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FORENINGEN SVERIGES SANDAREAMATORER
SVERIGES SANDAREAMATORER

KANSU: OSTMARKSGATAN 43
123 42 FARSTA
TEL. 08 64 40 06 
POSTGIRO: 5 22 77 -1 
BANKGIRO: 370 -1075

EXP.TID:
Tisd- torsd. 10.00-12.00, 13.00-15.00.
TEL.TID:
Tisd.-fred. 0900-1200, 1300-1500
Ovrig tid:
Telefonsvarare for bestallningar.

ANNONSER
Kansliet, adress, telefonnummer och 
bankgiro enligt ovan. Ham-annonser post- 
giro27388 8, dvriga annonser postgiro 522 
77-1.

Kanslichef: Stig Johansson, SM0CWC. 
Kanslist: Ulla Ekblom.

QSL-DISTRIBUTION
QSL-chef: Jan Hallenberg, SM0DJZ, Sirius- 

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

talsvagen 10, 175 43 Jarfalla, tel. 0758 - 326 82. 
QSL-DC1: Eric Jonsson, SM1ALH, NygSrds, 

620 16 Ljugarn, tel. 0497 - 933 83.
QSL-DC2: Conny Erkheikki, SM2OTU, Box 

11047, 951 11 LuleS, tel. 0920 - 992 14.
QSL-DC3: Karl-Olof Elmsjd, SM3CLA, Ja- 

gargatan 17 B, 802 27 Gavle, tel. 026 - 14 27 19. 
QSL-DC4: Radioforeningen i Karlstad, Box 

482, 651 08 Karlstad.
QSL-DC5: Lars-Erik Bohm, SM5CAK, Store 

Angesby, 591 90 Motala, tel. 0141 - 220 62.
QSL-DC6: Karl-Gustaf Bylehed, SM6DUA, 

Box 3069, 531 03 Lidkoping, tel. 0510 - 508 55. 
QSL-DC7: Radioklubben Snapphanen, Box 

150, 281 00 Hassleholm.
QSL SJ9WL: Bror Bergqvist, SM4FTF, 

Smedjegatan 14, 670 50 Charlottenberg, tel. 
0571 - 205 12.

SSA AMAT0RRADIOARKIV
Arkivarie: Ake Alsdus, SM5OK, Fack 14, 161 

14 Bromma.

SM5WL:S MINNESFOND
Postgiro 71 90 88 - 7

SM5LN:S STIPENDIEFOND
Postgiro 5 22 77 -1

REVISORER

Forste revisor: Aukt. rev. Per Wardhammar, 
SM0-729O, Ohrlings RevisionsbyrS AB, Box 
27318, 102 54 Stockholm, tel. 08 - 22 12 00.

Andre revisor: Arne Karldrus, SM5TC, Frej- 
gatan 35, 113 49 Stockholm, tel 08 - 31 42 67.

Revisorssuppleant: Kjell Karldrus, SM0ATN, 
Norrtullsgatan 55 5tr., 11345 Stockholm, tel. 
08 - 33 22 14.

SSA-BULLETINEN
Hans Bjorneberg, SM7DLZ, Box 150, 380 65 

Degerhamn. Per post och telefon 0485 - 600 65 
senast onsdag kl. 12.00.

DX-BULLETINEN
Hans Bjorneberg, SM7DLZ. 
Prenumeration hel3r250:—, halvSr 125:—.

SSA HQ-NAT
Lordagar kl. 09.00 SNT p3 3700 kHz SSB.

STYRELSE______________________________
VERKSTALLANDE UTSKOTT (VU)

Ordforande: Bo Lindberg, SM0HDP, Al- 
l&vagen 7, 184 02 Osterskar, tel. 0764 - 613 
02.

Vice ordforande: Carl-Henrik Walde, 
SM5BF, Tornvagen 7, 183 52 Taby, tel 08 - 
756 61 60..

Sektionsledare (SL)

VU, forts.
Sekreterare: Lennart PSIryd, SM0AOG, 

Hornsgatan 108 4 tr., 117 21 Stockholm, 
tel. 08 - 68 38 40.

Vice sekreterare: Goran Goransson, 
SM0RJY, Stenbockensvag 1,17560 Jarfal
la, tel. 08 - 38 88 73.

Kassaforvaltare: Stig Johansson,
SM0CWC, Granstigen 4, 137 00 Vasterha- 
ninge, tel. 0750 - 215 52.

Vice Kassaforvaltare: Karl Lindstrom, 
SM0-715O, Eva Bonniers gata 6 8 tr., 126
66 Hagersten.

Utrikessekreterare: Gunnar Eriksson,
SM4GL, Kyrkbyn 1005 B, 790 23 Svardsjd, tel. 
arb. 0246 -112 00, - 112 25, bost. 0246 - 105 13. 

Vice utrikessekreterare: Rune Wande, 
SM0COP, Frejavagen 10, 155 00 Nykvarn, tel. 
0755 - 471 37.

Tekniksekreterare: Michael Grimsland,
SM0EPX, Lagavagen 31, 121 59 Johanneshov, 
tel. 08 -49 29 33.

Vice tekniksekreterare: Nils Willart, 
SM0FNV, MusserongSngen 108, 135 34Tyresd, 
tel. 08 - 742 26 59.

Trafiksekreterare: Lars Olsson, SM3AVQ, Fu- 
rumovagen 21 K, 803 58 Gavle, tel. 026 - 11 84 
24.

Vice trafiksekreterare: Peter Hall, SM0FSK, 
Timotejvagen 15/67, 191 77 Sollentuna, tel. 08 
- 754 47 88.

Ungdoms- och utbildningssekreterare: Len
nart Wiberg, SM7KHF, Alnarpsgatan 81,25262 
Helsingborg, tel. 042 - 29 82 60.

Vice ungdoms- och utbildningssekreterare: 
Eskil Hedetun, SM7DMG, Erik Dahlbergsgatan 
70, 252 40 Helsingborg.
Distriktsledare (DL)

DL0: Claes Olof Sporrong, SM5BK, Gamla 
All&n 6, 131 50 Saltsjo-Duvnas, tel. 08 - 716 45 
40.

vDL0: Gunnar Ekholm, SM0LCK, Stor- 
holmsvagen 334, 132 00 Saltsjo-Boo, tel. 08 - 
715 66 36.

DL1: Erik Jonsson, SM1ALH, NygSrds, 620 
16 Ljugarn, tel. 0497 - 933 83.

vDL1: Stig Haraldsson, SM1LPU, Mafrids 
Vastergarn, 621 19 Klintehamn.

VU, forts.
DL2: Staffan Meijer, SM2DQS, Klosterga- 

tan 13, 931 42 SkellefteS, tel. 0910 - 888 97. 
vDL2: Jan-Erik Holm, SM2EKM, Box 139, 

961 22 Boden, tel. 0921 - 192 87.
DL3: Owe Persson, SM3CWE, Skonertva- 

gen 8, 860 24 Aino, tel. 060 - 55 71 00.
vDL3: Jan-Eric Rehn, SM3CER, LisatSet 18, 

863 00 Sundsbruk, tel. 060 - 56 88 73.
DL4, Representant Kopparbergs Ian: Carl- 

Erik Olofsson, SM4ASI, Osterby 1, 780 10 Gus
tafs, tel. 0243 - 420 87.

vDL4, Representant Orebro Ian: Mats Eric
son, SM4EPR, Sodra Hagen, Bjorkhyttan, 711 
00 Lindesberg, tel. 0581 - 130 28.

Representant Varmland: Gunnar Jansson, 
SM4KJN, Innersvangen 28, 654 68 Karlstad, 
tel. 054-13 19 21.

DL5: Gunnar Ahl, SM5CWV, Alvestavagen 
26, 722 31 VasterSs, tel. 021 - 244 96.

vDL5: Lars-Erik Bohm, SM5CAK, Store An
gesby, 591 90 Motala, tel. 0141 - 220 62.

DL6: Ulf Sjdd&n, SM6CVE, Dr. Lindhs gata 
6, 413 25 Goteborg, tel. 031 - 41 07 42.

vDL6: Solveig Nordberg-Jansson, SM6KAT, 
Lindfjail, PI 8400, 439 00 Onsala, tel. 0300 - 610 
48.

DL7: Hans Bjorneberg, SM7DLZ, Box 150, 
380 65 Degerhamn, tel. 0485 - 600 65.

vDL7: Representant SmSland: John Mad
sen, SM7GCP, Algstigen 16 C, 552 67 Jonko- 
ping, tel. 036 - 14 30 92.

Representant Blekinge: Lars-Eric Andersson, 
SM7CXI, Klockarevagen 18,37024Nattraby, tel 
0455 - 492 87.

Representant SkSne: Olle Jonsson, 
SM7LBB, Arvidsborgsv. 37, 244 00 Kavlinge, 
tel. 046 - 73 46 38.

funktionArer inom sektionerna
Adress och telefon anges endast for funktio- 

narer som ej ingSr i styrelsen.

Sekreteraresektion
Sekreterare: Lennart PSIryd, SM0AOG. 
Vice sekreterare: Goran Goransson, 

SM0RJY.
SSA-bulletinen: Hans Bjorneberg, SM7DLZ.
Diplomspalten: Bengt Hogkvist, SM6DEC, 

Blcibarsstigen 11 B, 546 00 Karslborg, tel. 0505 - 
103 00.

Kassasektion
Kassaforvaltare: Stig Johansson, SM0CWC. 
Vice kassaforvaltare: Karl Lindstrom, 

SM0-715O.

Utrikessektion
Utrikessekreterare: Gunnar Eriksson,

SM4GL.
Vice utrikessekreterare: Rune Wande, 

SM0COP.
Reciprokt: Klas-Goran Dahlberg, SM5KG, 

VSrdkasevagen 14 B, 175 61 Jarfalla, tel. 08 - 89 
33 88.

lARUMS-koordinator: Bjorn Waller,
SM6EHY, Fjellstedts vag 4, 430 63 Hindis, tel 
0301-107 91.

Tekniksektion
Tekniksekreterare: Michael Grimsland,

SM0EPX.
Vice tekniksekreterare: Nils Willart, 

SM0FNV.
Digitalteknik: Goran Blumenthal, SM5HIH,

Humlevagen 13, 642 00 Flen, tel. 0157-105 58.

Trafiksektion
Trafiksekreterare: Lars Olsson, SM3AVQ. 
Vice trafiksekreterare: Peter Hall, SM0FSK. 
Tester KV: Jan-Eric Rehn, SM3CER. 
SSA MT: Rolf Arvidsson, SM4BNZ, Skogs- 

vagen 1, Sanna, 696 02 Hammar.
WASM 1: Kjell Edvardsson, SM0CCE, Halle- 

skciran 43, 126 57 Hagersten, tel. 08 - 88 35 49. 
WASM 2: Karl O. Friddn, SM6ID, PI. 1084, 

Morup, 311 03 LSngSs, tel. 0346 - 943 38.
Utlandska diplom: Osten Magnusson, 

SM5DQC, Box 110, 599 00 Odeshog.
DX-spalten: Kjell Nerlich, SM6CTQ, Parkva- 

gen 9, 546 00 Karlsborg.
Packet Radio: George Wood, SM0IIN, Sur- 

brunnsgatan 12, 114 21 Stockholm.
VHF-UHF manager: Peter Hall, SM0FSK.
SHF-EHF manager: Carl-Gustaf Blom, 

SM6HYG, Kronobergsgatan 39, 453 00 Lysekil, 
tel. 0523 - 110 32.

Tester, diplom VHF-UHF-SHF-EHF: Peter 
Hall, SM0FSK.

Satelliter: Anders Svensson, SM0DZL, BI3- 
barsvagen 9, 761 00 Norrtalje, tel. 0176 - 198 62. 

Repeater: Gothe Edlund, SM4COD, Bo Eriks 
vag 30, 781 65 Borlange, tel. 0243 - 295 04.

Ungdoms- och utbildningssektion 
Ungdoms- och utbildningssekreterare: Len

nart Wiberg, SM7KHF.
Vice ungdoms- och utbildningssekreterare: 

Eskil Hedetun, SM7DMG.
Radiosamband: Harry Lundstedt, SM0HEB, 

Molkomsbacken28,12347 Farsta, tel. 08 -9436 
18.

Radiosamband, QTC: Olle Berglund, SM3BP, 
Hartsvagen 10, 82022 Sandarne, tel. 0270 - 608 
88.

Sarnet: Sigge Ekermann, SM3AVW, Alva- 
gen 6, 832 00 Froson, tel. 063 - 435 01.

Handikapparenden: Ingvar Edin, SM5REP, 
Brunnsall6n 5A, 632 39 Eskilstuna, tel. 016 - 35 
13 11.

Morokulienstugan: Enar Jansson, SM4IM, 
Gardesgatan 5,67050 Charlottenberg, tel. 0571 
- 200 93.

Samverkan scout- och J OTA: Birger Fahlby, 
SM7CZV, Klockarevagen 12, 280 62 Hanaskog, 
tel. 044 - 635 75.

SWL-frSgor: Ingmar Larsson, SM5-3583, Tu- 
navagen 34:4, 147 00 Tumba.

Samverkan FRO: Lennart Wiberg, SM7KHF. 
CW-spalten: Holger Klintman, SM7GWF, 

Adjunktsgatan 3 D, 214 56 Malmo.
Radiopejlorientering: SM0BGU, PA Nord- 

waeger, Gravlingsvagen 59, 161 37 Bromma, 
tel. 08 - 2602 27.

Novisspalten: Stefan Elf, SM2LCI, Kvistga- 
tan 195, 931 56 SkellefteS.
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Chefredaktor: SM5AGM, Folke Rosvall, Vasterskarsringen 50, 184 00 Akersberga. Tel. 0764-27638. 
Vice chefredaktor: SM0DRV, Lars Olgus, Skogsslingan 3, 127 41 Skarholmen. Tel. 08-7404874. 
Ansvarig utgivare: SM0HDP, Bo Lindberg, Allevagen 7, 18402 Osterskar. Tel. 0764-61302. 
Annonser: SSA kansli, Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta. Tel. 08-644006.

MAN KAN INTE VARA NOG TYDLIG
Vid Irsmotet i Taby informerade ordforanden om att det i styrelsen 

forekommit vissa samarbetsproblem. For att ingen skall behova undra 
och spekulera onskar vi klarlagga att detta framst berort SM0HDP/ Bo 
och SM4GL/Gunnar.

I ett svar till tvl insandare i QTC nr 12/1987 redovisar SM0HDP hur 
utrikessekreterarens roll forandrats under Irens lopp. Vi kan konstate- 
ra att vissa medlemmar uppfattat detta som en kritik mot SM4GL. 
Detta har aidrig varit avsikten utan syftet var att redovisa en utveck- 
lingskedja som lett f ram till att styrelsen i sitt forslag till omorganisation 
foreslog att utrikesfunktionen skulle ersattas av en trafiksekreterare 
VHF.

I insandarna ifrlgasatts om SM0HDP vid Irsmotet forsokte missle- 
da medlemmarna genom att plstl att en enig styrelse stod bakom for- 
slaget.

Bakom organisationsforslaget finns tvl beslut. Styrelsen fattade 
forst beslut om att lagga en proposition till Irsmotet om en organisa- 
tionsforandring. DI det beslutet togs reserverade sig fyra styrelse- 
medlemmar. DI man vid ett senare styrelsemote fattade beslut om de- 
taljutformningen var styrelsen dock enig. Som SM0H DP pekar pl i sitt 
svar till insandarna har han uppehlllit sig kring frlgan hur styrelsen 
skulle vara detaljutformad och uttalade sig om styrelsens enighet i den 
delen utan att tanka pl det tidigare tagna beslutet dar det fanns reser- 
vationer. Uttalandet borde ha innehlllit information om blda besluten 
och kan naturligtvis klandras men har inte gjorts i avsikt att missleda

MEDLEMSAVGIFTER I SSA FOR 1988
A. Arsavgift (kalenderlr).....................................................................225,— kr
B. Reducerad familjeavgift (erhlller ej egen QTC).......................... 145,— kr
C. Ungdom upp t o m 16 Irs Sider, halv Irsavgift..........................115,— kr
Tillagg for flygbefordran av QTC:
Inom Europa utanfor Norden (hellr)...................................................38,— kr
Ovriga varlden utanfor Europa (hellr).................................................55,— kr
Vid tecknande av medlemskap under plglende verksamhetslr 

(= kalenderlr): ABC

under 1:a kvartalet 100% av Irsavgift: 225,— 145,— 115,— 1/1—31/12
under 2:a kvartalet 80% av Irsavgift: 180,— 116,— 92,— 1/4— 31/12
under 3:e kvartalet 60% av Irsavgift: 135,— 87,— 69,— 1/7 — 31/12
under 4:e kvartalet 35% av Irsavgift: 79,— 51,— 40,— 1/10—31/12

REDUCERAD FAMILJEAVGIFT enligt kategori B ovan:
Enligt SSA.s stadgar §5 AVGIFTER: "Styrelsen ager efter det ansokan 

harom gjorts nedsatta Irsavgiften i det fall att tvl eller flera personer i sam- 
ma familj ar medlemmar i foreningen, under forutsattning att vederborande 
ar mantalsskrivna under samma adress och att endast ett exemplar av QTC 
behover utsandas. Minst en medlem i familjen erlagger alltid full avgift. For 
ovriga familjemedlemmar galler full avgift reducerad med QTC-kostnaden 
som faststalles av styrelsen."

I fall nar villkoren for bide kategori B och C uppfylles tillampas det forde- 
Iaktigaste alternativet.

SUBVENTIONERAD MEDLEMSAVGIFT ENLIGT ARSMOTESBESLUT

Halva medlemsavgiften subventioneras av SSA for:
— Nytilltradd 14-16- Irig medlem som under forsta medlemslret avlagger 
godkant prov for C-certifikat.
— T-amator, oberoende av Sider, som ar medlem i SSA och som under sitt 
forsta T-licensSr avlagger godkant prov for C-, B- eller A-certifikat.

Har avgift erlagts endast for del av Sr provas ansokan i varje enskilt fall. 
POSTGIROKONTO 5 22 77-1 och BANKGIROKONTO 370-1075 for med- 

lemsavgifter. SSA:s POSTGIROKONTO (OCR) 92 20 03-9 skall endast an- 
vandas dS SSA har skickat ut fortryckt blankett pS vilken beloppet inte fSr 
andras.

PRENUMERATIONSAVGIFTER QTC 1988
Ytbef. Flygbef. 

SVERIGE (inkl 23,46% moms) (losnummer 25,- kr) 247,- kr
OVRIGA NORDEN (ej momsbelagd) 200,— kr —
OVRIGA EUROPA (ej momsbelagd) 257,— kr 279,— kr
OVRIGA VARLDEN (ej momsbelagd) 257,- kr 295,- kr

Irsmotet.
OvanstSende visar att man latt kan bli missforstldd om man inte ut- 

trycker sig tillrackligt tydligt.
For att det inte skall rlda nSgon tveksamhet betraffande samarbetet 

inom styrelsen onskar vi med eftertryck poangtera foljande:
Styrelsen har konstaterat att Irsmotet inte antog organisationsfor- 

slaget. Tillsammans med revisorerna har arbetsformerna darfor setts 
over for att optimalt utnyttja den kompetens som finns inom styrelsen. 
Denna oversyn har ocksl inneburit att samarbetsfrlgorna diskuterats 
och undertecknade har kommit till den uppfattningen att styrelsearbe- 
tet fungerar val dS styrelsen optimalt utnyttjar den kompetens som 
finns.

Dessutom trivs vi med att fl arbeta tillsammans aven om man efter 
ett styrelsemote kan kanna sig lite matt efter att ha arbetat under drygt 
25 timmar. Stimulansen att tillsammans fl arbeta for foreningens och 
medlemmarnas intresse utgor dock en stark drivkraft. Det finns inom 
styrelsen en stark ambition att med kraft driva alia de frlgor som skall 
leda till att SSA ar en sjalvklar organisation for alia svenska sandar- 
amatdrer. Siktet ar installt pl framtiden.

Mot bakgrund av ovanstlende redovisning anser vi att en fortsatt 
debatt i dessa frlgor inte ar meningsfull.

SM0HDP/BO
SM4GL/Gunnar

REVISIONSBERATTELSE FOR 1987
FORENINGEN SVERIGES SANDAREAMATORER

Vi har granskat foreningens Irsredovisning, rakenskaper, protokoll 
och andra handlingar som lamnar upplysningar om foreningens verk- 
samhet for ra ken ska psi ret 1987. Granskningen har utforts enligt god 
revisionssed.

Revisionen har inte givit anledning till anmarkning betraffande Irs- 
redovisningen, rakenskaperna eller forvaltningen.

Vi tillstyrker
att resultatrakningen och balansrakningen faststalls och 
att styrelsens ledamoter beviljas ansvarsfrihet for rakenskapslret. 

1988-02-15
Arne Karllrus Per Wardhammar
SM5TC SM0 7290

For Hans Eliaesons minnesfond SM5WL, SM5ZK Bo Palmblad dona
tion 1975 och SM5LN:s minnesfond har likalydande revisionsberattel- 
ser avgivits.

SSA ARSMOTE I FLEN
1988 kommer att bli mer valbesokt an vlra vildaste forhopp- 

ningar. Detta borgarfdrgodalrsmotesbeslut, livlig kommers, en 
harlig stamning pl supin och mlnga mlnga trevliga moten ama- 
torradiokolleger emellan. Rena folkfesten!

Dessvarre ar antalet hotellbokningar nu si stort att vi endast 
har enkelrum pl Yxtaholm. Nigra stir redan pl vantelistan for 
dubbelrum. Vi forsoker nu ordna dubbelrum pl ytterligare ett ho- 
tell med busstransport emellan. SI darfor ombedes du som annu 
inte bokat hotell att gora det per telefon 0157 - 10558.

Till Irsmotessupln finns fortfarande biljetter kvar trots att den 
redan nu fltt mlnga bokningar.
H jartligt valkomna!

Tryckeriet meddelar att pl grund av flyttning blir detta nummer 
tvl—tre dagar forsenat i forhlllande till f ramtagningsschemat.
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INSANT

AGA 
ar ett vanligt marke pa fyrar varl- 
den over. Aga skulle bestraff- 
ningen vara for de som stor 
NCDXF fyrnat p£ 14100 kHz. 
Lyssna pa dessa fyrar. De ger en 
vardefull information om kondi- 
tionerna pa 14 MHz.

SM3AVQ

apropA engelska sprAket
NedanstSende klipp ar ur traktens "vecko- 

sjakal".
A Global Language?
The Story of English, a book by McCrum, 

Cran, and MacNeil, states that English is spo
ken throughout the world by about one billi
on people — 350 million of whom speak it as 
their mother tongue. The great variety of 
spoken English with its fascinating accents is 
legion. There is Indian English, Jamaican 
English, American English, Australian Eng
lish, South African English, as well as the Bri
tish cockney and "shire" dialetcs added to 
the cherished Oxford and Cambridge Eng
lish, not to mention Scottish, Welsh, and 
Irish.

In their book, the authors tell us that the 
English language consists of appoximately 
500,000 words (not counting scientific, tech
nical, or medical terms) compared with 
185,000 German words and fewer than 
100,000 French words. This is remarkable 
when one notes that English did not exist as 
language when Julius Caesar landed in Bri
tain only about 2,000 yeras ago.

Passar inte Caesars landstigning vid Dover 
(?) som nollpunkt sS kan man fS ett mere latt 
begripligt numeriskt perspektiv pS "sprSkstri- 
den" — som man trott begransad till ON och 
OH — ibetraktandeavattendast 725.783 da- 
gar forflutit sedan de kristnas dag NOLL — 
och att ett lugnt 72-takts hjarta sISr 725.760 
gSngeri veckan......Runda 1,89Giga-slag un
der vSra forsta 50 Sr..... LStom oss ta val vara 
pS dem (m.fl.).

73 (aven Sr)
de Robert 0BRU/W4

ETT VARLDSSPRAK (forts)
I debatten om ett internationellt hjalpsprSk 

har tvS deltagare, SM5DAD/Kaj och SM7- 
7411/Conny, inte bare foresprSkat esperanto 
utan aven ommat for det svenska sprSkets 
renhet. Har nSgra citat med kommentarer:

I nr 10 1987 skriver Kaj om engelskans "in- 
trSng" i vSrt sprSk: " - - varje person mSn om 
vSr kultur fSr inte sky nSgra anstrangningar 
att bekampa den sprSkliga imperialism som 
hSIler pS att forkvava vSrt sprSk i okande takt 
for varje dag.” Vidare i nr 1 1988: "Det vore 
forstSs onskvart for dem, som ser en "inter- 
nationalisering” av det svenska sprSket ge- 
nom att tillsatta mSnga engelska uttryck som 
mojligt i det, som den mest onskvarda ut- 
vecklingen. Men for svenskan som uttryck 

for vSr egen kultur vore det i langden en ka- 
tastrof!"

Det skulle vara intressant att veta hur Kaj 
klarar sig som sandaramator utan ord t ex 
elektrod, shunt, kabel, radio, antenn, repea
ter eller, inom andra omrSden, plast, potatis, 
motell, hobby, tejp. De ar alia ISnord som 
kommer narmast frSn engelskan. "Kompo- 
nent i junkboxen” i januariinsandaren var 
kanske ett olycksfall i arbetet?

Conny profeterar i nr 11 1987 om 2000-ta- 
lets manniska: "Hon talar esperanto plus sitt 
rena modersmSI utan frammande inbland- 
ning." Hans tamligen korta insandare rSkar 
dock innehSlla drygt 20 fall av "frammande 
inblandning" i form av ISnord frSn latin, gre- 
kiska, engelska och tyska, har ett exempel 
frSn varje sprSk: plus, karaktar, handikapp 
och befolkning. Hartill kommer anvandnin- 
gen av latinska bokstaver och arabiska siffror.

LSnord har vandrat in i svenskan under 
hundratals Sr, man fSr gS tillbaka till runin- 
skrifter frSn forkristen tid for att finna en nS- 
gorlunda ursprunglig svenska, eller rattare 
sagt urnordiska. Purister reagerar i allmanhet 
endast for ISnord av relativt sent datum. Ord 
som t ex verben byta, skicka, resa och 
substantiven snickare, verktyg, arbete 
upplevs daremot som genuint svenska trots 
att de ar ISnord frSn medeltidens ISgtyska. 
Aven tamligen nya ord smalter snart in i vSrt 
sprSk, sarskilt om stavningen forsvenskats, 
som t ex tejp (tape). Visst forekommer det en 
import av onddiga ISnord och dS framst frSn 
engelskan, lattast hittar man dem i dagens 
reklamsprSk. Data- och elektronikannonser 
kan vara verkliga skrackexempel pS "sveng- 
lish". Lyckligtvis brukar sS smSningom en viss 
sjalvsanering ske sS att det mesta av ograset 
forsvinner medan de ISnord som fyller ett 
verkligt behov blir kvar. Dessutom bdr fram- 
hSIlas de insatser som gors av Institutet for 
svensk sprSkvSrd och Tekniska nomenklatur- 
centralen (TNC) vilka bSda samarbetar med 
motsvarande organ inom Norden.

En motsvarande utveckling ifrSga om ISn
ord har agt rum inom ovriga europeiska sprSk 
och dessa har dS i stor utstrackning ISnat ord 
frSn samma hSIl. Med tiden har pS detta satt 
uppstStt en gemensam skatt av ISnord, en 
stor del av dem direkt eller indirekt frSn gre- 
kiskan och latinet. Esperantos upphovsman, 
den polsk-judiske ogonlakaren Dr Ludvig Za- 
menhof, utnyttjade avsikligt denna gemen- 
samma "frammande inblandning" i de euro
peiska nationalsprSken. Den overvagande 
delen av esperantos ordforrSd bestSr av inter
nationellt spridda ISnord vartill kommer en 
starkt forenklad grammatik, a I It i syfte att go- 
ra sprSket sS enkelt och lattlart som mojligt. 
Ett hogt pris har dock fStt betalas for denna 
enkelhet. Esperanto ar ett torftigt sprSk med 
mycket begransade uttrycks- och nyanse- 
ringsmojligheter jamfort med ett national- 
sprSks och detta beror framst pS det begran
sade ordforrSdet och den mycket sparsamma 
forekomsten av synonymer som exempelvis 
engelskans male, man, chap, guy, bloke 
samt idiom som go in for, live up to, have 
something up one's sleeve.

I sitt forsok att bemota mitt konstaterande 
av esperantos ringa framgSng under 100 Sr 
anger Kaj konkreta siffror endast i ett fall: 
"100000 nya esperantister (i Kina) bare under 
ett Sr!" Han underlSter att stalla detta i rela
tion till landetsfolkmangd, 800 miljoner, idag 
troligen fler. Om alia dessa (enligt Connys 
profetia) skall tala esperanto Sr 2000 mSste 

cirka 75 miljoner kineser per Sr utbildas.
Conny har ocksS namnt en rad lander, bl a 

Indien, vilka enligt honom inte skulle ha nS- 
gon anledning att lara sig engelska som 
varldssprSk. Kaj har uttalats sig i samma anda 
men med generaliseringen "alia lander som 
inte har engelskan som modersmSI." Conny 
hade otur som namnde just Indien. Nar detta 
land blev sjalvstandigt 1947 beslot man att 
behSlla engelskan som officiellt andrasprSk 
from till 1965. Man har det dock fortfarande 
kvar, dels darfor att man inte kunnat enas om 
nSgot av de mSnga inhemska sprSken och, 
inte minst viktigt, darfor att man velat vid- 
makthSlla de vetenskapliga, tekniska, kom- 
mersiella och kulturella kontakterna med om- 
varlden — huvudsakligen i-lander med en
gelskan som national- eller andrasprSk. Enligt 
Kajs definition hor aven Sverige till de lander 
vars medborgare inte skulle ha anledning eller 
motivation att lara sig engelska, vi har ju inte 
heller detta sprSk som modersmSI. Hur vill 
man dS forklara det faktum att engelskan ar 
obligatorisk i den svenska grundskolan sedan 
60-talet?

En god van till mig har sedan 60-talet vis- 
tats kortare och langre perioder i Indien dar 
hans uppdrag varit projektering och igSng- 
korning av flera fabriker for tillverkning av

ENGLISH
VERSUS

ESPERANTO
elutrustning. Efter sin pensionering har han 
haft tvS liknande i Kina som "Senior Expert". 
Han har bekraftat mina uppgifter om Indien 
och dessutom berattat en solskenshistoria 
frSn Kina som jag garna vill Sterge. Han var 
ute pS kvallspromenad och kom till en park i 
narheten av sitt hotell. Dar fick han se en 
samling kineser som stod och samtalade i 
smSgrupper. Nar han kom narmare horde 
han att sprSket var bruten engelska. En delta
gare fick syn pS honom, sSg att han var euro- 
p6 och kom fram och undrade artigt om han 
hade tid att prata med dem en stund, de ville 
alia sS garna prova sin engelska pS en Plan
ning. De holl pS att studera engelska och bru- 
kade samlas nSgon kvall i veckan i parken i ett 
slags konversationscirkel. Min van stallde 
garna upp och deras motivation var inte att ta 
miste pS.

Det gSr visserligen snabbare att lara sig 
esperanto an engelska men tiden ar inte den 
enda vardemataren, en ISngt viktigare sSdan 
ar den praktiska nytta man inom overskSdlig 
tid kan vanta sig av det sprSk man hSIler pS att 
lara sig och dS ar valet givet. Bor man i ett 
land med obligatorisk engelskundervisning i 
grundskolan eller dess motsvarighet har man 
i unga Sr fStt de baskunskaper som kravs for 
att klara enklare skriftlig och muntlig kommu- 
nikation, exempelvis QSOn pS engelska un
der forutsattning att man kompletterat sitt 
ordforrSd med de nodvandigaste tekniska 
termerna och en smula "ham-lingo". Samma 
gor man inom ovriga omrSden som ar aktuel- 
la for ens egen del med tanke pS de fritidsint- 
ressen och det jobb man har. Sjalv larde jag 
mig en gSng "elektronikengelska" via ARRL 
HANDBOOK, QST och CQ, "fotoengelska" 
genom att lasa bl a POPULAR PHOTOGRA-

120 QTC 1988 3



IARU REGION I HFWG 
NEWS LETTER 19.

InnehSllet var lite magert i detta brev. Inga 
nya arenden for HF-arbetsgruppen redovi- 
sas. Vad det daremot innehSller ar kommen- 
tarer till frSgor i det foregSende brevet. Dessa 
kommentarer har lamnats av Norge, Osterri- 
ke och Vasttyskland.

Norge (NRRL) inleder med att pSpeka att 
man fortfarande inte ar overtygad om att det 
ar ratt att "tvinga" in Packet Radio i bandseg- 
mentet for RTTY, men eftersom beslutet i 
AC:s Resolution 86-2 galler sS ar det inte 
mycket annat att gora an att forsoka overtala 
alia Packet Radio-amatdrerna att folja regler- 
na.

NODTRAFIKFREKVENSER.
NRRL ar emot att bestamma speciella frek- 

venser for nodtrafik. Man konstaterar att om 
nodlage rSder sS galler bara en sak: Astad- 
komma kontakt. Alla mojligheter och frek- 
venser ska dS tas i bruk. Nodtrafik ar den en- 
da trafik som inom amatorradion har foretra- 
de och det galler aven upptagna frekvenser.

Region Iks beslut om "initial meeting pla
ce" ar man inte direkt entusiastisk over men 
NRRL kan acceptera detta om det verkligen 
endast galler ett frivilligt arrangemang. Det 
fSr under inga forhSllanden ges officiell sta
tus till dessa segment sS att nSgon tror att 
nodtrafik ar hanvisad enbart till dessa frek
venser. Man tvivlar dessutom pS att de valda 
segmenten ar de basta eftersom det inte ar sS 
mSnga som lyssnar dar.

DATUM PA QSL.
Det system som antagits av REGION II an- 

ser NRRL ar bra. Det ar normalt att man fin- 
ner stdrsta tidsenheten till vanster (Sr-mS- 
nad-dag). Det foreslagna systemet harmoni- 
serar med detta genom att enheterna vaxer 
frSn dag till mSnad och vidare till Sr frSn hoger 
till vanster. NRRL avslutar med att saga att 
man inte vill ha tvS olika tidsangivelsesystem 
i bruk samtidigt.

STORNINGAR PA FYRBANDET.
NRRL har hort.talas om att Packet radio 

storfyrarna pS 14,100 MHz, men har hittills in
te sett nSgot om detta i detalj.

Vem stor vem? Ar det lokala fenomen?
Har de som ar storda anvant CW-filter?
Ror det sig bara om en "anti-packet-radio- 

yttring"? Etc. etc. LSt oss fS nSgra fakta innan 
vi diskuterar problemet. Kan kanske IBP- 
koordinatorn leda en undersokning? 
(Skrivelsen ar undertecknad av LA5QK)

Osterrike kommenterar enbart Packet 
Radio-problematiken och gor det i tre punk- 
ter:
1. Under den senaste konferensen diskute- 

rades ny bandplan och dar bestamdes att 
nya tilldelningar utanfor RTTY-segmen- 
ten dels ar emot filosofin om en generell 
bandplanering och speciellt emot iden om 
att ej kanalisera kortvSgsbanden.

2. Vi fcir lov att leva med situationen som ska- 
pats av FCC:s tilldelning av nya ameri- 
kanska novisband och REGION l:s fyr- 
band pS 28MHz-bandet.
De nya ARRL-planerna om Packet Radio- 
tilldelning pS kortvSgsbanden strider mot 
REGION l:s bandplan. Jag undrar — med 
all respekt — om AC (Administrative 
Council) inte kanner till den gallande 
bandplanen. ARRL, och ett par lander till, 
anvander en del av dvre anden pS 14MHz- 
bandet for phone-patch-trafik och annan 
liknande tredjepartstrafik. Varfor inte for- 
lagga Packet Radio-trafiken dit (inga kana- 
ler!!!) till detta omrSde?.

3. Vi kanner alia till (hoppas jag) att Packet 
Radio ar en trafik dar stationen endast un
der vissa tider ar under verklig kontroll av 
operatdren. Nar det galler korvSgsband 
dar vi endast har tilldelning pS sekundar 
basis kan Packet Radio for narvarande in- 
nebara en stor risk.

(Skrivelsen ar underteckad av OE3REB)

De vasttyska kommentarerna galler enbart 
konferensdokumentet NN/168 "Emergency 
frequencies" och man framhSller vissa farhS- 
gor man har dS det galler anslutning till beslu
tet som REGION II tagit. Skapandet av sSda- 
na segment inom amatorradiobanden kan in- 
nebara en oppen inbjudan for andra radio- 
tjanster att inkrakta pS vSra amatorra- 
dioband.

DARC tycker det racker med s.k. meeting
frequencies och darfor ar det inte aktuellt att 
tillskapa speciella segment for detta anda- 
mSI.
(Skrivelsen ar undertecknad av DC6XT)

Sista sidan av NEWSLETTER 19 ar en ko- 
pia av "CRRL NEWS", bulletin nr33frSn den 
8 november 1987. Den har bifogats med an- 
ledning av vad som stSr i punkt 2.:

ARRL:s styrelse har antagit ett antal re- 
kommendationer som kommit frSn ARRL:s 
arbetsgrupp for Digital kommunikation. Ef
tersom det ar svSrt och i vissa fall omojligt att 
hitta svenska termer for Packet Radio-sprSket 
Sci Sterger jag rekommendationerna pci en- 
gelska. (Hoppas jag inte blir indragen i dis- 
kussionen om artiklar eller spalter pS engels- 
ka! Det ar i vart fall inte min mening).
1. RTTY subbands should be used for gene

ral packet radio communications.
2. The following frequencies outside of nor

mal RTTY subbands will provide usable 
automatic message-forwarding channels:
Intercontinental message forwarding:
3594.3.7038.3.10145.3, och 14102.3 (with
14104.3 as backup) KHz.
North America message forwarding:
3607.3, 7091.3 och 10147.3 KHz.
Intercontinental message forwarding:
14108.3 (with 14106.3 as backup) KHz.
Frekvenserna pS 14MHz-bandet skall be- 
traktas som experimentf rekvenser och an- 
vandandet av 10MHz-bandet sker pS 
"non-interference" -basis gentemot fasta 
stationer utanfor Nord-Amerika.
OBSERVERA att texten harovan Sterger 

ett beslut av ARRL och kan mojligen galla en
bart for ARRL:smedlemmar. Vi har att ratta 
oss efter IARU REGION l:s rekommen- 
dationer!

Hans, DJ6TJ pSminner ocksS om att dead
line for arenden som skall diskuteras undr HF- 
arbetsgruppens mote i Mariehamn forsta 
veckandan i September ar 31 april och i den- 
na pSminnelse instammer undertecknad!

Lars Olsson, SM3AVQ 
trafiksekreterare i SSA.

PHY och "produktionsteknisk engelska" ge
nom att som en del av mitt jobb pS Asea i Lud- 
vika lasa och for intern distribution oversatta 
valda artiklar ur bl a FACTORY och AMERI
CAN MACHINIST. Allmanengelskan serve- 
rades av forfattare som C S Forester, Nevil 
Shute, Agatha Christie m fl.

Vad man an laser, fack- eller skonlitteratur, 
tar det mot i borjan med allt bladdrande i lexi- 
kon men man kan ge sig sjalv en knuff framSt 
genom att lasa sSdant man ar starkt intresse- 
rad av. En viktig brytpunkt har nStts nar man 
nott in sS mycket att man ofta forstSr ett nytt 
ords betydelse av sammanhanget men man 
bdr givetvis kolla i tveksamma fall. For vidare 
forkovran bdr man nu komplettera den vid 
det har laget tamligen slitna engelsk-svenska 
ordboken med en som ger forklaringar och 
definitioner pS engelska t ex klassikern Ox
ford Advanced Learner's Dictionary of Cur
rent English. Den forklarar ordens betydelse 
pS engelska med uttalsanvisningar och pS 
kopet fSr man deras synonymer och, i de fall 
awikelser forekommer, de ord och den stav- 
ning som foredras i amerikansk engelska (lift 
— elevator, colour — color). PS detta satt 
lamnar man aidrig engelskan utan kan fort- 
satta att tanka pS detta sprSk. En sSdan ord- 
bok fungerar dock inte sS bra for namn pS 
vaxter och djur sS dar har man fortfarande an- 
vandning for den engelsk-svenska. Nasta

brytpunkt har passerats nar man upptacker 
att man hellre laser en bok pS originalsprSket 
an i oversattning. Annu viktigare ar att man 
nu har tillgSng till den oerhorda mangd av lit- 
teratur pS engelska, bocker och tidskrifter, 
som aidrig blir oversatt till svenska. Mojlighe- 
terna att ova talad engelska var mycket be- 
gransade i min ungdom men de ar mSnga 
idag. Det basta, om man ar ung, arforstSs att 
ta jobb utomlands nSgot eller nSgra Sr men 
det finns andra mojligheter: turister pS stan, 
besokare pS jobbet, semesterresor, lyssna pS 
radio, kora QSOn, titta pS engelsksprSkiga 
program pS TV, dS heist utan att snegla pS 
den svenska oversattningen om de ar texta- 
de.

Man behover alltsS inte, som Conny hav- 
dar, forbli "ohjalpligt verbait handikappad" 
nar man anvander ett annat nationalsprSk an 
sitt eget. Det ar upp till var och en att battra 
pS de egna ursprungliga kunskaperna alltef- 
ter intresse och behov. De fortbildningskur- 
ser som brukar anordnas av lokala bildnings- 
organisationer ar bra men det finns, som jag 
forsokt visa, aven andra mojligheter vilka 
dessutom har den fordelen att man inte be- 
hover vrSIplugga utan kan forena nytta med 
ndje.

Carl-Erik Elg
SM4KZ

PS en punkt vill jag gS langre an SM4KZ. 
Om valet stSr mellan ett etablerat nationellt 
ord eller uttryck och ett icke-etablerat inter- 
nationellt ord eller uttryck, anser jag att det 
vore en fordel for manskligheten om man 
steg for steg, i en takt som upplevs som na- 
turlig, ersatter det nationella med det interna- 
tionella, eftersom det underlattar sprSkinlar- 
ning (i bSda riktningarna) och for folken nar- 
mare varandra.

Sarskilt olyckligt ar det nar man ersatter re
dan etablerade internationella ord med ny- 
konstruerade nationella ord, som till en bdr- 
jan kanske inte ens forstSs av den inhemska 
befolkningen. Som nar man i Sverige ersatte 
EEC med "EG". Under ISng tid var man i TV- 
rapport tvungen att tillagga: "EG, d.v.s. 
EEC...". Eller som nar man i Finland ersatte 
telefooni med "puhelin".

Det mSste vara battre att riva sprSkliga mu- 
rar an att bygga upp nya.

SM5AGM

FRIMARKSUTBYTE
Vem vill byta frimarken med CU2QN, 
65-Srig gentleman frSn Portugal? Skriv 
pS engelska till Luiz Ferraz, PO Box 281, 
9503 Ponta Delgada, Acores, Portugal.
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ANTLIGEN AR CEPT-LICENSEN KLAR!
Den 1. mars i Sr blir den s k CEPT-licensen 

godkand i Sverige av Televerket och kan dS 
tillampas omedelbart.

Visserligen godkannes t v endast CEPT- 
klass II (VHF, UHF, SHF och EHF) for utlan- 
ningar som skall besoka Sverige, men det ar 
en god borjan, och man hoppas att CEPT- 
klass I (alia privilegier) kommer nasta Sr.

Hur detta kommer att pSverka oss vet vi 
annu ej, men vi raknar t v med att vi skall kun- 
na utnyttja bSda klasserna i de andra 11 lan- 
derna som hittills godkant CEPT-licensen.

Eftersom CEPT endast har tvS olika klasser 
galler for oss att CEPT-klass I = AochCEPT- 
klass II = B, C och T.

Detta betyder t ex att om en B- eller C- 
amator vill kora kortvSg i ett CEPT-land sS 
mSste han/hon ansoka om tillstSnd i vanlig 
ordning, men om amatdren ndjer sig med t ex 
2-m trafik sS behovs ingen formell ansokan. 

For att kunna utnyttja CEPT-licensen mSs- 
te man forst skriftligt begara en CEPT-licens 
hos Televerket som dS utfardar en sSdan. 
Kostnad i Sr 110:— och med samma giltig- 
hetstid som vSrt vanliga tillstSnd d v s 31. de
cember.

Foljande 11 lander har, nar detta skrivs i 
borjan av februari, antagit CEPT Recommen
dation T/R 61-01 som ar det off iciella namnet 
pS CEPT-licensen och de gallande bestam- 
melserna.

Belgien
Danmark med Faroarna och Gronland 
Frankrike med alia "kolonier"
Lichtenstein

Luxemburg
Monaco
Nederlanderna
Norge med Svalbard/Bjornon, Jan Mayen 

och Bouveton/Antarktis
Schweiz
Vasttyskland inkl. Vastberlin 
Osterrike
Troligen kommer Portugal och Spanien 

snart att folja efter.
OBSERVERA att prefixet sattes fore den 

egna anropssignalen (ex. HB9/SM5KG/M 
eller /P) och mark vidare att i Vasttyskland ar 
prefixet DL/....... for CEPT-klass I och
DC/.......for CEPT-klass II. De andra namnda
landerna har ingen skillnad utan dar galler de
ras vanliga prefix. CEPT-tillstSndet galler for 
anvandning av barbar eller mobil station och 
natansluten station pS tillfallig plats t. ex. ho- 
tell, campingplats etc.

For ovriga lander galler som tidigare att an- 
sokan mSste insandas i vanlig ordning i god 
tid till rasp, televerk.

Blanketter, om sSdana finns, och upplys- 
ningar har i mSnga fall undertecknad och er- 
hSIles mot SASE (stamped and selfadd
ressed envelope).

Lycka till med CEPT-licensen i Europa i 
sommar!
KLas-Goran Dahlberg 
SM5KG
SSA-funktionar for reciproka arenden
VSrdkasevagen 14 B
175 61 Jarfalla
Tel.: 08 -89 33 88

RATTELSE 1
Som framgSr av texten om Interradio i 

Hannover var det till SM6DOI vi vill rikta vSrt 
tack for hans insatser, inte till den felaktiga 
signal som fanns i det storre citatet.

RATTELSE 2
SM4AWC halsar att skall man Sstadkom- 

ma 400 pF genom att anvanda RG8A/U eller 
RG213/U med 100 pF/m gSr det St 4 meter 
och inte den langd han felaktigt uppgav i arti- 
keln i nr 2.

RATTELSE 3
SM7AYB halsar att SM6DGR misstagit sej 

betraffande Srtal for sina forsta QSOn. Enligt 
Gorans loggbok kom SM5MU (nuvarande 
SM6DGR) i luften 1949 och ej 1959.

SSA ARSMOTE 1989
Orebro Sandaramatorer har tidigare an- 
malt sitt intresse att stS som arrangor.

ARSAVGIFTEN 1989
Styrelsen forester att Srsmotet ger sty- 
relsen i uppdrag att sS sent som mojligt 
under 1988 faststalla medlemsavgiften 
for 1989 till maximalt 245 kronor.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

14:1.

14:2.

15.

16.

17.

Motet oppnas.
Vai av ordforande for motet. 
Vai av sekreterare for motet.
Vai av tvS personer att jamte ordforan- 
den justera motesprotokollet. Juste- 
ringsmannen skall tillika tjanstgora 
som rostraknare under motet.
Tillkannagivande av vid motet upp- 
gjord rostlangd.
FrSgan om motet ar stadgeenligt ut- 
lyst.
FrSgan om dagordningens godkan- 
nande.
Framlaggande av styrelse- och kassa- 
berattelse. I styrelseberattelsen lam- 
nas aven en redogdrelse for resultatet 
av forra 3rets motioner.
Framlaggande av revisionsberattelse. 
FrSgan om styrelsens ansvarsfrihet for 
det gSngna arbetsSret.
Faststallande av det tillkannagivna val- 
resultatet for styrelseledamoter samt 
revisorer med suppieant.
Vai av ledamoter till styrelsevalbered- 
ningen for nasta Srsmotes val av styrel- 
seledamoter samt revisorer med supp- 
leant.
Val av tvS postrostraknare jamte en 
suppieant for postrostningarna fram 
till nasta Srsmote.
Behandling av inkomna motioner. 
Motionerna och styrelsens yttranden 
Sterfinns nedan.
Motion nr 1. Forslag om nya Slders- 
granser for certifikatklasserna C och T. 
Motion nr 2. Forslag om tillsattande av 
organisationsutredning.
Behandling av styrelseforslag. Forslag 
om andringar i SSA:s stadgar §12 och 
16. Texten citerfinns nedan.
Behandling och faststallande av bud
get for innevarande Sr och preliminar 
budget for nastkommande Sr. Se sty
relsens forslag i detta nummer av QTC. 
Faststallande av medlemsavgift for

Foreningen Sveriges Sandareamatdrers 
medlemmar kallas harmed till ordinarie Srs- 
mote sondagen den 17 april 1988 i Stenham- 
marskolan i Flen.

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

Dagordning for Srsmotet, motioner med 
styrelsens yttranden och styrelsens verksam- 
hetsberattelse liksom styrelsens forslag till
Srsavgift for nastkommande Sr samt bokslut 
for foregSende Sr och budget for innevarande 
Sr och preliminar budget for nastkommande 
Sr Sterfinnes i detta nummer av QTC.

En sS sent som mojligt kord datalista pS 
medlemmarna i SSA kommer att finnas for 
medlemskontroll i Flen. Du som betalat in 
medlemsavgiften sent, efter den 8 april, bdr 
ha ditt medlemskort tillsammans med kvitto 
pS inbetald avgift med dig for uppvisande vid 
behov.

FULLMAKTER
Fullmakter skall insandas till SSA kansli for 

kontroll fore Srsmotet. Forsandelse med full- 
makt skall vara poststamplad eller avlamnad 
pS 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 liknandeforfall, som pS begaran skall kun- 
na styrkas av lakare eller motsvarande.

Anmalan till deltagande i Srsfesten pS lor- 
dagskvallen liksom bokning av rum m m sker 
enligt Srsmbtesarrangorernas anvisningar i 
QTC och SSA-bulletinen.

DAGORDNING

nastkommande Sr. Styrelsens forslag 
Sterfinnes i detta nummer av QTC.

18. Beslut om plats for nasta Srsmote.
19. Synpunkter pS verksamheten for inne

varande Sr.
20. Motet avslutas.

MOTION 1
Forslag om nya aldersgranser for 
certifikatklasserna C och T

Motion att Srsmotet ger SSA:s styrelse i 
uppdrag att med televerket forhandla fram 
nya Sldersgranser for certifikatklasserna C 
och T.

Motivering: De regler som galler i dag sa- 
ger att en person som ar 14 Sr fSr sanda pS 
flertal av de kortvSgsband som ar upplStna 
for amatorradiotrafik samt pS VHF och hogre 
frekvenser efter att ha avlagt prov i telegrafi 
och ett enkelt prov i teknik for C-certifikat.

Daremot T-certifikatet kraver en minimiSI- 
derpS 17 Sr och en hogre kunskapsnivS. Trots 
detta fSr en innehavare av T-certifikat endast 
sanda pS VHF och hogre frekvenser med lag- 
re effekt an en innehavare av C-certifikat.

SSA-representanter har sjalva sagt att det 
ar teknikprovet som raknas som kunskap 
emedan telegrafikunskap endast ar ett hant- 
verk som kraver traning.

Med andra ord, en person med C-certifikat 
fSr med lagre Sider sanda pS fler frekvenser, 
hogre effekt och med lagre kunskap an en 
person med T-certifikat.

Det basta vore att slopa Sldersgranserna 
helt och ISta kunskapen fS avgora.

Med vanlig halsning,

Goteborgs Sandareamatdrer
Lars Westerlund SM6ETR ordf.

Styrelsens yttrande
Styrelsen ar enig med motionaren om den 

begransning som de olika Sldersgranserna for 
C- och T-certifikat innebar. En alltfor hog Si
der som krav for licens innebar en stor svSrig
het i vSrt ungdomsarbete.

Vid ett mote med televerket har SSA:s sty
relse redan aktualiserat frSgan om sankning 
av Sldersgrans och styrelsen anser darfor att 
motionen skall anses vara besvarad.

MOTION 2
Forslag om tillsattande av 
organisationsutredning

For att forbattra foreningens verksamhet 
och oka medlemsinflytandet bdr en moder- 
nare och effektivare organisation inforas.

For att utreda detta foreslSr vi att Srsmotet 
tillsatter en organisationsutredning att fristS- 
ende frSn och oberoende av foreningens sty
relse, fdrutsattningslost utreda och fdreslS 
foreningens framtida organisation och ar- 
betsformer. En total oversyn av kansliets 
funktioner och arbetsuppgifter samt kansli
ets f rsmtida belagenhet bdr aven ingS i utred- 
ningens uppgifter.

