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fOreningen sveriges sAndareamatOrer
sveriges sAndareamatOrer
KANSLI: OSTMARKSGATAN 43, 123 42
FARSTA (Nedfart till baksidan av nr 41)
Telefon 08 604 40 06
POSTGIRO: 5 22 77 1
BANKGIRO: 370 1075

STYRELSE
VERKSTALLANDE UTSKOTT (VU)
Ordforande: Bo Lindberg, SM0HDP, AlI6vagen7,18451 Osterskar, tel 0764-613 02.

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

Sektionsledare (SL)

EXP.TID: (Ej mdnagar o. fredagar)
Tisd.-torsd. 10.00-12.00, 13.00-15.00.
TEL.TID: (Ej mdndagar)
Tisd.-fred. 0900-1200, 1300-1500
Ovrig tid: Telefonsvarare.

ANNONSER
Kansliet, adress, telefonnummer och
bankgiro enligt ovan. Ham-annonser post
giro 273 88 - 8, dvriga annonser postgiro 522
77-1.
Kanslichef: Stig Johansson, SM0CWC.
Kanslist: Ulla Ekblom.

QSL-DISTRIBUTION
QSL-chef: Jan Hallenberg, SM0DJZ, Siriusgatan 106, 195 00 Marsta, tel. 0760 - 179 37.
QSL-DC0: Lars Forsberg, SM0BDS, Mantalsvagen 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, Forskarvagen 123 A, 951 63 LuleS, tel. 0920 - 992 14.
QSL-DC3: Karl-Olof Elmsjd, SM3CLA, Jagargatan 17 B, 802 64 Gavle, tel. 026 - 14 27 19.
QSL-DC4: Radiofdreningen 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.
QSLSJ9WL: Berndt Lindersson, SM0HUK,
Horisontvagen 15 2tr., 122 54 Enskede, tel. 08 94 58 88.

SSA AMAT0RRADIOARKIV
Arkivarie: Ake Als6us, SM5OK, Fack 14, 161
14 Bromma.

SM5WL:S MINNESFOND
Postgiro 71 90 88 - 7

SM5LN:S STIPENDlEFOND
Postgiro 5 22 77 - 1

REVISORER
Forste revisor: Aukt. rev. Per Wardhammar,
SM0-729O, Ohrlings RevisionsbyrS AB, Box
27318, 102 54 Stockholm, tel. 08 - 666 80 00.
Andre revisor: Arne Karldrus, SM5TC, Frejgatan 35, 113 49 Stockholm, tel 08 - 31 42 67.

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

SSA-BULLETINEN
Anders Schannong, SM6LBT, Fagerfjall 612,
440 64 Ronnang, tel 0304-62785, eller via
SK6SA PBBS med personlig adressering.

DX-BULLETINEN
Vakant.

SSA HQ-NAT
Lordagar kl. 09.00 SNT p3 3700 kHz SSB.
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VU, forts.
Sekreterare: Lennart PSIryd, SM0AOG,
Hornsgatan 108 4 tr., 117 21 Stockholm,
tel. 08 - 68 38 40.________________________

Vice
sekreterare:
Goran
Goransson,
SM0RJY, Stenbockens vag 1, 175 60 Jarfalla,
tel. 08 - 38 88 73.

VU, forts.
Kassaforvaltare:
Stig
Johansson,
SM0CWC, Granstigen 4, 137 34 Vasterhaninge, 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 Svardsjo, 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, 13534Tyresd,
tel. 08 - 742 26 59.
Trafiksekr. HF: Lars Olsson, SM3AVQ, Furumovagen 21 K, 803 41 Gavle, tel. 026 -11 84 24.
Trafiksekr. VHF: 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)

VU, forts.
DL0: Gunnar Ekholm, SM0LCK, Storholmsvagen 334, 132 00 Saltsjo-Boo, tel. 08
-715 66 36.______________________________

vDL0: Mikael Nordquist, SM0PPE, Sjofararvagen 5, 132 00 Saltsjo-Boo, tel, 08 - 715 70 00.
DL1: Erik Jonsson, SM1ALH, NygSrds, 620
16 Ljugarn, tel. 0497 - 933 83.
vDL1: Stig Haraldsson, SM1LPU, Mafrids
Vastergarn, 621 19 Klintehamn.
DL2: Jan-Erik Holm, SM2EKM, Box 139, 961
22 Boden, tel. 0921 - 192 87.
vDL2: Vakant.
DL3: Owe Persson, SM3CWE, Skonertvagen 8, 865 00 Aino, tel. 060 - 55 71 00.
vDL3: Jan-Eric Rehn, SM3CER, LisatSet 18,
863 00 Sundsbruk, tel. 060 - 56 88 73.
DL4, Representant Kopparbergs Ian: CarlErik 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 Sjoddn, SM6CVE, Dr. Lindhs gata
6, 413 25 Goteborg, tel. 031 - 41 07 42.
vDL6: Solveig Nordberg-Jansson, SM6KAT,
Lindfjall, PI 8400, 439 00 Onsala, tel. 0300 - 610
48.
DL7: Lars-Eric Andersson, SM7CXI, Klockarevagen 18, 370 24 Nettraby, tel 0455 - 470 10 0
(tel.svarare), 0455 - 492 87 (b), - 199 95 (a).
vDL 7, Representant Skfine: Olle Jonsson,
SM7LBB, Arvidsborgsv. 37, 244 00 Kavlinge,
tel. 046 - 73 46 38.
Representant Blekinge: Bo Thornblad,
SM7DCY, Prastslattsvagen 8, 374 40 Karlshamn, tel. 0454 - 132 39 (b), - 223 77 (a).
Representant SmSland: John Madsen,
SM7GCP, Ostra Kimarpsvagen4,57342Tran3s,
tel. 0140 -186 37.

FUNKTIONARER inom sektionerna
Adress och telefon anges endast for funktionarer
som ej ingSr i styrelsen.
Sekreteraresektion
Sekreterare: Lennart PSIryd, SM0AOG.
Vice sekreterare: Goran Goransson, SM0RJY.
PR och informationssekreterare: Ulf Sjoddn,
SM6CVE, Dr. Lindhs gata 6, 413 25 Goteborg, tel.
031 - 41 07 42.
SSA-bulletinen: Anders Schannong, SM6LBT,
Fagerfjall 612, 440 64 Ronnang, tel 0304 - 627 85
Diplomspalten: Bengt Hogkvist, SM6DEC, BI3barsstigen 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-Gdran Dahlberg, SM5KG, V3rdkasevagen 14 B, 175 61 Jarfalla, tel. 08 - 89 33 88.
lARUMS-koordinator: Bjorn Waller, SM6EHY,
Fjellstedts vag 4, 430 63 HindSs, tel 0301-107 91.
Tekniksektion
Tekniksekreterare:
Michael
Grimsland,
SM0EPX.
Vice tekniksekreterare: Nils Willart, SM0FNV.
Digitalteknik: Hans Johansson, SM5IMJ, Starrvagen 14 D, 645 44 Strangnas, tel. 0152 - 159 27.
Trafiksektion
Trafiksekreterare HF: Lars Olsson, SM3AVQ.
Trafiksekreterare VHF: Peter Hall, SM0FSK.
Tester KV: Jan-Eric Rehn, SM3CER.
SSA MT: Rolf Arvidsson, SM4BNZ, Skogsvagen 1, Sanna, 696 02 Hammar.
WASM 1: Kjell Edvardsson, SM0CCE, HalleskSran 43, 126 57 Hagersten, tel. 08 - 88 35 49.
WASM 2: Karl O. Friddn, SM6ID, PI. 1084, Morup, 311 03 L3ng3s, tel. 0346 - 943 38.
Utlandska diplom: Bengt Hogkvist, SM6DEC,
BlSbarsstigen 11 B, 546 00 Karlsborg, tel. 0505 -103
00.
DX-spalten: Kjell Nerlich, SM6CTQ, Parkvagen
9, 546 00 Karlsborg.
VHF-UHF manager: Peter Hall, SM0FSK.
SHF-EHF
manager:
Carl-Gustaf
Blom,
SM6HYG, Kronobergsgatan 39, 45300 Lysekil, tel.
0523 - 110 32.
Tester, diplom VHF-UHF-SHF-EHF: Peter Hall,
SM0FSK.
Satelliter: Anders Svensson, SM0DZL, BlSbarsvagen 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: Lennart
Wiberg, SM7KHF.
Vice ungdoms- och utbildningssekreterare: Eskil
Hedetun, SM7DMG.
Radiosamband: Harry Lundstedt, SM0HEB,
Molkomsbacken 28,12347 Farsta, tel. 08 - 943618.
Radiosamband, QTC: Olle Berglund, SM3BP,
Hartsvagen 10, 82022 Sandarne, tel. 0270 - 60888.
Sarnet: Sigge Ekermann, SM3AVW, Alvagen 6,
832 00 Froson, tel. 063 - 435 01.
Handikapparenden: Ingvar Edin, SM0REP, Imatragatan 5, 164 78 Kista, tel. 08 - 750 63 29.
Morokulienstugan: Enar Jansson, SM4IM, Gardesgatan 5, 670 50 Charlottenberg, tel. 0571 - 200
93.
Samverkanscout-SSA: Birger Fahlby, SM7CZV,
Klockarevagen 12, 280 62 Hanaskog, tel. 044 - 635
75.
JOTA-ansvarig: Jan Eliasson, SM7NDX, Vatterslundsgatan 8, 552 58 Jonkoping, tel. 036-16 91
96.
SWL-fr3gor: Christer Wennstrom, SM6-7467,
Rosenlundsvagen 1240,44030 Marstrand, tel. 0303
- 616 13.
Samverkan FRO: Lennart Wiberg, SM7KHF.
CW-spalten: Holger Klintman, SM7GWF, Adjunktsgatan 3 D, 214 56 Malmo.
Radiopejlorientering: SM0BGU, PA Nordwaeger, Gravlingsvagen 59,161 37 Bromma, tel. 08
26 02 27.
Novisspalten: Stefan Elf, SM2LCI, Kvistgatan
195, 931 56 SkellefteS.
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Chefredaktor: SM5AGM, Folke Rosvall, Vasterskarsringen 50, 184 92 Akersberga. Tel. 0764-27638, telefax (gr. 2) 0764 - 27683.
Vice chefredaktor: SM0DRV, Lars Olgus, Skogsslingan 3, 127 41 Skarholmen. Tel. 08-7404874.
Ansvarig utgivare: SM0HDP, Bo Lindberg, Alldvagen 7, 184 51 Osterskar. Tel. 0764-61302.
Annonser: SSA kansli, Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta. Tel. 08-6044006.

R8 OCH R9 BORTA I BORJAN AV ARETI
S3 har vid Srsskiftet finns det anledning att sammanfatta det ganska
intensiva arbete vi lagt ner p3 vSra 144 MHz repeatrar for att folja den
internationella standarden. Arbetet gallde att hitta nya kanaler for R8
och R9, varav det i v3ras fanns 6 resp 2 st, och detta har vi lyckats med
p3 foljande satt:
R8 Veberod SK7REZ beraknas senast i februari kunna andra till kanal R3 som vi f3r overtaga av v3ra vanner i OZ genom att lokalrepeatern
Amager g3r over p3 R2X som ar enda tankbara kanal. Den ligger tyvarr
nara R2 Helsingborg och R3 Veberod och omlaggningen blir darfor in
te utan tekniska problem. Vi f3r i Orestad ett forsok med bandbreddsbegransning och selektiv uppkallning som EDR och SSA tillsammans
f3r vardera tidigt i host. (Dessutom passar Gladsax p3 att nu g3 over
till R0X for att minska dagens konflikter i OrestadsomrSdet.)
R8 Kalmar SK7RFL f3r R0.
R9 Vetlanda SK7RKT har redan andrat till R1, Vimmberby
SK7RMV f3r R4 och Vaxjo SK7RKS R3. Med stor sannolikhet m3ste
ocks3 Olofstrom SK7RGM andra till R4. Vimmerby har stangt och
bygger med Kisaamatdrerna en gemensam repeater.
R8 Bor3s SK6RBS klaras genom att Kungsbacka SK6RJW byter
fr3n R7 till R5ochatt Bor3sf3r R7. HyltebrukSK6RUYf3rtvligga kvar
p3 R7 med Stgarder for att minska inbordes storningar men for sakerhets skull har vi reserverat R6X for Hyltebruk. Varberg SK6RNV ligger
t v kvar p3 R5X men vi har reserverat R2X om konflikterna med Kungs
backa skulle bli for stora.
R8 Linkoping SK6RHT f3r R5.

R9 Mariefred SK5RKM har redan andrat till R4, Nykoping
SK5RHE f3r R6 och Visby SK1RGU R7. Katrineholm SK5RLZ lamnar
R3 och overgSr till R7X.
R8 Stockholm NO SK0RDZ har redan R2 och Stockholm SkargSrden SK0ROO, som har stangt, Sterkommer p3 R0.
R8 Boden SK2RHI beraknas f3 R1.
I mitt arbete har jag motts av en genomgSende vilja att hjalpa till bSde med att informera om lokala forhSllanden och att komma med idder
och erbjudanden att byta kanal, i vissa fall tom till X-kanall Vi har aven
f3tt kannedom om andra repeaterproblem och idder hur dagens tackningsluckor skall fyllas. Allt detta skall jag med varm hand overlamna
till funktionarerna for vidare arbete. Jag har ocks3 lart kanna mSnga
amatdrer ute i bygderna och det ar viktigt for en styrelseledamot.
Idag har vi ingen R9 kvar och det drojer bare nSgon mSnad tills alia
R8 ocksS ar borta varfor vi kan saga att vi klarat av det ganska bra. Det
kanns angelaget for mig att tacka Televerket Radio for skyndsam
handlaggning samt inom EDR och SSA framst vSra VHF- och repeaterfunktionarer, v3ra DL samt v3ra repeaterkulbbar for en fin insats
och den ham spirit som har visats. Ett sarskilt tack gSr till Goran
SM7LSZ som varit min tekniske assistent och dessutom emissarie i
Orestad. Det m3 slutligen tillStas mig att onska alia ett Gott Nytt Ar
och erinra om att repeatrarna ar avsedda for mobiltrafik som skall ha
absolut prioritet aven vid konditioner!

73 de Calle SM5BF

DAGS ATT
ANMALASIG!
Du kommer val till Orebro den 22 —23 april
1989! Orebro Sandaramatdrer, OSA, som i 3r
firar 5O-3rs jubileum ar vard for SSA 3rsmote
med kringarrangemang.
Nar detta skrivs ar vi bare i slutet av november s3 vi har naturligtvis inte programmet
klart an i sin helhet. Ett utfoligt program kom
mer att publiceras i aprilnumret av QTC.
Vi hoppas kunna samla m3nga utstallare
som kan visa upp det senaste inom amatdrradio men aven andra typer av utstallning. Det
blir som vanligt specialmoten av olika slag.
SARTG kommer att avh3lla sin kongress p3
lordagen t.ex. SM6DWH Jan-Erik, kand frSn
Mount Everest-expeditionen, ar just nu i Antarktis men har lovat komma till Orebro med
frascha bilder.
Lordagskvallens jubileumssupS hoppas vi
kommer att samla rekordstort deltagande.
Forre OSA-ordforanden SM5CWV Gunnar
har lovat stalla upp som toastmaster och
dansen sker till Con Brios orkester.
Sondagens SSA-3rsmote blir det viktigaste p3 m3nga Sr, med forslag till ny organisa
tion.
Orebro n3r Du latt. Ett par timmars bilresa
fr3n Stockholm. Dryga tre fr3n Goteborg.
M3nga t3gforbindelser dagligen fr3n alia h3ll.
Du f3r bo exklusivt pa Grand Hotell, bare
hundratalet meter fran Bergsmannens
Konferens-center dar alia aktiviteter ager
rum. Vi erbjuder Dig ett mycket formanligt
helpensionspaket som inkluderar allt. Du
QTC 1989 1

som eventuellt bor hos slakt och vanner kan
kopa endast supebiljetter.

VAD KOSTAR DET? HUR ANMALER JAG
MIG?
Helpensionspaket i enkelrum 580:—/per
son
Helpensionspaket i dubbelrum 480: —/per
son
Jubileumssupd 225: —/person
Helpensionspaket inkluderar: Logi pa
Grand Hotell med frukost, supd samt lunch
pa sondagen.
Om Du kommer redan p3 f redagen dubblar
du ovanstaende priser, och f3r da supd aven
pa fredagskvallen samt lordagslunch.
Anmal Dig snarast, dock senast den 28
februari, genom att betala in ratt belopp p3
postgiro 432 04 41-1 OSA, TRAFFPUNKT
OREBRO. Ange din signal, namn och adress
samt garna tfn.nr och vad betalningen avser.
Expempel: "SM4XYZ Kalle Sandare,
Mastgatan 1, 123 45 Radiostad. Betalningen
avser bokning av 2st helpension i dubbelrum
= 960: —Ange garna om Du ar fd 0SAmedlem i fdrskingringen. ANMALNINGAR
MOTTAGES ENDAST PA DETTA SATT.
OSA kommer i borjan av mars att skicka ut

bekraftelser pa bokningarna samt de matbiljetter Du behover.
Fdrsakra Dig om en plats p3 Grand Hotell
genom att anmala Dig tidigt. Vi har bokat
m3nga rum, men minst tv3 konferenser till
p3g3r i Orebro samma helg. Vi kommer att
hSIla stenh3rt p3 principen "forst till kvarn.."
Om rummen tar slut kommer vi att gora allt
for att hitta alternativ inkvartering, men vi
kan inte lova att det blir till samma I3ga pris.
Avbokningar: Om dessa gors fore 20 mars
Sterbetalas allt utom 50:—. Avbokningar efter detta datum blir en forhandlingsfr3ga.
Vi vill gora alia uppmarksamma p3 att helpensionsgaster f3r lunch p3 sondagen, formodligen p3 Grand. For dvriga Srsmotesbesokare kommer vi att informera om vilka
matstallen som finns i narheten av Srsmoteslokalen.
I april kommer vi att skicka ut ett specialnummer av v3r klubbtidning OSA-News till
alia som anmalt sig. Detta specialnummer
kommer att innehSlla en kortfattad historik
om OSA's 50-3riga verksamhet, program
samt annonser for alia utstallare.
Om Du inte anmalt Dig men and3 vill ha
detta specialnummer, satt d3 in 10:— p3
postgiro 432 04 41-1 och ange OSA-News
Special.
Har Du nSgra f r3gor kan Du ringa v3r automatiska telefonsvarare telnr 019/246609 dygnet runt. Stall din f rSga och ange Ditt telnr s3
kontaktar vi Dig. Vi raknar med att den ar inkopplad fr3n 15 januari.

vAlkommen till Orebro
onskar
ARBETSGRUPPEN FOR

trAffpunkt Orebro
genom SM4DHF Goran
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INSANT
GE STYRELSEN ALL DEN BACKNING
DEN KAN FA
Att var radioamator i Sverige och varlden
idag upplever jag inte som en rattighet utan
snarare som ett privilegium. Sedan 1955 har
jag med hela mitt hjarta glatt mig St att fd rora
mig pd banden, kora tester, traffa underbara
manniskor. Mdnga har blivit vanner for livet.
Vdr hobby ar for "international friendship".
Visst, men hur ar det med den nationella?
Det ar med vamjelse jag laser insandare i
QTC. De ar genomsyrade av negativism, hat
och destruktivt tankande. Har vi svenska radioamatdrer rdd med detta.
Vi har hos oss en grupp sjalvuppoffrande
manniskor — vdr styrelse och funktionarer —
som pd frivillig basis tagit sig an att representera vdr forening och fora den vidare. Jag tycker att de skall ha all den backning vi kan ge
dem.
Men inte. Varfor envisas dessa destruktiva
individer att vara medlemmar i vdr forening?
Jo, darfor att de rider pd sina demokratiska
rattigheter i ett fritt land. Och vi andra tiger
still!! Fdrvdnansvart.
Det finns ett ordsprdk som sager: "Hdll
hellre tyst och Idt folk tro att du ar enfaldig an
att oppna munnen och undanroja alia tvivel".
Att, som en del gor, skriva insandare till QTC
av den kalibern som vi tyvarr blir matade med
i spalterna till och frdn, tyder enbart pd bristande balans och ddligt omdome. Ldt oss an
dra, vi som uppskattar SSA och vdr hobby,
bilda front mot enfalden. Ldt oss stoda vdr
styrelse, sd att vi kan — enade — arbeta vida
re pd alia positiva satt.

73 frdn SM0BGM (Bara Glada Miner)
Bosse

SSA:s ORGANISATION

Sdvitt mannukanse, HarvinuiQTCnr9—
12/88 fdtt i stort sett alia organisationsutredningens (i fortsattningen kallad OU) forslag.
Gdr man igenom dem, mdste man tyvarr
konstatera, att Idngt ifrdn alia problem ar losta. Redan i min insandare i QTC 11/87 forsokte jag definiera SSA:s befintliga problem,
och jag ska har ta upp de viktigaste av dem
och jamfora med vad OU kommit till.
1. Kontakt styrelse —medlemmar
Vi ar eniga om att detta f n fungerar ddligt.
OU foresldr en ny organisation med re
gions- och lansrepresentanter. Den kan
redan nu forutses bli mycket svag. Jag har
redan 1987 foreslagit sarskilda distriktsstyrelser, vilket skulle ge en betydligt battre
regional/lokal forankring och storre kapacitet.
Forresten: tafsa inte pd SM2 och SM3,
avstdnden inom distrikten ar
tillrackligt store redan!

2. Styrelsens funktion
Har har OU kommit med forslag om ett antal sarskilda kommittder. De forslagen ar
vettiga.

3. Stadgarna
Har har OU tyvarr gjort det latt for sig.
Man har egentligen bare anslutit sig till de
gamla stadgarna och gjort vissa punkter
klarare. Daremot har man behdllit det
gamla postvalsystemet och dessutom fdreslagit, att kandidatforslag ska sandas in
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redan i mitten av augusti. Dd har ju drets
styrelse, m fl knappt hunnit borja jobbet.
Bizarrt!
Har i stadgarna, ligger det stdrsta problemet. SSA behover en helt annan uppbyggnad. Vi kan inte fortsatta att vara
Sveriges enda riksorganisation med mellan fem och tio tusen medlemmar, som
har en val- och ansvarighetsorganisation,
som passar for en liten lokal forening, eller
mojligen om man har ett medlemsantal pd
ndgra hundra. En helt annan uppbyggnad
mdste skapas enligt foljande:
1. Valda avdelningsstyrelser inom varje
distrikt, som skoter distriktets angelagenheter och har egen ekonomi.
2. Valda fullmaktige frdn varje distrikt,
som sammantrader drligen (eller ev
varannat dr) och som helt ersatter nuvarande 3remote.
3. En av fullmaktige vald styrelse med ordinarie ledamoter och suppleanter, alia
utan direkt geografisk anknytning.
4. Kommittder enligt OU:s forslag.

ta upp frdgan om prot. nr 12/88 eftersom den
inte var med pd dagordningen. Betraffande
anmalan till revisorerna utgdr jag ifrdn att de
laser insandarna i QTC.
Enligt stadgarna §12 skall protokoll foras
upptagande ALLA styrelsens beslut. Det
hjalper inte att foreoka kalla ett beslut for ett
delbeslut. Det aktuella beslutet foregicks
dessutom av en omrostning och var sdledes
inte ndgot delbeslut. Detta mdste redovisas
for medlemmarna.
SM0HDP frdgar vilket det foreta brottet
mot stadgarna ar. Ja, det foreta och grovsta
stadgebrottet jag varit med om i SSA styrelse
var redan vid styrelsemotet i Gallivare dd en
medlem uteslots ur foreningen. Om -HDPsS
onskar kan jag i detalj redogdra for detta.
Slutligen vill jag uppmana -HDP att inte
kalla information for smutskastning. Med
lemmarna mdste fd sanningsenlig informa
tion.

Som avslutning ndgra ytterligare synpunkter:
1. Jag har varit och ar medlem i flera riksorganisationer, bdde fackliga och andra, de
fiesta av ungefar samma storlek som
SSA, men ingen som har haft en sd starkt
centraliserad, tung och konstig organisa
tion som SSA. Som exempel kan jag namna en fritidsorganisatiori, som har ndgot
farre medlemmar an SSA. Dar har man en
kansliorganisation med en heltidsanstalld, mycket livlig regional/lokal verksamhet, och medlemsavgifter som ar ca
halften av SSA:s. Detta visar, att det gdr
att driva organisationer effektivt.
2. Las garna min insandare i QTC 11/87 igen!
3. Jag hoppas verkligen, att vi ska kunna ge
SSA en organisation och verksamhet,
som ger foreningen utvecklingsmojligheter under 90-talet.

Vid styrelsemotet i Bords ville Du reservera
Dig i ett styrelseprotokoll frdn ett styrelsemote som Du inte var med i. Jag forklarade re
dan dd att det ar omojligt men Du erbjods att
fd lamna in en skriftlig redovisning av Din
uppfattning att fogas till pdgdende motes
protokoll. Du lamnade inget yttrande. Jag
har verkligen inte bett Dig om en ursakt for
detta.
Jag forvantade mig en ursakt for nSgot
helt annat som Du mycket val vet. Du kan ju
beratta for medlemmarna om det. Ett beslut
innebar ett beslut. En omrostning innebarin
te ett beslut. Jag pdpekade sarekilt att jag in
te slagit ned klubban och att diskussionen
kunde fortsatta. Du var ju inte ens med.
Betraffande uteslutning av en medlem sd
var inte det ett stadgebrott heller.
Information skall vara korrekt.

Carl-Erik
SM4ASI

Bo/SM0HDP

SM2CTF/Gunnar

Jag tycker att det ar farligt att gore jamforelse med en annan organisation sd som Du
gor i Din avslutning. Har den organisation Du
syftar pd inte statsunderetod och kommunalt
stod bdde centralt, regionalt och lokalt. Jag
tror dessutom att dom inte har ndgon QSLservice.
I dvrigt tackar jag for friska argument som
beror oss alia och SSA:s framtid.
Bo/SM0HDP

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA

I QTC nr 9/1988 efterlyser medlemmarna
INFORMATION frdnstyrelsen. SM0HDP har
tydligen bestamt sig for att inte besvara dessa
insandares frdgor. Min insandare i QTC nr
12/1988 om hur styrelsearbetet fungerar gor
-HDP bestort. Jag skulle tro att medlemmar
na ocksd kanner sig bestorta, men inte av
samma orsak.
Vid styrelsemotet i Bords framforde jag
muntligt min reservation mot att en omrostning och beslut om ny omrostning inte var
protokollforda i prot. nr 12/88. Jag bad ocksd
att fd min reservation till protokollet. Vid styrelsemote i Stockholm i november framforde
jag min ursakt till -HDP for att jag inte lamnat
en skriftlig reservation.
Vid det extra motet i Bords kunde jag inte

SSA-BYKEN FORE OCH EFTER

borAsmOtet
Den byk som pdgdr inom SSA styrelse verkar vara ovanligt smutsig om man med en enkel omformulering av stadgarna kan frdnta en
folkvald sin plats i styrelsen. Det ar hapnadsvackande. Vad pdgdr? Vi grasrotter har endast fdtt veta att vissa sarnarbetsproblem foreligger och under tiden som byken pdgdtt
har vi via busktelegrafen fdtt ndja oss med en
riklig flora av rykten.
For att kunna ta stallning i denna sak ringde jag runt till en del amatorkolleger for att
sondera terrangen. Utover det jag fick veta,
uppmanades jag att lyssna pd de olika ban
den efter QSO dar man snackade om Lojtnantshjarta och Olandstok. Jag erinrade mig
dd att jag redan avlyssnat ett sddant QSO pd
29,9 MHz. De bdda busknamnen skulle utgora tacknamn for SM0HDP resp. SM7DLZdet
foretod jag Idngt senare. Innehdllet i detta
QSO kan jag inte relatera pd grund av tystnadsplikten, men om man daremot laser i botaniska skrifter om dessa bdda arter framgdr
foljande: Lojtnantshjarta ar vek och dmtSlig
och mdste skyddas sd fort tempen gdr nerfor
Idgt. Olandstoken daremot, ar yvig och vildvaxande. Andra arter i dess narhet har svdrt
att utvecklas. Den behover ytteret lite vatten
(den fdr val sitt vatskebehov pd annat satt
kantankas) och har latt for att breda Lit sig.
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Eftersom Du sjalv anser Dig oinformerad tyc
ker jag att det ar markligt att Du anser Dig ha
grund for att kasta skit pa folk som Du nu gor.
Bo/SMOHDP

AmbetsmAn och
BRASS-POUNDERS
NAval, sA lAngt om botanik. Nu over till
konkret bedomning:
Att QTC oppnat sina spalter for ensidig
smutskastning utan att den andra parten
samtidigt fAtt ett ord med i laget ar for mig
obegripligt. Vidare ser vi i QTC att SM0HDP
stoppat publiceringen av en skrivelse frAn
SM4GL. Detta ar en satanisk handling som
klart vittnar om att SM4GL ar utsatt for en
komplott och mAste leda till att ansvarige utgivaren lamnar sin befattning.
SM7DLZ:as avhopp och uttrade ur foreningen ar ju inget nytt. Enligt aktiva kretsar
inom SSA ficin 1982 lar han vid flera tillfallen
hotat med avhopp dA han inte fAtt som han
velat i styrelsen. Man kan ju dA forstA att det
rAder samarbetssvArigheter, ty att arbeta un
der hot ar val for var och en frammande. Att
ordforanden inte kunnat bemastra dessa hotelser och navdunkande i bordet, starker min
uppfattning att han bdr avgA. Detta bdr aven
galla SM7DLZ pA grund av sin profana lagg
ing.
SM7DLZ:as avhopp ar officiellt bekraftat i
QTC nr 5 -88 med beteckningen VAKANT.
Om jag fattat stadgarna ratt sA kan SM7DLZ
AterfA sitt medlemsskap men inte sitt fortroendeuppdrag som DL7. Enligt stadgarna kan
styrelsen utse en "ersattare for DL" om bAde
DL och vice DL avgAtt men det finns ju en vi
ce DL tydligt angiven i QTC. Vad har vi en vice
DL till om han inte trader in dA DL avgAr under
mandatperioden? Ar stadgarna luddiga eller
starker det min uppfattning att en komplott
pAgAr? Forslaget om stadgeandring i QTC nr
7-8, arende 3, punkt A och B, visar tydligt hur
snett man tanker. Om denna andring skulle
bli en realitet sA fA r den odesdigra foljder. Det
blir d3 fritt fram for en Maffia inom styrelsen
att focka en folkvald ledamot om denne inte
vill gA i ledband. Har da en Maffia bildats in
om styrelsen? Ja, det mesta tyder pA det.

Efter att ha bevistat det extra motet i Boras
kunde jag endast konstatera attfragetecknen
stod kvar.
SM7CXI talade om i sitt inledningsanforande vilken fortrafflig person han var, medlem ett antal fina klubbar etc. OK, Du fortrafflige, tala om for oss andra ca 1800 SM7:or vad
saken galler. Det ar val inte bare Du och de ca
190 Namnunderskrivarna som skall vara informerade?
Fore motet i Boras damp det ned fullmakter inblanko i SM7:ornas breviador, med bif.
cirkular, motto: SSA:s valfard. Adress:
SM7DLZ. Behovs det fullmakter for ett sAdant argument? Eller skulle de mAnne anvandas for att avsatta SM4GL?
Har de ca 190 namnunderskrifterna kommit till pa samma satt?
BorAsmotet och dess dagordning kan nu
efterat summeras: STADGELOST, KUPPARTAT och bra nara en 5-FEMMA.
Kan vi i fortsattningen ha fortroende for
styrelsen? NEJ INGALUNDA.
Styrelsen kan inte bli funktionsduglig igen,
vare sig den ena eller andra parten avgar, det
star helt klart. Den har forbrukat sitt krut pa
inre stridigheter och kan i fortsattningen inte
vara till gagn for SSA.
SM7APO

Det fanns alia chanser for Dig att stalla frAgor i Boras for att bli battre informerad. Ditt
engagemang nu tycker jag verkar lite falskt.
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Som den klipske Salomo bedyrade: Dumbommarnas antal ar oandligt. Bara ambetsmannens antal ar fler.
Varfor skall inte procedurfragorna inom
styrelsen kunna foras till torgs, sA att medlemmarna m3 bliva underkunniga om ambetsmannens brott mot stadgar, stiftade i
samrad med forsamlingen? For den ar ASI:s
skrivande vardefullt, da det belyser ambetsmannens ofullkomlighet, som leder till tanken pa polska riksdagen 1652—1791, dar det
aven dar radde store meningsskiljaktligheter
och oreda i formella saker, vilket ledde till ineffektivitet och rag-chew, for att anvanda ett
for oss brass-pounders kant uttryck.
StA p3 dig ASI, jag tror att du har mangas
stod, nar du hAller titthAlet oppet in till ambetsmannens plenarsammantraden. (Kan
vara: "kollegial behandling av vissa arenden")

SM4AJG
Som "ambetsman" ar jag glad for att jag
inte tillhor dumbommarna.
BO/SM0HDP

KRYPTO ELLER KLARTEXT?