Till utredningens organisationsforslag skall 
aven bifogas forslag till nodvandiga stadge- 
andringar.

I organisationsutredningen bdr ingS orga- 

nisationssakkunniga medlemmar samt en ju
rist och en auktoriserad revisor.

Om Srsmotet tillstyrker tillsattandet av en 
organisationsutredning, skall utredningens 
medlemmar utses av 1988 Srs Srsmote.

Utredningen borframlagga sina forslag vid 
Srsmotet 1989.

Enligt uppdrag och beslut vid SM4-mote i 
Borlange 870912.

Ake Broman SM4EAC
Lennart Broms SM4ESA
Gunnar Jansson SM4KJN

Styrelsens yttrande
Inom varje forening bor organisation och 

verksamhet vara under kontinuerlig prov- 
ning. SSA:s organisation har de senaste Sren 
debatterats och styrelsen har ocksS kommit 
med forslag till forandringar. En motion om 
att gora en organisationsoversyn halsas med 
tillfredsstallelse. Det kan vara bra for styrel
sen, att en fristSende grupp arbetar med frS
gan men medlemmar av styrelsen bor vid 
lampliga tillfallen rSdfrSgas av gruppen for att 
kunna redogora for hur styrelsearbetet fun- 
gerar for narvarande men ocksS for att bere- 
das tillfalie att lamna synpunkter pS eventuel- 
la forslag till forandringar. De personer, som 
ingSr i utredningen, behover inte vara jurister 
eller revisorer men de bdr vara val insatta i 
forenings- och organisationsfrSgor.

Styrelsen tillstyrker motionen och foreslSr 
att utredningsgruppen av ekonomiska skal 
maximeras till tre personer.

STYRELSEFORSLAG
Forslag om andringar i
SSA:s stadgar §12 och 16

I §12 andras under rubriken "Sektionsleda- 
re (SL):" texten "trafiksek rate rare" till "tra- 
fiksekreterare HF". Darunder infogas en rad 
med texten "trafiksekreterare VHF".

I §16 punkt 1a) andras texten "trafiksekre
terare" till "trafiksekreterare HF" och tillfogas 
darefter en rad med texten "trafiksekreterare 
VHF". I punkt 5 andras texten "trafiksekrete
rare" till "trafiksekreterare HF, trafiksekretera
re VHF,".

Kommentar
Arbetet inom trafiksektionen har de senas

te Sren fStt en klarare uppdelning i HF-frSgor 
och VHF-frSgor. I lARU-samarbetet ar denna 
organisatoriska uppdelning redan en realitet i 
och med att man dar arbetar med en HF- och 
en VHF-arbetsgrupp, i vilka SSA represente- 
ras av SM3AVQ rasp. SM0FSK. Ett skal till 
denna polarisering ar att antalet arenden pS 
sSval HF- som VHF-sidan vaxt. Infor framti- 
den kan man forvanta sig en ytterligare till- 
vaxt. Styrelsens forslag syftar till att SSA pS 
ett battre satt skall kunna bevaka utvecklin- 
gen pS bSda omrSdena. De efter QTC-sektio- 
nens avskaffande sektionslosa spaltredakto- 
rerna har under 1987 fordelats pS andra sek- 
tioner. Flera av dem fann sin naturliga hem- 
vist i trafiksektionen, vars ansvarsomrSde 
darigenom fick en ytterligare dkning.

Styrelsen framlade infor forra Srsmotet ett 
forslag om andring av foreningens organisa
tion. Vid omrostningen bitraddes det inte en 
tillrackligt stor majoritet for att kunna anta
gas. Styrelsen kanner idag att en uppdelning 
av trafiksektionen i tvS sektioner ar annu me- 
ra angelagen och foreslSr darfor Srsmotet att 
bifalla forslaget.

Om Srsmotet enhalligt beslutar att antaga 
forslaget foreslSr styrelsen vidare att Srsmo- 
tet uppdrar St SM0FSK att intill nasta Srsmo- 
te uppratthSlla posten som trafiksekreterare 
VHF.

KALLELSE TILL SSA ARSMOTE 1988
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VERKSAMHETSBERATTELSER

STYRELSEN

allmAnt
Styrelsens sammansattning av ordinarie 

och vice ledamoter framg^r av QTC under 
ciret. Den enda forandringen intraffade del 
SM5BF avloste SM6ASD som vice ordforan- 
de vid cirsmdtet i Taby. Funktionarer i dvriga 
befattningar framgSr ocksS av QTC under 
3ret. Styrelsevalberedningens sammansatt
ning och valet av postrostraknare framgSr av 
cirsmotesprotokollet.

Styrelsen har haft fyra ordinarie samman- 
traden, varav ett i samband med Srsmotet. 
Darutover har styrelsens verkstallande ut- 
skott, VU, haft 17 sammantraden.

Medlemsantalet okade under ciret frSn 
6752 st vid Srets borjan till 6848 st vid cirets 
slut. Medlemsavgiften for vanlig medlem var 
210 kr, for familjemedlem 145 kr och for ung- 
domsmedlem 105 kr.

QTC har utkommit med 12 nummer, varav 
ett dubbelnummer. Det totala sidantalet upp- 
g3r till 584. Tidningen har kritiserats for sin 
utformning och styrelsen har tillsammans 
med redaktoren arbetat fram forslag till for- 
andringar. Dessa har successivt inforts och 
en fortsatt utveckling p^gSr. Som komple- 
ment till QTC har 41 SSA-bulletiner och 52 
DX-bulletiner utkommit. De har producerats 
av SM7DLZ.

EKONOMI
Arets resultat blev nSgot battre an det bud- 

geterade och foreningen st3r fortfarande p3 
en stabil ekonomisk grund. Resultatraknin- 
gen och balansrakningen framgSr av nasta si- 
da. Metod for lagervardering har andrats i 
samband med cirets bokslut. Befintlig lager- 
reserv har upplosts och istallet har en avsatt- 
ning p3 10% av lagervardet gjorts som tack- 
ning for inkurans i lager.

VERKSAMHETEN
Ett stort arbete har lagts ned p3 forberedel- 

serna infor IARU Region 1-konferensen i Hol
land. SSA uppvaktade vid EDR:s 60-Srsjubi- 
leum. Foreningen var representerad vid HAM 
RADIO 87 i Friedrichshafen och Interradio 87 
i Hannover. Vid det senare tillfallet deltog 
SSA med en uppmarksammad utstallnings- 
monter, som givit mycket god PR for svensk 
amatorradio.

SSA:s telegrafikurs har nu fardigstallts. 
Diplomhandboken kompletterades genom 
SM6DEC. Foreningens Monitoring Service 
inom lARU-samarbetet har tratt i funktion 
med SM6EHY som koordinator. En handled- 
ning for kontakter med massmedia har tagits 
fram. Ett nytt diplomprogram har faststallts 
att tas i bruk efter Srsskiftet 1987/88.

En policy for sambandsverksamheten har 
faststallts. I samarbete med raddningsverket 
och Televerket har nya bestammelser for 
amatdrradiordrelsens medverkan i nodtrafik 
arbetats fram. SSA har kunnat fullfolja det 
arbete SSK pSborjat och amatorradioverk- 
samheten har darmed legaliserats som en 
samhallsnyttig funktion. Det ar nu av storsta 
vikt att klubbarna organiserar nodsam- 
bandsgrupper, som kan stallas till raddnings- 
ledarens forfogande.

Arbetet med den nya teknikhandboken har 
framskridit sS att endast slutredigering 3ter- 
stSr. Byggsatser till WCY-transceivern har ta
gits fram och ingSr nu i forsaljningsdetaljens 
sortiment. Under ledning av SMODYO har ett 
omfattande arbete lagts ned pS att i samver- 
kan med Televerket kunna erbjuda svenska 
sandaramatorer MTD-stationer for ombygg- 
nad till amatorradiostationer. Detta kan vara 

ett vardefullt byggprojekt i klubbverksamhe- 
ten.

Under Sret har en intressegrupp vaxt fram 
for Packet Radio-utovare. En spaltredaktor 
for bevakning av frSgor inom detta omrSde 
har tillsatts. Samverkan mellan denna intres
segrupp, digitalfunktionaren och spaltredak- 
toren for Packet Radio har etablerats, vilket ar 
en forutsattning for att SSA skall kunna pS- 
verka att lampliga regler skapas for verksam- 
heten. Forberedelser for ett samarbete med 
Televerket i dessa frSgor har vidtagits.

Det ar enligt styrelsens uppfattning mycket 
angelaget att vi fSr en tydligare bild av stor- 
ningsfrcigorna och darfor har en kartlaggning 
av problemen initierats. En storningsenkat 
har tagits fram med SMOCOP som projektle- 
dare. Den publicerades i QTC nr 11.

SSA har forsokt pSskynda handlaggnin- 
gen av CEPT-licensarendet. Remisshand- 
laggningen utanfor Televerket har tagit Icing 
tid och nSgot beslut hade inte meddelats fore 
cirets slut.

SSA OCH TELEVERKET
Under Aret har inga formella moten ge- 

nomforts med Televerket. Informella kontak
ter har dock forevarit och verket har bl a delta- 
git i framtagningen av storningsenkaten. Un
der hosten har styrelsen arbetat med forbe- 
redelserna for ett mote, som ar utlyst till janu- 
ari 1988. Styrelsens ambition att skapa ett 
fortroendefullt samarbete med Televerket har 
utvecklats i positiv riktning.

1987 ARS MOTIONER
De uppdrag som styrelsen erholl av Srsmo- 

tet vid behandlingen av 1987 cirs motioner har 
losts enligt foljande. Om motion 14:1, Forslag 
omandraderutinerforanropssignaler, uttala- 
de Srsmotet att styrelsen i motionens anda 
skall forhandla med Televerkat om skaliga un- 
dantag. Styrelsen har forberett arendet for 
att kunna tas upp till diskussion med verket i 
januari 1988. Om motion 14:2, Forslag om 
publicering av styrelse- och VU-protokoll, 
och motion 14:3, Forslag om att styrelse- och 
VU-protokoll skall publiceras i ograverat skick 
i QTC, uttalade Srsmotet, att kopior av dessa 
dokument skall kunna erhSllas av intressera- 
de medlemmar fr3n SSA:s kopieringsservi- 
ce. Den verksamheten har kommit ig^ng. Be
handlingen av dvriga motioner resulterade in
te i nSgra sarskilda uppdrag.

FONDERNA
Tre fonder administreras av SSA, Hans Eli- 

aesons Minnesfond SM5WL och SM5ZK Bo 
Palmblad Donation 1975samtSM5LN:s Min
nesfond. Arsredovisningarna for de tre fon- 
derna Sterfinns pci sidan 126. For att forbattra 
administrationen av fonderna har under hos- 
ten tillsatts en arbetsgrupp bestSende av vice 
ordforanden SM5BF och DL1 SM1ALH.

Styrelsen

UTRIKESSEKTIONEN
Arets storsta handelse var IARU Region 1- 

konferensen i Holland i pSskveckan. For de 
beslut och rekommendationer i H F- och VH F- 
frSgor som togs har redogjorts i QTC. Det vik- 
tigaste beslutet var antagandet av en mycket 
omfattande ny konstitution for Region 1.

I ovrigt har rutinmassigt handlagts aren- 
den, brev och telefonsamtal med dvriga ra- 
dioamatdrforeningar inom IARU, Regionen, 
NR AU och med privatpersoner

SM4GL

TEKNIKSEKTIONEN
Under 5ret har en rad verksamheter drivits 

inom tekniksektionen.
En kurs i softnet har genomforts vid Linko- 

pings Tekniska Hogskola, arrangerad av SSA 
och Softnet Users Group. I veckoslutskursen 
deltog 5 grupper frSn sodra och mellersta 
Sverige, varje grupp fick efter avslutad kurs 
tillgSng till 1 eller 2 stationer for att vidareut- 
veckla softnet tillsammans med Packet Ra
dio.

Arbetet inom SEK (Svenska Elektriska 
Kommissionen) inom kabel-TV-verksamhe- 
ten har avslutats. Stor hansyn har tagits till 
SSA:s synpunkter inom arbetsgruppen. Yt- 
terligare redovisning av gruppens arbete 
kommer att publiceras i QTC nar sluttexten 
foreligger.

Projektet med MTD-mobiltelefoner frSn 
Televerket Radio pSborjades under -87. Alla 
sandaramatorer erbjuds dar att f£ kopa be- 
gagnade MTD mobiltelefoner for ombygg- 
nad till 70 cm. amatorradiostationer. Teknik
sektionen har har bl.a. jobbat med att ta fram 
ombyggnadsbeskrivningar.

Sektionen har aven pSborjat ett arbete 
med att till sig knyta ett antal sandaramatorer 
som ar kunniga inom olika specialomr^den, 
t.ex. antenner och antennteknik. Syftet ar att 
ge medlemmarna en battre teknisk service.

SM0EPX SM0FNV

TRAFIKSEKTIONEN
1987 har varit ett Sr med forhojd aktivitet. 

Det beror pS att det varit ett REGION I- 
konferensSr. Vad jag menar med forhojd akti
vitet ar naturligtvis att arbetsbelastningen 
stiger infor en konferens med alia dess doku
ment och dessutom ett forberedande NR AU- 
mote.

N RAU-motet holls i Oslo den 27 februari till 
den 1 mars. Som vanligt konstaterades en re- 
lativt god enighet i REGION l-frSgorna och 
motet genomfordes under trevliga former. 
Tyvarr visade det sig att enigheten i nSgon 
frSga i tiden till konferensen splittrats, men 
sSdant ar vad man fSr rakna och stS ut med. 

REGION l-konferensen holls i den lilla hol- 
landska byn Noordwijkerhout och ett referat 
frSn denna konferens har redan lamnats i 
QTC. Man kan mojligen och lampligen tillag- 
ga att de rekommendationer som togs under 
konferensen forhoppningsvis uppmarksam- 
mas av SSA:s medlemmar och sjalvklart ock- 
sS skall efterlevas. Under det gSngna Sret har 
jag t. ex. kunnat konstatera att mSnga av de 
som kor Packet Radio pS 14MHz-bandet fort
farande inte uppmarksammat att REGION I 
fridlyst frekvensen 14,100MHz for att fyrarna 
som ligger dar skall kunna avlyssnas. BATT- 
RING!

Nar det galler kontakter med SSA-med- 
lemmar sS har jag haft ndjet att delta i nSgra 
moten som agt rum i narliggande otter i SM3 
och SM5. I SM5 har jag besokt ett speciellt 
Packet Radio-mote och ett distriktsmote som 
holls i VasterSs den 17 oktober.

Aven distriktsmotet inneholl en stor del frS- 
gor om Packet Radio och det var uppfriskan- 
de att lyssna till och delta i de livliga diskus- 
sionerna. Det var langesedan nSgon speciell 
frSga intresserat sS mSnga av SSA-medlem- 
marna. Det gSngna Sret har varit nSgot av ett 
provoSr for Packet Radio, och det set ut som 
om det kan behovas annu ett innan det blir 
dags att, forhoppningsvis sS lite som mojligt, 
reglera trafiksattet. Det ar gladjande att det 
fortroende Televerket visat oss genom att ISta 
Packet Radio-trafiken mer eller mindre "lopa 
fritt" inte missbrukas med ett a I Itfor vidlyftigt 
experimenterande.

Aven negativa saker mSste ingS i en verk- 
samhetsberattelse. En sSdan ar att awecklin- 
gen av repeaterkanalerna R8 och R9 gSr sS 
ISngsamt och det under Sret gjorda forsoket
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ARSREDOVISNING 1987 (i tusentals kronor)

235
597

59
331
259
172
74
32

5 
27
75
55

53
95 
17

146

1.921 2.045

1.382 1.547
34 32

KOSTNADER
Forsaljningsdetaljen 
QTC (anm. 1) 
QSL (anm. 1) 
Personalkostnader (anm. 1) 
Moteskostnader (anm. 1) 
Kontorskostnader 
Porto och telefon 
lARU-avgifter 
Utstallningar och massor 
Diverse kostnader 
Avskrivningar 
Skatter
SUMMA KOSTNADER

Omsattningstillgdngar
Kassa och bank 
Kundfordringar 
Forutbetalda kostnader och 

upplupna intakter 
Reversfordran 
Ovriga fordringar 
Varu lager 
Summa:

AnlaggningstillgSngar 
Andelar 
Reversfordran 
Maskiner och inventarier 
Summa:
SUMMA TILLGANGAR:

Anm 1: Vid arsredovisningarna 1988 och 1989 kom- 
mer fortydliganden att goras i likhet med 
cirsredovisningen 1987.

BUDGETSSA (i tusentals kronor)

INTAKTER

Medlemsavgifter 
Forsaljningsdetaljen 
Rantor 
Diverse intakter 
Upplosning av reserv for 

SSA-boken
SUMMA INTAKTER:

1988

preli- 
minar

1989

1.500 1.650
250 255
134 130

12 10

25 —

1.921 2.045

Not 4
SUMMA SKULDER MOTESKOSTNADER 1987 1986
OCH EGET KAPITAL: 2.179 2.340

Resekostnader 128 124
Bo Lindberg Stig Johansson Moteskostnader 103 95
Ordforande Kassaforvaltare 231 219

Eget Kapital 
Ingdende kapital 
Arets resultat
Summa: 557 557

Kortfristiga skulder 
Leverantdrsskulder 
Upplupna kostnader och 

forutbetalda intakter 
Ovriga kortfristiga skulder 
Summa:

Reserver 
Reserv for SSA-boken 
Reserv for lokalfrSgan 
Lagerreserv
Summa:

SKULDER OCH EGET

BALANSRAKNING
1987 1986

-12-31 -12-31
TILLGANGAR

BOKSLUTSKOMMENTARER
Tillampade principer anges i respektive not nedan.

Not 1

QTC 

Framstallningskostnad 
Distribution av QTC 
Summa kostnader:

Annons- och
prenumerationsintakter 

Presstod
Summa intakter:

1987 1986
769 691
117 101

886 792

-359 -317 
-36

-359 -353

Summa: 527 439

Not 2 

QSL 

QSL-kostnader
QSL-intakter 
Summa:

1987 1986

123 111
-46 -44

77 67

Not 3
PERSONALKOSTNADER
Personalkostnader har av havd visat lonekostnader 
efter fordelning till andra kostnadstallen. De totala 
personalkostnaderna har uppgStt till:

308 353

1987 1986
Loner 336 329
Sociala kostnader 131 128

467 457

Fordelat till andra kostnadsstallen -159 -104

vhf-funktionAren
Det viktigaste som hant under dret och 

som berort VHF-funktionen ar naturligtvia 
IARU REGION l-konferensen i Holland och 
arbetet infor denna. Detta arbete och detfor- 
beredande N R AU-motet i Oslo gav en hel del, 
och det var mycket intressant att fd diskutera 
vcira "problem” pd internationell basis.

Det kan konstateras att mikrovSgsaktivite- 
ten okat, inte bara i Sverige utan ocksd i vdrt 
ostliga grannland Sovjet. Dar forefaller nu 
1296M Hz-bandet ha blivit ordentligt etable
rat med flera fina DX som foljd.

Ndgra ovanliga oppningar har vi ocksd f§tt 
uppleva. Ett sporadiskt-E till UA9 och en tro- 
pooppning mot norr och nordost.

Ett mode som verkligen tagit fart under 
3 ret ar Packet Radio. En hel del arbete inom 
detta omrSde har pSborjats. Ett forsok med 
meteorscatter mellan mitten av Sverige och 
Kiruna gjordes under december.

Det ar positivt att fler och fler lander tillde- 
lar sandaramatdrerna delar av 50M Hz-bandet 
och senaste exemplet pS detta ar Holland. 
Negativt ar att den segslitna frSgan om hur 
R8 och R9 skall kunna awecklas annuj inte 
hittat nSgon losning. Detta har vi fStt m^nga 
pikar for i det internationella arbetet.

SMOFSK

RESULTATRAKNING
1987 1986

Bo Lindberg Stig Johansson
Ordforande Kassaforvaltare

-01-01
FORENINGENS INTAKTER -12-31

-01-01 
-12-31

Medlemsavgifter 1.407 1.323
Forsaljningsdetaljen 240 149
Ovriga intakter 12 7
SUMMA INTAKTER: 1.659 1.479

FORENINGENS KOSTNADER ’

Forsaljningsdetaljen 234 141
QTC (not 1) 527 439
QSL (not 2) 77 67
Personalkostnader (not 3) 308 353
Moteskostnader (not 4) 231 219
Kontorskostnader 167 149
Porto och telefon 82 76
lARU-avgifter 29 36
Utstallningar och massor 12 8
Ovriga kostnader 43 37
SUMMA KOSTNADER: 1.710 1.525

FORENINGENS RESULTAT
FORE AVSKRIVNINGAR: -51 -46

AVSKRIVNINGAR
Maskiner och inventarier -86 -81

FORENINGENS RESULTAT
EFTER AVSKRIVNINGAR: -137 -127

FINANSIELLA INTAKTER
OCH KOSTNADER
Ranteintakter 135 159

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
INTAKTER OCH KOSTNADER: -2 32

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Upplosning av reserv for SSA-bok 14 9
Upplosning av varulagerreserv 45 —

RESULTAT FORE SKATT: 57 41
Skatt -57 -66

REDOVISAT ARSRESULTAT: 0 -25

att skapa en Sormlandsrepeater ser ut att 
misslyckas. De MTD-stationer som Telever- 
ket nu avyttrar via SSA kan forhoppningsvis 
lagga over en del av VH F-traf iken till 432M Hz- 
bandet och darefter kanske nSgon R8/R9- 
klubb frivilligt avstSr frSn sitt tillstSnd?

Under 1987 har ett flertal CEPT-lander tagit 
CEPT-licensen i bruk. Den senaste uppgiften 
sager att Belgien har gjort det. SSA har i da- 
garna f§tt klartecken av Televerket att CEPT- 
licens klass 2 skall galla for de amatorer som 
frSn CEPT-lander efter den 1 mars besoker 
Sverige.

En annan sak att gladjas St ar att under det 
gSngna Sret flera lander fStt frekvenstilldel- 
ning i 50MHz-bandet. Vissa forhoppningar 
dristar jag mej ha om att Televerket kan hitta 
en mojlighet till att tilldela oss provtillstSnd pS 
delar av detta mycket intressanta band. Spe- 
ciellt meteorscatter med Packet Radio eller 
aurora-forsok skulle vara verkligt intressanta 
dar.

De nya banden, som inom kort forvantas 
bli permanenta (vi har som ni vet endast 
provstillstSnd dar), har inte i sS stor utstrack- 
ning kunnat anvandas under Sret. Solflackar- 
nas antal har varit alltfor litet, men nu gSr vi 
mot battre tider och jag rekommenderar en i 
allmanhet okad aktivitet och i synnerhet pS 
de nya banden.

SM3AVQ
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HANS ELIAESONS
MINNESFONDSM5WL
RESULTATRAKNING 01-01 - 12 31

1987 1986
INTAKTER

SKULDER OCH DISPONIBLA MEDEL

Borgarbrev och gSvor 
Rantor
Summa intakter:

2.709:13
8.158:60

2.198:50
10.265:40

10.867:73 12.463:90

KOSTNADER
Anslag enligt spec, nedan 2.743:52 20.939:40
Porto 128:50 109:80
Anslag/Fria medlemsavgift. 1.200:--
Arets over/underskott 7.995:71 -9.785:30
Summa kostnader: 10.867:73 12.463:90

BALANSRAKNING 12-31

1987 1986
tillgAngar
Bank, postgiro 139.068:01 128.680:28
Fordran ARIM 247:87
Summa tillgAngar 139.068:01 128.928:15

Skuld SSA 2.711:64 900:62
Skuld ARIM 333:13
Disponibla medel 01-01 128.027:53 137.812:83
Arets over/underskott 7.995:71 -9.785:30
Summa skulder och 

disponibla medel 139.086:01 128.928:15

Spec, anslag
Anslag till taltidningar,

QTC m fl 919:52 3.052:--
Anslag till ombyggnad och 

anpassning av amatorra- 
dioutr. for handikappade 
medlemmar 16.579:--

Anslag for resor och trans
porter samt utstallnings- 
kostnader for handikap
pade. 1.824:- 1.308:40

2.743:52 20.939:40

Bo Lindberg 
Ordforande

Stig Johansson 
Kassaforvaltare

VHF/UHF/SHF TESTER
Aktivitetstesterna och kvartalstesterna 

drar fortfarande mAnga deltagare. For forsta 
gAngen sedan jag tog over verksamheten har 
en minskning i deltagandet skett. Det ar i 
UHF och kvartalstesterna.

Deltagandet i siffror ser ut som foljer:
VHF351 deltagare och 1493 loggar vilket ar 

en dkning
UHF 93 deltagare och 457 loggar vilket ar 

en minskning
SHF 42 deltagare och 223 loggar vilket ar 

en dkning.
Kvartalstesterna har haft 106 deltagare och 

197 loggar, minskning.
Arets storsta internationella test, REGION 

l-testen, f Ar en okande skara deltagare. Aven 
de nordiska testerna har ront okat intresse. 
Den for Sverige sorgligaste testen ar SM- 
OH-landskapen som aven i Sr vanns av Fin
land. SKARPNING BEHOVS!

Ovriga tester som har haft svenskt delta- 
gande ar AGCW, MARCONI, CQWW WPX 
och Jultesten.

Forsok med att skicka loggar till den Ryska 
"Internationella'' testen har inte gett nAgot 
spAr i resultatlistorna annu, men man fAr hop- 
pas att den "ryska vAren" kan pAverka aven 
detta problem.

SMOFSK

SM5ZK BO PALMBLAD 
DONATION 1975
RESULTATRAKNING 01-01 - 12-31

1987 1986
INTAKTER
Ranta 505:20 543:40
Summa intakter 505:20 543:40

KOSTNADER
Skatt 202:- 268:-
Arets overskott 303:20 275:40
Summa konstnader 505:20 543:40

BALANSRAKNING 12-31

1987 1986
tillgAngar

Bo lindberg Stig Johansson
Ordforande Kassaforvaltare

Bank 8.416:70 7.911:50
Summa tillgAngar 8.416:70 7.911:50

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder

SSA
Skatteskuld

268:-
202: - 268:--

Eget kapital

Fonderat kapital 
Disponibelt 01-01 
Arets overskott

5.000:-
2.643:50

303:20

5.000:-
2.368:10

275:40
Summa skulder och 

eget kapital 8.416:70 7.911:50

VHFDIPLOM
Diplomaktiviteten har varit ungefar lika 

stor som under forra Aret. Antalet ansoknin- 
gar har varit ca 15 st, men pA grund av vissa 
administrativa svArigheter har inga diplom 
annu skrivits ut. Det storsta problemet ar att 
de sokande inte foljer den ansokningsproce- 
dur som galler utan kommer med de mest 
skiftande varianter.

Den 1 januari 1988 pAborjades SSA:s nya 
diplomprogram och WASM-programmet av- 
slutas den 31 december 1989.

SMOFSK

SATELLITER
Under 1987 har det tillkommit tvA amator- 

satelliter i och med att Sovjet den 23 juni san- 
de upp en navigationssatellit, KOSMOS- 
1861. Utom navigationsutrustningen finns 
det ombord aven tvA stycken amatorbyggda 
transpondrar RS-10 och RS-11. Speciellt har 
uppfrekvensen pA 21MHz-bandet tilldragit 
sig stort intresse bland "forhardade" kort- 
vAgsamatdrer.

RS-5 och RS-7 forefaller inte anvandas 
langre och man har frAn Sovjets sida upphort 
med att leverera bandata for dessa satelliter. 

RS-1 fungerar fortfarande narsatelliten be- 
finner sig i solljus.

Bland de aldre amatorradiosatelliterna fun
gerar fortfarande OSCAR 9 och OSCAR 11 
och kontrolleras av University of Surrey. OS
CAR 10:s B-transponder ar fortfarande an- 
vandbar trots att datorn for langesedan har 
avsomnat.

FUJI FO-12 har kommit igAng med sin 
MAILBOX-funktion men pA grund av den ne
gative energibalansen i strdmfdrsorjningen 
lAter man satelliten gA i laddningsmode om- 
vaxlande med den linjara och den digitala 
transpondern.

Phase III C stAr nu pA startplattan i Kou
rou/FY for att forhoppningsvis sandas upp 
med Ariane-4 V-22 den 22 maj. Det blir forsta

SM5LN:s MINNESFOND

RESULTATRAKNING 01-01 - 12-31

INTAKTER
1987 1986

GAvor och bidrag 400:-- 600:-
Ranta 829:30 990:-
Summa intakter 1.229:30 1.590:-

KOSTNADER
Anslag/Fria medlemsavgift. 
Arets overskott 1.229:30

420:--
1.170:-

Summa kostnader 1.229:30 1.590:--

BALANSRAKNING 12-31

1987 1986
tillgAngar
Bank 10.549:30 8.730:-
Fordran SSA 400:- 990:-
Summa tillgAngar 10.949:30 9.720:-

SKULDER OCH DISPONIBLA MEDEL

Bo Lindberg Stig Johansson
Ordforande Kassaforvaltare

Disponibla medel 01-01 
Arets overskott

9.720:-
1.229:30

8.550:-
1.170:-

Summa skulder och
disponibla medel 10.949:30 9.720:--

gAngen man anvander en Ariane-4. UOSAT- 
C beraknas sandas upp i bana under slutet av 
1988.

AMSAT-SM har under Aret kommit ut med 
5 st IN FOB LAD och dessutom med en Pre
diction Bulletin per mAnad.

Info-natet pA 3740 kHz har korts varje son- 
dag kl 1000 SNT frAn SK4TX med SM4M0T 
som operator.

SM0DZL

WASM I
Under det gAngna Aret har 183 stycken 

WASM l-diplom utdelats. Det var 184 styc
ken 1986 sA intresset hSIler i sig in i det sista. 

SM0CCE

WASM II
Under det gAngna Aret har 52 stycken 

WASM ll-diplom utdelats, vilket visar att in
tresset for WASM II ar konstant trots den for 
varje Sr okande diplomfloran.

SM6ID

utlAndska diplom
Som tidigare Sr har granskandet och dvrig 

hantering av utlandska diplom forflutit utan 
nSgra storre problem. Antalet ansokningar 
har fortsatt att oka aven under 1987. Kontak- 
terna med de diplomintresserade sandar- 
amatdrerna har varit god. Storsta delenavar- 
betstiden gSr som vanligt St till att besvara 
brev- och telefonfrSgor. Det ar fortsattnings- 
vis DXCC-diplomet som til Id ra r sig det storsta 
intresset, trots att granskningen av QSL for 
detta diplom ej kan ske genom SSA.

Den ovan namnda kontakten med SSA- 
medlemmarna har under Sret ytterligare 
starkts genom att jag haft nojet att delta i 
SM5-distriktsmotet i VasterSs den 17 oktober 
och speciellt dS DX-motet. Se QTC nr 1/1988! 
Jag tror sSdana traffar ar synnerligen viktiga 
for mej och for diplomintresserade amatorer, 
och jag hoppas pS fortsatta initiativ i samma 
riktning.

SM5DQC
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UNGDOMS- OCH
UTBILDNINGSSEKTIONEN

Sektionens verksamhetsSr 1987 har varit 
handelserikt. Vid Srets slut var forfattandet 
av texten till SSAs utbildningsunderlag "Ella- 
ra och radioteknik" i princip klart. Fardigstal- 
landet av bilderna till underlaget pSborjades 
under Sret. Arbetet i sin helhet planeras vara 
slutfort medio 1988. For arbetet har hittils 
svaratSM7KHF Lennart, SM7LSZ Goran och 
SM6CVE Ulf.

Sektionen kompletterades med en handi- 
kappfunktionar, SM5REP Ingvar, och en 
handikappolicy formulerades. (Ingvar, som 
har mSnga vardefulla personkontakter och 
intressanta planer, lamnar en egen verksam- 
hetsberattelse.)

Aven under 1987 utkom QTC som taltid- 
ning. Inlasarna har varit SM7DLZ Hasse och 
SM5BK Claes. Kopiering och distribution av 
ljudkassetterna till ett 50-tal mottagare har 
utforts av SM7DLZ.

Radiosambandsfunktionen flyttades un
der Sret till Ungdoms- och Utbildningssektio- 
nen och ordforanden i SSK, SM0HEB Harry, 
valdes till sambandsfunktionar i SSA. En po
licy for "Allmannyttigt radiosamband'' for
mulerades, SARNET overtogs frSn SSK och 
dess natledare SM3AVW Sigge valdes som 
natledare i SSA. Konstruktiva forhandlingar 
fordes med berorda myndigheter avseende 
amatorradion som en allmannyttig samhalls- 
resurs (Harry lamnar en egen verksamhets- 
berattelse.)

FRO-frSgor behandlades av SM7DMG 
Eskil och SM7KHF.

SM7CZV Birger foretradde SSA inom om- 
rSdet radioscouting (och lamnar en separat 
rapport i namn av Svenska ScoutrSdet).

Enligt den nya arbetsordningen ar spaltre- 
daktorerna i QTC knutna till sektionerna. Un
der Sret bidrog bl a foljande medarbetare i 
sektionen med vardefulla artikelserier: 
SM3BP Olle - Radiosamband; SM7GWF 
Holger — CW-spalten; SM5HQN Claes — 
WCY-transceivern; SM2LCI Stefan — Novis- 
spalten. SM0BGU PA — RPO-spalten. Alla 
dvriga spaltforfattare lika mycket ihSgkomna!

I sektionen arbetar de sanna entusiaster, 
som foreningen behover annu flera av. Heder 
St dessa som delar med sig av sin tid och sitt 
kunnande. Tack for 1987! Nu satsar vi pS 
1988!

SM7KHF

RADIOSAMBAND
Under 1987 har sambandsverksamheten 

fortsatt att utvecklas. SSA:s styrelse har ut- 
sett nya funktionarer i Ungdoms- och Utbild- 
ningssektionen:

SARNET-funktionar, SM3AVW Sigge
Spaltredaktor Samband, SM3BP Olle
Spaltredaktor CW, SM7GWF Holger
Styrelsen har aven antagit en policy for 

sambandsverksamheten som ligger till grund 
for det fortsatta arbetet inom sektionen.

Radiogramtrafiken i SARNET fortsatter 
aven om konditionerna varit ogynnsamma. 
Antal natsessioner 366 med 2236 inchecknin- 
gar och 1225 radiogram i naten. En vasentlig 
dkning i jamforelse med 1986. Sambands- 
uppdragen har minskat nSgot i antal men i 
gengald var i medeltal fler stationer engage- 
rade. 1987 Srs statistik har presenterats i sam- 
bandsspalten.

Sambandsfunktionaren SMOHEB Harry 
har deltagit i overlaggningar med Raddnings- 
verket och Televerket. Detta har resulterat i 
nya bestammelser som ger de kommunala 
Raddningscheferna generell ratt att anvanda 
sandaramatdrer som extra radioresurs vid 
nodlagen och raddningsoperationer. Vid 
SKK Srsmote i Stockholm den 30 oktober fat- 
tades beslut om nedlaggning av SSK. DS de 
nya funktionarerna i SSA arbetar vidare i

SSA:s namn ar en separat organisation inte 
langre nodvandig.

Informationsnatet for sambandsfrSgor pS 
lordagsmorgnarna fortsatter som vanligt 
men nu pS frekvens 3700 kHz kl. 0815 SvT. 

Harry Lundstedt

handikappsfunktionAren
Till grund for SSA:s handikapparbete lig

ger det policyprogram som presenterades i 
QTC nr 3/87.

Arbetet ar under uppbyggnad och det tar 
alltid en viss tid att finna en bra arbetsform. 
Som ny funktionar inom SSA och relativt ny 
inom amatorradion ar det mSnga nya verk- 
samhetsfalt att satta sig in i for att skaffa den 
kunskap som behovs for att kunna ge handi- 
kappverksamheten ett bra innehSII.

Framst har arbetet bestStt av telefonkon- 
takter frSn sSval klubbar som enskilda. Det 
har rort sig om dispensfrSgor, lagerverksam- 
het, teknisk utrustning, hjalpmedel, antenn- 
frSgor mm.

Flertalet av dessa samtal har slussats vida
re till nSgon inom SSA som har specialkun- 
skap for den aktuella frSgestallningen. Till- 
sammans har vi i vissa fall kunnat ge rSd om 
utrustningsval eller tillvagagSngssatt.

Nar det galler dispenser har samtalen ofta 
rort sig om regler och om forutsattningar for 
att fS dispens pS grund av en funktionsned- 
sattning. Dispensarenden bdr bedomasfrSn 
fall till fall och ses som en losning for varje en- 
skilt arende beroende pS funktionsnedsatt- 
ningens art. SamrSd har i nSgra arenden fore- 
kommit med Televerket. Dessa kontakter 
som skett i en mycket positiv anda bdr fordju- 
pas.

Inom lARU-Region 1 har en databas inrat- 
tats under 1987. Databasen har till uppgift att 
vara en informationskalla for sSdana uppgif- 
ter som kan vara av varde nar det galler speci- 
fika problem for personer med funktionsned- 
sattningar i samband med amatorradio. In
formation om databasen har givits i QTC och 
SSA-bulletinen. Inga uppgifter har erhdllits 
som kunnat vidarebefordras till databasen.

Planering av 1988 Srs verksamhet har pS- 
borjats.

SM5REP
Ingvar

RADIOSCOUTING
Aven i Sr har kSrer och distrikt haft egna ra- 

dioscoutkurser. MSnga scouter och scoutkS- 
rer har under Sret erhSIlit egna signaler. Artik- 
lar om radioscouting har varit infort i alia 
scouttidningar och QTC. Radioscoutnatet 
har varit igSng 1:a sondagen i mSnaden pS 
kortvSg.

I Sr firade jamboree on the air 30 Srs jubi- 
leum med 160 deltagande scoutkSrer. Under 
Sret har aven Fralsningsarmens Scoutfor- 
bund borjat med radioscouting. Nu ar alia 
scoutforbund tillhorande Svenska ScoutrS- 
det med i Jotan.

De olika forbundens radiostationer och ra- 
diopejlutrustningar har flitigt hyrts ut. Ra- 
dioscouthandbocker mm har sSIts av resp 
forbundskanslier.

Ett stort tack till Televerket samt alia sanda- 
reamatdrer runt om i Sverige som mojliggor 
vSr verksamhet.

Basta 73 de
Birger/SM7CZV

SM0
Verksamheten inom Distrikt 0 har hos lo- 

kalklubbarna varit intensiv. Over R1 (repea
ter) har telegrafi undervisning bedrivits, i 
SRA regi. Diverse radiosamband har ordnats 
for biltavlingar och lokala evernemang. Loka- 

la nat med lokala nyheter sprids regelbundet 
via lokaltrafiknat. Taby sandaramatdrer har 
visat sin store aktivitet genom att aktivera 
MARKET med den nya signalen SI8MI. VifSr 
hoppas att fler expeditioner aktiverar det rare 
prefixet under kommande Sr.

Jag ber samtidigt fS tacka for de gSngna 
Sren dS jag drager mig til I ba ka som DL och 
overlamnar det till en yngre person som pas- 
sar, som jag tror, battre inom ett expansivt 
och ungdomligt dominerat distrikt.

DL0

SM1
Det gSngna Sret har varit ett handelserikt 

Sr. Forutom de aktiviteter som jag brukar 
skryta med i Srsberattelserna har en och an- 
nan tillkommit.

Bland annat sS var SM1 aktivt under jotan. 
Arne/1MUTstalldeupp med sittQTH och un
der den helgen sS halsade aven ett gang ifrSn 
Murgronans DX-klubb pS.

Inom GRK har vi traffats pS vSra mSnads- 
moten. Klubben har liksom tidigare arrange- 
rat Field-Day, gokotta och medverkat vid Eu- 
ropas stdrsta motorcykeltavling, Enduroral- 
lyt. En CW-kurs ar i full gSng och skall 
forhoppningsvis snart oka QSO-strommen i- 
frSn on.

En trevlig avslutning pS Sret blev GRK:s ju- 
bileumsmiddag. Klubben fyllde40-Sr och det 
firade vi med en helafton i Visby. Vi tittade pS 
en bildkavalkad frSn aldre dagar och under 
middagen framfordes mSnga halsningar till 
klubben frSn SM1:or i forskingringen. Bland 
kvallens talare sS horde vi Roland/1CXE och 
Ake/1CNM beratta om klubbens framvaxt.

Forberedelser har vidtagits for tryckning av 
en jubileumstidskrift.

Tack for annu ett Sr och val mott under 
1988.

73 DE DL1/SM1ALH

SM2
En ny klubb startades i distriktet under 

1987. Det ar en samling entusiaster i Alvs- 
byn/Vidsel-omrSdet som bildat foreningen 
Elvsbyn/Vidsel Radioamatdrer — ELVIRA. 
SM2's yngsta klubb onskas lycka till!

Under 1987 hade distriktet for forsta gSn- 
gen hade en klubbledartraff i stallet for det 
vanliga hdstmotet. Motet holls i SkellefteS 
och inrymde en hel del intressanta dis- 
kussioner. Tyvarr var inte alia aktiva klubbar 
representerade vilket resulterade i ISgt delta- 
garantal. Detta mote var ett forsok till nSgot 
nytt och vSrmotet 88 fSr ta stallning till hur vi 
ska gora i framtiden. VSrmotet 87 avholls i 
Boden med bra uppslutning.

Efter20 Sr (!) som QSL-funktionar for SM2 
har SM2EKM lagt den verksamheten pS hyl- 
lan. Janne borjade sortera QSL redan innan 
han sjalv hade tagit certifikat. QSL-kort var- 
deras hogt av de fiesta och det ar inte alltid 
man tanker pS de personer som osjalviskt lag- 
ger ner mycket tid och arbete pS att vi andra 
ska fS korten i vSra ISdor. Jag vill bl.a. pS detta 
satt fora fram distriktets stora tack for den 
mSngSriga sorteringen av QSL.

QSL-korten sorteras numer av SM2OTU 
med assistans av SM2GCQ.

TvS sommarmoten arrangerades i SM2: 
Sagatun och Holmon. Planera in besok vid 
nSgot av dessa sommaren 88 och hSIl utkik 
efter annonsering.

Aterigen innebar Vindelalvsloppet en 
kraftfull sambandsinsats frSn ett stort antal 
radioamatdrer i sodra och inre delen av dist
riktet. Tillsammans med andra utStriktade 
verksamheter, bl.a. BO87-massan i UmeS 
och JOTA, ges har en god reklam for vSr hob
by runt om i kommunerna.

Till sist ett stort tack till alia bulletinuppla- 
sare och dvriga frivilliga krafter i SM2.

73 de Staffan/SM2DQS
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SM3
Radioaktiviteten inom distriktet ar hog in- 

om alia omrSden av v3ra KV- och VHF-band. 
Detta framgSr klart om man laser de olika 
testspalterna i QTC. Ett omrSde dar aktivite- 
ten har okat mycket markant ar inom 
PACKET-RADIO. Inom SM3 ar det nu c:a 100 
st som anvander detta system att kommuni- 
cera med varandra. Och aktiviteten okar 
standigt.

MSnga radioklubbar bedriver bAde CW- 
och teknikutbildning och nya amatdrer till- 
kommer standigt.

Kommunikationsverksamhet vid olika tav- 
lingar bedrivs av m^nga klubbar med god PR 
for amatorradion.

Tvci distriktsmoten har hdllits, pS v^ren i 
Sundsvall och pS hosten i Ostersund. I 
Sundsvall hade ELFA stallt upp med en ut- 
stallning och pS hostmotet tick vi gS pS sight
seeing p5 Armens Tekniska Skola och aven 
"kanna" pS den fina matutrustning som finns 
i labbet.

Bulleverksamheten sker pS tvS meter over 
Vcira repeatrar. Diskussioner har forts inom ra- 
dioklubbarna att ISta 80-meters bulletinen 
uppstS igen. Ett system med alternerande 
operatdrer har diskuterats. Ravjakt (RPO) 
provas av flera klubbar med varierande intres- 
se. Storsta ravintresset finns i Gavle f.n.

Gavle kortvSgsamatorer sorterar distrik- 
tets QSL-kort och vi ar alia tacksamma for 
den service som klubben ger oss.

Tack SM3:or som for verksamheten fram- 
at.

SM3CWE

SM4
Radioaktiviteten inom distriktet ar hog b£- 

de vad galler kortvcig som VHF. Flera klubbar 
har under £ret anordnat kurser i CW och tek- 
nik. Kontakten mellan klubbarna och DL fun- 
gerar alldeles utmarkt.

Distriktet hade vSrmdte i Kopparberg den 9 
maj med SK4UG som vardklubb. Hostmotet 
anordnades av SK4BW i Borlange den 12 
sept. Ett 70-tal sandareamatorer stallde upp 
vid bSda tillfallena.

SM4BMX, Ernst, avgick efter mSnga Sr 
som QSL-DC4 och han hyllades vid hdstmo- 
tet med blommor och en graverad "Gustafs- 
pingla”. SK4RL erbjod sig att overta arbetet 
med QSL inom SM4 och SM4DDY, Rolf, 
stallde upp som ansvarig. Utsandning av 
QSL till klubbarna sker i fortsattningen varan- 
nan m^nad. Rolf avgick som representant for 
Varmland (S-lan) och eftertraddes av 
SM4KJN, Gunnar.

Vid vSrmotet diskuterades SSA organisa
tion varvid SM4EAC, Ake, foreslog attfrSgan 
skulle tas upp som en sarskild punkt p5 dag- 
ordningen vid hostmotet, vilket ocksci gjor- 
des. Ake hade d3 skissat ett forslag till motion 
att forelaggas SSA:s Srsmote i Flen 1988. 
Motet stallde sig bakom forslaget och utsSg 
SM4ESA, Lennart, och SM4KJN, Gunnar, 
att hjalpa Ake med motionstexten. Motionen 
lamnades till SSA styrelse i december.

Vid hostmotet informerade SM4COD, 
Gothe, om repeaternatet — tackningsomrS- 
den, kanaler mm.

Under 1988 kommer vSrmdtet att hSIlas i 
Vcilberg med SK4IL som vardklubb och host
motet anordnas av SK4BX i Orebro.

Jag vill slutligen tacka alia medlemmar i 
distriktet for visat intresse under 1987 och 
hoppas att SSA-aktiviteterna inom klubbar
na kommer att oka under 1988. Tack till 
SM4EPR, Mats, och SM4KJN, Gunnar, som 
svarar for kontakterna i T- resp S-lan. Ett sar- 
skilt tack vill jag framfora till SM4KL, Karl- 
Otto, som verkligen hSIler mig informerad om 
klubbarbetet och som driver SK4IL verksam- 

het f ramSt med den aran, trots att klubben in- 
te tillhor de storsta inom distriktet.

Alla onskas lycka till under 1988!

73 Carl-Erik
DL4

SM5
SvSrighetema att frSn distriktets klubbar i 

tid fS en kort sammanstallning av deras aktivi- 
teter gor att denna Srsberattelse inskranker 
sig till att redovisa allmanna och av DL gene- 
rerade aktiviteter.

Under Vciren, inte ISngt efter Srsmotet i Ta- 
by holls en klubbledartraff i Norrkoping. Det 
var en god tillslutning fr5n distriktets storre 
klubbar. Ett av de storre diskussionsamnena 
gallde den dissonans inom SSAs styrelse 
som kom till uttryck i samband med Srsmo- 
tet. Man onskade att DL och vDL med kraft 
skulle verka for normalisering.

Uppsala radioklubb stod i augusti som vard 
for SM i ravjakt eller som radiopejlorientering 
som ncigra foredrar att kalla sporten. Trots ett 
under dagetappen synnerligen blott vader 
som stallde till stora problem med sandare 
och automater, kunde man genomfora tavlin- 
garna till ett hedersamt slut.

I oktober holls distriktmote i VasterSs. Mo
tet var mycket valbesokt dar betydligt over 
hundratalet deltog. Det var sarskilt populart 
med den presentation som narvarande funk- 
tionarer gjorde av sig sjalva och sin funktion, 
men naturligtvis var det DX-foredrag och 
packetinformation som var dragplSstren.

Klubbarna inom distriktet tar sitt ansvar d3 
det galler utbildning och aktiviteter, det syns 
inte minst i de olika klubbtidningar som DL 
forces med. Att radiokdrandet ar en viktig del 
kan utlasas i testspalterna. Att ravjakten an- 
nu ar popular syns i resultatlistan frSn SM. 
Datafreaken har antligen kommit loss for fullt 
p5 packet, ja, kort sagt det sjuder av amatdr- 
liv inom distriktet. En som fSr sota for det och 
darfor fSr ett speciellt tack ar vDL SM5CAK 
Lars Erik som sliter med QSL hogarna. Ovriga 
inom distriktet som stallt sina krafter till forfo- 
gande som SSA-funktionarer, QTC-spaltre- 
daktorer och klubbfunktionarer tackas har
med kollektivt for ett gott jobb.

DL5 SM5CWV, Gunnar

SM6
Antalet nya sandaramatdrer i distriktet ut- 

gjorde totalt 77 st fordelade p3 30 st T-, 15 st 
C-, 31 st B- och 1 st A-licenser. Andelen li- 
censhojningar utgor for distriktets del 33 st, 
vilket ar gladjande, det vittnar bl a om en in- 
tensiv utbildningsverksamhet i klubbarna.

Distriktsmoten holls den 4 april i Karlsborg 
med Karlborgsamatorerna som vard och den 
10 oktober i Asa med hjalp av kungsbacka- 
amatorerna. BSda traffarna var valbesokta, 
speciellt Karlborgsmotet, dar vi kunde sam- 
las redan p§ fredagskvallen och sSlunda fS en 
trevlig samvaro innan. Till distriktsmotet i 
Asa kunde SSA:s ordforande valkomnas. Vid 
motet i Karlborg overracktes p3 uppdrag av 
SSA:s ordforande tecknet p£ 50-3rigt ama- 
torlicensinnehav till SM6OE.

Klubbaktiviteten har varit p3 sevanligt hog 
nivS — frSn de fiesta av vSra klubbar inrap- 
porteras hog studieverksamhet, talrika stu- 
diebesok och liknande arrangemang. Nattra- 
fiken okar gladjande nog — forutom SK6AG 
har aven SK6IF, SK6KY, SK6NL, SK6QW 
och SK6SP nat p3 145 MHz. Fieldday-aktivi- 
teten har varit livlig — forutom den Srligen 
citerkommande Kinnekulle-traffen rapporte- 
rar flertalet av klubbarna minst en "naturakti- 
vitet" var. SK6KY passade pS tillfallet att bju- 
da in pressen och fick p3 s3 satt en bra publi- 
citet kring sitt arrangemang.

SSA-bulletinen har radierats frSn Ulrice- 

hamn pS KV, p3 VH F fr§n AlingsSs, Goteborg 
och Skovde samt fr3n Kungalv p3 UHF. PS 
foreningens vagnar ett varmt tack for Ert ido- 
ga arbete som bulleoperatdrer. Ett sarskilt 
tack till SM6FJB som pS hostsidan kunde se 
tillbaka pS ett tioSrigt operatdrskap!

QSL-DC6, SM6DUA, har till alias vSrglad- 
je troget sorterat efterlangtade QSL samt 
fortsatt med den beslutade medlemsrekry- 
teringskampanjen. SM6ETR, som handhar 
distriktets QRM-ISda, har forsett storande 
medlemmar med ISda och goda avstornings- 
rSd och distriktets avstorningsfunktionar 
SM6GDU har lyckligtvis inte behovt media 
annu i nSgon tvist mellan sandaramatdr och 
grannar. IW-funktionaren SM6EHY har un
der Sret borjat sin verksamhet och har fast- 
lagt sin organisation inom distriktet.

DL och vDL har under Sret besokt flera av 
distriktets klubbar och redogjort for eller talat 
om SSA:s centrala verksamhet. Under no- 
vember mSnad genomfordes en demonstra
tion pS Lararhogskolan i Goteborg for ett an- 
tal forckare pS initiativ av SM6FLL dar 'AMA- 
TORRADIO' presenterades for en intresserad 
publik.

Arets jubilarer ar SK6AW och SK6IF vilka 
kunde se tillbaka pS 20- resp 15-Srig livlig 
klubbverksamhet.

I ovrigt har distriktets medlemmar visat 
framfotterna och vunnit framstSende place- 
ringar i tester och i record-listor och i ovrigt 
varit ovanliga redioaktiva.

Som DL ser jag tillbaka p3 ett valdigt aktivt 
3r. Verksamheten kommer inte till av sig sjalv: 
ett varmt tack till Er alia i distriktet for a lit otro- 
ligt arbete Ni lagt ned for v3r hobby och for 
att gore den kand och for all omvSrdnad om 
oss medlemmar.

LSt oss hoppas att 1988 blir om mojligt an
nu battre!