Har studerat en del protokoll frAn SSA VUoch styrelsemoten och man stallersig frAgande till vissa skrivningar i protokollen. I proto
koll nr 10/1987 § 9:3 pl star bl a foljande:
"Misshalligheterna grundar sig bl a pA att enskilda styrelsemedlemmar per brev framfort kritik av styrelsen till utomstaende personer". "NAgon DL har bedrivit liknande
verksamhet vid besok i klubbar". "Inom
styrelsen kan och bdr oenighet rada."
(Understrykningarna gjorda av mig).
Foljande fragor galler protokoll nr 10/1987
och fragorna stalls till SM0HDP.
Kan foreningens hogsta beslutande organ,
MEDLEMMARNA, mojligen fA veta;
1. Vilka styrelseledamoter har skrivit till ut
omstaende personer?
2. Vad har dessa styrelseledamoter skrivit?
3. Till vem eller vilka har de skrivit?
4. Vilken DL har bedrivit liknande verk
samhet vid besok i klubbar?
5. Vilka klubbar avses i protokollet?
6. Vad har den liknande verksamheten
bestatt av?
7. Varfor bdr oenighet rAda inom styrelsen?

Kritik av enskilda styrelseledamoter har
vi ju sett i QTC och hort pA 80-metersbandet
sA det ar val allmant kant. Kritik av styrelsen
har daremot inte horts frAn nAgon styrelseledamot.
Fragorna 1, 3, 4, och 5 kan besvaras kort
och klart utan att ta allt for stort utrymme i
QTC.
Curre
SM4CPW
Om man vill fora upp ett amne till diskussion for att astadkomma en forbattring bdr
man fore fram alia relevanta fakta.
Redan i Ditt atergivande av § 9:3 utelamnar
Du en del viktig information. Vad ar syftet?
Eftersom protokollet inte redovisar nAgra
ytterligare detaljer kan jag bare hanvisa till revisorerna.
Det finns tyvarr ett litet fel i en citerad mening. Det skall stA: Inom styrelsen kan och
bdr oenighet kunna rAda men utanfor styrel
sen bdr dess uppfattning rAda. Har Du en annan uppfattning?
BO/SM0HDP

HALSNINGAR FRAN LIVERPOOL
Hej och halsningar frAn Liverpool.
Jag skriver ett kort brev till QTC for att
tacka alia goda vanner bAde kanda och
okanda som hjalpte till med min 75 Ars
present; vilken dverraskning! En stor
Farg TV mottagare. Lasse (3AVQ) Akte
tAg upp frAn London med Anita XYL
och en van. Han kopte den i en lokal affar och Akte taxi till mig. Vi hade 4 !4 timmars sallskap innan de Akte tillbaka till
London, det var ett fint och trevligt
besok.
Jag skickar mina basta och vordsammaste halsningar och tack igen till alia
vanner och onskar dem en riktigt God
Jul och Gott Nytt Ar.

Basta 73
Vannen
Sam
G3JUB

PACKET GOR NYTTA I ARMENIEN
Received: byka9q.bellcore.com (5.60/4.7)
@id AA00341; Thu, 15 Dec 88 01:56:21 EST
Date: Thu, 15 Dec 88 01:56:21 EST
From:
karn@ka9q.bellcore.com
(Phil
Karn)

I received a rather interesting phone call on
Wednesday evening. It was Paul Rinaldo,
W4RI, from the ARRL. He asked me if I wan
ted to go to Moscow. "Idaho?" "No, USSR",
(stunned silence)
Apparently the League is arranging for se
veral American hams to travel to the USSR at
their expense to help set up several packet ra
dio stations and to train Soviet operators to
assist in earthquake relief efforts. They want
an HF link between Moscow and Armenia,
plus associated VH F links for local communi
cations in each area. Standard amateur
equipment is being collected (Japanese
transceivers, AEA PK87s, Tandy PCs, etc)
and will be shipped along. The effort appa
rently has the support of the UN and the US
State Dept, and I also assume it has the
strong support of the Soviet government or
they wouldn't be getting me a visa in two
days! (I leave either Friday or Saturday). Du
ration of the trip is "about a week".
The USSR in the dead of winter isn't my
idea of a "fun" way to spend vacation time,
but I think this is a superb opportunity to app
ly some of this technology we've been deve
loping "for fun" and apply it directly to some
extremely worthwhile and urgent humanita
rian needs. Wish us luck.
As you might expect, this means I won't be
meeting my schedule for the next major re
lease of the TCP/IP software, but them's the
breaks...
Phil KA9Q

73 de SMORGV
PACKET RADIO/RAMF0RSLAG/
T-GALLA
Kara Packet-kverulanter!
Jag har last metervis med kverulans frAn Er
med anledning av ramforslaget frAn Tvt/
SSA.
AtergA garna till PR-bandet dar ni hor hemma. Ni ar inte mogna for VHF/UHF, mycket
mindre for HF.
Under tiden Ni lar Er telegrafi kanske avunden minskar och omdomet okar.
Seglaren demonstrerar inte och kraver
medvind, han lar sig segla.
God fortsattning SSA/Tvt.

73 de SM0GOO
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frAn organisationsutredningen
Med den femte delen av vSrt material
onskar vi alia SSA-medlemmar ett riktigt
GOTT NYTT AR!
Den har gSngen publicerar vi vSra torslag till
* Anvisningar for valutskottet
* Anvisningar for regionvalutskotten
* Anvisningar for postrostning

Postrostn ingen ar enligt vSr Ssikt vasentlig for medlemsdemokratin. Vi tror
ocksi att medlemmarna ar beredda att ta
p3 sig den ringa extrakostnad som nSgra
frimarken och nSgra kuvert per 3r innebar
for att hemif r3n kunna pSverka val av funktionarer och ta stallning till motioner och
andra Srsmotesarenden. Genom att trycka
vallistan/rdstsedeln i QTC, t ex som ett
mittuppslag, blir det dfi mojligt att postrosta nar stadgar och anvisningar s5 kraver eller nar styrelsen s3 onskar. Genom att en
postrostning enligt dessa riktlinjer finns ar
det ocksS mojligt att, som vi tidigare foreslagit, starkt begransa antalet fullmakter.
Den direkta demokratin i foreningen starks
harigenom.
Valutskottet harfStt nSgot utokade uppgifter bl a innebarande att det skall ingripa
om foreningsarbetet av nSgon anledning

ANVISNINGAR FOR
VALUTSKOTTET
1. Valutskottets uppgift ar att
* foreslS kandidater till ordforande
* foreslS kandidater till dvriga styrelseledamoter
* foreslS kandidater till revisor och revisorssuppleant
* administrera alia val till funktionarsposter i foreningen
* uppratta och vidmakthSllaen "kandi
datbank" av personer lampliga for
funktionarsposter i foreningen
* folja arbetet i foreningen for att vid
behov, t ex vid samarbetssvSrigheter
o dyl foreslS styrelsen och/eller nastkommande Srsmote lampliga Stgarder och forandringar
Valutskottet skall i dvriga tillsattningsarenden bitrada med forslag pS lampliga
kandidater.

2. Valutskottet valjes genom postrostning
och skall ha tre (3) ledamoter. Valutskot
tet utser inom sig ordforande, ersattare
for ordforande vid forfall for denne samt
protokollforare. Detta skall goras vid det
forsta sammantradet varje verksamhetsSr.
3. Ordforanden ar ansvarig infor Srsmotet
for att valutskottets uppgifter enligt
stadgar och anvisningar genomfors.
4. Sammantrade kallas normalt av ordforanden. Om dvriga utskottsledamoter sS
begar skall kommittdn kallas till samman
trade. I storsta mojliga utstrackning skall
telefonsammantrade hSIlas.

5. Valutskottet ar beslutsmassigt dS tvS (2)
ledamoter ar narvarande vid sammantra
de.
6. Valutskottets arbetsordning skall i princip folja de anvisningar som galler for
styrelsen. Foljande ar de viktigaste
punkterna:
a) Beslut fattas med enkel majoritet
bland de vid sammantradet narva
rande ledamoterna. I handelse av lika
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inte fungerar tillfredsstallande. Rekrytering av lampliga personer till funktionarsposter inom foreningen har vi bedomt vara
sS viktig att vi foreslAr att valutskottet skall
arbeta under hela 3ret och kontinuerligt
underhSlla en "kandidatbank"
Regionvalutskotten har mindre omfattande men nog s3 viktiga arbetsuppgifter.
Vi tar nu itu med kansliets organisation
och arbetsuppgifter samt med anvisningar
for kanslichefen. Tiden ar kort och barnbarnen lockar (Stminstone for tvS av oss) i
samband med helgerna. Men vi ska forsoka hinna med bSdadera.
Vi glader oss St att styrelsen har uttalat
onskemSI om en presentation av vSra forslag vid ett styrelsemote i borjan av februari.
Till sist vill vi vadja till distriktsledarna
och arrangdrerna av vSrens distriktsmoten
att snarast meddela Ake, SM4EAC, nar
och var motena kommer att aga rum. Vi
forsoker planera resor mm sS att det blir sS
billigt som mojligt och att vi kan besoka
samtliga distriktsmoten. PS Sterseende i
februarinumret.
Bo Stjernberg Gunnar Berg Ake Broman
SM6ASD
SM4DDE
SM4EAC

rostetal for och emot ett forslag har
sammantradesordforanden utslagsrost.
b) Ledamot som personligen kan beroras av nSgot arende som behandlas,
skall omedelbart informera ordforanden om detta och lamna sammantra
det under behandlingen av detta
arende och ej heller rosta i detta aren
de.
7. Protokoll utvisande de fakta som redovisas skall foras over samtliga arenden och
handelser vid varje sammantrade. Protokollet skall undertecknas av samtliga vid
sammantradet narvarande ledamoter.
8. Valutskottet skall samarbeta med MEDLEMS-kommitt6n, klubbar och enskilda
medlemmar for att ta fram kandidater till
funktionarsposter i foreningen.
9. Valutskottet skall senast den 20 augusti
frSn de for val aktuella regionernas valutskott erhSlla forslag p3 kandidater till
region- och vice regionrepresentant.
Dessa forslag upptas p§ vallistan regionvis. Valutskottet skall i god tid kontakta
sammankallande i de regionala valutskotten och infordra ovan namnda kandidatforslag.
10. Valutskottet skall uppratta vallista. PS
vallistan upptas de av valutskottet foreslagna kandidaterna och de frSn med
lemmarna inkomna forslagen. Vallistan
skall indelas i grupper for varje funktionarspost. Minst tvS (2) kandidater skall
vara upptagna for varje funktionarspost.
Det Sligger valutskottet att kontrollera
att de kandidater som upptas pS vallistan
ar villiga att Sta sig det uppdrag kandidaturen avser.

11. Den av valutskottet upprattade vallistan
skall forutom kandidatforslag aven innehSIla en kortfattad beskrivning av respektive kandidat med angivande av
dennes kvalifikationer, tidigare verksamhet och erfarenheter i yrkes- och foreningslivet samt ett foto av varje kandi
dat. Vem eller vilka som nominerat respektive kandidat skall anges.

12. Manuskript till vallista med personbeskrivningar och foton skall senast den 10
September overlamnas till kanslichefen
for att, enligt "Anvisningar for postrostning", utsandas till samtliga rostberattigade medlemmar.
13. Ordforanden skall utarbeta ett forslag till
Srsbudget som tillstalles EKONOMIkommitt&n for granskning. Budgeten
faststalles av styrelsen. Ordforanden ansvarar for att utgifterna h3Iles inom bud
geten. Budgeten inkluderar alia kostnader som utskottets verksamhet kan fororsaka. UppstSr behov av medel utover
budgeten skall detta anmalas till kansli
chefen. Denne kan efter samrSd med
styrelsens ordforande och ordforanden i
EKONOMI-kommittdn besluta om framstallningen.
14. Alla krav pS ersattning skall sandas till ut
skottets ordforande. Efter kontroll och
attest sander han dem vidare till kansliet
for utbetalning. Alla rakningar skall upprattas p3 SSA'sstandardblankett. Ordfdranden har ratt att av kansliet kvartalsvis
begara information om utskottets ekonomiska stallning.

ANVISNINGAR FOR
REGIONVALUTSKOTTEN
1. Regionvalutskottets uppgift ar att
* foreslS kandidater till regionrepresen
tant
* foreslS kandidater till vice regionre
presentant
* bitrada det centrala valutskottet med
information om kandidater lampliga
for olika funktionarsposter.
Regionvalutskottet skall aven foreslS
kandidater till i regionen i dvrigt beslutade val.
2. Regionvalutskottet skall bestS av tre (3) i
regionen mantalsskrivna medlemmar
som valjes enligt stadgarnas punkter
15.3 och 15.4. Regionvalutskottet utser
inom sig sammankallande, ersattare for
sammankallande vid forfall for denne
samt protokollforare. Detta skall goras
vid det forsta sammantradet varje verksamhetsSr.

3. Regionvalutskottets
sammankallande
ledamot ar ansvarig infor regionmote att
utskottets uppgifter enligt stadgar och
anvisningar genomfors.
4. Sammantrade kallas normalt av sam
mankallande ledamot. Om dvriga utskottsledamoter sci begar skall kommitt6n kallas till sammantrade. I storsta mojliga utstrackning skall telefonsamman
trade hdllas.

5. Regionvalutskottet ar beslutsmassigt dS
tvS (2) ledamoter ar narvarande vid
sammtrade.
6. Regionvalutskottets arbetsordning skall i
princip folja de anvisningar som galler for
styrelsen. Foljande ar de viktigaste punk
terna:
a) Beslut fattas med enkel majoritet
bland de vid sammantradet narva
rande ledamoterna. I handelse avlika
rostetal for och emot ett forslag har
sammantradesordforanden utslagsrost.
b) Ledamot som personligen kan beroras av nSgot arende som behandlas,
skall omedelbart informera motesordforanden om detta och lamna
sammantradet under behandlingen
av detta arende och ej heller rosta i
detta arende.
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Eftersom Du sjalv anser Dig oinformerad tyc
ker jag att det ar markligt att Du anser Dig ha
grund for att kasta skit pS folk som Du nu gor.

Bo/SM0HDP

Ambetsman

och

BRASS-POUNDERS

NSval, sS ISngt om botanik. Nu over till
konkret bedomning:
Att QTC oppnat sina spalter for ensidig
smutskastning utan att den andra parten
samtidigt fStt ett ord med i laget ar for mig
obegripligt. Vidare ser vi i QTC att SM0HDP
stoppat publiceringen av en skrivelse ficin
SM4GL. Detta ar en satanisk handling som
klart vittnar om att SM4GL ar utsatt for en
komplott och m§ste leda till att ansvarige utgivaren lamnarsin befattning.
SM7DLZ:as avhopp och uttrade ur foreningen ar ju inget nytt. Enligt aktiva kretsar
inom SSA fr3n 1982 lar han vid flera tillfallen
hotat med avhopp d£ han inte fStt som han
velat i styrelsen. Man kan ju d3 forstS att det
rcider samarbetssvSrigheter, ty att arbeta un
der hot ar val for var och en frammande. Att
ordforanden inte kunnat bemastra dessa hotelser och navdunkande i bordet, starker min
uppfattning att han bdr avg3. Detta bdr aven
galla SM7DLZ p3 grund av sin profana lagg
ing.
SM7DLZ:as avhopp ar officiellt bekraftat i
QTC nr 5 -88 med beteckningen VAKANT.
Om jag fattat stadgarna ratt sA kan SM7DLZ
citerfS sitt medlemsskap men inte sitt fortroendeuppdrag som DL7. Enligt stadgarna kan
styrelsen utse en "ersattare for DL" om bSde
DL och vice DL avg^tt men det finns ju en vi
ce DL tydligt angiven i QTC. Vad har vi en vice
DL till om han inte trader in d3 DL avgSr under
mandatperioden? Ar stadgarna luddiga eller
starker det min uppfattning att en komplott
pSgcir? Forslaget om stadgeandring i QTC nr
7-8, arende3, punkt Aoch B, visar tydligt hur
snett man tanker. Om denna andring skulle
bli en realitet sS fSr den odesdigra foljder. Det
blir d£ fritt fram for en Maffia inom styrelsen
att focka en folkvald ledamot om denne inte
vill g3 i ledband. Har dS en Maffia bildats in
om styrelsen? Ja, det mesta tyder p§ det.

Efter att ha bevistat det extra motet i Bor£s
kunde jag endast konstatera att frSgetecknen
stod kvar.
SM7CXI talade om i sitt inledningsanforande vilken fortrafflig person han var, medlem ett antal fina klubbar etc. OK, Du fortrafflige, tala om for oss andra ca 1800 SM7: or vad
saken gaIler. Det ar val inte bara Du och de ca
190 Namnunderskrivarna som skall vara informerade?
Fore motet i BorSs damp det ned fullmakter inblanko i SM7:ornas brevlSdor, med bif.
cirkular, motto: SSA:s valfard. Adress:
SM7DLZ. Behovs det fullmakter for ett s§dant argument? Eller skulle de mSnne anvandas for att avsatta SM4GL?
Har de ca 190 namnunderskrifterna kommit till p3 samma satt?
BorSsmotet och dess dagordning kan nu
efterSt summeras: STADGELOST, KUPPARTAT och bra nara en 5-FEMMA.
Kan vi i fortsattningen ha fortroende for
styrelsen? NEJ INGALUNDA.
Styrelsen kan inte bli funktionsduglig igen,
vare sig den ena eller andra parten avgSr, det
st3r helt klart. Den har forbrukat sitt krut p£
inre stridigheter och kan i fortsattningen inte
vara till gagn for SSA.
SM7APO

Det fanns alia chanser for Dig att stalla fr3gor i BorSs for att bli battre informerad. Ditt
engagemang nu tycker jag verkar lite falskt.
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Som den klipske Salomo bedyrade: Dumbommarnas antal ar oandligt. Bara ambetsmannens antal ar fler.
Varfor skall inte procedurfr^gorna inom
styrelsen kunna foras till torgs, s3 att medlemmarna m3 bliva underkunniga om ambetsmannens brott mot stadgar, stiftade i
samrSd med forsamlingen? For den ar ASI:s
skrivande vardefullt, dS det belyser ambetsmannens ofullkomlighet, som leder till tanken p5 polska riksdagen 1652—1791, dar det
aven dar rSdde store meningsskiljaktligheter
och oreda i formella saker, vilket ledde till ineffektivitet och rag-chew, for att anvanda ett
for oss brass-pounders kant uttryck.
Stci p3 dig ASI, jag tror att du har mangas
stod, nar du hSIler titthSlet oppet in till ambetsmannens plenarsammantraden. (Kan
vara: "kollegial behandling av vissa arenden")

SM4AJG
Som "ambetsman" ar jag glad for att jag
inte tillhor dumbommarna.
BO/SM0HDP

KRYPTO ELLER KLARTEXT?

Har studerat en del protokoll fr3n SSA VUoch styrelsemoten och man staller sig frSgande till vissa skrivningar i protokollen. I proto
koll nr 10/1987 § 9:3 pl stSr bl a foljande:
"Misshalligheterna grundar sig bl a pS att enskilda styrelsemedlemmar per brev framfort kritik av styrelsen till utomstfiende personer". "NSgon DL har bedrivit liknande
verksamhet vid besok i klubbar”. "Inom
styrelsen kan och bdr oenighet r3da."
(Understrykningarna gjorda av mig).
Foljande frSgor galler protokoll nr 10/1987
och frdgorna stalls till SM0HDP.
Kan foreningens hogsta beslutande organ,
MEDLEMMARNA, mojligen f5 veta;
1. Vilka styrelseledamoter har skrivit till utomstSende personer?
2. Vad har dessa styrelseledamoter skrivit?
3. Till vem eller vilka har de skrivit?
4. Vilken DL har bedrivit liknande verk
samhet vid besok i klubbar?
5. Vilka klubbar avses i protokollet?
6. Vad har den liknande verksamheten
bestcitt av?
7. Varfor bdr oenighet r3da inom styrelsen?
Kritik av enskilda styrelseledamoter har
vi ju sett i QTC och hort pS 80-metersbandet
sei det ar val allmant kant. Kritik av styrelsen
har daremot inte horts frSn nSgon styrelseledamot.
FrSgorna 1, 3, 4, och 5 kan besvaras kort
och klart utan att ta allt for stort utrymme i
QTC.

Curre
SM4CPW

Om man vill fora upp ett amne till diskussion for att Sstadkomma en forbattring bdr
man fora fram alia relevanta fakta.
Redan i Ditt Stergivande av § 9:3 utelamnar
Du en del viktig information. Vad ar syftet?
Eftersom protokollet inte redovisar nSgra
ytterligare detaljer kan jag bara hanvisa till revisorerna.
Det finns tyvarr ett litet fel i en citerad mening. Det skall stS: Inom styrelsen kan och
bdr oenighet kunna r3da men utanfor styrel
sen bdr dess uppfattning fcida. Har Du en annan uppfattning?
Bo/SM0HDP

HALSNINGAR FRAN LIVERPOOL

Hej och halsningar frSn Liverpool.
Jag skriver ett kort brev till QTC for att
tacka alia goda vanner bSde kanda och
okanda som hjalpte till med min 75 3rs
present; vilken overraskning! En stor
Farg TV mottagare. Lasse (3AVQ) Skte
tSg upp frSn London med Anita XYL
och en van. Han kopte den i en lokal affar och Skte taxi till mig. Vi hade 414 timmars sallskap innan de dkte tillbaka till
London, det var ett fint och trevligt
besok.
Jag skickar mina basta och vordsammaste halsningar och tack igen till alia
vanner och onskar dem en riktigt God
Jul och Gott Nytt Ar.

Basta 73
Vannen
Sam
G3JUB

PACKET GOR NYTTA I ARMENIEN
Received: by ka9q.bellcore.com (5.60/4.7)
@id AA00341; Thu, 15 Dec 88 01:56:21 EST
Date: Thu, 15 Dec 88 01:56:21 EST
From:
karn@ka9q.bellcore.com
(Phil
Karn)

I received a rather interesting phone call on
Wednesday evening. It was Paul Rinaldo,
W4RI, from the ARRL. He asked me if I wan
ted to go to Moscow. "Idaho?” "No, USSR”,
(stunned silence)
Apparently the League is arranging for se
veral American hams to travel to the USSR at
their expense to help set up several packet ra
dio stations and to train Soviet operators to
assist in earthquake relief efforts. They want
an HF link between Moscow and Armenia,
plus associated VHF links for local communi
cations in each area. Standard amateur
equipment is being collected (Japanese
transceivers, AEA PK87s, Tandy PCs, etc)
and will be shipped along. The effort appa
rently has the support of the UN and the US
State Dept, and I also assume it has the
strong support of the Soviet government or
they wouldn't be getting me a visa in two
days! (I leave either Friday or Saturday). Du
ration of the trip is "about a week".
The USSR in the dead of winter isn't my
idea of a "fun" way to spend vacation time,
but I think this is a superb opportunity to app
ly some of this technology we've been deve
loping "for fun" and apply it directly to some
extremely worthwhile and urgent humanita
rian needs. Wish us luck.
As you might expect, this means I won't be
meeting my schedule for the next major re
lease of the TCP/IP software, but them's the
breaks...
Phil KA9Q
73 de SMORGV

PACKET RADIO/RAMF0RSLAG/
T-GALLA
Kara Packet-kverulanter!
Jag har last metervis med kverulans frdn Er
med anledning av ramforslaget frSn Tvt/
SSA.
AtergS garna till PR-bandet dar ni hor hemma. Ni ar inte mogna for VHF/UHF, mycket
mindre for HF.
Under tiden Ni lar Er telegrafi kanske avunden minskar och omdomet okar.
Seglaren demonstrerar inte och kraver
medvind, han lar sig segla.
God fortsattning SSA/Tvt.

73 de SM0GOO
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frAn organisationsutredningen
Med den femte delen av vSrt material
onskar vi alia SSA-medlemmar ett riktigt
GOTTNYTTAR!
Den har gSngen publicerar vi vSra torslag till

* Anvisningar for valutskottet
* Anvisningar for regionvalutskotten
* Anvisningar for postrostning

Postrostn ingen ar enligt vSr Ssikt vasentlig for medlemsdemokratin. Vi tror
ocksS att medlemmarna ar beredda att ta
p3 sig den ringa extrakostnad som nSgra
frimarken och nSgra kuvert per 3r innebar
for att hemif r£n kunna pSverka val av funktionarer och ta stallning till motioner och
andra Srsmotesarenden. Genom att trycka
vallistan/rdstsedeln i QTC, t ex som ett
mittuppslag, blir det d3 mojligt att postrosta nar stadgar och anvisningar s3 kraver eller nar styrelsen s5 onskar. Genom att en
postrostning enligt dessa riktlinjer finns ar
det ocksS mojligt att, som vi tidigare foreslagit, starkt beg ran sa antalet fullmakter.
Den direkta demokratin i foreningen starks
harigenom.
Valutskottet harfStt nSgot utokade uppgifter bl a innebarande att det skall ingripa
om foreningsarbetet av nSgon anledning

ANVISNINGAR FOR
VALUTSKOTTET
1. Valutskottets uppgift ar att
* foreste kandidater till ordforande
* foreste kandidater till dvriga styrelseledamoter
* foreste kandidater till revisor och revisorssuppleant
* administrera alia val till funktionarsposter i foreningen
* uppratta och vidmakthAllaen "kandi
datbank" av personer lampliga for
funktionarsposter i foreningen
* folja arbetet i foreningen for att vid
behov, t ex vid samarbetssvArigheter
o dyl foreste styrelsen och/eller nastkommande Arsmote lampliga Atgarder och forandringar
Valutskottet skall i dvriga tillsattningsarenden bitrada med forslag pA lampliga
kandidater.
2. Valutskottet valjes genom postrostning
och skall ha tre (3) ledamoter. Valutskot
tet utser inom sig ordforande, ersattare
for ordforande vid forfall for denne samt
protokollfdrare. Detta skall goras vid det
forsta sammantradet varje verksamhetsAr.
3. Ordforanden ar ansvarig infor Arsmotet
for att valutskottets uppgifter enligt
stadgar och anvisningar genomfors.
4. Sammantrade kallas normalt av ordforanden. Om dvriga utskottsledamoter sA
begar skall kommittAn kallas till samman
trade. I storsta mojliga utstrackning skall
telefonsammantrade hSIlas.

5. Valutskottet ar beslutsmassigt dA tvA (2)
ledamoter ar narvarande vid sammantra
de.
6. Valutskottets arbetsordning skall i princip folja de anvisningar som galler for
styrelsen. Foljande ar de viktigaste
punkterna:
a) Beslut fattas med enkel majoritet
bland de vid sammantradet narva
rande ledamoterna. I handelse av lika
6

inte fungerar tillfredsstallande. Rekrytering av lampliga personer till funktionarsposter inom foreningen har vi bedomt vara
s3 viktig att vi forester att valutskottet skall
arbeta under hela Sret och kontinuerligt
underhSlla en "kandidatbank".
Regionvalutskotten har mindre omfattande men nog s3 viktiga arbetsuppgifter.
Vi tar nu itu med kansliets organisation
och arbetsuppgifter samt med anvisningar
for kanslichefen. Tiden ar kort och barnbarnen lockar (Stminstone for tvS av oss) i
samband med helgerna. Men vi ska forsoka hinna med bddadera.
Vi glader oss St att styrelsen har uttalat
onskemSI om en presentation av vAra forslag vid ett styrelsemote i borjan av februari.
Till sist vill vi vadja till distriktsledarna
och arrangdrerna av vArens distriktsmoten
att snarast meddela Ake, SM4EAC, nar
och var motena kommer att aga rum. Vi
fdrsoker planera resor mm sA att det blir sA
billigt som mojligt och att vi kan besoka
samtliga distriktsmoten. PS Sterseende i
februarinumret.
Bo Stjernberg Gunnar Berg Ake Broman
SM6ASD
SM4DDE
SM4EAC

rostetal for och emot ett forslag har
sammantradesordfdranden utslagsrost.
b) Ledamot som personligen kan beroras av nAgot arende som behandlas,
skall omedelbart informera ordforanden om detta och lamna sammantra
det under behandlingen av detta
arende och ej heller rosta i detta aren
de.
7. Protokoll utvisande de fakta som redovisas skall foras over samtliga arenden och
handelser vid varje sammantrade. Protokollet skall undertecknas av samtliga vid
sammantradet narvarande ledamoter.
8. Valutskottet skall samarbeta med MEDLEMS-kommittAn, klubbar och enskilda
medlemmar for att ta fram kandidater till
funktionarsposter i foreningen.
9. Valutskottet skall senast den 20 augusti
frAn de for val aktuella regionernas valutskott erhAlla forslag pA kandidater till
region- och vice regionrepresentant.
Dessa forslag upptas pA vallistan regionvis. Valutskottet skall i god tid kontakta
sammankallande i de regionala valutskotten och infordra ovan namnda kandidatforslag.
10. Valutskottet skall uppratta vallista. PS
vallistan upptas de av valutskottet foreslagna kandidaterna och de frAn med
lemmarna inkomna forslagen. Vallistan
skall indelas i grupper for varje funktionarspost. Minst tvA (2) kandidater skall
vara upptagna for varje funktionarspost.
Det Aligger valutskottet att kontrollera
att de kandidater som upptas pA vallistan
ar villiga att Ata sig det uppdrag kandidaturen avser.

11. Den av valutskottet upprattade vallistan
skall forutom kandidatforslag aven innehAlla en kortfattad beskrivning av respektive kandidat med angivande av
dennes kvalifikationer, tidigare verksam
het och erfarenheter i yrkes- och foreningslivet samt ett foto av varje kandi
dat. Vem eller vilka som nominerat respektive kandidat skall anges.

12. Manuskript till vallista med personbeskrivningar och foton skall senast den 10
september overlamnas till kanslichefen
for att, enligt "Anvisningar for postrostning", utsandas till samtliga rostberattigade medlemmar.
13. Ordforanden skall utarbeta ett forslag till
Srsbudget som tillstalles EKONOMIkommittSn for granskning. Budgeten
faststalles av styrelsen. Ordforanden ansvarar for att utgifterna hSIles inom bud
geten. Budgeten inkluderar alia kostnader som utskottets verksamhet kan fororsaka. UppstSr behov av medel utover
budgeten skall detta anmalas till kansli
chefen. Denne kan efter samrSd med
styrelsens ordforande och ordforanden i
EKONOMI-kommittAn besluta om framstallningen.
14. Alla krav pS ersattning skall sandas till ut
skottets ordforande. Efter kontroll och
attest sander han dem vidare till kansliet
for utbetalning. Alla rakningar skall upprattas pS SSA's standardblankett. Ordfdranden har ratt att av kansliet kvartalsvis
begara information om utskottets ekonomiska stallning.

ANVISNINGAR FOR
REGIONVALUTSKOTTEN
1. Regionvalutskottets uppgift ar att
* foreste kandidater till regionrepresen
tant
* foreste kandidater till vice regionre
presentant
* bitrada det centrala valutskottet med
information om kandidater lampliga
for olika funktionarsposter.
Regionvalutskottet skall aven foreste
kandidater till i regionen i dvrigt beslutade val.
2. Regionvalutskottet skall bestS av tre (3) i
regionen mantalsskrivna medlemmar
som valjes enligt stadgarnas punkter
15.3 och 15.4. Regionvalutskottet utser
inom sig sammankallande, ersattare for
sammankallande vid forfall for denne
samt protokollfdrare. Detta skall goras
vid det forsta sammantradet varje verksamhets&r.
3. Regionvalutskottets
sammankallande
ledamot ar ansvarig infor regionmote att
utskottets uppgifter enligt stadgar och
anvisningar genomfors.
4. Sammantrade kallas normalt av sam
mankallande ledamot. Om dvriga utskottsledamoter s5 begar skall kommitt6n kallas till sammantrade. I storsta mojliga utstrackning skall telefonsamman
trade hollas.

5. Regionvalutskottet ar beslutsmassigt dS
tv3 (2) ledamoter ar narvarande vid
sammtrade.
6. Regionvalutskottets arbetsordning skall i
princip folja de anvisningar som galler for
styrelsen. Foljande ar de viktigaste punk
terna:
a) Beslut fattas med enkel majoritet
bland de vid sammantradet narva
rande ledamoterna. I handelse av lika
rostetal for och emot ett forslag har
sammantradesordfdranden utslagsrost.
b) Ledamot som personligen kan berdras av ndgot arende som behandlas,
skall omedelbart informera motesordforanden om detta och lamna
sammantradet under behandlingen
av detta arende och ej heller rosta i
detta arende.
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7. Protokoll utvisande de fakta som redovisas skall foras over samtliga arenden och
handelser vid varje sammantrade. Detta
kan vara handskrivet och skall forvaras av
sammankallande ledamot. Protokollet
skall undertecknas av samtliga vid sammantradet narvarande ledamoter.

8. Regionvalutskottet skall samarbeta med
klubbar och enskilda medlemmar i regionen for att ta f ram kandidater till funktionarsposter i regionen och i foreningens
centrala instanser.
9. Regionvalutskottet skall senast den 20
augusti till det centrala valutskottet overlamna forslag pS kandidater for i regio
nen aktuella val. Minst tvS (2) kandidater
skall anges for varje funktionarspost. Till
kandidatforslag skall bifogas manuskript
till en kortfattad beskrivning av varje kandidats kvalifikationer och erfarenhet
samt ett foto av varje kandidat.
10. Alla krav pS ersattning skall sandas till regionrepresentanten. Efter kontroll och
attest sander han dem vidare till kansliet
for utbetalning. Alla rakningar skall upprattas pS SSA's standardblankett.

ANVISNINGAR FOR
POSTROSTNING
1. Postrostning skall genomforas i foljande
fall:
1.1 Alla rostberattigade medlemmar
som Sci onskar avger postroster vid
1.1.1 val av ordforande, fem (5) ovriga styrelseledamoter, revisor,
revisorssuppleant och ledamoter i valutskottet
1.1.2 rostning gallande arenden vid
Srsmote och extra foreningssammantrade enligt punkterna
10,11,12, 13, 14 och 15 i "Foredragningslista till Srsmotet".
(Bilaga 1 till "Stadgar for Foreningen Sveriges Sandareamatorer")
1.2 Alla i respektive region mantalsskrivna och rostberattigade medlemmar
som sd onskar avger postroster vid
val av region- och vice regionrepresentant

2. Styrelsen och/eller Srsmotet kan besluta
om postrostning aven i andra frSgor.
3. Vid val enligt punkterna 1.1.1 och 1.2 galler foljande regler:
3.1 Valutskottet respektive MEDLEMSkommittdn skall senast den 10 Sep
tember till kanslichefen overlamna
kandidatforslagen med personbeskrivningar och foton for varje kandi
dat.
3.2 Kanslichefen sammanstaller kandidatforslagen till en vallista darforslagen indelas i kandidatgruppordning.
Varje kandidatgrupp rubriceras med
benamningen pS respektive funktio
narspost. For varje kandidat skall finnas en "kryssruta" for markering av
de rostandes val.
3.3 Vallistan skall utsandas till samtliga
rostberattigade medlemmar sd att de
har den sig tillhanda senast den 10
oktober. Detta kan efter styrelsens
bestammande ske genom att vallis
tan bifogas oktobernumret av QTC
som mittuppslag eller p5 annat for
foreningen fordelaktigare satt.
3.4 Rostberattigad medlem anvander
vallistan som rostsedel. Rost for kan
didat markeras med ett kryss (x) i
darfor avsedd ruta. Det ar endast tillI3tet att rosta p3 en kandidat i varje
kandidatgrupp. Vid val till regionoch vice regionrepresentant fSr rost
endast avges for kandidat i den egna
regionen. Rostsedel godkanns aven
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om rost inte avgetts for alia kandidatgrupper. I dvrigt skall de instruktioner som finnes p§ eller medfoljer
vallistan noggrant foljas.

3.5 Vallistan/rostsedeln insandes till
SSA kansli i slutet kuvert och fullt
frankerat enligt gallande posttaxa.
Kuvertet skall p5 framsidan tydligt
markas "Valsedel". PS kuvertets
baksida skall egenhandig namnteckning med fortydligande skrivas samt
uppgift om anropssignal/medlemsnummer och den rostandes regiontillhorighet anges. Valforsandelse
skall vara poststamplad eller avlamnad p3 SSA kansli senast den 1 november.
3.6 De till SSA kansli insanda valkuverten skall genom kanslichefens forsorg omedelbart vid mottagandet
nedlaggas i en for andamfilet avsedd
ISst ISda som forvaras brand- och
stoldsakert fram till rdstsammanrakningen.
3.7 Rostsammanrakningen utfors av
kanslichefen tillsammans med kansliets personal under direkt overinseende av revisor. Fore oppnandet av
valkuvertet skall kontroll goras av att
den rostande ar rostberattigad och
avprickas i upprattad rostlangd. Valkuvert vars identitet i avseende p5
den rostandes namn och anropssignal/medlemsnummer saknas eller
inte kan faststallas vid rostsammanrakningen liksom valkuvert insant av
icke rostberattigad kasseras jamte inneliggande rostsedel/rostsedlar. Val
kuvert fSr endast innehSlla rostsedel/rostsedlarfrSn en (1) rostberattigad medlem. For sent inkomna
valkuvert kasseras. Rostsedel for region-val frdn medlem som inte ar
mantalsskriven i det distrikt valet avser, kasseras vad galler denna kandi
datgrupp. Rostsedel pS vilken tillskrivits ytterligare namn kasseras vad
galler den kandidatgrupp dar namn
tillskrivits. Ar mer an en "kryssruta"
ifylld for en och samma kandidat
grupp raknas inte nSgon rost for den
kandidatgruppen pS denna rostsedel. Ar inte nSgon "kryssruta" ifylld
for en viss kandidatgrupp raknas inte
nSgon rost for den kandidatgrup
pen. I tveksamma fall avgor revisorn
sjalvstandigt och hans beslut antecknas i protokollet.
3.8 Vid rostsammanrakningen protokollfors detaljerat foretagna kassationer och delvis icke godkanda rostsedlar samt antalet godkanda roster
for varje kandidatgrupp och fordelningen pd kandidater. Till respektive
post ar den vald som fAtt det hogsta
rostetalet. Vid lika rostetal avgor lotten. Protokollet skall undertecknas
av revisorn, kanslichefen och dvrig i
rostsammanrakningen deltagande
personal. Protokollet delges snarast
styrelsen och berdrda kandidater
samt publiceras i decembernumret
av QTC.
3.9 Efter slutford rostsammanrakning
skall samtliga rostsedlar, aven kasserade, laggas i arkivkartong och forseglas med sigill av revisor samt forvaras brand- och stoldsakert. Om
krav p£ omrakning av rosterna framstalles, skall revisor bryta sigillet och
rostsammanrakning enligt punkt 3.7
i denna anvisning ske. I annat fall
skall rostsedlama forstoras genom
branning snarast efter den 1 Septem
ber 3ret efter valets genomforande.
4. Vid rostning enligt punkt 1.1.2 galler foljande regler:
4.1 Kanslichefen sammanstaller en rostsedel dar varje arende i ovan angivna

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

punkter upptages var for sig. For var
je arende skall finnas tvS "kryssrutor", en for vardera "Ja" och "Nej"
for markering av den rostandes stallningstagande till respektive arende.
Rostsedeln skall utsandas till samtli
ga rostberattigade medlemmar till
sammans med kallelsen till Srsmotet.
Detta kan efter styrelsens bestam
mande ske genom att kallelsen och
rostsedeln bifogas marsnumret av
QTC som mittuppslag eller p3 annat
for foreningen fordelaktigare satt.
Medlem som avger rost genom postrostning i Srsmotesarende gor detta
utan att ha foljt Srsmotesdebatten i
respektive arende.
Rost avges med ett kryss (x) i "Ja"
eller "Nej"ruta. Rostsedel godkanns
aven om rost inte avgetts i alia aren
den.
Rostsedeln insandes till SSA kansli i
slutet kuvert och fullt frankerat enligt
gallande posttaxa. Kuvertet skall p§
framsidan tydligt markas "Rostsedel" P3 kuvertets baksida skall egen
handig namnteckning med fortydli
gande samt anropssignal/medlemsnummer skrivas. Rostforsandelse
skall vara poststamplad eller avlamnad pa SSA kansli senast den 1 april.
De till SSA kansli insanda rostkuverten skall genom kanslichefens forsorg omedelbart vid mottagandet
nedlaggas i en for andamaiet avsedd
last Idda som forvaras brand- och
stoldsakert fram till rostsammanrakningen.
Rostsammanrakningen utfors av
kanslichefen tillsammans med kansliets personal under direkt overinseende av revisor. Fore oppnande av
rostkuvert skall kontroll goras av att
den rostande ar rostberattigad och
avprickas i for Srsmotet upprattad
rostlangd. Rostkuvert vars identitet i
avseende p3 den rostandes namn
och anropssignal/medlemsnummer
saknas eller inte kan faststallas vid
rostsammanrakningen liksom rostkuvert insant av icke rostberattigad
kasseras jamte inneliggande rostsedel/rostsedlar. Rostkuvert fAr endast
innehSlla rostsedel/rostsedlar fr3n
en (1) rostberattigad medlem. For
sent inkomna rostkuvert kasseras.
Ar mer an en "kryssruta" ifylld for
visst arende raknas inte nSgon rost
for detta arende p3 denna rostsedel.
I tveksamma fall avgor revisorn sjalv
standigt och hans beslut antecknas i
protokollet.
Vid rostsammanrakningen protokollfors detaljerat foretagna kassationer och delvis icke godkanda rostsedlar samt antalet godkanda roster
for varje arende och fordelningen p3
"Ja" och "Nej". Protokollet skall un
dertecknas av revisor, kanslichefen
och dvrig i sammanrakningen deltaaande personal. Protokollet delges
arsmotet under punkt 5 i "Foredragningslista vid Srsmotet" och kopia
overlamnas till vid motet valda justeringsman/rdstraknare sS att avgivna
postroster beaktas vid beslut i re
spektive arenden.
Efter slutford rostsammanrakning
skall samtliga rostsedlar, aven kasserade, laggas i arkivkartong och forseglas med sigill av revisor samt forvaras brand- och stoldsakert. Om
krav p3 omrakning av rosterna framstalles, skall revisor bryta sigillet och
rostsammanrakning enligt punkt 4.7
i denna anvisning ske. I annat fall
skall rostsedlama forstoras genom
branning snarast efter den 1 juni det
3r rostningen avser.
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RAPPORT FRAN IARU HF COMMITTEE
MEETING I MARIEHAMN 3-4 SEPT. 1988
Foljande ar saxat ur protokollet som foredomligt snabbt skrivits av Angelica, GOCCI,
och som jag erholl frSn REGION l-kontoret i
fdrrgSr (881004).
1. ) Ordforande DJ6TJ, Hans Berg halsade
valkommen och forklarade motet oppnat.

2. ) Presentation av de narvarande delegaterna. Foljande landsforeningar var representerade: DARC, EDR, MRASZ, NRRL, OVSV,
REF, RSGB, RSVDDR, SRAL, SSA, UBA,
USKA, UREoch VERON.

3. ) Ordforanden lamnade en rapport om
vad som forevarit sedan konferensen i Noordwijkerhout. Han passade ocksS pS att uttrycka sin tacksamhet over att SR AL hade tagit St
sig arrangerandet av HFC:s mote. Uppdateringen av HF Managers Handbook var tyvarr
forsenad men forhoppningsvis kommer den
om ett par mSnader. Hans tackade ocksS
G6LX, Ron Glaisher for det utmarkta arbete
han lagt ner inom testarbetsgruppen. Kontakter hade uppratthSllits med Region II och
III men tyvarr kan inte Hans delta i kommande
REGION lll-konferens. Tack uttrycktes ocksS
for det fina samarbete som forevarit med
G3FKM, GOCCI och Audrey Jeffcoat (pS RE
GION l-kansliet).

4. ) G6LX, Ron gjorde kommentarer till sin
redan tidigare overlamnade skriftliga rapport
om testarbetsgruppens arbete. Det hade varit en del kontroverser over rekommendationen om att tester inte skall ha langre varaktighet an 24 timmar. FrSgan om inforande av
CPS (Contest Preferred Segments) aven pS
7, 21 och 28 MHz hade vackts och en del
problem med telefonitester pS 1,8 MHzbandet hade diskuterats. Han gratulerade
RSGB och OVSV till deras iniativ att sIS samman sina 1,8 MHz-tester vilket reducerar antalet tester.
LA5QK, Alf Almedal, f.d. Contest Coordi
nator, pSminde delegaterna om att standardlogblad och sammanrakningsblad beslutats
av REGION l-konferensen i Brighton (1981).
Diskussionen gled sedan over till att omfatta
telefonitester pS 1,8 MHz-bandet. Det visade
sig for narvarande svSrt att hitta lampliga
frekvenssegment som passar alia eftersom
frekvenstilldelningen pS detta band ar sS olika for de olika landerna inom Region I. Ett forslag stalldes om att sanka gransen for fonitestkoming frSn 1850 kHz till 1840 kHz. 9 lan
der rostade for detta forslag vilket var en rost
for lite for att det skulle bli 2/3 majoritet.
Darefter diskuterades hur effekten hos en
QRP-station skulle anges. Om den skulle matas i ineffekt eller uteffekt. Man diskuterade
ocksS QRP ur den synvinkeln att mSnga nu
deltar i QRP-tester med sina ordinarie transceivrar vilka ofta medger en effektreducering. Man ansSg generellt att detta inte riktigt
overensstamde med den ratta QRP-andan.
Man rostade om det skulle lamnas till QRPtestarrangdrerna att sjalva bestamma huruvida effektangivelsen skulle vara uttryckt i ineller uteffekt. Motet beslutade enhalligt om
detta och forslaget till rekommendation Sterfinns i slutet av denna rapport.
Diskuterades ocksS dead-line for testloggar som skall vara inne inom 30 dagar. Detta
arende overlamnades till testarbetsgruppen.
EDR och UBA klagade over att skrivelser till
testarbetsgruppens ordforande inte i helhet
cirkulerats inom gruppen. G6LX forklarade
att det inte var mojligt att skicka runt sS mycket papper och att dessutom en del av de som
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Hotell Arkipelag i Mariehamn dar IARU Region 1 HFC hade sitt mote.

tillskrivit honom speciellt uttryckt onskemSI
om att breven inte skulle spridas. Beslots att
officiella brev till ordforanden i fortsattningen
skall cirkuleras i sin helhet.
G6LX redogjorde for forslaget till revidering av de riktlinjer for testarrangorer som antogs under konferensen i Noordwijkerhout.
Han framholl att mycket arbete var nedlagt i
revideringen och hoppades att HFC skulle
kunna godkanna forslaget.
LA5QK pSpekade att de nu gallande riktlinjerna hade tagits fram efter 2 Srs arbete och
efter konsultation med mer an 50 stycken
testintresserade. De hade antagits enhalligt
av konferensen i Noordwijkerhout och som
forfattare till dokumentet tyckte han att man
skulle ge det lite langre tid att verka innan
man kommer med nya riktlinjer. Alf foreslog
att inga Stgarder skulle vidtas fore nasta konferens. Han fick stod av DARC och OVSV. Ef
ter ytterligare diskussion beslot man att for
narvarande ej vidta nSgon revidering.
FrSgan om inforande av CPS pS ytterligare
band diskuterades och SRAL, NRRL och
EDR menade att det inte fanns nSgot behov
for dessa pS 21 och 28 MHz-banden. Det ha
de varit nog svSrt att infora CPS pS 3,5 och 14
MHz och de som lekte poliser pS banden i forsok att flytta testkorare in i CPS orsakade mer
QRM an testkorarna sjalva. G6LX gav sitt
stod for CPS eftersom de visade en "good
will" frSn testkorarnas sida mot de ca 75%
amatorer som inte kor test. NRRL uttryckte
stark reservation mot att anta rekommendationer som mest syftade till att ge goodwill ef
tersom dessa troligen inte skulle beaktas.
UBA framforde att mSnga testarrangorer in
om Region I fortfarande inte infort CPS i sina
regler trots att rekommendationen varit i kraft
sedan konferensen i Cefalu 1984. Diskutera
des ocksS huruvida det var battre att tala om
CFS (Contest Free Segments) i stallet for
(Contest Preferred Segments). Ordforanden
frSgade motet om de ansSg att CPS skulle inforas pS 21 och 28 MHz-banden. Endast 3 delegater gav sitt stod for detta.
OZ5DX, Hans Pyndt presenterade EDR:s
forslag om att hSIla 18 och 24 MHz-banden
testfria aven nar banden tilldelas amatorradion pS primar basis. Han framforde att det
skulle minska oppositionen mot tester om de

som inte gillar tester fSr ha dessa band for sig
sjalva och dessutom menade han att det andS blir i mesta laget att i allbandstester kora
sju eller Stta olika band. Efter diskussion beslutades att det for narvarande inte behovde
vidtas nSgra Stgarder.
5. ) International Beacon Project.:
Ordforanden rapporterade att Region III
vid sin kommande konferens kommer att diskutera ett bibehSllande av 100 KHz fyrband
pS 28 MHz. G3DME, Alan Taylor, som ar Re
gion I :s fyrkoordinator menade att nu var lite
sent att borja diskutera IARU AC:s Resolu
tion 86-1 och att det skulle vara mer produktivt att se framSt i tiden. Han skissade en del
losningar och framholl vikten av att landsforeningarna nu tog mera del i fyrprogrammet. I
diskutionen som foljde framkastades flera
forslag, bl.a. att fyrarna skulle kunna anvanda andra mode an CW, t.ex. RTTY och Pac
ket Radio. Ett flertal delegater uttalade sitt
stod for fyrprojektet.
QRM frSn Packet Radio pS NCDXF fyrar pS
14,100 MHz diskuterades men man beslot att
ta upp det under den punkt pS dagordningen
som skulle behandla frekvenser for Packet
Radio.
G3DME rapporterade om CCIR Study
Groups studerande av konditionerna. Man
planerar att sanda ut konditionsinformation
av URSI-gramtyp med en 1kW sandare pla
cerad i Sheffield:s universitet. Sandningarna
kommer att ske pS 3,5 MHz-bandet, troligen
kring frekvensen 3,880 MHz. Medlemslanderna uppmanades att kontakta professionella radiotjanster och be dem stodja detta
projekt. REF har foreslagit att man varje Sr
skall utse en "Arets Fyr". Motet ansSg det var
svSrt att genomfora ett sSdant val och fore
slog i stallet att speciella fdrtjanstfulla arbeten inom fyrprojektet skall omnamnas i Re
gion I News.
6. ) RSGB gav kommentarer till sitt forslag
om hur man skall uppmuntra amatdrerna till
ett storre utnyttjande av 10MHz-bandet. Ef
ter diskussion kom man fram till ett forslag.
Redovisas bland de andra forslagen i slutet av
artikeln.
Den vidare diskussionen visade att det var
ocksS angelaget att man pS samma satt puffar for 18 och 24 MHz-banden.
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USKA frSgade RSGB om man fdrsoker
komma till ratta med att en del av de brittiska
sandaramatorerna inte foljer IARU Region l:s
rekommendationer. RSGB meddelade att en
del Stgarder planerades och bl.a. kommer de
som kor SSB p3 10MHz-bandet att uteslutas
frSn RSGB:s diplomprogram.

7. ) Nodtrafik. Det foreleg ett forslag frSn
Region II att avdela oversta 10 kHz av 14 och
21 MHz-banden som nodfrekvenser. En del
delegater stodde detta forslag medan andra
menade att det inte behovde avdelas speciella frekvenser. Man kunde t.ex. befara att om
speciella nodfrekvenser tillskapas s3 lyssnar
man mindre uppmarksamt p3 andra frekven
ser for nodanrop. Man beslot att lagga forslagetfrSn Region II till handlingarna som infor
mation. DARC:s forslag att tillskapa en speciell arbetsgrupp for nodtrafikarenden diskuterades. Man enades om att HFC i nulaget inte
var beredd att gora detta och DARC drog tillbaka forslaget.

8. ) Ett brev frSn Internationella Sekretariatet meddelade att sovjetiska satelliter inte
langre anvander frekvenser over 29,5 MHz.
Eftersom RSF inte direkt meddelat HFC i det
ta arende beslot man att tills vidare inte foresl§ ncigra andringar i bandplanen.
9. ) Region Iks beslut, om att datum p£
QSL-kort skall skrivas i formatet: Ar - MSnad
- Dag, diskuteras. Majoriteten menade att
det skulle vara svSrt att genomfora detta sys
tem i Region I och att medlemmarna troligen
inte skulle folja en sSdan rekommendation.
Ordforanden foreslog att man skulle gora en
rekommendation med formulering: "Om da
tum uttrycks i tvSsiffriga tai Sci skall dessa formaterasAr - Mcinad- Dag” (ex. 88-09-03). Ef
tersom 8 rostade for, 2 mot och 4 avstod fick
inte detta forslag nodvandig majoritet.
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ka G0CCI for protokollskrivning och delegaterna for deras deltagande.
D3 inga ytterliga arenden fanns att diskutera avslutades motet kl 1250 sondagen den 4
September.
Har foljer de forslag till rekommendationer
som HFC ber EC att antaga.:
TESTER.
Testarrangorer har friheten att uttrycka
QRP som antingen ineffekt eller uteffekt.
OH/1
10 MHz-BANDET.
Region l:s medlemslander f5r inkludera 10
MHz-bandet i sina diplomprogram.
OH/2.1
Publicitet bor ges om 10 MHz-bandet genom aktivitetsdagar, DX-veckoslut, artiklar
etc.
OH/2.2

18 och 24 MHz-BANDEN.
Publicitet bor ges om 18 och 24 MHz-banden genom aktivitetsdagar, DX-veckoslut,
artiklar etc.
OH/3

3,5 mhz-bandet.
I bandplanens anmarkningskolumn skall
foljande text inforas: ”3,775 — 3,800 och
3,500 — 3,510 MHz: Interkontinental trafik
bor ges prioritet i dessa segment.”
OHM

PACKET RADIO PA KORTVAG.
Interimt forslag:
Foljande omrSden inom RTTY-segmenten
aro anvisade for Packet Radio-aktivitet:

o

13. ) Under punkten "Packet Radio p3 kortvSgsbanden” presenterade ordforanden
arendet med tv3 frfigor: a) Onskar motet ytterligare tilldelning for Packet Radio? och b)
Om sS ar fallet, pci vilka frekvenser?. RSGB
presenterade sitt forslag som foreslog att
RTTY-segmentet skulle delas i seperata seg
ment for RTTY och Packet Radio. Efter en
ISng och livlig diskussion enades man om ett
interimt forslag. Redovisas i slutet av denna
rapport.
Den allmanna meningen bland delegaterna var att man bor avrSda Packet Radio p5 7
och 10 MHz-banden. Stod gavsocksci 3t iden
att man bor ha restriktioner mot mailboxar pS
kortvSg dci Scidan trafik battre lampar sig for

16. ) Ovriga frSgor:
VERON begarde klarlaggande om vilken
version av Field Day-reglerna som galler.
G6LX forklarade att reglerna ar en anvisning
for de som deltar i FD och att endast datum
och tid bestammes av IARU Region I. Anvisningarna ar en kombination av tvS forslag
som diskuterades vid Region l-konferensen
och Ron erbjod sig skicka over anvisningarna
rill VERON.
DARC rapporterade om arbetet med att fei
fram en standard for EMC. DARC hade pro
testerat mot det forslag som EEC framlagt
och han undrade om nSgon mer landsforening gjort detsamma. VERON rapporterade
att diskussioner med deras PTT hade gjort att
de ar forsakrade om PTT:s fulla stod i denna
frSga.
G6LX framforde sin besvikelse over att
HFC inte antagit de nya test-anvisningarna
vilket han trodde berodde p3 dSlig kommunikation mellan testmanagerna och HFC-delegaterna.
MRASZ foreslog att F6ABJ:s mailbox
skulle anvandas for kommunikation mellan
HFC-delegaterna.
G3DME rapporterade att Stanforduniversitetets fyrsandare nyligen stulits men att en ny
sandare holl p5 att byggas och att den skulle
vara klar om nSgra veckor.
PA0QC berattade att han i egenskap av
ordforande for VHF-kommitten och pS uppdrag av EC deltagit i detta mote och att han
valkomnade DJ6TJ att narvara vid VHF-kommittens nasta mote.
G6LX onskade att det skulle noteras ett
tack till arrangerande SRAL och speciellt till
OHO-amatdrerna.
OH5NT svarade p3 SRAL:s vagnar och
tackade H FC for att de forlagt sitt mote till OH
och hoppades att motet hade varit trevligt
och framgSngsrikt.
Ordforanden avslutade motet med att tac-

THE INTERNATION AL AMATEUR-RADIO-UNION
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12. ) DARC:s forslag om en speciell Qforkortningsserie for amatorradio visade sig
ha endast begransat stod av motet. 7 rostade
for, 4 emot och 4 avstod.

15. ) Datum och plats for nasta HFC-mote.
Ordforanden rapporterade att EC onskar att
framtida moten skall hollas strax fore EC:s
sammantraden och f rSgade motet om det anScig det nodvandigt med ytterligare ett mote
fore nasta Region l-konferens. Efter en kort
overlaggning beslots att tills vidare lamna
den frSgan oppen. Om nodvandigt kan ett
mote anordnas med relativt kort varsel.

Region I calling

in

11. ) Diskuterades DX-expeditionernas anvandande av "fejkade" anropssignaler men
konstaterades att anvandandet av egen anropssignal 4- /A inte var nSgon tillfredsstallande losning, eftersom detta var i strid med
mSnga av medlemslandernas bestammelser.
NRRL framholl att aven de mest exotiska
platser andS i regel lod under nSgon admi
nistration och att i s3 fall man skall soka tillstSnd for amatorradiotrafik dar. USKA p3pekade att i vissa fall lander inte annu blivit godkanda av ITU t.ex. Saharui Republic. Det
beslots att medlemmarna i Region I bor avrSdas att anvanda anropssignaler som inte ar i
enlighet med ITU:s regler.

14. ) FrSgan om vad som ar ett ”DX" stod
Ster pci dagordningen. En mangd olika forslag
p3 definition framfordes. Den traditionella
som sager att kontakter mellan kontinenter ar
DX konstaterades vara den mest vanliga definitionen men den har naturligtvis ocksS brister eftersom kontakter mellan Syd-Spanien
och Marocko val knappast raknas som DX for
dom som kor sSdana QSO:n. Efter en Icing
debatt enades man om att det inte verkar An
nas nSgon klar definition for vad som ar DX.

IARU
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10. ) Dei det galler fredandet av 3,5 MHz
"DX Windows” menade motet att formuleringen "Preferred frequencies for interconti
nental DX" inte var tillrackligt stark for att
stoppa lokal trafik frSn att anvanda DXfrekvenserna. Motet beslutade om en starkare formulering och forslag till rekommenda
tion Sterfinns i slutet av denna rapport.

VH F/ U H F. Ett par delegater papekade att det
dock fanns fog for mailboxar p3 kortvSg i t.ex.
glest befolkade omrSden och for interkonti
nental datakommunikation.
NRRL rapporterade om experiment med
1200 baud p3 kortvSg och ncigra delegater uttryckte sitt stod for att tillSta 1200 baud pci
kortvSgsbanden.
Diskussionen gled sedan over p3 problemet med Packet Radio ovanfor 14,1 MHz som
ju strider mot gallande bandplan. NSgra dele
gater uttryckte stod for en begransad mangd
Packet Radio ovanfor 14,1 MHz, eftersom
detta ju redan var ett faktum, men endast 6
lander rostade for detta.
Man uppmarksammade MRASZ:s forslag
och overlamnade detta till VHF/UHF-kommittdn.
RSGB:s forslag om frekvenser for Packet
Radio lades till handlingarna som informa
tion.

MHz:
MHz:
MHz:
MHz:
MHz:
MHz:

3.590 - 3.600
ingen tilldelning
ingen tilldelning
14,089-14,099
21,100-21,120
28,120-28,150
29,200 — 29,300 (NBFM)

Gallande granser CW/RTTY och CW/Foni
bibehSlles.
OvanstSende ar alltsS hamtat ur protokollet. Om nSgon av lasarna vill ha det i orginal sS
ar det bara att vanda sig till undertecknad.
For dvrigt sS var det som vanligt ett mote i
god stamning aven om en aning av missnoje
kunde sp^ras med anledning av att motet var
forlagt lite ocentralt i Region I. SR AL med
John, OH5NZ i spetsen hade all ara av arrangemanget. Flera OHO-amatdrer skymtade
ocksS i kulisserna och hjalpte till att hoja trevnaden. Motet hade av det finska televerket
tilldelats specialsignalen OGOHFC. Riggen
var en toppmodern Yaesu-transceiver plus
ett automatavstamt slutsteg och en Butter
nut vertikalantenn. Aktiviteten ISg mest pS 14
och 21 MHz CW.
En liten besvikelse var det att Sovjet inte
var representerat trots den relativt korta resvagen. Gladjande var att REF (Frankrike) ha
de en delegat narvarande. SSA hade, forutom undertecknad, aven skickat SM5BF, Cal
le Walde {vice ordf.), som storre delen av
motestiden deltog som observator och i slutet av motet tradde in som delegat dS jag
mSste springa ivag till farjan.

Lars Olsson, SM3AVQ
trafiksekr. SSA
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OMBYGGNAD AV AP 2000 TILL 433 MHz
SM0FNV, Nils Willart

s

Ombyggnaden galler AP2120-18 MTD mobiltelefon. For ombyggnaden bdr man ha tillgSng till instrument som signalgenerator, oscilloskop, deviationsmeter, frekvensraknare
(500MHz), uteffektmeter, HF-millivoltmeter
och en multimeter.
Ombyggnaden omfattar:
Ombyggnad till 433 MHz simplex
ombyggnad av slutsteg
ombyggnad for repeaterskift och tonoppning
ombyggnad for scanning av upp till 15 kanaler
For bygget behovs foljande komponenter:

©C2

CX

7

es

L7

rp3
0C9

L5 ®
<
S
>

Stationenheten

1 st kristall 18,800 MHz, serieresonans, 3:e
overton HC42/U
1 st kristall 10,700 MHz, parallellresonans
30 pF grundton HC 42/U
1 st 47 pF keramisk kondensator miniatyr
1 st 3,9 pF keramisk kondensator miniatyr
(alt. 1,8 pF)
1 st 0,68 uF 35V tantal
1 st 100 kohm 2% 1/8W
1 st 82 kohm 2% 1/8 W
1 st 10 kohm 2% 1/8W
1 st 1 Mohm 2% 1/8 W
4 st dioder 1N4148
1 stICDC 4011B
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Blandarkortet B56B1

I
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Ombyggnaden

Tr i3
.2[E

6«

Q

aT

o7

L5
H

Borja med att bygga om syntes osc./blan
darkortet. Byt X1 till en kristall p5 18,8 MHz.
X2 byts till en 10,7 MHz kristall. Eventuellt
mfiste kristallernas ben kapas nSgot. Var forsiktig om du mSste klippa av kristallbenen.
H3II i kristallbenet som skall kapas med en
tSng annars riskerar kristallen att skadas.

[ A49
L2
R28
J H
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I-

VOLUME
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Mod arrplifier

A F -a m p lifie r

IF -am plifier

BZ.8

RF and mixer

1

I
1

o

p

Byt kondensatorn C5 mot 3,9 pF eller lagg
en 1,8 pF kondensator parallels med C5.
Klipp bort motstSndet R7 (10 kohm), det ar
nodvandigt for att syntesen skall hinna svanga in vid repeaterskift (snabbare loopfilter i
VCO:n).
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L1

VCO kortet B43B1

I
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SQUELCH

Il T-r e«

1 st rela PASI MD/K14 6V (kan finnas 12 V
varianter)
1 st diod BA 244(1N4148)
1 st 1 kohm 2% 1/8 W
1 st 1 nF keramisk kondensator miniatyr
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PA steget
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Fig. 1

TX-mixer B46B1

Montera en 47 pF kondensator i det lediga
utrymmet invid L1. Kondensatorn ar markt
C21 p3 komponentplaceringen (avklippt eller
ej monterad i MTD-versionen).
Trimning
Skruva isar monteringskassetten s5 att
stationen kan koras med locken avtagna s3
att man kan komma St alia trimpunkter.

Syntesen och
frekvensmultipliceringssteget
Borja med att justera L1 och L2 p3
B56-kortet till max. spanning i TP1 (c:a 2.5
VDC). Flytta instrumentet till matpunkt TP1
pA VCO-kortet B43 och justera C24 for max.
Stall kanalvaljaren pA kanal 41 och anslut
voltmetern till punkt 2 och justera (skruva in)
C4 till c:a 2,5 VDC i matpunkten. Kontrollera
att syntesen lAser genom att ansluta ett oscil10

loskop till TP1 pA logik-kortet B17. Syntesen
ar ISst nar ett stabilt 25 kHz sSgtandsrippel
syns p3 oscilloskopet. Anslut en HF-millivoltmeter till TP1 p3 RF-kortet B48 och justera
C35 pS VCO-kortet till max. utslag. Justera
darefter CIO p5 RF-kortet for max. LO-signalen kan nu justeras genom att ansluta en frekvensraknare till punkten 6 pS VCO-kortet (dar
koax-kabeln loper ut). Justera frekvensen
med C39. Kanal 01 motsvarar signalfrekvensen 433,0 MHz. LO-frekvensen ar Fin 4- 21,4
MHz, alltsS for 433,0 MHz: 454,4 MHz.

Trimning av mottagaren

Anslut en signalgenerator till mottagarens
antenningSng och stall in stationen p§ kanal
41 (434,0 MHz). Stall in lamplig nivS p5 generatorn (borja med en s5 hog niv3 att signal
kan horas i hogtalaren) och trimma ingfingsfiltret L1-L5fdr max. kanslighet, justera daref-

ter C11 och C20. L6 bdr inte roras. Kansligheten bdr nu vara typiskt 0.3 /zV for 12 dB
SINAD.
Trimning av sandaren
Sandare-blandaren och
forstarkaren kort B46

Vrid in kondensatorerna C9 och C17 till
max. kapacitans. Skruva upp avstamningsskruvarna ifiltret L4, L5, L7 och L8. Lossa kabeln fr§n VCO-kortet (mellan L1 och C9).
Anslut en DC voltmeter till TP1 och nyckla
sandaren. Justera L1 for max. spanning, c:a
0,5 VDC. Anslut VCO-kabeln och justera C28
pS B43-kortet (VCO) for max. i TP1 pS
B46-kortet. Minska sakta kapacitansen p5 C9
(B46) tills ett maximum upptrader i TP2, jus
tera L4for min spanning i TP2. Flytta voltmetern till TP3 och justera L4och L5 for max. c:a
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0,55 VDC (spanningen varierar mycket lite,
c:a 0,1 V). Justera L7 for ett minimum i TP3.
Flytta voltmetern darefter till TP4 och justera
L8 och L7 (i den ordningen) for max. utslag
p5 instrumentet. Ansluten HF-millivoltmeter
i punkt 4 och justera C9, L4, L5, L7, L8 och
L19 for max. HF-nivS.
6W slutsteget

Anslut en wattmeter och konstlast till TXutgSngen. Nyckla sandaren och justera
C2-C15fdr max uteffekt, efterjustera C19 och
eventuellt L4-L8 om sS behovs for att uppnS
tillracklig uteffekt. Kontrollera att uteffekten
inte varierar for mycket mellan lagsta och
hogsta kanal, justera om Sci behovs.