Ulf - SM6CVE
DL6

ODENSE FYLLER 1000 AR
I samband med att Odense, Danmark, firar 

sin 1000-3riga tillvaro arrangerar den danska 
radioamatdrfdreningen, EDR, ett lager for ra- 
dioamatorer i narheten av staden under tiden 
10—16 juli 1988. Man kommer att Yia en 
mangd aktiviteter, aven for barnen och ovriga 
i familjen. Alla intresserade ar valkomna.

Lagret har fStt en speciell anropssignal, 
OZ1000. Den som onskar narmare informa
tion ombedes skriva ttill EDR SUMMER 
CAMP'88, Box 134, DK-5100 Odense C.

SM4GL

DUBLIN FYLLER 1000 AR
Dublin firar sitt 1000-circjubileum under 

1988 och ncigra amatdrer fr3n staden har bil- 
dat en kommittd for att bidra till firandet med 
amatdraktivitet. Man har tildelats det unika 
callet Ell000 under 3 speciella dagar, nySrs- 
dagen, St Patrick's day och den 10 juli, som 
ar stadens fodelsedag (enl upgift ficin en en- 
gelsman skall St Patrick's day vara den 17 
mars). Man kommer den dagen att vara aktiv 
med en station langs en paradvag och man 
hoppas att stadens borgmastare skall sanda 
halsningar via amatdrrediostationen till 
emigrerade Dublin-bor i USA, Australien, Ca
nada och Nya Zeeland. Den 10 juli kor man 
ficin fodelsedagskalaset i Phoenix Park.

I brevet informerar man om att staden ur- 
sprungligen grundades av vikingar och rak- 
nar med att vi skandinaver skall ha speciellt 
intresse av att kontakta dem!

Meddelandet ar instamplat p3 SSA kansli 
den 28 dec och information om nySrsdagen 
har alltsS inte kunnat lamnas i tid.

SM4GL
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Projekt "NORDSKI COMM" - 
en nordpolsexpedition pa skidor 1988

FrAn mars och tre mAnader framover kom- 
mer en kanadensisk-rysk expedition att skida 
over nordpolen med start frAn den ryska o- 
gruppen Severnaya Zemlya till den kanaden- 
siska polaron Ellesmere Island. PS begaran av 
organisatdrerna (se nedan) harden kanaden- 
siska amatororganisationen Canadian Radio 
Relay League (CRRL) pAtagit sig uppgiften 
att koordinera all kommunikation.

Ordforande Tom Atkins VE3CDM har 
dessutom med ett flertal medhjalpare varit 
over i Moskva for att med sin motpart Leo La- 
butins UA3CR slutfora inledningsfasen.

Fakta: En skidexpedition frAn norra delen 
av USSR till norra delen av Kanada via nord
polen.

Nar: Forsta veckan i mars 1988.
Tid: 90 till 100 dagar.
Vilka: 4 kanadensare samt 7—10 ryssar.
FrAn/Till: Mys Arkticheskiy pA Severnaya 

Zemlya till Cape Columbia pA Ellesmere Is
land.

Syfte: En vetenskaplig expedition for geo- 
magnetiska, glaciologiska och meteorologis- 
ka observationer. Dessutom specialstudier i 
biokemi och psykologi gallande mansklig ut- 
hAllighet vid strapatser.

Strackans langd: 980 km frAn USSR till 
nordpolen och 750 km frAn nordpolen till Ka
nada, vilket totalt ger en skidstracka pA 1730 
km.

Organisatorer: Komsomolskaya Pravda 
och Polar Bridge Company.

Utrustning: Ryggsackspackning med 
vikten 36—41 kg inkluderande talt, gummi- 
flotte, sovsack, spritkok, mat, vetenskaplig 
utrustning samt navigations- och radiout- 
rustning.

DepAer: Sex stycken "air drops" via flyg.
Radiokommunikation: Via amatorradio 

till den ryska och den kanadensiska bas- 
platsen.

Navigation: Projectet NORDSKI COMM 
ar ett synnerligen varldsomspannande pro
jekt. Skidexpeditionen medfor en landmobil 
lokaliseringsutrustning pA 406 MHz som sA- 
val via SARSAT:s internationella sok- och 
nodsatelliter (USA, Kanada m.fl.) som via 
den ryska motsvarigheten COSPAS overfor 
uppfAngade data till universitetet i Surrey, 
England. DarifrAn kommer bearbetade data 
att lagras i OSCAR 11 som med syntetiserat 
engelskt tai lopande Aterutsander positions- 
data till skidexpeditionens smA barbara 
ICOM transceivrar typ p. 2 AT.

Baslager: PA den ryska udden Arktiche
skiy och den ryska polarstationen nr 28 samt 
vid Resolute Bay pA Cornwallis Island, Kana
da.

Traningslager: I de arktiska ryska bergs- 
massiven Tian Shan och pA den kanadensi
ska polaron Baffin Island.

NatursvArigheter: Oppet vatten, tunn is, 
hog drivis, lAga temp. (— 50° C) och snostor- 
mar.

I borjan av december -87 Atervande 
UA3CR med sin ryske kollega Vasily RW3DR 
till Ottawa efter flera veckors traning vid Fro
bisher Bay pA Baffin Island. "Digitalker" 
testen — via Oscar 9 denna gAng — blev 
mycket lyckad och det syntetiserade talet 
hordes mycket tydligt pA ICOM:s handappa- 
rat och frekvensen 145.825 MHz.

Vid ett upprop via CRRL har SK0MG, Sig
tuna Sandareamatdrer till VE3CDM, forklarat 
sig villiga att dagligen monitora den aktuella 
nedfrekvensen pA VHF (se ovan) samt i han- 
delse av starka norrskensstorningar hjalpa till 
med amatorradiotrafiken.

DA CRRL:s ordforande f.n. (borjan avfebr. 
-88) ar i Moskva for overlaggningar om bl.a. 
frekvensval och tider finns annu inga konkre- 
ta uppgifter, men med hansyn till aktuella dis- 
tanser torde valet falla pA 40- och 80 m ban- 
den. Den unika anropssignalen CI8C har re
dan tilldelats den kanadensiska basstationen 
vid Resolute Bay.

Som tjdigare sagts kommer all kommuni
kation till och frAn denna internationella ex
pedition att framst Avila Kanadas och 
USSR:s sandareamatdrer och vi fAr alia hop- 
pas att detta skall bli ett foreddme for okat 
tekniskt utbyte. MAnga medlemmar i skidtea- 
met ar dessutom sjalva sandareamatdrer vil
ket inkluderar expeditionens chef Dmitry 
Shparo UA3AJH.

0KV



Anders Klemets, SM0RGV

Packet radio ar en av de snabbast vaxande 
grenarna inom amatorradion. Den teknik 
som anvands utvecklas fortlopande vilket gor 
att det kan vara pA sin plats med lite instrukti- 
va artiklar. I den har art ike In ska vi titta lite pA 
hur man gor for att komma igAng pA packet.

Vad ar sA speciellt med Packet?
Packet skiljer sig pA mAnga satt frAn RTTY. 

Ett av de mer uppenbara ar att man alltid f Ar 
felfri mottagning. Det gAr till pA sA satt att 
man sander en textrad At gAngen i ett paket 
till sin motstation. Motstationen kvitterar 
felfritt mottagna paket. FAr du ingen kvittens 
pA ditt paket Aterutsands samma paket igen 
tills du fAtt en kvittens. Detta skots helt auto- 
matiskt av en apparat som man brukar ha 
mellan sin dator eller terminal och sin radio. 
Den kallas for TNC vilket stAr for Terminal 
Node Controler. Nar den hor att kanalen ar le- 
dig sander den ivag paketet vilket tar ungefar 
en sekund. Darefter slutar den sanda sA att 
andra stationer kan utnyttja kanalen. I varje 
paket ingAr en massa extra information forut- 
om det man sjalv skrivit, bland annat pake- 
tets mottagare och avsandare. Darfor kan en 
TNC latt hAlla reda pA vilka paket som ar till en 
sjalv samtidigt som det ar en massa annan 
trafik pA frekvensen. Om man inte kan hora 
sin motstation direkt kan man lAta sina paket 
Aterutsandas av en eller flera andra stationer 
som finns pA samma kanal. Det kallas for att 
anvanda en annan station som digipeater. PA 
det viset kan man overbrygga ganska lAnga 
strackor pA hoga frekvenser.

Resultatet av allt detta blir att man inte 
langre behover lagga ner all sin energi pA att 
forsoka uppnA en stabil forbindelse, utan 
man kan i sjalva verket agna sig At kommuni- 
kation. LAnga felfria samtal med t.ex. Indone- 
sien ar en realitet, aven pA VHF om man an
vander en annan station som brygga eller 
"Gateway'' mellan VHF och HF. Till skillnad 
frAn vanlig DX-trafik sA hjalps man At pA pac
ket. Varje ny station pA frekvensen behover 
inte vara annu en kalla till storningar utan kan 
lika garna vara den saknade lanken man be- 
hover for att nA en annan avlagset belagen 
station.

Mycket av dagens packet trafik ar koncent- 
rerad kring brevlAdor, s.k. BBS'er. Med hjalp 
av en brevlAda kan man skicka ett brev till en 
amator i USA eller lamna ett meddelande till 
klubbens medlemmar. Man kan ocksA lasa de 
senaste bulletinerna frAn hela varlden samt

En station for Packet radio: Till vanster 
rigen med TNC, till hoger computern.

hamta datorprogram till sin dator. Vi kommer 
kanske att titta narmare pA brevlAdor i en an
nan artikel.

Det finns inte mAnga begransningar pA vad 
man kan gora med packet. I USA kan man 
t.ex. soka i deras Callbook i en dator ansluten 
till en TNC.

Vad behovs det for utrustning?
Som jag namnde tidigare behover man en 

dator eller en terminal samt en TNC. En san- 
dare mAste man ocksA ha. Det finns frekven
ser i bruk for packet pA de fiesta band. Klatt 
popularastardock 144 MHz, detta framforallt 
pA grund av den flera gAnger hogre hastighe- 
ten man kan hAlla pA VHF an pA HF. (1200 
Baud mot 300 Baud.)

Om man har en dator eller terminal spelar 
mindre roll. En dator ar dock alltid att foredra 
for dA kan man t.ex. spara pA brev man fAtt 
och skriva sina egna brev i lugn och ro i for- 
vag. Det enda som dessutom kravs ar att man 
har en seriell anslutning av typen RS232. 
Denna mAste kunna hAlla hastigheten 1200 
Baud, eller garna snabbare. Det finns dock 
ett undantag som ar vart att namna och det ar 
om man haren CBM-64 dator. Den saknaren 
RS232 anslutning men tillverkarna av TNC'er 
brukar omtanksamt nog forse sina apparater 
med ett uttag for TTL-nivAer. Detta uttag 
passar direkt till en CBM-64. Men de som 
ager en sAdan dator har ocksA turen att kun
na anvanda ett program som heter DIGI
COM> 64. Detta program gor allt som en 
vanlig TNC gor plus lite till. Sjalva de toner 
som man sander ut pA radion kan det dock in
te gora sA dA fAr man bygga sig ett litet mo
dem som man ansluter till sin dator. DA pro- 
grammet ar helt gratis tillkommer endast 
konstnaden for komponenterna till modemet 
pA ett par hundra kronor. Programmet och 
kretskortslayout for modemet finns bland an
nat att fA tag pA frAn en forening som heter 
SARTG. Foreningen tillhandahAller amator- 
radioprogram for olika sorters datorer och ger 
ut en tidning dar varje nummer under det se
naste Aret innehAllit ett flertal synnerligen in
tressanta artiklar om packet. SARTG's infor- 
mationssekreterare har signalen SM6LTO.

Koper man en vanlig TNC mAste man ha 
ett terminalprogram till sin dator (om man in
te redan har en terminal.) Vilket sorts termi
nalprogram som heist gAr bra, men det finns 
speciella terminalprogram for packet, bland 
annat om man anvander en PC-kompatibel 
dator. DA kan man t.ex. anvanda program
men PK232COM och YAPP. Programmen ar 
gratis och Atminstone det sistnamnda gAr att 
fA tag pA frAn SARTG.

For de som inte har nAgot annat val an att 
skaffa sig en vanlig TNC kan det vara bra att 
veta att aven en sAdan har sina fordelar. I och 
med att TNC'n ar helt fristAende enhet kan 
man anvanda vilken programvara man vill till 
sin dator. Man kan t.om. stanga av sin dator 
och andA vara igAng pA packet som t.ex. en 
digipeater. De billigaste TNC'er man kan fA 
tag pA i Sverige kostar kring 1500 kronor. TvA 
stora foretag som saljer TNC'er ar Elfa och 
SRS. NAgot som ofta namns ar en TAPR 
TNC-2 kopia. TAPR ar en forening i USA som 
utvecklade vad som kom att bli en sorts stan
dard TNC i USA. Eftersom den programvara 
som finns inuti TNC'n ar ideellt utvecklad sA 
kommer det inte forbattringar sA ofta. Nar 
nAgon A andra sidan utvecklar nAgon ny tek
nik for packet radio sA forutsatter det nastan 
alltid att man har en TNC-2 kopia. Elfa saljer 

en sAdan som heter MFJ-1270B. SRS' billi
gaste som heter KPC-2 ar inte en TNC-2 ko
pia. Men dA programvaran som ingAr i den tas 
from kommersiellt kommer det ofta uppdate- 
ringar. En KPC-2 och TNC-2 kopia har i grund 
och botten samma kommandon. NAgra fA 
kommandon skiljer dem dock At, oftast till 
KPC-2's fordel. Man kan t.ex. fA den att fun- 
gera som en lite privat brevlAda om man vill.

Har man planer pA att anvanda sin TNC pA 
kortvAgsbanden bdr man inte kopa en av 
dessa billigaste TNC'er. Man bdr skaffa sig en 
med en s.k. "Tuning Indicator" som visar nar 
man stallt in ratt frekvens vilket annars kan bli 
ratt kinkigt. Det finns aven mer avancerade 
modeller som tillAter en att kora pA tvA olika 
band samtidigt.

Hur man staller in sin TNC
Tillsammans med en TNC foljer det med en 

manual, tjock som en bok och skriven pA en- 
gelska. Har man i stallet skaffat sig DIGI
COM> 64 programmet brukar det gA att fA in- 
struktioner pA svenska. Det beror pA att DIGI
COM > 64 ar utvecklat av amatorer i Vast- 
Tyskland. Alla svArigheterna ligger mAhanda 
inte bara i sprAket utan ocksA i att manualerna 
gAr igenom en till synes ooverstiglig mangd 
av olika kommandon, eller i alia fall omkring 
hundra stycken. Anvandaren marker nu att 
trots att packet skulle vara ett valdigt auto- 
matiserat trafiksatt sA kraver det andA lite av 
radioamatoren i sin nuvarande utformning. 
PA framsidan av vissa av manualerna stAr det 
att man ska lasa alia instruktionerna innan 
man anvander utrustningen. Det kanske ar 
onskvart men det fAr inte innebara nAgot all- 
varligt hinder for att man ska komma igAng. 
Ofta finns det ett inledande kapitel som for- 
klarar de mest vasentliga sakerna, hur man 
lagger in sin anropssignal, pAborjar en forbin- 
delse och avslutar eri forbindelse samt hur 
man skiftar mellan kommandolage och sand- 
ningslage, "CONVERSE mode". Detta ar det 
minsta man bdr ha klart for sig innan man 
borjar sanda. Det blir sA latt pinsamt annars 
om man fastnar i "CONVERSE mode" utan 
att veta hur man ska sluta sanda ivag paket. 
Om man tycker instruktionerna ar svAra och 
kanske dessutom mAste kampa med instruk
tionerna till en nykopt dator sA ska man inte 
tveka om att rAdfrAga nAgon annan amator. 
Han kanske kan demonstrera hur man ska go- 
ra eller sA har han rent av en svensk oversatt- 
ning av instruktionerna. Man bdr inte ignore- 
ra resten av instruktionsboken nar man val 
lyckats komma igAng for det finns en del 
kommandon som kan vara bra att kanna till. 
Jag ska namna nAgra av dem har.

Om man experimenterar lite marker man 
att man kan fdrkorta de fiesta kommandon 
ordentligt och att om det ar ett kommando 
som kraver parametrar sA kan man genom att 
skriva kommandot utan nAgra som heist pa
rametrar se vilka installningar som galler just 
nu. Vissa kommandon handlar om att man 
ska valja ett visst tecken och dA visas det alltid 
i det hexadecimala talsystemet. Man behover 
dock inte sjalv ange tecken hexadecimalt ut
an det gAr bra med det vanliga decimala tal
systemet om man nu foredrar det. Man bor 
dock ha en ASCIl-tabell som visar vilket det 
motsvarande talet ar for varje bokstav, annars 
blir det svArt. Om kommandot handlar om att 
specifiera en tid sA mAste man veta vilket tids- 
intervall som ar aktuellt. Det brukar vara 10 
ms. Vissa TNC'er anvander dock 40 ms och 

ATT BORJA MED PACKET RADIO

130 QTC 1988 3



rent av 10 ms i vissa kommandon och 40 ms i 
andra. Om tvS personer har samma sorts 
TNC kan det dock handa att de har olika ver- 
sioner av den inbyggda programvaran och att 
tidsintervallen ar olika dem emellan. Ta darfor 
till vana att alltid ange en enhet i samband 
med tid. Om nSgon sager till dig att du bdr 
stalla in "DWAIT2" sS vet du inte utan vidare 
om det ar meningen att DWAIT ska vara 20 
ms eller 80 ms.

Vid sin forsta kontakt med packet brukar 
man rSka ut for att man fSr ett felmeddelande 
sS fort man forsoker skriva bokstaven "6". 
Det beror pS att TNC'n ar gjord for att kunna 
hantera flera forbindelser samtidigt. Dina 
motstationer finns dS pS olika logiska kanaler, 
eller Streams. I USA brukar man anvanda just 
bokstaven "o" for att vaxla mellan olika 
Streams. Det gSr inte sS bra om man ska skri
va pS svenska sS dS fcir man byta ut det teck- 
net mot ett annat som man inte behover an
vanda lika ofta, t.ex. "u". For att gora det skri- 
ver man "STREAMSW $7E".

Nar man ser ett paket pci skarmen frSn en 
station sS behover det inte betyda att man 
horde stationen direkt utan man kan ha hort 
paketet Sterutsandas av en digipeater. For att 
kunna se vilka digipeatrar som paketen hop
par via mSste man ha gjort "MRPT ON". Dei 
tycker man kanske att sjalva texten i paketet 
blir forskjuten alldeles for mycket St sidan. 
Detta kan man snygga till genom att gora 
"HEADERLN ON". Ibland kan det handa att 
man fSr en extra blank rad nar det kommer 
ISnga paket. Det beror pS hur ditt terminal
program ar installt men kan ocksS Stgardas 
genom att skriva "SCREENLN 0".

Trafikteknik
Innan man fSr sanda pS kortvSgsbanden 

mSste man visa att man kan telegrafera i en 
viss hastighet och att man kanner till de van- 
ligt anvanda forkortningarna och frekvenser- 
na. Markligt nog sS behover man inte visa att 
man kan skriva snabbt pa ett tangentbord el
ler att man vet hur man kor packet.

De f rekvenser som har reserverats for pac
ket pS 2 meters bandet ar 144,625 - 144,675 
MHz varav 144,675 MHz ar den flitigast an
vanda. Pa 70 cm sS finns frekvenserna 
433,625 - 433,775 MHz. Det finns trafik pS 
433,650 och 433,675 MHz. Var packet trafi- 
ken ska ligga pS HF ar diskuterat. Normalt 
brukar det vara i den dvre delen av RTTY seg- 
mentet i varje band, utom pS 20 meter dar 

frekvenserna 14101 -14107 kHz LSB ar i bruk. 
Det pSstSs att utlandska amatdrer ibland lag- 
ger sig pS 14100 kHz som ar den internationel- 
la fyrfrekvensen. Jag vet inte om det ar sant 
men jag hoppas att inga svenska amatdrer 
gor det i varje fall. Man ska hur som heist vara 
medveten om att packet inte ar speciellt 
lampligt pS kortvSg. Det gSr ISngsamt och 
finns dar den minsta storning sS blir det en 
omsandning av hela paketet. Under sSdana 
omstandigheter har Amtor en mycket battre 
prestanda ty dar sander man bara ivag ett fS- 
tal tecken St gSngen.

Nar man just kommit igSng kan det vara in
tressant att veta vilka stationer man kan hora. 
Man kan dS anvanda sig av kommandot BEA
CON for att skicka ivag ett litet fyrmeddelan- 
de var 10:e minut eller sS. LSt dock inte detta 
overgS till en vana. Nar du varit igSng ett tag 
kan du gott stanga av din fyr. Speciellt om du 
ser att det ar en massa annan trafik pS frek- 
vensen. Bor man i glesbygden galler forstSs 
andra premisser. Rent allmant ar det dock sS 
att om man har nSgot man vill utannonsera sS 
skriver man det som ett allmant meddelande 
i narmaste brevlSda i stallet for att sanda std- 
rande fyrmeddelanden. Eftersom det latt blir 
ganska trSngt pS kanalen ska man forsoka 
hSIla nere pS onddig trafik. Ett typiskt exem- 
pel ar nSgon som stallt in maximala antalet 
omsandningar till 10. Dvs "RETRY 10". Om 
man ropar pS en station som i vanliga fall gSr 
in bra men inte fSr nSgot svar efter att TNC'n 
har forsokt tvS gSnger dS kan man dra den 
slutsatsen att han inte ar igSng och alltsS kan 
man avbryta kontaktfdrsoket. Man behover 
inte ISta sin TNC forsoka 9 gSnger till. UppnSr 
man dock direktkontakt med nSgon sS kan 
det vara en bra ide att byta till en annan frek- 
vens som ar mer ostord. Detta strider egentli- 
gen mot en av grundtankarna med packet ra
dio namnligen att alia ska ligga pS samma ka- 
nal och alltsS alltid vara tillgangliga medlem- 
mar i natet. Men med tanke pS att det ar sS 
trSngt pS vissa hSIl sS ar det andS battre att 
awika till nSgon annan kanal.

Av att kommunicera med radioamatorer pS 
andra satt an packet har man kanske fStt va- 
nan att avsluta varje "pass" med ordet 
"kom". Man gor sS for att man inte ska rSka 
prata i munnen pS varandra. Nar man kom- 
municerar med packet radio ar det helt ono- 
digt att bete sig pS det sattet. Man har namli- 
gen nSgot som man med datorsprSk skulle 
kunna kalla for "simulerad full duplex" eller 
QSK pS amatorradiosprSk. Det betyder att 

man kan skriva samtidigt som motstationen 
skriver utan att man for den delen sander pre
cis samtidigt. Det skoter ju TNC'n helt auto- 
matiskt. Med tiden vanjer man sig vid detta 
och klarar sS smSningom kanske av att tala 
med 4 olika amatdrer samtidigt... Om man 
tycker det kanns battre med att avsluta varje 
"pass" med "k" ">>" eller nSgot liknande 
sS ar det forstSs ingen som tar ilia upp for det. 
Men man ska vara medveten om att alia kan
ske inte gor pS det sattet sS att man inte blir 
helt stalld om det aidrig kommer nSgot 
"Kom" frSn motstationen. Man ska ocksS 
tanka pS att inte skicka rader som ar langre an 
80 tecken. Om motstationen ar en mansklig 
amator spelar det kanske inte sS stor roll, men 
pratar man med en brevlSda kan for ISnga ra
der orsaka problem.

Till sist kan det vara pS sin plats att veta att 
det finns olika protokoll for kommunikation 
mellan datorer. For att tvS maskiner ska kun
na kommunicera mSste de forstS samma reg- 
ler, eller protokoll. Det finns protokoll for hur 
tvS maskiner som har direktkontakt med var
andra ska kunna kommunicera. Ett sSdant 
heterX.25. ARRL har standardiserat det pro
tokoll som en vanlig TNC anvander. Det heter 
AX.25 och bygger pS X.25. Sedan finns det 
protokoll for hur maskiner som saknar direkt 
forbindelse med varandra ska kunna kommu
nicera via andra maskiner, sS kallade nat- 
verksprotokoll. Dessa protokoll forutsatter 
att man redan vet hur man ska gora for att 
kommunicera om man har direktkontakt, dvs 
att man redan har ett protokoll i stil med X.25. 
Radioamatorer runt om i varlden hSIler pS 
och implementerar existerande natverkspro- 
tokoll for att anvandas med packet radio. I de 
fiesta fall ar det inte nodvandigt att enskilde 
amatdren ska behova andra sin TNC sS att 
den klarar natverksprotokollet utan det racker 
med att klubbar placerar ut stationer som kla
rar detta pS strategiska platser. Man frSgar sig 
kanske nu hur det kan komma sig att man 
med en vanlig TNC kan ISta paketen hoppa till 
avlagsna stationer trots att TNC'n saknar 
natverksprotokoll. Det beror pS att ARRL 
gjorde en kompromiss genom att lagga till 
denna finess till det som blev AX.25. Darfor 
fungerar det heller inte sarskilt bra. Man ska 
inte vanta sig att ha nSgon snabb eller stabil 
forbindelse om man hoppar via fler an tre, fy- 
ra stationer. SS smSningom kommer ARRL 
att standardisera aven ett natverksprotokoll 
for packet radio. Det ser vi fram emot med till- 
forsikt.

Sa har kan det se ut nar man kor packet:
Alla kommandon kan forkortas. Det anvandaren skriver ar i fetstil.
cmd:mycall sm0rgv
MYCALL was
cmd:monitor on
MONITOR was OFF
cmd:SM4XXX>SM0YYY,SK4BX,SK0MK*:Jag bor i Orebro 
SM0YYY>SM4XX,SK0MK,SK4BX:Och jag bor i Stockholm 
SM0YYY>SM4XXX,SK0MK*,SK4BX:Och jag bor i Stockholm 
connect sm4xxx via sk0mk,sk4bx
emd: 
*** SM4XXX Busy 
*** DISCONNECTED 
emdzunproto
UNPROTO CQ
cmd:converse
Anders i Tyreso QRV 
*** CONNECTED to SM5ZZZ
Hej Anders
HejdS Sune 
CTRL-C
cmd:disconnect 
*** DISCONNECTED

Jag talar om min anropssignal. De fiesta TNC har batteribackup el. 
dyl. vilket gor detta onddigt.
Jag vill titta p3 trafiken.

Det ar SK0MK som hors.
Nu hors SM0YYY.
Nu hors SK0MK igen.
Jag anropar SM4XXX.

Han var upptagen.

Kontroll av att det stdr "CQ” i paket som sands medan jag inte ar 
"connectad".
Jag g$r over i sandningslage.
Valfri text.
Jag tick svar p$ mitt CQ.

For att lamna sandningslaget "converse” skickar man TECKNET 
"CTRL-C"
Detta kopplar ner forbindelsen.
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Erik Bergsten, SM6DGR:
MITT LIV SOM SANDARAMATOR

Sakta men sakert vidgade man cirklarna, 
forst ut over landet sedan allt langre bort. Till 
att borja med var det naturligtvis skrap med 
telegrafin, men for det mesta tick man fram 
det dar vasentliga i ett QSO — signalrappor- 
ten, var vederborande bodde och vad han 
hette.

FRAN LONGWIRE TILL W8JK
Under tiden studerade man flitigt QTC och 

andra matnyttiga blad. Och upptackte att 
den enkla longwire, som man borjat med och 
som strackte sig vajande over taken pl 
Kungsholmen nog skulle kunna bli effektiva- 
re, om man tog ner den och i sta I let byggde en 
amerikansk W8J K, som alia pratade om. Den 
sig ut som en cirkustrapets med trldar och 
bommaravtra. Man tick Ska runt pl stan och 
forsoka fl tag pl lampligt rundvirke och se
dan borja loda ihop anlaggningen som fak- 
tiskt blev ganska tung. Folket i fastigheten 
undrade vad som plgick. Skrammel med iso- 
latorer, llnga trabommar, massor av trld som 
fastnade i trappan upp till vinden. Sista biten 
upp pl taket tick man antra upp pl en stege.

SI utbredde Stockholm sig for vlra fotter, 
det bllste bra och man fick hllla i mdssan. 
Upp med hela virkeshogen. En man fick gl 
runt over fyra tak, medforande en lina och 
krypa som en gerillakrigare i riktning mot Cel- 
siusgatan.

Jag horde vid ett senare tillfalle att polisen 
hade fltt larm om en man som holl pl att ta li- 
vet av sig. Han gick fram och tillbaks pl ett 
tak i Gamla stan kladd bara i en nattskjorta.

Poliser med rep lyckades ta sig upp, bara 
for att upptacka att mannen var helt frisk — 
han var radioamator — och han holl pl att 
mata upp trld till en ovanligt ling longwire...

Men W8JK:n var valdigt bra och tog mig 
flera ginger over Atlanten, si fort A-licensen 
hade anlant. Mitt fonster vatte mot glrden 
och utanfor piskade tanter mattor ganska of- 
ta. SI ocksl denna oktoberdag. Konditioner- 
na var ganska bra och allt verkade upplagt for 
en trevlig dag i etern. DS lat det som om en 
DC-3:a hade ramlat ner pl glrden. Den pis- 
kande tanten hade just sekunderna innan ta- 
git sina mattor och gltt in.

Och val var val det, for det var min W8JK 
som med bommar och trld hade hamnat 
med ett brak pl glrden. Som ni forstlr llg 
amatorradion nere ett bra tag efter detta, 
medan man torkade kallsvetten ur pannan, 
sprang ut pl stan och tecknade snabbt en an- 
tennforsakring hos forsta villiga forsakrings- 
bolag.

Ibland korde man naturligtvis fast i radio- 
tekniken. Grejornafunkade inte. Alla varnade 
for tusentals livsfarliga volt inne i pytsarna. 
Kor med galoscher och jordade skruvmejslar 
for sjutton...

For det mesta hade man dllig anpassning 
mellan sandare och antenn. Av nlgon anled- 
ning var alltid antennanpassningsenheter si 
forbaskat dyra, men raddaren i noden blev en 
liten glimlampa med en loopad trld. Glodde 
den dl visste man i alia fall att det gick ut 
hogfrekvens i luften. Men man satt alltid och 
hade litet dlligt samvete, framfor allt som 
man ju hade televerkets storningstjanst allde
les intill. Det har med glimlampor och hog- 
frekvens blev till ett stort spektakel dl sandar- 
amatdrer frln Stockholm en glng skulle hjal- 
pa Rikspokalen dar man tavlade vilt med 
motorcycklar eller bilar (Jag kommer inte 
ihlg vilket), i alia fall var hogkvarteret forlagt 
till ett stort bilforetag pl Lindhagensplan i

Stockholm. Nlgon fiffig amator upptackte 
att om man virade feedern runt ett par av de 
llnga lysroren hogt uppe i ett glastorn pl bil- 
foretaget, si kunde man fl roren att blinka i 
takt med vlra morsetecken. Det drdjde na
turligtvis inte lange forran en polisbil korde 
upp och frlgade vad som plgick. Man hade 
flttlarm attdetbrann pl Kungsholmen. Men 
utan tvivel hade vi kommit pl ett bra blick- 
flng for amatorradion...

ATT LARA KANNA MANNISKOR
Det ar ju med amatorradion som med mln- 

ga andra hobbies. Man hittar och lar kanna en 
rad trevliga manniskor. SI aven i mitt fall. 
Frln de forsta kontakterna pl cw, si fortata- 
des kamratskapet till personliga vanskapsfor- 
hlllanden. Man grupperade sig i sml kotteri- 
er, eftersom man tyckte ungefar detsamma 
och hade en likartad installning till livet och 
hobbyn. Mlnga av oss var ju pl den har dy- 
namiska tiden strax efter andra varldskrigets 
slut ungkarlar, som antingen bodde hemma 
eller just hade lyckats fl tag pl nlgon liten lya 
i den stora staden Stockholm.

Jag horde till den lilla lyckliga grupp som 
hade ett krypin mitt i stan pl Fleminggatan, 
och som blev ett kart tillhdll for den har lilla 
gruppen av goda, likasinnade vanner.

DEL3
Men handen pl hjartat: —Vi sandareama- 

torer utgor ett slakte for sig. Vlrt sprlk ar 
unikt. Ingen vanlig, normal manniska vet vad 
vi pratar om.

"Hej du", sager man till varandra. "Konsen 
har faktiskt blivit battre fastan det var litet 
QSB iglr. Men det ar ett jakla QRM tyckerdu 
inte det?"

"Jo", svarar kompisen. "Jag mlste kora 
QRP annars ringer dom och klagar.

"Vart ska Du QSY:a pl semestern?" 
"Nja", svarar den andre licensierade, "For- 

modligen LA eller DL, kanske W om pengar- 
na racker..."

Folk pl bussen som avlyssnade detta, ska- 
kade pl huvut, Galningar tankte man...

SVERIGES LANGSTA ELBUG
Ar man forste assistent pl institutionen for 

elektronik pl Kgl Tekniska Hogskolan vet 
man ju i regel en hel del — kanske nastan mer 
an professorn... En sldan var Alf Lindgren, 
SM5IQ, som tillsammans med Harry, SM5LI, 
som var serviceingenjor pl AB Radiotjanst, 
blev mina laromastare.

Hjalpt av nlgon behover man alltid bli. Det 
ar si har i livet: Ska man verkligen lara sig nl- 
gonting, si ska man antingen vara larare eller 
forsoka laga nlgot som ar trasigt. Det ar den 
verkliga garantin for gedigen kunskap i am- 
net.

IQ som pl den tiden (1949) sig likadan ut 
som idag — d v s nlgot av en indisk fakir, 
smal och mork i hyn och skapt som en orm- 
manniska, var hemskt kunnig, visste allt och 
kom ibland med sml roliga plhitt.

Som t ex att han skulle bygga en elektro- 
nisk telegrafnyckel av en helt ny modell.

Naturligtvis frlgade jag om jag fick hanga 

med, vilket skulle gl for sig. Tredje mannen 
— inte heller han gick av for hackor nar det 
gallde radio — utgjordes av Rune Sagnell, 
SM5GQ.

Det blev Sveriges formodligen tre langsta 
(cirka 1/2 meter llnga) elhuggar, med en ma
nipulator av stllfjader med skumgummi och 
pllodda silverkontakter och med telefonrela 
pl 36 volt (om jag minns ratt), plus en natdel, 
komplett med transformator och likrikteri, 
allt prydligt utlagt pl 3 mm:s pllt och rynk- 
lackerad genom Stickan SM5XD:s forsorg. 
(Om Stickan finns det en hel del mer att saga 
senare...)

Det var som att stiga in en helt ny varld; 
man bara rorde pl spaden, si gick morserin- 
gen av sig sjalv. Och inte blev man si trott i ar- 
men heller, men man fick gora om shacket, 
flytta pl pytsarna, si man fick plats att lagga 
hela hoger underarm pl bordet.

Jag tror det var det har med den nya tekni- 
ken att gnistra med elbug, som skapade mitt 
speciella intresse for cw. Frln borjan tyckte 
jag att jag var ganska knackig i telegrafi och 
som alia nyborjare gjorde man grundfelet, att 
sanda fortare an man kunde ta emot och si 
drog man pl sig en samling snabba gubbar, 
som man inte kunde lasa.

Ni vet val hur det ar: hur mlnga som plots- 
ligt fir QRM eller QSB eller nlgon annan 
storning si fort motstationen kommer till
baks med samma fart som man sjalv satt och 
skrot med...

SVERIGES YNGSTE RADIOAMATOR
SM5PE Per Ohnell var pl sin tid Sveriges 

yngste radioamator. Han var fortfarande 
hemmason. Hans farsa var overlakare och 
hade ett sommarhus i gigantformat ute pl In- 
gard, som, naturligtvis var ett perfekt QTH 
med vid utsikt over Stokholms skarglrd. Per 
hade longwires som var utomordentligt llnga 
och hopkopplade som V-beamar for QSO 
med USA:s vastkust. En glng hade vi sam- 
lats ett gang for att hjalpa Per att fl upp en re- 
jal stllmast med rotor for en 3-elements- 
beam. Masten gick genom hela huset och 
skulle stottas mot nlgot slags lager nere i kal- 
laren. PI vagen dit passerade det tunga stll- 
roret genom flera trossbottnar och en storre 
visthusbod med frukt, potatis och sylt. For 
att forhindra korrosion hade Per val anoljat 
masten. SI naturligtvis nar den var nastan 
uppe, gled den hala rackaren ur vlra hander 
och masten Ikte med ett hiskligt brak ner i 
kallaren. Anblicken av Per som befann sig ne
re var grotesk. Overskoljd av blod med roret i 
knat trodde vi en katastrof hade intraffat — 
tills nlgon — jag tror det var Harry SM5LI — 
slickade pl blodet och upptackte att det var 
lingonsylt...

FRO BILDAS
Andra varldskriget var visserligen nigra Ir 

avlagset, men 1950 borjade Koreakriget. En 
del trodde att det skulle bli upptakten till ett 
tredje varldskrig. Med andra ord: varlden ver
kade oviss och farlig. Det var i den har vevan 
som armln och Centralforbundet for befals- 
utbildning tyckte att vi borde ha en militar del 
av amatorradion.

Det var nigra av de overvaganden som 
gjordes, nar man bildade Frivilliga Radio- 
organisationen, FRO. Vi placerades in jamsi
des med hundforare, bilklrister och brevdu- 
vehlllare, men blev andl nlgot alldeles spe- 
ciellt.
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SM7DVH (till vanster) och SM6DGR 
monitor.

provar CW som via dator overfors till text pa en 
Foto: SM7QY

dessa 3r...
Och det strommade m3nga skona toner 

med Duke Ellington. Tommy Dorsey och 
grabbarna ut over landskapet, buret av de 
osynliga v3gorna i eterhavet.

M3nga m3nga Sr senare tick jag veta att 
statliga signalorgan p3 hogsta niv3 hade rivit 
skallar och undrat vad som p3g3tt. Var detta 
en ny Soldatensender Calais?

Holl den lede fi p3 att ge peilsignaler St in- 
vaderande sabotdrer??

Dansmusik mitt p3 svenska militarens frek- 
venser! Vilken ofdrskamdhet!

Men den sommarkvallen hade vi inte en 
aning om att vi kanske hade 3stadkommit ett 
hogre beredskapslage i riket. Vi fortsatte att 
dansa och upptackte litet till mans (och 
kvinns) hur viktigt det ar att traffas eyeball-to- 
eyeball och se om den telegrafi, som n3gon 
presterat p3 banden, overensstamde med 
den fysiska personen.

KING OF EIGHTY
En av de tongivande gestalterna p3 Gott- 

skarslagret var en trAdsmal man med synner- 
ligen plirig blick och en relativt accentuerad 
nasa.

Han hade ett I3ngt militart forflutet och 
passade bra som instruktor for FRO. Visste 
det mesta om radio och var dessutom King of 
Eighty. En av de forsta i varlden som tagit 
WAC pci 3,5 MHz och bemottes alltsci med 
underdcinig respekt. SM7JP — "One of the 
Highlanders", pratade en blandning av ost- 

gotska och sm3landska, var dopt till Eric Balt- 
zar och hade som ett riktmarke i livet:"Du ska 
lara Dig lysssna forstll!" Det fick varje ung 
forhoppningsfull sandareamatdr veta, inte 
minst pci FRO-lagret p3 Gottskar.

Eric Baltzaroch jag hade m3nga berdrings- 
punkter. Vannen JP hade ofta tjansteresor till 
Stockholm och levde p3 statliga traktamen- 
ten. Vi gjorde ett avtal att han skulle fci bo gra
tis hos mig p3 Fleminggatan om, han i gen- 
gald bjod mig p3 middag varje kvall.

Dessutom — for att rationalisera atandet 
— kom vi pci en genial losning, nar det gallde 
val av restaurang: Vi skulle g3 efter telefonka- 
talogen och ata oss igenom i bokstavsord- 
ning.

Vi borjade med A. Dar fanns t ex Ambassa
dor pci Kungsgatan, vilket kravde morka 
gSngklader och slips — annars blev det ingen 
mat. Nasta dag letade vi oss fram till Annas 
matservering i Sundbyberg och dar kunde 
man gott komma i blSstall. Fast vi 3kte mo- 
torcykel en hel del p3 den har tiden, s3 
skinnklader gick ocks3 for sig. Till skillnad 
fr3n Ambassador, serverades pci Anna:s mat- 
salar bara tv3 varmratter: kott eller fisk... Det 
hela fortsatte under m3nga Sr, tills vi kom till 
Kungsbrohovs restaurang. Medelklass, litet 
trist, I3ngsam servering, inga direktsvangiga 
varmratter. S3 vi satsade p3 desserten. Den 
kom in i form av Coupe Melba. Felet var vara 
att glassen bestod till lika delar av glass och 
krossat fonsterglas.

Dar var J P — som tog forsta tuggan — fas- 
ligt nara att hamna p3 intensiven med dropp.

SM7JP (till vanster) och SM6DGR Foto: SM7QY

Fran borjan dominerades FRO av en lyss- 
naramator och tillika ordforande med det he- 
dervarda anropet SM-010, Gustav Svensson. 
Han rokte stora cigarrer, upptradde i Al Capo- 
nehattar, var rodlatt, litet tjock om magen 
och mycketfryntlig. Om han kunde telegrafe- 
ra tog jag aidrig reda p3. Men han hade for- 
m3gan att knyta fina kontakter b3de upp3t 
och ned3t.

Som v3ra huvudman p3 forsvarsstaben 
fanns ubStsinspektoren, kommenddren KK 
Lindgren och hans handgSngne assistent, 
kaptenen Hall, han ocksd med n3got mys- 
tiskt forflutet i Flottan. Vi fick ganska fria 
hander att bygga upp ett fungerande trafik- 
nat.

Intresset var stort bland sandareamatdrer- 
na, vi overhopades med anmalningar till det
ta v3rt s k T-nat, som jag fick fortroendet att 
bygga upp och som med egna hemliga an- 
ropssignaler borjade harja p3 banden. Vi fick 
faktiskt frekvenser aven p3 160-metersban- 
det, fast det var inte m3nga som hade pytsar 
for det bandet.

HELLSKRIVAREN
Bland sommarens stora handelser var det 

Srligen Sterkommande FRO-lagret. Somma- 
ren 1949 hade det forlagts till hemvarnets ba
racker i den lilla badorten Gottskar p3 Vast- 
kusten. Mot slutet av andra varldskriget fick 
svenska armen ett nytt signalmedel — den 
mystiska Hellskrivaren — oversatt p3 engel- 
ska kunde namnet uttydas som Helvetes- 
skrivaren", men s3 ilia var det inte. I stallet var 
det en tysk ingenjor, Herr Doktor Hell i Kiel, 
som tidigt n3gon g3ng p3 1930-talet uppfann 
denna geniala teleprinter, dar sm3 spiralfor- 
made sp3r p3 n3got egendomligt satt for- 
m3dde trycka alia bokstaver och siffror p3 
I3nga remsor, som ringlade urapparaten. Nar 
man tryckte p3 en tangent, lat det som ett 
chirp fr3n n3gon liten fagel.

Det sags att Hellskrivaren i all hemlighet 
anvandes mellan Berlin och tyska ambassa- 
der och att det tog 3tskilliga 3r innan de allie- 
rades underrattelsecentraler overhuvud ta- 
get fattade att det pdgick n3gon form av sig
nalering.

En s3dan Hellskrivare hade vi pa Gottskars- 
lagret. For det mesta kopplades den upp p3 
tr3d, men ocks3 over militara radiosandare. 
For att komma i kontakt med Forsvarsstaben 
i Stockholm behovdes det en 250-wattare — 
stod det i manualen.

Icke, sa Nicke. Vi formSdde befalet att 
koppla ur den stora sandaren. I stallet satte vi 
upp en V-beam riktad mot Stockholm, anslot 
en pytteliten 2-wattare, och vevade ig3ng 
Hellsskrivaren. Und hast Du mir gesehen: Vi 
fick 5 9 9 i signalrapportet frdn fst.

DANSMUSIK PA FM-BANDET
Som alia vet sande Sveriges Radio — eller 

som det hette d3 — AB Radiotjanst via tele- 
grafverket p313ng- och mellanv3g. Jag v3gar 
p3st3 att premiaren for rundradio p3 FM och 
ultrakortvSg skedde inte hos telegrafverket 
utan p3 FRO:s lager i Gottskar.

Vi skulle namligen sista lordagen anordna 
den stora FRO-balen, till vilken traktens flic- 
kor hade langtat hela sommaren. I maskopi 
med n3gon forrSdsforvaltare forslade vi en 
stor — synnerigen hemlig — militarsandare 
till v3r lilla grammofonstudio. FM-mottagare 
sattes upp nere p3 Gottskarsbaden (schang- 
tilt som attan...) Med m3nga och starka hog- 
tala re.

Och s3 strommade de varmande tonerna 
av Moonlight Serenade med Glenn Miller ut 
over skargSrden.

Kvallen blev en succe i flera avseenden — 
for egen del traffade jag min tillkommande YL 
Bibi, min senare trogna maka under alia 
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HUR HALLER polarforskningssekretariatet
KONTAKT MED FORSKARNA I ANTARKTIS?

SM5BF, C H Walde

"Ravjakt" fr§n kursen pa StabSbS i Enkoping, dar de normalt radioaktiva forskarna 
fick trana ravjakt och samtidigt lara sig arbeta med VHF! Fr. v. Anders Karlqvist, pro
fessor och generaldirektor for Polarforskningssekretariatet, SM5HQN instruktor och 
SM7DSE.

S3 lange expeditionen var p§ isbrytaren 
Polarstern eller forskningsstationen Georg 
von Neumayer var sambandet inget problem 
dS man standigt kundef§ kontakt bcide p3 te
lex (automatiskt) och telefon via INMARSAT, 
dar trafiken g3r over geostationara kommuni- 
kationssatelliter 36000 km over ekvatorn. I 
och med att "traversen" over isen till basen i 
Heimefrontfjella startade pci trettondagens 
morgon blev man dock hanvisad till egna 
sambandsresurser.

For narsambandet inom och mellan fors- 
kargrupper anvander man handapparater av 
liknande typ som i fritidsbStar (privatradio- 
kvalitet ar har inte tillfyllest!). Varje forskare 
har sin egen lilla solcell for att ladda radiosta- 
tionens batterier. En solcellsdriven, obeman- 
nad relastation har utplacerats p3 en nuna- 
takk, dvs en bergstopp uppstickande ur isen, 
vilket okar radiorackvidden avsevart.

For langre avstSnd inom Antarktis har man 
fStt Icina forsvarets jagarstationer for kortvSg. 
Det var dessa stationer som anvandes for de 
dagliga kontakterna med Neumayerbasen 
under traversen.

Trafiken till hemlandet sker via Goteborg 
radio pS det svenska automatiska telexsyste- 
met Maritex dar man for forsta gSngen lyc- 
kats bygga en datoriserad station som gSr p3 
ett 12 volts batteri som laddas frSn solceller. 
Detta sambandssystem gick igSng i tisdags 
(0112) bara ett dygn efter ankomsten til bas- 
lagret. Om radiokonditionerna ar mycket 
gynnsamma kan aven radiotelefonsamtal ex- 
pedieras via Stockholm eller Goteborg radio. 

I expeditionen ar radjpamatoren Kent Lars
son, professor vid Lunds Universitet, ansva- 
rig for radiotrafiken och han kommer i mAn av 
tid att aven kora amatorradio med Antarktis- 
signalen 7S8AAA.

Polarforskningssekretariatet har haft for- 
m£nen att for uppbyggnaden av sambands- 
systemet kunna forlita sig p3 Forsvarets Ma- 
terielverk (FMV) med dess breda kunnande 
inom radioomrcidet och erfarenhet av svSra 
miljoer. Man har kunnat Icina robust forsvars- 
materiel och i dvrigt utnyttjat svenska leve- 
rantdrer inklusive Televerket Radio och FFV 
Elektronik for materiel och tjanster.

Det nara samarbetet med FMV: Radio har 
resulterat i en sambandslosning som sjalvfal- 
let foljer alia internationella regler och rekom- 
mendationer och som aven i dvrigt ar upp- 
byggd for att vara saker i alia situationer. Man 
mSste har hSIla i minnet att sambandet kan 
vara livsavgorande och att forskarnas erfa
renhet av radiotrafik ar begransad trota ut- 
bildning och medskickad sambandshand- 
bok.

Polarforskningssekretariatet sander p3 be- 
graran FMVs detaljinfo om expeditionens ra- 
diosamband (sid 3—7). Denna innehciller 
uppgifter om alia leverantorer.

SWEDARP 87/88 — detaljinformation 
om sambandssystemet med strdmfor- 
sorjning, navigering och vaderstation. 
(kontaktman CFMV: Radio, overingerjor 
Carl-Henrik Walde, 08 782 50 21 eller i bosta- 
den 08 756 61 60)

Den inriktning som linjerades upp nar 
projektet i februari 1987 borjade for FMVs del 
har i allt vasentligt legat fast. Denna inrikt
ning innebar sakerhet genom typbegrans- 
ning till ett mindre antal enkla, robusta och 
beprovade typer av utrustningar som ar latta 
att underhcilla och att utbilda pci. Man mSste 
har hcilla i minnet att sambandet kan vara livs- 
avgorande, att det ror sig om en sv£r miljo och 
att forskarna i allmanhet har mycket begran
sad erfarenhet av radiokommunikation.

Expeditionen har utrustats enligt foljande: 
Inom forskargrupper och for narsamband 

anvandes lattskott, robust handelsmaritim 
VHF avfabrikat ICOM, levererad av Swedish 
Radio Supply i Karlstad. Firman konstruera- 
de aven en solcellsdriven relastation i polarut- 
forande att placeras pci en nunatakk, dvs en 
bergstopp som sticker upp genom den kilo- 
metertjocka isen, och som okar rackvidden 
till nSgot hundratal kilometer. Materielen an
vandes barbart resp installerad i bandvagn 
och bostadsmodul.

For samband p3 langre avstSnd inom 
Antarktis anvands forsvarets jagarforbands 
barbara kortv^gsstation RA195 (fabrikat 
Hughes, USA) sSval barbart som installerad i 

bandvagn och bostadsmodul. Forutom sta- 
tionernas normala sprotantenner medfores 
portabla antennmaster och antenner av for- 
svarets beprovade modeller, levererade av 
Jonsson Processmekanik i Svardsjo.

Forsamtrafik med flygplan och helikopt- 
rar anvandes forsvarets transportabla station 
RA163 (fabrikat Becker, BRD) som forvaras i 
bostadsmodul eller bandvagn och som upp- 
rattas vid behov.

For sambandet med hemlandet anvan
des maritex (marin automatisk felrattande 
kortvSgstelex) via Goteborg radio med en sa- 
tellitansluten relastation i Panama. Televerket 
Radio i Goteborg (systemansvarig), Elfa Ra
dio i Soina (Kenwood radiostation), Esselte 
System AB i Soina (Toshiba dator) och FMV 
har i samverkan tagit fram den forsta mari- 
texstation som gAr uteslutande pci 12 volt och 
som dessutom ar stromsnSI. Genom att Tele
verket Radio beviljade dispens kunde den av 
Elfa Radio utlcinade amatorradiostationen 
vara av exakt samma typ som maritexstatio- 
nen vilket ger en extra sakerhet.

For kortv^gen gor man forsok med kilome- 
terlcinga antenntr^dar liggande pci isen vilket 
vi tror skall kompensera de Iciga sandareffek- 
ter som vi tvingats anvanda p g a begransad 
batterikapacitet. Den kilometertjocka ant- 
arktisisen pciverkar radiovSgornas utbredning 
pci ett annu ej helt klarlagt satt. Isen kan be- 
traktas som en isolator av dSlig kvalitet och 
fdrhcillandena borde darfor likna fri rymd Sci 
att man inte behover ha hoga antennmaster.

KortvSgen ar en bra metod, i vissa fall den 
enda tankbara for radiotrafik p£ ISnga av- 
stcind. All elektromagnetisk straining gSr lik- 
som ljus rakt fram, dvs den nSr normalt strax 
bottom horisonten, men kortvcigen kan ock- 
Sci reflekteras i den s k jonosfarens olika skikt 
av tunna luftlager. Dessa ligger p£ en hojd av 
100 — 300, i sallsynta fall 400 km, och linga 
radioforbindelser erfordrar darfor flera, pS 
varandra foljande reflektioner mellan mark 
och jonosfar.

Kortvcigen ar dock tyvarr inte sarskilt pcilit- 
lig dS forhSllandena i jonosfaren kraftigt vari- 
erar. Man kan darfor aidrig helt lita p§ dator- 
prognoserna trots att de har gjorts av landets 
framsta expertis pS Forsvarets forsknings- 
anstalt i Linkoping. Vi har darfor rekommen- 
derat att Icinga telexmeddelanden skall upp- 
delas i bitar om 10—20 rader, vilka var for sig 
har lattare att komma fram korrekt, och mot- 
tagarsidan f§r sedan klistra ihop bitarna! Det 
kan annars bli for svSrt for maritexsystemet 
som inte godkanner en overforing av ett med- 
delande om det inte blir helt korrekt vid ett 
och samma tillfalle.