Repeateroppning
For repeateroppning anvands den befintliga 1-tonssandaren i stationen. Tonsandaren
aktiveras med knappen "OPPRING". Tonoscillatorn ar av Wien-typ och uppbyggd
runt IC7. TvS 1% resistorer ingSr i de frekvensbestammande komponenterna. Dessa
byts mot tvS standardvarden 82 resp. 100
kohm 2%.

1750 Hz oscillator
Selektivkortet B52

Borja med att byta motstcinden R51 och
R52 pS selektivkortet B52. R51 byts mot 82
kohm och R52 mot 100 kohm. Poten R49 vri-

nalvredens decimalkod till delningstal for
syntesen. Lossa distanserna som selektivkor
tet var skruvade i och lyft forsiktigt upp logikkortet, det sitter fast i ett antal kontaktstift i
moderkortet. Var forsiktig s5 att inga ledare
pci kortet skadas. Kapa ledningsbanan som
gdr mellan kollektorn pS Q2 och anslutningen
for delningstalet 64. Montera tillbaka kortet.
Anslutningar och komponenter monteras pci
kortets ovansida.
Kapa benen nSgot p3 en CD 4011 och limma fast den "rygg mot rygg" p§ IC1 med
markningen for pin 1 mot kanten p3 kortet.
Koppla 4011 :an enligt fig., + 5V finns p3 ben
16 pS IC2. Pin 2 ansluts till kollektorn p3 Q2
ochutgSngen, pin 10 till anslutningen for del
ningstal "64”. " + 5V keyed" finns vid anslutningspunkten 6 mitt for IC2 p£ modulationsforstarkarkortet B10.
Scanning av upp till 15 kanaler

Ombyggnad av 25W PA-steget

Lossgor PA-steget frSn duplexfiltret. Tag
bort byglingen vid R1, montera relaet, R1 1
kohm och dioden D3, BA244. Kondensatorn
C15, 1 nF monteras p£ kortets undersida.
Koax-kablar(RXochTX) kopplas in som i fig.
Montera nya ledningar for +12 VDC, jord och
effektstyrning. Spanning till relavaxlingen
tas frSn +5V keyed eller +12V keyed, beroende pci vilket S/M-rela som kan anskaffas.
Om originalrelaet inte kan anskaffas sS kan
ett yttre koax-rela anvandas. Anslut koaxen
frcin sandaren direkt till PA-steget och anslut
relaet mellan utgcingen pA PA-steget och
mottagare-koaxen. +12 VDC for S/M finns
tillganglig i monteringskassetten i anslutning
nr. 11 i 14-pinnars kontakten.

des in till 1750 Hz med en frekvensraknare an
sluten till mittanslutningen p3 R47. OBS! att
kortet inte gcir att kora lost. Jord mSste anslutas med en separat ledare till stationens chassi.

Stationen kopplas i scanninglage genom
att kanalvreden stalls p§ kanal 00. Knappen
"UDKALD" som tidigare var i- och urkoppling av selektivpassning kommer att bli
scannstart vid S/M stopp under scanning.
Scanningen stannar s3 snart brussparren
oppnas och ligger kvar i c:a 1,5 s efter att
brussparren har stangt. Scanningen kan
stoppas genom att antingen byta till nSgon
kanal eller trycka pci S/M-tangenten alternativt knappen "TALE". Selektiv funktionen
finns kvar och emottaget anrop kvitteras med
en 1000 Hz ton och Sterstalles med knappen
"UDKALD".

Trimning av PA-steget

Anslut en wattmeter och konstlast (min.
25 W) till utgSngen pS steget. Nyckla sanda
ren och justera alia trimrarna for max. ut
effekt. Trimpoten R2 justeras sA att den inte
har nSgon inverkan pci uteffekten. Efter det
att steget har trimmats in for max. uteffekt
vrides R2 till en punkt dS uteffekten borjar att
minska. Det ar VIKTIGT vid trimningen att
nycklingspassen blir Sci korta som mojligt sS
att inte slutstegstransistorn skadas om ste
get skulle vara ur trim. Uteffekten ar typiskt
32—37 W vid 13,5 VDC och en stromforbrukning av 11 A.

Fig. 3
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REPEATERSKIFT

Repeaterskift Sstadkoms genom att vid
sandning lagga 64-biten i syntesen hog
( + 5V). For detta anvands en CD4011 sA att
nyckling vid sandning grindas med styrsignalen p3 transistorn Q2. Frcin kanal 64 kommer
sandaren att skiftas 1,6 MHz.
Logikkortet B70A1
Under selektivkortet finns ett logikkort for
passning (scanning) och omvandling av ka-

Selektivkortet B52 och
passningskortet B70
Lod loss den orange och gula kabeln frSn
selektivkortet. Isolera den gula kabeln. Lbd in
en diod (1N4148) med anoden i det lediga hSlet (ansi. 3, dar den orange kabeln var anslu
ten). Anoden pA en ytterligare diod (1N4148)
lods till den orange kabeln och katoden forbinds med katoden pS dioden pA kortet. Dra
darefter en kabel frSn katoderna till anslutningspunkt 8 p3 LF/ squelch kortet (B09).
Anslutningspunkten finns under kylplSten till
LF-slutsteget. Klipp samtidigt bort dioden
D13, brevid IC2 (TAA765).
Kapa folien mellan IC5:4 och basen pS
transistor Q10.
Kapa folien mellan IC5:5-6 och IC6:2.
Lod in en 1uF tantalkondensator mellan
anslutningen IC5:6 ( + ) och IC5:7 (jord). Lod
in komponenten ovanpS IC5.
Lod in ett 1 Mohm motstSnd ovanpS IC5
mellan IC5:5 och IC5:14 ( + 5V).
Bygla mellan IC5:12 och IC5:2.
Kapa folien mellan IC5:12 och IC6:13.
Lod in en diod (1N4148) mellan IC5:5 (anod) och IC6:12 (katod).
Klipp bort R29 (10k) som finns mellan IC5
ochIC6.
Kapa folien mellan IC6:6 och IC6:8 och an
slut IC6:8 till jord.
Kapa folien mellan IC6:3 och IC6:11 och an
slut IC6:3 till — p3 C20, kapa folien som gSr
11

KANALORGANISATION

B70A1

Stationen har mojlighet till 80 st kanaler
med borjan pS kanal 01 433,000 MHz och
med 25 kHz mellan kanalerna. For att ta reda
pS vilken kanal en viss frekvens hamnar p3
kan foljande formel vara till hjalp:

FREKVENSEN - 433 / 0,025 + 1 = ONSKAD KANAL
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Q2

0^0
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«!)

r

BO9 D1
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e>52

kylflXns

PROMMAR

TEXAS Instruments: TBP18SA030
SIGNETICS: N82S23N

Fig. 6
frSn — p3 C20 och in under IC6 p3 komponentsidan.
Anslut IC6:4 till + p£ C20.
Bygla mellan IC6:9 och IC6:14.
Anslut IC6:11 till ben 1 p3 CD4011:an pS
passningskortet (B70).
UtgSngen pS IC5:4 ansluts via en diod
(1N4148) katoden till IC5:4 och anoden till
IC6:1 pS passningskortet (B70).
PS passningskortet (B70) vid pin 2, 14, 11
och 5 pS IC5 finns ett strap-falt for lodning.
Bryt upp alia byglingar pS dessa.

PROMPROGRAMMERING

Prommet som finns i stationen heter
74S188 och ar ett "fusible link" prom av bipo
lar typ med oppen kollektor utgSng. Det innehSller 256 bitar organiserade i 32 ord a 8 bi
tar. Det tillverkas tyvarr inte langre, men tillverkaren, TEXAS har en ersattare som heter:
TB P18SA030. Det finns aven andra tillverkare som har ekvivalenter till denna men se upp
vid programmeringen. Det ar inte a I It id prom
men ar helt kompatibla. Folj tillverkarens
programmeringsanvisningar.
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DISPLAY
1 . Display chassis
speaker
2. 12V supply
3. 1 BCD ones
key
”
4. 2 ”
”
mic. gnd. 5. 4 ”
mic.
”
6. 8 ”
BCD tens
11
11
CO

HANDSET
1. N/C
2. Handset
3. Chassis
4. Handset
5. Handset
6. Handset

11

11
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Den har ombyggnadsbeskrivningen gor
inte ansprSk pS att vara helt komplett. MSIet
har varit att ge vagledning for den som har lite
erfarenhet att bygga. Det finns sakert fler satt
att bygga om den har stationen, merfinesser,
fler scannade kanaler mm. Vi vill garna att ni
som har ideer, har genomfort andra projekt
med stationen hor av er eller skriver nSgra rader i QTC.
MTD-gruppen / SM0FNV

SM7FCU, Bengt Svensson,
Saby, 373 02 Ramdala

n n
♦ 567S9

Slutord

MANUELL NATSPANNINGS
STABILISATOR !

DC res ■

PA

Z 3

PROGRAMMERING

For sjalva programmeringen hanvisas till
tillverkarens anvisningar. Enklast ar om man
har tillgSng till en promprogrammerare som
kan klara det aktuella prommet. Kanske finns
det nSgon i klubben som har tillgSng till en?
15 kanaler kan laggas in i prommet. Det rymmer egentligen 32 kanaler men for att kunna
utnyttja alia mSste adressraknaren pS pass
ningskortet byggas om.

Fig. 5

LF/S<?

For att kunna programmera prommet behover man kanna till vilka kanalnummer man
vill scanna. Det visar sig att kanalnumret ar
detsamma som promdata i hexadecimalkod.
Ex.: 434,625 MHz, kanal 66 har promdata 66
HEX eller 0110 0110 binart.

14-pole CONNECTOR
1. N/C
2. External alarm
3. Handset PTT block
4. +12V for PTT
5. +12V
6. Main switch
it
ti
7.
8. 12V supply
9. Speaker
10. Chassis (GND)
11. Ext. PTT
12. +5V
13. Mic. gnd
Kond. mic.
14. Mic. input

N3ja, ta rubriken med humor! Jag bor p£
landsbygden med s.k. "svagt nat". Ibland,
sarskilt vintertid, drabbas vi av kraftiga spanningsfall p3 bortSt 10 procent. Har man d3 en
ror-rig s5 gor 5—10 procent en hel del p3
anodspanningen och darmed minskad uteffekt! (Hemska tanke, HI). Varre ar, att stabilisatorroret for 250-volten till dvriga steg kan
slockna vid sandning och orsaka kipp (egen
erfarenhet, mm). For att eliminera detta bygger man denna grejen. Transformatorn, av
ISgspanningstyp 20— 30 volt, adderar sekundarspanningen till natets spanning. Effekten
blir ju bara 1/10 av den totala effekten, sS det
behovs ingen "vSIdsam" trafo!
Jag lindade sekundaren sA jag har 3-voltssteg frSn 0—30 volt.
Tips: Plocka isar plStarna pS en gammal
trafo, riv bort sekundaren och linda sjalv mel
lan 80—150 varv, beroende p3 hur m3nga
varv primaren har! Tappa lindningen s3 du fSr
ca 3 volt per uttag. Linda St samma hSIl som
den du plockade bort!
Lamna aidrig shacket med sekundarlindningen inkopplad, for StergSr natspanningen
till 220V, sS blir det overspanning till riggen!
Det gSr nog bra att anvanda en glodspanningslindning pS 6,3 volt och vanlig 2-polig
omkopplare, till-frSn!

SSA ARSM&TE I 0REBRO 1989-04-23
12

QTC 1989 1

FORBEDRET S-METER FOR
ATLAS 210-X OG ICOM IC-202E
Av LA8AK Jan-Martin N0ding, Voielia 39/B, N-4623 VSgsbygd

bestSr faktisk av kun 2 komponenter, R3 og
D2 koplet inn i serie med kretsen som i mottakerstilling g3r til S-meter instrument. Resultatet var 4—5dB pr S-grad i verste fall. Motstanden er slik valgt at det ikke g3r strpm i
dioden for ved halvt meterutslag.

Fig. 1. Justering av S-meter kurve i Atlas
210X. Forenklet skjema, viser ikke relekontakter. D1 — germaniumdiode, ukritisk (AA119), transistor — del av IC, D2
1N4148. Komponentnumre stemmer ik
ke med skjema for ATLAS 210-X.

IC-202
Tilsvarende middel kunne en tenke seg
brukt i IC-202, mottakeren er beryktet for
fullstendig upSlitelig S-meter. I dette tilfellet
var dette ikke mulig, fordi spenningsvariasjonen i S-meterkretsen ikke er mere enn ca
0.7V. Det er derfor brukt en ekstra forsterker,
med korreksjonsnettverk koplet p3 utgangen
(Se LA7MI: 500MHz mV-meter, DUBUS og
Amator Radio). P.g.a. lave spenninger i kret
sen ble operasjonsforsterkeren CA3140 valgt

Mange detaljer for selv de mest moderne
transceivere, er lite gjennomtenkt, i saerdeleshet gjelder dette S-meter.

Atlas 210-X
Det mest ideelle er at 1 S-grad er 6dB, men
for denne var det 0,8—1dB pr S-grad fra
S1.. .S7. Her vil jeg vise en enkel losning som
kan forbedre dette i vesentlig grad, losningen

Break pbnneption

□1(Q7 Sourca)
—t---------

73/

Ground |
connectipn.
IC1 CA3140E(RCA)
PSD
Diodes:1N4148/1N4448 or similar

q8(,RF-det)
—

Z>3 DI

R2 470k

/ K6
/OK

D

/OK

Ilrbak 17m]

-EZD-

J10-4 +RX 9V

/o*;
Fig. 2. Forbedret S-meter karakteristikk for IC-202E. Ekstra DC forsterker med korrek
sjonsnettverk.

100^

o r i tji
Curv
(

X

A new
' 1 curvf
X

X
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□’. 4v

(TLO82 etc. viste seg 3 vaere ubrukelig) til 3
snu signalet og gi passende spenning inn p3
korreksjonsnettverket. Modifikasjonen p3virker ikke TX RF detektor. Det er viktig 3 bruke
+9V RX fra transceiver, slik at S-meterforsterker er utkoplet under sending. PS hovedprint i IC-202 fjernes potmeteret R50 (5K
merket "FULL").

Resultat.
Ved 3 studere tabellen ser en at resultatet
ligner p3 hva en skulle forvente av et S-meter.
1 S-grad varierer 2—2, 5dB, det er ikke korrekt, men det er faktiskt bra sammenlignet
med andre mottakere. Over S-9 stemmer skalaen tSIig bra. Et problem erat S-meterskalaen for en variasjon p3 120dB, mens variasjonen i spenning fra mottakeren kun virker innen 80 —85dB. Dette tatt i betraktning synes
det ikke uten videre mulig 3 oppn3 bedre re
sultat. En mulighet ville vaere 3 kople inn en
LF-forsterker med detektor, som gir S-meter
3 ekstra S-grader i nedre del, en kunne da fStt
indikasjonsomride p3 ca 100dB. Et annet
problem er at de fleste IC-202 brukes sammen med pre-amplifier eller transverter som
har ca 20dB ekstra forsterkning, dette vil ogs3 gjore S-meter utslag mindre relevant. Om
en skulle bruke 6dB pr S-grad ville en gi rap
porter som awiker for mye fra det gjennomsnittlige, en ville f3 klager p3 "skotsk" rapportering. Disse momentene tatt i betraktning
synes jeg resultatet er meget akseptabelt.
Her er vist to losninger som faktisk har fellestrekk, det burde vaere mulig 3 bruke erfaringene fra disse transceiverne til 3 forbedre an
dre transceivere.
Om noen skulle ha sporsmSI kan de n3 meg
over pakkeradio, min hjemme BBS er LA5IV.
MSIeresultat,
S-meter ombygging IC-202E

*

RF level

dBm

FV p.d.

-120

0.22

0

-115

0.4

1

-110

0.7

3

-106

1.1

5

-102

1.8

7

- 97

3.2

9

- 89

8

9 + 10dB

- 80

23

9 + 20dB

- 69

80

9 + 30dB

- 57

316

9 + 40dB

- 37

3160

9 + 60dB

S-unit

dB/
Differ. S-unit

5dB

2.5

5dB

2.5

4dB

2.0

4dB

2.0

5dB

2.5

8dB

80%

9dB

90%

11dB

110%

12dB

120%

20dB

100%

L8v
Fig. 3. Konstruksjon av ny kurve for S-meter utslag.
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* Accuracy above S9 is noted in %, 100% is
correct
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3W8 - VIETNAM
Sedan ett antal mSnader har i amatorkretsar cirkulerat ett rykte att en ungersk amatdrradioexpedition var pS vag mot Hanoi och Vi
etnam. I manga radiotidningerfigurerade anropssignaler, tider och denna gSng skulle det
faktiskt komma "roksignaler" frSn denna rare
del av radiovarlden.
Inte sedan 1972, da XV5AC tystnade, hade
n3gon vietnames eller utlanning tatt tillstand
att operera en radiostation pS de officiella
amatorradiofrekvenserna. Nar sS nastan alia
radiodx-entusiaster gett upp tanken pS en licens kommer fyra stycken ungerska radioamatdrer ledda av den ungerska amatororganisationens sekr. Kinches Ferenc och helt
overtygar de vietnamesiska myndigheterna
om att borja "en process for en fomyelse av
tidigarefungerande internationella amatorradiokontakter."
Precis sS lod ingressen i Hanoitidningen
QUAN DOI NHAN DAN den 19 nov 1988 om
den ungerska expeditionens etablering i staden. 5650 "qso" och 150 lander var dagens
totala data och den aktiva amatorradiovarlden visste att 3W8CW och 3W8DX var de aktuella anropssignalerna.
Genom en lycklig (!) tillfallighet kom jag att
befinna mig i denna del av varlden och tiden
dessutom att infalla under den sS hektiska
CQ WW DX-testen 1988 — men mer om detta senare.
Man kommer till Hanoi och norra delen av
Vietnam. Har har sedan lange Sverige bedrivit sitt bistSnd och hundratalet svenskar arbetat pS mSnga platser dar val Bai Bang ar
den mest kanda platsen.
Att i en radioartikel om Vietnam forsoka
fSnga alia intryck skulle bare vara en omojlighet, men lite axplock i alia fall.
PS sta'n moter man en spSrvagn, som pS
gSngen och pS sitt satt att lirka sig fram pS ralsen ger ett intryck av att man nu ar helt tillbaka till 50-talet vilket ar helt korrekt. Undrar
om SL i Stockholm skulle kunnat fS sina
spSrvagnar att fungera under sS ISng tid utan
originalreservdelar?
Transporten sker till stdrsta delen per cykel.
Forra Sret havdes forbudet att inneha personbil, men kommer nog inte, med tanke pS den
ekonomiska situationen andS att bli ett hot
mot stadsbilden eller dvriga trafikanter. Basmatvarorfinns att kopa och med en lite hogre
investering kan aven vissa lyxvaror inhandlas.
Motorcykel- och cykeldelar i dverflod medan
rent nya cyklar inte kan erhSllas lika I att.
Nu tillbaka till radiovarlden. Man kommer
till Hanoi och vet att nSgonstans i denna stora
stad sitter en antenn — kanske t.o.m. tvS —
som sander ut amatorradiosignaler, men var?
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Av SMOKV

Efter flera telefonpSringningar kommer
den svenske ambassadoren mig till hjalp och
jag fSr assistans att gora ett personligt besok
pS den ungerska ambassaden. Den svenska
ambassaden, dar jag f.n. sjalv arbetar, ligger
pS andra sidan stan och genom "cykelhavet"
Sker chaufforen och jag genom palmallSer,
basarinbaddade gator och sS stannar bilen
framfor en europeisk byggnad. En logperiodisk antenn pryder husets tak och segervisst anmaler jag mig vid entrSn. "Vem
soks?" Nej vi har inga ungrare med dessa
namn!" "Antenn pS taket? Radio?" Ett fdrsok
att tillsammans gS ut pS gatan och kombinera
ihop mina frSgor genom att peka pS antennen hade precis motsatt effekt.
Det ar precis dS som en gnutta flax behovs.
Jag var ju inne pS den ungerska ambassaden.
Satte mig ned i en av de stora fSfoljema och
funderade. Den ungereke ambassadoren och
hans narmaste man hade alltsS Skt ivag till
det vietnamesiska ministeriet, upplyste mig
den charmante tjanstemannen pS ambassa
den. "Nar vantas dS delegationen Sterkomma? "Om nSgon-nSgra timmar." PS nSgot
satt mSste jag kant pS mig att det s.m.s. brandes, ty in genom dorren kommer den unger
ske militarattachSn, som artigt halsar, frSgar
sin kollega varfor den svenske mannen sitter
dar och kommer sedan och sISr sig ner i fStoljen bredvid. Ja, visst finns det entusiastiska
ungerska sandaramatdrer i Hanoi — men inte
pS ambassaden eller pS omrSdet i frSga!
Under vSr fortsatta konversation var det
helt tydligt att enda sattet att fS traffa "the
3W8CW -l- DX gang" var pS svensk mark.
Genom att vSr svenske ambassador redan inledningsvis lovat mig ett "five o'clock coffee"
i residenset om jag skulle fS lokalproblem, fdreslog jag militarattachSn att sammankalla
amatorgruppen till ett informellt mote.
Med attachdns visitkort i min hand Skte jag
tillbaka till den svenska ambassaden. Klockan hade blivit mycket men innan jag somnade "knoppade" jag in frekvensen 21035 KHz
pSmin Sony2001. Nil!!! 14035 KHz. Nil! 21235
- 3W8DX calling CQ DX!!! Dar var HA5BBCZSOLT i full fard med att awerka den ena
kontakten efter den andra pS telefoni. Lite avundsjuk somnade jag den natten.
"Telefon till Mr Ekblom" forkunnade den
vietnamesiska telefonisten pS den svenska
ambassaden. Ungerska ambassaden i andra
anden och en helt ny ungersk tjansteman
omtalade att det fanns mojlighet att idag traf
fa Mr Ekbloms vanner.
Klockslag och plats helt ok. Senare pS eftermiddagen anlander den ungerska dx-expeditionen till residenset pS ambassaden un
der ledning av Lasylo Varga/SWL. Ambassa
dor Karl-Erhard Lindahl valkomnade den lilla
delegationen och vid kaffet och kakorna blev
samtalsamnena mer och mer med radioslagsida. Vi lamnades ensamma med vSra sporsmSI och nu alia vykort, bilder, qsl o.s.v. fram.
DS ungrarna inte traffat nSgon annan sandaramator, eller fStt eget post under den tid
de varit i Vietnam blev SM0RSM-Arne,
SM5CLW-Lajos, SM0BDS-Larsoch SM0KV
-Olle, de foreta som overlamnat sina qsl-kort
till expeditionen. Tyvarr ar inte 3W8-qslkorten tryckta an sS jag kan inte lamna Arne, Lajos och Lars deras 3W8 kort men de kan i alia
fall vara sakra pS att fS sina svarskort i retur.
For de tusental som kort 3W8CW och DX
aradressen: Box 271, Vienna 1141, Osterrike.
Vi talade sedan i timmar om dvriga DXexpeditionerfrSn FOOXXtill3Y och kaffet tog

sS smSnningom slut. Sedan Skte de ungerska
vannerna "hem".
PSfoljande dag blev jag pS f.m. uppringd.
Skulle Olle vilja komma pS besok och se hur
CQWW DX ISter frSn Hanoi? Gissa tre gSnger
vad jag svarade??
Hamtades sS och det bar ivag till Army
Guest Hotel. Helt byggt enligt ryska normer
och som sig bdr med en liten extra terrass. En
3x3 ungersk trebandare (idd Mosley TA 33)
plus en 18 AVT och en dipol. Riktigt vad som
anvandes pS 160 m blev val inte riktigt klarlagt
men OH1XX och ON4UN fanns i kortvSgsloggen.
TS 520 Och FT 101 men sorgligt nog inga
separata VFO:er varfor RIT:en var enda losningen pS QSX-problemet. Ur hogtalarna
hordes tonvis med stationer och med QRQ
takt awecklades motstationerna. Endast
HS0Asamt3W8CWvaraktiva frSn denna ra
re zon 26, vilket inte bidrog till mindre uppmarksamhet. Likt vSgor som brusar och rusar in mot stranden skulle eterns vSgor storta
in i vSr mottagare. Vill du hora lite, Olle? Forsiktig general som man ar hade jag med min
MFJ bug och efter liten kort demonstration
for HA5WA kopplades den in pS TS 520:n.
CQ-test de 3W8CW! S-mataren visade S9
konstant och ur myriader av morsebokstaver
kommer det ut en och annan Iasi ig anropssignal. 21 MHz cw kl 04.00 GMT och sS awerkades en sida i 3W8CW-loggen. Tank att man
fick vara med i Sr igen och dS frSn zone 26.
Tyvarr store idyllen av lite val hog stornivS
frSn det luftburna elnatet och pS de hogre
frekvenserna kunde man utan tvekan beddma vilka motstationer som har en onormalt
hog uteffekt. Ungrarna sjalva hade tvS slutsteg. Ett tillverkat i Budapest med ett ryskt
keramiskt slutror med 1500 Watts anodforlust och ett annat frSn Heathkit SB 200.
Timme in och timme ut med radiokontakter men for SMOKV var det dags att dra sig
tillbaka och ISta det ungerska teamet fortsat
ta med att ge hela tavlingen en touche frSn
den fina dx-varlden.
Hemkommen till den svenska ambassdaden lyssnade jag av de olika amatorbanden
och kunde gladja mig St enormt bra konditioner pS alia amatorbanden. Undrar vad den
slutliga tavlingspoangen blev for vSra ungereka vanner?
Foton frSn denna markliga handelse har
jag i sista minuten lyckats fS fram samt har
dessutom inte kunnat ISta bli att inflika nSgre
andra vyer ur den hanoiska gatubilden.
Gott Nytt DX Ar 1989 och hoppas 3W8CW
eller 3W8DX gav just dig ett nytt DXCC land
onskar Olle/SM0KV.
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KRETSKORTS-TILLVERKNING

Av SM0LJF

2. Framstdllning av

1. Framstdllning av negativ.
Belys 1-5 sek.
[ prova ]

positiv.

T

ca 1,5 m

4
3t-Tidningsurklipp.
Evart platta.

Glos

Teknik-Ma q.

Hegativ

Positiv

Ljusktlnsligt laminat glasfiber

Ur tidning

Att tillverka ett kretskort med n^gra fA banor ar inte S3 svSrt. Man tager ju bara en bra
tuschpenna och ritar upp det man vill ha kvar
och sedan ner i etsbadet med kortet. Det
finns dock ofta bra beskrivningar i olika tidningar dar bygget faller p3 att man ej klarar
tillverkningen av kortet for det ar sv^rt att rita
upp.
Det finns "botemedel" ! Vad Du behover
ar foljande:
Grafisk film. Kodalith Ortho Typ 3.
Framkallare Kodak D-11.
Fixbad.
Pinsett rostfri eller plast.
Lampliga skSlar.
Morkrumsbelysning.
Glodlampa 100 W.
Tuschpenna (vattenfast).
Ljuskansligt kretskortslaminat m.
framkallare.
10. FilmhSllare enl. beskrivning.
11. Ultra-violett lampa.
C D O O -^ lC D U l^ C O K J

1.
.
.
.
.
.
.
.
.

Betr. belysningstider fSr Du prova Dig fram
forsta gSngen.
Den tryckta sidan frSn tidningen skall ligga
mot filmen. Det tryck som finns p5 andra sidan kan i en del fall bli lite synligt men detta
gSr att justera med penna och skrapkniv p§
bSde negativ och positiv. Justering gSr aven
att utfora pA framkallat laminat. Lagg negativet/positivet mot en glasskiva i motljus och
Du kan se alia fel.
Skall Du gore mfinga kretskort bdr Du ha
ett extra stoppbad mellan framkallning och
fix. Detta kan vara ca 10% attikslosning.
Betr. morkrumsbelysning s5 bdr Du offra
en film pS att prova s3 att belysningen ej pSverkar filmen. AvstSndet till lampan har stor
inverkan. Lagg nSgon sak pS filmen och vanta 5min. innan Du framkallar. Om konturerna
efter prylen ar synliga s3 fdr Du justera belys
ningen. Det ljuskansliga laminatet tSI vanligt
elljus medan Du jobbar med det.
Om Du besoker nfigon loppmarknad kan
Du hitta billiga smS sollampor som ar lampli
ga for jobbet med kretskort. Tiden for belysning har med avstSnd och lampans kondition
att gora.
QTC 1989 1

HJALP FOR HOPPL0SA "MOBILBILAR"
Efter att ha varit mer eller mindre aktiv mobil pA kortvSgsbanden sedan cirka tjugo 3r
har jag fStt brottas med ett antal bilmodeller
vad galler avstorning. Min senaste (market
ointressant) ar den i sarklass varsta jag rSkat
ut for. Som vanligt vid avstorning galler att
man hela tiden holier sig till samma rigg, antenn och frekvens for att kunna jamfora de
olika Stgarderna.
I mitt fall borjade det med en stomivS p§ S9
+ 15 dB. Efter att ha betat av foljande i
namnd ordning var stornivSn oforandrad.
1. Jordat motorhuven med tv3 flator.
2. Ersatt tandkablar med kopparkablar
med storskydd i bcida andar.
3. En tiokvadrat kabel mellan antennrot
och motorblock.

Hittills hade jag lagt ut cirka tvShundra kro
nor utan resultat. Nu fick det vara slut med
rSstyrka. Det kravdes list.
Hur kommer det sig att jag stor mig sjalv
med sSdan styrka dS andra bilar som bevisligen saknar avstorning och som stfir p3 tvS
meters avstSnd ger en betydligt lagre stornivfi?
Storningen kommer uppenbarligen frSn
tandsystemet, men det som radierar den sit
ter troligen mycket nara antennen. Det var d3
det klickade till "BAKRUTAN". Dess resis
tans ar bara n^gon ohm men det ar mycket i
de har sammanhangen. Jag byggde upp en
kondensator av foljande parallellkopplade
varden 2.2, 0.1 och 0.01 mikrofarad. Att endast ha stora kondensatorer kan om de ar av
fel typ vara en nackdel dS de aven ar induktiva.

Denna kondensator kopplades mellan bakrutans pluspol och chassie i bagageutrymmet. Stdrniv5nsjonkfr3ntidigareS9 + 15dB
till cirka S2. Efter att ha satt tillbaka original
tandkablarna sjonk nivSn ytterligare till S1.
Detta gick att leva med men forsvann fullstandigt med hjalp av "noise-blankern".
Samtliga forsok ar gjorda med en IC-735
och en G-Wip. Frekvensen var runt 3.7 Me.
StornivSn har hela tiden varit mindre p3 hogre frekvens. En proffsbyggd genomforingskondensator borde ge samma effekt som min
hembyggda. Svaret p5 varfor s5 mycket ef
fekt kryper ut ur motorutrymmet tror jag beror p3 att bilarna fSr mer och mer elektroniska
tillbehor t.ex. stolvarmare, fonsterhissar
m.m. Detta syns inte minst om man tittar
runt sakringsdosan. Dar ar det ett veritabelt
rSttbo numera. Troligen kopplar storningarna
kapacitivt och induktivt i detta rSttbo och kry
per ut ur motorrummet. TvShundra kronor
fattigare till ingen nytta med en erfarenhet rikare.
SM5BOF
Stig Sandell
Ekv. 4
610 60 TYSTBERGA

SKRIV TILL QTC
Folke Rosvall, Vasterskarsringen 50,184 92 Akersberga
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TESTER - KORTVAG
SM4BNZ, Rolf Arvidsson, Skogsvagen 1, Sanna, 696 02 Hammar

JANUARI
08-09
14
14
14
15
15
15
15
15
21-22
21-22
28-29
28-29

1800-2400 ARRL RTTY Roundup
0700-1900 YL/OM Midwinter CW
1300-1500 NRAU SSB Pass 1
1530-1730 NRAU CW Pass 1
0700-1900 YL/OM Midwinter SSB
0530-0730 N RAU CW Pass 2
0800-1000 NRAU SSB Pass 2
1400-1500 SSA MT CW nr 1
1515-1615 SSA MT SSB nr 1
1500-1500 AGCW-DL-QRP Winter CW
2200-2200 HA DX CW
0600-1800 REF French CW
0600-1800 U BA Trophy CW

MS S

FEBRUARI

11-12
12
12
18-19
18-19
23
25-26
25-26
25-27
25-26

1600-1900
1200-0900
2100-2100
1200-1200
1400-0200
1400-1500
1515-1615
0000-2400
0000-2400
1900-2200
0600-1800
0600-1800
1400-0200
1200-0900

AGCW DL HTP 80
RSGB 7 MHz Phone
YU DX CW
+ PACC CW/SSB +
YL-OM Contest Phone
SSA MT SSB nr 2
SSA MT CW nr 2
Fallas Valencia SSB
ARRL DX CW
+ BYLARA Contest +
REF French SSB
+ UBA Trophy Phone+
YL-OM Contest CW
RSGB 7 MHz CW

1000-1300
0000-2400
0000-2400
1400-1500
1515-1615
1800-2200
0000-2400

+ Bylara Contest+
ARRL DX Phone
Intern. Womens Day
SSA MT CW nr 3
SSA MT SSB nr 3
East meets west SSB
CQ WPX SSB

MARS
04
04-05
08
12
12
18
25-26

Med + fore och efter testens namn menas
att ingen inbjudan inkommit sb Red ar inte saker pb att datum ar ratt.
Reglerna till MT, YL-OM, HA-DX, UBA,
REF, YU, NRAU samt AGCW-testerna bterfinnes i detta nummer av tidningen.
YL-OM MIDWINTER CONTEST.

EDR HF ContestsMANAGER, Eigil
Juul Jensen, OZ1IGT, Tokkerupvej 25,
DK 2730 HERLEV, Danmark.

Forkortningar till NRAU.
LA:
Aust Agder
Akershus
Buskerud
Finnmark
Hedemark
Hordaland
Jan Mayen
More og Romsdal
Nordland
Nord Trondelal
Ostfold

OP
OS
RO
SF
ST
SV
TE
TR
VA
VF

Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sor Trondelag
Svalbard/Bjornoya
Telemark
Trams
Vest Agder
Vestfold

OH:
TP Turun & Por./Abo & Bjorneborg
UU Uudenm./Nylands L.
HE Helsinki/Helsingfors Stad
HL Hameen/Tavast. L.
Ml Mikkelin/St. Michael L.
KY Kymmen/Kymmen L.
VA Vaasan/Vasa L.
KE Keski-S/Mell. Finland
KU Kuopion/Kuopia L.
PK P. Karjalan/N. Karelen
OU Oulun/UleSborg L.
LA Lapin/Lappland L.
AL Ahvenanmaa/Aland

(OH1)
(OH2)
(OH2)
(OH3)
(OH4)
(OH5)
(OH6)
(OH6)
(OH7)
(OH7)
(OH8)
(OH9)
(OHO)

SM:
AL
BL
GA
GB
GO
HA
JL
JO
KA
KO
KR
KS
MA

Alfsborg
Blekinge
Gavleborg
Goteborg/Bohus
GotlandSL
Halland
Jamtland
Jonkoping
Kalmar
Kopparberg
Kronoberg
Kristianstad
Malmohus

NO Norrbotten
OR Orebro
OS Ostergotland
SK Skaraborg
Stockholm
SO Sodermanland
SS Stockholm Stad
UP Uppsala
VB Vasterbotten
VL Varmland
VM Vastmanland
VN Vasternorrland

Kopenhamn
Fredriksborg
Roskilde
Vastsjalland
Storstrbm
Bornholm
Fyn

SJ
Rl
VJ
RK
AH
VB
NJ

OZ:

>
CO CQ LL

EDR har ndjet att inbjuda alia nordiska sandareamatorer att deltaga i 1987 brs NRAUtest.
Tider:CW: 14 jan 1530-1730 UTC. 15 jan
0530-0730 UTC. FONI: 14jan 1300-1500 UTC.
15 jan 0800-1000 UTC.
Frekvenser: CW: 3510-3560, 7010-7040
kHz. Foni: 3600-3650, 3700-3775, 7040-7090
kHz.
Respektera frekvensomrbdena.
Klasser: A - CW, B - Fone. Endast single
operator. Klubbstationer fbr endast betjanas
av en och samma person under hela testen.
Anrop: NRAU de LA...OH...OZ...SM...
Testmeddelande: RS(T) + lopnummer
f rbn 001 samt 2 bokstaver som forkortning for
amt/fylke/lan (enligt nedan). Skilda lopnummerserier for CW och Foni, men lopande
oberoende av bandbyten och sandningspass.
Poang: Varje station kan kontaktas en
going per band och pass i varje del (CW och
Foni). QSO med LA,OH och OZ ger 2 poang
for varje korrekt QSO. Avdrag 1 poang for fel
sant/mottaget meddelande. QSO godkannes om motstation ej insant logg, dock mbste
stationen bterfinnas i minst 3 andra loggar, eljest ingen poang.
Multiplier: 1 multipier for varje kort
amt/fylke/lan o.s.v. enl lista nedan. I varje
klass raknas en multiplier en gbng per band,
men INTE for var period.
Loggar: Separata loggar for CW och Foni.
Loggarna skall skrivas pb A4-papper (hogkant) och innehblla foljande uppgifter:
Overst: Anropssignal, klass och sidnummer. Kolumnerfor: Datum, UTC, Band, Motstation, Sent och mottaget meddelande,
Multiplier, QSO-poang. Varle logg med fler
an 200 QSO skall btfoljas av en lista med
dublett-QSO'n. Dublett-QSO skall aven vara
utmarkta med 0 poang i loggen. Slutsumma:
Separat for CW och Foni. Summan av QSOpoang multipliceras med summan multipli
ers.
Sammanstallningsblad: Skall bifogas var
je logg. Det skall innehblla: Anropssignal,
(samt operatorens signal om klubbstation
anvandes), QTH/locator, Klass (se nedan angbende diplom), vidare tabell over antal giltiga QSO, Dublett-QSO, QSO-poang och mul
tipliers. Slutsumma, Forsakran, Underskrift,
Namn och adress tydligt textat.
Diplom: Segrare koras i varje klass. Man
kan bare konkurrera om pokal/diplom i en
klass, som kan valjas fritt, och skrives pb
sammanstallningsbladet. Eventuella andra
loggar skall ocksb san das db poangen dar vill
raknas med i diplombedbmelsen.
De 5 basta i varje klass i varje land erhbller
diplom. Antalet diplom kan okas eller minskas med 1 for var 10:de deltagare over eller
under 50.

U_ 0E
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Poangsumman for de 10 basta i varje klass
i varje land vill avgora resultatet i Landskampen. Det segrande landet mottager en Vandringspokal.
Forsakran: "Jag forsakrar p3 heder och
samvete att jag deltagit i NRAU-testen i enlighet med dess regler och att min station ar
anvand enligt bestammelserna for amatorradio i mitt land" Signeras.
Diskvalificering: Varje omarkt dubbelQSO som som upptacks, straffes med att 5
liknande QSO strykes. 2% eller flera omarkta
dubbel-QSO leder till diskvalification. LikasS
overtradelse av licensvillkSr, testregler samt
osportsligt upptradande kan leda till att stationen diskas.
Adress: Loggarna sandes innan utgSngen
av januari mSnad till:

X fflO

Tider: CW: 14 jan 0700-1900 UTC. Foni: 15
jan 0700-1900 UTC.
Frekvenser: 3.5 till 29.7 MHz. Anvand
bandsektionerna enligt lARU-rekommendationerna (Region 1).
Anrop: YL's sander CQ CONTEST.OM's
sander CQ YL. YL's kontaktar YL's och OM's.
OM's kontaktar enbart YL's.
Testmeddelande: RS(T) + serienummer,
OM's frbn 001 och YL's frbn 2001, land. Ex.
599001/Sweden.
Poang: QSO med YL ger 5 poang. QSO
med OM ger 3 poang. Varje station fbr kontaktas en gbng per band. Aven stationer utanfor Europa fbr kontaktas.
Multiplier: Varje DXCC-land ger 1 mult.
OBS.Varje land fbr endast raknas 1 gbng oavsett band.
Slutpoang: Totala antalet QSO-poang
multipliceras med antalet multipliers.
SWL's: Varje hord YL-station ger 5 poang.
Multiplier som ovan. Motstationenscall mbste finnas med i loggen.
Loggar: Med sedvanliga uppgifter till:
D.Y.L.C., P.O.Box 262, 3770-AG BARNE-

VELD, Holland. Loggarna skall vara poststamplade senast den 20 februari.
Diplom: Utdelas till YL- och OM- vinnarna
i CW och Foni. Aven andra- och tredjeplatserna fbr diplom. Aven vinnarna i varje DXCCland fbr ett diplom.

C *>

Datum Tid i UTC Test
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KALENDER

Sonderjylland
Ribe
Vejle
Ringkobing
Arhus
Viborg
Nordjylland

OX: Gronland
OY: Fardarna
TF: Island
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MANADSTESTEN 1989.

M3I: Att pS en timme kontakta sS m3nga
svenska stationer som mojligt.
Tider: Sondag eftermiddag narmast den
15:de i varje m3nad.(undantag September).
CW och SSB kors samma tavlingsdag. Exakta tider meddelas i QTC:s TESTKALENDER.
Frekvenser: CW 3525-3575, 7010-7040
kHz. SSB 3600-3750, 7060-7090 kHz.
Klasser: CW och SSB ar helt Stskilda. Endast single operator-stationer kan fS poang i
SSA:s KortvSgsmasterskap. Multi operator
ar ej tillStet i testen. Endast en sandare fSr anvandas samtidigt.
Anrop: CQ MT de SM9XYZ/AC (anropssignal/lansbokstav).
Testmeddelande: RS(T) 4- lopnummer
frSn 01 + fornamn.
Poang: Varje station f§r kontaktas en gSng
per band i varje deltavling. Varje godkant
QSO med korrekt mottaget testmeddelande
ger 2 poang. QSO med station som ej sant in
logg ger 1 poang forutsatt att signalen forekommer i minst 5 insanda loggar.
Multiplar: Varje kontaktat Ian ger 1 multi
plier per band. Eget Ian ger ingen multiplier,
utom dS inget annat Ian kontaktats i tavlingen.
Slutpoang: Totala antalet QSO-poang
multipliceras med totala antalet multipliers.
Bast av Stta: Den som i 3tta tester under
3ret f5r mest poang vinner MT. Poangen raknas procentuellt i forhSllande till segraren i
varje deltavling. Utrakningen gors av MT-ledaren.
Klubbtavlingen: Den lokala radioklubb
vars medlemmar fSr mest poang under Sret (i
absoluta tai) blir "Basta klubb i MT". Ange i
loggen vilken klubb du deltar for. Endast
klubbmedlemmar stadigvarande bosatta inom en radie av 150 kilometer frSn klubbens
huvudort ffir tillgodorakna sig poang for klubben. Operator som kor med flera signaler i en
deltavling fSr endast rakna sitt basta resultat
i klubbtavlingen.
Plaketter och diplom: Vinnaren av "Bast
av 3tta" samt "Basta klubb i MT" i varje del
(CW och SSB) f5r SSA:s plakett. Diplom utdelas till de fem basta, den baste i varje distrikt (0-7), baste QRPp-station (max 5 watt
output i alia deltavlingar) samt till dvriga som
kort minst 350 QSO i MT,varav minst 150 p3
vardera 3.5 och 7 MHz.
Loggar: Poststamplade senast 7 dagar
efter varje deltavlingsandes till testspaltredaktor Rolf Arvidsson SM4BNZ, Skogsvagen 1, Senna, 696 02 HAMMAR. Fullstandiga resultat mSnatligen samt deltidsresultat
varje kvartal i QTC: testspa It.

Multipliers: Varje nytt land ger 1 multiplier
samt varje DX-QSO ger ytterligare 1 multipli
er. ( Senaste DXCC-listan raknas men de olika distrikten i JA, PY, VE, W och ZS raknas
som separata lander).
Slutpoang: Bandresultat: Poangen mul
tipliceras med multipliers. Totalt resultat:
Summan av band-resultaten. Kristallstyrda
stationer fSr slutsumman dubblerad.
Generellt: Stationer fSr endast kontaktas
en g3ng per band. Kristallstyrda stationer f5r
endast anvanda max. 3 kristaller per band.
Stationerna skall antingen vara kristallstyrda
eller VFO, men INTE bSdadera. Samt att en
deltagare f§r endast deltaga i en klass.
Loggar: Separata loggar for varje band
med sedvanliga uppgifter sandes senast 6
veckor efter testdatum till: Siegfried Hari,
DK9FN, Spessarstrasse 80, D-6453, SELI
GENSTADT, Vasttyskland. Resultatlista fSs
mot 1 IRC. De tre forsta i varje klass erhSller
diplom.

HA DX CW CONTEST.

Tider: 21 jan 2200 - 22 jan 2200 UTC.
Band: 3.5-28 MHz.
Klasser: Single op/single band, single op/
all band, single op/multi band och multi
op/multi band.
Anrop: CQ HA TEST.
Testmeddelande: RST 4- lopnummer frSn
001. HA-stationer ger en kombination av 2
bokstaver for sitt county. Ex. 599/GY.
Poang: 6 poang for QSO med HA/HG-stationer. 3 poang for QSO med DX-stationer.
Egen kontinent ger ingen poang.
Multipliers: 1 multiplier for varje nytt HAcounty per band. Foljande counties finns:
HA/HG 1 GY VA ZA HA/HG
2 KO VE
3 SO TO BA "
4FE
5 BP

6 NG
7 PE
8 BN
9 BO
0HA

HG
SZ
BE CS
SA

Slutpoang: Poangsumman multipliceras
med antalet multipliers.
Loggar: Med sedvanliga uppgifter, separa
ta loggar for varje band, summary-sheet
samt en forsakran om att testens regler och
landets lagar foljts. Poststamplade inom 6
veckor frSn det att testen slutade sandes till:
HRAS CONTEST BUREAU, P.O.Box 86,
H-1581 BUDAPEST, Ungern.
Diplom: De tre basta i varje land, klass och
kontinent fSr diplom. Totala vinnarna av de
tvS multiband-klasserna fSr aven en plakett.
Deltagarna kan tillsammans med loggen
aven ansoka om foljande diplom, om ansdkan bifogas: WHD, Savaria, Pannonia, Dunakanyar/DD/, Balaton/BD/ samt Budapest
/BPA/.

AGCW-DL-QRP WINTER.

Tid: 21 januari 1500 - 22 januari 1500 UTC.
Frekvenser: Endast CW. 80 till 10 m.
Klasser:
A = mindre an 3.5 W input, single op.
B = mindre an 10 W input, single op.
C = mindre an 10 W input, multi op.
D = QRO-stationer mer an 10 W input, fSr
endast kontakta QRP-stationer.
E = SWLs
Stationer i klass C f5r kora 24 timmar medan stationer i klasserna A, B, D och E mSste
gora 9 timmars paus.
Anrop: CQ QRP TEST.
Testmeddelande: RST + lopnummer +
input. Ex. 579001/5 for QRP-stationer (lagg
till "x" om stationen ar kristallstyrd). QROstationer: 339002/QRO.
Poang: QSO med eget land ger 1 poang,
QSO med egen kontinent ger 2 poang samt
QSO med DX ger 3 poang.
QTC 1989 1

UBA CONTEST.

Tider: CW: 28 jan 1300 - 29 jan 1300 UTC.
SSB: 25 feb 1300 - 26 feb 1300 UTC.
Band: 3.5 - 28 MHz. OBS! Undvik de 10
forsta kHz i bandkanterna som ju ar rekommenderade DX-frekvenser.
Klasser: A-Single op/single band.
B-Single op/multi band.
C-Multi op/single TX/all band.
D-QRP 10 W samma som klass B.
E-SWL.
Klasserna A & B f3r endast kora max 18
timmar.
Anrop: CW: TEST UBA. SSB: CQ UBA.
Testmeddelande: RS(T) 4- lopnummer
fr3n 001. Belgiska stationer ger provinsen.
Ex. 599001/AN.
Poang: 10 poang for QSO med ON, DA1
och DA2.3 poang for QSO med DL, I, F (inkl.
TK), LX, PA, El, G, OZ, SV, CT och EA. QSO

POSTR0STNING
KANDIDATLISTA
I NASTA QTC
med andra lander ger 1 poang. QSO med
eget land raknas endast en gSng for poang.
Multiplier: 1 multiplier f5r man for de Bel
giska provinserna: AN, BT, HT, LB, LG, LU,
NR, OV & MV. 1 multiplier for varje prefix:
ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, DA1 &
DA2. 1 multiplier for varje under poangdelen
uppraknade EG-lander. Det blir totalt 28 mojliga multiplier per band.
Slutpoang: Totala QSO-poangen multipli
ceras med totala antalet multipliers.
Loggar: Skall innehSlla datum, tid i UTC,
korda stationer, sanda och mottagna testmeddelanden, poang och multipliers. Sepa
rata loggar for varje band. Summary-sheet
innehSllande poangberakning, paus-perioder, klass, mode, op.namn, call, adress samt
en forsakran. Loggarna skall vara poststamp
lade senast 30 dagar efter testen och sandas
till: UBA HF CONTEST COMMITTEE, Jan
Galicia ON6JG, Oude Gendarmeriestraat,
62, B-3100 HEIST OP DEN BERG, Belgien.
Diplom: Det nya "UBA CONTEST
AWARD" delas ut till segrarna i varje klass i
varje land. En speciell plakett skankt av
ON6JG delas ut till den som i klass B i SSBdelen som bevisligen kort alia 28 multiplierna.
Det ar ocksS mojligt att ansoka om WABP
i samband med insandandet av loggarna.
EX. PA FORSAKRAN.
(Kan aven anvandas till andra tester).

"I declare that all contest rules and all the
rules and regulations for amateur radio ope
rations in my country have been observed
and adhered to. I accept the decision of the
contest committee."

REF CONTEST.
Tider: CW: 28 jan 0600 - 29 jan 1800 UTC.
SSB: 25 feb 0600 - 26 feb 1800 UTC.
Band: 3.5 - 28 MHz.
Klasser: Single op & Multi op.
Testmeddelande: RS(T) 4- lopnummer
frSn 001, samt att franska stationer ger sitt
departements-nummer.
Poang: 1 poang for QSO med EUstationer. 3 poang for QSO med DX.
Multipliers: 1 poang for varje nytt departe
ment i Frankrike, Korsika (TK -2A &2B), FFA
(French Army in Germany DA1 or DA2) samt
DOM/TOM (departements och territorier
over hela varlden) som borjar med F.
F6REF/00 ger en special-multiplier.
Totalpoang: Summan av QSO-poangen
multipliceras med summan multipliers fr3n
varje band.
Loggar: Med sedvanliga uppgifter post
stamplade senast 15 mars (CW) och 15 april
(SSB) sandes till: RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS, REF CONTEST, c/o M.
PACCHIANA Christian F6ENV, 7 Chemin des
ecoles, Quartier St-Jean, 13110 PORT - DE BOUC, France.

SSA KORTVAGSMASTERSKAP 1989
Sarnia poang i SSA:s tester:
MT, NRAU, UA-testen, Portabeltesterna, SAC och Jultesten
17

MT 11 CW 88

Tid: 4februari 1600-1900 UTC.
Band: 3510-3560 kHz.
Mode: Endast CW.
Deltagare: Alla licensierade radioamatdrer
som anvander handpump samt SWLs.
Anrop: CQ HTP.
Klasser:
A = max 10 W input eller 5 W output.
B = max 100 W input eller 50 W output.
C = max 300 W input eller 150 W output.
D = SWL.
Testmeddelande: RST + lopnummer fr£n
001, klass, namn och Sider. (XYLs=XX). Ex.
579001/A/KALLE/25.
459002/C/KARIN/
XX.
Poang: QSO klass A med klass A = 9 p.
klass A med klass B = 7 p.
klass A med klass C = 5 p.
klass B med klass B = 4 p.
klass B med klass C = 3 p.
klass C med klass C = 2 p.
Loggar: Med sedvanliga uppgifter som tid,
band, call, serienr. sand a och erhSllna, klass,
beskrivning av stationen, poangutrakning
samt en forsakran att man foljt reglerna och
att man inta anvant t.ex elbugg. Loggarna
skall vara poststamplade senast 28 februari
och sandastill: Friedrich Fabri, DF1OY, Wolkerweg 11, D-8000, MUNCHEN 70, Vasttyskland.
Diplom: De tre forsta i varje klass erhSller
diplom.
Resultatlista kan fcis mot SAE plus IRC.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

YU DX CONTEST.

Checklogg: SMOCSX. Ej insand logg: SM6DPT.
Totalt deltog 39 stationer i testen

<N

40
40
47
33
35
20
16
12
8

N

8C
78
72
78

24
25
24
23
24

CO CO ON

109
102
106
110
105
104
101
105
98
97
93
92

CM CM

27/28
28/24
29/25
28/28
30/23
27/26
28/23
25/28
25/25
23/26
24/24
22/25
19/24
27/21
22/23
25/20
16/25
24/17
14/23
22/17
13/18
18/15
13/18
17/15
14/19
20/11
14/15
22/07
11/10
11/10
00/24
08/09
00/18
05/06
00/08
06/00
00/04

(N

B
U
A
B
F
B
Y
D
E
B
Z
X
X
B
Y
U
B
E
R
R
U
Z
c
B
E
B
E
F
P
B
T
P
W
U
F
X
z

CO CO
CN CN

Tid:4feb 2100 -5 feb 2100.
Band: 3.5-28 MHz.
Mode: Endast CW.
Klasser: A B B = YU-stationer.
C = Single op/single band.
D = Single op/multi band.
E = Multi op/multi band/singleTX.
Multiband-stationer m^ste vid bandbyte
stanna minst 10 minuter fore nasta bandbyte.
Klubbstationer deltager alltid i multi-op-klassen.
Testmeddelande: RST + lopnummer fr^n
001.
Poang: QSO med YU-station 5 poang.
Med annan EU-station 1 poang samt QSO
med stationer utanfor EU ger 3 poang. QSO
med eget land ger ingen poang.
Multipliers: 1 multiplier for varje nytt YUprefixsamt 1 multiplier for varje nytt land som
ar medlem i FN, per band. Eget land fcir koras
enbart for multiplier-poang.
Slutpoang: Totala antalet poang multipliceras med totala antalet multipliers.
Loggar: Skall innehSlla operatdrens call,
namn och adress, klass, summan av QSOpoang och multipliers per band, totala slutpoangen samt en forsakran om att testens
och landets regler och lagar foljts.
Separata loggar for varje band. Varje mul
tiplier mSste vara noga utmarkt, samt att alia
dublett-QSO skall vara noga markerade. Var
je funnet omarkt dublett kommer att ge 30
poangs avdrag.
Loggarna skall vara poststamplade senast
15 april och sandas till: SAVEZ RADIOAMATERA HRVATSKE, Dalmatinska 12, 41000
ZAGREB, Jugoslavien.
Diplom: De tio forsta i varje klass samt
country-winners f£r diplom. Plaketter utdelas till vinnaren i varje klass, continentvinnare samt att vinnaren i multi-op-klassen
fcir en pokal.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

SMOCOP
SM5FUG
SK0LM
SM0DJZ
SM7FDO
SM0AJU
SM3CER
SM5EVQ
SM5ODQ
SK0MK
SM3CVM
SM3KIF
SM3GUE
SM0TW
SM3PZG
SM5ALJ
SM0LJF
SM5AZS
SM6NJK
SM6OLL
SM5MLE
SM3OPZ
SM5PPS
SM5BZQ
SK5EU
SM0BSB
SM5CTV
SM7HCW
SM6CZU
SM5DQ
SK4SC
SM6BSM
SM4PBL
SM5BTX
SM7NFB
SM3CBR
SM3DAL

22
20
20
18
20
20
21
19
21
19
19
18
17
16
17
17
16
14
11
13
11
9
7
5
4

2616 1.000
2550 .974
2544 .972
2530 .967
2520 .963
2392 .914
2323 .887
2310 .883
2254 .861
.852
2231
2046 .782
1932 .738
1870
.714
1860
.711
1720
.657
1620
.619
1600
.611
.596
1560
.577
1512
1482
.566
1260
.481
1178
.450
1159
.443
.426
1116
1088
.415
960
.366
952
.363
952 .363
640 .244
560 .214
517 .197
429 .163
385 .147
180 .068
112 .042
60 .022
32 .012

klubbtAvlingen
Malardalens Radioamatdrer, Nykvarn 11177
FRO - Norrtelje
5882
VasterSs Radioklubb
3990
W. Gastrike Sandareamatdrer
3802
S Vatterbygdens Amatorradioklubb
SVARK, Huskvarna
3584
Linkopings Tekn. Hogskolas SA
3342
Jemtlands Radioamatdrer,Ostersund 3256
LM Ericsson Amatorradioklubb
2544
Norrkopings Radioklubb
2512
Sundsvalls Radioamatdrer
2323
Fagersta Amatorradioklubb
1620
Mariestads Amatorradioklubb MARK 1512
Enkopings Radioklubb
1159
Nynashamns Radioamatdrer
1116
SK4SC ??
517
Sodra Dalarnas Sandareamatdrer
385
Gavle KortvSgsamatorer
60

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

SM0DJZ
SM0AJU
SM4SET
SM3CER
SM5ODQ
SM7FDO
SM7FNU
SK5EU
SK0LM
SM5ALJ
SM3GUE
SK6QW
SM7HCW
SM0MIW
SM7HSP
SM7NFB
SM5GXW
SM6FAM
SM3LIV
SM4AAY
SM0BSB
SM4GTB
SM5BTX
SM7FNN
SM7ABL
SM4PBL
SM7RTF
SM7NQB
SM5PPS
SM7EBI
SM6BSM
SM0EEW
SM5KQS

B
B
S
Y
E
F
U
E
A
U
X
R
F
B
K
F
D
O
Y
W
B
W
u
F
G
W
L
L
C
F
P
B
D

34/33
32/34
32/31
29/32
31/30
28/31
29/29
24/31
29/30
28/27
24/29
25/28
30/23
26/26
26/21
27/21
18/29
23/26
23/24
16/32
21/19
19/19
20/19
17/16
17/15
14/18
14/18
15/14
05/20
13/12
08/11
09/08
00/07

130
129
121
117
119
115
112
104
110
106
104
105
103
100
91
93
92
95
91
84
75
73
73

37
31
13

KKHNN2K8 8 8 2 £ £

MT 11 SSB 88

AGCW-DL-HTP 80 M.

27
26
25
25
24
24
26
24
24
24
22
21
21
21
20
17
16
15
12
5

Checkloggar: SM2AQT B SMOCSX. Ej msanda
loggar: SM2JKZ, SM2RIX, SM5AQD samt
SM6DPT. Totalt deltog 39 stationer i testen.

klubbtAvlingen
FRO - Norrtelje
13678
S Vatterbygdens Amatorradioklubb
SVARK, Huskvarna
10813
Linkopings Tekn. Hogskolas SA
6794
Sundsvalls Radioamatdrer
5928
Fagersta Amatorradioklubb
5258
VasterSs Radioklubb
5000
Radioforeningen i Karlstad
3751
LM Ericsson Amatorradioklubb
3190
Sodra Dalarnas Sandareamatdrer
3033
W. Gastrike Sandareamatdrer
3016
Mariestads Amatorradioklubb MARK 2940
V Blekinge Sandareamatdrer
2366
Kronobergs Sandareamatdrer, Vaxjo
1302
Aby Radioklubb, Klippan
1155
Enkopings Radioklubb
833

SAND LOGGARNA I TID

SSA DX CUP
Kom ihdg att skicka in loggutdrag
fore 28/2 1989 till SM3CER
18

FrSn DX-meetinget pi Omberg: Till vanster SM7JP i samtal med SMOCOP. Till hoger
SM3EVR.
Foto: SM7QY
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DX-SPALTEN
SM6CTQ, Kjell Nerlich, Parkvagen 9, 546 00 Karlsborg

Maste forst fa borja med att tacka for alia
bidrag under 1988. Fdrsok att skicka bidragen
forsta veckan varje mSnad sS har jag nSgra
dagar pA mig att sammanstalla inkomna
DX-tips.
Tiden rackte inte riktigt till for att fortsatta
serien med en DX-profil fr§n varje stat p5
40M. MSnga har tillskrivit mig och onskar en
fortsattning. Aven "Figge" harkommit pS villovagar, vilket mSnga har beklagat.
Trots a lit blev det 42 sidor under 1988. Ett Sr
fullt med fina operationer bra konditioner och
mSnga bidrag frSn Er.
Jag hoppas aven detta Sret fS hjalp med bi
drag. — Det ar vi tillsammans som gor spalten i QTC.
Ett Riktigt Gott Nytt Ar.

1

HOWLAND ISLAND
NATIONAL

WILDLIFE REFUGE
RESPAS'*

X|

'

DXred Kjell SM6CTQ.

A35SA Tonga. Hors ofta runt 14250 KHz
dar han har QSO med managern KB7QC.
BY9GA China. Aktiv CW/SSB pS 10M.
Senast ar stationen hord pS 28525 KHz SSB.
C56.. Gambia. F2CW har lamnat Senegal
och kor nu portabelt frSn C56. Han ar hord pS
14025 KHz 22z.
CE0Z..
Juan
Fernandez.
Claudio
PY1DFF var i borjan av december aktiv frSn
Robinson Crusoe Island. QSL skall sandas till
Jose Roberto Carvalho PY1ROB, P.O. Box
90985, 25621 Petropolis, RJ, Brazil. FrSn Ju
an Fernandez hors aven CE0MTY och
CE0ICD.
EA0BAE South Shetland. Elias EA4YW
skall tjanstgora pS Juan Carlos 1 basen och
blir darmed QRV frSn Livingston Island som
ligger i South Shetland gruppen. Elias stannar i 3 mSnader och raknar med att vara i luften fr.o.m. den 10januari. Foljande frekvenser kommer att anvandas CW: 7007, 14007
och 21007 KHz. SSB: 7043, 14233 och 21245
KHz. QSL via URE P.O. Box 220, Madrid
28080 Spanien.
FR4FA/J Juan De Nova. Var i borjan av
december mycket aktiv. SSB p3 21300 KHz
och CW runt 14037 KHz 04— 06z. QSL via
F6FNU.
JH1MAO/JD1 Ogasawara. Aktiv p3 10
och 15M SSB runt 11z.
HV3SJ Vatican. Hordes i borjan av de
cember aktiv runt 28540 KHz SSB. QSL via
I0DUD.
JH7EAY/JD1 Ogasawara. Operatdren
stannar p§ on ytterligare 5 m^nader. Senast
ar han hord pS 28530 KHz SSB.
HK0.. Malpelo Island. Lynx DX Bulletin
meddelar att medlemmar av Colombian Ra
dio League redan nu planerar en operation till
Malpelo Island 1992.
LU5EAS/Z South Orkney. Hors ofta 19
—21z omkring 28530 - 550 KHz.
VK9ZM Mellish Reef. Operationen star
tar i januari och det blir en 7—10 dagars ope
ration. Eventuellt blir det pS tillbakavagen
nSgra dagars aktivitet ficin Willis Island och
dS blir det formodligen callet VK9ZW. Det blir
CW och SSB p3 de vanliga DX-frekvenserna.
Operatorer VE3CPU, NM2L, ZF2KN och
KD2HE. QSL via NM2L.
VR6HJ Pitcairn Island. Ny operator ar
hord p3 28567 KHz. QSL till Box 24, Pitcairn
Island via New Zealand.
VU7.. Laccadiverna. En aktivitet ar pla
nerad januari —mars 1989. Redan under julhelgen kan denna operation starta.
VK0.. Macquarie Island. VK0AK Robin
ar en av de nya operatorerna som ar aktiv fr3n
QTC 1989 1

Fr^n vanster Ron 7J3AAB — Jean-Louis — TR8JLD — Chris NO1Z — Jim VK9NS och
Kirsti VK9NL. Mer om denna expedition pa nasta sida.
on. Aven VK0GC och VK0DS blir aktiva.
VP8BUO Falkland Island. Ar QRV alia
band. QSL via G0IHK.
XW.. Laos. Tidigare annonserad opera
tion installes.
ZS8MI Marion Island. ZS6PT hoppas
kunna fS tillstdnd till aktivitet 14 dagar i april.
ZD9DT Tristan Da Cunha. Var i decem
ber mycket a kt iv p2 10M SSB mellan 15—18z.
3D2XX Rotuma. Operationen resulterade
i totalt 32000 QSO. QSL till Box 1, Los Altos
CA 94023 USA. ARRL har i skrivande stund
inte meddelat om Rotuma kommer att raknas
som ett nytt land for DXCC.

3W8.. Vietnam. Stationerna 3W8CW
och 3W8DX hade efter 2 veckors aktivitet
passerat 50000 QSO.
4K2YL
Antarctica.
YL-operatdren
RA3AM har horts aktiv pS 14205 KHz 17 —
18z.
5W1FV Western Samoa. Hors ofta sondagar runt 14285 KHz. Operatdren skall stan
na ett Sr.
8Q7BX Maldiverna. I4ALU aktiv ijanuari
frcin Gangehi Island. QSL via hemmacallet.
9X5AA Rwanda. QRV under hela 1989.
Under december hordes stationen pS 10 och
15M CW. QSL via W4FRU.

SOLFLACKSTAL139
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SM0EU

Tidpunkt i UT

Destination
EL
F
JA
KH6 kort
KH6 I3ng
LU
A4
OA
OD
PY
UA
VK kort
VK I3ng
VU
W2
W6
XE
ZL kort
ZL I5ng
ZS
Antarktis

SM 0- 250
500
750
1000

km
km
km
km

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

10
6
11
14
17
9
9
9
9
9
6
14
9
9
10
10
15
10
10

9
6
13
10
8
12
10
9
8
6
16
13
15
9
10
10
14
9
10

9
6
16
9
25
7
22
8
16
7
9
22
10
24
7
8
8
19
12
17
16

23
12
16
9
30
14
28
11
25
15
15
27
14
30
8
9
9
20
16
24
23

28
17
12
12
29
24
28
16
26
26
18
24
17
30
10
10
11
20
16
25
25

28
18
10
14
27
27
26
27
25
26
18
20
24
27
18
9
14
18
21
27
24

27
16
10
13
24
26
19
29
22
25
13
16
22
18
23
9
25
15
20
26
23

25
12
10
15
23
28
14
28
14
26
10
11
21
13
22
15
23
11
20
23
21

16
9
9
16
21
21
10
22
11
21
7
9
21
10
17
15
19
9
22
15
19

12
7
9
15
19
15
10
15
10
13
7
10
19
10
12
13
14
12
21
12
13

10
6
10
15
17
10
10
12
9
9
7
13
16
10
10
12
12
14
17
10
10

10
6
11
15
18
9
10
9
9
9
7
12
15
10
9
11
10
16
10
10

2.9
3.1
3.5
3.9

2.6
2.8
3.2
3.6

2.5
2.8
3.1
3.5

4.0
4.4
5.1
5.9

6.8
7.7
8.9
10.5

8.1
9.2
10.7
12.5

7.8
8.8
10.3
12.0

6.1
6.9
8.1
9.4

4.3
4.8
5.5
6.3

2.9
3.1
3.5
4.1

2.5
2.8
3.1
3.5

2.8
3.0
3.4
3.8

Tabellen visar rekommenderad frekvens i MHz.
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S3 ville de ha RTTY og s3 var det sporsm3l
om FM og andre ting de kunne finne p3 i farta. Vi holdt oss unna nett og lister. Og ingen
hadde private skeds med venner hjemme el
ler noe s3nt, for slikt ans3es som bortkasta
tid. Og tida var allerede knapp nok med bare
seks dagers aktivitet p3 programmet.