Det kan ibland bli mojligt att utvaxla radio- 
samtal p3 kortvdgstelefoni via Stockholm 
och Goteborg radio men dA mAste radiokon
ditionerna vara mycket goda.

Eftersom den svenska expeditionen ar av 
begransad omfattning har man denna gSng 
avstcitt frcin det dyra men sakra satellitkom- 
munikationssystemet Inmarsat som an
nars hade varit utmarkt att anvanda for det 
varldsomspannande sambandet. De geosta
tionara satelliterna nSr namligen de hoga lati- 
tuder (ca 75°) som basen ligger p3.

Strdmfdrsdrjning sker om mojligt med 
solceller (fabrikat ARCO, USA) varav det 
finns sSval sm£ for personligt bruk som storre 
att installeras pci radiohyddan. Dessutom 
finns elverk av forsvarets modell som levere- 
rats av Ferm AB i Bandhagen. FMV provar 
aven ett mindre vindelverk i polarutforande
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Bandvagnsekipaget pa dvning hemma i Sverige.

frSn Baltic Energi i Pciskallavik. Man anvander 
i allmanhet nickelkadmiumbatterier med re
serv i form av litium- eller a I ka liceller. IVH F re- 
lastationen och senare i vaderstationen (se 
nedan) anvandes ett av SSA-Nife i Oskars- 
hamn tillverkat specialbatteri for solcellsdrift 
kallat SUNICA.

Installationerna har gjorts av leveranto- 
rerna av bandvagnar och bostadsmoduler. 
De har den stora flexibilitet som erfordras for 
att man skall kunna improvisera vid behov. 
Anslutningsmojligheterna ar rikliga och har 
alltid dubblerats. Huvudstrom ar av varandra 
oberoende 24 V system och det finns smS 
omformare for att man inte skall behova star- 
ta elverken for mindre vaxelstromsuttag. 
Bandvagnarnas interkommunikationssys- 
tem ar frSn Peltor i Varnamo.

Foto: Hagglunds

Navigeringutrustningen pci bandvag- 
narna bestir av satellitnavigator (fabrikat 
Magnavox, USA) frSn C A Clase i Goteborg 
och radar (fabrikat Raytheon) fr£n Boatnav i 
Lund. Troghetsnavigering ar inte aktuell av 
kostnadsskal och har for dvrigt dSliga pres- 
tanda i narheten av polerna.

Liten radiopejl fr3n Saltsjodata i Saltsjo- 
baden (radioamatdrernas "ravsax" i polarut- 
forande) medfores for pejling mot jagarsta- 
tionen i en nodsituation t ex i en snostorm el
ler nere i en glaciarspricka.

I samarbete med Dansk Meteorologisk In- 
stitutt tog vi pci bara en dryg mcinad fram en 
obemannad vaderstation som tillsam- 
mans med tvci hopmonterade bostadshyddor 
skall lamnas kvar over polarvintern 1988 for 
att skicka vaderdata till Sverige via satelliten

ARGOS. Harfick alia stalla upp, aven pensio
ns rer frSn FMV: Radio och medlemmar i Taby 
Sandaramatorer.

Forskarna har utbildats vid den Naturgeo- 
grafiska forskningsstationen Tarfala i Kebne- 
kaisefjallen och pS armdns stabs- och sam- 
bandsskola i Enkoping med instruktorer frSn 
skolan, leverantorerna och FMV.

Alla i expeditionen och nyckelpersoner i 
Sverige och Antarktis har tilldelats en tvS- 
sprSkig sambandshandbok i fickformat 
som FMV:Radio tog fram med datorhjalp 
(Apple Macintosh). Denna mycket koncent- 
rerade bok innehSlleren inledning som popu
lar forklarar radioteknikens grunder, regler 
for nodtrafik, ovriga internationellt faststall- 
da rekommendationer, kortfattade instruk- 
tioner for all materiel och batteriladdning, 
forteckning over radiofrekvenser och viktiga 
telenummer samt kartor. Boken kommer att 
vara en trygghet for expeditionsdeltagarna.

I mSn av tid, dvs nar de inte alltfor sallsynta 
stormarna tvingar forskarna inomhus, kom
mer Kent Larsson frSn Genarp, radioamator 
med anropssignalen SM7DSE, att kora ama- 
torradiotrafik med signalen 7S8AAA. Denna 
svenska signal har tilldelats expeditionen av 
Televerket Radio for att anvandas pS konti- 
nenten Antarktis som ju bektraktas som ett 
internationellt omrSde eftersom alia territori- 
ella krav genom Antarktistraktaten tills vidare 
ar frysta. Signalprefixet 7S8 har tidigare aid
rig anvants och 7S8AAA kommer att bli en 
eftertraktad station bSde utom och inom lan- 
det. Taby Sandaramatorer, landets kanske 
mest radioaktiva klubb, lamnar ytterligare 
uppgifter pS telefon 08 756 24 33.

I Sverige finns det tiotusen radioamatorer, 
i varlden over miljonen inkl notabiliteter som 
JY1 kung Hussein av Jordanien och EA0JC 
Kung Juan Carlos av Spanien. I sammanhan- 
get kan vi ocksci namna att det var radioama- 
torerna som en g$ng upptackte kortvcigen dit 
man forvisats eftersom den ansSgs oan- 
vandbar!

Antligen amatorradiokontakt med den svenska 
Antarktisexpeditionen SWEDARP 87/88

Vid fyratiden svensk tid natten till son- 
dag den 7 februari fick Taby Sandarama- 
torer (TSA) med klubbsignalen SK0UX 
som forsta och hittills enda svenska sta
tion kontakt med 7S8AAA. Denna speci- 
ella amatorradiosignal har av Televerket 
Radio tilldelats det svenska baslagret i 
Antarktis dar Kent Larsson, professor vid 
Lunds Universitet, ar ende radioamator. 
Efter ett par veckors forsok och flera nat
ters vakande av mdnga av klubbens med- 
lemar hordes de svaga signalerna frSn 
Kents, SM7DSE, morsenyckel. Operator 
p3 SK0UX var en av klubbens skickligaste 
radioamatorer, sambandsledaren Alf 
Lindgren, SM5IQ. Han assisterades av 
Claes Carneheim, SM0MPV, en forskare 
med siktet installt p3 nasta Antarktisex- 
pedition som han hoppas fa deltaga i.

Forbindelsen kunde genomforas med 
yttersta svcirighet p g a av motstationens 
Iciga sandareffekt och begransade an- 
tennmojligheter. Kontakten kunde bli av 
endast tack vare radioamatdrernas nya 
frekvensband pS 10MHz som kom till 1979 
pS den stora radiokonferensen i Geneve

WARC-79. Detta band ar tystare an andra 
dci dar fcir forekomma endast telegrafi och 
dci det anvandes av erfarna amatdrer med 
hog certifikatklass samt ar fritt frSn tav- 
lingstrafik. TSA veterligt ar det forsta gSn- 
gen man har haft en premiarforbindelse 
p3 detta band, tack Internationella Tele- 
unionen!

Nu citerstcir att forsoka f§ till stcind en te- 
lefonikontakt vilket vi raknar med borde 
kunna ske en morgon p3 20-metersban- 
det om radiokonditionerna blir gynnsam- 
ma. De tidigare meddelade frekvenserna 
pci detta band andras med omedelbar ver- 
kan till 14,065 och 14,310 M Hz for telegrafi 
resp telefoni med skarpt passning jamna 
timmar.

Amatorradiotrafik frSn BOUVET-0ya i 
mars 1988?

I samband med hemresan fr^n Antark
tis har professor Kent Larsson, forskare 
och radioamator frcin Lund med anrops
signalen SM7DSE, av Norska Teledirekto- 
ratet erhSIlit anropssignalen 3Y0FP och 

tilIstSnd till amatorradiotrafik frdn Bouvet- 
on i sydatlanten. Denna obebodda o ar 
det av alia radioamatorer mest eftertrakta- 
de landet.

Det ar annu inte klart att Kent kan 
landstiga och operationen kommer kan
ske att vara bara n^gra timmar och fA in- 
skrankas till 20-metersbandet. Kent kom
mer att anvanda en av Elfa Radio utlSnad 
radiostation pS 100 watt (Kenwood TS- 
440S) och portabel antenn. Kraftkalla f£r 
bli bilbatteri och mojligen ett mindre el- 
verk. Narmare detaljer kommer att kunna 
meddelas omkring den 1 mars nar Kent 
citer ar ombord p3 den tyska forsknings- 
isbrytaren Polarstern. I awaktan p3 detta 
besked antages frekvenserna 14,065 resp 
14,310 MHz. Senaste nytt erhdlles pci 08 
756 24 33 (TSA telefonsvarare).

QSL, dvs radioamatdrernas kvittens- 
kort, skall gS genom SK0MT som ar en av 
de klubbstationer som disponeras av det 
mycket radioaktiva TSA, Taby Sandar- 
amatorer, som ar hemmaklubb for Kent 
och 7S8AAA i Antarktis.

SM5BF
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Vid QSO, inte minst vid DX, brukar jag tala 
om min Sider — 73 Sr (1982) — eftersom det 
visat sig, att ett mycket stort antal av kontak- 
terna ar jamnSriga med mig och inte sallan 
aldre. Vi har har i SM-land Stskilliga aktiva kil- 
lar som tog sin licens fore 1925. Det ar en livs- 
bevarande hobby vi sysslar med.

Hos mig sjalv vaknade radiointresset om- 
kring 1922, dS 13-Srig. PS den tiden var en 
femdring fortfarande ett vardemynt och en 
tia en fdrmogenhet vid min Sider. Att sikta pS 
nSgot annat an en kristallmottagare var 
dagdrommar.

Min far, som var larare i en liten smSlands- 
by, hade 125 kr i mSnaden att forsorja en sex- 
barnsfamilj pS och hansenorma motorintres- 
se tog allt som mojligtvis kunde bli over. Fick- 
pengar till barnen var dS ett okant begrepp. 
SS egna inkomster mSste till for att nS mina 
drommars mSI, en radiomottagare, om an 
aidrig sS enkel.

En kristalldetektor kostade 2:50, ett par 
horlurar 15:- och antennwire (fosforsbrons 
var viktigt) 15 ore metern, aggisolatorer 5 ore 
st. SS var det nodvandigt med en bakelitpa- 
nel for montaget, banankontakter och do 
hylsor, silkesomspunnen koppartrSd, heist 
mSngtrSdig LitztrSd, och kontantinsatsen 
rorde sig om minst 30:- kronor for materie- 
len, innebarande fem veckors hSrt feriearbete 
som smedhandtlangare frSn 7 pS morgonen 
till 6 pS eftermiddagen.

Hur som heist sS blev det en apparat sS 
smSningom, antenn uppsatt och jordledning 
grejad. SS skulle det lyssnas! Men det fanns 
inte mSnga stationer igSng och det var en 
olidlig vantan innan morkret foil och man ant- 
ligen lyckades fS in nSgon svag signal f rSn nS- 
gonstans. Men det var Livet med stort L.

De ungdomar, som idag fascineras sS 
omSttligt av datorernas fantastiska mojlighe- 
ter, forstSr sakert hur spannande det var i ra
dions barndom.

For de aldre i min ungdom innebar radion 
nSgot skrammande och obegripligt, ett fans- 
tyg varre an jarnvagarnas frustande lokomo- 
tiv, bullrande och hastskrammande bilar pS 
vagarna och surrande maskiner i luften. Un- 
dergSngensoch Domens dag mStte vara nara 
forestSende!

Nar jag en dag pysslade med en ny antenn, 
kom en odalman och frSgade undrande vad 
jag holl pS med? Radio, sa jag. Ar det sant 
som det sags, att det gSr att hora ljud genom 
luften frSn de daringa smala trSdarna? Ja- 
visst! Hmmmm......!? Kan du hora vad vi pra-
tar om i koket hemma om kvallarna dS? Med- 
veten om att just det koket var hemvist for 
sockenskvallret, sS svarade jag oppet jakan- 
de.

Ah, Herre Jesus', sa bonden och skyndade 
darifrSn. FrSn den dagen betraktades jag 
med viss skrack och vordnad i forsamlingen 
och den allmanna stamningen blev pStagligt 
vanligare.

Kristallmottagare och rorapparater
Vad har dS detta med amatorradio att 

gora? Jo, frSn borjan var det minst lika mycket 
amatdreri att kunna bygga en mottagare som 
att laborera med sandare. Sandaramatdrerna 
bedrev sin aktivitet mera som rundradioverk- 
samhet i klubbar, narmast av ekonomiska 
skal, medan grasrotterna sysslade med sina 
kristallmottagare.

Ett och annat hogdjur skaffade sig rorbe- 
styckade apparater och jag erinrar mig en 
anekdot frSn radions tidiga Sr. PS tSgresa satt 
ett par "fina" darner och pratade:

Min man har en tvSrorsapparat, och vi hor 
bSde Tyskland och England alldeles utmarkt.

Ja-ha, ja. Min man har en femrorsapparat 
och med den hor vi till och med Amerika i- 
bland.

En liten bondgumma hade oforstSende av- 
lyssnat samtalet dar hon satt pS banken mitt 
emot damerna. SS plotsligt gick det upp en 
talgdank for henne: Min man har en enrors- 
apparat, och nar han kor med den sS hor jag 
himmelens anglar sjunga, intygade hon se- 
desamt.

Hemmagjorda vridkondensatorer av zink- 
plSt och egenhandigt svarvade och lindade 
variometrar sSg dagens ljus, och studiet av 
tillganglig radiolitteratur storde nattsomnen. 
Men for att fS narmare kontakt med radions 
verklighet, snodde jag varvning vid A1, dS be- 
laget vid Valhallavagen i Stockholm, aven om 
detta innebar en rad andra ovasentligheter. 
Helinackordering och 50 kr i mSnaden utgjor- 
de kompensationen.

Lagom tills garnisionsradion upprattades 
hade jag lart mig morse. Det gallde att hSIla 
daglig kontakt mellan de skilda stockholms- 
forbanden med en kvartskilowatts gnistsan- 
dare modell /a. Ni kan vara sakra pS att den 
skar igenom! Endast ett intensivt QRN kunde 
sparra den trafiken. QRT under rundradiotid 
pSbjdds.

Snart kom 1 watts barbar stn ut pS forban- 
den. Den inrymdes i tvenne tralSdor, den ena 
apparat- och den andra batterilSda. Anten- 
nen bestod av en hopfallbar gron ram av alu
minium. Minst tre man erfordrades for hand- 
havandet, aven om en man kunde skota den 
sjalv, nar stationen val var etablerad. Man 
provade funktionen genom att med appara- 
ten stalld pS mottagning fora armarna utefter 
ramen och med fingerspetsarna fuktade mot 
varandra. Var allt OK knappte det i horlurar- 
na, eftersom RX var sjalvsvangande och utan 
HF-steg. Den kunde koras ocksS pS 40 mb 
och detta utnyttjades ocksS pS lediga stun- 
der aven i fait.

En motsvarande 5 W telefonistation kom 
nSgot Sr senare, och en 25 W bussburen 
stabsstation borjade se dagens ljus.

Sandarlicens och telegrafitavlan
Men jag ville gS vidare. Borjade pS Telever- 

kets telegrafistutbildning och fick samma Sr 
licens som sandaramatdr. Aret darpS tog jag 
forsta prisi 125-takts telegrafitavlan, arrange- 
rad av SSA, innebarande ett 100 Watts SIE
MENS sandarror!

Nar en dame fSr en handvaska i present sS 
mSste ju ekiperingen i dvrigt anpassas till 
densamma.

Samma sak har. ett 100 watts QRO-ror 

kravde ju en vardig inramning. De fiesta ham 
stns hade dS genomgSende ca 25 — 50 watt, 
och var som regel ganska pSvert konstruera- 
de.

Stockholms elnat baserades dS pS lik- 
strom, och jag tog ut 440 volt som filtrerades 
med drossel och stora burkkondingar. Ellytar- 
na var inte uppfunna. En 6 volts accumulator 
till gloden och med stora ekonomiska uppoff- 
ringar blev det sS smSningom en TX. RX kop- 
te jag pS avbetalning for 125 kr. Utbytbara 
spolar 160-80-40 och 20 mb, varav 40 var det 
mest anlitade och givande.

Som radiotelegrafist av forsta klass med 
prydlig licens nr 282, utfardad pS KUNGLIGA 
SVENSKA REGERINGENS VAGNAR, avslu- 
tades utbildningen pS Televerket efter lite 
over ett Sr, och jag var redo att valja och vraka 
mellan redarnas erbjudanden om fordelakti- 
ga anstallningar pS deras fartyg. Men ingen 
horde av sig! Under vantetiden jobbade jag 
sporadiskt hos Elektriska 44:an pS Nybroga- 
tan med radioreparationer pS Ostermalm. At- 
skilliga gamla tanter grejade sjalva fel pS sina 
apparater for att fS ett besok och nSgon att 
prata med, bjuda pS kaffe och visa sin vanliga 
sida.

PS A1 blev jag god van med en teknolog 
som gjorde sin varnplikt dar. Vi startade till- 
sammans tillverkning av en trerdrs s k Lov- 
grenskopplad mottagare, direkt likstromsdri- 
ven och med en potentiometer for brumkom- 
pensationen. Kanner ni igen rortyperna A 
409, B 405 och C 415? Hogsta mode pS den ti
den!

Forsaljningen gick hyfsat om aven ibland 
pS avbetalning, anda fram till Kreugerkra- 
schen 1932. DS drogs rullgardinen ner defini- 
tivt. Pengarna liksom forsvann frSn allting. Vi 
awecklade och kompanjonen fick jobb hos 
Diamantbergborrningsaktiebolaget och for 
till Persien (Iran).

Ut i varlden
Samtidigt fick jag mitt forsta redarerbju- 

dande. Ut som gnist pS en gammal tramp, 
som huvudsakligast gick mellan Norrlands- 
hamnarna och England/kontinenten. Som 
telegrafist har man relativ frihet och betydan- 
de mojligheter att syssla med privata intres- 
sen. SS det blev mycket hamtrafik frSn farty- 
get. Med endast nSgra batteridrivna wattar 
var det inga problem att fS "landkanning" 
med de lander som passerades.

OLYMPIA i London hade Srligen en radio- 
och komponentutstallning och drommen att 
kommaditblevuppfylld. Det var en upplevel- 
se att dar se utvecklingen och trenden, skapa 
fantasier om egen toppenrigg, beundra RX 
och TX av senaste snitt och komponenter i 
ISnga banor, men samtidigt kanna problemen 
med sin egna tomma bdrs och plikterna mot 
hustru och barn darhemma.

Det blev personliga kontakter med amatd- 
rer runt om i Europa och mycket diskuterande 
med dem om konstruktioner och erfarenhe- 
ter. Jag fick se de mest fantastiska skapelser 
men priset togs nog av en gosse i Dublin, 
som av surplusgrejor byggt en kraftig sandare 
i sin kallare (med jordgolv) med VHFO-DB- 
DB-PA, modulator och natdelar som separa
ta enheter spridda fristSende runt vaggarna 
utan kapsling.

Men det funkade, aven om frekvensskiften 
blev ganska gymnastiskt pSfrestande. Nord- 
sjotraden byttes mot Sydamerika pS nyare 
fartyg, och det blev intressant med dessa 
"DX". Jag vet inte, hur mSnga gSnger jag Skt 
runt Sydamerika genom Panama och Magel-
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aven en radial for 12 m-bandet sA gar det batt- 
re. Nu ar det en 6-bandsantenn: 30 m, 15 m, 
12 m och 10 m som en vertikal, samt for 20 m 
och 16 m som inverterat V, ocksA med huvud- 
delen av strAlningen vertikalt.

Ytterligare nagra tips:
Radialerna bdrspridas runt GPn. Man kan 

valja godtyckligt antal radialer, dock minst 
en/band. PS bilden ar endast en/band utri- 
tad. Langder gAr att utlasa ur tabellen. Dipo- 
lerna gors heist av koppartrAd och bdr span- 
nas ut sA att de sitter mittemot varandra. An- 
darna pA radialerna och dipolbenen fastes i 
isolatorer, som kan tillverkas av t ex plexiglas. 
Dipolens mitt, fastes med ena benet i radia- 
torn och andra benet i jordanslutningen for 
radialerna, vid radiatorns borjan, koaxialka- 
beln kopplas in parallellt.

Tabell for trAdlangder:
Band

15
12
10

r/d
r 
d 
d 
r 
r 
r

ca. Langd
7,40 m 
5,30 m 
4,14 m 
3,55 m 
3,01 m 
2,68 m

Anm.
Ny 
Ny 
Ny 
Gammal 
Ny
Gammal

LAT3 BLI 6
Andra en 3-bands-GP till 6 band
Efter en ide fran DF3FU, 
oversatt av SM5HQN

Till att borja med, vad behovs? Jo en gam
mal 3-bands-GP t ex en GPA30, till den ett 
stycke passande aluminiumror, koaxialkabel, 
koppartrAd, isolatorer samt markislina.

GPA30:an gAr fort att bygga om till 30 m, 15 
m och 10 m, genom att forlanga den ca 2 m i 
toppen. Forsoksbygget sker lampligen i trad- 
gArden med hjalp av en solparasollfot, for- 
lang radiatorn, SWR bdr komma ned till 1:1,5 
over hela 30-m-bandet. Kanske fAr du justera 
lite grann fram och tillbaka med hdjden pA ra
diatorn, obs att radialen for 30 m mAste vara 
monterad.

Nu mAste du montera upp det hela pA en 
hogre mast, ca 6 m eller ett mastror frAn ett 
tak eller trad. Anslut tvA stycken dipoler for 
20 m och 16 m, sA har du en 5-bandsantenn. 
Ett forsok pA 12 m visade att antennen funge- 
rade dar ocksA med SWR pA 1:1,8. Anslut

lanes, och dessutom utefter Nordamerikas 
ost- och vastkust. Men det forsta fartyget till 
Sydamerika var en 50 Ar gammal skorv pA 
3.500 ton med2kWgnistsandare. Goteborgs 
Radio SAG hade redan vid den tiden en bra 
kortvAgsanlaggning for fartygstrafiken, men 
det hade jag inte annan gladje av an de dag I i- 
ga nyhetssandningarna. SA det blev att byg- 
ga en 25 W egen TX, matad med gnistsanda- 
rens 400 per vaxelspanning, ganska rA! All 
foljande telegramtrafik med Sverige gick via 
den. Rederiet sparade pengar, men jag fick 
ingen kompensation.

PA amatorbanden blev emellertid min 400 
per-ton snart kand over kontinenterna i nord 
och syd. Och mAnga vanskapsband knots 
med grabbarna i land. Sarskilt minns jag en 
tullforman i Curacao, som var en sann radiot. 
At honom byggde jag pA uppdrag en TX med 
komponenter upphandlade i Buenos Aires 
och den var klar tills ankomsten igen till Cura
cao, dar vi hjalptes At att smuggla den iland. 
Vi har haft Atskilliga kontakter med den stn 
sedan dess. Men nu ar han borta. Jag slutade 
segla 1951.

Hemma igen
I dag har jag en transceiver CQ 110 pA ca 

100 Watt med 5 element beam pA toppen av 
ett 12 meter hogt torn, som jag sjalv byggt i 
tre vAningar och med 10 m2 plattform pA top
pen samt en centrummast som kan ge 21 m 
antennhojd. TvAmetersstn och 70 cm trans- 
verter ingAr, liksom RTTY och TV. SA ung- 
domsdrommarna har over hovan uppfyllts. 
Men till min skarn och sorg har jag inte byggt 
apparaterna sjalv. Iden med hamintresset var 
ju egna upptackter, erfarenheter i konstruk- 
tion och praktiskt skapande, omsatt i anvand- 
bara enheter. Jag har inte kunnat folja med i 
de nya teknikerna, upptagen av annat.

Min gamla larare frAn Televerket, Einar 
Malmgren, erinrade oss sandaramatdrer vid 
SSA:s 50-Arsjubileum om vikten av just egna 
konstruktioner, Hur mAnga bland er, mina ka- 
ra hemkollegor, har byggt sin station sjalv? 
Hur mAnga beharskar CW och inser gladjen 
och nyttan harav?

Tack for uppmarksamheten.

Framlidne SM 5 VC
Olle

SKARET MARKET I ALANDS HAV
Birger Larsson SM 3 INS

Skaret Market i Alands hav ar en kal klippa. 
Landhojningen ar 6—7 dm pA etthundra Ar. 
SAIunda vaxer arealen, som i borjan av forra 
seklet var mindre an 2 hektar till i vAra dagar 
ungefar 2,5 hektar vid normalt vattenstAnd. 
Hdjden ar 3,5 meter over medelvattenytan. I 
ost-vastlig riktning ar skaret nu drygt 300 me
ter lAngt och i nord-syd ar mAttet omkring 130 
meter. Skaret ar tillkommet genom landhoj- 
ningen och utgjordes pA 1500-talet av en 
branning i vattenytan.

Gran sen.
Den historiska bakgrunden till att omrAdet 

sA smAningom kom att bli aktuelIt fAr man ge
nom att lasa S.J. Boethius redovisning av kri- 
get 1808-1809.

'I februari 1808 inryckte en rysk har om 
20.000 man utan krigsforklaring i Finland; ge
nom list och forraderi foil Sveaborg och 6000 
man kapitulerade. Det var kris i Sverige. Kung 
Gustav IV Adolf avsattes. Sverige fick en ny 
regeringsform. Den nya regeringen ville fA 
slut pA kriget, och den 17 September 1809 
slots freden i Fredrikshamn. Den freden bero- 
vade Sverige det finska systerlandet, men 
raddade dock dess tillvaro sAsom egen stat.'

Skaret Market namns inte i Fredriks- 
hamnsfreden, men daremot i den topografis- 
ka beskrivningen den 7 januari 1811 som upp- 
rattades i anslutning till gransregleringstrak- 
taten. I denna beskrivning utsags att 
demarkationslinjen gAr genom mitten av 
Alands hav, dar den delar skaret Market mitt 
itu. Mittpunkten av skaret namns ocksA i kon- 
ventionen angAende Alandsoarnas icke- 
befastande och neutraliserino den 20 oktober 
1921.

Fyren.
Redan i 1800-talets borjan diskuterades en 

utmarkning av skaret Market och andra dar 
och skar i Alands hav. 1820 lamnades ett upp

drag om forslag till kummel pA klippan och 
1834 inlamnade handlande och skeppsredare 
i de finska kuststaderna vid Bottenviken och 
Bottenhavet en ansokan om uppforande av 
sarskilda fyrbAkar, bland vilka ocksA en pA 
Market.

1862 markerades klippan med en 10 meter 
hog jarnstAng med en tunna i topp. Forst 1885 
pAborjades arbetet att uppfora en fyr. Den 
fordrojdes ytterligare av en haftig storm i maj 
mAnad samma Ar. Material och baracker spo- 
lades bort. Det fortsatta arbetet blev dock en 
3 meter hog tegelyr pA en sockel av granit. 
Den tandes for forsta gAngen i november 
1885.

Fyren och ovriga byggnader som uppforts 
for fyrverksamheten ar belagna 35 — 60 m 
vaster om skarets mittpunkt, som enligt 1810 
Ars granstraktat skulle utgora riksgrans mel- 
lan Sverige och Finland.

Vid OVERSYNEN AV RIKSGRANSEN 
MELLAN SVERIGE OCH FINLAND i borjan 
av 1980-talet var den svenska och finska utri- 
kesrepresentationen overens om att dra gran
sen pA Market sA att den av finska staten driv- 
na fyranlaggningen kommer att ligga pA 
finskt territorium och att ett motsvarande 
omrAde pA den ostra delen av detta skar tillfal
ler Sverige. Resultatet av oversynen av riks
gransen och agoutbytet vid samma tillfalle 
har tidigare varit inford i QTC 7/8: 1984 sid. 
254, 1987 11 sid. 501.

Kallor:
Oversynen av riksgransen mellan Sverige 

och Finland. Riksarkivet.
Aland del VIII av L W Fagerlund. Utg. Hel

singfors 1925.
III. Verldshistoria af E. Wallis. Utg. Stock

holm 1878.
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Valkommen till packet radio spalten. Den- 
na mSnad skriver jag om ett par nyheter frSn 
USA, bcide hSrdvara och mjukvara.

Packet har visat sig vara mycket anvand- 
bart i samband med nodkommunikationer. I 
USA har sandaramatdrer lange varit organi- 
serade i olika beredskapsk^rer. Amatdrer kan 
snabbt bygga ett kommunikationsnat efter 
brander, oversvamningar, och andra katast- 
rofer. Stora sportevangemeng som New York 
Marathon anvander sig ocksS av amatorra- 
dio.

PS senare tid har packet blivit ett vikigt red- 
skap i detta arbete. Man kanske tror att det 
gSr snabbare och ar mycket enklare att tala 
via radio. Men i katastrofsituationer ar texter 
ocksS viktiga. Packet har fordelen att man 
kan skiva ut informationen och fS en omedel- 
bar kopia i svart och vitt. Eftersom packet fel- 
korrigerar, vet man att namn, siffror, adres- 
ser, osv. ar korrekta -- man undviker felen 
som kan dyka upp i bSde tai och RTTY.

Om man ska anvada packet i sSdana sam- 
manhang, behovs utrustning som kan latt 
bares. Sandare ar det inget problem med -- 
det finns gott om smS handapparater nu for- 
tiden. Datorn ar mest en prisfrSga. Det finns 
smS portabla datorer, allt frSn Psion Organi
zer och Cambridge Computers Z88 till Toshi
ba AT datorer som kostar 40.CXX) kr. eller mer. 
Tidigare generationer barbara datorer borjar 
dyka upp begagnade nu.

Nu kommer varldens minsta (och billigas- 
te) TNC:er -- Tiny TNC-2 och Micro-Power 
TNC-2 frSn Pac-Comm. Dessa nyaTNC:erar 
bare 12,7 x 17,8 cm i storlek. Skillnaden ar att 
Tiny behover 200 ma, medan Micro-Power 
drar bare 40 ma. Micro-Power anvander ock- 
sS en mycket snabbare CPU IC.

Jag skaffade en Micro-Power nar jag var i 
USA over jul. Den kombinerar jag med en 
Kenwood TH-21 handapparat (som nyligen 
reades pS Elfa). Tillsammans bildar de en 
mycket liten, men helt duglig packet station. 
Jag har en terminal pS jobbet, inkopplad till 
nyhetsdatorn som Radio Sweden delar med 
EKO-redaktionen. Nar jag kopplade in Micro
Power TNC-2 och TH-21 :an var det inget 
problem att kora aven med ISg uteffekt 
(SKOTMarvisserligen bare nSgra hundra me
ter darifrSn, sS att sandarens 150 mW var helt 
tillrackligt).

Jag markte en skillnad mot min AEA 
PK-232. Den - betydligt storre och mer om- 
fattande TNC - har kommandot "MBX". 
Med det kan man begransa mottagning till en 
enda station (till ex. den lokala mailboxen). 
D3 slipper man en massa text typ "SK0TM >

PACKET RADIO
FOR NYBORJARE

DELI

Se artikel pa sidan 130

SM0IIN:" var femte rad - nSgot som ar gan- 
ska stdrande. Pac-Comm modellerna saknar 
MBX.

Det stdrsta problemet var att rakna ut hur 
man skulle koppla sandaren till TNC:n. Ett 
stencilerat tillagg till manualen berattade om 
hur man kopplar IC-2 och IC-02, Yaesu 
FT-208 och vissa Kenwood modeller (TS-711, 
811, 440) till TNC:n. Men ingenting stSr nS- 
gonstans om TH-21, och rSdet jag fick av Elfa 
varinte korrekt. For Er som harskaffaten, kan 
jag beratta hur man gor.

Mottagningsdelen ar latt. TH-21 anvander 
en micro-plugg (samma som IC-02 anvander 
for mik-ingSngen). Spetsen kopplas till audio 
ut, pin4pS DIN pluggen. Jord kopplas till pin 
2.

Mik-ingSngen ar mer komplicerad. TH-21 
anvander en stereo mini-plugg. Spetsen an- 
vands inte. Ringen bredvid spetsen kopplas 
via en kondensator (t.ex. 2.3 micro f) till pin 1. 
Den andra ringen kopplas till PTT, som ar pin 
3 p5 DIN pluggen. Det var Goran Ternell p3 
Riksradions Teknik som hjalpte till att rakna ut 
det har. Jag hoppas att det hjalper andra att 
anvanda denna mycket lilla och trevliga 
handapparat.

Tiny TNC-2 ar just nu marknadens billigas- 
te TNC. Den kostar bara $120 i USA. Har i 
Sverige saljs den av Swedish Radio Supply, 
och kommer att kosta ungefar 1250 kr. Olle 
Andersson, SM4CJK, p3 SRS sager att Tiny 
modellen ar utmarkt som digipeater, och helt 
NET/ROM kompatibel. En bestallningsblan- 
kettfor NET/ROM (det kostar $75) foljer med 
varje TNC.

SRS daremot kommer inte att salja Micro
Power modellen. Det kostar lite mer - $180 i 
USA. Om man vill ha en snabbare TNC med 
mycket liten stromforbrukning, kan man an- 
tagligen bestalla den direkt fr£n Pac-Comm. 
(Det gSr bra att anvanda VISA eller Master- 
Card.) Frakten tillkommer, liksom svensk tull 
och moms. Adressen ar:

Pac-Comm 3652 West Cypress Street 
Tampa, FL 33607-4916 USA

Man kan ocksci ringa direkt, till 009-1-813- 
874-2980.

En varning -- TNC:n ar inte sS barbar som 
jag hade hoppats. Jag 3kte till Holland nyli
gen, och tog med utrustningen for att prova 
packet dar. Men det nya CEPT-licensen blir 
det latt for oss att resa och kora ut i Europa. 
Det var hur latt som heist att ta dem med i 
handbagaget (det fanns en dator redan p3 
plats i Holland). Men nar jag kom fram, hade 
nSgot hant till TNC:n, och den fungerade in
te.

Man ska vara mycket forsiktig nar man 
reser.

PROCOMM IGEN
Nar man kor packet ar det onskvart att ha 

texten man skriver separat fr3n texten man 
mottager. Med "split-screen" kan man dela 
skarmen.

I februari spalten skrev jag om shareware 
programmet for IBM kompatibla datorer,

Procomm, och sade att man kan inte ha 
"split-screen". Jag hade fel. Dennis Becker, 
SM0ATC, har halsat att man kan f£ delad 
skarm i Procomm, om man trycker p§ ALT-0 
(bokstaven, inte siffran).

Detta ar sant, men Procomms "split- 
screen" ar inte lika anvandbar som motsva- 
randepS Ham.Com eller YAPP. Den undrede- 
len av skarmen visar visserligen sand text. 
Problemet ar att den dvre delen visar bcide 
den text man f3r och den text man sander. 
Det blir samma blandning man fSr med ode- 
lad skarm.

Det enda fordelen ar att man kan mentalt 
subtrahera texten som syns pci den nedre 
delen.

DIVERSE PROGRAMVARA
Jag har skrivit tidigare om SARTG - Scan

dinavian Amateur Radio Teleprinter Group. 
SARTG driver en Programbank, som samlar 
radio-orienterad programvara for olika dato
rer. Stig Boberg, SM5IO, som ansvarar for 
PC-avdelningen, har skickat ett program som 
fixar klockan i Amstrad PC1512 och 1640. 
Amstrad ar marknadens billigaste PC kompa
tibel, men problem har rapporterats i vissa 
maskiner nar klockan nSr midnatt.

Tom Sundstrom i USA har skrivit en myc
ket bra databas for kortvcigslyssnare, som in
formerar om alia sandningar p3 engelska till 
olika delar av varlden. Harar recensionen frSn 
Sweden Calling DXers:

The database includes broadcasts to all 
parts of the world, and there's a separate lis
ting of DX programs. It's a very fast program, 
and it's easy to edit and update schedules. 
Reports for magazines can be printed.

The program requires an IBM compatible 
computer with two disk drives or a hard disk. 
640 k of memory is advisable. The program 
comes compressed on one disk and includes 
a program for putting the right files on two 
blank disks. The files are very current, and it's 
possible to subscribe for updates.

The ''Shortwave Broadcast Schedules" 
program is nicest program of the kind we've 
seen. It's available for 20 US dollars, inclu
ding shipping in the United States. The add
ress is: TRS Consultants, Box 2275, Vincen- 
town, New Jersey, 08088-2275, USA.

Detta var inte direkt om packet, men jag 
tycker att en spalt om packet kan ocksS hand- 
la om andra tillampningar av radio och dato
rer. Vad tycker Du? Vad vill Du ha i spalten? 
Skriv garna, eller skicka ett brev till mig via 
SK0TM.

PACKET RADIO
FOR NYBORJARE
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SM4BNZ,

KORTVAG
Rolf Arvidsson, Skogsvagen 1, Sanna, 696 02 Hammar

KALENDER
Datum Tid i UTC Test 
MARS
05-06 0000-2400 ARRL DX Phone
13 1200-1200 Int. SSTV Cont. of DARC
13 1400-1500 SSA MT CW nr 3
13
19

1515-1615 SSA MT SSB nr 3
1800-2200 East meets west SSB

19-21 
26

0200-0200 BART RTTY Spring
0900-1100 DAFG HELL RTTY 80-40 m

26-27 0000-2400 CQWPXSSB
27 1400-1600 DAFG HELL RTTY 80-40 m

APRIL

MAJ
1300-1900
1100-1700
1200-1200
2100-2100
1600-1600
1400 1500
1515-1615
0700-1100
0000-2400

01 
08 
07-08 
07-08
14-15 
15
15
22
28-29

AGCW DLQRPp 
DARC Corona 10 mtr 
Alexander Volta RTTY 
CQM CW-Foni 
ARI International 
SSA MT CW nr 5 
SSA MT SSB nr 5 
SSA Portabeltest vSr 
CQ WPX CW

World Wide DAFG SSTV 
World Wide DAFG SSTV 
SPDX
World Wide DAFG SSTV 
DX YLtoN. Amer. YL CW 
SSA UA CW Pass 1 
+ Common Market CW + 
+ Common Market SSB 
SSA UA CW Pass 2 
DAFG Kurz RTTY 80-40 m 
SSA UA CW Pass 3 
DX YL to N. Amer. YL SSB 
Helvetia CW/Phone 
SSA MT SSB nr 4 
SSA MT CW nr 4

02 
02 
02-03 
03
06-08 
09 
09 
10 
10 
10
10 
13-15
23-24
24
24

0000-0800
1600-2400
1500-2400
0800-1600 
1400-0200
0600-0800
0600-2400
0600-2400
0600-0800
0700-1100
1400-1600
1400-0200
1300-1300
1400-1500
1515-1615

Med + fore och efter testens namn menas 
att ingen inbjudan inkommit s3 Red ar inte sa- 
ker pa att datum ar ratt.

Regler till CQ WPX och SPDX hittar du i 
detta nummer av QTC. Regler till East meets 
west,DX YL to NA YL samt UA-testen fanns 
inforda i nr 3/87.

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Tidigare angiven tid for MT 4 (april) har 

andrats pga att den skulle ha kolliderat med 
SSA - arsmote. Da det nu blir ganska sent pa 
manaden galler det att loggarna kommer i 
tid, da det blir kort tid att ratta loggarna till 
QTC-deadline.

CQ WPX CONTEST 1988
Tid: SSB26mars0000-27 mars2400UTC. 
CW 28 maj 0000 - 29 maj 2400 UTC.
Endast 30 av de 48 timmarna far anvandas 

av Single Operator-stationer. De 18 vilotim- 
marna far delas upp i hogst 5 perioder under 
valfri del av testen. Viloperioderna behover 
inte vara lika langa, men maste tillsammans 
vara minst 18 timmar och tydligt utmarkas i 
loggen. Multi Operator-stationer f3r 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 Banda. 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) + 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 p3 14,21 och 28 MHz och
6 poang p3 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 sdledes 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 g3ng under testen, 
oavsett band.

Slutpoang: Summa QSO-poang ganger 
antalet korda prefix. Vid All Band adderas 
QSO-poangen fr3n samtliga band. En station 
f3r kontaktas endast en g3ng per band.

Loggar: Officiella loggblad kan erhSllas 
fr3n CQ (adress nedan ) genom att bifoga till- 
rackligt antal IRC och ett stort sjalvadresserat 
A4-kuvert. Anvand separata blad for varje 
band. Tider i UTC = GMT. Viloperioder mar- 
keras tydligt. Ange call, namn och adress p3 
varje loggblad. Prefix infores endast forsta 
gSngen det kontaktats. Bifoga ett samman- 
rakningsblad dar de nedraknade poangsum- 
morna frcin 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, bryter mot testreglerna, upptra- 
der osportsligt eller forsoker tillgodorakna sig 
dublett-QSO overstigande 3% av totala anta
let QSO, kommer att diskvalificeras.

Diplom: Till segraren i varje klass och land. 
For att komma i fr3ga 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. 
BROADWAY, HICKSVILLE, NY 11801, USA. 

Markera SSB resp CW p3 kuvertet.

SPDX CONTEST

Tider: 2 april 1500 - 3 april 2400 UTC.
Mode: Endast CW.
Band: 3.5 - 28 MHz. (undvik att anvanda 

de rekommenderade DX-frekvenserna ex 
7000-7010).

Testmeddelande: RST + lopnummer. Pol
ska stationer sander RST + provinsnummer 
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, post
stamplade senast 30 april.

rAttelse mt
Efter pSstotning fr3n SMOCOP, Rune gjor- 

des en omrakning av hans resultat for 1987 
3rs MT. Det visade sig att han skulle ha 999 
poang ytterligare. Resultatet av detta blev att 
Rune st3r som slutvinnare av MT-CW 1987 
med 7.766 poang fore SM3CER, Janne pci 
6.968 p.

Anledning till felet var att det har visat sig 
att det register/kalkyl-program som jag an- 
vant mig av till min C-64 ibland inte raknar 
ratt. Darfor kan aven andra deltagare fStt fel i 
slutresultatet. En kontroll av de 8 forsta plat- 
serna har visat smarre fel, men inte s3 mycket 
att det blir nSgon andring av resultatlistan. 
Jag kommer i fortsattningen inte att anvanda 
mig av detta program utan f£r forsoka att hit- 
ta en annan losning for utrakning och sam- 
manstallning av 3rsresultaten. Om det ar n3- 
gon som har tips p£ ett bra program for detta 
ar valkommen att skriva till undertecknad.

Ytterligare ett fel har visat sig, men i foni- 
delen. Janne, 3CER har fStt 1000 p. for myc
ket. Det var dock felskrivning av mej. Det 
blev ingen andring av resultatlistan pga 
detta.

Jag f3r p3 min dators vagnar be de inblan- 
dade om ursakt for det intraffade.

S3 gSr vi over till den forsta tesultatlistan 
for 3ret. Som ni ser s3 ar det rekordeltagande. 
Om trenden h3ller i sig drojer det inte lange 
tills vi fSr den forsta resultatlistan med over 
100 deltagare.

SM4BNZ
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B
X 
N 
R
Z
M

Y

U
A

T

624
624
624
572
550
540
520
504
480
420

871
832
832
741
728
676
672

2736
2706
2688
2261
2261
2247
2205
2128
2109
1920
1872
1710
1700
1680
1656
1632
1615
1615
1530
1515
1513
1470
1309
1260 
1248
1200
1185
1156
1134
1092
1066
1064
1024
1001
980
949
924

MT 1 CW
1. SMOCXM
2. SM6BSK
3. SM3CER
4. SM7FD0
5. SM5BRW
6. SKOMK
7. SMODJZ
8. SM7NJJ
9. SKOCT

10. SMOTW
11. SM4DHF
12. SM3KIF
13. SM5BRG
14. SMOLJF

. SM50DQ
16. SM5DYC
17. SK5EU
18. SMONCS
19. SM7BV0
20. SM3CVM
21. SM5MLE
22. SKOLM
23. SKOMG
24. SM6PVP
25. SM60LL
26. SM6NWL
27. SM3RAB
28. SM50DI
29. SK6QW
30. SKOMT
31. SM5ALJ
32. SM60EF
33. SM4CTI
34. SM3SGP
35. SM30SM
36. SM6ZN
37. SM4MYD
38. SM6IJF
39. SM7HCW
40. SM3RCA
41. SM2FYZ
42. SM4CJY
43. SM50IY
44. SMODYP
45. SM3PZG
46. SMONZG 

. SM3GUE
48. SM60PA 

. SM6GZX
50. SM30PZ
51. SM70RH
52. SM4PBL
53. SM4NGT
54. SM5EUU
55. SMOLQE
56. SM4EM0 

. SM5NAD

. SM3RWC
59. SM5DQ
60. SM5LNE
61. SM7NOW
62. SM5PPS/5
63. SM5BSJ
64. SM5CSS
65. SM6CDN
66. SM3APM
67. SMOAJU
68. SM5IRV
69. SMOOY
70. SM6FPC
71. SM5BZQ
72. SM2CDF
73. SM50CI
74. SM5AKT
75. SMOPCK
76. SMORSM
77. SM4RIK
78. SM3CBR
79. SM3DAL
80. SM5BTX
81. SM5AZS
82. SM7NFB
83. SMOEQK
84. SM5IZF
85. SM4LLP

8951 
6455

5261
2748
2730
2435
2360
2334
2094
1692
1552 
1194 
1130
1078
896
782
758 
676 
660
642 
456 
348
216
180
144
140
40

1.000 
.989 
.982 
.826 
.826 
.821 
.805 
.777 
.770 
.701 
.684 
.625 
.621 
.614 
.605 
.596 
.590 
.590 
.559 
.553 
.552 
.537 
.478 
.460 
.456 
.438 
.433 
.422 
.414 
.399 
.389 
.388 
.374 
.365 
.358 
.346 
.337 
.328 
.327 
.318 
.304 
.304 
.270 
.266 
.247 
.245 
.241 
.241 
.235 
.228 
.228 
.228 
.209 
.201 
.197 
.190 
.184 
.175 
.153

60. SM0EEW B 0/18 36 11
61. SM4BJF T 0/14 25 13
62. SM2CDF AC 0/17 32 10
63. SM6OPA N 1/14 28 10
64. SM0HBV B 3/11 28 6
65. SMOOTG B 0/11 22 5
66. SM5IZF U 0/8 16 5
67. SM7ENR F 0/6 10 3

Checkloggar: SM2FYZ,

396 .144
325 .118
320 .116
280 .102
168 .061
110 .040
80 .029
30 .010

SM3BVW,
SM4APZ & SMOCSX. Ej insanda loggar: 
SM6CWZ, SM7CCU & SM7CMV/m. Totalt
deltog 74 stationer i testen (+ 4 stationer 
som kort mindre an 5 QSO och ej sant in 
logg).

KLUBBTAVLINGEN
S Vatterbygdens Amatorradioklubb

SVARK, Huskvarna 11114
Sundsvalls Radioamatdrer 7686
FRO - Norrtelje 7180
VasterSs Radioklubb 5782
Orebro Sandareamatdrer 4611
Linkopings Tekn. Hogskolas SA 4508
Malardalens Radioamatdrer, Nykvarn 4048 
Fagersta Amatorradioklubb 2542
Sodra Dalarnas Sandareamatdrer 1756
Uddevalla Amatorradioklubb 1752
V. Blekinge Sandareamatdrer 1665
Radioforeningen i Karlstad 1632
Mariestads Amatorradioklubb MARK 1515 
LM Ericsson Amatorradioklubb 1470
W. Gastrike Sandareamatdrer 1092
Adalens Sandareamatdrer 1066
RK vid Ericssons Radio System AB 1064
Goteborgs Sandareamatdrer 832
Taby Sandareamatdrer 708
Sydkustens Radioamatdrer 644
Lindesbergs Radioklubb 325
SkellefteS Radioamatdrer 320

OFFENTLIG URSAKT
Jag vill pci detta satt be samtliga 

vinnare av plaketter och diplom i 
SSA:s tester de senaste 2 Sren om 
URSAKT for uteblivna priser!

Jag ber alltsS om ursakt 3 SSA:s 
vagnar - sjalv kanner jag mig inte ett 
dugg skyldig, eftersom jag tog over 
sysslan som testledare hosten 1987, 
med ansvar fr.o.m. Jultesten 1987. 
Jag kommer inte att utreda varfor in- 
ga priser blivit utdelade och jag utpe- 
kar heller inte nSgon "syndabock". 
Jag holler i stallet p3 med att leta 
fram gamla resultatlistor, for att hitta 
igen alia som blivit utan priser. Detta 
arbete ar snart klart i skrivande stund 
och d3 citerstcir att bestalla en hog 
med plaketter och en bunt diplom 
frSn SSA:s kansli. Sedan skall pla- 
ketterna lamnas in for gravering och 
alia diplomen skrivas ut. Det ror sig 
a lltsci om 23 plaketter i olika valorer, 2 
bucklor och 1 tennbagare och 144 
diplom! Det kommer att ta litet tid, 
men alia kommer att f3 sina priser in- 
om sinom tid!

SSA Testledare/SM3CER/880213

mAnadstesten
For att vara saker p3 att du skall va

ra med i resultatlistan mSste du san- 
da in din testlogg senast 7 dagar ef- 
ter det att testen avslutats.

Loggarna skall sandas till spalt- 
red. SM4BNZ.