PA EN ODE 0Y I STILLE HAVET
Da japanske fly bombarderte Howland Is
land i slutten av 1942 signaliserte dette enden
p3 oyas status som nybyggerkoloni. To av oyas fire beboere blei drept og de andre to blei
hentet av amerikanerne tidlig i 1943.
Det var i 30-3ra at U.S.A, fant p3 at de skulle legge krav til Howland Island for britene
kom dem i forkjopet. Det var da begynt 3 bli
alminnelig med flyturer over Stillehavet og
Howland Island ans3es som et passe sted
hvor slike fly kunne mellomlande for 3 bunkre. En liten men vekslende gruppe innfodte
fra Hawaii kom s3ledes til 3 tilbringe flere Sr
pS oya, opptatte med 3 bygge en flyplass
som stod klar til 5 ta imot Amelia Earhart p3
hennes reise jorda rundt i 1936. Som kjent
forsvant Amelia p3 tur til Howland Island, og
fyrtSrnet som blei ferdig i 1937 og fremdeles
st3r pS oya, blei da kalt Earhart Beacon til
minne om hennes tragiske ferd.
Howland Island er ca. 1.5 km lang og 800
m. bred. Hoyeste punkt p3 oya er faktisk
stranda som stiger noksS bratt opp fra lagunen til en hoyde av 6 m.o.h. med midtpartiet
ligger litt lavere. Idag er det f3 spor igjen av
bosettelsen i 30-3ra. De f3 husene som fantes
blei jevna med jorda under krigen, og flyplassen er for det meste s3 overgrodd at man kan
knapt se noe til den. Derimot er der fremdeles
flere bombekratere, og et amerikansk flyvrak
ligger forlatt p3 stranda og tjener som ly mot
ekvators sterke sol for eremittkrabbene som
finnes i tusenvis p3 oya.
Da H.I.DX.A. ekspedisjonen ankom til
Howland Island sist i mars 1988 var det 40 3r
siden det hadde vaert noen amator-radio virksomhet p3 oya. Inntil for noen Sr siden var det
mulig 3 kjore KH1 fra Canton Island som var
halvt britisk og halvt amerikansk. I overgangsperioden for Kiribati overtok hele gruppen av Gilbertoyene kunne man sSledes fly til
Canton og bruke KH1 prefiks en dag og T31
neste dag s3 fremt man hadde lisens for begge land. Det var derfor ikke nodvendig 3
koste p3 en storre ekspedisjon med kontrahert skute og alt utstyret som skal til for 3 sette opp amator-radio p3 en ubebodd oy.
Slik var det altsS for. Nu for tiden m3 en
forst og fremst ha transport og tillatelse fra
det amerikanske Fish Er Wildlife departementet for en kan tenke pS 3 aktivere KH1. Oya er
overgitt til fuglelivet og havet omkring er fredet. Forst nSr slike nodvendigheter er iorden
kan man begynne 3 tenke pS utstyr sS som
telt, generator, kabel, lys, mobler osv. Radioutstyr utgjor en del for seg selv, og vann m3
en huske pS 3 ta med for oya har ingen naturlig vannkilde.
H.I.DX.A. leide M/S NEI NOMI (Frk. Kule)
for den ca. 700 n.mil lange sjoreisen fra Tara
wa i Vest Kiribati. Deltagerne var kommet
langveis fra: Jean-Louis TR8JLD fra Gabon i
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Vest Afrika, Chris NO1Z (ex KA1OOH) fra
U.S.A. Ron 7J3AAB hjemmehorende i Ja
pan, Doug og Dick som representerte det
amerikanske departementet for Fish & Wild
life var ordinaert stasjonert pS Johnson Atoll,
og Jim VK9NS og jeg kom fra Norfolk-oya.
Turen til Howland tok 41/2 dogn i motvind og
stampesjo, men plutselig sent en kveld stanset skispets motorer og i stillheten kunne vi
hore fugleskrik forut. MSnen hang stor og gul
og speilet seg i havet. Og da vi alle stormet til
rekka kunne vi se en lang hvit strand som IS
som en lysende slange i mSneskinnet.
Ved middagstid neste dag var NO1Z/KH1
pS lufta. Hovedgruppen brukte dette kallesignalet under hele oppholdet, mens jeg selv
brukte VK9NL/KH1 for 3 utskille YL-operasjonen for de som nu mStte sarnie pS sSnne
ting. Vi hadde fire stasjoner pS lufta sS og si
dognet rundt. Skjont en stasjon var opptatt
av RTTY og 6 meter. Radioforholdene var til
dels ypperlige mot nord Amerika, og Japan
ligger jo stott som en vegg i veien for Europa
nSr man kjorer fra Stillehavet.
Etter 3 ha kommet sjoveien til Howland var
det ufattelig 3 hore en amator som for tiden
drev med oyhopping pr. fly og var aktiv fra en
Oy som ligger omtrent samme distanse fra
Howland som Middelhavet er fra Oslo. Han
var i ivrig samtale med en ZL stasjon 2000
n.mil fra Howland, og de var enige om at det
mStte vaere noe rart med oss pS Howland Is
land som ikke hadde samme radioforholdene
som de selv. Ifolge disse burde altsS Norge ha
samme forhold som syd-Europa eller Saudi
Arabia. Verden blir sS liten nSr man flyr. Man
kommer lett i skade for S tro at Stillehavet er
skrumpet til en molledam, men det er altsS ik
ke tilfelle.
Slike utflukter pS andres frekvenser fant ik
ke sted ofte. Det var heist nSr vi tok oss fem
minutter til 3 spise middagen som blei bragt
ibland fra skipet hver dag i kveldingen. Ettersom dette var dagens eneste mSItid kastet vi
oss glupsk over gryta som oftest inneholt
stekt fisk og kokt ris. Utafor stod oyas krabber og venta p3 3 f3 spise raster. Fuglene had
de tatt kveld og eneste lyd kom fra vSrt 5 KVA
aggregat som stod og humra fornoyd noen
meter unna. Siden jorda pS Howland er s3
skrinn, var alle riggene jordet til generatoren
som igjen var jordet til en jernstake hvor vi
pleide tomme hotter med sjovann hver dag
for 3 hjelpe p3. Den fattige jorda gjorde ogs3
at vi m3tte legge skikkelig med radialer under
vertikalantennene, og stort sett hadde vi liten
forstyrrelse mellom de forskjellige stasjonene
n3r vi bare passet p3 beamretninger og frekvensavstander.
Antallet QSOer steg jevnt, og vi skjonte at
det meste av behovet var mettet n3r folk begynte 3 mase om andre band og CW hvis de
nettopp hadde kjort oss p3 SSB og omvendt.

Kontrakten med rederiet i Kiribati krevde
USS 1760.— pr. dogn. Pengene hadde ikke
akkurat fosset inn for avgang s3 vi m3tte pas
se budsjettet og ikke innlate oss p3 noe vi ikke
hadde h3p om 3 betale. Vi hadde f3tt mer
stotte fra individuelle DXere enn fra noen
klubb eller forening. Men privatpersoner kan
jo ikke betale de helt store pengene som bare
en pengestark forening kan komme from
med. Det at Mac KV4AM hadde ombestemt
seg etter ankomst til Kiribati og s3ledes ikke
kom til 3 bidra okonomisk, og en av de tre
som skulle vaert med fra Villmarksdepartementet hadde trukket seg, gjorde at H.I.DX.
A.s andel blei faretruende hoy. V m3tte der
for begrense oss til seks dogn og selv da h3pe
p3 medvind og godvaer p3 hjemturen. Med
minimum sovn, lite mat og mye Cola, var
kanskje seks dager nok. Temperaturen I3 p3
ca. 30°C og det at vi satt stille i s3 mange ti
mer av gangen gjorde at vi hovna opp noe fenomenalt i anklene. Villmarksfolket kom med
et praktisk forslag til fremtidige DXpedisjoner. Sykkel-aggregat! Det ville holde beina i
bevegelse s3 de ikke hadde sjanse til 3 hovne
opp og er billig i bruk. En s3nn liten maskin
under hvert bord burde gjore underverker,
gliste de.
Dagen for avreisen grydde med regn og
vind. Vi demonterte antenner og annet utstyr
etter hvert men holdt en rigg g3ende til det
var tid 3 dra ombord. Mannskapet fra NEI
NOMI var enest3ende med hjelp og sterke armer. A handtere en nesten 200 Kg generator
ombord i en jolle og frakte den trygt gjennom
brenningene for s3 3 heise den ombord i ski
pet, er ingen jobb for pyslinger. En av mann
skapet I3 p3 havets bunn og holdt jolla stodig
mens lastinga pSgikk. Av og til kunne man se
fjeset hans nSr han kom opp for 3 puste, men
man forstod at dette horte til dagens orden
for disse morkhudete, smilende og fornoyde
sjofarerne.
De hadde grunn til 3 vaere fornoyde. Da vi
kom ombord i Kiribati oppdaget vi to kjempeskilpadder p3 fordekket. Villmarksfolket ville
at de skulle bli satt fri, for de er fredet vilt. En
den p3 visa blei at en av skilpaddene blei satt
p3 frifot mot lofte om at mannskapet skulle f3
lov til 3 fiske ved Howland Island mens vi var
i land. Nu I3 nysalta fiskefileter til tork i sola
som endelig innfant seg. Hele fordekket, rek
ka, ankerspillet og hver ledig overflate var
dekket av fiskefileter; en god ekstrainntekt
som var mannskapet vel unnet.
Vi var ogs3 fornoyde. Over 27 500 QSOer
varloggetinn. Oppholdet p3 oya haddeforlopet uten problemer eller forviklinger, ulykker
eller sykdom av noe slag. Det er alltid en viss
risiko n3r man legger ut p3 en lengre ferd for
3 tillbringe en tid p3 en ode oy langt unna folkeskikken. Og man kan jo ikke drasse med
seg et helt sykehus og en radioforretning sS
snart man skal rore p3 seg. Reserverigg og al
minnelig verktoy som loddebolt osv. har man
alltid med seg. Og forstehjelpskofferten er
pakket med henblikk p3 hva man muligens
kan f3 bruk for. I dette tilfellet var det mest
solbrendthet og heteslag foruten magetrobbel som stod p3 lista. Og utstyr til sSrbehandling er alltid fast folge.
Men vi var alle i fin form da vi samlet oss i
messa etter 3 ha fotografert delfinene som
hadde fulgt oss langt ut for 3 hilse farvel. Ti
den var kommet til 3 feire en forsinket p3ske
med stekt kylling, lyserod champagne og
pdske-egg.
For 3 si det som vi i hine h3rde dager su da
man skreiv skolestil om 3rets klassetur: "Og
alle var enige om at det hadde vaert en fin
tur!"
73 Kirsti VK9NL
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ftjiicomi
Sponsors: EUDXFoch
Swedish Radio Supply
effektiva pileupen jag hade var nar det blev en
oppning till Japan. DA blev det 500 QSO pA 3
timmar. Jag lyssnade runt och horde mAnga
Europeer men ingen horde mig.
Efter testen packade jag ner stationen och
Akte tillbaka till W. Samoa. SegelbAten var
fortfarande kvar, de hade fAtt problem med
tullen. Trots svArigheterna tycktes besattningen mA bra och jag blev genast inbjuden pA
bAten och festligheterna fortsatte.
KH8/SM7PKK Mats pA DXpedition i Pacific.
KH8/SM7PKK Mats

Har foljer en DX-rapport frAn vAr utsande
Mats SM7PKK.

Mats berattar: Jag kom till Hawaii efter att
ha stannat i Los Angeles. Korde ca 1200 QSO
under en vecka. Mest for att prova konditionerna mot Europa. Jag bodde i Kaneohe pA
Oahu's ostra sida. Mitt QTH var utmarkt for
att kora Europa. Jag fick lAna ett Henry 2KL
slutsteg sA det var lite extra fart pA signalerna.
Jag packade ihop efer en vecka och flog
vidare till Fiji. Lyckades inte fA in radion i Fiji sA
fick lamna den i tullen. Eftersom det inte var
mojligt att kora radio beslutade jag mig for att
omedelbart boka om for en resa till W. Sa
moa. Redan dagen efter var jag pA vag. Det
var inga svArigheter att fA ut radion och farden gick vidare pA min lilla Dxpedition i Paci
fic.

Vi landade pA Apia flygplats. Dar tog jag
plats pA en buss och efter 40 minuter var jag
inne i staden Apia. Den bussturen glommer
jag aidrig. Hade visserligen sett att folk bod
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de i Fale's (Hus utan vaggar) men trodde man
overgAtt till riktiga hus numera. Nu vet jag
battre. Huvuddelen avfolket i Samoa bor pre
cis som for 100 Sr sedan. Vissa har fAtt electricitet men det ar endast de som bor i den cent
ral delen av Apia. Jag Akte till ett litet Motel
nord ost om Apia centrum. Det var inga svArigheter att fA uppratta stationen och det blev
totalt 1900 QSO varav 550 med stationer i Eu
ropa. Jag stannade i 2 veckor. Callet var
5W1HK.
I Apia blev jag kompis med en American
som kopte upp timmer. Han agde en 2 mastad segelbAt med 8 mans besattning. Jag var
ute och festade med grabbarna vilket gjorde
att jag inte var lika aktiv pA radion. BAten seglar runt i Pacific. Det blir en resa varje Ar och
det ar ett utmarkt til Ifa I le for att billigt forflytta
sig i Pacific. I Ar hade bAten varit pA Palmyra,
Christmas Island, Penhryn och nAgon annan
d i North Cook som jag inte minns namnet
pA. De stannar en vecka pA varje stalle.
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AME. SAMOA

Nu fortsatter farden till American Samoa.
Farjan tog 8 timmar och det var en mycket fin
bAttur. Jag bodde forsta natten pA ett mycket
dyrt hotell. Lyckades dagen darpA komma i
kontakt med en familj som bodde i Leone ca
15 km frAn Pago-Pago. Jag stannade hos
denna familj i 3 veckor. Jag skickar med ett
foto sA ni fAr se hur jag hade det. Jag fick bo
i en akta Samoansk Fale. Utan vaggar givetvis.. Jag lyckades sA smAningom efter 100
myggbett fA tag pA ett myggnat att sova un
der. Normalt anvander man inte sangar, men
en kille hjalpte mig att spika ihop en riktig
sang, som madrass hade jag en sovmatta
gjord av palmblad. Det blev 4500 QSO med
callet KH8/SM7PKK. Jag beslutade mig for
att kora CQ WW SSB Contest trots den myc
ket svAra signalen. En KH8 placerad i Sverige
?? FrAgorna var mAnga.. Roligaste och mest

Jag lyckades efter ett antal forsok boka
plats pA ett redan overbokat plan till Tonga.
Jag ar redan efter i tidsplanen. Resan gick bra
och myndigheterna har har tilldelat mig sig
nalen A35KK. Forgaves har jag letat efter ett
bra QTH har i Nuku Alofa sA jag har beslutat
mig for att Aka till Vavu. Nar ni laser detta vet
ni sakert svaret om jag lyckats.
Det blev ingen aktivitetfAn Niue. Flygbolagen har lagt ner alia flygstrackor frAn Samoa/Tonga till Niue. Enda sattet att nA denna
6 nu ar via Auckland. Givetvis gAr det ju att
Aka bAt dit men det medger inte tiden for.
Ni fAr ha det sA bra darhemma i kylan. Jag
tanker ofta pA hur det skall gA att fira Jul och
NyAr har i Pacific. En sak ar saker man blir biten, jag forstAr nu alia som Aker runt och kor
radio och en sak ar saker nar jag kommer hem
kommer jag genast att borja spare pengar
och planera for nasta DXpedition. Sist men
inte minst vill jag tacka SRS i Karlstad som
gjort det mojligt for mig att kora radio frAn de
platser jag besoker.

73 A35KK Mats.
Alla QSL skall sandas till Mats Persson, Betesvagen 22, 240 10 Dalby.

Senaste Nytt om denna och
andra DXpeditioner far du
genom att lyssna p§ DXringen, varje sondag kl 10 p§
3775 KHz
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LA-DX-GROUPS

DX-TREFF88

LA DX Group samlade runt 80 deltagare till
sin Srliga DX traff som i §r var forlagt till Solli
Turist senter i Geilo. Det var hela 9 nationer
som var representerat Norge, Finland, Sveri
ge, Danmark, Island, USA, Vast Tyskland,
Belgien och England. FrSn OH-land kom 22
deltagare. Det var ett digert program med
operationsteknik, bilder och videos fr§n olika
Dxpeditioner.

3Y1-antennen vid DX-traffen i Geilo.

Har foljer en bildkavalkad fran DX-traffen

ON4UN
Alla som kor DX har nog inte undgStt att
hora ON4UN. Det var en upplevelse att lyss
na till hansforedrag. Det tog John 3 mSnader
att kora 140 lander pS 160M. Bandet oppnades for Belgiska radioamatdrer sS sent som
den 1 januari 1987. John kan mycket om operationsteknik och konditioner. Han nojer sig
dock inte med endast teori. Han provar standigt nya antenner och forskar standigt i utbredningsforhdllande p3 lagre frekvens.

OH1RY
OH1RY ar mannen som byggde en 3 ele
ment beam for 80M i full storlek. Den vagde
480 kilo och langsta element var 41M. Denna
antenn var monterad p3 en 30M mast och var
i drift i 2 3r.
Pekka visade bilder frSn sina Dxpeditioner
till olika oar i stillahavet och det var mycket in
tressant att lyssna till hans upplevelser.
For dvrigt pratades det om packetradio ett
fint satt att snabbt sprida DX-information.
QSL-informationer och nya DX-antenner.
Hdjdpunkten var middagen. OH1RY pa
sted att stornivSn i matsalen var pS over 40
dB over S9 och det talar ju for att stamningen
var god.
LA DX Group har all heder av val genomford DX-traff och kanske vi nasta 3r fSr se
nSgra Norska deltagare i Karlsborg.

I

G0HSD och TF3CW.

Kvallens foredragshSllare John ON4UN.

Lars SM5CAK testar LA-sno.

Utan tvekan LA4LN.

Lars SM5CAK och Rolf SM4BNZ

■
TA2BK med XYL DJ0VJ.
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ON4UN, SM4BNZ, OH1BV.

.
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Vid middagen K4TEA och LA2GV.
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New Zealand.
WH2AHI, Mr Ken, P 0 Box 22272, GMF Guam
96921, USA.
XF1C, Mr Benito Juarez Cedeno, P O Box 52,
Cedros Island, BC 22990, Mexico.
YS1JBL, Mr JosA Antonio Bou Lopez, P O Box
1476, San Salvador, El Salvador.
3D2AG, P O Box 184, Suva, Fiji Islands.
5X5GK, Mr Gerry Kambites, 1377 Dufford Drive,
Orleans, Ontario K10 1E4, Canada.

QSL-Information av SM5CAK/SM5DQC

I—
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NAgra andringar av reglerna for DX-topplistan som det stod i QTC 12/1988 blir det inte. MEN
vi kommer att utoka listan med borjan redan i QTC 2/1989, en lista som vi preliminart kallar "TOP
SM ALLROUN D DX'er" blir nyheten. Den gamla listan kommer att forbli som den ar med tillagg
for enbands DXCC 28 MHz, 7 MHz och 3.5 MHz allteftersom de kommer att redovisas i QST. I
den nya listan kommer antalet lander frAn Phone DXCC, CW DXCC, 1.8 MHz DXCC, 3.5 MHz
DXCC, 7 MHz DXCC, 28 MHz DXCC och RTTY DXCC att laggas samman till ett "allroundresultat". DXCC for VH F band (50 och 144 MHz) samt Satellit DXCC kommer inte att ingA, for uppgifter om dessa hanvisar vi till respektive spalt i QTC. Eftersom huvudskalet till att DX-topplistan
finns i QTC ar att vi vill forsoka fA flera att sanda in kort till AR R L for DXCC kommer aven i fortsattningen alia uppgifter i listorna att vara de officiella frAn QST/ARRL.
cMRnnr

CQ WW CW Contest 1988

I senaste testen hordes foljande stationer
QRV:
Callsign

Operator

QSL

4U1ITU
8P9HT
9Y4TT
CT3/
CT9BZ
EA8AGD
EL2U
KC6CS
KO6TO
KP2A
LX8A
P40V
PJ1B
PJ2X
V47Z
VP2MDC
VP2MW
XE2GCK
YB0ARA
ZC4ZR
ZZ0F
FY5YE
TF3WW
AT0Z
XE0DX

WA2TMP
K4BAI
NQ4I
DK3KD
OH2BH
OH8PH
OH2KI
JE1JKL
KX6DS
MANY
BAVARIANS
AI6V
LOTS
K1XM
DIXIE DXERS
K1TN
AA5DX
AA6EE
K5VT
COLVINS
PY7ZZ
0H2MM
TF3CW
VU2ZAP
K5TSQ

NS7F
K4BAI
W4UYC
DK3KD
OH2BH

OH2BN
JE1JKL
I452
N6CW
BURO
AI6V
K2SB
KQ1F
W4MGX
K1TN
KM5R
AA6EE
YAS ME
PY7ZZ
W5JLU
TF3CW
VU-byrAn
KD5GY

Det blev ett Nytt DXCC-land.

Den lilla on Malyj Vysotskij 60 17 N och 28
34 0 blev ett nytt DXCC-land. ARRL:s diplomkommitte har enhalligt godkant 4J1FSoperationen i juli 1988. DXCC-godkannandet
utfardasfrAn och med den 1 mars 1989. QSLkort inlamnade fore detta datum returneras
utan godkannande.
Islands On The Air.

IOTA — Net. Traffas fredagar och lordagar
pS 21250 KHz kl 0030z.
Uruguay DX Group har varit aktiva med
callet CV0Z frAn Flores Island. QSL skall sandas via CX2CS Box 20063 UPAE, Montevi
deo, Uruguay.
FO5BI Napuka. Robert var i slutet av november och i borjan av december aktiv pA
SSB. QSL skall sandas via F6HSI.
Topband.

I borjan av december har bandet oppnat
och en del rariteter har horts med goda signa
ler. Efter 160M testerna har KP2/N6DX horts
med mycket fina signaler. Efter midnatt har
UA0YAY sporadiskt varit horbar och med
hjalp av RA9AAV har mAnga EU-stationer
lyckats fA QSO.
PY1BVY Ron ar en stor 160M antusiast och
han har flera kvallar horts runt 2350z. Aven
LU5HJD brukar horas samma tid. VK6HD
QTC 1989 1

Mike har trottnat pA allt QRM i borjan av vArt
bandsegment och flyttat ner under 1830
KHz.
Det ar helt obegripligt varfor SM-stationer
endast fAr anvanda bandsegmentet 1830—
1845 KHz.

Oblast.
Alex Pashkov ar aktiv frAn nya oblastet 192
med callet UA9OA/UJ2K. QSL skall sandas
direkt till P.O. Box 44, Novosibirsk — 93
630093 USSR.
Foljande oblast ar nu strukna: 176 (UL-Y),
177(UM-P), 179(UL-A), 182(UJ-K), 183 (UJX) och 184(UM-T).
Totalt finns det nu 179 oblast.
UZ9OWM/UA8T blir aktiv 1 -10 januari.
UI8IAYoch UI8IAJ planerar aktivitettill UlU och Ul-Z i april-maj 1989.
QSL-Route
BY4RN, Box 2405, Nanjin, Peoples Republic of
China.
CE0NRU, P O Box 7, Easter Island, Chile.
CE0MTY, Mrs Rosa Roja, Robinson Crusoe 230,
Isla Robinson Crusoe, Islas Juan Fernandez, Chile.
FG5BT, Mr Emile Rodomondo, Quatre Chemins,
Abymes, F-97110 Point-a-Pitre, France.
FG4ES, Mr Christian, BP 100, Le Moule, F-97160
Guadeloupe, France.
FR5EL, Mr Michel, BP 87, F-97430 Le Tampon,
France.
H44MB, Mr Mike Bowman, P O Box 418, Honia
ra, Solomon Islands.
HC4W, Mr Raul Ayala M, P O Box 66, Portoveijo,
Ecuador.
HH2YF, Mr Yves, P O Box 13339, Port au Prince,
Haiti.
KG4XO, A.R.S. KG4XO, c/o GARC, P 0 Box 73,
FBPO, Norfolk, Viginia 23593, USA.
KH0/JA1QGG, PO Box469, Saipan, North Mari
anas, via USA.
OX/N1FVY, PO Box 1539, APO, New York 09023,
USA.
P29BR, Mr Bill Robinson, 27 Lincoln Way, Col
chester, Essex CO1 2RJ, England.
P29HS, Mr Hiroshi Suzuki, Rabaul Volcanological Observatory, P O Box 386, Rabaul, Papua-New
Guinea
P29KN, Mr Keith Newhard, P O Box 133, Buolo,
Monobe Province, Papua-New Guinea.
PA0GAM/ST2, MrGerben Menting, Nedpostel,
Box 30000, 25000 GA Den Haag, Netherlands.
RV0YF, Mr Vladimir Maymistov, Box 176, Kyzyl,
Tuva, USSR.
TA1Q, Mr Nuri Catakoglu, P O Box 226, Istanbul
34433, Turkey.
TA2AD, Mr Rosman, P O Box 67, TR-81532 KMaltepe, Turkey.
UA0YT, Mr Vladimir Maymistov, Box 176, Kyzyl,
Tuva, USSR.
VP8BUB, Mr Steve Rodwell, BAS, Bird Island,
Falkland Islands, via GPO London, England.
VR6HJ, Mrs Helen, Box 24, Pitcairn Island, via

UG6GAW TRYvia
UG6GFF TRYvia
UG6GGG TRYvia
UG6GRA TRYvia
UG7GWL TRYvia
UK0CAA
nw
UZ0SWW
via
UA0BDU/UA1O via
UV1POL/UA1O via
UI8IAQ/UI8Q via
UI8IAY/UI8Q
via
UI8IF/UI8Q
via
JT1BV/UA0S via
VK8AV
via
via
VK9LS
VK0JW
he
via
VO8AC
via
VP5EE
NOTvia
nw
VP8GQ
VP8MZ
via
via
VP8BRR
VP8BTY
via
VP8BUB
via
VQ2JS
nw
VQ2MS
nw
VU2BEG
via
DP0GVN
VU2GSM
via
DX1C
VU2LQA
he
DX1F
DX1O
nw
DX1MC
via
VU2TTC
DX1MK
VU2ZAP
via
DX1GSP
VY1TCA
via
XE1ISE
he
DX3F
via
EA8BAB
YB1AQC
via
ED3IPL
via
YB8ASK
ED9IA
YB0ATA
via
EI4FA
via
YB0ZDC
EI4GQ
YE88IT
via
EI4VBH
EI4VDT
YJ8NJS
via
EI5WAR
YJ0ARP
via
EI7APB
via
ZC4AG
EK3DXU
ZD8IAN
via
ZF2LW
via
EK9AO
ZP5LOY
via
FG0A
nw
ZS1FA
FH5EG
(op John)
FL8DJ
ZS4DR
nw
F2DX/FS
(op John)
FT5ZB
ZS6PF
nw
FT0WA
FT0XD
(op John)
FT0ZA
VE0MER/3D2 via
GU4CJG
4N7ZZ
via
HA7SU
4N0CW
via
HC4WA
(Does not QSL ?)
VO1KS/4U
via
HC5K/HC8
4Z4DX
via
HG4WSD
5K6P
via
HG8Q
5N0MRD
he
HL0TF
4X4FF/5N4
via
HS0B
5W1AJ
via
(1988-09-27)
nw SV0DD
5W1AR
J28AU
via
J28CW
via FC1EPO
5W1AW
via
J52US
via WA8J0C 5W1BN
via
J73EH
via WA4WIP 5W1BR
via
JW6XGA
via LA5NM
5W1CB
via
5W1EA
via
via LA5NM
JX1UG
5W1EB
via
KA2DX
via KD7P
5W1EC
via
KC6MZ
he JI2UAY
5W1EF
via
KC6NX
he JA1QGS
5W1EJ
via
KC6YW
he JH2BNL
via
KH200RS
via WA9AEA 5W1EK
KH200JHM
via KZ6BZF
5W1EL
via
KZ5SA
nw W6TGI
5W1EQ
via
(op Steve)
5W1ES
via
LZ5A
via LZ1KDP
5W1ET
via
5W1EV
via
via 0H2A
OG0HFC
5W1EW
via
P40R
via W3BTX
5W1EY
via
PY5ZBA
he N5FA
5W1GM
via
RJ6K
via UJ8JCQ
5W1G0
via
RL1P
via RL8PYL
5W1HC
via
UC10WA/RB3M via RB4MF
he
RZ4HZZ/RV0S via UA4HBW 5W1HE
S79SM
TRYvia JA3VLD
5W1RY
via
S 06 LAS
via UC2LAS
5X5GK
nw
SV0FI
via KC1BJ
via
6K24SO
T20JL
TRYvia K8JRK
7J3AAJ
he
7J7AAM
he
T28RK
he K8JRK
7Q7JI
nw
T47AC
via UB5ILA
8A2ITU
via
T47CW
via UB5ILA
8A7ITU
via
T47DX
via UB5ILA
via
8J9ITU
TA1BW
nw KB7TQ
8P9FB
via
TA1NC
nw TA1Q
9N88ITU
via
TI2ALX
nm TI2YB
via TU2GS
TU2OM
9V1JW
nw
TU2ON
via TU2JH
5W1EZ
via
5W1FA
TU2RP
via TU2DU
via
TU2SD
via TU2JB
5W1FB
via
via
TU2SF
via TU2OF
5W1FC
5W1FF
via
via TU2RE
TU2SR
5W1FH
via
TV6DEB
via F6AXX
via
UA9GC
nw UA4ABO 5W1FI
via UA4AB0 5W1FK
via
UA9FAD
5W1FN
via
UA0KK
via RB7GG
5W1FP
via
UA0YT
nw RV0YF
UA0CDK
nw UW0CD
5W1FQ
via
UA0CDT
nw UA0CZ
5W1FS
via
UA0UBC
nw UA0UF
5W1FX
via
UD6CC
nw UA3DUA 5W1GD
via
5W1GH
via
UD6DKW
via W3HNK
via
UG6GAF TRYvia W3HNK
5W1GI
A4XYT
C30AAH
C30AAL
C30AAU
C30DRA
C30DXA
C30EAM
C30EAN
C30LFC
C30LFD
C30LFI
CE0MTY
CM5DD
CM5JE
CM5VF
CM6DD
CO5DD
CO6CD
CO7GC
CO7GV
CO7HC
CO7JC
CO7KR
CO7RG
D68JL

he
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
he
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
he
nw
via
via
via
via
via
via
nw
nw
via
via
via
via
via

VU2GYK
F6EXV
F2DX
F5HX
DL4NAC
F6AUS
DL4ZBK
DL6FBL
OH3TQ
OH3RF
WA4INE
CE0ICD
UB5ILA
UB5ILA
UB5ILA
UB5ILA
UB5ILA
UB5ILA
UB5ILA
UB5ILA
UB5ILA
UB5ILA
UB5ILA
UB5ILA
TR8JLD
AK1E
DL3OAY
DU1RRV
DU1JJT
DU1NJ
DU1EH
DU1MEL
DU1GF
KK7K
WB3GPR
EA3CUU
EA7BUD
G3KEC
GI4YWT
LA4LN
W1WA
EI5CZB
G8ZNB
UA3DEA
UA9MA
F6FNU
F6EZV
SV0DD
F6BFH
F6ESH
F6FNU
F6FNU
F6FNU
G4APA
HA5AWH
HC4W
KT1N
HA4XX
HA8LKE
WB0DUL
SP5DJJ

W3HNK
W3HNK
W3HNK
W3HNK
W3HNK
UZ0CWA
UA0SU
UA4HCU
UA9CTD
UI8IAJ
UI8IAJ
UI8IAJ
RA0SQ
K7OZ
JA1LKH
VK4GU
VK3UQ
KA8SOF
N4NGR
G3LET
VE3MR
G4YLO
G3KEC
G4YLO
VE5JS
VE5JS
DK8BE
W7GSM
DK3LQ
5N0MRD
W8XM
W3HNK
VY1CW
N3BNA
WB3CQN
W4FRU
K0IEA
N4JR
YB0TK
YC8QE
N4EVS
WK4Y
G4GNC
G4ZA0
N5KNN
LU8DPM
VE5JS

VE5JS
VE5JS
VE7FOX
YU7FIJ
YU7FN

VO1BD
WA4WTG
HK6LRP
DK3LQ
WA4WTG
KS6DH
KH6HDA
WA6UDA
KH6LW
WB6FEF
VE0MCN
K0CS
VK3AWN
CP8AKS
K6JG
ZL2BX
DJ9KH
DJ1WM
KD7SE
JA5DQH
VE3HFS
ZL3TNE
VK2KHS
KA6INT
KB3US
WH8AAW
JH4IFF
KJ6EI
OH1RY
VE3ZFZ
HL1EJ
K7RIE
KD7H
9J2JI
YB2BNJ
YB7BC
JARL
0Z7SM
JA8RUZ
VK4GU
JE1JKL
W0BRZ
KH8AD
WA6VNR
WA2MSD
VK3XRR
KA5PFE
G4AAL
AH8C
ZL1BQD
G4RUL
WB5VZL
DL8QG
KH6QI
VK3VKQ
KD6YF
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DIPLOMSPALTEN
SM6DEC, Bengt Hogkvist, Bldbarsstigen 11 B, 546 00 Karlsborg

Tel. 0505-10300

GOTT NYTT DIPLOMAR !