12/47 114 24
8/55 123 22
6/59 128 21
5/56 119 19
2/60 119 19
8/47 107 21

10/44 105 21
1/57 112 19
0/56 111 19
6/42 96 20
2/51 104 18
4/41 90 19
0/53 100 17
7/33 80 21
8/40 92 18
0/50 96 17
0/49 95 17
0/49 95 17
0/46 90 17
0/51 101 15
1/44 89 17
7/44 98 15
0/39 77 17
1/45 90 14
3/37 78 16
0/42 80 15
4/36 79 15
4/32 68 17
9/32 81 14
0/42 84 13
0/41 82 13
0/39 76 14
0/32 64 16
0/41 77 13
2/33 70 14
2/35 73 13
0/33 66 14
6/24 60 15
0/32 64 14
3/31 67 13
2/24 52 16
0/33 64 13
0/30 57 13
0/27 52 14
0/26 52 13
0/28 56 12
5/24 55 12
1/27 55 12
4/19 46 14
0/26 48 13
0/24 48 13
0/30 52 12
0/28 52 11
0/25 50 11
4/29 54 10
0/26 52 10
0/21 42 12
5/20 48 10
1/20 42 10

MT 1 SSB
1. SM3CER
2. SMOAJU
3. SM7NJJ
4. SM7HCW 

. SM5ODQ
6. SK5EU
7. SM5FQQ
8. SKOMK
9. SMODJZ

10. SMOCXM
11. SM7FDO
12. SM5CSS
13. SM4DHF
14. SM5FNU
15. SM3RCA
16. SM4SET
17. SM7NFB

. SM4MYD
19. SM5IWC
20. SK6QW
21. SM5ALJ
22. SKOLM
23. SM0MIW
24. SM3AF
25. SM7N0W
26. SM6FAM
27. SM7HSP
28. SM5ODI
29. SK3BG
30. SM3GUE
31. SM3RAB
32. SMOOY
33. SM6IJF
34. SM5GXW
35. SK7AX
36. SM5AAY
37. SM4NGT
38. SM3LIV
39. SM5BQB
40. SM6BSK
41. SM6CDN
42. SM4GTB
43. SM5BTX
44. SM6PVB
45. SM4BTF
46. SM4APN
47. SMOEDF 

. SM0BSB
49. SM7LXV
50. SM4EMO 

. SM4CTI

. SM6GZX
53. SM5IRV
54. SM5CYI
55. SKOMT
56. SM1CIO
57. SM7NQB
58. SM7FFI
59. SM7FNN

6 3 18
14 1 14
4 1 4
2 1 2

2444
2100
1872
1738
1716
1666
1638
1575
1540
1501
1426
1422
1377
1332 
1332 
1292
1260 
1242 
1216
1206
1095
1078
1022
1020
1008
938
924
896 
896 
782
754
676 
598
572 
564
555
552 
532
480
462 
456 
400 
396 
384
380
374
374
363
363
360
348
340
320 
288 
288
270
270
270
252
240
234
216
208
192
180
168 
168
154
152
147
144
140
138
128 
126
108
98
70
70

14
12
14
12
10
11
12
10
17
11
11
11
9 

12
10
10
9
8

10
10
9 
9

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

94
84
78
79
78
98
78
75
77
79
62 
79
81
74
74
76
63
69
64
67
73
77
73

26
25
24
22
22
17
21
21
20
19
23
18
17
18
18
17
20
18
19
18
15
14
14

56
67
66 
56 
56
46
58 
52
46
44
47
37
46
38
40
33
38
40 
36
32 
38
22
34
33
33
40
29
34 
32 
32
36
27
27
30
28
24
26
24
26
24
20
24 
21 
22
19 
21
18
20 
23
16 
21
18
14
14
14 
18
10

KLUBBTAVLINGEN
Malardalens Radioamatdrer, Nykvarn 
VasterSs Radioklubb
S Vatterbygdens Amatorradioklubb 

SVARK, Huskvarna
Orebro Sandareamatdrer 
Linkopings Tekn.Hogskolas SA 
Jemtlands Radioamatdrer, Ostersund 
W. Gastrike Sandareamatdrer 
Sundsvalls Radioamatdrer 
FRO - Norrtelje
RK vid Ericssons Radio System AB 
Uddevalla Amatorradioklubb 
Adalens Sandareamatdrer 
Sigtuna - MalargSrdens SA 
LM Ericsson Amatorradioklubb 
Mariestads Amatorradioklubb MARK 
Taby Sandareamatdrer
Fagersta Amatorradioklubb 
Skovde Amatorradioklubb
Sodra Dalarnas Sandareamatdrer 
Gavle Kortv3gsamatdrer
FRO - LuleS
Lyckeby ScoutkSr
FRO - Enkoping
Goteborgs Sandareamatdrer
Nynashamns Radioamatdrer
Skellefteci Radioamatdrer
Norrkopings Radioklubb

1.000 
.859 
.765 
.711 
.702 
.681 
.670 
.644 
.630 
.614 
.583 
.581 
.563 
.545 
.545 
.528 
.515 
.508 
.497 
.493 
.448 
.441 
.418 
.417 
.412 
.383 
.378 
.366 
.366 
.319 
.308 
.276 
.244 
.234 
.230 
.227 
.225 
.217 
.196 
.189 
.186 
.163 
.162 
.157 
.155 
.153 
.153 
.148 
.148 
.147 
.142 
.139 
.130 
.117 
.117 
.110 
.110 
.110 
.103 
.098 
.095 
.088 
.085 
.078 
.073 
.068 
.068 
.063 
.062 
.060 
.058 
.057 
.056 
.052 
.051 
.044 
.040 
.028 
.028 
.022 
.016 
.004 
.003 
.002 
.001

18/30 
19/23 
11/29 
14/27
9/31

14/36 
11/28
12/27 
10/30 
11/31
6/29 
5/36 
0/43 
8/31 

12/27 
2/38 

11/32 
7/28 
9/23 

10/24 
0/38 

12/27 
7/30 
8/22 

10/19 
0/35 
7/27 
5/23 
1/27 
5/19 
2/27 
0/28 
0/23 
0/22 
1/24 
9/11 
1/22 
8/12 
2/18 
4/13 
12/7 
0/20 
1/17 
0/16 
0/19 
2/9

3/14 
6/11 
0/17 
4/18 
0/16 
0/18 
0/16 
0/16 
0/18 
0/14 
0/15 
2/13 
5/9 

2/10 
5/10 
0/12 
0/14 
5/7
1/9 
3/9 

0/11 
0/11 
0/10 
0/12 
0/10 
0/10 
2/10
4/4 
2/9 
0/9 
0/7 
0/8 
0/7 
0/9 
1/4 
0/3 
3/4 
0/2 
0/1

SM6ZN kordeQRP. Checkloggar: SM3AF, 
SK4TA, SM7BDB, SM7IWN, SM7PZX & 
SMOCSX. Ej insanda loggar: SM5EVQ, 
SM5RN, SM7CCU, SM7MS & SK7PI. Totalt 
deltog 96 stationer i testen (+ 7 stationer 
som kort mindre an 5 QSO och ej sant in 
logg).
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Single op/Single band. 
28 MHz
SM0GNU 33.831 469 13 50
SMOMRP 2.856 77 9 25
SM6CRE .630 44 3 11
SM0FM .270 29 3 7
SM6PVB .255 16 4 11

21 MHz
SM0NEZ 98.358 450 28 68
SM0KV/0 36.378 161 25 61

Multi-operatdrer:
SK2AU: DQS, BJE, LCI, CDF. SK5EU: 
JBM, JSW, LZM, ODQ. SK6EI: CMR, LPG, 
LPF, LJU, MCW, LJP, GOR, JZ. SK6TW: 
SK6TW: AOU, CKU, CPY, DER, DOI, DQO. 
SM6DYK & BUA.

Checkloggar: SKORQ/5, SM2LCI,
SM2NTU, SM5APS, SM5BFJ, SM5CVC, 
SM5DQC, SM5FUG, SM5LL, SM6BGA, 
SM6BZE, SM6CDN, SM6MNH, SM6OLL, 
SM6OOF, SM60PM, SM7ASN, SM7KNW, 
SM7KWE, SM7NEX, SM7OKC, SMOCSX a 
SMOLZT.

1. SM3CVM 54
2. SM3CER 48
3. SMOCOP 45
4. SM6OLL 41
5. SM5BQB 42
6. SM6NFC 28
7. SM7MRP 22
8. SM3RAB 22
9. SM5DYC 20

10. SM4RTQ 19
11. SMOELV/6 15
12. SM5JGJ 13
13. SM7FUE 8

253
78

Multi Op/Single TX. 
All Band
SK6TW 1.111.320 1912
SM5AZN 47.619 193

629

97 
185
168
85
32

QRPp
7 MHz All Band
SM0CCE 70.830 549 22 68 SM5CCT 78.892 353 35 128
SM5DQC 6.642 58 20 34 SM0GKF .084 4 4 3
SM3OII 2.415 60 8 27

CQ WW CW 1985.
Single op/AII band
SM5AOE 271.488 684
SM7WT 197.035 353
SMOCOP 84.450 282
SM5RE 54.014 273
SM5DAC 46.306 182
SM7CNA 40.136 135
SM5BAX 34.800 129
SM6DUA 22.800 95
SMOCGO 20.586 119
SM0BDS 17.340 98
SM6PVB 12.285 101
SM6JY 9.993 165
SM7LAZ 6.681 85
SM3CBR 5.032 148
SM0MVX .221 10

Single op/Single band.
28 MHz
SMOMRP .294 14

21 MHz
SM5AD 
SM0KV/0 
SMOCLE 
SM5DUT

64.400 239
55.220 240
20.898 116

5.236 65

64 160
73 178
46 104
23 78
32 105
48 90
46 70
33 67
33 61
32 53
23 40
17 31
17 34
14 20
6 7

3 10

27 78
31 79
22 59
14 30

Multi-operatdrer:
SK6TW: AOU, CPY, DER, DOI. SM6AZN: 
MC, ATN, BGM, AZU.
Checkloggar: SK2QG, SM2LWU, SM3QJ, 
SM5CVC, SM5DAC, SM6AVM, SM6KMD, 
SM6OOI, SM7AIL, SM7BZV, SM7CFR, 
SM7CPY, SM7CRF, SM7IDF, SMOCSX a, 
SMODJZ.

RESULTAT UA-TESTEN 1987

37 94
28 86
25 63
19 42
16 43
12 29
8 28

14 24

14 MHz
SM5AD 
SM0NCS 
SK2KW
SM7AIO 
SM7TV 
SK3AH 
SM6JY 
SM6LIF

198.989
123.576
85.800
18.605 
17.287 
17.138 
3.420 
2.128

216
236 
110
56 
39 
17
6

SM7WT 276.464 410
SMODJZ 144.834 284
SM5CSS 61.280 207
SM6NXM 24.820 152
SM3LIV 10.098 150
SM0BDS 5.284 76
SM7LAZ/6 .100 10

30 7 MHz
32
32

SM5HPB 87.006 584 24 78

23
26
15

3.7 MHz
SM7CRW 72.900 585 20 61

22

14 MHz
SM6LWH 24.564 259
SM0BVQ 19.116 173
SM7TV 16.900 145
SM5CBM 7.844 82
SM5UQ 7.828 125
SMOOFN 5.488 70
SM5DYN 4.704 112

Single Band
28 MHz
SM4CMG .297 27 2 9

CQ WWSSB 1985.
Single op/AII band
SM6DHU 822.612 1227 68 226
SM3BIZ 529.322 892 79 221
SM5AOE 302.292 617 61 182

SAND BILDER TILL TESTSPALTEN

Multi Op/Single TX. 
All Band

3.5 MHz 
SM2EKM 154.464 821 26 70
SM6BJI 82.902 712 16 66
SM3CVM .160 10 3 5

QRPp
All Band
SM5CCT 66.096 315 39 105
SM7CZC .736 20 8 15

SK6TW 1.095.192 1988 87 241
SK2AU 669.146 1541 69 209
SK5EU 518.425 1451 62 171
SK6EI 268.755 754 66 139
SM6DYK 225.036 840 47 124

Checkloggar: SM3CBR a SMODSF.
Ej insanda loggar: SK7HW, SM0AGD, 

SM5CCT, SM0CXM a SM1NJC.
Kommentarer:
SMOCOP: Korendastett pass och ISt kom- 

munen bli multipel. Som testen ar nu dor den 
ut pga dSligt deltagande.

SM3CVM: Tack for en trevlig test! Men jag 
ar fortfarande forundrad over det d5liga in- 
tresset. UA-testen ger ju fina mojligheter till 
fdrsamlingsjakt pS CW - men det finns kan- 
ske inte nSgra som intresserar sig for det. For 
min del blev det fyra nua forsamlingar, n£got 
som jag ar ndjc over med s3 f3 deltagare. Lyc- 
ka till med arbetet att marknadsfora UA- 
testen.

SM6OLL: Att kora UA-testen pSminner 
om pimpelfiske med dcilig fiskelycka. Man sit
ter och rycker omvaxlande med att fika samt 
prata med kollegor om hur bedrovligt fisket 
ar. D3 och d5 blir det napp. Men det var roligt 
andS. Tack!

Vi gratulerar Lars, SM3CVM, som nu f5r 
sin signal ingraverad p3 UA-pokalen.

Till nasta gSng fSr vi be deltagarna att lasa 
"TESTER - ABC for SSA medlemmar", dar 
man f3r instruktioner for hur en testlogg skall 
skrivas . Skaffa aven SSAs logblanketter, det 
underlattar for oss lograttare.

73
SM6CVE es SM6AWA

RESULTAT SKD NYARSDAGEN 1988.
SKD-nySr samlade 650 loggade (insanda) 

QSOn pS 60 insanda loggar.
I rostningen pA basta handstil fick denna 

gSngen SM6NZA flest, dvs 9 roster, foljd av 
SM0FSE, 8 roster och SMOCOP 7 roster. 
GRATTIS!

Vinnare, diplom, 9 roster.
SM6NZA

SM7RXD
Daniel

Diplom, 8 roster 
SMOFSE

Diplom, 7 roster
SMOCOP

Diplom, 5 roster
SMOGOO SM4IKL SM3MYS

Diplom, 4 roster
SM0NCS SM6CVT SM4AWC
SM5BSK SM4ASI

Diplom, 3 roster
SM5AZS SM6UP SM6BHQ
SM4NSS SM5AHX DL1GBZ
SM7GWF LA6CV SM0PMP
SM7BVO SM7RXD
Diplom, 2 roster
SMOKRO SM5IQ SM7OVA
SM7FHO SM6DEL SM6BZE
SM7LYL LA2KD SM0NFA
OZ5RM SM7NEP

1 rost 
SM7FYK SM5MEL SM7FUE
SM7AWQ G4HJA SM7BGB
SM4SCK SM6ZN SM7DDR
OZ7UC OZ1GHQ SMOOGQ
SM0CXM SM5BKK SM6EIG
SM5LYM LA2EG SM7MXO
SM0AZC SM5RYP SM3GUE
G4IYB
SM6CZQ

SM6CUK SM6CYT

88

Q C
X|
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DXpeditionen till Isla De Aves 1987 verifieras med ett vackert QSL. Ramon YV5EED be- 
klagar att utskicket har drojt. Vi har tidigare berattat har i spalten att det forst f ram tag 
na QSL-kortet ej godkandes varfor man foretog ett nytryck som nu ar under ut- 
sandning.

UA1OIL/U1P. Polarstation aktiv frSn 
Konstantinovsky oblast 114. QSL via 
UA10MW.

V31HQ Belize. Operatdrer frSn Albuquer 
que DX Association blir aktiva 3—10 mars. 
QSL via WS50.

VK0HI Heard Island. Rapporteras ofta 
aktiva p3 7040 KHz SSB 16-17z.

VP5KELTurks & Caicos Island. Ken g£r

pci forfrSgan over for CW-QSO.
VP8BTZ South Georgia. Formodligen 

blev det ingen operation. Inga rapporter p3 
aktivitet har rapporterats. QSL-Mgr vid en 
eventuell operation ar GW8VHI.

XU1SS Kampuchea. Senast hord pS 
14165 KHz SSB. Ny QSL Route ar Chou 
Hieng. Box 17, Aranyaprathet, Prachinbury, 
Thailand.

RADIOPROGNOS MARS 1988 SOLFLACKSTAL 40 SM5GA

Nar detta skrives i mitten av februari ar det 
fullt med rariteter pS DX-frekvens. Expeditio- 
nen f rein Auckland ZL9 har just startat och pA 
40M hor man varje morgon ZL0AFZ/9 med 
operator Wayne N7NG. PS 20M har Ron sjalv 
varit QRV med callet ZL9AM0.

Helt ovantat startade en tysk operation 
frSn Abu Ail med callen A15AA pS CW och 
A15AB pS SSB.

Nar allt detta ar i luften tillkommer en CW- 
operation frSn efterlangtade A6 genom Ge
rard F2JD. Allt detta tillsammans med dekla- 
ration och forberedelse for sportlovet ar max 
man klarar av.

Darmed over till manadens 2 sidor DX:
F2JD/A6 U.A.E. Gerard F2JD har horts 

pS SSB och nu aven pS CW. Gerard har tidi
gare varit QRV som TR8JD, TR0AB, FG0HV 
och BYIPKsS han harganskagod trafikvana. 
Gerhard bdr vara korbar runt 17—19z pS40M. 
Aven 15 och 20M kan bli aktuella. Lyssna 
aven efter honom i de Franska naten runt 
14100 KHz.

A15.. Abu Ail. Den 7 februari kom Baldur 
och Co plotsligt i luften. Efter en kort opera
tion som J28SI blev det darefter Abu Ail med 
callen A15AA pS CW och A15AB pS SSB.

FH5EF Mayotte. Operatoren skall stanna 
tvS Sr. QSL via F6EZV.

FR0EH/J Juan De Nova. Har varit QRV 
under februari.

FW... Wallis Island. IK2CKR och 
IK2GNW blir aktiva alia band Foni/SSB 
8—22 mars.

FT5ZB Amsterdam Isl. Har flera kvallar 
horts pS 3505 KHz CW. Ar aven aktiv pS 40M 
CW med bra signal. PS 20M SSB ar han ofta 
rapporterad mellan 14215—14226 KHz runt 
20z.

J52US Guinea Bissau. Dave K8MN utlo- 
var stor aktivitet de narmaste Sren. Han ar se
nast hord pS 21270 KHz 18z.

JX1H Jan Mayen, med operator LA1H 
blir QRV under mars.

JD1.. Minami Torishima. Charlie 
KA2CC raknar med att Ster bli QRV i mars.

KH1.. Baker & Howland Island. Jim 
rapporterar att HIDXA-oprerationens plane
ring gSr planenligt. Med finansiellt stod frSn 
NCDXF ser det plotsligt lite ljusare ut, men 
annu fattas mycket pengar for att tacka alia 
kostnader. Jim raknar med start mSnadskif- 
tet mars-april.

OJ0.. Market Reef. OH0MB/OJ0 har va
rit aktiv i februari. QSL via N2AU.

TL8HW Central African Rep. Har horts 
pS SSB runt 28480 KHz. QSL till POB 35, 
Kembe, Central African Rep. TL8JV har horts 
pS 15M SSB. QSL via FD1JWW.

TT8.. Chad. FD1MXX och FD1LGN befin- 
ner sig i landet. Det ar inte omojligt att nSgon 
blir QRV /TT8.

T47.. Cuba. En grupp frSn Cuba blir QRV 
frSn Ramano Island. Aktiviteten startar i slu- 
tet av mars med callen T47DX pS SSB och 
T47CW p5 CW. Foljande frekvenser har an- 
nonserats: 3740, 3790, 7075 och 7162 med 
QSX ner. 14120-180,21160 - 280 sa mt 28480 
KHz. P3 CW 5 KHz upp frSn nedre bandkant 
alia band. QSL via CO7KR.

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

Tidpunkt i UT

Tabellen visar rekommenderad frekvens i MHz.

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

EL 10 9 11 20 22 22 22 21 17 12 10 10
F 6 6 7 11 12 13 13 11 9 8 7 6
JA 11 13 16 18 17 14 11 10 9 8 9 10
KH6 kort 11 8 9 10 12 14 13 16 16 15 13 12
KH6 ISng 15 16 22 20 20 19 16 14 15 17 16 16
LU 9 8 9 13 21 22 22 22 21 16 11 9
A4 9 13 19 21 21 21 20 13 11 10 10 9
OA 9 8 8 12 14 20 20 20 20 17 12 9
OD 8 9 17 19 20 20 19 14 12 10 9 9
PY 9 8 9 13 21 22 22 22 20 14 11 9
UA 6 7 10 12 13 13 12 9 8 7 7 6
VK kort — 16 20 21 19 17 14 13 11 9 11 11
VK ISng 13 12 11 14 16 15 - - - 17 16 13
VU 10 15 20 22 22 21 18 14 11 10 10 9
W2 8 7 7 8 12 16 17 17 16 14 10 8
W6 8 7 8 8 9 9 12 15 15 13 12 10
XE 8 7 7 10 11 15 18 18 17 15 12 9
ZL kort - 15 18 19 17 15 13 12 10 11 11 -
ZL ISng 14 11 12 15 15 - - - 16 18 16 14
ZS 9 8 18 22 23 24 24 21 15 12 11 10
7S8AAA 10 10 15 21 23 24 23 22 16 13 11 10

SM0 - 250 km 2.5 2.3 2.8 4.0 4.4 4.9 5.4 5.2 4.2 3.4 2.7 2.4
500 km 2.7 2.5 3.2 4.6 5.1 5.7 6.2 6.0 4.9 3.8 3.1 2.7
750 km 3.1 2.9 3.7 5.4 6.7 6.8 7.4 7.1 5.8 4.5 3.5 3.1

1000 km 3.6 3.3 4.3 6.5 8.2 8.5 8.7 8.4 6.8 5.2 4.1 3.6
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YS9LG El Salvador. Med operator 
DJ4ZB.

ZK1WL North Cooks. Warrick ex. 
ZL8AFH ar citer QRV frSn Penrhyn Island. 
QSLskallsandas till Warrick Latham, PO Box 
127, Rarotonga, Cook Islands, Pacific Ocean.

1S... Spratly Island. K6EDV har i sam- 
band med ett militart arbete vissa mojligheter 
att bli aktiv i mars.

3B8FQ Mauritius. Aktiv p3 20M CW 19— 
20z.

5H1HK Zanzibar Island. Mas gick QRT 
den 7 januari men raknar med att citer bli QRV. 

5U... Niger. TU4BR/5U7 Alan fortsatter 
att vara sporadiskt aktiv. Olika bulletiner rap- 
porterar aktivitet pS tider vi normalt inte har 
konditioner. Alan skall stanna i Niger till de
cember. Kontakter med denna station ar ok 
for DXCC.

Top Band.
Bandet har plotsligt oppnat upp och myc- 

ket fina resultat har noterats i borjan av febru- 
ari. NSgra Svenska framg^ngar har ej inrap- 
porterats.

JA-stationer har varit starka 22 — 2230z. 
Glom inte bort att JA-stationer sander runt 
1910 KHz och lyssnar ofta i Vcirt bandseg
ment.

M^nga sked har planerats med OX3CS. 
MAnga G-stationer rapporterar QSO pci 1832 
KHz runt 1930z.

Under februari har SA horts vid flera tillfal
len. Starkaste signalerna har kommit fr§n 
PY1RO och YV1OB.

Andra rariteter har varit PA3AXU/SU, 
WP4L, 8P9AL och CH9ASJ.

Darmed over for bandrapporten: 
U0AG 1832 2250z, VE1BVL 1832 0020z, 
K8MFO 1833 0150z, EA3KU 1836 0030z, 
K2SWP 1833 05z, UL7LCO 183522z, OX3CS 
1832 1930z, 6W6JX 1828 07z, UM8MBW 
1835 23z, 4X4N J 1832 05z, 5B4PW 1827 05z, 
9M2AX 183523z, ZS5LB 183203z, UG6GAW 
1835 23z, YS1TG 1840 06z, FM5BH 1831 03z, 
OY9JD 1833 23z, TK5VN 1832 07z, PA3AXU/ 
SU 1838 2350z.

DXpeditioner
Pacific tripp med Amir 4X6TT.

FW 1-7 mars A35/ZK1/ZK2 30 mars-15 april 
T2 7-15 mars KH6 15-20 april
5W 15—22 mars KL7/W7 20april-1maj
KH822—30 mars

Yasme —Operationen.
Iris och Lloyd korde totalt 3500 QSO i 121 

lander frcin Nepal. De ar mycket fortegna om 
den fortsatta routen. Forsok att f§ tillstAnd i 
Bangladesh har formodligen ej lyckats.

DX hall of Fame.
Denna fornamliga utmarkelse har for 1987 

tilldelats JA1BK och G3FKM John Allaway. 
John fick utmarkelsen for sina insatser som 
DXredaktdr i Radio Communication.

DX-bulletiner.
QRZ DX Bulletin Box 832205, Richard

son, TX 75083, USA.
DX Bulletin Box 50, Fulton, CA 95439, 

USA.

Ny adress.
Den Franska QSL-byrdn (REF QSL- 

bureau) BP 2129, 37021 Tours, Frankrike.

Mottagna QSL.
FT8WA P40V S79D SM2DWH/BT0 

4M0ARV 9Q5NW FY4EE DL0MAR/SV5 
FR/F5QT BY4SZ BY5QA JT1BT VK9ZG 
ZF2KI/9 9N7ITU A61AB EL2BA KP2AH 
W6OSP/VP5 XX9TDM A92BE KC4USV 
FR5ZN VK9LB TU4CO 9H3DX 3B8CF 
FR5DX EA9KQ HS0B 5B4OG TF3CW 
CN2AQ 5H3BH CO2BB BY4WNG A22RB 
ZK3PM ZL7TZ CE0FFD BY9GA KH6JEB/ 
KH7 A22BB ZL7AA H44DL C21XX BY4RN 
OY9JD 3C1MB ZL8HV ZS3W VP8BNW 
H K0HEU H5AQ A92BE Z21JE V31JD BY0AA 
D44BC J79JC KC7RD/5N9 VP8BNO 
C53FC/5U 5W1FT TL8DN VK9LM J88AQ 
ZB2X 8P9HR VP2E/N3JT TU4BR/5U7 
5V7SA 9J2EZ 5N0WRE 7P8DP TRIG 9H3HF 
VP8AEF 5T5NU TZ6W 3V8PS KC6HA 
9L1GG JY5CI A22BM AP2SQ J74A ZD9MK 
HC8DX ZK1XO FK0AW VR6ID 9M2RT 
TZ6MG KC6MR N3JT/HK0 VK9NL J37D 
C9MKT VK0MLXX0MF.

Prefix.
EI1000 en special station aktiv frcin Irland 

den 17 mars. Foljande frekvenser har namnts 
for aktivitet: 1832, 3720, 14210, 21210 och 
28550 KHz. PS telegrafi 10 KHz upp frSn res- 
pektive bandkant.

TP2CE aktiv 11 —13 mars med specialprefix 
TP0 (Council of Europe Radio Amateurs 
Club).

QSL-Info av SM5CAK/SM5DQC
NW = Now he = home Call
CUL = Call used later SK = Silent Key

A35ZD via JH9KVF HL9BU via KB7BMU
AY1CMG via LU1CIZ HL9CC via NH6E
AY2E via LU8DPM HL9CH via N5HRO
AY9D via LU9DBK HL9CQ via KA2LS
BV0RY via JG1RVN HL9EM via KE8IH
C30DFA via DL2EBX HL9GK via WD9GKG
C6AAQ NOT via W3HNK HL9HH via WD5GIV
C6ABB NOT via N4CQ HL9LR via W2KF
C6ABZ via KZ4C HL9PD via NJ7R
C6ACN via W4HBF HL9SV via N4DPM
C6ACX via AF4Z HL9TB via WE7K
C6ADC via N7YL HL9TJ via KA6V
C6ADY via VE2EHG HL9VD via N0BQV
C6A/KA2SAW via N2ERN HL9VX via WB2IQU
C6A/KC8FT via K5MHZ HL9YL via KA3PYC
C6A/N4CTC via N4NJ HL9ADT via KA5ZDX
C6A/N4LQ via WB40SN HL9BCN via WH6BPU
C6A/VE2EWI via VE2UN HL9WFT via KH6ERD
C6A/W1DDV via N7YL HX6IFO via FF6URA
C6A7W8LKW via W8CW I3BQC/IL3 via I2MQP
C6A/WA7UWE via K4ZGB IK3BPN/IL3 via I2MQP
C6A/WB4ABK via N2CBU IY5MR via I5KQA
C9MKT via SM5KDM J34PWG via W5PWG
CE/G3CWI via G3ZAY J6A via WD8IXE
CE3ACA via F5IL J6LRQ via W8WPV
CG1JGC via VE1CR J6LRR via W8PR
CN8AR via F6FNU J6LRS via W8RKL
CN8AZ via F6FNU J6LRT via NC8Q
CO2BB via W3HNK J6LRU via W8ILC
CW5A via CX5AO J6LRV via K6GXO
CW8B via N7RO J6LRW via W8IMZ
CX1EX via CX8CX J6LRX via WD8IXE
EA8XS via OH5XT J6LRY via W8UMD
EA9EA via EA7LQ J6LRZ via W8UMD
EI2VBV via W3JGM KP4HL nw NJ7D
EA2VKL via W20RA LU2F via LU4AA
EI2VWF via KB1S OH3AA/OH0 via 0H3TQ
EI2VYX via DL6FBL PJ2X via KQ1F
EI4FA nw G3KEC PJ7X via KF1V
FC6FPH nwTK5FF RG0G via UG7GWA
FJ0A via F6AJA S01A via EA2JG
(PIRATE ?) S0RASD via EA2JG
FK0BA he F6EKD S42CA via ZS2JL
FK8BG via F6EWK S92LB ONLY DIRECT
FO0CW he F2CW SU1ER via N6CW

nw7J1ADX (1987-11-24 / 25)
FO0HR via DK6XR SU1MR via N6CW
FO0VP via 0N1ADV (1987-11-17 / 23)
FO0DGI via W6BJI SV0EQ via KE2BH
FO0RUA via W6JH0 SV2RE/SY via SV2SV
FO0WLW via W7TB SV2TX/SY via SV2SV
FO4UTO via FD6HSI SV2UA/SY via SV2SV
FT5ZB via F6EYS SV2UF/SY via SV2SV
HC2DZ via W3HNK SV2WT/SY via SV2SV
HC8RG via HC2RG T32BA he DL2ZAD
HC7SK/8 via SM6DYK T32BB he DF6FK
HH2WL viahc TJ1AP ONLY DIRECT

KF6CN NOTvia IK8DYD
HI8DNH via N3CZ TL8DN via N2AU
HK1AMW ONLY DIRECT TI8KH via NA2K
HL9BA via W4GKE TO8KPG he FK8KAB
HL9BK via K2KSY TS8CC PIRATE

TV6TEL via FF1LAZ (G3IFB gets mo logs)
U4AKD via UZ4AXN ZK1XH via W8AP
U4AKO via UZ4AWK (1987)
V31A via KB0U ZZ1KF via PY1OL
(1987) 3D6QW nwVK5QW
V31EA via K6BWX 3X0A he IK8DYD
V31EJ via KB0G via I8YGZ
V31FQ via W0JLC 4M3A via YV5AJ
V31JD via K0RWL 5H1HK he JE3MAS
V47NXX via N8GCN via JH4RHF
RW3DR/VE8 via VE3CDX 5L7M via OH3XT
UA3CR/VE8 via VE3CDX 5L7U via OH2KI
VE8CDX via VE3CDX 5N1MRE via K4ZKG
VP2E/N3JT via W2GHK 5N0ALE via DJ2VZ
VP2MU via K8UE ? 5N27BHF via OE6LAG

via K8UF ? KC7RD/5N9 via KE2BH
(CQ WW CW 1987) 5R8VT via K5VT
VP5W via WW6F 5W1FM via ZL1CAD
VP8BKQ via G4ORQ 5W1FT via ZL1CAD
VU2L via N2AU 7J1ACF he K5JCC
VU2TTC via W8XM 7J3AAB via K4VX
XE1C via WB8JMS via N9CLS
XE1FUX via KB9AW 7P8BZ via K5VT
XE2GCK via AA6EE 8A1IT via YB6MF
XF1C via WB6JMS 8P9EL via K2SX
XO7ECZ via VE7DRW 9H3GH he G0ATB
YJ0A via K5BDX 9M2RU he WN6B
YU0UNI via YU2AYZ via N6LHN
AI70/YV1 nwNJ7D 9M6ZR via WA2HZR
YW1A via YV1AV0 9V1WS via F6HGQ
YW1D via YV1TO 9V1WZ he VE3XO
ZD7JD via KA1DE via VE3MMB
ZD8RP NOT via G3IFB 9V1XE via VK3DXI
ZD8MAC NOT via G3IFB

QSL-Route.
J50AS via IT9AZS Salvatore Alescio, Via G. La 

Mesa 65, 1-90019 Irabia (PA), Italy.
T30BC via ZL2QY Pauline Neilson, 13 Matane 

Street, Otaki, New Zealand.
ZK1WL Warrick Latham, PO Box 127, Raroton

ga, Cook Islands, Pacifio Ocean.
J52US via WA8ZOC Marion R Russell, 3960 

Lake Road Sheffield Lake, OH 44054, USA.
9Q5NW via AL7EL Tom Harrell, PO Box 368, 

Stockbridge, GA 30381, USA.
AL7EL Mr Tom Harrell, P 0 Box 368, Stock- 

brigde, GA 30281, USA.
C6ARC Box N-15781, Nassau, Bahamas. 
CE9OH A.R.S. CE9OH, Riva Vicuna 365, Santia

go, Chile.
CO5CV Box 34, Varadero, Cuba.
EI1000 P 0 Box 462, Dublin 9, Ireland.
GM3Y0R/A4 Mr Andrew Givens, Works Dept., 

Royal Hospital, P O Box 2331, Seeb Airport, Sulta
nate of Oman.

H5AI Mr Sten Balk, P O Box 911391, Rosslyn 
0200, Rep. of South Africa.

H5AQ Mrs Gabi Balk, P O Box 911391, Rosslyn 
0200, Rep. of South Africa.

HI3JEI Mr J E Henriques Jr, Box 122, Santiago, 
Dominican Republic.

J28E Box 1076, Djibouti, Republic of Djibouti. 
JD1BDK Mr Nobuaki Haga, c/o NTT Miyano 

Hamamichi, Chichijima, Ogasawara, Tokyo 100-21, 
Japan.

JH1QWQ/JD1 Mr Toshio Kurita, 32-5 Minami- 
kase 3 chome, Saiwai, Kawasaki 211, Japan.

KH2CI/KC6 Mr Douglas W Peterson, P O Box 
518, Kolonia, Ponape 96941, USA.

KH2CY Mr Kevin R Theim, PSC Box 1602, APO 
San Francisco, CA 96334, USA.

OE5CA/5B4MrKarl Kneidinger, Box 375, Larna
ca, Cyprus.

P29JD Mr J M Donaldson, Box 5878, Boroko, 
Papua-New Guinea.

PY0FF Mr AndrS C Sampaio, P O Box 1, Fernan
do da Noronha Islands 53990, Brazil.

TA5OZ Mr Mehmet Ozcan, Cukurova, Gazetesi, 
Adana, Turkey.

KI4PR/TA2 Mr James J Walsh, American Em
bassy, APO New York, NY 09254-0001, USA.

TJ1BM Box 5622, Yaounde, Cameroun.
TO8KJ Mr Marcel, P O Box 28, Noumea, New 

Caledonia, via France.
TZ6KL Mr Larry Schultz, c/o Protestant Mission, 

Kenieba, Mali.
ZD8MAC P O Box 2, Georgetown, Ascension Is

land, via GPO London, England.
ZS3PQ Mr Peter Qarmby, Box 37, Windhoek 

9000, Namibia.
ZS21RSA SARL, P 0 Box 2327, Johannesburg 

2000, Rep. of South Africa.
3D6CA Mr Ernest O Hagenaar, Box 978, Manzi- 

ni, Swaziland.
6C4OO Box 245, Damascus, Syria.
7X25VLK P O Box 2, Algiers, Algeria.
9L3NG Mr Giovanni Baptiste, P 0 Box 72, Lun- 

sar, Sierra Leone.
9Y4IBN Mr Irvin Niffekeer, P 0 Box 3495, La Ro

main, Trinidad & Tobago
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Islands On The Air 
100 ISLANDS OF THE WORLD 

ThU It to Ctrtltr lh,l SPECIMEN COPY

Europe
North America

- IOTA-EU
- I0TA-NA

Oceania — IOTA-OC
South America — I OTA-SA

Kontakter f3r goras pS 1,8, 3,5, 7, 14, 21 
och 28 MHz. Alla trafiksatt.

Kontakt med maritim mobila stationer nara 
oar eller for ankar godkannes inte.

IOTA Directory ar helt nodvandig for att 
kunna jaga oar och ansoka for diplomen. Den 
kostar 3 USD eller 7 IRC och bestalles frSn 
diplommanagern Roger Balister, G3KMA, La 
Quinta, Mimbridge, Chobham, Woking, Sur
rey GU248AR, England.

POLSKA AWARD
Diplomet utges av PZK till licensierade ra- 

dioamatdrer och SWL for verifierade kontak
ter med olika Wojewodztwos (Ian) i Polen 
fr5n 1975-06-01.

Classi: 49 st 
Class 2: 35 st 
Class 3: 20 st
Alla band och trafiksatt raknas, dock inte

via satellit eller repeater.
Polen bestSr av foljande Wojewodztwos:
BB — Bielsko Biala (SP9)
BK — Bialystok (SP4)
BP — Biala Podlaska (SP8)
BY — Bydgoszcz (SP2)
CH - Chelm (SP8)
Cl — Ciechanow (SP5)
CZ — Czestochowa (SP9)
EL - Elblag (SP2)
GD - Gdansk (SP2)
GO — Gorzow (SP3)
JG — Jelenia Gora (SP6)
KA — Katowice (SP9)
KI - Kielce (SP7)
KL - Kalisz (SP3)
KN — Konin (SP3)
KO — Koszalin (SP1)
KR — Krakow (SP9)
KS — Krosno (SP8)
LD - Lodz (SP7)
LE — Leszno (SP3)
LG — Legnica (SP6)
LO — Lomza (SP4)
LU - Lublin (SP8)
NS — Nowy Saez (SP9)
OL — OLsztyn (SP4)
OP - Opole (SP6)
OS — Ostroleka (SP5)
PI - Pila (SP3)
PL - Plock (SP5)
PO — Poznan (SP3)
PR — Przemyal (SP8)
PT — Piotrkow Tryb (SP7)
RA - Radom (SP7)
RZ — Rzeszow (SP8)

AM ERICA

ITXTY AWARD
THE RAIMO^^^S JOURNAL

it known to all thonf prrafnt, that on 
tips bay ’ •••■*•• •- • •••• -
has pronibrb oatiafartory ruibrtur in rotn- 
munirating uiith fiur-hunbrrb or morr biffrr- 
fnl rountirs of thr Initrb Ibtatrs of Amrrira. 
with sprrial Vanb/fflubr rnborarmrnta 
affixrb hfrpto.

USA-CA - THE UNITED STATE 
OF AMERICA COUNTY AWARD

CQ Magazine utger det har diplomet till 
lie radioamatdrer och SWL for verifierade 
kontakter med olika counties i USA.

Diplomet ar indelat i sju olika klasser med 
foljande fordringar.

USA-500 500 counties
USA-1000 1000 counties inkl 25 stater 
USA-1500 1500 counties inkl 45 stater 
USA-2000 2000 counties inkl 50 stater 
USA-2500 2500 counties inkl 50 stater 
USA-3000 3000 counties inkl 50 stater 
For samtliga 3077 counties utges dessut- 

om en speciell plakett.
En Record-book ar nodvandig for att kun

na ansoka om diplomet. I den finns ocksS 
mere detaljerade regler.

Record-book kostar 1 USD per styck och 
bestalles frSn: CQ, 14 Vanderventer Ave, Port 
Washington, LI, NY11050 USA.

Det ar lampligt att inforskaffa tv3 bocker. 
En att anvandas vid ansokan och en att ha 
kvar sjalv for fortsatt jakt.

ISLANDS ON THE AIR - IOTA
Diplomprogrammet instiftades av Geoff 

Watts, en framstSende engelsk kortvSgs- 
lyssnare, i mitten av sextiotalet.

1985 togs det, p5 hans begaran, over av 
RSGB.

Tillsammans bestSr programmet av 15 oli
ka diplom. De kan ansokas av licensierade ra
dioamatdrer och SWLs, som har genomfort 
verifierade kontakter med ett visst antal oar 
fr5n 1964-12-01.

Giltiga oar (f n 420 st) finns fortecknade i Is
lands on the Air Directory, ett 14-sidigt 
hafte, dar aven fullstandiga regler finns.

Antalet giltiga dar okar allt efterhand som 
nya aktiveras och godkannes av RSGB. Nya 
dar offentliggors i DX News Sheet, vilket 
kan erhSllas frSn RSGB.

- IOTA-CC-100
- IOTA-CC-200
- IOTA-CC-300
- IOTA-CC-400
- I0TA-WW
- IOTA-AI

Grunddiplomet utges for 100 olika dar. 
Darefter finns diplom for 200, 300 och 400 
dar. Dessutom finns kontinentala diplom
IOTA Century Club 100

Century Club 200
Century Club 300
Century Club 400
World Diploma
Arctic Islands
British Isles 
West Indies

- IOTA-BI
- I0TA-WI

Africa
Antarctica
Asia

- IOTA-AF
- IOTA-AN
- IOTA-AS

CHC DIPLOMPROGRAM
Ansokningar for CHC diplom skall numera 

sandas till
Scott R Douglas — KB7SB
IARS Awards Manager
P.O. Box 19888
Jacksonville, FL 32245, USA.
CHC utger foljande diplom, vilka alia ar 

presenterade i SSA Diplomparm.
— All Nations (AN)
— Islands Of the World (IOW)
— The Pacific (TC)
- Work The Pacific (WTC)
— The Caribbean (TC)
— Work The Caribbean (WTC)
— The Mediterranean (TM)
— The Indian Ocean (IO)
— The CHC United Nations Award (UN).

MF-AWARD
Diplomet har fAtt ny manager:
Helmuth Gerasch
Johannesstrasse 14
D-2203 Horst, BRD.
Avgiften for respektive plakett har hojts till 

30 DM.

WORKED BERLIN WEST DIPLOMA
Diplomet har f£tt ny manager:
Detlef G Liebe, DH7ACG
Zinnowweg 4
D-1000 Berlin, BRD.

BAVARIA 1000
Reglerna i Diplomparmens Arsserie 1986 

galler med foljande tillagg.
Distrikten B, C, T och U skall vardera vara 

representerade med minst Stta olika DOKs.
Saknat DOK kan ersattas med fem VFDB- 

DOKS i Bayern.
Avgiften for vimpeln ar 20 DM eller 25 IRC.

SHplom 1 DIPLOMSPALTEN
SM6DEC, Bengt Hogkvist, BlSbarsstigen 11 B, 546 00 Karlsborg

Tel. 0505-10300

XD
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DX LISTENERS CENTURY AWARD - 
DXLCA

Det har diplomet utges av RSGB till kort- 
vSgslyssnare som hort och fStt QSL fr§n 
minst 100 olika DXCC-lander efter 1945-11- 
15.

Stickers utges for vart25:eytterligare land. 
Banden 3,5, 7, 14, 21 och 28 MHz raknas. 
Avgiften ar 3 pund, 4 USD eller 12 IRC.
Ansok med GCR-lista till RSGB HF Awards 

Manager, S Emlyn-Jones, GW4BKG, P.O. 
Box 20, Bridgend, Mid Glam, CF35, Storbri- 
tannien.

WORKED SCANDINAVIA ON CW
Scandinavian CW Activity Group (SCAG) 

utger det har diplomet till lie. radioamatdrer 
och SWL.

100 olika skandinaviska stationer skall kon- 
taktasfLA, OH, OY, OZ, SM, TF). Minst 15av 
dessa skall vara medlemmar i SCAG.

Alla 2 xCW-kontakter efter 1988-01-01 
galler.

Ansokan skall bestci av en lista, omfattan- 
de call, datum, QTH, namn och ev medlems- 
nummer i SCAG. Den skall vara verifierad av 
tv3 lie radioamatdrer.

Avgiften ar 50 danska kronor, vilken skall 
inbetalas pA postgiro DK-7192185, R Meil- 
strup, Bavnestien 6, DK-2850 Naerum, Dan
mark.

GOLD SARDINIA AWARD
GSA utges till lie radioamatdrer och SWL 

for verifierade kontakter med stationer pA 
Sardinien frSn 1976-01-01.

Europeiska ansokande behover 20 poang.
Kontakter pd HF-banden ger 1 poang och 

kontakter pci hogre band ger 2 poang.
Samma station raknas flera ganger om 

kontakterna skett p5 olika band.
Avgiften ar 4 USD eller 12 IRC.
Ansok med GCR-lista till IS0LYN, Mario 

Lumbau, Via San Nicola 23, 07036 Sennori, 
Sardinien, Italien.

PYLOC CERTIFICATE
Pica Pau Carioca (PPC) utger det har 

diplomet till lie radioamatdrer och SWL for 
verifierade kontakter frSn 1986-01-01.

Grunddiplom utges for kontakt med 100 
olika smSrutor (Maidenheadsystemet) i Bra- 
silien. Stickers kan sedan erhcillas for varje yt- 
terligare25-tal smSrutor. SmSrutorssexstalli- 
ga beteckning skall framgS av QSL.

Endast 2x CW raknas.
Ansok med GCR-lista och 5 IRC till: PPC 

Certificados, P.O. Box 18003, CEP 20720, Rio 
de Janeiro, RJ, Brasilien.

This >a to certify that

ERS CENTURY AWARD
has satisfied the Council of the Radio Society of 

Great Britain that he/she has received signals from 
Amateur Radio Stations in Countries

By order with® Cowirvl

SE - Siedlce (SP5)
SI - Sieradz (SP7)
SK — Skierniewice (SP7)
SL — Slupsk (SP1)
SU - Suwalki (SP4)
SZ — Szczecin (SP1)
TA — Tarnow (SP9)
TG — Tarnobrzeg (SP7)
TO - Torun (SP2)
WA - Warszawa (SP5)
WB - Walbrzych (SP6)
WL - Wloclawwk (SP2)
WR - Wroclaw (SP6)
ZA — Zamosc (SP8)
ZG — Zielona Gora (SP3)
Avgiften ar 10 IRC. Ansokan skall bestS av 

GCR-lista med lanen (forkortningama) i alfa- 
betisk ordning. Adressen ar PZK Awards Ma
nager, P.O. Box 320, PL-00-950 Warszawa.

OV SUD-EIFEL K 31

ft

r/ 6

Der Inhaber dieser Urkunde hat die 
Bedingungen fur das 

„Topfer-Diplom" 
erfullt.

Als Anerkennung verleihen wir diese 
Auszeichnung an:

TOPFER diplom
DARC-Ortsverband Sud-Eifel (DOK K31) 

utger det har diplomet till licensierade radio
amatdrer och SWLs for verifierade kontakter 
frSn 1975-11-01.

30 poang erfordras.
Kontakt med station fr$n DOK K31 ger 5 

poang och kontakt med station frSn DOK 
K01 — K48 ger 1 poang per band.

Minst tre stationer skall vara ficin K31.
Avgiften ar 7 DM eller 14 IRC.
Ansok med GCR-lista till Rudi Haus, 

DK6WD, Altstrasse 24, D-5522 Speicher, 
Vasttyskland.

TOPFER plakette
Plaketten utges till den som redan innehar 

Topfer diplom och som uppfyller foljande 
fordringar:

1. Ytterligare 30 poang skall erhSllas.
2. NSgon av klubbstationerna DK0SE, 

DL0BIT eller DB0IP ar obligatorisk.
Avgiften ar 20 DM eller 20 IRC. Samma ad- 

ress som for Topfer diplom.

YO-5 ON 5
RSR utger det har diplomet till licensierade 

radioamatdrer for verifierade kontakter med 
fem stationer i var och en av de fem kontinen- 
ter i vilka man sjalv inte bor. En av kontinen- 
terna kan ersattas av Rumanien.

Alla band och trafiksatt. Separata diplom 
utges for CW, SSB, AM, RTTY, Mixed samt 
banden 3,5, 7, 14, 21, 28 och kombinationer 
av dessa.

Ansok med GCR-lista och 1 USD eller 7 
IRC till Romanian Radioamateur Federation, 
P.O. Box 22-50, Bucharest 22, Rumanien.

YO-DR, YO-DANUBE RIVER
RSR utger det har diplomet till licensierade 

radioamatdrer for verifierade kontakter med 
stationer i lander langs Donau frSn 1949-08- 
23.

Alla band och trafiksatt. Separata diplom 
utges for CW, SSB, AM, RTTY, Mixed och 
banden 3,5,7,14,21,28 MHz samt kombina
tioner av dessa.

Foljande lander raknas:
Vasttyskland, Osterrike, Tjeckoslovakien, 

Ungern, Jugoslavien, Bulgarien, Rumanien 
och Sovjetunionen.

Fem stationer fr5n Rumanien skall kontak- 
tas och tre stationer f r3n vart och ett av ovriga 
lander. Dessutom skall tre stationer kontak- 
tas med QTH i olika stader genom vilka Do
nau flyter.

Ansok med GCR-lista och 1 USD eller 7 
IRC till Romanian Radioamateur Federation, 
P.O. Box 22-50, Bucharest 22, Rumanien.

YO-20Z
Det har diplomet utges av RSR till licensie

rade radioamatdrer for verifierade kontakter 
med olika lander i CQ zon 20 fr§n 1949-08-23.

Alla band och trafiksatt. Separata diplom 
utges for CW, SSB, AM, RTTY, Mixed och 
banden 3,5,7,14,21,28 MHz samt kombina
tioner av dessa.

Foljande lander raknas:
Bulgarien, Grekland, Cypern, Israel, Jor- 

danien, Libanon, Rumanien, Syrien och 
Turkiet.

Klass 1 8 lander
Klass 2 6 lander
Klass 3 4 lander
Rumanien ar obligatoriskt.
Ansok med GCR-lista och 1 USD eller 7 

IRC till Romanian Radioamateur Federation, 
P.O. Box 22-50, Bucharest 22, Rumanien.

EUROPAlSCHES RTTY DIPOLM - 
EURD

DARC utger det har diplomet till licensiera
de radioamatdrer for verifierade kontakter p£ 
2x RTTY (AMTOR, HELL) med olika euro 
peiska lander enligt WAE landlista fr3n 1965- 
01-01.

Landlistan finns redovisad i SSA Diplom- 
parm under diplomet WAE.

Diplomet finns i fyra klasser:
EURD III 20 olika lander och 100 olika

EURD II

EURD I

TROPHY

prefix
30 olika lander och 150 olika 
prefix
40 olika lander och 200 olika 
prefix
50 olika lander och 250 olika 
prefix.

Alla band fSr anvandas.
Avgiften ar 10 DM eller 15 IRC.
Ansok med GCR-lista till DARC-RTTY Ma

nager, Heinz Moestl, DD0ZL, P.O. Box 1123, 
D6473 Gedern 1, Vasttyskland.

A-1988 Aktivera 28 MHz
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20 0800-1100
0800 1100
1100-1300

MARS 

Dag UTC

1 1800-2200 
3 1800-2200
5-6 1400-1400

5-6 1400-1400

7 1800-2200
13 0600-0800

13 0800-1100 
19 1600-1900

19 1900-2100

Test Regler

Aktivitetstest VHF 12/87
Aktivitetstest UHF 12/87
EDR's Nordiska 
VHF/UHF/SHF test 2/88
Subregionala tester i He- 
la Europa
Aktivitetstest Mikro 12/87
SP Aktivitetstest
UHF/SHF Nat.
SP Aktivitetstest VHF Nat.
AGCW VHF CW-
Contest 12/87
AGCW UHF CW
Contest 12/87
Kvartalstest nr 1 2/88
OK Aktivitetstest VHF Nat.
OK Aktivitetstest
UHF/SHF Nat.

Det verkar som om konditionerna efter ny- 
Aret har varit ganska dAliga, for den har gAn- 
gen har jag inte hittat nAgon aktivitets rap
port. Det kan komma nAgon med testloggar- 
na, men det ar dA oftast for sent for att 
komma med i tidningen samma gAng. 
' For er som skickar bidrag till spalten galler 
foljande enkla regler. For att komma med i 
"nasta” nummer mAste bidrag vara mig till 
handa SENAST den 10:e i mAnaden for att 
hinna med. Bidrag som kommer senare fSr 
tyvarr vanta till nastfoljande nummer.

NAgra bidrag som innehAller mycket text 
eller bilder/ritningar kan bli fordrojda ytterli- 
gare dA det mAste goras en noggrannare 
layout.

I detta nummer presenteras slutresultatet 
for Kvartalstesterna och klubbtavlingen.

AKTUELLA TESTER

APRIL

AngAende testkalendern.
Under forra Aret utvidgade jag testkalen- 

derna att omfatta intressanta tester i omrA-

4 1800-2200 Aktivitetstest Mikro 12/87
5 1800-2200 Aktivitetstest VHF 12/87
7 1800-2200 Aktivitetstest UHF 12/87
10 0500-0700 SP Aktivitetstest

UHF/SHF Nat.
10 0700-1000 SP Aktivitetstest VHF Nat.
17 0800 1100 OK Aktivitetstest VHF Nat.
17 1100-1300 OK Aktivitetstest

UHF/SHF Nat.

glOm inte att
ANMALA ER

TILLVHF-MOTET.
RING eller SKRIV till:

Kent Rundgren, SM3GHW
Nyby4634
830 30 LIT 
0642-920 44 hem 
063-11 11 16 arbete
Program finns i QTC nr 1

VHF-SPALTEN
SM0FSK, Peter Hall, Timotejvagen 15/67, 191 77 Sollentuna

Tel. 08-7544788

KL7WETim Pettits, 88-01-16,16 x 11 el 2.5X 
HB yagis with polarity rotation. 2 pairs of 
Amperex DX393A combined with hybrid 
rings 1500 W output. Active on EME 
since 1980. 130 initial QSO's. 385 total 
QSO's.

VK5MC EME-FONSTER 1988
FrAn SM5DGX har jag fAtt information om 

VK5MC:s EME-fonster mot SM.
Tiderna ar starttider for fonstret och hans 

signaler ar som starkast ca 10-14 minuter efter 
starttiden.

Forutsatter att tiderna ar i UTC.

Lycka till med EME-kdrandet.

DATUM UTC Kommentar
88-04-01 1946
88-04-14 0614
88-04-28 1742
88-06-22 1410
88-07-05 0050
88-07-19 1230
88-08-28 2118
88-09-12 0846 Solen nara
88-10-09 0646
88-10-22 1742
88-11-18 1543
88-12-03 0318

den som inte normalt brukar ha intresserat 
oss. Detta pA forfrAgan frAn ett antal testdel- 
tagare. Detta forsok ar nu avslutat dA det till 
synes inte var till nAgon nytta. Det har inte 
synts till varken positiva eller negativa reak- 
tioner pA detta. SA i fortsattningen kommer 
bara tester som kan vara av visst intresse och 
tester som inbjudan har kommit till att publi- 
ceras i testkalendern.

TROPO
Har kommer nu nasta del i serien vAgut- 

bredningssatt.
PA grund av att detta ar den vanligaste ut- 

bredningsformen ar den inte sA uppmark- 
sammad som andra.

Jag vet att jag nog kommer att fA en del 
kommentarer till denna artikel, men det ar ba
ra bra for dA kan vi fA en levande diskution om 
utbredningssatten i QTC.

Tropo ar egentligen ett samlingsnamn pA 
flera typer av utbredning som har ungefar 
samma grund.

Karakteristiskt for alia typer ar att anten- 
nerna ar riktade mot varandra, till skillnad 
mot aurora, att signalstyrkan ar relativt stabil 
med lAngsamma svangningar.

Den vanligaste typen som vi kallar TROPO 
ar den vanliga avbdjningen av radiovAgor pA 
hogre frekvenser och resulterar i avstAnd pA 
ca 300-700 km.

Tropo har en dygns variation och den basta 
tiden pA dygnet ar oftast pA morgonen. Aven 
vader och vind pAverkar radiosignalerna. Det 
som gor att radiosignalerna reflekteras ar nar 
det finns vad man kallar for temperatur inver
sion. D.v.s. nar temperaturen som vanligtvis 
sjunker med stigande hojd gor ett skutt 
uppAt.

TROPOSCATTER ar som namnet antyder 
en form av utbredning dar man utnyttjar den 
spridning av radiovAgorna som sker i tropo- 
sfaren. Karakteristiskt dar ar att signalerna ar 
mycket svaga, oftast i bruskanten. Detta kra- 
ver en val utrustad station med relativt hog 
effekt och hyfsat stora antenner. De optimala 
avstAnden ligger mellan ca: 800-1300 km.

DUKTER ar nAgot som vanligtvis brukar 
uppstA pA hosten pA vAra breddgrader. Man 
brukar beskriva det som om det vore en vAg- 
ledare oppen i bAda andar, och det ar en 
ganska bra beskrivning for oftast ar det gans
ka avgransade omrAden som ar inblandade i 
dessa oppningar.

Karakteristiskt for denna typ ar alltsA be- 
gransade omrAden, starka signaler och ett 
avstAnd pA ca 600-1500 km.

Det finns en del andra utbredningssatt som 
skulle kunna hamna under denna rubrik, men 
dom ar nog lite mindre kanda och jag har sjalv 
lite for dAlig kunskap om dom.

Det skulle vara trevligt att fA reaktioner pA 
de artiklar som jag skriver om vAgutbredning, 
for jag har inte sjalv all kunskap om vAgut
bredning utan dessa artiklar ar till for att ge li
te information om vad som finns och hur man 
kan skilja dom At. Senare kanske vi kan fA lite 
mera "kott pA benen".

DISTANSTAVLINGEN

publiceras 2 ganger per Sr 

Bidrag med DINA uppgifter

150 QTC 1988 3



SLUTRESULTAT KVARTALSTESTERNA 1987
TOTALT : SM1LPU DISTR 2: SM2NNX DISTR 5: SL5ZZC
DISTR 0: SMOHAX DISTR 3: SK3AH DISTR 6: SM6CLU
DISTR 1: SM1LPU DISTR 4: SK4DE DISTR 7: SK7BT

Antal
19 SM7MXP
20 SM5PRE

3
3

19399
16880

41 SM0FZH
42 SK2AT

1
2

7967
7915

63 SL3ZB
64 SM6RCE

1
2

4707
4586

85 SM5FDA 1
86 SM4RPQ 1

2773
2628

Nr Call Tester Poang 21 SMOOUG
22 SM6CYZ

4
1

15760
15636

43 SM2RIX
44 SMORBO

3
1

7902
7396

65 SM0IKR
66 SM6OPW

1
3

4539
4376

87 SM4IPX 1
88 SM3NXC 2

2612
2552

1 SM1LPU 4 66208 23 SM3JSW 2 15023 45 SM2JUP 1 6666 67 SK6IF 1 4362 89 SM7LXC 1 2324
2 SK3AH 4 61287 24 SM7MKT 1 13641 46 SM1OAT 1 6228 68 SM7DCT 1 4052 90 SM0PVW 1 2174
3 SK7BT 2 45384 25 SM4POB 2 13539 47 SM0RCL 1 6183 69 SM0PHK 1 4046 91 SM2ODA 1 2144
4 SM7NNJ 4 39258 26 SLOCB 1 13306 48 SM1CIO 3 5996 70 SM5DYC 1 3908 92 SMOFEL 1 2070
5 SL5ZZC 4 37525 27 SM5MCZ 2 11892 49 SM2ODB 2 5908 71 SM6KPP 2 3904 93 SM30WW 1 2033
6 SMOHAX 4 36141 28 SM6BCD 3 11819 50 SM7NNK 1 5845 72 SM7PTZ 1 3876 94 SM3FYI 1 2001
7 SM6CLU 2 35799 29 SM70BW 4 11081 51 SM7NBY 2 5819 73 SM3RAB 1 3581 95 SM3HYA 1 1498
8 SK6HD 3 35369 30 SM3LIC 1 10499 52 SM6RWY 2 5793 74 SMOELV 1 3553 96 SM4OWB 1 1459
9 SM1PDA 3 32615 31 SM2NNX 4 10481 53 SM3GHW 2 5759 75 SM2SIU 2 3549 97 SM6GHS 1 941

10 SK4DE 4 32392 32 SM6OPX 4 9710 54 SM0MXR 1 5741 76 SM2OKD 1 3542 98 SM4JHK 1 866
11 SM5LXA 3 32193 33 SM7BHM 1 9599 55 SM6LPW 2 5546 77 SM7MYO 1 3500 99 SM0RCD 1 791
12 SMOKAK 3 31245 34 SM2PYN 4 9133 56 SM0RVS 1 5282 78 SM2RMK 1 3361 100 SM2OQP 1 671
13 SK4EA 4 28756 35 SK3LH 1 9074 57 SM2MZD 2 5203 79 SM6NZV 1 3345 101 SM3CDW 1 453
14 SM1MUV 4 27547 36 SK0UX 1 9047 58 SM3RLJ 1 5049 80 SM6ONH 1 3267 102 SMONZB 1 371
15 SM7LXV 3 27211 37 SM7PIK 2 8842 59 SM6MVE 1 4988 81 SM7FNK 1 3243 103 SM4KL 1 265
16 SM70SW 4 26263 38 SM6KKX 1 8737 60 SM7RHI 1 4958 82 SM2NNW 1 3120 104 SM0RMI 1 220
17 SK7OL 2 22062 39 SK3EK 3 8118 61 SM6SII 1 4926 83 SM5PEY 1 2962 105 SM3SGU 1 109
18 SM5PZK 3 19466 40 SM0LCB 3 7988 62 SMOOPC 2 4911 84 SM6RXA 1 2818 106 SM3CVM 1 67

Kommentarer:
1987 5rs kvartalstester lockade inte lika 

m^nga deltagare som 1986. Detta kan ju ha 
mSnga orsaker, men en orsak kan ju vara att 

konditionerna inte varit de basta under 
testerna.

Hoppas att intresset for testerna hSIler i sig

under 1988, for det ar en bra chans att battra 
pci resultaten i klubbtavlingen d3 kvartalstes- 
terna aren separat omgSng i klubbtavlingen.

SLUTRESULTAT KLUBBTAVLINGEN 1987
TOTALT: SK1BL
DISTR 0: SKOCT 
DISTR 1: SK1BL

DISTR 2: SK2AT 
DISTR 3: SK3AH 
DISTR 4: SK4IL

DISTR 5: SK5AS 
DISTR 6: SK6HD 
DISTR 7: SK7OA

Jr

1

Antal

Call Tester Poang

13294.39

17
18
19
20
21
22

SK7BQ
SK3LH 
SKOHB 
SK6IF 
SKOBJ 
SK70L

12
14
11
16
13
11

2532.89
2350.19
2344.13
2040.37
2004.70
1920.50

38
39
40
41
42
43

SKONZ
SK6AB
SK4BX
SK4UW
SK2KW
SK6AG

11
10
3

12
8
8

918.33
824.36
818.20
752.25
750.72
727.41

59
60
61
62
63
64

SK3EK 
SK3KH 
SL4BP
SKOEJ 
SKOMK 
SK7JC

8
6
2
5
4
4

407.84
366.34
351.68
340.56
331.66
313.66SK1BL 16

2 SKOCT 16 10544.14 23 SKOCC 14 1812.13 44 SK7PL 7 718.88 65 SK7AF 5 307.44
3 SK3AH 16 8844.91 24 SK6CM 12 1693.32 45 SK3JR 8 674.29 66 SK2LY 6 304.46
4 SK7OA 16 8571.03 25 SK4RL 12 1665.47 46 SK5JE 13 653.31 67 SK6KY 9 292.13
5 SK4IL 15 6673.59 26 SK7JD 12 1567.75 47 SK5EU 7 639.18 68 SL3ZB 3 258.25
6 SK4DE 15 5180.84 27 SK7CE 16 1531.70 48 SKOAR 10 635.07 69 SKOQO 6 256.50
7 SK7CA 16 3857.41 28 SK7FK 12 1529.55 49 SK5EW 10 627.50 70 SK6PB 9 251.90
8 SK2AT 16 3560.09 29 SK6DG 11 1364.74 50 SK6QW 5 604.91 71 SK7RA 3 245.84
9 SK5AS 15 3530.20 30 SK7HW 14 1362.26 51 SK3BG 14 578.11 72 SK4UH 5 239.26

10 SK7UO 16 3481.80 31 SLOCB 10 1359.61 52 SK2QG 12 511.00 73 SL1FR0 1 195.95
11 SK7BT 13 3394.98 32 SK6NP 13 1341.32 53 SL7ZN 6 472.10 74 SL3ZV 4 154.10
12 SK5DB 13 3155.50 33 SK4EA 9 1252.24 54 SK6DK 2 453.07 75 SL6AL 1 142.68
13 SL5ZZC 16 3023.93 34 SK5BN 12 1134.42 55 SKOTR 8 446.18 76 SK3GK 4 138.75
14 SK6HD 14 2987.35 35 SK4BW 11 1113.13 56 SKOLM 6 437.99 77 SK7HR 2 130.60
15 SK2AU 13 2580.82 36 SK5LW 10 1034.00 57 SK7AX 7 428.37 78 SK6LU 4 125.08
16 SKOUX 13 2544.77 37 SK0CW 5 928.19 58 SK7IZ 6 424.52 79 SLOZG 2 124.38

SK6SV 1 108.59
SKOEL 1 107.74
SL7BZ 1 98.21
SKONN 3 86.65
SK3SN 1 77.94
SK6LR 1 69.55
SK7QZ 1 65.94
SKOMT 3 58.04
SL5B0 1 54.79
SK2VX 2 45.06
SL7CH 1 39.14
SK6GX 1 38.57
SKOUT 1 36.59
SK7CS 1 34.72
SK2IV 3 32.04
SL3ZXB 1 30.97
SK2TO 2 27.49
SL2AD 2 21.70
SL6BH 1 18.83
SK6JX 1 11.66
SL7AZ 1 2.16

Kommentarer:
Som "vanligt" segrade SK1BL igen, men 

marginalen var mindre ar forra 5ret, s3 det 
finns kanske en mojlighet att ge dom en 

kamp om poangen. Det enda sattet att skra- 
pa i hop poang ar att mSnga ar aktiva p3 mSn- 
ga band, for det lonar sig att kora p3 hoga 
frekvenser. NSgra klubbar har uppmarksam- 

mat detta och det visar sig i resultatlistorna. 
Kampa val under 1988 och skriv p5 era log- 

gar "TAVLAR FOR SK...." s3 bidrar du till 
din klubbs resultat.
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rattelser
I Januari omgSngen rdkade det insmyga 

sig ett par fel.

VHF
SMOOPC skall ha 3250 poang.

VHF/UHF
SM7LAD:s logg pS UHF rSkade hamna pS 

VHF i stallet. Detta innebar att han hamnar 
pci plats 2.

Dessa rattelser innebar ganska stora for- 
andringar i klubbtavlingen. SK7OA fSr 41379 
poang och byter plats med SKOCW. SKOCT 
fSr 70614 poang. I och med SK0CT:s forand- 
ring andras klubbpoangen nSgot nedSt for 
samtliga klubbar.

KOMMENTARER
TESTLEDAREN
allmAnt

Denna gSng kom loggantalet upp till det 
normala igen.

PS forekommen anlednig finns det vissa 
saker som bor fortydligas.

For att vara med i klubbtavlingen racker det 
att skriva pS loggen "TAVLAR FOR SK...". 
Lampliga platser ar langst uppe till vanster, 
under "best QRB" eller langst ner pS loggen.

Din poang tilldelas klubben frSn och med 
forsta gSngen man meddelat vilken klubb 
man tavlarfor, alltsS ingen retroaktivitet. Det 
ar lampligt att skriva sin klubbtillhorighet pS 
varje logg man skickar in for att vara helt sa
ker (dataprogrammet kan konstra).

Forsta loggen per Sr mSste innehSlla klubb 
(om man sS onskar), for vid nytt Sr noilstalls 
allt och man kan byta klubb.

Nar det galler KOMMENTARER: PSE
SKRIV SIGNAL PA KOMMENTAREN
Denna gSng har jag en kommentar som ar o- 
identifierad.

VHF
Tropocondsen verkar inte ha varit pS topp, 

men ett ganska hyfsat norrsken gav bra po
ang till de som upptackte det.

Kul med alia nya och gamla signaler som 
dyker upp.

UHF
Har kan man nog tala om att det var dSliga 

conds over lag. En eloge till alia som trots allt 
stannade kvar och var QRV. Har ar det lite 
samre med nya signaler, men en och annan 
dyker upp.

MIKRO
Verkar ha varit knapert med condsen. Har 

finns det plats for mSnga nya stationer. 
VALKOMNA.

KLUBBTAVLINGEN
En hel del nya klubbar har dykt upp pS det 

nya Sret. Det verkar som om man inom SM4 
har borjat en inbordes tavlan om vilken klubb 
som klarar sig bast under Sret. Varfor inte ut- 
mana din grannklubb !

DELTAGARNAS KOMMENTARER
VHF

SM2ODB: Hej vad det gSr. Bra konds.
Kondsen gick i vast-dst mesta delen av tiden. 

SKONN: LONG TIME NO SEE I
Nu ar vi tillbaks igen frSn Haninge.
Tam aktivitet, men tidvis bra rulle pS Auro

ran. Nasta rulle blir den 1/3 igen I
Christer -NCL, Goran -LAN
SMORUX: Suck... storningar. Resultera- 

de i QSL-kortsskrivande. Ar pS hugget nasta 
test i stallet.

73 de Pontus
SL2AD: En minnesvard test, speciellt for 

-RHX, som hela tiden fick byta sno i pSsen 
som kylde TX, pa och opr. att sedan rotorn 
vagrade gS ibland och att accarna i FT-290:an 
borjade koka utan anledning mitt under tes- 
ten + stundtals QRM S9 4- 20. Hor val till 
testkorande.

VSran sista test har, sS lycka till St komman- 
de operatdrer pS SL2AD.

73 de2RIX och 3RHX
SM4RPQ: Det har med test-QTH i det fria 

ar fantastiskt. Man kommersS nara naturen. 
Speciellt nara i Februaritesten med snohin- 
der, storm, stortregn och som kulmen Sska I 
Vilka naturupplevelser vantar i Marstesten ?

Om allt gSr efter berakningarna tanker jag i 
alia fall vid Apriltesten mdta naturen 925 
m.o.h. genom att aktivera locator JP74BU. 
SS Ni andra kan ju rikta antennerna darSt. 73 
de Leif

(Kul dS finns mojligheten att det blir mer 
aktivitet f rSn detta omrSde, dS jag planerar att 
aktivera JP64XR vid samma tidpunkt. -FSK)

SK7OL: DSliga conds den har gSngen 
(ocksS). Helt tyst soderut. Ingen trangsel pS 
bandet. CU AGN nasta test.

73 de Ingvar -RRO, Jan -RTF
SM2SDZ: HaalllSSS I Vart har alia tagit va- 

gen ? Jag hoppas pS battre aktivitet nasta 
test.

73 de Magnus
SL5BO: Rotorn visade sporadiskt ratt rikt- 

ning. Hoppas Kjell ordnar det till nasta test. 
Vi skall fdrsoka att ge SL5ZZC en match om 
placeringar hor frSn Malardalen.

73 och val mott igen pS bandet.
SM7SCJ: Urusel akitivitet + annu uslare 

konds gjorde inte denna testen till nSgot man 
minns, precis, hi. Tydligen samma uppfatt- 
ning som flera andra har. PS den igen till nasta 
test!

Ha de gott es CUL de Richard
SM2EKM: Tur att Finnarna finns, utan 

dom blir det ganska magra poangsummor.
Vi ar ganska mSnga QRV har uppe sS det 

vore inte helt fel om lite SM5/0 borjar beama 
hitSt.

SM3RLJ: Oj vilken Aurora dom 2,5 forsta 
timmarnaoch vy QRM. OBS ! bandetarstort 
? RIKTA NORR

73 Mikael
??SM2?: En av dom basta testerna hittills. 

Trots ganska simpla grejor. Hoppas komma 
igSng med battre till vSren. Saknar dock folk 
som beamar uppSt. Aurora conds ar enda 
chansen for oss nS hyfsade resultat.

UHF
SM3AKW: Urusla condx
SM5BEI: Kunde endast kora 45 min mot 

SM6/SM7 pga den trasiga rotorn. Kuggkran- 
sen trasig, hoppas fS tag pS ny.

SM3RLJ: Rent ut sagt SKIT CONDS. 2 
stn's korda inom 2,5 timme. SMO o 5 beama 
norrut, QRV med 25 el yagi, IC402, PA 60w 
ut.

SMOFZH: DSliga conds St alia hSIl.
Detsaknades mSnga "sakra" OH. Kul med 

LA1K pS Aurora.
73 Eberhard
SM4KYN: Kanske borjar jag blitjatig, dSli

ga conds. Men man fSr vara ndjd med resulta- 
tet. Ekvationen lyder (film pS TV2 + 200 TV 
apparater = QRP). Lite mer QRM an vanligt. 

Anders
SKOCT: BOTTENNAPP ! Horda ej korda: 

3AZV, 7MXP och OZ1FYW. Ruskig QRM- 
nivS i SMO.

Op's 0KAK, OOPC, OOUG

mikrovAgor
SM3AKW: Kampade hela testen I
SM6ESG: Regn, blSst och bottenconds ! 
Stod ut tack vare min nybyggda CW-VOX 

till IC-202. (beskrivning kommer senare -
FSK) Den plus min CQ-bugg fixade ropandet 
automatiskt, HI I

Ingen SM. Ingen LA. Bara OZ, tur att dom 
finns I

SMOFZH: 10 GHz ar ett nyckfullt band. 
DSliga narconds den har gSngen. Bommade 
tvS stationer.

BlSsvadret bdjde masten sS att 30cm para- 
bolen tittade i himlen. (EME ?! -FSK)

73 Eberhard
SM4KYN: Ve och fasa vilka bottenconds. 

Hoppas att Srets samsta conds nu har varit. 
En bit in pS testen som vanligt regn och blask 
pS antennen.

5FHF nastan olasbar, men under 15sek S7 
? (flygplan ?-FSK).

Kul att ni alltid finns darborta i SMO och 
SM5. Tappa inte sugen det mSste bli ett lyft 
snart.

Anders
SM0CPA: Korde 10G portabelt frSn en 

kulle. Sportigt och friskt! Men oj, vilken skill- 
nad pS signalstyrkor nar man kommer upp li
te ! 0IKR:s signal var inte nuttig langre I 
OFZH, QRB 43 km var 59+ + .

Sedan tillbaks till hem-QTH for att kora 
1296: Avbrott i TX-coaxen! Jag fick sanda pS 
2m antennen.

Testkorning frSn JO78VM. Operatdrer: SM5PZK och SM5PRE.
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KLUBBTAVLINGEN

KLUBB

30 SLOCB 1 - -
31 SK7PL 1 - -
32 SKOMK 1 - -

8620
8535
8446

123.50
122.30
121.01ANTAL LOG TOTAL

NR CALL VHF UHF MIK POANG POANG 33 SK4RL
34 SK7BT

6
1 1

8047
7931

115.30
113.64

1 SKOCT 4 4 3 69790 1000.00 35 SK5DB 2 - 1 6671 95.59
2 SK4DE 2 4 3 54470 780.48 36 SK6NP 1 1 - 6432 92.15
3 SK7OA 3 3 47134 675.37 37 SK7AF 1 5972 85.56
4 SK3LH 2 1 40636 582.25 38 SKONN 2 5716 81.90
5 SK2VX 4 40406 578.97 39 SK6SV 1 1 5536 79.31
6 SK1BL 2 2 38516 551.87 40 SK7IZ 1 5310 76.09
7 SK0CW 2 3 35837 513.50 41 SL7ZN 1 5224 74.84
8 SK2AU 2 26156 374.77 42 SKOBU 1 4842 69.37
9 SK3AH 1 2 1 24794 355.26 43 SK7FK 1 - 2 4841 69.37

10 SK70L 2 24703 353.96 44 SL2AD 1 4796 68.71
11 SK2QG 1 21959 314.63 45 SK4UW 4 4494 64.39
12 SK2AT 6 2 21843 312.98 46 SK4UH 2 3992 57.20
13 SK4EA 1 - 19273 276.16 47 SK5BN 1 3751 53.75
14 SL5ZZC 1 1 18154 260.12 48 SK5EU 1 3556 50.95
15 SK4IL 2 - 17852 255.80 49 SK2IV 1 2896 41.50
16 SK4KO 1 - 16630 238.28 50 SK7CE 1 1 - 2890 41.40
17 SK7JD 1 - 15768 225.93 51 SK2LY 2 1 - 2210 31.67
18 SK4KR 9 15695 224.88 52 SK6IF 1 - - 2065 29.58
19 SK6HD 1 14396 206.28 53 SKOLM 1 2023 28.98
20 SL5B0 1 - 13509 193.56 54 SK5EW - 1 1998 28.62
21 SK5LW 2 2 13364 191.49 55 SK4TA 1 1458 20.89
22 SK7UO 1 1 12377 177.35 56 SK0MG 1 1299 18.60
23 SK7JC 1 - 11503 164.81 57 SK6JX 1 - - 1132 16.21
24 SK6EI 1 10899 156.16 58 SKONZ 1 - - 479 6.85
25 SK6DK 1 10713 153.50 59 SK6AB 1 - 400 5.73
26 SK6DG - 1 10262 147.04 60 SK6GX 1 - - 353 5.05
27 SK7CA 2 1 10252 146.89 61 SK7BQ 1 - 336 4.80
28 SKOUX 2 1 9949 142.56 62 SK5BE 1 - - 235 3.37
29 SK6CM 1 - - 9408 134.80 63 SKOMT 1 82 1.16

TIO I TOPP

VHF MIKRO

NR CALL
ANTAL 

TESTER
FORRA

POANG OMG. NR CALL
ANTAL 

TESTER
FORRA

POANG OMG.

1 SK4DE 2 50916 (4) 1 SM6ESG 2 7837 (1)
2 SM6CLU/6 2 40828 (2) 2 SM5QA 2 3475 (2)
3 SK1BL 2 38994 (8) 3 SM4KYN 2 2891 (3)
4 SK4EA 2 36743 (6) 4 SMOIKR 2 2636 (9)
5 SK7JD 2 29658 (10) 5 SM5BEI 2 1978 (8)
6 SM3RLJ 2 29058 (19) 6 SK5EW 2 1877 (4)
7 SL5ZZC 2 27213 (13) 7 SMOCPA 2 1770 (7)
8 SM4HAK 2 27174 (17) 8 SM5FHF 2 1673 (6)
9 SK6HD 2 27045 (11) 9 SM5EFP 2 1483 (12)

10 SM3AZV 2 26886 (16) 10 SM3AZV 2 1320 (10)

UHF
ANTAL FORRA

NR

1

CALL TESTER POANG

17567

OMG.

(1)SMOFZH 2
2 SM5BEI 2 16628 (3)
3 SM7LAD 2 15674 (2)
4 SM4DHN/4 2 10327 (4)
5 SM5QA 2 9476 (7)
6 SM3AKW 2 8030 (5)
7 SM4KYN 2 7845 (6)
8 SM7FMX 2 6898 (9)
9 SKOCT 2 5564 (13)

10 SM3AZV 2 5527 (11)

KLUBBTAVLINGEN
ANTAL FORRA

NR CALL TESTER POANG OMG.

1 SKOCT 2 2000 (1)
2 SK4DE 2 1592.3 (2)
3 SK7OA 2 1261.32 (4)
4 SK3LH 2 1038.47 (6)
5 SK0CW 2 990.52 (5)
6 SK3AH 2 969.32 (3)
7 SK1BL 2 962.95 (7)
8 SK4IL 2 615.83 (8)
9 SK2VX 1 578.97 (-)

10 SK4EA 2 523.55 (10)

VHF-SPALTEN:

I NASTA NUMMER

I nasta nummer fortsatter vagutbredningsar- 
tikeln med Sporadiskt-E och for forsta gangen ? 
en eller flera sma tekniska artiklar. Troligtvis 
nagra notiser om 50 MHz.

JP90EB 29
JO99HI 32
JO65ML 25 
JO67ET 19 
J089W J 26 
JP60VA 20 
JO89XH 18 
JO79BH 19
JO87HM 13
JO77GS 12

5
17
8

6
10
17
8
8

JO76KF 59 11503
JO68VK 66 10899
JO99ER 45 9752
JO68FQ 35 9408
KP05SH 30 9299
JO66NC 51 9214
KP04MS 25 9176
JO99BM 46 9163
JO89WI 46 8620
JO76EK 45 8535
J089VE 46 8446

8339
8075
6686
5131

8 313
4 235

14 199
4 160
6 119
5 111
5 82
6 80
5 69
1 25

SM2PDW,

13 627
16 627
5 597
9 515

17 479

20 1008
17 979
11 941

5815
5457
5370

JO65SL 
KP03DU 
JO67IX

6785
6689
6287
6269

JO76TO
JO77LP
JO89TH
JP85NC

JO79GN 56
JO97JR 25
JO79WJ 30

8427
8178

KP05PQ 
JP82VW

15768
15489
14701
14396
13509
12147

JO87HS
JO66LJ 
JO78LB 
JO68SD 
JO89NP 
JO89XJ

28549
24234
21959
21012
20395
19273
19214
18905
16980
16630
16500
16058
15928

JO79FF 
JO97EM 
KP04MG 
JP93JG
KP05UN 
J07900 
JP93OH 
JP82XP 
KP04NP 
JP71GA 
JO65UK 
JO68RO 
JP83VB

JO65KN 21 2578 16 SM4DHN JP60VD 2 104
J089J K 15 2547 17 SM3AKW JP92AO 1 53
J065SL 15 2515 18 SM4IRG JO79FF 2 29
JP92AO 10 2427 19 SM4PG JO79BH 1 10
JO89XJ 16 2318 ODX 1296: SM3AZV-SM5BEI 403 km
JO97EM 12 2120 ODX 2.3: SM6ESG-OZ1AXX 162 km
JO79GH 13 1899 ODX 5.7: SM6ESG-OZ1HDA 150 km
JP83VB 7 1757 ODX 10: SMOFZH-SMOIKR 45 km

LOC QSO POANG

SM5QA J089W J 12 1531
SMOFZH JO99HI 3 1310
SM4KYN JO79BH 12 1303

JO77LQ 29 5972

JO89NQ 61 15814

LOC QSO POANG

6 SM5BEI JO89XK 9 1003
7 SM7FMX JO65KN 16 925
8 SMOCPA JO89XH 7 756
9 SM5EFP JO79WJ 7 744

10 SM7CFE JO76TD 5 670
11 SK5EW JO79VA 7 666
12 SM5FHF J089TV 6 651
13 SM3AZV JP83VB 2 456
14 SMOFUO JO89UE 2 360
15 SM7EA JO76UE 3 285

MIKRO
NR CALL

1 SM6ESG
2 SM0IKR

LOC QSO POANG
JO67CC 12 3571
JO89WF 14 1S68

19 SM2DXH KP03CU 8
20 SMODXO JO89XJ 12
21 SM1OAT JO97JR 8
22 SM5EFP JO79WJ 10
23 SL5ZZC JO89NQ 13
24 SM7ECM JO65NQ 5
25 SM7NNJ JO86DQ 6
26 SM3EQY JP81FI 4
27 SM7LXU JO65TL 7
28 SM6MVE JO67IX 6
29 SM4IRG JO79FF 6
30 SK2AT KP03DU 2
31 SK3AH JP82XO 3
32 SM5PJC JO89FJ 5
33 SM3RLJ JP93OH 3
34 SM6CEN JO57XO 2
35 SM7BHM/7 JO86EP 2
36 SM4BTF JO79CM 4
37 SM6MFA JO68DJ 5
38 SMONZB JO99AJ 4
39 SM6MUY JO67DS 2
40 SM4PG JO79BH 2
41 SK2LY JP94I0 1

1713
1303
1290
1215
1170
913
912
897
812
531
516 
445
438

168
163
128
63
41
35
10

ODX SM0FZH-LA1K 632 km

UHF
NR CALL

1 SM5BEI
2 SMOFZH
3 SM7LAD
4 SM6CWM
5 SM5QA
6 SM4DHN/4
7 SM0CPA
8 SM4KYN
9 SM7MXP

10 SM7EBI
11 SM7FMX
12 SM5HQN
13 SM7LXV
14 SM3AKW
15 SKOCT
16 SM1LPU
17 SK4DE/4
18 SM3AZV

96 SM4MWY JO69RK

Checkloggar: SM0CSX, 
SM4APZ

ODX SK6HD-OH7MA 1021

97 SM4BTF JO79CM
98 SM5RZL JO89FR
99 SM2SDZ JP94IN

100 SM3SHA/2 KP03DT
101 SM4PKA JO79FH
102 SMONUE JO99CE
103 SMONZB J099A J
104 SM4BOI J0690K
105 SM4JUC J069SJ
106 SMOIKR JO89WF
107 SM4CE JO69HP
108 SMOSHG JO89XM
109 SM6CPO JO58XI
110 SMODZH J089V J
111 SM4RQF JO79GI
112 SM4RFR JO69RN
113 SM5KQS/M JO88MS
114 SMOBDS JO89VK
115 SM5CZD JO79VJ
116 SM4IQA JO79FF
117 SM4JBP J069HP
118 SKOMT JO99BK
119 SM4KRK JO79GH
120 SM4OBQ JO79FH
121 SM4BRD JP70LW

45 SK7IZ J076AG 35 5310
46 SM7NNJ J086DQ 26 5285
47 SM6MFA JO68DJ 36 5280
48 SL7ZN J066VD 32 5224
49 SKONN J099BE 29 5056
50 SM2OQP JP93WT 16 4891
51 SKOBU JO99BI 42 4842
52 SL2AD KP05HT 17 4796
53 SM7SCJ JO65QJ 29 4793
54 SM3JGG JP71WJ 11 4673
55 SM5ASV JP90EG 18 4513
56 SM5HQN JO89JK 33 3881
57 SM5MCZ J088CG 22 3751
58 SM5PJC J089FJ 24 3671
59 SM4KJN/4 JO69RP 28 3577
60 SK5EU J078SJ 29 3556
61 SM6MUY J067DS 26 3311
62 SM7NUN JO86CQ 16 3143
63 SMOOFV J099AI 30 3135
64 SM4LLP J079LG 30 3011
65 SK2IV JP84J0 8 2896
66 SM5PEY JO89TU 15 2874
67 SM2OKD KP03EQ 18 2479
68 SM3RIU JP93DK 9 2466
69 SM2PYN KP03CT 13 2285
70 SM2RMK KP050P 34 2285
71 SM4PBL JP80CH 16 2163
72 SK6IF J058RG 13 2065
73 SM5AHD J089VG 16 2023
74 SM7PYJ/7 J076TE 14 1976
75 SM4DJM J069J P 14 1937
76 SM4JHK J069KR 25 1931
77 SMORPT JP90HA 14 1891
78 SM4P0F J079HH 24 1865
79 SM5FHF J089TV 16 1844
80 SK4UH JP70VI 10 1829
81 SM4SCL J0690J 19 1794
82 SMORUX J099AG 17 1642
83 SM2MZD KP03BW 10 1586
84 SM6SII J067DU 17 1526
85 SK4TA J0690I 19 1458
86 SM4JEW J069VI 17 1404
87 SM4SEF J069NI 20 1357
88 SM2SIU JP94I0 4 1355
89 SK4KR/4 J079GI 22 1351
90 SM7PMT J066XJ 12 1308
91 SKOMG J089U0 27 1299
92 SM4RPR J079FF 17 1151
93 SK6JX/6 J066HX 10 1132
94 SM4RKW J069RN 17 1118
95 SM7OBW JO65OP 15 1064

VHF
NR CALL

1 SK4DE
2 SK1BL
3 SM2ODB
4 SM3NSE
5 SM2EKM
6 SK4EA
7 SM3RLJ
8 SM3COL
9 SM2ILF

10 SM4HAK
11 SM7CMV/7
12 SM6CLU/6
13 SM3AZV
14 SL5ZZC
15 SK7JD
16 SM7SDP/6
17 SM7GWU
18 SK6HD
19 SL5B0
20 SKOCT
21 SK7JC
22 SK6EI
23 SMOOPC
24 SK6CM
25 SM2ECL
26 SK70L
27 SM2KIX
28 SKOUX
29 SLOCB
30 SK7PL
31 SMOELV
32 SK2VX/2
33 SM3RAB
34 SM4RPQ/4
35 SM1OAT
36 SM5EFP
37 SM70SW
38 SM7DCT
39 SMOOUG/O
40 SM2NLD
41 SK7AF
42 SM7LXV
43 SK2AT
44 SM6MVE

RESULTAT
AKTIVITETSTESTERNA 
FEBRUARI OMGANGEN

m
m

ss

8 
5 

8
£ 2

88
$
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(Km) Inkl
560
855
950
650
815
950
952

Nara longitud 0 gr

144 MHz Multi op
1 0Z1F0W/P
2 OZ1ALS
3 OZ9EDR/P
4 OZ6HR/P
5 OZ8ERA
6 SL5ZZC
7 SK7JD
8 OZ1OHR
9 OZ1KTE

10 OZ7RD

11 loggar

116

15
15
16
16

14
14
12
9
9

10
10
9
9
9
6
7
6
6
6
5 
4
4
4
3
3
3

(gr) Freq (MHz)

1694.5

98.7 136.995
99.1 137.620
82.5 137.850
82.5 137.400
98.7 137.500
82.5 137.850
82.6 137.400

432 MHz Single op

14 loggar

1 SM7FMX J 065 29 14 11727
2 OZ1KLU JO46 20 14 11081
3 0Z3ZW JO54 27 14 11036
4 OZ7IS J 065 22 13 9807
5 SM7BHM J 076 19 11 9024
6 OZ1JPT JO64 18 11 8373
7 0Z7TA J 065 16 12 7809
8 OZ6HY JO45 12 7 5085
9 0Z8QD JO66 10 6 4195

10 OZ1ASP JO55 9 6 3980

11 SM5BEI JP90 4 4 3458
13 SM3JGG/3 JP71 2 2 1332

432 MHz Multi op
1 OZ6HR/P JO45 22 12 10032
2 OZ1KTE JO65 15 9 5950

2 loggar

Diplom utdelas till de 3 basta samt till basta fr3n 
varje land.

73 och tack for deltagandet DAVUS/OZ1DOQ 
Uffe.

26 44404
25 37556
20 20052
16 19130
19 17506
17 14835
13 11383
12 10878
11 10039
11 9218

J 064 
J 044 
JO55 
J 045 
JO66
JO89 
JO87
JO55
J 065 
JO56

12 SM7RTF
13 SM7SDP
14 SM6RWY
15 SM70SW
17 SM6MUY
21 SM6SII
24 SM3JGG/3
25 SM3SGU
26 SM0SBI
28 SM5KQS/5 
30 SM7PYJ/7 
32 SM7RZF
34 SM7PTZ
35 SM70BW
36 SM5PRE
37 SM4RPQ 
40 SM20KD
42 SM7BHM
43 SM2NNX
45 SM4RMH
46 SM0PHK
47 SM2OKE

51 loggar

JO66 32
JO66 24
JO57 24
JO76 27
JO67 21
JO67 16
JP71 14
JP82 16
JO99 20
JO88 15
JO76 16
JO65 13
JO77 8
JO65 12
JO78 8
JO79 11
KP03 10
JO76 6
JP93 7
JP70 4
J 089 4
JP93 4

1 0Z4W
2 OZ9PZ/A
3 OZ1CTC
4 SM7JUQ
5 0Z1ANA
6 OZ1GEH/P
7 0Z1L0
8 SM7LXV
9 SM6CLU

10 0Z1KVM

JO46 
J 046 
JO45 
JO65 
JO55
JO55
JO55 
JO65 
JO68 
JO44

Namn Int-ID Tid (min)
Meteor-Priroda 3 80051A 96.15
N0AA9 84123A 102.07
Meteor 2-14 86039A 104.12
Kosmos 1766 86055A 97.78
NOAA 10 86073A 101.28
Meteor 2-15 87001A 104.14
Meteor 2-16 87068A 104.15
Meteosat 2 81057A

RESULTAT JULTESTEN 1987

144 MHz Single op
Nr Call LOC QSO SQR Poang

42844
31984
31073
31034
25634
23383 
15126
14875
14625
14208

12553
11200
10299
9949
8394
7220
6891
6793
6772
6308
6036
5791
4920
4051
4009
3926
2594
2517
2473
1848
1784
1681

EKVATORPASSAGETIDER
on FO12 RS 5 RS 7 RS10/11

DAG VARV UT °W VARV UT °W VARV UT °W VARV UT °W VARV UT °W
15/3 21549 1213 216 7229 1214 088 27463 1203 236 27546 1237 251 3650 1216 140
16/3 21564 1251 225 7242 1317 108 27476 1357 266 27558 1227 250 3664 1246 149
17/3 21579 1329 235 7254 1225 099 27488 1351 267 27570 1217 249 3678 1316 159
18/3 21593 1229 220 7267 1329 119 27500 1346 267 27582 1208 248 3691 1202 142
19/3 21608 1307 229 7279 1236 110 27512 1340 267 27595 1357 277 3705 1232 151
20/3 21622 1206 214 7292 1340 130 27524 1334 267 27607 1347 276 3719 1302 160
21/3 21637 1245 224 7304 1248 121 27536 1329 267 27619 1338 275 3733 1333 170
22/3 21652 1323 233 7317 1351 141 27548 1323 267 27631 1328 274 3746 1218 153
23/3 21666 1222 218 7329 1259 132 27560 1317 268 27643 1318 273 3760 1248 162
24/3 21681 1300 227 7341 1207 123 27572 1312 268 27655 1309 272 3774 1319 171
25/3 21695 1200 212 7354 1310 143 27584 1306 268 27667 1259 272 3787 1204 154
26/3 21710 1238 222 7366 1218 134 27596 1301 268 27679 1249 271 3801 1234 164
27/3 21725 1316 231 7379 1322 154 27608 1255 268 27691 1240 270 3815 1305 173
28/3 21739 1216 216 7391 1230 145 27620 1249 269 27703 1230 269 3829 1335 182
29/3 21754 1254 226 7404 1333 165 27632 1244 269 27715 1220 268 3842 1220 165
30/3 21769 1332 235 7416 1241 156 27644 1238 269 27727 1210 267 3856 1251 175
31/3 21783 1231 220 7429 1344 176 27656 1233 269 27739 1201 266 3870 1321 184
1/4 21798 1309 230 7441 1252 167 27668 1227 269 27752 1350 295 3883 1206 167
2/4 21812 1209 215 7453 1200 158 27680 1221 269 27764 1341 294 3897 1237 176
3/4 21827 1247 224 7466 1304 178 27692 1216 270 27776 1331 293 3911 1307 186
4/4 21842 1325 234 7478 1211 169 27704 1210 270 27788 1321 292 3925 1337 195
5/4 21856 1225 219 7491 1315 189 27716 1205 270 27800 1312 292 3938 1223 178
6/4 21871 1303 228 7503 1223 180 27729 1359 300 27812 1302 291 3952 1253 187
7/4 21885 1202 213 7516 1326 200 27741 1353 300 27824 1252 290 3966 1323 197
8/4 21900 1240 223 7528 1234 191 27753 1347 301 27836 1242 289 3979 1209 180
9/4 21915 1318 232 7541 1338 211 27765 1342 301 27848 1233 288 3993 1239 189

10/4 21929 1218 217 7553 1245 202 27777 1336 301 27860 1223 287 4007 1309 198
11/4 21944 1256 227 7566 1349 222 27789 1331 301 27872 1213 286 4021 1340 208
12/4 21959 1334 236 7578 1257 213 27801 1325 301 27884 1204 285 4034 1225 191
13/4 21973 1234 221 7590 1205 204 27813 1319 301 27897 1353 314 4048 1255 200
14/4 21988 1312 230 7603 1308 224 27825 1314 302 27909 1343 313 4062 1326 209

SM5CJF

VADERSATELLITER

RAPPORT OM 50 MHz 1987/88
Ficin SM6PU, Olof, har jag fStt foljande 

"kortfattade" rapport om vad som sig tilldra- 
git pS 50 MHz under 1987 och Januari 1988.

Aurora
Trots att vi befinner oss strax efter sol- 

flacksminimum sS ar antalet svaga norrsken 
fortfarande stort. Daremot har dom starkare 
minskat i antal. Med svaga norrsken menar 
jag dom som endast forekommer pS lagre 
frekvenser, kring 50 MHz. T.ex. under okto- 
ber -87 hade jag norrsken nastan dagligen (27 
dagar: 21 svaga, 6 starka).

Aurora-Es
I samband med starkt norrsken den 25 aug. 

horde jag OX3VHF pS 50 MHz : dels med T9 
signaler, dels med flutter.

14 jan. 1988 Sterigen en oppning till 
OX3VHF, denna gSng mycket starkare: T9 
signaler, ibland flutter och faktiskt ocksS rena 
aurora-signaler.

28 MHz oppet till USE, men endast mot 
W4.35MHz-signalerfrSn USA mycket starka 
i nastan 4 timmar (2035-0015 UT).

Es
1987 blev ett mycket bra Sr for Es, 50 MHz 

oppet nastan dagligen under hela somma- 
ren. Vidare var det ett stort antal oppningar 
mellan Europa och USA pS 50 MHz. Vilket ar 
ovanligt. Vad England betraffar sS hade dom 
minst 10 dagar med vSgutbredning till USA. 
Sjalv hade jag 2 oppningar till USA pS 50 
MHz, den 19 juni hordes VE, W1, 2, 4, 9, den 
21 juli hordes VE + W1 (korde VE1YX cross
band). 28 maj och 18 juni horde jag FY7THF.

Bland 50 MHz-amatdrerna pSgSr en dis- 
kussion om vad typ av vSgutbredning detta 
ar, men ett ar klart, det har samband med Es. 
Vanligt F2 kan det inte vara, dels har vi sol- 
flacksminimum, dels forekommer dessa opp- 
ningar under sommartid. Vad som var ovan
ligt med gSngna sommarens oppningar till 
USA pS 50 MHz var att dom ibland intraffade 
tidigt pS eftermiddagarna (i vanliga fall opp- 
ningar kl 1900-2400 UT).

Propagation ?
Den 4 jan. 1988 kl 0700-1130 UT intraffade 

en mycket ovanlig vSgutbredningsform. TV- 
stationer ficin USSR hordes upp till 77 MHz 
med mycket flutter och QSB. PS 50 MHz hor
de jag GB2HNQ och GB3RMK, ocksS med 
flutter.

PS 50 MHz forekommer mSnga olika typer 
av vSgutbredningar, mer eller mindre kanda, 
ligger ju i granszonen mellan kortvSg och 
VHF. Detta gor att utbredningar av ovanligt 
slag forekommer. Bl.a. kan namnas : A-Es, 
Aurora-MS (vilket jag observerat mSnga gSn- 
ger men endast pS 50 MHz) samt Es-scatter. 

Speciellt omrSdet 35-40 MHz ar mycket in
tressant. PS den nedStgSende fasen av ett 
starkt norrsken oppnar detta frekvensomrS- 
de for signaler frSn USA. Med ibland starka 
signalstyrkor. Denna vSgutbredning fore- 
kommer ju ocksS pS 28 MHz men ar svagare 
dar. Hur hogt upp i frekvens denna vSgut- 
bredningsform kan gS ar oklart (forskning be- 
hovs). Vid 43 MHz har jag haft flera oppnin- 
gar till USA och pS 50 MHz horde jag den 8 
febr. 1986 K1TOL.

SKRIV TILL

VHF-SPALTEN
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12
276
23

266
30

258
34

250
38

242

41
225

41
216

40
206 

38
196
34

184
25

170
9

153

37
243
42

234
45

225
46

215
47

41
175 
35

163 
25

151
7

137

13 
: 243
3 35

240 224
33 45

216 207
45 50

195 191
49 51

176 177
50 51

161 165
48 49

148 154
46 46

139 146 
42 42

131 138 
38 37

124 131
33 31

118 124 
27 23

113 118
20 13

107 111
11 -3

101 102 
-2 

094

24

117

0
211

32
170

39
141
38

123
34

111
31

103
27

096
23

091
18 

086
13

082
8

078 
2

073

-2

24
206

14
186

20 21

34 30
249 253
36 32

242 245 
38 32

234 236 
38 32

224 226
37 30

214 213
35 23

202 196 
29 8

187 173
16

169

10
192

31
107

27
097

1

25
093 

21
087

17
081

13
077 

9
072 

4 
068 

-2
064

11
081

8
070 

5
062

2 
055

-1
050

15
274

16
268

17
260

17
250

15
238

9
219

-1
310

2
304

22

1
301

Over horisonten
11 12 13 14 15 16 17 18 19

24 
: 148

12 28
154 116 
21 25

113 099

7
: 175 

25 
: 131 

16 26 
131 107
19 23

103 094
17 19

087 085 
14 16

077 078 
10 12 

070 072 
7 8

064 068 
3 4

059 063 
0 0

054 059

4
101

5
077

3 
063

1
054 

-2
047

-3
312

-1
306

23

19
256

19
245

16
230

7
206

-3
306

4
297

10
290

14
284

17
278

20 
272

21
265

23
258

24
251

24
241

22
230

17
214

5
190

OSCAR 10
07 08 09

-3 -2 -1
044 047 051

00

12
264

11
252

8
235

-3
315

2
291

3
284

3
276

2
264 

-1
248

01 02 03 04 05

4
258

-1
237

-2
074 

-2
058

Datum

15/03 
16/03 
17/03 
18/03 
19/03 
20/03 
21/03 
22/03 
23/03 
24/03 
25/03 
26/03 
27/03 
28/03 
29/03 
30/03 
31/03

1/04
2/04
3/04
4/04
5/04
6/04
7/04
8/04
9/04

10/04 
11/04
12/04
13/04
14/04

SM5CJF

QTC 1988 3

UTC Apogeum

0843 2024 
0803 1943 
0721 1903 
0640 1819 
0600 1738 
0519 1657 
0438 1616 
0357 1535 
0316 1454 
0233 1413 
0151 1333 
01101251 
0030 1210 
23491127
2308 1046 2227
1005 2146 
0924 2105 
0843 2024 
0803 1940 
0721 1900 
0640 1819 
06001738 
0519 1657 
0435 1616 
03541535 
0313 1454 
0233 1413 
0151 1330 
01101249 
0030 1208 
23491127

27
: 210 

17 43
208 183

PHASE III C
Nya problem har uppstStt med Ariane-4 

V-22 som skulle ha lattat frSn startplattan i 
Kourou/FY7 slutet av mars. Man raknar nu 
med start tidigast i borjan av juni.

AO-10
FrSn mitten av februari fSr inte langre B- 

transpondern anvandas. Detta p g a den dSli- 
ga solvinkeln som gor att batterierna fSr dSlig 
laddning.

UO-9 OCH UO-11
Satelliterna ar redo att forse 'Nordski' ex- 

peditionen med positionsdata. Mer om 
'Nordski' finns att lasa i SMOKV/Olles artikel 
pS sidan 129.

Amsat-UK och university of Surrey kom- 
mer i Sr att hSIla sin tredje sammankomst den 
29—31 juli i Guildford/Surrey. De som ar in- 
tresserade av att bidra med uppsatser mSste 
sanda dessa till Dr Martin Sweeting, Uosat 
Spacecraft Engineering Research Unit. Uni
versity of Surrey, Guildford, Surrey GU2 
5XH, England senast 2 maj 1988.

BSde tekniska och operativa uppsatser in- 
om omrSdena Oscar och RS-satelliter, veten- 
skaplig, teknisk och pedagogisk anvandning 
av Uosat-satelliten, digital amatorkommuni- 
kation via satellites konstruktion och tillverk- 
ning av amatdrsatelliter, markstationer etc.

Den som inte vill agna sig St RS-10/11 kan 
ju fundera pS om man kan gora nSgot St det 
dSliga vintervadret. For narvarande finns det 
6 st vadersatelliter i ISga banor som sander 
APT-bildersamt 1 geostationar (Meteosat2).

APT-signalen ar FM-modulerad med en 
underbarvSg pS 2400 Hz. Efter demodulering 
digitaliseras signalen i en A/D-omvandlare 
for att darpS omvandlas till en TV-signal pS 
lamplig kanal. APT ar forkortningen for Auto
matic Picture Transmission.

KOSMOS 1766 ar egentligen ingen vader- 
satellit utan har en SLAR /SAR som tar radar- 
bilder med anvander APT-systemet for bild- 
overforingen.

Den som vill veta mer om mottagning av 
vadersatelliter kan skriva till:

Remote Imaging Group, (RIG) c/o Phil 
Seaford, G8XTW, 14 Nevis Cl. Leighton Buz
zard, LU7 7XD, England. Man kan aven kon- 
takta Amsat-SM eller SK4TX som ar QRV 
sondagar kl 1000 SNT pS 3740 KHz
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AR MlN NYA GRANNES ' 
. HAN AR RADI0AMATOR.

I

*************** S S A *************** 
******* s A R N E T NET-GUIDE ******* 
*** SWEDISH AMATEUR RADIO NET ***

CW-NAT. FREKVENS 3565 kHz.

INFORMATIONSKANAL SSB 3700 kHz.

MSndagar SAN/A 1830 SK3SSK NCS:
SM3AVW

Tisdagar
SM7GWF

SAN/B 1830 SK7SSK NCS:

Onsdagar 
SM5AHX

SAN/C 1830 SKOSSK NCS:

Torsdagr 
SM6BSK

SAN/D 1830 SK6SSK NCS:

SM3CIQ
SAN/L 2130 SK3SSK NCS:

Fredagar 
SM3BP

SAN/F 1830 SK3SSK NCS:

Sondagar
SM3BP

SAN/N 1830 SK3SSK NCS:

SSB-NAT. FREKVENS 3725 kHz.
Onsdagar 

SM6BSM
SAN/J 2200 SK6SSK NCS:

Fredagar
SM2JKI

SAN/K 2300 SK2SSK NCS:

Lordagar SAN/G 0815 SK3SSK NCS: 
SM3BP

FM-NAT som Du kan deltaga i ar:
Onsdagar SAN/Z 2000 "Jamtamotnatet" 

over R6 SK3RIA Ostersund. Anr.sign: 
SK3JR

Sondagar SAN/M 2130 "OdmSrdsnatet 1" 
over R2 SK3RET Bolinas. Anr.sign: SK3SSK 

Sondagar SAN/M 2200 ''OdmSrdsnatet 
2" over R7 SK3RHU Hudiksvall. Anr.sign: 
SK3SSK

Utlandska nat:
Tisd. 2000 3555 CW EU-net. NCS: 

DL1GBZ
Onsd. 2100 3565 CW RST-net. NCS: OZ8O 
Sond. 1100 3665 SSB RST-net. NCS: 

OZ9DC
Tiderna ar SvT (Svensk Tid).

oooooooooooooo S S A oooooooooooooo

TRAFIKRAKNING SARNET
Konditionerna battrar sig nu alltmer och 

under januari var de vissa kvallar riktigt hyfsa- 
de. 80-metersbandet har dock blivit mer och 

mer overlastat av allehanda maskinsandare 
Sci det kan vara nog s3 marigt att hitta en ren 
natfrekvens. Men skarn den som ger sig! 
Motto: VI GER ALDRIG UPP!

PERSONLIG TRAFIKHANTERING under 
JAN:

SM7GWF 8, SM5AHX 10, DL2ZAV 15, 
SM6BSK 16, SM3AVW 22, DL1GBZ 22, 
OZ8O 30, SM3BP 46 = 169 radiogram.

NATENS TRAFIKVOLYM under JAN:

**************** SSA ****************

Nat:
SAN/A

Ant: Ant QNI: Ant QTC:
04 016 008

SAN/B 03 010 010
SAN/C 04 013 014
SAN/D 04 016 008
SAN/F 04 018 013
SAN/G 05 052 002
SAN/L 03 003 004
SAN/M 06 151 004
SAN/N 04 014 008

Summa 37 293 071

EU-net 04 010 015

/WAf.(jo.

talet.SM4GL har sant oss ovanstSende klipp fr§n 50- 
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HAN SKA Fl MED Mia 
*kATT GORAlgg^

Kanske nAgot att visa grannarna i handelse av QRM?