EROVRADE utlandska diplom

Nytt 3r brukar ocks3 innebara nya jubileumsdiplom. I skrivande stund har emellertid annu inga inkommit. S3 snart det s3 gor
kommer jag att publicera dem har i spalten
och ocks3 i SSA-bulletinen om tiden s3 erfordrar.
Oftast fdr jag regler for korttidsdiplom valdigt sent, ibland s3 sent att de redan ar inaktuella vid publicering. Tank p3 presslaggningstiden om ni tanker ge ut ett jubileumsdiplom eller liknande!
Tiden har nu g3tt ut for foljande diplom, for
vilka det darmed ar hog tid att ansoka.

WAC-RTTY, CWP,
APB).
WAZ (SM0DZH).
TAD (SM6HVR).

—
—
—
—
—
—
—
—

Goldstadt Diplom
We the people WAS
RSGB 75 Award
200 Year Lord Howe Island Award
Requiem Award
750 Years Jubilee Berlin Award
Seoul Olympic Games 1988
A-1988

QCA (SM6

VARNING !
Det grekiska diplomet WORLD AWARD
utanonseras d3 och d3 i olika utlandska tidningar. Ansoker man hander daremot ingenting. Jag har i flera 3rs tid regelbundet tillskrivit diplomutgivaren utan att f3 n3got svar.

DXCC KONTRA WAE

Landlistan for det vasttyska diplomet
Worked All Europe (WAE) overensstammer i
stort med DXCC-listan.
Foljande lander tillkommer for WAE:
— IT Sicilien
— GM Shetlandsdarna
— 4U Wien

MEXICO

—1930) korsning av Gronland med skidor
1888.
Det kan erh3llas av lie radioamatorer och
SWLs for verifierade kontakter under kalenderSret 1988 i klasserna Phone, CW, RTTY
och mixed.
100 poang erfordras, vilka erhSlles som foljer.
F — Paris
......................... 1 poang
G — London ......................... 1 poang
LA —
1 poang
LA — Oslo
......................... 5 poang
OX
10 poang
OZ
1 poang
SM— Stockholm................................. 1poang
En kontakt med vardera London, Oslo,
Gronland och Stockholm ar obligatoriska.
Varje enskild station raknas endast en
gSng.
I Junioch Juli 1988varamatdrerna I1DMK
och I2BVS aktiva frdn Gronland. Dessa ger
10 poang vardera och raknas en g3ng per
band och trafiksatt.
Avgiften ar2USD, 2000 Lire eller3 IRC. Ansok med GCR-lista till Award Manager, Mario
Ambrosi, I2MQP, via Stradella 13,1-20129 Mi
lano, Italien.

llOO-EA-CW
a

Observers att ansokan for SSA Aktivitetsdiplom A-1988 skall ha inkommit till SSA
kansli senast 1989-02-01. Sjalva certifikatet
kommer sedan att tryckas upp i behovligt antal exemplar och distribueras forhoppningsvis under v3ren.
Det ar nu ocks3 hog tid att damma av rig
gen for dom riktigt korta vSgorna och samla
poang for det nya 3rets aktivitetsdiplom A1989. Reglerna finns i QTC 12/88 och i SSA
Diplomparm Arsserie 1988, vilken nu finns
till forsaljning vid Forsaljningsdetaljen. Se
Annonsen.

IAPA,

sew sapftr
rSSfcrwiir.988

UTDELADE DIPLOM
Field Award

100 EA CW

J-f*

A -1989
VHF och hogre band

DIPLOMAVGIFTER
Vid ansokan for utlandska diplom via SSA
skall diplomavgiften bifogas i ratt valuta, dvs
den valuta som utgivaren begar.

GRANSKNINGSAVGIFT
Vid ansokan for utlandska diplom via SSA
skall en granskningsavgift erlaggas. Den arfn
10 kronor, vilka skall inbetalas p3 SSA postgirokonto 5 22 77-1. Ange "Diplomgranskningsavgift" p3 talongen.
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I samband med den mexikanska radioklubben Nuevos 25 3rsjubileum utges det har dip
lomet for verifierade kontakter under perioden 1988-06-24—1989-06-24.
Minst tre medlemmar med jubileumsprefixet 4C2 skall kontaktas.
Avgiften ar 5 USD.
Ansokan skall bestS av mottagna QSL-kort
samt en forteckning over dessa omfattande
datum, tid, band, mode och rapport.
Adressen ar The Award Coordinator, Radio
Club de Nuevo Leon AC, Gino Decanini,
XE2GDD, PO Box 441, Monterrey, NL,
64000, Mexiko.

WORKED ALL PROVINCES - WAP
VRZA utger det har diplomet till lie radioamatdrer och SWLs for verifierade kontakter
med samtliga hollandska provinser.
Provinserna ar

(JI

Reglerna for Espana award i QTC 1/88 ar
fel ! Diplomets regler ar andrade sedan flera
3r tillbaka. And3 skickade URE dom gamla
reglerna till mej nar jag bestallde dem.
For att det inte skall bli fel igen dubbelkontrollerar jag dom nya uppgifterna jag fStt.
Jag hoppas kunna publicera ratta regler i
nlgot av dom kommande numren.

NANSEN 1888 - SCIARE 1988 AWARD

Har kommer ett korttidsdiplom for vilket ti
den g3tt ut men som Du kanske kort ihop om
Du tittar bland inkomna QSL.
Det utges av den italienska vintersporttidskriften Sciare till minne av den norske
upptacktsresanden Fridtjof Nansens (1861

CT)

rAttelse

RADIO CLUB NUEVO
25TH ANNIVERSARY AWARD

‘

fP

Diplomet utges av URE till lie radioamatdrer for verifierade kontakter med olika spanska stationer p3 2x CW fr3n 1966-01-01.
100 poang skall erhdllas. Varje spansk sta
tion ger 1 poang. Samma station raknas flera
ganger om det forflyter minst tre dygn mellan
kontakterna.
Silvermedalj erhSlles for 500 poang och
Guldmedalj for 1000 poang.
Avgiften for diplomet ar 5 IRC. Ansok med
GCR-lista verifierad av SSA Diplommanager
till URE, P.O.Box 220, 28080 Madrid, Spanien.

CO NJ —

4. SM5BRW Hans Thorngren VasterSs.

A

Bronze

Groningen GR
Friesland FR
Drente DR
Overijssel OV
Gelderland GL
Flevoland FL

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Utrecht UT
Noord-Holland NH
Zeeland ZL
Zuid-Holland ZH
Nord-Brabant NB
Limburg LB

En kontakt med klubbstationen PI4VRZ/
A eller PA6VRZ kan ersatta saknad provins.
Avgiften ar 4 hollandska gulden, 2 USD el
ler 6 IRC. Ansok med GCR-lista till VRZA
Awards Manager, P.O.Box 190, NL-9700 AD
Groningen, Holland.

QTC 1989 1

Kontakt med EFA-medlem pS telefoni ger 2
poang, p3 telegrafi 3 poang och pS annat tra
fiksatt 5 poang. Klubbstation raknas dubbelt.
Varje enskild station raknas endast en g3ng.
Klubbstationen DL0EFA raknas som joker
och kan ersatta saknat distrikt.
Medlemslista kan f3s mot SASE till diplommanagern.
Avgiften ar 7 DM, 5 USD eller 10 IRC. Ansok med GCR-lista till Reinhold Schiegel,
DL9NCE, Horlachenstrasse 4, D-8623 Staffelstein, Vasttyskland.
EFA har tvS olika nat. Ett med DL0RX i
Munchen som natkontroll onsdagar kl 16 lokal tid p3 3640 kHz och ett med DL0PS i Es
sen som natkontroll onsdagar kl 17 lokal tid
pS 3645 kHz.

~T wfrd nach I
/ yerBeainW
)DR. UKVV

. in An^rkenntwig der mil
LyKW-Aqiateurradiostationeii.
lifer DDR getattyien___
wVerbn^luiigeii
j

zuerkannf

Klasse IE

WORKED ALL SMALL EUROPEAN
COUNTRIES AWARD

WASEC utges till lie radioamatdrer och
SWL for verifierade kontakter med olika
smSstater i Europa.
Class I Alla 3tta stater
Class II Fyra stater inkl Monaco.

KlasseIS

Beilin,ten....

Radioklub cler Deutschen Demokratischen Republik

DDR-UKW-DIPLOM
Det har diplomet utges till lie radioamatd
rer och SWL for verifierade kontakter p3
VHF/UHF/SHF frSn 1957-01-01 med olika
locatorrutor i Osttyskland.
Osttyskland ligger i faltet JO och tacks av
foljande 17 rutor:
J040-41, JO50 - 54, J060-64, JO7074.
Kontakter via aktiv repeater raknas inte.
Diplomet utges i foljande klasser:

8 rutor
I
12 rutor
II
III 15 rutor
IV 17 rutor
Class I ar grunddiplomet och ovriga klasser
ar stickers.
Avgiften ar 10 IRC for grunddiplomet och 2
IRC for varje sticker.
Ansok med GCR-lista till Radioclub DDR,
Y2-Award Bureau, P.O.Box 30, Berlin, 1055
Osttyskland.

Till staterna raknas

C31 Andorra
HB0 Liechtenstein
LX
Luxembourg
Malta
9H
1A0 Sov. Mil. of Malta
Monaco
3A
San Marino
T7
HV Vatican state
Alla band och trafiksatt raknas.
Sand GCR-lista verifierad av SSA diplommanager plus avgiften 10 IRC eller 6USD till
3A2LF, C Passet, 7 rue de la Turbie,
MC98000, Monaco.

Class
Class
Class
Class

- Kis EFA k
** DL-DIPLOM

S*H*A 50

SHERLOCK HOLMES AWARD
International Police Association (IPA) ut
ger det har diplomet till lie radioamatdrer och
SWL for verifierade kontakter med olika
medlemmar i I PA Radio Club frSn 1976-0101.
Varje medlem raknas en g3ng per band.
Medlemslista kan fSs mot SAE och 1 IRC till
diplommanagern.
Medlem i eget land ger 2 poang.
Medlem frSn annat land i egen varldsdel
ger 5 poang.
Medlem frSn annan varldsdel ger 10 po
ang.
I PA klubbstation ger dubbel poang.
Diplomet utges i tre klasser. Darover utges
tvci trofeer.
SHA50 — 50 poang
SHA100 — 100 poang
SHA200 — 200 poang
SHA Silver Trophy — 750 poang och
medlemmar frSn 10 olika lander.
SHA Gold Trophy — 1250 poang och
medlemmar fr§n 20 olika lander.
Alla band och trafiksatt raknas.
Avgiften ar 6 DM eller 8 IRCfordiplom och
40 DM eller 35 IRC for trofe.
Ansok med GCR-lista till IPA Radio Club
Award Manager, Anton Kohten (DK5JA),
P.O.Box 40 01 63, D-4152 Kempen 1, Vast
tyskland.

w/iDcnr

--

EISENBAHNER FUNKAMATEURE
DL DIPLOM
Die Eisenbahner Funkamateure (EFA) ut
ger det har diplomet till lie radioamatdrer och
SWLs for verifierade kontakter med olika
EFA-medlemmar och deras klubbstationer i
dom tio vasttyska jarnvagsdistrikten frSn
1984-01-01.
Distrikten ar Essen, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, Koln, Munchen, Nurnberg, Saarbrucken och Stuttgart.

250 poang och 10 olika distrikt. 10 klubb
stationer ar obligatoriska.

KEYMEN'S CLUB OF JAPAN

Klasse 3
100 poang och 5 olika distrikt. 5 klubbsta
tioner ar obligatoriska.

Tidigare har jag presenterat Finnmaid
award, vilket darmed finns med i SSA Diplomparm.
Har foljer ytterligare tvS finska YL-diplom
utgivna av SRAL.
OH-YL22

Verifierade kontakter med 22 olika finska
kvinnliga radioamatdrer fr3n 1947-07-10.
Samma amator raknas flera ganger om
hon kort frSn olika distrikt.
Alla band och trafiksatt.
Avgiften ar 10 FM, 3 USD eller 10 IRC.
Ansok med GCR-lista till SRAL Awards
Manager, P.O.Box 44, SF-00441 Helsingfors,
Finland.
OH-YL33
Verifierade kontakter med 33 olika finska
kvinnliga radioamatdrer.
I ovrigt samma regler som for OH-YL 22.

WILDCAT AWARD

The Eastern Zone of the Wireless Institute
of Australia (VK3) utger det har diplomet till
lie radioamatdrer for kontakter med minst
fem olika stationer i Gippsland frSn 1967-0101.
Alla band och trafiksatt raknas.
Avgiften ar 5 IRC. Ansok med verifierat
loggutdrag till VK3DY, David Scott, 174
Johnsson St, Maffra 3860, Victoria, Australi
an.

ZLA AWARD

Diplomet utges av NZART till lie radioamatdrer for en kontakt med vardera av foljande stader/omrSden.
1. ZL1 Auckland city
. ZL2 Wellington city
. ZL3 Christchurch city
. ZL4 Dunedin city
. ZL5 Antarctica
Campbell island
Chatham island
Kermadec island
Avgiften ar2 USD. Ansok med loggutdrag
till Award mgr, ZL2GX, 152 Lytton Road, Gis
borne, Nya Zeeland.
00

200 poang och 7 olika distrikt. 7 klubbsta
tioner ar obligatoriska.

FINSKA YL-DIPLOM

•■>36."

LD CD

Klasse 2

has established fwq^vay radio
communication
five
•radio amafours in Glppsland, i'icrecognition
chievement. we take
i granting this certifi-

CXI CO

Klasse 1

AWARD

No. SMPiE

Diplomet utges till lie radioamatdrer for ve
rifierade kontakter p3 2xCW med olika japanska provinser (finns 47 st).
100 poang skall erhSllas. Varje provins ger 1
poang per band. Satellit raknas som separat
band.
Avgiften ar 5 IRC. Ansok med GCR-lista till
KCJ Amateur Radio Association, P.O. Box
13, Kambara, lharagun, Shizuoka, 421-32 Ja
pan.
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SHERLOCK HOLMES
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-SPALTEN
SM0FSK, Peter Hall, Timotejvagen 15/67,191 77 Sollentuna

Tel. 08-7544788

God fortsattning pA det nya Aret.
Vid det har laget borde det vara "full" aktivitet pA 50 M Hz. Vi ser fram emot en massa fina rapporter frAn de som ar aktiva.
I skrivande stund har det inte kommit speciellt mAnga bidrag till spalten. Om det beror
pci "julstress", eller att det ar ovanligt tidigt
stoppdatum denna gAng vet jag inte.
Nar det galler bidrag till spalten sA galler aIImant att dom, for att komma med i nasta
nummer, mAste ha kommit mig tillhanda den
8:e i mAnaden. Bidrag som kommer senare
blir liggande till kommande nummer, om inte
vid presslaggning finns plats over i QTC.
FrAn 9M2FP har jag fAtt ett intressant brev,
som p.g.a. platsbrist inte fick plats i forra
numret. Inte nAgot ont som inte har nA't gott
med sig, for jag har fAtt kompletterande informationer som gor det hela mer intressant.
En del info frAn RADIO AMAT00RI har vi
ocksA till tack vare en fin insats med oversattning av SM5BEI, Lennart + XYL Kajsa. Fler
artiklar darifrAn kommer.
AKTUELLA TESTER
JANUARI
Dag UTC
1
1

2
2
3
5
1
8
8
15
15

Test

1300-1500 SARTG NyArs Test
VHF
1600-1900 AGCW Happy New
Year CW VHF
1800-2200 Aktivitetstest Mikro
1800-2200 Nyborjartest ?
1800-2200 Aktivitetstest VHF
1800-2200 Aktivitetstest UHF
1900-2100 AGCW Happy New
Year CW UHF
0600-0800 SP Aktivitetstest
UHF/SHF
0800-1100 SP Aktivitetstest VHF
0800-1100 OK Aktivitetstest VHF
1100-1300 OK Aktivitetstest
UHF/SHF

Regler
12/88

12/88
12/88
7/88
12/88
12/88
12/88

Nat
Nat
Nat

Nat

FEBRUARI
2
6
6
7
11
11

12

12
19
19

1800-2200 Aktivitetstest UHF
1800-2200 Aktivitetstest
MIKRO
1800-2200 Nyborjartest ?
1800-2200 Aktivitetstest VHF
1700-2100 SP9 VHF Contest,
VHF
2100-2300 SP9 VHF Contest,
UHF/MIKRO
0600-0800 SP Aktivitetstest
UHF/MIKRO
0800-1100 SP Aktivitetstest VHF
0800-1100 OK Aktivitetstest VHF
1100-1300 OK Aktivitetstest
UHF/MIKRO

12/88
12/88
7/88
12/88

1/89
1/89

Nat.
Nat.
Nat.
Nat.

REGLER FOR SP9 CONTEST 1989

TID
Lordagen den 11 :e Februari 1700 - 2100
UTC VHF
Lordagen den 11 :e Februari 2100 - 2300
UTC UHF/MikrovAgor
Lordagen den 14:e Oktober 1700 - 2100
UTC VHF
Lordagen den 14:e Oktober 2100 - 2300
UTC UHF/MikrovAgor
MODE
CW, SSB, FM. QSO via Repeater, Satellit
eller EME ar ej giltiga. Crossbands QSO'n ar
ej tillAtna.
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SEKTIONER
A = Single operator
B = Multi operator och klubb stationer
C = Lyssnare
TESTMEDDELANDE
RS(T) + lopnummer (med borjan pA 001
pS varje band) + Locator.
POANGBERAKNING
Poang berakning enligt ring-systemet.
Egen ruta = 1 poang.
Angransande ruta = 2 poang.
Nasta ring av rutor = 3 poang.
O. s.v.
For varje QSO pA FM kan man fA ytterligare
1 poang, dock max 10 poang.
MULTIPLIER
Varje ny ruta ger 1 multiplier. Aven egen ru
ta raknas.
SLUTPOANG
Summan av rutpoangen x multipliers.
LOGGAR
Separata loggar for varje band.
Loggar bdr vara av REGION 1 typ (vanliga
VHF-test loggar).
Loggarna skall vara framme senast den sis
ta i resp mAnad och skickas till:
Polski Zwiazek Krotkofalowcow
SP9 VHF Contest Committee
P. O. Box 346
40-953 Katowice
POLAND

SKANDINAVISKA VHF-UHF-SHF
MOTET 1989
Inbjudan frAn Danmark om Arets VHF mo
te har nu anlant.
Motet kommer att hAllas helgen 9-11 Juni
och kommer att vara nAgonstans i narheten
av Silkeborg, Danmark.
Programmet for motet, forutom de sociala
aspekterna, innehAller:
Foredrag om: EMC, MikrovAgs antenner,
Datorsimulering av 144 MHz Yagi antenner
och forhoppningsvis mAnga flera intressanta
amnen.
Matningar av: Antenner (432 MHz och
uppAt), Preamplifiers (brusfaktor/forstarkning) och allmanna TX/RX matningar.
Om du vill hAlla nAgot foredrag inom ett
amne relaterat till VHF-UHF-SHF i samband
med motet vanligen kontakta:
DAVUS
Soren Pedersen, OZ1FTU
Krumstien 10 A
DK-2730 Herlev
Danmark
Provisoriskt program och slutlig inbjudan
kommer att skickas ut i Mars.
Ser fram emot att se er alia !
73 de DAVUS, EDR Horsens

EME I MALAYSIA
Ni som besokte VHF-motet i Ostersund
kanske markte att W5UN satt och forsokte
overtala mig att bli QRV pA EME. Han lyckades I!
Vi drog igAng pA min bakgArd och monterade antenner, 4 x 15 el i "H" stackning. Sen
kom kallduschen. W5UN sande en printout
pA gemensam mAne och jag mAste vara QRV
frAn 0 till 14 graders elevering nar W5UN's
mAne gicj ner. Bara 50 minuter gemensamt.
Min horisont ar pA 15 grader!

Det var bara och riva grejorna och leta efter
nytt QTH. 9M2CS, som besokte Alands mo
tet, anmalde sig som frivillig. Over tvA intensiva veckor som slutade den 27 aug monterades antenner och 1000 pinaler som behovs
for EME men som inte finns att kopa i Ken
wood butiken.
Det hela slutade med jubel och Hurra rop.
W5UN kordes, sedan VE7BQH, SM7BAE
och SM2CEW (Grattis till nytt land Kjell och
Peter. -FSK). Allt pA samma kvall. Snacka om
lyckad afton. Det lever vi lange pA.
NAgra helger senare kordes HB9CRQ och
KB8RQ. SM5DGX, SM5FRH och SM4GVF
dundrar in via mAne men oturlig faradayrota
tion hindrade QSO (hittills). Vi korvidare med
sked.
Stationen bestAr av: TX 300 w ut, RX
MGF1302, ANT 4 x 14 el Yagi polarmonterad
och Feeder 8m 7/8 turn heliax < 0.5 dB loss.
DA Per nu lamnat Malaysia sA har 9M2CS
tagit over hela utrustningen, som ju redan
fanns dar.
Som tillagg till ovanstAende har Per,
SM0DFP (ex 9M2FP), skickat en komplett
lista over korda stationer pA EME frAn 9M2.
Dessa ar: W5UN, VE7BQH, SM7BAE,
SM2CEW, HB9CRQ, SM5DGX, KB8RQ,
SM5FRH, SM4GVF. PS oktober EME testen
kordes: RA4YCR (RA3? -FSK), Y22ME,
I2FAK, N5BLZ, OH7PI, PA0NIE, DL8DAT,
0K1MS och SM7BAE.
For framtida sked med 9M2 kontakta
9M2CS Charles. Tel 03-2557320. Han har
EME stationen QRV "on request".

Nar vi nu andA hAller pA med EME sA kan vi
ta nasta lilla brev som kommer frAn Kalle,
SM3AKW.
Glomde forra mAnaden att skryta med att
jag just hade "erdvrat" 2.3 GHz per EME. Det
var ocksA den forsta station jag hor pA det
bandet over huvud taget. No tropo QSO !
Samtidigt var det EME-contest sA har darmed i Ar kunnat skrapa ihop contest-poang
genom QSO's pA fyra band. Det ni !!
Jag blir inte vinnare for det men jag kanner
mig olympisk.
8810222015-35 UTC pA 2304 MHz SK6WM
0/339 EME. Horde ocksA W4HHK och
OE9XXI
Rig: VXO 96 MHz, —- 2C39 dubblare
1152/2304, en 2C39BA specialkylning rakt
med ca 60w ut.
5m dish, 13mm natmaska, W2IMU-typ
horn cirkular polarisation.
Ett antal preampar, 12 dB solbrus.
Statistik pA ARRL-contesten:
144 MHz 14 QSO 11 lander
432 MHz 32 QSO 19 lander
1296 MHz 6 QSO 4 lander
2304 MHz 1 QSO 1 land
Grattis Kalle !

OBSERVERA
FOR ATT DELTAGA I
KLUBBTAVLINGEN 1989
SKRIV KLUBB PA LOGGEN
FORSTA gAngen DU DELTAR
FOR ARET.
INGA UPPGIFTER TAGES
FRAN FORRA Aret.
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RESULTAT AKTIVITETSTESTERNA DECEMBER OMGANGEN

Polarmonterad 4 x 14 el Yagi. Vid ekvatorn blir ju ant = horisontell!
H0RTOCH KORT
144 MHz

TROPO
SM6CMU 880910 1720-2130 UTC: Korde
12 st F i IN97, JN09, 18, 19, 29, J010och20
samt ett antal ON. Horde EA1 ilN63 peakade
56 med vSIdsam pileup F, ON, PA m.fl.
880917 0620-0810 UTC: 8 st F i JN18, 19,
JO10 och 20 samt ON. 881002 1720-0200
UTC: OK1 i JO60, OK2 i JN99 SP6 i JO80
samt Y. 881003 1630-2200 UTC: SP4 KO03.
OK2JN99. UC1CWR KO34. UP2 K015, 24,
25. UQ2 KO26, UZ3DD K086 (tidigare kord
via A, Es och MS). UA3DAT KO95.
UZ3DWX KO85. RA3LE KO64. Flera UA3
horda.

AURORA
SM5PPSJO8988101015-23 UTC: Korde
foljande rutor IO99, JO16, 22, 23, 43, 44, 45,
48, 49, 52, 53, 54, 57, 59, 65, 66, 79, 94, 99,
KO02, 03, 11, 14, 15, 16, 24, 28, 29, 33, 37,
38,47,86, KP11,13,22,24 och 30. Kommenterar ocksS att 21 rutor var nya och att det sakert drojer innan man f§r en sSn bra "skord".
SM6CMU 880911 1130-1300 UTC: Korde OH och ur. 2230-0030 UTC: DL, GM, Gl,
G, UR, OH, PA mm. 8810061730-1920 UTC:
UZ3DWX i KO85. UA3MBJ i KO88. OK, SP,
Fi JO00, G, DLoch PA.
METEOR SCATTER

SM6CMU 8809161800-1840 UTC: Korde
F/DF5GX IN98. 880924 0905-1025 UTC:
EA6/DF5GX JN10 Ny Ruta. Ovanlig tid for
MS QSO p3 ca 2100 km.
VARLDENS FORSTA 10 GHz EME QSO
KORT

Ur Finska RADIO AMAT00RI saxar vi
foljande.
Under tiden nar OH2TI/OH2AV tidsplanerade EME-forsok med radioforskningsinstitutens antenner i Kyrkslatt och Bologna lyckades WA5VJB ( + KF5N) och WA7CJ0
(+ KY7B) efter Stta dagars envisa forsok att
den 27/8-88 0935 UTC kora varldens forsta
EME QSO p3 10 GHz bandet.
WA5VJB hade en 3.6m parabol, 55w uteffekt och en mottagare med 2.1 dB NF.
WA7CJ0 hade en 4.8m parabol, 90w uteffekt och en mottagare med 1.5 dB NF. For
ovrigt skall observeras att all utrustning som
anvandes var amatdrernas egna. Grattis till
en extra fin prestation.
Killarna hade byggt sina stationer under
flera mSnader. Nar de var fardiga kunde man
kora envags QSO pS en g5ng, WA5VJB hor
de WA7CJO's signaler. I andra riktningen

QTC 1989 1

VHF

UHF

MIKROVAGOR

NR
CALL
LOC QSO POANG
1 SM7CMV/7 J 065
111
37028
2 SK3LH
JP93
24367
76
3 SK6DW/6
JO68
101
22100
4 SK3AH
JP82
58
18256
16925
5 SM7SCJ
J 065
71
6 SK7OL/6
JO66
71
16417
JO97
7 SK1BL
16013
J 065
8 SM7FMX
15802
J 089
9 SL5ZZC
15310
10 SKOCT
JO89
14730
J 089
11 SK5DB
12183
12 SK6EI
JO68
12090
11584
13 SK4EA
JO79
14 SM5DCX
J 089
10611
15 SM7SHY
JO86
10608
JO87
9804
16 SK7JD
17 SMOELV
J 089
9731
18 SK6HD
J 068
8771
19 SM5GHD/5 J 088
8767
8638
20 SKOBJ
JO88
8562
21 SM7LXV
JO65
22 SM4RGD
JO79
8145
J 066
8024
23 SM7SPG
24 SM3AZV
JP83
7518
7494
25 SKONN
J 099
Checklog: SK5RCR
Langsta QSO: SK6DW/6 - 0H5LK 806
km

NR
CALL
LOC QSO POANG
1 SM5QA
J 089
11638
2 SM5BEI
JP90
10208
3 SM3AKW
JP92
7543
4 SKOCT
JO89
5804
5 SM7ECM
J 065
5742
6 SM4KYN
J 079
5251
7 SM7SCJ
J 065
21
3901
14
8 SK5DB
J 089
3456
9 SM7LXV
J 065
21
3329
10 SM7BHM
JO76
18
3315
11 SM7FMX
3281
J 065
23
12 SM7NNJ
J 086
10
2672
13 SM6CWM
JO67
9
2073
14 SM3AZV
JP83
7
2036
15 SM3COL
JP82
7
1655
16 SM6MUY
JO67
8
1622
J 057
1546
17 SM6CEN
8
18 SM0NMT
7
1116
J 088
19 SMOOUG
J 089
5
yoo
20 SM4BTF
J 079
6
830
21 SK2AT
KP03
4
334
J 089
3
318
22 SM5PJC
23 SM0NZB
J 099
5
205
24 SL5ZZC
J 089
3
193
25 SM4PG
35
Checklog: SKONZ/O
Langsta QSO: SM4KYN - OH2TI/
2AQ 608 km

NR
CALL
LOC QSO POANG
1 SM6ESG
J 067
16
4361
2 SM0FZH
J 099
3703
13
3 SM5QA
J 089
15
3546
4 SM7ECM
J065
20
2873
5 SM5BEI
J 089
13
1851
6 SM7FMX
J 065
21
1707
7 SM4KYN
JO79
10
1608
8 SM7EA
JO76
7
1543
1449
9 SM0IKR
J 089
11
10 SM0CPA
J 089
1149
10
11 SM3AZV
JP83
864
3
12 SM3AKW
JP92
2
471
13 SM0NZB/0 JO99
2
33
14 SM4PG
JO79
1
10
Langsta QSO 1296: SM7ECM LA6LCA 426 km
Langsta QSO 2.3: SM6ESG - 0Z1JXY
156 km
Langsta QSO 5.7: SM6ESG - OZ1HDH
150 km
Langsta QSO 10: SM5QA - OHONC
143 km

✓HF
26 SM4RPQ/4 7431
7332
27 SM7BOU
6851
28 SK7GC
6654
29 SK7JC
30 SM0OFV/0 6454
31 SKOTR
6277
32 SM7NNJ
6046
33 SM4SUJ
4572
34 SM4RKW
4545
35 SM6BWQ/64135
36 SM0DZH
3902
37 SM1OAT
3801
38 SK7IZ
3785
39 SM6MUY
3737

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

SM6DWF
SM6RTM
SM6REG
SM5KQS/5
SM6MDF
SM2ECL
SM5SSZ
SM2RIX
SM7RZF
SK4UW
SM4JEW
SM4JHK
SM0SYP
SM7RRO/7
SM7PIK
SM4SEF

KLUBBTAVLINGEN
ANTAL LOG TOTAL KLUBB
NRCALLVHFUHFMIK POANGPOANG
1 SK7OA
4 3 1
1044601000.00
2 SKOCT
2 3 3
63699 609.78
3 SK0CW
1 2
45023 431.00
4 SK3AH
1 2 1
38065 364.39
5 SK70L
4
33885 324.37
6 SK3LH
24367 233.26
1
7 SK7CA
23901 228.81
3 1
8 SK6EI
4
22911 219.33
9 SK6DW 1
22100 211.56
10 SK1BL
3
21648 207.23
21341 204.30
11 SK7CE
1 1 1
12 SK5DB
1 1
19095 182.80
15696 150.25
13 SL5ZZC 1 1
- 1 1
14 SK4DE
15326 146.71
15 SK6DK
1
13083 125.24
16 SK4UW 6
12196 116.75
11584 110.89
17 SK4EA
1
18 SKOBJ
1 1
10870 104.06
9804 93.84
19 SK7JD
1
20 SK0MK
1
9731
93.15
21 SK6HD
1
8771
83.96
22 SK5BN
1
8767 83.93
4
23 SK4RL
8573 82.06
24 SK4KR
8287 79.32
3
25 SK2AT
6 3
7518 71.96
26 SK7BQ
7498 71.78
1 1
7494 71.74
27 SKONN
1
28 SK7GC
1
6851
65.57
6654
29 SK7JC
1
63.70
30 SKOTR
1
6277 60.09
31 SK7FK
1
4629 44.31
32 SK6DG
1
4146 39.68
33 SK7IZ
1
3785 36.22
3474 33.26
34 SK5LW 1 1
35 SK6AB
3092 29.60
1
36 SK5BE
3082 29.50
1
37 SK2VX
2861
27.39
1

3734
3706
3197
3082
2980
2861
2838
2834
2825
2714
2704
2337
2183
2112
1903
1838

38
39
40
41
42
43
44
45

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

SK6IF
SKOUX
SK4UH
SK2LY
SL4AQ
SK6AG
SK2QG
SK5JE

SM1LPU/5
SM2OKD
SM4BTF
SM4PBL
SMOIKR
SM6DBZ
SM5OHI
SM2SIU
SM70BW
SM60PW
SL4AQ
SM0NZB/0
SM4PBW
SM4JUC
SM6RWY
SM2NNX

4
3
1
1
1
1
1
1

1
-

1
-

1834
1801
1749
1688
1666
1593
1430
1366
1238
1230
1221
1216
1195
1124
998
979

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

2853
2544
1688
1366
1221
998
979
757

27.31
24.35
16.16
13.08
11.69
9.55
9.36
7.25

SM4SXQ
SM7FTG
SKOUX
SM2PYN
SM5FDA
SM4PKA
SM6CPO
SM4POF
SMOFJD
SM3SHA/2
SM3GBA
SM4SCL
SM6KCE
SM4CE
SK2AT
SMOLCB/O

46
47
48
49
50
51
52

924
868
809
798
757
729
711
694
690
662
618
613
517
454
399
399

SK6GX
SK3BG
SK4IL
SKONZ
SK7UO
SK5AS
SL3ZYS

88
89
90
91
92
93
94
95

SM2SXI
SM7SMF
SM4RFR
SK4KR
SM5BMF
SL3ZYS
SM6OPU
SMOLKE/O
SM6RQT

21
20
10
10

UHF
26 SM2OKD
27 SM2SXI

19
14

711
618
613
399
233
85
21

6.80
5.91
5.87
3.82
2.22
0.81
0.20

-

-

-

-

-

-

-

-

TIO I TOPP
MIKROVAGOR

VHF
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FORRA
ANTAL
CALL
TESTER POANG OMG.
SM7CMV
10
294829
(1)
SK3AH
9
283223
(2)
SK4DE
236694
11
(3)
SK70L
11
177818
(5)
SK1BL
10
175407
(4)
SK3LH
(141
7
145529
SL5ZZC
12
144045
(7)
SM7GWU 11
143683
(6)
SK4EA
10
139854
(11)
SM5BUZ
6
139176
(8)

FORRA
ANTAL
CALL TESTER POANG OMG.
SM5BEI
12
99758
(1)
SM7LAD
9
83345
(2)
SM5QA
10
64623
(5)
SMOFZH
7
62967
(3)
SM3AKW
12
62279
(4)
SKOCT
11
54652
(6)
SM4KYN
11
47124
(9)
46514
SK4DE
9
(7)
SM7ECM
11
46310
(11)
SM6CWM 11
46098
(8)

var signalerna sA svaga att dom var omojliga
att lasa, detta delvis beroende pA att det un
der 6 av 8 kvallar medan man forsokte genomfora QSO hade regn och regndampningen ar en viktig faktor p3 10 GHz. Dessutom
forsamrades lasbarheten av det frSn mSnen
reflekterade "signalglittret" som distorderade sianalen. Dopplerforskjutningen var max
20 kHz och den varierade under hela QSO-et.
10 GHz SITUATIONEN I FINLAND

I Finland har 10 GHz aktiviteten varit ganska dSlig sedan de nya bestammelserna tradde i kraft Oktober 1987. Dessa tog bort den
mest anvanda delen av bandet (10.28 -10.45
GHz). Emmelertid har FinskaTeleverket visat
forstSelse for amatdrernas situation och man

ANTAL
FORRA
CALL
TESTER POANG OMG.
SM6ESG
11
61700
(1)
SM5BEI
12
40408
(2)
SM5QA
12
37853
(3)
SM0FZH
34683
(4)
9
SM0IKR
12
30803
(5)
SM0CPA
22927
10
(6)
SK5EW
11
19901
(7)
SM4KYN
12
18884
(8)
SM7ECM
18564
11
(9)
SM7FMX
9
18111
(10)

KLUBBTAVLINGEN

UHF
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANTAL
FORRA
CALL
TESTER POANG OMG.
SKOCT
15
12279.2
(1)
SK7OA
15 11970.63
(2)
SK4DE
15 10036.06
(3)
SK3AH
14
6363.28
(4)
SK7OL
14
6240.86
(5)
SK0CW
12
4971.93
(7)
SK1BL
13
4970.96
(6)
SK2AT
15
4256.39
(8)
SK7CA
15
4048.9
(9)
SK6EI
15
3668.72
(10)

har gett mojlighet att soka specialtillstSnd att
anvanda 10.360 -10.370 GHz. Dessa tillstSnd
har ganska kraftiga begransningar i vissa omr5den med totalforbud nara ett antal angivna
platser, samt med effektreducering beroen
de p3 avstSnd frSn dessa platser.
Max effekt soder om 62.5 grader ar 150w
ERP om avstSnder ar 110-150 km frSn dessa
platser. Over 150 km ar 1 kW ERP tillStet.
Norr om 62.5 grader galler normala amatoreffekter.
Dessa tillstSnd upphor att galla 31/12
1993.