RADIOSAM BAND
SM3BP, Olle Berglund, Hartsvagen 10, 820 22 Sandarne 

Tel. 0270-60888
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SCAG............. NATGUIDE TELEGRAFI

Dag SvT kHz Nat:typ,(opr) Call
MAn 1830
Tis 1830 

2000
2000 
2130

Ons 1600

3565 SAN/A:tfc,(AVW) 
3565 SAN/B:tfc,(GWF) 
3555 EU-net:tfc
3520 RNRS
3578 SCAG:HsRC
3508 TOPS UK-net:RC

SK3SSK
SK7SSK
DL1GBZ

DL1GBZ

Tor

Fre 
Lor

Son

1830 3565 
1830 3565 
2130 3565 
1830 3565
1445 3545

7025
1500 3560 
1600 3555 
1030 7029 
1400 14055

SAN/C:tfc,(AHX) 
SAN/D:tfc,(BSK) 
SAN/L:tfc,(CIQ) 
SAN/F:tfc,(BP)

SKOSSK 
SK6SSK 
SK3SSK 
SK3SSK

SMHSC:Hs RC,(NFF)SK6SC 
SMHSC:QSY-freq. 
SCAG:QRP RC SM7KJH
SCAG:RC OZ5RM
SCAG:RC,(KJH) 
SCAG Dx-net:RC

SM7KJH
SM6NFF

1800 3525 SCAG Nordnet:RC
1830 3565 SAN/N:tfc,(BP)

SM3OSM
SK3SSK

Forkortningar: RC = Rag-chew, Hs = high-speed, 
tfc = trafiknat, opr = operator (suffix i callsign)

Om nAgon har ytterligare info till denna ta- 
bell, skicka den garna til CW-spalten!

QRP
QRP pci CW ar nAgot av en skon konst. Att 

ta sig fram med verklig lAgeffekt fordrar bAde 
tAlamod och know-how, och det finns flera 
amatdrer som praktiskt taget alltid bara kor 
QRP2—3 watt. Vi skall kommatillbaka till det 
har i spalten vid ett senare tillfalle litet mera 
utforligt. Lasarens egna erfarenheter av QRP 
mottages garna!

Den har gAngen gaIler det bara en slutsum
mering av Scag QRP-cup, som skickats in till 
spalten frAn cup-manager Christer, 
SM7KJH. Han skriver:

"Tredje kvartalets basta resultat i klass A 
(LF-banden) presterade SM4RTQ, Stefan. 
Klass B (HF-banden) togs hem av SM7KWE, 
Leif, med 36857 km. Gissa vem som tog hem 
slutsegern i resp klass! Hela Arts sammanlag- 
da distanser for de tre basta i varje klass:
Klass A 1,8-3,5MHz
1. SM4RTQ 12600 km
2. SM6BSM 11007
3. SM7DAY 4484

Klass B 7-28 MHz
1. SM7KWE 136909 km
2. SM7DAY 120415
3. SM1CNS 119101

Grattis till Stefan och Leif. De kommer att 
fA sina priser med posten. Ett Ars fritt med- 
lemskap i SCAG resp "QRP Notebook". Cu- 
pen gor nu uppehAII under 1988 och Aterkom- 
mer evt senare, men fortsatt "hacka barvAg" 
med QRP-utrustningen och rapportera garna 
om resultatet till SM7KJH."

ACCU-KEYERN -
STILL GOING STRONG

Ett otal amatdrer anvander dagligen den
s. k. Accu-keyern. (Kortet finns beskrivet
t. ex. i ARRL:s handbok 1977). Nu meddelar 
OZ5RM, Rick, att han har nAgra kort kvar 
som man kan fci for sjalvkostnadspris 35: — 
-l- potto 4:20. Korten lampar sig val for in- 
byggnad i befintlig rig, eller i egen lAda med 
manipulator etc.

RESULTAT SKD NYARSDAGEN 1988
SKD-nyAr samlade ett stort antal deltagare 

med 650 loggade (insanda) QSOn pA 60 in
sanda loggar.

I rostningen pA basta handstil fick denna 
gAngen SM6NZA flest, dvs 9 roster, foljd av

1. TvA fingerspetsar vilar latt bojda pA nyc- 
kelns knopp, sA att den mekaniska stoten nar 
kontakten sluts upptages och avlastar han- 
dens och armens muskier.

2. Sjalva nycklingen utfores genom att en- 
dast handleden ror sig. Nar armen slappas av 
och handleden sanks trycks nyckeln ner sA 
pass mycket att kontakten sluts, och nar 
handleden Ater lyfts gAr nyckeln tillbaka i vi- 
lolage.

3. Fingrarna pressar aidrig nedAt (endast 
handleden), och armens muskier fAr inte 
spannas. Man kan kolla detta genom att satta 
den andra handens fingrar under handleden 
medan man sander: Senorna under handle
den skall dA inte kannasspanda. Om sA arfal- 
let blir sandningen 'nervos', musklerna styv- 
nar och man fcir vad telegrafister brukar kalla 
"glasarm".

Man kan likna den korrekta nycklingstekni- 
ken med att man sitter pci kanten av ett bord 
och svanger benen behagligt avslappade 
fram och tillbaka. Medan den felaktiga nyck- 
lingstekniken narmast motsvaras av att man 
slcir emot med tArna mot en vagg varje gAng 
benen pendlar framAt!

Och kom ihAg: Underarmen skall vara fri 
nar man nycklar. Satt nyckeln sA nara bords- 
kanten att armen inte stoter emot bordet. 
(OZ8O i OZ-EDR, aug. 1987, overs. -GWF).

VAD BETYDER "CW"?
CW betyder "Continuous Waves", ung. 

oavbrutna eller odampade vAgor, i motsats 
till dampade, som man tillampade i s.k. gnist-

SM0FSE, 8 roster och SMOCOP, 7 roster — 
grattis!

(Fullst. resultat kommer i Testspalten).
SM7RXD 
Daniel

EUCW
I den europeiska sammanslutningen for 

framjandeavamatortelegrafi, EUCW, har det 
roterande ordforandeskapet nu gAtt till Eng
land, dar G4FAI, Tony, tar hand om klub- 
ban. Nordisk medlemsforening ar Scag, dar 
OZ8O, Erik ar kontaktman till EUCW.

LITET TELEGRAFITEKNIK
I forra numret tog vi upp en artikel om mot- 

tagning, har kommer frAn samma kalla nAgot 
om CW-sandning:

(Efter ZL2IQ i "Break-in", New Zealand).
Det finns mAnga amatdrer som njuter av 

CW, men andra som finner det narmast mot- 
bjudande. Det senare kan bero pci tvA saker: 
Sandning eller mottagning!

Sandning
En del tycker att det ar en stor fysisk an- 

strangning att sanda telegrafi. Men det behd- 
ver det inte vara (se bilden).

sandare i radions barndom. Vid gnistsand- 
ning skedde en fortgAende nerdampning av 
den utsanda signalen, som "ebbade ut" efter 
ett kort ogonblick. DA man sedermera over- 
gick till andra principer for alstring av den mo- 
dernare oscillatorkopplingen, kom den nya 
telegrafin att fA sitt namn efter de dampade 
vAgor man nu arbetade med: C(ontinuous) 
W(aves).

PIP PIP HURRA!
TELEGRAFEN firade 150-Arsjubileum i 

mAndags. Det var den 11 januari 1838 som 
uppfinnaren Samuel Morse skickade det for- 
sta telegrammet. Texten lod:

— Jarnvagsvagnar kom just fram, 345 pas- 
saga re.

PA sondagen samlades omkring 30 radio- 
amatdrer pA fabriken i Morristown i den ame- 
rikanska delstaten New Jersey som det forsta 
meddelandet skickades frAn och sande ut ett 
fodelsedagsmeddelande pA morse och med 
rosten.

Telegrafens bidrag till den tekniska utveck- 
lingen kommer att firas hela Aret genom olika 
evenemang, sade Sarah Haskins pA Historic 
Speedwell, anlaggningen som Morse borja- 
de sanda frAn.

Morsesignalerna har med tiden ersatts 
nastan helt av data och rosten. Men en av ra- 
dioamatdrerna som var med och sande frAn 
Historic Speedwell pApekade att det fortfa- 
rande finns tillfallen d A morse ar det enda som 
fungerar.

Det ar bland annat vid naturkatastrofer, 
som efter jordbavningen i Mexico City i Sep
tember 1985 dA storningarna ar sA kraftiga el
ler signalerna ar sA svaga att morse ar det en
da som gAr fram.

(Ur Varldens gAng 13 jan 1988, insant av 
SM6UG).

QN-SERIEN
De forsta Q-forkortningar vi fAr lara oss ar 

de som ingAr i certifikatsproven. De borjar 
vanligen pA QR, QS, QT eller QU. Men det 
finns en annan serie som man hor allt oftare 
pA banden, namligen den som borjar pA QN. 
Den serien antogs i amatdrsammanhang 
forst av ARRL, och ar speciellt anpassad for 
kommunikation dar man ar flera stationer pA 
samma frekvens i ett s.k. nat. Forkortningar- 
na har syftet att gora kommunikationen lite 
smidigare, dvs vissa Aterkommande stan- 
dardmeddelanden kan sagas med en enkel 
forkortning i stallet for med en lAng mening. 

QN-serien, som tillampas bl .a. av SSA tra
fiknat, finns publicerad i ARRL:s Operating 
Manual, men kan ocksA fAs via Sarnet TL 
SM3AVW.

Ett exempel: "QNI" betyder "Jag checkar 
in pA natet".

ArsmOte
Scag forlagger sitt Arsmote 1988 till Hamar, 

norr om Oslo, lordagen den 6 augusti.

lAsarbidrag
MAnga spaltlasare har sjalv bidragit till CW- 

spalten. Bidrag i form av artiklar om CW 
(sjalvforfattade eller saxade ut nAgon tid- 
skrift), erfarenheter frAn telegrafiinlarning el
ler-undervisning, datorprogram, synpunkter 
pA CW:n som kommunikationsmode, nyck
lar, teknik mm — mycket valkomna!
GWF
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SRJ's JAKTER 1988
Febr. 27: Gunnar
Mars 13: -RGH/Johan

27: BoS
April 6: Sven

13: Sven
20: -A KF/Bosse
23: NATIONELL JAKT/VRK
27: ClasT

Maj 4: -EJY/Anders
14: NATIONELL JAKT/ESA
18: -KON/Olle
25: -BGU/PA

Juni 1: -OY/Lasse
8: -HBV/Bengt

11: NATIONELL JAKT/SRJ 
15: -RZC/Theo 
22: Gunnar
.......  SommaruppehSII. .........
Pass upp for ev sommarjakter

Aug. 10: -CLE/Lennart
17: -CZI/Klas

20--21: NM i Norge
23: -A KF/Bosse

27--28: ARETS SM i STOCKHOLM 
med omnejd

Sept 3: -ACU/Uno
7--10: VM i SCHWEIZ

14: -RZC/Theo
21: -BF/Calle

Okt. 7 -8: KM/SRJ OPEN/Gunnar
15: skApjakt, budkavle/ 

-OY/Lasse och -EJY/Anders
23: Lennart B
30: ClasT

Nov. 13: BoS
27: -CZI/Klas

Dec. 4: -BGU/PA
Som synes en diger jaktlista med 25 st jak- 

ter i poangserien och dartill 3 st nationella jak- 
ter, ett SM, ett NM, ett VM, en skSpjakt samt 
vSrt KM/SRJ OPEN. Inte ilia, eller hur?

SKAPJAKTEN 1987
Har foljer storyn om hur SR J vann Srets 

Skcipkjakt, arrangerad av VRK och med 10 st 
ravar. Banlaggare var-EZM/Leif.

SRJ-laget bestod av -RZC/Theo, - 
RGH/Johan samt Gunnar Svensson. Obser- 
vera att avsnitten Ed har publicerats i forfat- 
tarnas ordningsfoljd men en del av er lar nog 
inte ha nSgra speciella svSrigheter att lista ut 
vem som har skrivit vad.

Darmed ut i skogen!
" - - Hej alia julskinkor och ravjagare!
Nej, skamt Ssido, man skall inte vara elak 

mot alia som fastnat halwags och bara kor ra- 
dio(apparater) istallet for att som andra jaga 
desamma i skogen.

Det har f3r man val for pl banden Sei smS- 
ningom, men f.n. ar jag QRT pl 80 m, si jag 
vSgar pika lite.

lallafall. Vi skall inte uppehcilla oss alltfor 
lange vid nuet med nedblSsta antenner, ny- 
sno och sncilblcist utan forflyttar oss raskt til I- 
baka till en solig oktobermorgon. Aret ar 1987 
och Sveriges mest inbitna ravjagarcorps har 

precis vaknat ur sin oroliga nattvila. Uppska- 
kade anhoriga har under natten med fasa 
tvingats bevittna hur det upphetsade sinnet i 
somnen reser sig ur sin tilltufsade badd och 
ratt ut i luften ropar: "SKAPET!" varpS det 
oroligt, i drommarnas varld, springer vidare. 

HSIogda efter nattens storda somn fSr de 
sen se honom otlligt leta efter sina special- 
trimmade utensilier, hela tiden grymtande, i 
det han dem ej finnerforran... Ja, just det! — 
"Vemi...?" PS nSgot konstigtsatt har de alia, 
i skydd av morkret, forpassats till sangen!

Sen kommer han till frukostbordet. Som 
forblindad av sin foresats lagger han under 
sin hastiga mSItid ej marke till sina familje- 
medlemmars slitna ansikten utan lamnar 
dem snart St deras ode och far mot VasterSs 
och den hSrda kampen.

"Men... Ar han en av oss? Ja Stminstone 
en del av oss."

Jag sISr piggt upp ogonen i den flacka 
solstrimma av brittsommar som nyss vackt 
mig, avslutar frukosten och gSr, andandes 
den friska hostluften in, mina vanner i bilen 
till motes och vi beger oss till VasterSs.

Starkt efter den gemensamma rasten i 
vad-det-nu-heter strax fore Enkoping med 
Kalle och Gunnar i den andra bilen, borjar jag 
kanna mig som en fullvardig medlem i Stock
holms RavJagare.

Men skall sanningen fram sS... AlltsS, jag 
trodde innerst inne aidrig pS det. Nae. Skall 
VI vinna skSpet sS skall det till... Nae... At- 
minstone inte JAG. Det GAR inte!

Men sS kan man ju inte gS Eskilstunagrab- 
barna till motes, vSra varsta konkurrenter. 
Anej! SS sjalvsakert svingar man sin rackliga 
kroppshydda in i omkladningsrummet och 
forsoker se allvarlig och respektingivande ut 
och sager:

— "Har ser ni de som vinner skSpet!"
For att inte behova nedslSs av blickar som 

anstrangda forsoker hSIla tillbaka ett gap- 
skratt vander jag mig om, mumlande nStt om 
kartor och forsvinner ut igen.

Samling till start. Nu galler det! - - "
" - - Att sS har efterSt minnas tillbaka hur 

det var nar man motte Kalle i narheten av rav 
9 med upptackten av att befinna sig mitt pS 
kartan utan att det var avsikten, ar inte roligt.

RPO-SPALTEN
SM0BGU, PA Nordwaeger, Gravlingsvagen 59,161 37 Bromma

Tel. 08-260227
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tidigare tavling: SM5OCK, Hakan halier tungan ratt i mun.

SRJ s vinnarlag vid Skapjakten 1987. Fran va.: 
-RGH/Johan.

FrAn en

dax att snurra pa klacken 90°. Det vore kan- 
ske pci tiden att ta en latt orienteringskurs pA 
ett par veckor! Hinner ej fram, gAr pA kom- 
pass men for lAngt. FAr sallskap med -CGR/ 
Sven och tillsammans lurar vi varandra soder 
ut over vagen, Icingt ut i karret. Nu kommer 
generaltabben — enligt mitt trotta huvud ar 
tiden snart ute, alltsS sista passet. StAr for 
lAngt soder ut och missar aven tiden nar 8:an 
sander. Fcir se Sven rusa ivag pA nAgot som 
liknar nordlig kurs. Tank, missat sista passet 
och har tvA minuter pA mig att hitta en rav, 
som jag ej vet var den ligger! Snurrar runt, 
ivag pci nordlig kurs. Medan jag forsoker fA in 
samma kurs som Sven hade nar han forsvann 
in bland granarna, forsoker jag dra mig till 
minnes vilken kurs jag hade forra gAngen jag 
lAg 90° fel. Hittar vagen igen och springer 
fram och tillbaka och skummar hela sodra de-

RESULTAT:
1) Lag SRJ

2) Lag VRK

3) Lag ESA

4) Lag OSA

-RZC/Theo 
Gunnar S 
-RGH/Johan 
Christer E 
H Sundgren 
-DAA/John 
-OXY/Johan 
-OX V/Urban 
-PIZ/Tomas 
Bengt E 
-CGR/Sven 
Maria J

10 ravar 1.42.15 
10 ravar2.00.40 
10 ravar 2.12.00 
10 ravar 1.52.45 
9 ravar 1.59.00 
9 ravar2.07.30

10 ravar 1.41.00 
10 ravar 1.42.20 
6 ravar 1.48.00 

10 ravar2.00.38 
10 ravar2.07.30 
4 ravar2.09.00

Fotnot: Det har beslutats att skApjakterna 
i framtiden skall fA SM-status samt springas 
som en budkavle med 3-mannalag. Forhopp- 
ningsvis skall detta oka intresset for jakten!

len av terrangen fore vagen men ingen rav.
Dax att ta norra delen. Har ni sett en hund 

skumma av terrangen? Tank er att den gAr 
(springer) pA bakbenen samtidigt som den 
fortvivlat stirrar vaxelvis pA klockan och ter
rangen, sA har ni mig. Mina tvA minuter efter 
sista passet ar ute for lange sedan (tror jag), 
men skarn den som ger sig. Har man tur kan 
man ju fA Ska med raven till starten iallafall. 
Moter en jagare, fAr samtidigt syn pA stora 
granen, stamplar och upptacker att tiden ar 
ju ej ute. Kortis i roten lurade mig! Nu rinner 
krafterna till igen, det finns ju tid (och ravar 
kvar). 7:an, 3:an och 1:an vantar pA besok. 
Hur mAnga forlorade pass ar det nu? Sk-t 
samma, nu galler det 7:an. - - "

" - - over ett kalhygge springer nu den re- 
vanschsugne jagaren och funderar pA var 
skApet skall stA. NAgot overraskande brakar 
4:an igAng pA andra sidan gardet. Efter att ha 
siktat in ett par tallar tar han den efter passet 
och fortsatter till 6:an, dar han stamplar sin 
nast sista rav. Utan att tappa koncentratio- 
nen beger han sig darefter till 2:ans kryss, 
som inte alls visar sig ligga vid raven. Tack va- 
re sparad spurtstyrka Astadkommer han en 
sluttid, som retfullt nog ar en minut samre an 
segrartiden.

Vai framme vid mAlet blir vantans tid svAr, 
dA det lange ar ovisst var skApet skall stA, 
men det visar sig att SRJ's tekniska lag ut- 
klassar dvriga lag med flera ravlangder. - - "Gunnar Svensson, -RZC/Theo,

Man borde lagga in en protest. 9:an var for 
stark i forhAllande till dvriga ravar dar jag stod 
ute pA stora landsvagen. Grundlurad!

Efter 2:an och 9:an var det helt enkelt bara 
att AtergA till kartkanten. 4:an och6:an ligger 
bra till men 4:an ar starkast och bor ligga 
narmre. Full fart framAt, hittar ncigot att sprin- 
ga pci, fort gAr det. Slolyssnar, vad fcir jag ho- 
ra! I med backen, oka fatten, 5:an ligger ju 
runt hornet! Det tjuter och brakar bland alia 
granarna, hinner faktiskt fram. En rav gratis, 
tank om man inte haft saxen pA!

Fortsatter mot 4:an justerar om kompas- 
sen eftersom jag har (pmnat grundbaringen, 
stannar upp och letar i ett granbestAnd fore 
ett oppet omrAde med ris, sten och andra 
svArforcerade hinder A la plojning mitt i sko- 
gen. MAste vara nAgon bonde som kort fel 
med traktorn. Nar 4:an startar igen blir det att 
ta sig over detta omrAde men Aj!, stukar foten 
i plojningen, Bara att halta vidare, hinner ej 
over i passet. Varfor kan det inte vara en nor
mal passlangd pA 2 minuter? DA hade det inte 
varit nAgra problem.

Vai over ar det dax att klattra lite uppAt un
der noggrann kompassgAng. FAr sallskap 
med -KON/OLIe, upptacker raven och fdrso- 
ker smyga fram utan att Olle ser det, men det 
gAr inte. Samtidigt stampling. Nu snabbt 
ivag till 6:an, det galler att ta in de tvA forlora- 
de passen. Hinner precis pejla 6:an innan jag 
lamnar 4:an. Det blir en lAng kompassgAng, 
har inget bra kryss. GAr for lAngt, kommer 
upp till karthornet. Vander och borjar sick- 
sacka genom terrangen men hittar inget. Nar 
raven borjar sanda blir det en rush genom res- 
ten av karret och upp pA berget, stamplar. Nu 
blir det 10:an, hittar gransen i ostlig riktning 
ut i karret, mycket fuktigt! Justerar kursen 
mer soder ut och i nasta pass ar vi fler som av- 
synar terrangen kring raven. Har blir det ett 
nytt missat pass — betyder minst 78 minuter. 
Upptacker den "manskliga” raven, som lig
ger i en svacka och laser tidningen. Men var 
ar klamman? Vi ar fem jagare, som springer 
kors och tvars under och efter sandningen 
men kammar noil. Till slut har vi vant upp och 
ned pA varenda sten och grop och se... dar ar 
den!

Olle och jag lamnar mot syd-vast men nar 
8:an satter igAng med sin melodi ar det Ater
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funktionstangent - till sandning 

print : goto 1340

print "eHmottagning)” : 
get#2, b$ : get c$ ; if 

poke 37136, 129 : poke 37138,
c$ = "" then 1380 : rem 

rem

134
tecken frAn rs232 och
tangentbord

if c$ = ” " then xm = 0 
if c$ = 133 then 1470 : rem 
if bS = "" then 1340 
a = asc(b$) : if a$<a) = "or" then 
if pos(x) = 40 then print
if a = 27 then xm = 32 : goto 1340 
if a = 31 then xm = 0 : goto 1340 
print a$(a + xm); : goto 1340
rem------------------------------------------------------------
rem shndning

sifferskift 
bokstavssk i f t 

1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450

1470 print "«1(sMndning> poke 37136, 129 : poke 37138, 0
1480 get cS ; if c$ - ”” then 1480 : rem tecken frAn tangentbord
1490 if c$ = 133 then 1330 : rem funktionstangent - till mottagning
1500 if c$ <> chr$<13> then 1530
1510 print#2, chr$<8); : print#2, chr$<8); print#2, chr$<2); : print
1520 goto 1480
1530 for i = 1 to 63
1540 : if c$ = a$<i) then n = i : goto 1560
1550 next
1560 if n > 32 then 1590
1570 if xs <> 2 then xs = 2 : print#2, chr<31);
1580 goto 1610
1590 n = n - 32 : if xs = 1 then 1610
1600 xs = 1 : print#2, chr$<27); : rem
1610 print c$; : print#2, chr$<n>;
1620 if peek<669> <> peek(670) then 1620 : rem
1630 goto 1480

rem bokstavssk i f t

sifferskift

vhnta tills tecknet sAnts ivAg

helt utan att nAgon audiosignalkalla kravs. In- 
signalen kommer mer eller mindre direkt frAn 
datorn, och dess kvalitet ar nu av underord- 
nad betydelse.

Summa summarum!
Vi kan vinna litet i kvalitet pa vAra utsanda 

signaler genom att anvanda det hogre tonpa- 
ret om vi kor AFSK. Stationer som kor med 
olika tonpar kan utan vidare kommunicera 
med varandra nar det galler ssb, eftersom 
skillnaden kompenseras med en justering av 
mottagningsfrekvensen.

Vi kan ocksA vinna i kvalitet genom att inte 
kora med AFSK overhuvudtaget. Vi utnyttjar 
dA mojligheten att med en digital signal till 
sandaren, generera ett frekvensskift. Proble- 
met med audiosignalkvaliteten och overto- 
ner uppstAr inte vid FSK.

ETT ENKELT RTTY-PROGRAM
FOR VIC-20

Bilden visar en lista over ett ganska enkelt 
program for RTTY. Det innehAller inga fines- 
ser som automatisk utsandning av data om 
den egna stationen, RYRYRYRYRY-ramsa 
eller sA. Programmet skall kunna sanda och 
ta emot RTTY med BAUDOT-koden. Tyvarr 
har jag pga avsaknad av utrustning inte kun- 
nat prova programmet, men avsikten ar inte 
att presentera ett fullstandigt program, utan 
att visa principerna.

Jag skall gA igenom programmet uppifrAn 
och ner, och med hanvisning till radnumren, 
ge kommentarer.

Rad 1000 -1090
Harfinner vi programrubriken och oppning 

av RS232-kanal. RS232ar, grovtsett, beteck-

NOVISSPALTEN
SM2LCI, Stefan Elf, Kvistgatan 195, 931 56 Skelleftea

1000 rem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1010 rem enkel rtty - skall gA att ktira pA vic-20, Atminstone om man plockar
1020 rem bort kommentarerna. reservation ftir eventuella fel dA Jag inte kunnat
1030 rem provktira programmet <!).
1040 rem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1050 rem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1060 rem bppna rs232-kanal med sk 'user baud rate' och stMll in fdr mottagning
1070 rem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1080 open 2, 2, 3, chr$<96) + chr$<16)
1090 poke 37136, 129 : poke 37138, 134
1100 rem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1110 rem stall in rMtt hastighet (mellan 16 och 110 baud beroende pA modemet)
1120 rem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1130 print "civic-20 rtty" : print : print : print
1140 input "Bverf.hastighet"; br : if br = 0 then br = 45.45
1150 if br > 16 and br <= 110 then 1180
1160 print : print : print "ogiltig bverf.hastighet" : for i = 1 to 1000 : next
1170 goto 1130
1180 bt = int<1.1082e6/br) : bh = int<bt / 256) : bl = bt - bh * 256
1190 poke 665, bl : poke 666, bh
1200 rem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1210 rem sAtt upp tabell fttr konvertering ascii <> baudot
1220 rem--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —
1230 dim a$<63) : restore : for i = 0 to 63 : read a$<i) : next
1240 rem------------------------------------------------------boksstavsskift-----------------------------------------------------------
1250 data $, e, a, ” ", s, i, u, cr, d, r, J, n, f, c, k, t, z, 1, w, h, y
1260 data p, q, o, b, g, m, x, v, ""
1270 rem----------------------------------------------------------sifferskift-------------------------------------------------------------
1280 data 3, " ", ’, 8, 7, cr, $, 4, *, !, <, 5, +, ), 2,
1290 data "", 6, 0, 1, 9, ?, A, "", ., /, =, ""
1300 rem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1310 rem mottagning

MER 0M TONPAR OCH AFSK!
SM5EIT, Erik, som har varit aktiv pA RTTY 

sedan 1970, ringde mig och tyckte att jag 
skulle diskutera litet kring tonpar, och AFSK 
kontra FSK. SARTG, The Scandinavian 
Amateur Radio Teleprinter Group och Erik 
har sedan lange propagerat for att vi skall 
overgA till FSK, eller till det hogre tonparet 
om vi kor AFSK. Varfor vill de det?

Jag skall forsoka redogdra for orsakerna. 
Vi borjar med tonparen.

Hoga eller laga tonparen?
Jag namnde i forra spalten att vi i region 1 

anvander oss av det sk lAga tonparet 
(1275/1445 Hz) narvi kor RTTY. Kan detalltsA 
vara nAgon fordel att i stallet anvanda det 
hogre (2125/2295 Hz)?

Jo, varje signal vi genererar ar mer eller 
mindre distorderad, forvrangd. I detta fall gal
ler det signalen vi skapar i modemet och lag- 
ger pA mikrofoningAngen for att producera 
den onskade utsignalen. LAt oss anta att den- 
na signal inte ar helt ren (fler faktorer kan in- 
verka menligt pA tonsignalkvaliteten, men 
det fAr bli ett amne till en annan spalt). DA 
kommer den att innehAlla overtoner av 
1275/1445 Hz. Forutom de avsedda 1275/ 
1445 Hz fAr vi dA aven t ex 2550/2890 och 
3825/4335 Hz (forsta och andra overtoner- 
na).

En ssb-sandare ar vanligen konstruerad for 
att arbeta inom omrAdet 300-3000 Hz vad gal
ler modulationsfrekvens och vi kan anta att 
Atminstone tonerna 2550/2890 Hz slipper 
igenom. V/ sander d3 uten signal som inte ar 
ren, vilket ar klart otillfredsstallande.

Om vi anvander det hogre tonparet (som i 
USA), 2125/2295 Hz, blir overtonerna 4250/ 
4590 och 6375/6885 Hz. De hamnar klart ut- 
anfor det omrAde som sandaren arbetar med, 
och filtreras effektivt bort. Signalen blir rena- 
re an dA vi anvander det lagre tonparet.

Skalet till att man ville anvanda ett tonpar 
med lagre frekvens an amerikanarna, var kan- 
ske att man ville komma narmare centrum av 
mottagarens passband. Men, som vi nu sett, 
kraver det hogre kvalitet pA de pA mikrofonin- 
gAngen pAforda signalerna.

AFSK eller FSK?
Om vi kor AFSK lAter vi en signal frAn mo

demet pAverka en ssb-sandare, som darige- 
nom omvaxlande sander ut tvA naraliggande 
frekvenser (skillnaden ar 170 Hz) vilka repre- 
senterar etta och nolla i 'datorsprAket'. Nu ar 
det sA, att mAnga moderna 'riggar' (sandare, 
transceivrar) har en inbyggd mojlighet till att 
Astadkomma ett frekvensskift. Det finns ett 
lage pA 'mode-omkopplaren' som kallas 
RTTY eller FSK. Detta galler faktiskt en del 
mindre moderna ocksA, t ex min gamla Som- 
merkamp FL/FR dx 500!

Genom att lagga signalerna frAn datorn, 
eventuellt via nAgon krets for justering av sig- 
nalnivAn, pA en lamplig kontakt pA riggen, 
kan man Astadkomma att 'datastrommen' av 
ettor och nollor (hog eller I Ag spanning) med- 
for ett frekvensskift i 'riggen'. Detta sker nu

id
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Detaljbild av JR14, den nya sandaren.
9 st. kretskort ingaende i WCY-transc. 
Saknas gor natdelen och ISgpassfiltret

A

Fr.v. JR17 handregiering, under den PCIM 177 
(skala), JR14 nya sandaren och JR22 nya VFO:n.

WCY- 
transceivern

Nagra bilder 
fran SM5PJI

ningen pa det seriella kommunikationssatt vi 
anvander. Det ar viktigt att oppna RS232 in- 
nan eventuella vektorer deklareras (i commo
dore BASIC) som pci rad 1230. Dessa forstors 
annars nar RS232-kanalen oppnas.

Rad 1090 staller in de stift i den sk USER 
PORT vi anvander som PTT (omkoppling 
sandning/mottagning) till sandaren, i mot- 
tagningslage.

Rad 1100-1190
Programbeteckningen skrivs ut nar vi star

tar och dverforingshastigheten stalls in. Ad- 
resserna (decimalt) 665 och 666 skall inneh^l- 
la ett varde p£ forh^llandet mellan overfo- 
ringshastighet (baud rate) och systemkloc- 
kans frekvens. Detta beraknas i rad 1180. 
Normalt anvander vi 45.45 baud, men vissa 
nyhetsbyrSer kor med 50 baud.

Rad 1200 - 1290
Har borjar det brannas! Vi satter upp vek- 

torn (eller tabellen om man s5 vill), som inne- 
hcillerdata forkonvertering mellan ASCII och 
BAUDOT. Enligt resonemanget i forra spal- 
ten har vektorn 64 element (0 -63). Rad 1230 
deklarerar vektorn och laser in varden fr^n 
data-satserna som foljer.

Rad 1300 - 1430
Detta ar slingan for mottagning. Rad 1330 

skriver ut texten '(mottagning)' p3 bildskar- 
men, samt satter sandarutrustningen i mot- 
tagningslage.

I rad 1340 tas ett tecken in frdn RS232 och 
placeras i variabeln b$ (get #2, b$). Dessut- 
om tas ett tecken in fr3n tangentbordet. 
Kontroll sker om huruvida nSgon tangent 
verkligen trycks ned (if c$ = " "). Om s3 var 
fallet undersoks blanktecken, vilket ger en 
tvingad citergcing till bokstavsskift (beteck- 
nas med xm = 0), samt chr$(133), vilket ar 
en funktionstangent for overgoing till sand- 
ningslage. Overg^ngen till bokstavsskift med 
blanktecken kan vara bra om man bara fSr 
konstiga siffror pa skarmen, dvs befinner sig 
i fel skift. Annars drojer det tills motstationen 
sander nasta skifttecken innan man hamnar 
ratt!

Om ingen tangent hade tryckts ned och ett 
tecken verkligen hade kommit in fr^n 
RS232-kanalen, hamnar vi pa rad 1390. Den 
forsta konverteringen sker nu. Vi vill se om vi 
fcitt vagnretur, CR.

Forst laggs ASCII-vardet for tecknet som 
kommit in (b$) i variablen 'a'. Vi kontrollerar 
s£ om det 'a'-te tecknet (a$(a)) i listan a$ ar 
CR. Tecknet CR ar, liksom nSgra till, obero- 
ende av om vi befinner oss i siffer- eller bok
stavsskift!

Lcit oss nu se hur tabellen for konvertering 
mellan ASCII och BAUDOT ar uppbyggd:

Exempel:
Tecknet 'Z' har BAUDOT-koden (binart) 

'10001', eller (decimalt) 17. Vad finner vi pa 
plats 17 i tabellen (kom ihSg att den borjar 
med noil; rakna 0, 1,2,... , 17)? Jo, vi hittar 
bokstaven 'Z'!

Siffran '9' har BAUDOT-koden (binart) 
'11000', eller (decimalt) 24. Men '9'arensiff- 
ra och vi m^ste addera sifferskiftet '32' och 
fcir24 + 32 = 56. PS plats 56(0, 1,2,... ,56) 
hittar vi '9'!

Den sk avkodningen, som sker i raderna 
1410-1430, innebaralltsS attvi staller in skif- 
tet som symboliseras med variabeln 'xm' om 
skifttecken tas emot, och att vi skriver ut det 
tecken i tabellen som stSr pa den plats som 
motsvaras av dess BAUDOT-kod (a$(a + 
xm)).

Rad 1440 1630
Detta ar sandningsslingan. Rad 1470 skri

ver ut en text (sandning) och staller sandaren 
i sandningslage (PTT).

Konverteringen gSr till pa 'samma' satt 
som vid mottagning, fast omvant! Forst tas 
ett tecken in frSn tangentbordet. Test sker pS 
om det ar en funktionstangent (for dvergSng 
till mottagning). Ett annat specialfall ar om vi 
har tryckt pS CR, vagnretur.

MSnga amatdrer kor med 'gamla' meka- 
niska fjarrskrifts-terminaler, som inte ar sS 
snabba i svangarna som datorerna. Darfor 
brukar man sanda 'CR CR LF' (LF - radfram- 
matning) istallet for bara 'CR'. Dei ger man 
RTTY-maskinerna en chans att hinna med, 
och undviker att de skriver under returen till 
vanstermarginalen. Denna special-CR sands 
pci rad 1510.

Om det nu inte var CR utan ett annan tec
ken, tar vi isnurran p3 raderna 1530-1550 re- 
da p£ var i tabellen motsvarande tecken stcir: 
position 'n'. Om 'n' ar storre an 32 galler det 
ensiffra(rad 1590-1600) och vi mciste sanda 
ut ett tecken for sifferskift (chr$(27)) innan vi 
sander vSrt tecken (rad 1610). Variabeln 'xs' 
flaggar for om vi eventuellt redan befinner 
oss i sifferskift, och alltsci inte behover sanda

BAUDOT-KODEN

En tabell over nSgra tecken, deras 
BAUDOT-koder och binara varden. 
Jamfor ordningen i vektorn i pro
grammed Detta att addera 32 till 
siffror och lagga dem efter boksta- 
verna i vektorn ar endast ett be- 
kvamt satt att hdlla ratt pd skiftet.

Bokstav Siffra Binarkod Decimalkod
(NUL)

E
(NUL)

3
00000
00001

0
1

(LF) (LF) 00010 2
A — 00011 3

(SP) (SP) 00100 4
S 00101 5
I 8 00110 6
u 7 00111 7

(CR) (CR) 01000 8
D $ 01001 9
R 4 01010 10

ut detta tecken.
Om det var en bokstav som skulle sandas 

ut, kontrolleras pci rad 1570 om vi ligger i ratt 
skift, och sedan sands tecknet pS rad 1610.

Rad 1620 jamfor undre och dvre grans av 
RS232-kanalens 256 bitar stora sandnings- 
buffert. Om dvre och undre grans ar lika, har 
alia tecken sants ivag.

JA, DET VAR ALLT ...
Var detta 'for sveirt', I3g det over Novis- 

spaltsnivS? Skriv och tyck. Sjalv gissar jag att 
detta ar i utmarkerna av novisomrSdet, men 
ni mSste sjalva tala om vad ni anser. SPAL- 
TEN AR TILL FOR ER!

Denna spalt kan nog fordra en god stunds 
eftertanke om du inte ar Sci van vid program 
och programmering. Jag hoppas att du som 
inte ar det, i alia fall har kunnat forstS litet av 
hur RTTY fungerar.

Men man behover inte skriva sina program 
sjalv, om man inte vill. Det finns ganska gott 
om 'gratisprogram' som man kan fei via 
SARTGs programbank t ex. Det gSr ocks§ 
att kopa.

Nasta geing handlar spalten om AMTOR, 
och dci blir det mer diskussion kring detta 
med trafikprocedurer - protokoll. Inga fler 
program pci ett tag - jag lovar!
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Nyckling

SK5RTG kanalS12

Brussparr

TX

Utsikt over hustaken dar bland andra amatorers antenner SK5RTG den nya repeatern 
pa 70 cm i Arboga, sitter. Foto: SM5NTT

1750Hz 
avkaning

ARBOGAS LEJON VISAR KLORNA
Resultatet av 1988 Srs "Hunting lions in the 

air" blev klart godkant for Arbogas radioama- 
torer. Under de 36 timmars jakt togs ca: 300 
kontakter med ett slutresultat av omkring 
1000 poang.

"Lejonen" hade i Sr slagit lager vid den 
vackra Hjalmarestranden och hyrt en stuga 
vid Herrfallets stugby.

Arbogas radioamatdrer korde antenner 
och material i flera dagar. Slutligen stod dar 2 
vertikaler for 80 meter, 2 for 40 meter, dipoler 
for 80 och 40 meter plus en 4-element beam 
for 10, 15 och 20 meter. Jordplanens langd 
uppgick till omkring en och en halv kilometer.

Operatorer var SM5EMR, Jonny Rosen- 
quist, SM5GZ, Bernt Froden och SM2OJR, 
Jonathan Silvergren. Dessutom assisterade 
mSnga andra med "markservice" osv. Ingen 
namnd och ingen glomd.

SM5NTT Christer KLasen

NY LOKALREPEATER
En ny lokalrepeater for 70-cm har startats i 

Arboga. SK5RTG pS kanal S12somstartades 
upp hosten 1987 har gdtt mycket bra utan 
nSgra barnsjukdomar.

Repeatern som forst testades frSn ett QTH 
med relativt dSlig antennhojd hos SM5IXH 
Herbert, visadesiggS mycket bra. Nu harden 
flyttats till ett hogre ISge med ett alldeles ut- 
omordentligt resultat.

Antennerna bestSr av tvS 5/8 G P-antenner 
med 4.5 meter emellan i hojd. Uteffekten ar 
ca: 10 Watt.

Ett bra jobb av Arboga Radioklubb, ARK, 
och dess medlemmar.

SM5NTT Christer Klasen

4-el. beamen som anvandes vid Herrfal- 
let under 1988 drs "lejonjakt" av Arbogas 
radioamatdrer. Foto: SM5NTT

RX

CW
tong.

STARTA TX 
SAND ID

MIKR0 
PROCESSOR
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RADIO 88
Massa i Boras den 26—28 augusti 1988

Knalledoniens huvudstad Bor3s, mitt i 
Tygriket, ar platsen for 3rets stora begivenhet 
for radioamatdrer, kortv3gslyssnare och an- 
dra radio- och teknikintresserade.

Bor3smassan som arrangor, i samr3d med 
Bor3s Radioamatdrer och Sveriges DX-For- 
bund, anordnar fack- och publikmassan RA
DIO 88 under tiden 26-27-28 augusti 1988.

Massan kommer att bli en intressant nor
disk traffpunkt for radioamatdrer, kortv3gs- 
lyssnare, allmanhet och befattningshavare 
inom kommunikation. Ett digert och mycket 
intressant program vantar besokaren forut- 
om vad som utstallarna kommer att bjuda p3. 

Symposier och foredrag kommer att an- 
ordnas bl.a. ar det klart att representanter for 
Mount Everest Expeditionen 1987 kommer till 
massan.

DL-6 kommer att kalla till SM6-distriktets 
hdstmote.

Fdrsamlingsjagarna har beslutat avh3lla 
1988 3rs traff under massdagarna — se sepa- 
rat information om detta.

Amatorradiohistoriska foreningen i Vast- 
sverige kommer att visa en del av sin stora im- 
ponerande samling.

Sveriges DX-Forbund kommer att anordna 
traffar med representanter for radiostationer 
samt foredrag om kortv3gslyssning.

Nar detta lases ar vi fullt sysselsatta med 
att i detalj utforma programmet och det finns 
plats och mojlighet for andra foreningar och 
grupper inom v3r hobby att i samband med 
massan ordna traffar etc., mer om detta i 
kommande nummer av QTC.

P3 lordagskvallen blir det H AM-Fest dit alia 
sandareamatdrer med respektive ar valkom- 
na till en trivsam samvaro och en "svangom". 

Med en speciell minnespoststampel hed- 
rar Postverket arrangemanget.

Borcis ar ju nu for tiden en etablerad turist- 
ort och foreteelser som Tygriket, Knalleland

Last minute news:
SM6-M0TE LORDAG 19 MARS 1988

Plats: S3tenas flygflottilj i Lidkoping. Eve- 
nemanget oppnar 09.00. Motesforhandlin- 
gar 11.00. Lunch 13.00. Studiebesok p3 flot- 
tiljen 14.00.

Folj SSA-bulletinerna for narmare infor
mation.
73, DL6 och vice DL6.

AMATORRADIOHIST. FORENINGEN
Amatorradiohistoriska foreningen kallar si- 

na medlemmar till 3rsmdte lordag 26 mars 
13.00. Plats: Industrimuseet i Goteborg.
Stadgeenliga forhandlingar.
73, styrelsen
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och Djurparkenarkanda namn. Det finns allt- 
s3 mycket mer an massan att titta p3 under 
besoket i Bor3s.

Vi 3terkommer med mer detaljerade upp- 
gifter under tiden som arbetet med massan 
framskrider.

Se aven kommande annonser i QTC!

Borcis Radioamatdrer
Styrelsen

’ I ' 
' 9 '

fOrsamlingsjAgare och
LIKASINNADE!

S3 har i senvinterns dagar ar det dax att 
tanka fram3t, dvs p3 v3r 3rliga begivenhet, 
det stora MEETINGET! I 3r sker allting i BO
RAS eftersom en storre radiomassa ocks3 
skall g3 av stapeln p3 samma tid och plats, 
(Mera om detta ovan). Allts3 den 27 augusti. 

Det har redan blivit ett starkt sug efter ho- 
tellrum, men Sture -6EPG har lyckats avtala 
med Romantik-hotellet BORAS om ett antal 
enkel och dubbelrum. Hotellet ligger nastan 
mitt i byn, mellan Gustav Adolf och Caroli 
kyrkor. (Latt att hitta nar man val kommit av 
motorvagen). Vi kommer att h3lla till dar un
der hela motet! Inlotsning sker p3 vanliga 
frekvensen 3758rLQRM och 145.300. Forbil- 
burna finns P-plats bakom hotellet. For de 
som kommer med t3g eller buss ordnas 
hamtning vid centralen.

C.C.A.F. -
AKTIVITETSDAG

Genom n3gra olyckliga omsandigheter 
kom v3r info i QTC om tidigare aktivitets- 
dag for Copper Coin Award of Falun 
(C.C.A.F.) for sent. Nu gor vi om forso- 
ket och ar aktiva S0NDAGEN DEN 20 
MARS p3, framfor allt, 80/40m men 
DX-banden kan ocks3 komma ifr3ga. 
Huvudsakligen CW. Se i ovligt QTC 
1988:1, sid 23. Val mott!

SM4GL

Foljande program ar tankt:
KI 1300 Halsningsanforande och LUNCH

1400 FG-jagarna har mote och avhand- 
lar livets problem. 1989-3rs motes- 
plats utses.

1600 Kaffepaus, forts p3 motet.
1930 Supen ar framdukad

Efter supen dansar vi och roar oss av hjar- 
tans lust till fram p3 sm3timmarna.

De som overnattar p3 hotellet best3s med 
en bastant frukost fore avfard p3 sondagen. 
For damerna finns stora mojligheter att "gd- 
ra" BORAS, (men affarerna Stanger kl 15).

S3 ring Sture -6EPG eller Rolf -6BTZ om du 
redan nu vill boka hotellrum.

Priset d3? Preliminart kommer kostnaden 
att bli 410: — p.p. i dubbelrum och 490: — p.p. 
i enkelrum vari ing3r frukost, lunch, kaffe och 
supe. For endast lunch, kaffe och supe blir 
priset 235:— p.p.

Vi 3terkommer i maj-numret med matsedel 
och annat om arrangemanget.

Hor av dej till oss snarast s3 vi har chans att 
ordna plats till v3r trevliga fest!

FG-jagarkommitten 
-6EPG Sture, -6BTZ Rolf, -6CVL Olle.

KONTAKT MED VARLDEN
Amatortraffen med mission som huvudte- 

ma h31 Is aven i 3r p3 Kaggeholms folkhogsko- 
la, Ekerd, utanfor Stockholm den 12—15 maj. 
Vi borjar torsdag kl.12.00. Eftermiddagen och 
fredag formiddag ar speciellt for nyborjare, 
men alia ar hjartligt valkomna att vara med 
hela tiden!

P3 programmet bl a Iicensfr3gor, utrust- 
ning, radioamator i u-land, antennbygge, 
grillafton m m. Hela familjen valkommen!

Ett antal stationer kommer att finnas kor- 
klara med skolans egen signal SK0WA.

For ytterligare info kontakta:
SM0LRD Roland Lord, tel.0756-333 33 
SM5FU Ake Olsson, tel. 08-712 76 51 
SM0EAO Brutus Forsblom,tel. 08-894307

PR OCH INFORMATIONSARBETS 
GRUPPEN

En av SSA:s vaxande verksamhetsgrenar 
ar utstallningar och massor. SSA behover PR 
och tillsammans med de lokala amatorradio- 
klubbarna n3r vi ut till allmanhet, myndighet 
och organisationer och berattar for dem om 
vilka vi ar, vad vi gor — och vad vi INTE gor 
(fororsakar QRM, allts3!) — och vad vi st3r 
for.

Successivt har vi plockat fram materiel, 
som utan kostnad sta I Its till medlemsklubbar- 
nas disposition. Genom vardefulla synpunk- 
ter p3 materielet har sortimentet breddats 
och forbattrats och vi har nu ganska gott om 
utstallningshjalpmedel. En utstallningskata- 
log i all enkelhet har tagits fram.

Under 3ret har SSA och amatorradion varit 
representerad vid foljande massor och ut
stallningar:
SK0SSA 24-25 april
SK4KE 14-15 maj 
SK5AS 23-24 maj 
SK7OL 11—14juni 
SK3JR juli
SK5BE 29aug.
SK6SSA 30.8-2 sept. 
SK7VK 5-6 sept. 
SK3GA 25-27 sept.

SK6SSA 7-8 nov.

SSA 3rsmote i Flen 
"Industrimassan" 
"Tut i Luren" 
"Klippanmassan" 
"Expo Norr" 
"Televerkets Dag” 
"HANDIKAPP'87" 
"Sk3nedagarna” 
"Folkets Hus — 
invigningen” 
"INTERRADIO 87” 
i Hannover

Arbetsgruppen arbetar ofortrutet vidare 
och hoppas kunna erbjuda klubbarna annu 
battre och annu mer materiel under 1988.
For arbetsgruppen
SM6CVE - Ulf
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HAM- OCH AFFARSANNONSER
Annonspris for SSA-medlemmar: 35: — for annons om hogst 200 tecken (cirka 40 tecken per rad), da ref ter 5: — for varje p3- 
borjad grupp om 40 tecken. For affarsmassig annonsering samt for icke-medlemmar ar priset 70 ore per tecken. Text och be- 
talning i forskott sandes till SSA, Ostmarksgatan 43,12342 Farsta. Postgiro 27388-8, bankgiro 370 -1075. Skriv heist texten di- 
rekt pA talongen om den f§r plats och ej i separat brev. Sista inlamningsdag den 10:e i mSnaden fore inforandet.

KOPES

■2m ValvSrdad Allmodetransceiver Ken
wood TS-700G kopes. SM3BDP, Gosta. Te- 
lef. 0660-42082

■ Tonna 21 ele. 70 cm antenner i gott skick 
kopes. Gamla mod utan N kontakter Ham Ra
dio kompl 2rg 1986 o 1987 SM6CWM Inge- 
mar Hermansson 0302-34164

■ En frekvensraknare till en Hammarlund 
SP-600. Owe 026-125179

■ Gammal telegraf i massing. Gammalt 
mikroskop i massing. Gammal telefon 
1800-tal. SM0FKD Rolf Tel. 756 35 28

■ Proffs - RX frSn 40 eller 50-talet t. ex. RCA 
AR-88, Hammarlund SP 600 Jx, Racal RA 17 
el. 117, Collins 51-J4, Siemens 745 E 310, Na
tional HRO-60T, Eddystone 830 el. dyl. -6 
OHV, Erik. Tfn 0513-30220, 08-16 ej helger.

■ Bra KV-rigg, FT-101E el. likn. (max 
3500: — ) SWR-instrument och matchbox. 
LSgpassfilter for 30MHz. GP for 10—20m 
samt FD4eller W3DZZ. SM0LQA, JanneTel: 
08-863019 e. 1700

■ Drake utrustning till 7Line kopes, Drake 
R7, MN2700, L7 Slutsteg, TR7, CS7 Coax 
switch. SM5HPB Bosse 0141/51789.

■ KV-mottagare, aldre, garna heltackande. 
Dessutom kopes: SP-430; AT-250 el. AT-130. 
SM4NGT/Rolf tel. 0225 - 12672

SALJES
■ SM5HYZ dodsbo saljer till hogstbjudan- 
de: IC-02E m tbh, IC-28H, IC-255E, IC-271E 
m Mutek, IC-471E, PA:n Tono MR-150W2m, 
4M-120W70cm, Puma ca 10W23cm, Transv 
Microwave Modules MMT1296/144, Ant. 
forst Daiwa RX-110G, SWR/PWR-mat: Welz 
SP-400 150W 130-500 MHz, Daiwa CN-650 
20W 1.2-1.5 GHz, Daiwa CN-540 200W 
50-150 MHz, Konstant Heathkit HN-31, 
WELZ CT03N 23cm 3W, Aktiv ant KV SRS, 
RX Bearcat DX100010 kHz-30 MHz, Scanner 
Regency Touch M400, CW/SSB-filt MFJ- 
721, Natagg: 12V 20A datasurpl, 12V 13A/ 
20A Heathkit HP-1144, 12V 20A Icom PS-20, 
12V 6A Saga, Labbagg 5-20V2A Mascot, Fq- 
rakn Yaesu YC-500J 10 Hz-500 MHz, Multim. 
Fluke 77, Dator ABC80 32k 80t o bandsp, 
Skivminne Datadisc 80, Printer Epson MX80 
F/T, ak. modem Altema 300 Bd, TNC Kantro- 
nics KAM m mb o TCP/IP, kassettbsp. Elec
town, SRS-tower 18m teleskopmast, Rotor 
Emotator 502CXX, Koax: Flexwell, H-100, 
RG-213 ca 25m langder, parabol 90 cm f 
23cm, Araki 5/8 SUS285B, M-fot Araki 
YS-505M, Discone SRS-Scan, Bencher ba
lun, Yagis, 2m o 70cm, Antomk Daiwa CS 
201, CS 401, nyckel Rex, div matinstr. verktyg 
komponenter litteratur. Anbud o frSgor till 
SM5BKK, Kurt Eriksson, Bjorkbacka, 740 46 
OstervSIa, 0292-107 07.

■ 2m barb KenwTR2400 4- Slutstg + Tillb 
2000kr Tom 08 774 33 86

■ TR7400, 2m syntes/25W. 3000: — 
SM0AQO tel 08-7558783

■ Packet modem "GLB" komplett med ma
nual 500:- SM0FLT/Ingvar 08/197231

■ Mottagare Hammarlund SP-600 saljes. 
Pris 1000 kronor. SM0IWH/Gdsta. Telefon 
08-7825308 (arb), 08-7615296 (hem).

■ Hogklassiga matinstrument for video- 
och ljudteknik, fabr. Briiel Er Kjaer, Radiome
ter, Rohde Er Schwarz m.fl., begagnade men 
i fint skick. -6 OHV Erik, tfn 0513/30220 kl. 
08—16, ej helger.

■ IC202, 144 MHz CW/SSB. 1000:-. Ola 
SM4HAK. tel 0250-15757

■ 2st fabrnya 813 med socklar o topcaps: 
400kr, Vridkond. 240pF 3.5kV ny 175kr, Mani
pulator typ A1 325kr, 2st nya flaktar Etri 
99XU01 115V 100kr. Ring Calle SM6OUH 
0321-142 07 helger.

■ 1st lcom-271H med frontendkort. 1st Ro
tor Alinco. 1st Ant lOel XYAGI. SM5PLW, 
013-214310

■ Hustler Mobil-antenn KV Faste SSM-2, 
basror SSM MO-2 fjader SSM-3, spole for 
10,40,80-m. Pris700 kr. SMOOMS Hans Ake 
08-806956

■ Handapparater Kenwood TR-2500, 
TR-3500, monofon, en extra acc PB-25, 
bordsladdare ST-2. Pris for rubbet 4500 kr. 
SMOOMS Hans Ake 08 806956.

■ Versatower BP 60 18 m. + mastror + 
Mosley Classic-33 + Ham rotor saljes pS rot. 
SM5 GIA Bo Tel. arb. 0150/18400 hem 0150/ 
19150

■ Saiko, SC-4000, varldens mest avancera- 
de fickscanner. 26—512 MHz, 40-minnen, 
superkanslig. Inkl ladd, ack, antenn. 
2.000.-, SM7DSZ, Bengt, 042-123660/ 
132519.

■ Fackverksmast Westower 18 m Heavy du
ty. Belysningsmast fackverk 18 m i tvci delar, 
klarar hog topplast. 5500 kr. Cue Dee 3 el mo
nobander 7 me. 4500:—. TR4C-RV4C med 
nya slutror 3500: — ABC80 med80tek, Super 
Smartaid, kass, ABC80 monitor med reflexfri 
skarm. Floppy ABC830 med expantionslSda 
och extra minne 16k. Printer Epson MX80F/T 
med serieinterface. 2st Rtty Modem, Data 
Transceiver. M2875:-, SRM4550LA750:-. 
Dator Epson HX20, Floppy DF TF20, Skriva- 
re Epson RX80, Sys-skiva. Lib. SM5HPB, 
Bosse, 0141/51789.

■ Mobiltelefon lampl. f. ombyggn. 432 
MHz Sonab MRS3145 MTD 100 kanaler 10w 
ut 600:— eller byte mot bilstereo. Hemdator 
VIC 20 med superexpander till 6.5k bytes 
RAM 500:-. Pelle SM0FSM 08-375988.

■ Antenner TH6DXX 6el KV-beam 3000: - 
hamtpris, 14AVQ vertikal GP 300:—, yagi 23 
el Tonna for 432MHz 300: — Allt anvant 1 Sr 
SM7GFE/Anders 0456/27755

■ IC-2E, slutsteg IC-ML1, Headset HS-10, 
ackar B P-4 och DC-1. Paketpris: 2400: — Ring 
SM0MLL, Thomas 0756-30404

■ Icom 751 med mikrofon, FM-modul, da- 
torinterface (med dok. + prog.), extra 
455kHz CW-filt. (0.5 KHz), 11000:-. Icom 
455 kHz CW-filt. (0.25kHz), 600:-. Collins 
mck. filt. 2, 4, 8 och 16kHz, 125:—/st el 
400:- tills. KV6 CW-filt. XF9-NB, 250:- 
SM0HP Rolf Folkesson Lovhamra 180 40 
Brottby

■ Icom Mikro-2 2M FM handapp med 
touch-tone och DC25 13,8V adaper 3 mSn 
gammal 2200: — Slutsteg Tono 2M 70W 10in 
70ut 550: - SM0LYA Uffe 0753/33054

■ Transceiver JST 100 HF fr3n JRC. CWfil- 
ter, inb notchfilter, inb passbandtuningfilter, 
natagg. extra yttre hogtalareallt iorg. Mycket 
bra skick. Pris 5700: — SM4IZP Tommy. 019/ 
136849

■ GP14AVQ 2 Sr pS taket 300:— hamtpris 
SM0LZE Kcige 08/464592

■ Kenwood TS 830S med 270Hz CW-filter. 
Mycket gott skick 6500:— Vertikalant HIDA- 
KA VS 41-W, 7-28 MHz 1000:-. SM7BRO 
Sigfrid 0480/86154

■ 735 + orig. power /extra CW filter/ elbug 
1 m^n. SM0FLY, Bram, Tel 08-7302944.

■ Kenwood TR 9130 allmoderigg 5 eller 40w 
Power, 2 VFOer, Gron Display, Minnen 
4000:- Yaesu FT708 + ACK 1800:- Cue- 
Dee 10144A antenn 250:— Hmt pris 
SM0NTK Anders 08/7157621

■ Icom IC735 i nyskick m smalt CW-filter Et 
elbugg. 1 Srs garanti kvar. 7600kr CW-nyckel 
"Swdich-key" 250kr. SM4RTQ Stefan 0570- 
34248

■ Mottagare, Heathkit SW-717, 550KHz- 
30MHz, 100:-SM7MXI Gunnar040-1586 35

■ Yaesu 77 transceiver 100W ut med nya 
banden och FM Ej orginalmic o mobilfaste 
Pris 5.500:- Tel: 0521-19325 SM6KZY/Rolf.

■ Digicom p£ cartridge inkl. parametrar 
200: — Skraddarsydda cartridge efter onske- 
mSI. Max 32 kB. SM6MYF, Peter 0528-10060

■ Beg tgf-nycklar (svenska) u.a. hamtpris 
350: —/st efter kl 1800 0411/74130 SM7FTC 
Bengt

■ Kantronics KPC-1 packetmodem 1200: — 
SM7NDX, Jan tfn 036-169196 kvallstid.

■ Kenwood TS-940S med 500 Hz Cw-filter
och ant.-tuner 17000:— Hogt. SP940625:—, 
Mikr. MC-85, 675:-, SWR/PWR-met. 
SW200A 725:-, Koppl. SWC-1, 200:- Ten 
Tec Argosy II 4800:—, LSgpassf. Daiwa 
280:—, Bencher svart425: — Philips Compu
ter Monitor 80/BM7542/00G 690:-
SM7ONJ IngemarTel: 036-112362

■ RTTY-prylar: Hal keyboard, videoom- 
vandlare med monitor, samt MSK10 B demo
dulator men inbyggt katodstrSleror, komplett 
for tyst rtty. Kr 3000: - SK6JX c/o SM6FYU 
Janne Tel. 0346-17174 efter 18.00
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NYA MEDLEMMAR
1988-02-09

SK2VX Elvsbyn Vidseis Radioamatdrer, c/o Lundqvist, Ralsgatan 15, 942 
00 Alvsbyn

SMOFAT Jan Pettersson, RSggatan 3 2tr, 116 59 Stockholm 
SMOGRA Sven-Orjan Larsson, Birgittavagen 3, 175 31 Jarfalla 
SMOSKQ Robert Eriksson, Forskarbacken 10/415, 104 05 Stockholm 
SM0SNZ Thomas Wingborg, Folkungagatan 59, 116 22 Stockholm 
SM2RYL Bodil Eriksson, Amliden PI 2280, 935 00 Norsjd
SM3IZM Eva Bengtsson, Ravinvagen 6, 892 00 Domsjd
SM3KGH Leif Stener, Brogrand 16 A, 831 31 Ostersund 
SM3OKY Kenth Astrom, Aprilvagen 58, 836 00 Sundsbruk 
SM3SGM Jan Nilsson, Kantarellvagen 30, 863 00 Sundsbruk 
SM3SGR Lars Jillker, Norgevagen 1005, 830 90 Gaddede 
SM4HAI Peter Sjoberg, Erikshultsvagen 15, 702 29 Orebro 
SM4PGL Olof Oman, 554 ValSsen, 691 94 Karlskoga 
SM4RQA Goran Stenback, Frykenvagen 6, 686 00 Sunne 
SM4SJD Tomas Svedberg, Lokforargrand 26, 775 00 Krylbo 
SM5CWL Robert Jonsson, Germunds vag 15, 193 00 Sigtuna 
SM5DM Sture Larsson, Munktorpsvagen 1, 585 90 Linkoping 
SM5MTT Ole Eliassen, Tedense, Bjorsater, 597 00 Atvidaberg 
SM5PGY Anders WallSn, Bergsgatan 84, 199 32 Enkoping 
SM5RTG Jorgen Granlund, Utanbygatan 4 C, 172 14 VasterSs 
SM5SFY Susanne Hoglund, Nya Tanneforsvagen 35 B, 582 52 Linkoping 
SM5SLG Jan Nilsson, Skirtorpsvagen 1, 641 35 Katrineholm 
SM5SMI Mats Eriksson, Torggatan 42 NB, 199 31 Enkoping 
SM5SNF Claes Safstrom, Gillbergavagen 142, 632 33 Eskilstuna 
SM6DJE Lars Linder, Seglaregatan 28, 414 57 Goteborg 
SM6GRP Kjell Bergendahl, Bergkullevagen 518, 461 67 Trollhattan 
SM6OMH Willi Reppel, Odenvagen 38, 311 00 Falkenberg
SM6RYT Bengt Moberg, HovSs BronsSIdersvag 11, 436 50 HovSs 
SM6SJM Nils Broberg, PI 2069 Solvatorp, 447 00 VSrgSrda
SM6SJW Jan Johansson, c/o Karin Andersson, Poppelvagen 76, 462 51 

Vanersborg
SM6SKU Rainer Juntgen, Sandbacksvagen 69, 542 00 Mariestad 
SM6SKZ Roger AhlSn, Ulfsvagen 6, Gillstad, 531 97 Lidkoping 
SM6SLC Bo Carlsson, Kastanjevagen 88, 462 50 Vanersborg 
SM6SLI Christer Waring, Bombacken Tiarp, 522 00 Tidaholm 
SM6SMZ Mikael Svensson, Skillnadsgatan 23, 461 53 Trollhattan 
SM7FLC Nils-Erik Runesson, Bjorkenasvagen 17, 393 59 Kalmar 
SM7MMH Lars Brorsson, Elisetorpsvagen 15 E, 232 00 Arlov
SM7RLZ Ulf Jonsson, Benestad 16, 273 00 Tomelilla

SM7RYQ Harald Wall, Valborgsgatan 19, 216 13 Malmo 
SM7SGI HSkan Persson, Ringvagen 5, 222 25 Lund 
SM7SHM Bo Karlsson, Ekvagen 5, 598 00 Vimmerby 
SM7SKI Christer Castengren, Eldtornsgrand 8, 230 40 Bara 
SM7SKJ Peter Freij, Ryningsvagen 62, 574 00 Vetlanda 
SM7SKL Thony Liliegren, BSgvagen 18, 562 00 Norrahammar 
SM7SMA Mikael Svard, Hokvagen 2, 360 30 Lammhult 
SM7SMF Reino Soderlund, Alabasterstigen 3, 361 00 Emmaboda 
SM7SMJ Benno Fransson, Kaplansvagen 6, 360 43 Aryd
SM7SNC Bengt Clausen, Planteringsvagen 106 B, 252 31 Helsingborg 
SMO-7437 Borje Andersson, Runskogsvagen 3, 191 48 Sollentuna 
SMO-7440 Sixten Gustavsson, GransSngarvagen 7, 161 40 Bromma 
SM2-7431 Robert Sandberg, Spontongatan 12, 942 00 Alvsbyn 
SM2-7434 Jan Johansson, Bostallsvagen 3, 910 24, Obbola 
SM3-7430 Ove RosSn, Kallsatersvagen 10, 803 58 Gavle 
SM5-7436 Christer Engstrom, Ojeby OstergSrd, 610 21 Norsholm 
SM5-7438 Tomas Wassingbo, Borgvagen 3, 199 71 Enkoping 
SM5-7439 Henry Mikolas, Bjorntorpsvagen 87, 613 00 Oxeldsund 
SM6-7428 Ingemar Thulin, c/o Berling, SynhSllsgatan 8, 413 26 Vastra 

Frolunda
SM6-7432 Per Aholainen, AlingsSsvagen 18, 520 30 Ljung
SM7-7429 Kurt Edforss, SSngvagen 1, 284 00 Perstorp
SM7-7433 Tony Sjoholm, Brohultsvagen 58, 252 65 Helsingborg
SM7-7435 Anders Nordqvist, Kungsmarksvagen 43, 371 44 Karlskrona 
SM-7441 Erland Freij, Ahornweg 13, 7141 Oberriexingen, Vasttyskland
SM-7442 Bengt NordSn (EA6ZM), Calle Dragonera 11 6B, 07014 Palma de 

Mallorca, Spanien

Aterintrade

SM0MFG Bjorn Nylander, Koriandergrand 48 3tr, 135 36Tyresd 
SM2HAS Sten Lindstrom, Historiegrand 24 D, 902 40 UmeS 
SM6KA Karl Kahlefeldt, Eriksgatan 21, 521 00 Falkoping 
SM0-7030 Rickard Lofgren, Henriksbergsvagen 27, 136 67 Haninge

Rattelse

I nummer 1 skulle SM0HEK, SM2MTB och SM4ATA ha placerats under rubri- 
ken Aterintrade.

■ Heathkit SB101 TRX m. nya slutror + dri
ver 1500:- Sigvard/0HDG tel. 0760/12497

■ Icom IC-/i4 UHF FM komplett + BP-21 + 
AD-11 + HM-9 Monofon. Nypris3300. Saljes 
for 2450:- pga flytt till reg. II SM0JWX Ri
kard 08 767 95 75

■ Kenwood TH-215 handapp. 2-m. full
scan, 10 minnen Servicemanual, monofon, 
laddare, torrbat.hSllare, baltesclips, mobil- 
hSIlare. Nypris c:a 3600: — Saljes for 2400: — 
Tel. 018-380171 SM5SIA Nils-Goran Een

■ Grundkurs i telegrafi 30—50 takt (Ijud- 
bandsinstr. Nypris 400: — ) 150:—. IC-RM3, 
fjarrmanover till IC-701, 211 och 245 400:—. 
2m fickscanner R0 —R9 med accar och lad- 
dare 600:—.2m trcvr Icom IC-211e, FM, SSB 
och CW. 10w 220/12v 3700kr. 2m slutsteg 
Yaesu FL-2050 10w in, 50w ut. 12v For FM, 
SSB och CW.1000kr 2m trcvr Yaesu FT-480r 
FM/SSB/CW, 10w, 12v med basenhet (in- 
byggd natdel + touchtone) 3500:—. 2-m 
slutsteg Tokyo Hy-Power 2—10w in / 120w 
ut.2mant. 1st14el Parabeam. 1st.9elTonna. 
Ring SM7PER/Per 0454/40625 73 + @

■ Kenwood TR2600E, portabel 2m FM med 
acc, mobilkassett, laddare, monofon och 2 st 
antenner. SM 0 RVV Erik 08/36 98 31

■ Ideal-QTH, 50 km ost Halmstad o 30 km 
vast Ljungby uthyres pga utlandsresa 
15/6-89 — 1/7-90. Mobl. modern bostad i 
1800-tals timmerstuga, Garage, stora ek. 
byggn. med snick.verkstad o smedja, foto- 
lab. o sep.shack. Riklig antennutrustning. 
Stor, giftfritt odlad tradgSrd. Bra maskinutr.

och tillgSng till personbil. SM7XN/Cai 
0372-24012, 24082.

■ Enkat: Hur mSnga ar intresserade av att 
Tages Lista Amatorradioguiden utkommer 
under vSren 1988. Om svar anhSlles per tel el 
brev under adress SM6GDL Tage Nilsson 
Box 4061 431 04 Molndal Tel 031 27 73 33. Om 
intresse finns galler att nytt for Sret ar: sorte- 
ring pS ort och gatuadress, f rein A till 0. Listan 
ar kompletterad med alia kanda fritidsadres- 
ser som lamnats eller hittats i telefonkatalo- 
gerna. Som vanligt ar repeater- och DXCC- 
listorna uppdaterade. Forsaljning sker hos al
ia valsorterade amatdrradiofirmor samt SSA- 
s forsaljningsdetalj. Pris pS Guiden ar i Sr 
110:-.

■ Power Supply Mascot typ 8221,20 A kon- 
tinuerlig och c:a 12 A dynamisk belastning. 
Pris 750:-. plus frakt. SM7XN/Cai 0372- 
24012, 24082.

■ IC 730 med CW-N filter 5000:- Drake 
TR4/RV4 2500:- Swan 350 1000:- 
SM5BMD Rolf Stigberg Tel 08-7502065 kvall 
7118777

■ UHF & SHF-killar se hit! MicrovSgslami- 
nati bitar om 125 x150 mm E = 2,17 2,33 2,5 
10, olika tjocklekar 50 kronor per styck. Da- 
tablad medfoljer. SM7BPM Hans Boklund 
tel: 044/94 150 kvallstid.

■ Datorprogram for radioamatdrer. Bestall 
lista. IBM-kompatibla datorer i lager. Direkt 
import — inga mellanhander. Ett cirs garanti. 
14 dagars returratt. Packet fr3n 995:— Com- 
tronics 0243 - 253 20 

■ Kenwood CW filter YG455 CN1 250 HZ 
TS930/940, Nataggr. for QRO slutsteg ca. 
3.4kV 1.5A DC inbyggt i flaktkyld ISda. Kent 
- SM4CAN 0584 - 52280 arb. 52003 hem

TILL MINNE
SM4LLO

Lars Stocke avled i sitt hem den 8 januari i 
en Sider av 63 Sr. En van och kamrat ar borta. 

Omsorg om hem och familj kom i forsta 
rummet, men han hyste ocksS ett varmt in
tresse for amatorradio. Lasse provade olika 
grenar av vSr hobby men satte stdrsta vardet 
pS personliga kontakter. Hans hem stod alltid 
oppet om man ville titta in for en pratstund. 
Lasse byggde sjalv en del av sina apparater, 
och kunde alltid visa upp nSgot som han ha
de under arbete. Det var inte alltid antenner 
eller radioprylar, han tillverkade aven mobler 
till hemmet, dockskSp och leksaker till barn- 
barnen. Allt han gjorde var skickligt och 
smakfullt utfort.

Lasse var medlem i Lindesbergs Radio- 
klubb, dar han flitigt deltog i verksamheten. 
Mekarkvallar och mSnadsmoten besokte han 
ofta, och vid klubbens sambandsuppdrag 
fanns han ofta med bland operatorerna. Slut- 
ligen vill vi uttrycka vSrt varma deltagande i 
den djupa sorg som drabbat hans hustru Ve
ra, hans barn och barnbarn. Vila i frid, Lasse! 
Vi saknar Dig!

Henry, SM4AZD 
och vannerna i Lindesbergs Radioklubb
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130:
130:
.72:

130:
210:

FORSALJNINGSDETALJEN
OBS! Moms och porto ingSr om inte annat anges nedan!

FOR STATIONEN
Trafikhandboken, for den avancerade dx:aren Scival som for nybor-

jaren 15: — 
SM6DEC:s diplomparm, grundsats t. o. m. 1987 70: — 
Enbart cirssats 1987 15: — 
DARC:s DOK-lista 20:- 
Amatorradioguiden 1986 50: — 
Supplement 1987 till Amatorradioguiden 50: — 
Amatorradioguiden 1986 inklusive supplement 1987 80: — 
The Radio Amateur's Conversation Guide, av OH1BR och OH2BAD..70: — 
Supplement p3 svenska 15: — 
Supplement p3 danska 15: — 
Supplement pS finska 15: — 
Q-koden, utgiven av televerket 7: — 
The Radio Amateur's World Atlas (32400 locatorrutor), av SM5AGM.. 15: — 
Loggbok, A4-format 25: — 
Loggbok, A5-format 15: — 
Storcirkelkarta, farglagd, ca 77 x 56 cm 23: — 
Prefixkarta i fargtryck, plastad, centrerad kring Europa med longitud

och latitud, tidszoner och CQ-zoner, ca 98,5 x 59 cm 60: — 
Locatorkarta Eur. i fargtryck, plastad, c:a 97 x 68 cm 60: — 
Skrivbordsunderlagg med plastad varldskarta i farg, tidszoner, pre

fix, mm. 44 x 31 cm 50: — 
Testloggblad i 20-satser 10: — 
VHF-UHF-testloggblad i 20-satser 10: — 
CPR-loggblad i 20-satser 10: — 
QTC-parm, A4-format 30: — 
Register i 500-buntar, med eller utan tryck 118: —

AVSTORNINGSUTRUSTNING
TV-hogpassfilter 41 MHz, version 3, med kont. (fabr. Luxor) 130: — 
Toroidfilter for TV-ant.ledn. med kont. (fabr. Luxor) 40: — 
Ferritstav m. skydd (fabr. Luxor) 55: — 
TV-hogpassfliter typ A-A med kont. (fabr. Junction OY) 86: — 
Hogtalarfilter typ D-D med kont. (fabr. Junction OY) 76: — 
Sparrfilter TV 144 MHz med kont. (fabr. Junction OY) 122: — 
bestAlles mot fOrskottsbetalning/vAntetid
Magnetskylt med anropssignal for bilen mm 40: —

7: — 
7: —

.25:-

.25:-

FOR ssa-medlemmar
SSA DX-bulletin, helSrsprenumeration 250: — 
QSL-manager-lista, nara 10 000 uppgifter 65: — 
QSL-adress-lista, ca 2 000 uppgifter 50: — 
QSL-marken, i kartor om 100 st 15: — 
QSL-marken SM5WL-fonden, i kartor om 100 st, halva avgiften gAr 

till SM5WL-fonden 30:- 
SSA-duk 25:-
SSA-vimpel i vitt siden 16 x 25 cm 60: — 
Blazermarke, SSA, 10 cm hog, 5 cm bred, blci botten, vit ant.krets..25: — 
SSA-dekal ca 5,5 cm hog, 2,5 cm bred 

gummerad rattvand, 5 st  
gummerad spegelvand *), 5 st  

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. OBS! Nedsatt pris (forut 12: —)... 5: — 
*) transparent avdragsbild spegelvand for insida av fonster.

NYHET! 12 olika dekaler i gulvinyl med blStt tryck, vardera dekal 75
x 78 mm (se separat annons i QTC - 12, 1987). Serie om 12 st d
3:50 42:- 

Per st 5: — 
SSA MEDLEMSNAL
SticknSI inkl nSlstopp
Clutch for knapphSI (Icisanordning) 

Radio Data Reference Book (RSGB) av G6JP  
Amateur Radio Software (RSGB)
Test Equipment for the Radio Amateur (RSGB), G2BUP. 
HF Antennas for all Locations (RSGB) av G6XN
The Microwave Newsletter Technical Collection (RSGB).
Radio Communication Handbook (RSGB)  
The ARRL Handbook, 1988, h§rda parmar  
The ARRL Handbook, 1987 OBS! NEDSATT PRIS (forut 210:-). 
The ARRL Antenna Book, av K1TD  
The ARRL Antenna Compendium, Volume 1, av K1TD, W4RI och

KA1DYZ..........................................................................................The ARRL Satellite Experimenter's Handbook, av K2UBC  
The ARRL QRP Notebook av W1FB  
The Complete DX'er av W9KNI med teckningar av K3SUK, grund- 

laggande om Scival utrustning som operationsteknik for DX-trafik, 
pile-up, test-trafik, DXpeditioner, mm  

VHF/UHF handbook, RSGB, (tekn./prakt.)
TYSKA
10 GHz SSB-Transverter (DARC) av DC0DA och DK2AB 55:- 
ATV amatorradiotelevision (DARC) av DK1GH 50: — 
FAX for nyborjare (DARC) av Hans-Jurgen Schalk 45: — 
Tysk antennbok av Karl Rothammel 220: —

OVRIGT
Televerkets Forfattningssamling, serie B:90, bestammelser for

amatorradioverksamheten 16: — 
Teleprinterrullar, vid hamtning 10: — 
Teleprinterrullar, vid postbefordran 18: — 
Perforatorrullar 25: — 
TELEGRAFlOVNING
SSA grundkurs i morsetelegrafering 800: — 
Ovningsoscillator i byggsats: Kretskort, komponenter, hogtalare och 

volymkontroll, avsedd att drivas med 9 V batteri, byggbeskrivning 
ingSr................................................................................................... 50: —

Telegrafnyckel, forn. massing 400: — 
WCY-TRANSCEIVERN
Kretskort 11 st inklusive funktions- och byggbeskrivning 115: — 
Enbart funktions- och byggbeskrivning 15: — 
Komponentsats for 80 m (3,5 MHz) 790: —

HANDBOCKER
SVENSKA 
Kurspaketet "Bli sandaramatdr'' av civ.ing. Per Wallander 

SM0MAN. Del 1 Teknik, del 2 Reglemente, del 3 Ovningsprov 
samt "frSgekortlek" 300: — 

DANSKA OBS! NEDSATT PRIS!
Amator Radio Teletype av OZ1AKD och OZ1BVA (forut 195: — )  160: — 
ENGELSKA
The Buyer's Guide to Amateur Radio (RSGB) av G3OSS med test- 

protokoll for de fiesta pS marknaden forekommande moderna 
amatorradioutrustningarna: transceivrar, sandare, mottagare (alia
band), slutsteg, mikrofoner, antennavstamningsenheter, effekt- 
och SWR-metrar, antenner, transvertrar, HF-kablaroch kontakter, 

145:-

Slipshciliare............................................................................................. 25: —
Manschettknappar per par...................................................................40: —
sambandsmArke och armbindel
Sambandsmarke: Sandaramatdr-Radiosamband-SSA, sjalvhaftan- 

de textildekal i fargerna svart, vitt, gult och rott, diameter 70 mm 
inklusive armbindel med plastficka for sambandsmarke.

10 satser med sambandsmarke och armbindel 111: — 
Sambandsmarke per styck 8: — 
Armbindel per styck 9: — 
NYHET! Radiogram, block om 50 st
1 bl. vid postbefordran 15:50 (Hamtpris 10: — ) 
5 bl. vid postbefordran 49:50 (Hamtpris 37:50) 
10 bl. vid postbefordran 75:50 (Hamtpris 50: — ) 
OTC MEDLEMSNAL
Endast for OTC-medlemmar (amatorradiotillstSnd minst 20 cir/anso- 

kan till SSA OTC-klubb)
exkl nSlstopp 35: — 
nSlstopp 7: — 

T-SHIRTS
Vit, bomull, med kort arm och SSA-marke i blStt, storlekar S, M, L, 

XL och XXL 39: — 
FOR UTLANING TILL KLUBBAR:
VIDEOBAND VHS, 16 M/M FILM
Avgiften avser per pAborjad vecka och skall tacka omkostnader for

band, kopiering, emballage och fraktkostnad till hyresmannen.
Hyresmannen bekostar returporto. Vid hyra av mer an ett hyresob- 
jekt samtidigt reduceras hyrespriset for vardera hyresobjektet med 
10 kronor.

Videoband VHS speltid 25 min: The World of Amateur Radio (ameri- 
kanskt tai) 50: — 

Videoband VHS speltid 30 min: Amateur Radio's Newest Frontier
(amatorradio ombord pci rymdfarja, amerikanskt tai) 50: — 

Film 16 m/m med magnetiskt IjudspSr, 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 deltagare fr3n Konsu- 
mentverket, Televerket, Sveriges Radiomastareforbund och SSA..50: — 

NYHET! Videoband VHS speltid 30 min: Ur TV-programmet FRI-
TID om amatorradio (Lule^/SkellefteS) 86-04-09 50: — 

Videoband VHS speltid 60 min: Radioamatdrer i Tekniskt Magasin
1983. Red. Erik Bergsten, SM6DGR 50: —

Om varor tillfalligt ar slut i lager satts Du upp p£ vantelista. 
Om mojligt meddelar vi beraknad leveranstid.

SSA, Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA
Satt in beloppet pa postgiro 5 22 77-1 
Best, via telesvarare mot postforskott 

(f n brev 9:—, paket 11: — ). 
Telefon 08-64 40 06

OBS! Moms och porto ingSr om inte annat anges ovan! 
Reservation for prisandringar.
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IV .

niumspryglar kladda
Salies pa rot till

4 GHz, al 
isont stat

polarstat
koax/kabel

1,8 m parabol pa 
mottagare, exkl

for
-hor

iv, LNB med ca 
och markror

3 m parabol 
risont-till

7,
ho

2

plat,med perforerad 
hogstbiudande.

CU

dB brusfaktor, polarrotor, 
Pris: 10.500:-

f/D=0,38,

Butternut vert. 6—8 band (paket-
post) 185 —270
Hy-Gain TH7DXS 7 el 10-15-20m 725
Hy-Gain Explorer 14 10-15-20m 515
Mosley TA33M 3 el 10-15-20m 327
Mosley PRO57 7el. 5kW
10-12-15-18-20m 527
Mosley PRO67 7 el 5 kW
10-12-15-18-20-40m 
KLM KT34A 4 el 10-15-20m
KLM KT34XA 6 el 10-15-20m 
CDE rotorer (med postpaket) 
HAM IV 110 V
T2X 110 V
220/110V transformator 25

USD 
Paragon-Rx-100KHz-30MHz 
Xcvr1.6-30MHz 1985
Packet radio — Kantronics All mode 
KAM 335
Ten-Tec — "State of the art" (hel- 
transistor) 
Corsair II 10-160m, 200W PEP 1 
PS960
Argosy II 10-80 m 10/100 W PEP 
PS255
Titan linjart PA 3 kW PEP 2
Amp Supply
LK500ZC-X linjart PA 3kW PEP input 1 360 
LK800A linjart PA 3kW PEP output 2 636 
LA 1000A-X inp 1200 W pep 515

EUROPAS MEST EXKLUSIVA SATELLIT-SYSTEM ?

COSMOS 2 m antenn PR020 med den nya fantastiska 
mottagaren COSMOS COMBO Pris: 19.950:-

fjarrstyrd

73 de Oscar, SM4CHK

Tag kontakt med mig for ytterligare info.

SM4CHK saljer av VHE och KV-rigg, 2m/70cm antenner, 
galvad mast 25m, 13m horisontalbom for 16 2m yagis, 
hela junkboxen. Allt skall bort! Begar lista!

I BORJAN PA APRIL ...AUKTION !

* Udda prylar: Mottagare, LNB, antenner, motorstyrningar, 
motorer mm mm. Plocka ihop till ditt ekonomi-system.

*Tillagg for fjarrstyrd motordrift Pris: 3.300:-

SATELLIT TV PAKET EOR GOR - DET - SJALVAREN

* 3 m parabol, fd Siemens lankparabol, med az/el stativ, inkl tripod, latt skadad.

* 3,7 m parabol 4 GHz, lika konstruktion, polarstativ, byggsats. Hogstbjudande.

HJALP! PLATSBRIST! PARABOLER FOR MANSTUDS ...

Lockport, Illinois 60441 USA
P.O. Box 117

ORGANS and ELECTRONICS

Priserna kan andras utan foregSende meddelande. Du spar pengar och f3r anda de 
senaste modellerna nar Du koper direkt frfin USA. Priset Du betalar ar i dollar. Skriv 
(engelska) till W9ADN. VI EXPORTERAR OVER HELA VARLDEN.

Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser inklusive forsakring och 
flygfrakt till Stockholm eller Goteborg (tillagg till dvriga flygstationer). Tull och mer- 
vardesskatt tillkommer. Skriv s5 fflr Du de exakta priserna!

SSB - CW

Produkter AB - Box 10
915 00 ROBERTSFORS 
Tel. 0934 -153 10, order 153 11

KO N STAN TENN 50
Heathkit HN 31A......................... 310:-

KOAXIALOMKOPPLARE
Heathikit HD 1234.......................355:-

Vi sander garna katalogen:

COSMOS AB COSMOS PARABOLTEKNIK
Box 2049 S-681 02 Kristlnehamn Sweden

Phone +46 550 833 50 Fax +46 550 813 40 Telex 66163 parabol s

ANNONSER
2000: —1/1 sida 

1/2 sida 
1/4 sida 
1/8 sida

1300: —
800: —
500:-

SSA kansli, Ostmarksgatan 43,123 42 Farsta 
Telefon 08 - 644006

"begagnat
Genomgangna radiostationer

5 man. GARANTI

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

178 00 Ekerd 0756/34450

Koper 
aven beg.

- Olle
0BVG

Telefontid: 1100-1400 1800 -2000

• H E□

Si
s
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VIBROPLEX
MANIPULATOR FOR EL-BUGG

* lambic standard
* Dubbelpaddel
* GrSlackerad bottenplatta
* Kromade detaljer
* Vikt1,25 kg
* Mycket fin precision
* Fullt justerbar
* Pris 750,— med moms.

ELBUGG-KRETS
* Curtis 8044
* En hel elbugg i en IC
* Med schema
* Pris 150,— med moms

I Norregirdsv. 1 Box 120 541 23 Skovde |

\^Tel. 0500/800 40. 843 01

DEN PERFEKTA 
TELEGRAFNYCKELN 
HANDGJORD I SVERIGE

— Manuell nyckel, utford i gedigen massing
— Monterad p3 teakplatta med blyinlagg
— Silverkontakter
— Fingangade skruvar for exakt justering
— Manipulatorarmen monterad p3 slitsad bladfjader, 

en perfekt konstruktiv detalj
— Tillrackligt tung for att ej rubbas vid sandning.

Vikt ca 1 kg
— Fullstandig balansfor 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: —

‘^Kadio^ex 063 - 11 39 11 
Box 6050
831 06 0STERSUND

Vanta inte pa

Snabb leverans med hog kvalitet och l&ga priser, genom 
unik ti1lverkningsmetod.

Leveranstider: Normal inom 8 dagar. 
Express inom 4 dagar.

Vi har aven MP-kristal ler, mimatyr-hSl lare, filter, 
oscillatorer etc. Vi hjalper Er lika garna med smd som 
stora kvantiteter, projekt- och drsbehov.

Box 10033,126 10 Hagersten, Sweden.
Tel: 08-97 5065, 46 04 78. Telex: 135 71 KEYEX S.
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inbyggd automatisk antenntunermobilriggen

KENWOOD
KV-transceiver TS-440S

KV-transceiver med heltackande mottagare av trip- 
pelsuperhetrodyn-typ, med 1 :a MF pa 45,05 MHz, 
2:a pa 8,83 MHz och 3:e pa 455 kHz.

TS-440S har mikroprocessorstyrd PLL-kretssom 
kontrollerar frekvensen i 10 Hz-steg.

Mycket bra dynamikomrade med Kenwood ”Dyna- 
Mix High Sensitivity Direct Mixing System”. Med 2 
s k 125 junction-type FETs i blandaren fSr du mycket 
bra tvasignalsegenskaper och I3g brusnivS.

Full break in (QSK), dubbla VFO, 100 minneskanaler, 
all mode inkl. FM, RTTY, 100 W uteffekt kontinuerligt 
m m.
Matt och vikt: 270x96x313 mm, 6,3 kg.
TS-440S. Artikelnr 78-744-07.
Pris inkl. moms 13.100:—.
TS-440S inkl. antenntuner. Artikelnr 78-744-15.
Pris inkl. moms 14.850:-.
PS-50 Powersupply. Artikelnr 78-744-31.
Pris inkl. moms 2.600:—.

Datorstyrning av Kenwood-stationerna TS-440S/711E/811E/940S och R-5000
Du kan styra och avlasa installningarna, t ex frekvens, Du behover en nivaomvandlare och ett interface som
mode, Rit, scanning m m pa din transceiver fran en monteras in i apparaten.
ASCIl-terminal eller dator via RS232-snitt.

Artikelnr Pris inkl.moms
IF-232 Nivaomvandlare 78-744-56 784:—
IF-10A Interfaceenhet for TS-711E/811E 78-744-64 648:—
IF-10B Interfaceenhet forTS-940S 78-744-72 648:-
IC-10 Interfaceenhet forTS-440S/R-5000 78-744-80 326:-

For ytterligare information kontakta avd 
Kommunikationssystem.

EL FA 
RADIO & TELEVISION AB

17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23 ■ 08-735 35 00

I
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Dig som endast ndjer Dig 
med det yppersta!.

NYTT!
Yaesu FT 474 GX

Spackad med finesser kommer 
nu efterfoljaren till FT-726. 

Dubbelmaskinen for 2 & 70.

Ugprismodell av valkanda 
kortv^gstransceivem FT 757GX. 

Den st£r inte lAngt efter store- 
bror, och har ett overraskande

bra pris. -
Pris: 8.875,-

Yaesu FT-736R
NYTT!

TENTEC Titan
En bjasse bland slutsteg

Ett slutsteg for samtliga amatorband pA kortv^gen, som kalit klarar av 
full effekt ut vid 65 watt inma tad.

Tv3 st 3CX800A7 ger Dig bandets kraftigaste signal. 
Dessutom klarar det high speed QSK.

Kompakt utforande (13,5 x 39 x 38 cm). Power (21 x 34 x 26 cm) 
En investering som varar.

Konstlast 1000 wAntenntuner MFJ -949C
For 300 w. Korsvisande instrument. Luftkyld SWR 1,5:1 upp till 30
Avstammer de fiesta ant. Kr. 1.821,- MHz. 76 x 76 x 330 mm. Kr. 790^

Antenntuner MFJ-962B Antenntuner MFJ-901B
For 1,5 KW PEP. Korsvisande instru- Med inbyggd balun. 200 watt, 
ment och antennomkopplare. 2.790,- Storlek: 127x51x152 mm. 728,-

( MICROWAVE
Slutsteg for 144 & 432

MML144/30-LS ger 30 watt ut vid in- 
effekten 1 eller 3 watt. 1.195,-
MML 144/100-LS ger 100 watt ut vid 
in weffekt 1 eller 3 watt 2295,-
MML 144/100-Sger 100 watt ut vid 
ineffekt 10 watt 1.995,-
MML 432/30-L ger 30 watt ut vid in
effekt 1 eller 3 watt 2.295,-
MML 432/50 ger 50 watt ut vid in
effekt 10 watt 1.975,-

ICOM IC-781
Utan tvekan har Du har den mest
avancerade kortv^gstransceivem 
n^gonsin! Vad sags tex om en dis
play, som visar trafiksatt, minnes- 
frekvenser, filterbandbredder samt
en fullstandig spektrumanalys av 
^omradet kring avlyssnad frekvens.

Naturligtvis ar antenntuner och nat- 
aggregat inbyggda. Full break-in. 
Kontinuerlig uteffekt p3 150 watt. 
Noiseblanker som tar hand om de 
fiesta av dagens stomingar. - Kort 
sagt: den ar spackad med finesser. 
Vilken radio!

r

y

REA
Micro wave MMT 432/144S

Transverter fr£n 144 MHz till 432 MHz
Du fdr 10 watts uteffekt och kan utnyttja alia finesser

fr^n Din 144 MHz transceiver. Ett enkelt satt att komma ig^ng p3 70 cm 
SSB/CW/FM.

NYTT!
Kenwood TS 140 S

HF-transceiver med mottagare 
for 500 kHz till 30 MHz, och 

sandare for alia amatorband pa 
SSB/CW/AM/FM. 31 minnen

Halla dar!!!
Vad soker Du?

Hos CAB hittar Du det mesta for radioamatdren. 
Har firms den verkliga bredden - och de goda 

diden!

Box 4045, 550 04 JdNKdPING 
tel. 036-165760, Nils (SM7CAB) 

036-165761 (automatisk ordermottagning)
036-165766 (telefax)

Katalog nr 8 
ar fardig. 

Innehallsrik!

CAB-loggbok
med prefixlista, repeateddr- 

teckning. Logisk. prakiisk.omtyckt. 
VAlj A-4 eller A-5. Pris: 25:-

CAB-kredit
Kdpkort, Master Charge, Eurocard 

Sparbankskort, Finax, VISA. 
Avbet. 12, 24 eller 36 mAn.
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19.950:

tw
TEN-TEC

PARAGON -
mc'-a-ww - RF-Jjfc-soi

e/e&nwi^ABCAB

*7 Heltackande mottagare 100 kHz - 29.999,99 MHz 

^100 watt output pA samtliga amatorband.

< SSB, CW, FSK, FM (tillsats).

Noiseblanker och speechprocessor standard.

Dubbla vfo:er, rx offset, tx offset.

Ultrasnabb QSK (battre an 30 millisekunder).

*7 Mojlighet till 5 filter (standard 6 kHz AM och 2,4 
kHz SSB, tillbehor 1,8 kHz, 500 Hz, 250 Hz).
Samtliga valbara fain fronten oberoende av mode. 

“V Valbar vfo-hastighet med automatisk hastighets- 
dkning vid snabb rotation.

v Passbandtuning, audio bandpass filter, tonkontroll 
squelch, notchfilter.

62 programmerbara minneskanaler, som minns 
frekvens, mode, valt filter, kanalnummer samt sju 
bokstaver (t ex anropssignal, namn).

*7 Vid scanning av minneskanalema visas all informa
tion om vaije kanal, och mottagaren valjer ratt 
filter och ratt mode.

Frekvensval via frekvensratt, key-board eller upp- 
ner-knappar.

*7 Frekvensangivelse i 100 Hz eller 10 Hz.

v Klocka for 12 eller 24 timmarsvisning.

v ... och mycket mer!

TillbehOr: 282 filter 250 Hz, 6-pol. 765:-
960 hOgtalare/nataggregat 2.390:- 285 filter 500 Hz, 6-pol. 765:-
258 RS 232 interface 690:- 288 filter 1,8 kHz, 8-pol. 765:-
705 bordsmikrofon, electret 765:- 256 FM-modul 690:-

TENTEC PARAGON - ett sakert kort!
Du som vet hur cw-signaler skall Uta! Du som gillar cw-musik! Du som uppskattar 
ultrasnabb QSK! Du som glads St den rena, fina telefoni-kvaliten! Du som har ora 
for perfekta filter! Du som gillar brusfattig mottagning och knivskarpt notchfilter!

Har ar den! - Din transceiver!
rar -

TEN-TEC I-

TAG

Box 4045, 550 04 JdNKdPING
tel. 036-165760, Nils (SM7CAB)

036-165761 (automatisk ordermottagning)
036-165766 (telefax)

CAB-loggbok
med prefixlista, repeaterfor- 
teckning. Logisk, praktisk, 

omtyckt. A4 el. A5 25:-

CAB-kredit
Kopkort, Master Charge, Eurocard 

Sparbankskort, Finax, VISA 
Avbet. 12, 24 eller 36 mAn.

M
T £ ?■
«

W
*

8
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MULTI-BAND ANTENNAS

3 ELEMENT 3 BAND 20/15/10

PEP Sr SY-33 en av de

33-6MK
Egen tillverkning: 
Fackverksmaster 
Antenner

2.575s

8om uppfttr 
av 6-elements beamen SY-36.

gjorts. Detta samt kraftiga vAgfhllor gdr SY-33 
hogkvalitativ kortvAgsbeam till ett lAgt pris. 
noggrann monteringsanvisning medfoljer (engelsk).

Med en effekttA1ighet pA Over 2kW 
vhlgjorda kompakta i ----- ---------------- -
marknaden. Elementen Sr fhsta mot 
formpressade aluminiumplattor, som

 €        mest
3-band8 beamar fdr amatdrradio eom finns pA 

bommen med hjhlp av 
x  r , _ klarar mycket store

pAfrestningar och dhrfor bibelialler den insthllning eom en gAng
* ------ “ - "I till en

En mycket

En kortvAgsbeam med vAgfhllor
monobandsbeam. Det hr karakthren  
Tack vare avetAndet mellan elementen och dessas sammankoppling 
har fdljande mojliggjorts: Tre aktiva element pA 20 meter, tre 
aktiva element pA 15 meter och fyra aktiva element pA 10 meter. 
Varje vAgfhlla (liksom SY-33), hr konstruerad fOr effekttAlighet 
stdrre hn 2kW PEP och helt kappelade * samt fttrsedda 
avrinningsmOj1ighet for eventuell kondensbildning.

Vargarda
Agenturer: mm aa
Yaesu Musen
Toyomura Electronics Co Ltd

KOMPLEMENT FOR 40-metersbandet

SPECIFIKATIONER SYSTEM 33 SYSTEM 36
band MHZ 14-21-28 14-21-28
max effekt Over 2kW ttver 2kW
forsthrkning dBd ca 8 dB ca 9 dB
VSWR vid reeonana 1.3:1 1.1:1
impedans 50 ohm 50 ohm
F/B-forhallande ca '20 dB ca 20 dB
bommlhngd 4,3 meter 7,3 meter
antal element 3 6
lhngsta element 8,5 meter 8,9 meter
8vhngrad ie 2,7 meter 5,7 meter
max mastrtirsdiameter 50 mm 50 mm
vindyta (kvadratmtr) 0,51 0,78
vi nd last vid 35 m/s* ca 55 kg ca 105 kg
vikt hopsatt 16,8 kg 24,1 kg
max vindhastighet 50 m/8 50 m/ 8

Om SY-33 och 
ingar aven 40 
mindre an 2:1 
element som med

SY-36 kompletteras med tillbyggnadssatsen 33-6MK 
meter i systemet, med 200 kHz bandbredd och SWR 
Resultatet blir en beam med tre respektive sex 

samma matningskabel aven klarar 40-metersbandet.

POSTADRESS BESOKSADRESS: TELEFON TELEX BANKGIRO POSTGIRO
Box 27
44700 VArgArda

Kungsgatan 54 
VArgArda

0322-20500 28068 VRAB S 894-9794 492734-9
Oppettider: 09.00-18.00 
Lordagar 09.00-12.00
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KOMMER INOM KORT

Nu kommer en LAGPRIS-MODELL av FT-757GXII

LILLEBROR till FT-757GXII med en mottagare som inte star langt 
efter sin storebror, 100kHz - 30 MHz.
100W (eller 10W) uteffekt, strbmforsbrjning 13.8VDC, 500Hz
bandbredd pa CW
Storleken ar B 238 x H 93 x D 238 millimeter. En gigant i 
miniatyr-utforande 1

FT-747 GX (100W modell) 
FT-747 SX ( 10W modell)

8.875: —
7.675:-

Agenturer:
Yaesu Musen Ltd 
Toyomura Electronics Co Ltd

-------- Egen tillverkning: 
" Fackverksmaster 

Antenner YAISU
V

- VARLDSMARKET

POSTADRESS 
Box 27
44700 V£rgSrda

BESOKSADRESS:
Kungsgatan 54 
VSrgSrda

TELEFON
0322-20500

TELEX
28068 VRAB S

BANKGIRO
894-9794

POSTGIRO
492734-9

Oppettider: 09.00-18.00 
Lordagar 09.00-12.00
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rviizxB corvirviur\jiCATior\j ab

Box 208 651 06 Karlstad Besoksadress: Fallvindsgatan 5

SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00

Telefax: 054 -11 80 34
Tel .054 10 03 40 Telex: 66158 SRSSCAN S

Ovriga nyheter:
Inbyggd hogstabil kristallugn.
Inbyggd automatisk antennavstamningsenhet,
16,7 — 150 ohm.
Nataggregat for 220VAC inbyggt.

Ovriga finesser:
* Full "break-in" och aven "semi break-in"..
* Heltackande mottagare 0.1 — 30MHz.
* 32 minnen, lagring av frekvens och trafiksatt. Batteribac- 

kup med lithiumbatteri upp till 10 Sr.
* Datorstyrning, via ett RS-232C interface, styrs frekvens, 

trafiksatt, vfo A/B och minnen. Hastighet 1200 baud.
* Scanning, fyra olika scanningfunktioner.
* Frekvenssteg : 10Hz (2.5kHz/varv), 50Hz (12.5kHz/varv), 

1kHz (250kHz/ varv).
* Multimeter, avlasning av sex olika funktioner bl.a. signals- 

tyrka, SWR, uteffekt, kompressor m.m.
* Talsyntes, laser upp frekvens pS engelska.
* Passbandtuning och IF-shift.
* Variabel uteffekt 10—100W.
* LED-indikering for transmit, receive, lock och function.

Tangentbord, ger snabbt val av frekvens och minne.
Totalt sju filter som standard.
Manga olika filtermojligheter.
Inbyggd el-bug, for iambic manipulator.

* Display med avlasning av bl.a. frekvens, trafiksatt, RIT, 
VFO A/B, split, scan, dual, minne.

* Scanning av alia minnen eller ett speciellt trafiksatt.
* Variabel noise-blanker / Brussparr alia trafiksatt / Ton- 

kontroll / Kristallkalibrator / Notch-filter / RIT for bSde rx 
och tx.

* HM-36 handmikrofon (tillbehor).
* Uttag for: cw-nyckel, hogtalare, ACC, ALC, separat rx- 

antenn, reserv, jord, transverter, remote, slutsteg, 
13.8VDC 2A.

* Storlek : 424 bred x 150 hog x 390 djup mm.
Tillbehor: SP-20 matchande hogtalare med tvS hogpassfilter 

300/600Hz och tvS ISgpassfilter 2.4/2.8KHz.

Pris 26 950:— inkl. moms

SWEDISH RADIO SUPPLYAB
Oppettider: 09.00 — 16.00
Lunchstangt:12.00—13.00

Bankgiro Postgiro
577-3569 33 73 22-2

ICOM IC-761
KOMPLETT KORTVAGS-TRANSCEIVER

En ny avancerad HF-transceiver med massor av finesser. IC-761 har den senaste ICOM- 
teknologin med bla. mycket hog dynamik och kvalitetskontrollerade slutstegsmoduler.

DFM system, (direct feed mixer) matar inkommande signal direkt till en av ICOM nyutveck- 
lad hognivablandare, vilket ger mottagaren extremtfina egenskaper. 105dB dynamik, aven 
med preamplifier paslagen ar dynamiken ca. 100dB.
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°COM IC-735
MARKNADENS BASTA MOBILA HF-TRANSCEIVER

Detta allt enligt G3OSS test i AMATEUR RADIO 1985, se citat ur test nedan.

For att citera G3OSS Angus McKenzie fran AMATEUR RADIO September 1985, 
"Not only is the Icom's overall performance exellent in all areas"... "but ergonomics 
are splendid and far superior to the competition". Hamtat ur en test dar Yaesu FT757 
och Kenwood TS430S jamfors mot IC-735.

I artikeln RIG OF THE YEAR 1985 har vi hamtat foljande citat, "If you want a really 
good HF mobile rig which will also give a far above average performance as a main 
station, it is definitely worth your while to look at the Icom IC735 transceiver". 
(Hamtat ur samma tidning mars 1986)

Om du anda har svart att bestamma dig, sa bestall en kopia av testen kostnadsfritt 
av oss.

IC-735 9845: — FL-70 2.8kHz SSB 560: —
FL32A 500Hz cw-filter 643: — FL-63 250Hz cw 615: —
EX-243 elbug 682: — MB-23 handtag 82: —
PS-55 nataggregat 2195: — MB-5 mobilfaste 189: —
SP-7 hogtalare 316: — AT-150 aut. tuner 3740: —
SM-8 bordsmikrofon 933:- HP-2 horlur 324:-
SM-6 bordsmikrofon 494:- AH-2 mobilantenn 6605:-

SWEDISH RAPID SUPPLY AB
Oppettider: 09.00—16.00 
Lunchstangt:12.00 —13.00

Bankgiro Postgiro
577 3569 33 73 22-2

MIAB COIVIIV1UIMICATIOM AB

Box 208 651 06 Karlstad Besoksadress: Fallvindsgatan 5

SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00

Telefax: 054 11 80 34
Tel. 054 10 03 40 Telex: 66158 SRSSCAN S
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SM2UM
ANNELIN HENRY

I fOreningen sveriges
! PL. 12368 sandareamatOrer
' 905 90 UMEA OSTMARKSGATAN 43
•*-«-» T«- •*-».« Win 123 42 FARSTA

KENWOOD \
RZl

Universalmottagare 500 -905 MHz

KENWOOD RZ-1 ar en bredbands uni
versalmottagare som tacker ett stort fre- 
kvensomrade 500 kHz-905 MHz.
100 multifunktions minneskanaler med 
mojlighet att dopa varje kanal med ett 
namn, 7 tecken.
Frekvensinstallning sker genom install- 
ning med VFO eller direkt inknappning 
med de numrerade tangenterna 0-9. 
Trafiksatt AM, FM (smal) och FM (bred 
stereo) och auto vilken valjer ratt trafik
satt och ratt frekvenssteg beroende pa 
vilken frekvens man valt.

En mangd olika scanningsmojligheter 
finnes.
Stor lattavlast LCD-display for visning av 
frekvens m m.
For fullstandig information bestall spe- 
cialprospekt.
Spanningsmatning: 13,8 V DC.
Storlek: 180x50x 158 mm.
Vikt: 1,5 kg.

Artikelnummer: 78-570-06.
Pris inkl moms: 5.100:-.

For ytterligare information kontakta avd 
Kommunikationssystem.
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