5.7 GHz I FINLAND

Nar nu 10 GHz har f5tt bakslag i OH har intresset for 5.7 GHz okat. Atminstone en
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SATE LUTE R
SM0DZL, Anders Svensson, Bldbarsvagen 9, 761 63 Norrtalje
Tel. 0176-19862

MAREX

KOMMENTARERTILL
DECEMBEROMGANGEN

TESTLEDAREN
ALLMANT

SS var 1988 ars aktivitetstester till anda. Det har
varit ett kampigt Sr for mig, dS tiden inte alltid rackt
till, och den gamla datorn borjar bli fullutnyttjad.
Hoppas att under 1989 fS battre utrustnig som mere
lampar sig for detta arbete.
Har fStt frSgor om tio i topp for november var riktig. Den frSgan kan ha sitt berattigande for dom
som inte varit med i testerna tidigare.
Tio i topp (individuellt) ar inte poangsumman
summan av alia tester man varit med i, utan nar man
passerat 9 tester ar det de 9 basta testerna som raknas. Darav eventuell skillnad om man raknat tio i
topp sjalv och inte tagit denna hansyn.

Resultatet denna gSng kan nog inte betecknas
som komplett, for julposten brukar alltid se till att fS
nSgra loggar att komma sent trots ratt poststamplingsdatum. Betrakta resultaten som preliminara.
VHF

Tydligen en test med mycket upp och ner i. Bast
verkar det ha varit i soder, medan avsaknaden av
norrsken i norr reducerade poangen rejalt.
FSr passapS att halsa nSgra nya samt "ny-gamla"
valkomna till VHF-testen.
UHF

Ser ut som om det for mSnga blev ett bottenskrap, men en och annan god kontakt slank igenom
andS.

MIKROVAGOR
Vintern har tagit ut sin ratt. Inte sS mycket utomhus aktiviteter nu och det satter spSr i aktiviteten.

DELTAGARNAS KOMMENTARER
VHF

SK0CT: Irriterande QSB som gjorde att mSnga
forsvann, eller QSO't blev modosamt att avsluta.
Om nSgon tycker att vi hor ilia sS stammer det nog.
Vi har massor av barvSgar mm f rSn lackande datorer
och andra utrustningar i huset. Sarskillt ilia ar det pS
CW delen.
73 SM0KAK, SM0DFP

28

MODE

MA (256)

003-100
100-150
150 - 240
240 - 003

O

SLOCB skall ha locator JO89WI.
SM7BHM skall ha locator JO76BA
I klubbtavlingen har loggen frSn SM7RTF fallit
bort och detta ger att SK7OL skall komma pS plats
6 (13) med 26976 poang och 381.36 klubbpoang.

Omkring Arsskiftet 1988/89 kommer
AO-13's attityd att andras tillbaka till ALAT 0
gr ALON 180 gr.
Under perioden 6 januari—15 mars 1989
kommer foljande modeschema att tillampas:

co

RATTELSER AKTIVITETSTESTEN NOV

SM5GHD: Tnxferfbjobbmed VHF-spalten. Har
antligen Sterkommit till aktivitetstesten nSgorlunda
permanent. Hoppas bli QRV med ufb antennas pS 2
och 70 snart. 73
SM6RWY: Lucia kvall, spanningen arolidlig. Jag
skall rakna ut poang for Dec testen. Skall det bli mer
an 1000 p eller ej. Jag faller p§ mSllinjen (998 p).
Kort sagt: sista testen -88 oxo den varsta p3 alia
tankbara satt, men hoppas att -89 blir battre. 73 Leif
SM0LCB: Em lugn test med en "noIla" och 2 "ettor" i loggen. Kanske battre skord 1989.
73 es Gott Nytt Ar de Ulf
SM1LPU: Kul att vara med om en test igen. Korde forsta 3 timmarna frSn bilen med en FT290R och
en H B9CV smt Halo ant. Ack, ack vad dSlig mottagning manga har, speciellt klubbsignaler, horde ett
femtontal stationer. Sista timmen kom jag fram till
ett annat QTH 500 m langre bort ca 80 moh men
burr vad det blSste kallt uppe i det fria. Gick nastan
inte att rora fingrarna. 73 de Stig
SM2ECL: En av dom samsta testerna under 3ret.
Trots att jag ju kort varenda MSnads aktivitetstest
88. Inte varje 3r man lyckas med det.
God Jul och ett Gott nytt Ar, 73 Anders.
SK0UX: Nar ... ar p3 foredrag, s3 kor ... radio
frfin -UX. -NTJ Lorenz
SM2SXI: Varierande konditioner, horde SK5DB
pci en 4 elementare. F3r val hoppas pa stabilare kon
ditioner nasta test. 73 Janne
SM7SCJ: Bra aktivitet, ibland blev det till o med
konds! JO31 korbart en stund men ryskigt f3 LAstns ...Sen visade Hr Murphy sig igen och rotorn
gick QRT.
N3ja, hoppas poangen racker till att sakra klubbsegern i alia fall! Tack till alia som hjalpt till med att
skrapa poang till SK7OA under 3ret i alia fall.
73 de Richard
SM6BWQ: Enda VHF-testen med egen signal
88. Med I3nad rig och d:o QTH. Hos oss dSliga
conds.
SK3AH: Sista testen praglades av daiiga condx
och nastan ingen aktivitet p3 SSB. Missade nSgra
OH9-or som var for svaga och dessutom
SK6DW/SK6EI och SK6HD. Grattis till SK3LH/Mi
kael som ficj bra med poang. Tror knappast poan
gen racker till slutseger, sa ett grattis till SM7CMV.
Sen en ursakt till SM3KJO, Mats for att jag missat
att skriva ut poangen vid sammanrakningen. Jag
bidrog aven till forlust i landskampen OH-SM genom att att logblad hade forsvunnit. Jag har finsk
fru s3 jag hoppas inte det var hon som tog hand om
logbladet. Nej ska mt dsido s3 intraffade det nog sakert att det var nSgon av morgonvakterna nar jag
renskrev loggen, da det i trotthetens tecken forsvunnit. Men vi Sterkommer me fornyade krafttag
och tar de blS-vita 1989
Tack for ett trevligt tester /SM3COL
SK3LH: Den mastmonterade preampen la av ef
ter halva testen. Fick koppla om lite kablar s3 att jag
kunde lyssna p3 TX-coaxen. Trots missodet kordes
basta DXet efter detta I Jag tror inte att slutresultatet pSverkades av haveriet. Kul med 5st OH9, det ar
bra aktivitet dar uppe I! Condsen ganska normala
men bare 2 st aurora QSOn.
Glom ej aurorabugningaran infor det nya Sret. 73
SM3JLA
SK0NN: Lysande! - kondsen lyste med sin fr3nvaro frSn starten. Det gock i alia fram p3 nSgot satt,

AD-13

-)

transverter ar under byggande (0H2AWW). I
UR2finnsflera stationer QRV pS detta band.
Tyvarr anvands frekvensomrSdet 5669.55670 MHz vilket inte stammer overens med
IARU 5760-5762 MHz.
Detta aktualiserar en stravan efter att samordna frekvensallokeringarna inom REGION
1.

U1MIR Vladimir Titov, U2MIR Musa Manarov, U3MIR Valerij Poljakov. Det nya ganget
Volkov, Krikalev samt fransmannen Chretien
har tydligen annu inte haft tid att agna sig St
amatorradio. Den sistnamnde ISter dock sitt
keyboard horas pS 143.625 kHz. QSL till MIR
kan skickas via B. Stepanov UW3AX, SU107207 MOSKVA, POBOX 679, Sovjetunionen. Forbindelser frSn den 26 november kan
man skicka via V. Agabekov, UA6HZ,
SU-357600 Stavropolskij, Kraj Essentoki, P O
Box 1, Sovjetunionen.

CO

Av alia rapporter att doma blev det
UA3CR/W4 Leonid som under sitt besok i
USA den 12 november hade forsta amatdrkontakten med U2MIR. Forst i Sverige blev
troligen SM2PGW. DetrSderfortfarandestor
forvirring vad galler frekvenserna. Bcide
simplex och split frekvens QSO pa 145.525—
145.575 har rapporterats, medan 145.400
som av sovjetisk press noterats som huvudfrekvens fr o m 26 november, inte verkar alls
ha anvants. Foljande callsign har utdelats:

kanske tropo eller ?!?!...
P3 "f3ni" delen hardetblivitrulle, FB. Hur manga
ar det som kor den 3/1 igen ???
A prosperous 1989 touall I Christer/ONCL
SK7JD: Nu var det dags att summera ett tester.
Vi har fStt uppleva b3de bra tester med fina conds
och bedrovliga kvallar med conds att man knappt
horts i grannens TV. (Hi Hi)
SK7JD onskar alia en God Jul och ett Gott Nytt
Testa r.
73 fran Goran 7HQD, Bosse 7EWG, Kenneth
7OJH, Gunnar 7-6137.
Nu tar vi nya tag p3 det elfte testaret for SK7JD
SM0SYP: Jaha men. Absolut forsta testen. Vill
gen ett sorskillt utmarkande till den radioklubb i
Sthlm, som bidrog till att min poangsumma inte
blev alltfor hog. Tack grabbar!
Naval. UFB sigs fr3n SM7 och stundom SM4.
Hor battre an hors ? Tnx till OH1AJ for lite xtrapoang i slutet.
Vy 73 cuagn Per.
SM4RGD: (Sammandrag av -FSK) Testen p3minde om November-testen, med basta conds dsterut. Mot LA ingenting.
For dvrigt har han noterat vissa konstiga signaler
p3 bandet som kan harrdra fram "svartfotter" i riktning Arboga, Eskilstuna fr3n Kumla. Hor garna av
er om s3dana iakttagelser.

UHF

SK0CT: Nytt rekord i antalet missade stationer:
SSB SM7SCJ, SM7SPG, 0Z1KHW, SM6CEN.
CW SM3COL, LA9A?, LA8AV, OH2AV?, OH1YP,
OH1AF. Svara QRM hela testen.
SK0NZ: Ursakta att vi tyckte sa mycket omen lokator 100 km vaster om v3rat verkliga stationsplats
denna kvall. Hoppas p3 ny fin lokator nasta g3ng.
73 es Gott Nytt Ar de Ulf/LCB, Kjell/RCG
SM2OKD: Forsta testen for mig p3432. Dec gick
inte bra. 1 QSO sedan gick transvertern upp i rok.
Friskt kopplat halften brunnit.
73 - God Jul o Gott Nytt Ar, Osten
SM2SXI:SUCK...
SM7SCJ: Blaaaahhhh....trist....inga konds, in
gen aktivitet, till och med de trogna uteblev. Misar.
cuagn de Richard
SM3COL: Undrar om jag blir diskad far jag anvande 2-metersantennen och korde70-testen. Fick
579 fr3n OH2TI, sa det var sakert bra condx. Horde
dessutom OH2AQ, OH3?, SK0CT, SK5DB och
SL5ZZC. Blir nog mer QRV 1989 pa 70 cm. Hoppas
aven kora n3gon test p3 1296.
MIKROVAGOR

SM0FZH: Bottenkonds aven denna gang. Parabolen och mataren fylld med is och sno. God uppslutning p3 10 GHz i Stockholm. 73 de Eberhard
SM6ESG: Ve och Fasa ! Vem sa att condsen inte
kunde bli samre, det kunde dom I Trots dimma, regn
och elande hyggligt resultat!
SM0NZB: Jobbigt kora CW med FM R16, Tack
IKR for taiamodet.

OBSERVERA NYA TESTREGLER
1 poang / km, 500 bonuspoang per ruta

QTC 1989 1

oscar 13
Datum

00

01

15/01

i

16/01
17/01
18/01
19/01

20/01
21/01
22/01

0
073
5
065
9
055
12
038
7
000

094
6
086
11
077
15
067
17
050
11
015

23/01
25/01
27/01
28/01
29/01
30/01
31/01
1/02

8
107
13
099
18
090
22
079
24
062
16
028

3

24/01
26/01

02

-i
093
4
085
9
077
13
067
16
052
14
023

-2
115
5
106
11
098
16
089
20
079
22
064
19
036

128
11
120
17
112
23
103
27
092
30
076
25
048

2/02
3/02
4/02

5/02
6/02
7/02
8/02
9/02

10/02
11/02

3
105
9
097
14
089
18
079
21
065
20
041

6
128
9
119
15
110
20
102
25
092
28
078
26
053

4
142
14
133
21
125
27
117
32
106
36
091
34
066
2
016

12/02
13/02
14/02

i
141

4
156
15
147

03
20
113
25
104
29
092
31
074
23
041

7
143
16
135
23
127
29
118
34
107
37
090
33
060

7
157
17
149
26
141
33
133
39
122
43
106
43
079
12
031

4
171
17
163
27
156

04
31
119
36
107
39
088
31
053

9
158
20
150
28
143
35
135
41
123
45
105
43
073

7
172
19
165
29
158
37
151
44
141
50
125
52
094
25
044

3
186
17
179
28
174
37
168

05
43
124
47
104
41
066

10
174
21
167
31
161
39
153
46
143
52
125
52
088
9
034

6
187
19
182
29
176
38
171
47
162
55
148
60
115
38
056

07

06

62
099
2
039

54
123
51
080

08

8
189
21
184
31
179
40
173
49
165
57
149
62
108
24
047

-3
215
12
213
24
211
34
209
43
206
54
201
68
183
66
084

2
202
17
198
28
194
37
190
47
185
57
175
67
145
52
069

218
13
216
24
214
34
212
44
209
56
204
71
182
57
071

6
227
18
226
28
226
38
225
49
223
63
217
80
118

-3

-i
200
15
195
26
192
36
188
45
182

10
211
22
208
33
206
42
203
53
198

5
225
17
224
27
223
37
222
48
220
61
214

10

11

12

13

14

21
052

-i
4
204
18
200
29
197
38
193
48
188
59
177
69
139
40
059

09

Over horisonten

238
10
238
20
238
30
238
40
238
53
237
75
226

7
230
18
229
28
229
38
228
50
226
66
219
73
087

-1
240
11
240
21
241
30
241
41
241
55
240
80
222

2
251
13
251
22
252
32
253
44
253
64
253
51
079

0
243
11
243
21
243
31
244
42
244
57
243
86
180

3
253
13
254
22
255
33
256
46
256
68
255
18
080

5
264
14
265
24
266
35
267
52
267
75
090

3
256
13
257
23
257
33
258
47
259
74
258

5
267
14
267
24
268
36
269
56
270
47
092

-3
276
6
277
15
278
26
278
42
279
82
271

5
269
14
270
24
271
37
272
60
272
6
094

-3
279
6
279
15
280
27
281
44
281
76
112

-2
289
7
289
17
289
32
289
64
283

-3
281
6
282
16
282
28
283
48
283
39
109

-2
291
7
291
18
292
34
291
77
267

6

301
10
300
23
299
49
292

-2
293
8
294
19
294
37
292
71
143

6

303
10
302
25
300
58
287

3
311
15
309
37
302

15

6

305
11
304
27
302
71
257

16

5
315
19
311
53
287

17

18

19

-1
326
12
321
38
301

6
332
27
313

19
325

20

21

22

0257 1421
0149 1316
0043 1208

6

4
313
17
310
44
298

-3
323
8
320
27
311
10
169

-2
325
10
321
32
308

3
330
19
321
31
212

5
331
23
318

-1
342
13
331
33
259

UTC Apogeum

23

i
343
16
329
6
213

8
342
26
290

-2
018
6
003
10
309

-3
006
8
351
13
284

-2
354
11
340
14
252

031
7
015
7
328

2335 1103 2230

-i
053
4
043
9
026
6
345

0957 2121

0849 2016
0743 1908
0635 1803
0530 1657

0421 1549

0316 1443

0208 1335
0103 1230

4
005
13
327

5
353
18
310

-2
030
5
017
10
342

3
052
2
043
7
028
9
357

-2
072
3
064
7
055
11
040
10
010

2357 1121 2249
10162143

0908 2035
0803 1930
0657 1821

0549 1716
0443 1610

0335 1503
0230 1357
0124 1249

6
-3
030
3
018
10
352

3
006

042
6
030
10
004

1
063
5
054
9
041
11
017

2
084
7
076
11
066
15
053
15
029

00161143

2310 1038 2203
0930 2057
0824 1949
07161843

0610 1738
0503 1630
0357 1524

SM5CJF

Exakt schema for Mode-S kommer att
publiceras senare.
Om RUDAK finns inget nytt.

UOSAT D och E

Andringar i NASA/USAF satellitprogram
har medfort att UOSAT-C som skulle ha
sants upp under slutet av 1988, har blivit
'uppskjuten'. I stallet kommer man att skicka
upp 2 st satelliter UOSAT-D och UOSAT-E
tillsammans med SPOT-2 frdn KOUROU n3gon gSng under 1989. Dessutom 4 st MIC
ROSATS. Se QTC 12/88. BSda satelliterna
ar mekaniskt lika och har identiska system for
strdmfdrsorjning. telemetri etc.
UOSAT-D innehailer ett Packet Commu
nications Experiment (PCE) med 4 Mbyte
minne for meddelenden. Man kommer att
anvanda Mode: J m a o 2 meter upp och 70
cm ner. Effekten kommer att racka till att
kommunicera med rundstrdlande antenner.
AX.25 9600 bits/sek och FSK bcide upp och
ner. 80C186 microprocessor med 8 MHz
klockfrekvens kommer att styra PCE. Man
kommer ocksS att genomfora experiment
med hognivSpacket. Ovriga experiment omfattar matning av kosmisk straining: Total
Dose (TDE) monitor och partikel detektor
(CPE). Man kommer aven att notera strSIningens inverkan pS elektroniken ombord.
(SEUs Single Event Upsets).
UOSAT-E kommer liksom sina foretradare
QTC 1989 1

att bli en "teknologisk satellit". TDPE ar ett
datasystem med tre parallella datorer for att
uppnfi hogre hastighet vid behandling av da
ta. Processorerna kan ocksS kontrollera varandra, upptacka och identifiera felaktigheter.
SCE Solar Cell experiment. Flera olika ty
per av solceller (galliumarsenid, indiumfosfid
och kisel) kommer att provas for generering
av elkraft. Cellerna monteras p3 satellitens
ena sida och vid test riktas de rakt mot solen.
CCD-kamaera experiment. Bilder med
upplosning 1 —2 km 1000 km i fyrkant, vilket
ar fu lit til I rackligt for att ta bilder av t ex molnformationer. 96 kbyte rSdata overfors till
TDPE, som komprimerar datavolymen med
50—90 %. Detta minskar i sin tur tiden for
overforing av bilden till mottagaren p3 jorden.

RS 10/11
RS-11 verkar vara igSng varje dag med
mode-A.

AMSAT-NATET SK4TX ar igSng varje
sondag kl 1000 lokal tid pS 3740 kHz.
Internationella natet lordagar kl 1000 UTC
14280 kHz med senaste nytt om amatorradiosatelliter.

AMSAT-SM, Box 1311,
600 43 NORRKOPING

E K V ATO R PASS A G ETID E R
VARV

15/ 1
16/ 1
17/ 1
18/ 1
19/ 1
20/ 1
21/ 1
22/ 1
23/ 1
24/ 1
25/ 1
26/ 1
27/ 1
28/ 1
29/ 1
30/ 1
31/ 1
1/2
2/ 2
3/ 2
4/2
5/ 2
6/ 2
7/ 2
8/2
9/ 2
10/ 2
11/2
12/ 2
13/2
14/ 2

26008
26023
26037
26052
26067
26081
26096
26110
26125
26140
26154
26169
26183
26198
26213
26227
26242
26257
26271
26286
26300
26315
26330
26344
26359
26373
26388
26403
26417
26432
26447

UT °W VARV

1240
1318
1218
1256
1334
1233
1311
1211
1249
1327
1226
1304
1204
1242
1320
1219
1257
1335
1235
1313
1212
1250
1328
1228
1306
1205
1243
1321
1220
1258
1336

RS 10/11

FO12

0-11
DAG

226
235
220
230
239
224
234
218
228
237
222
232
217
226
236
221
230
240
224
234
219
228
238
223
232
217
227
236
221
230
240

11027
11039
11052
11064
11077
11089
11102
11114
11127
11139
11151
11164
11176
11189
11201
11214
11226
11239
11251
11264
11276
11288
11301
11313
11326
11338
11351
11363
11376
11388
11400

UT °W VARV

1305
1213
1316
1224
1328
1235
1339
1247
1350
1258
1206
1309
1217
1321
1229
1332
1240
1343
1251
1355
1303
1210
1314
1222
1325
1233
1337
1244
1348
1256
1204

263
254
274
265
285
276
296
287
307
298
289
309
300
320
311
331
322
342
333
353
344
334
354
345
005
356
016
007
027
018
009

7833
7847
7861
7875
7888
7902
7916
7929
7943
7957
7971
7984
7998
8012
8025
8039
8053
8066
8080
8094
8108
8121
8135
8149
8162
8176
8190
8204
8217
8231
8245

UT

1210
1240
1310
1341
1226
1256
1326
1212
1242
1312
1343
1228
1258
1329
1214
1244
1315
1200
1230
1301
1331
1216
1247
1317
1202
1232
1303
1333
1218
1249
1319 014

SM5CJF
OSCAR-11

FO-12

RS10/11

Omloppstid (min) 98.516215 115.65314 105.02175
Increment (°/varv) 24.630854 29.240093 26.382206
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RADIOSAMBAND
SM3BP, Olle Berglund, Hartsvagen 10, 820 22 Sandarne
Tel. 0270-60888

QTH^S

//II

frXn vX^r <
undek-

Eric/SM7AU0

MEDLEMSAVGIFT 1989

245 KRONOR
Betala i god tid
30

SM6AVM

SM6AVM har avlidit den 9 november.
Vi hans vanner saknar honom. Han fick sin
lie. 1948 och kunde fira 40 3r som radioamatdr.

SM6AWM

SM5AIJ

En sista halsning frSn Radiovannerna Runt
Vattern
LAKE WETTERN DX GROUP
gm Kjell Nerlich/SM6CTQ

Nat:

Ant: Ant. QNI: Ant. QTC:

SAN/A
SAN/B
SAN/C
SAN/D
SAN/F
SAN/G
SAN/M

4
5
4
3
4
4
4

15
16
21
8
21
35
109

11

SUMMOR:

28

225

51

cm

Schema c i SM5RM for dvrigt utmarkta artikel har rAkat bli fel. Det ar inte kopplingen
for SPC transmatch, utan original trans
match vand bak fram. Korrekta schemat for
SPC transmatch bifogas.

N ATE NS STATISTIK NOVEMBER:

cxi

/ i~~r

SM5AHX 2, SM7NWJ 2, SM6BSK 5,
DL1GBZ9, SM7GWF 14, SM3BP36.

o

TILL MINNE

PERSONLIG TRAFIKHANTERING
NOVEMBER:

oo co

ANTENNAVSTAMNINGSENHET
AN EN GANG

SARNET

in

SEDAN SIST har vi varit p3 massa i Norrkoping. Hemskydd '88 hette den.
SSA hade dar en monter som i bild och ord
forklarade for alia vetgiriga vad amatorradio
ar och kan vara. Massan holls i Masshallen
vid Himmelska lunden och besoktes av en
valdig massa folk och utstallare. Vi raknade
inte, men uppskattningsvis deltog ett 50-tal
utstallare och ett 10000-tal besokare.
Massan pSgick 16—19 november och
SSA:s monter bemannades under den tiden
av SM6CVE, SM0HEB och SM3BP. Som
transportdr
och
uppbyggare
deltog
SM6NXA.
NORRK0PINGS RADIOKLUBB hjalpte till
med iordningstallandet av en radiostation utrustad med HF- och VHF-stationer. Har stallde
SM5KUX,
SM5ADD,
SM5LXT,
SM5MCZ, SM5RTA och SM5FJ upp med s3val montering som radiokorande. Stationen
var igSng hela tiden med SSA-signalen

SK5SSK. Vi korde foretradesvis 80- och
40-mtr. Mcinga av besokarna intresserades av
signalerna som gick ut i hogtalaren och vi ha
de tidvis fullt jobb med att besvara frSgor. Till
och med OB gjorde oss aran med ett besok
och gick darifrSn nedlastad med broschyrer
och dekaler.
VAD SOM var verkligt intressant var de
kontakter vi fick med myndigheter och foretradarefor hjalporganisationer. Till detta skall
vi pci ett eller annat satt Sterkomma har i QTC.
NAR DET galler RADIOTRAFIKEN foreligger tyvarr inte loggboksbladen har i vSrt
krdkslott, men det var en hel del kontakter
som genomfordes. LOGGARNA frSn tfcnatet
SAN/F som kordes pS fredagskvallen finns
daremot es visar att foljande stationer deltog:
SK7NK, SM5SXL, SM6BSK, SM3CIQ,
SM7NWJ och SM6BSM. NCS: SM3BP.
LORDAGSMORGONENS informationsnat fick SL3ZZN, SM6ZN, SM6FXW,
SL6ZE, SM6DGR, SM7AVN, SM0IX,
SM7BAH, LA3ZV, SM7CXI, SM3HPA,
SM5LSM och SM4KRT inloggade. NCS:
SM0HEB och SM3BP.
VI HOPPAS att vi i vSrt tidigare omnamnande av medhjalpare inte glomt nSgon men det ar latt gjort, UJ, UJ!
I ALLA FALL - ett STORT TACK till alia
Norrkopingsamatorer som gjorde ett fint
jobb!
— ooOOOoo —

SM2EKQ

Ulf Ostergren, SM2EKQ har hastigt och
ovantat lamnat oss, den 10 oktober 1988, endast 35 5r gammal. Ulf var en valkand radioamator som ocksS haft signalerna SM5, SM6
och SM7.
Han var aktiv p£ de fiesta trafiksatten inom
amatorradion. Sedan han kom till Kiruna
1978 har han med stort intresse och djupt engagemang drivit ett otal projekt t.ex. etable
ring och drift av VHF-fyren SK2VHG som ar
till nytta for amatorer bSde inom och utom
Sverige.
Ulf fann den unika mojligheten att kombinera sina tv3 stora intressen, datorer och
amatorradio, dar han sSg en ny vag att utveckla sin favorithobby.
Det senaste stora projektet var att inleda
uppbyggnaden av ett packetradio natverk
for att sammanlanka, till en borjan, nordligaste Sverige med Norge och Finland, aven
omfattande "gate-way” till ovriga Europa.
Ulf hann tyvarr endast fardigstalla en lank,
SK2TP-2 och SK2TP-7, som nu ar i full drift
pA Dundret utanfor Gallivare. Han verkade
ocksS aktivt inom SMPRG.
Ulf's arbete praglades av perfektionism
och en otrolig entusiasm och formSga att engagera kollegor. Ulf lamnar ett stort tomrum
efter sig, men minnet av honom kommer all
tid att finnas kvar bland familj och vanner.
Vila i frid.
Kiruna Radioklubb
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DEMOKASSETT TRAFIKSESSION

SCAG------ NATGUIDE-------- TELEGRAFI
Dag SvT kHz Nat:typ,(opr)

Call

M5n 1830 3565
Tis
1830 3565
2000 3555
2000 3520
Ons 1600 3508
1830 3565
Tor 1830 3565
2130 3565
Fre 1830 3565
Lor 1445 3545
7025
1500 3560
1600 3555
1730 3560
Son 1000 3560
1030 7029
1800 3525
1830 3565
Dgl 1730 3555
2130 3555

SK3SSK
SK7SSK
SM7GWF

SAN/A:tfc,(JSR)
SAN/B:tfc.(GWF)
EU CW-net:RC,tfc
RNRS
TOPS UK-net:RC
SAN/C:tfc,(AHX)
SAN/D:tfc,(BSK)
SAN/L:tfc,(CIQ)
SAN/F:tfc,(BP)
SMHSC:Hs RCJNFF)
SMHSC:QSY-freq.
SCAG:QRP RC
SCAG:RC
Alim Ss-traff
Ss-traff,(LUX,SLC)
SCAG:RC,(KJH)
SCAG Nordnat:RC
SAN/N:tfc,(BP)
SCAG:RC passn.tid
SCAG:RC passn.tid

SKOSSK
SK6SSK
SK3SSK
SK3SSK
SK6SC

SM6BSM
OZ5RM
SM6LUX
SM7KJH
SM30SM
SK3SSK

Forkortningar: RC = Rag-chew, Hs = high-speed,
Ss = slow-speed, tfc = trafiknat, opr = operator
(suffix i cllsign).

Om nSgon har ytterligare info el. andringar
till denna tabell, skriv en rad till CW-spalten!

TELEGRAFI
* Liten bandbredd
« Starkt genomslag
i storningar
« Enkel utrustning

« Roligt att kora

VI PAMINNER OM LOGGARNA
TILLSKD!
Resultat frSn nySrsdagen SKD kommer i
nasta nr av QTC. Den som kort fem QSO eller
fler fcir 3 roster att fordela till tre stationer som
har bast handstil pS nyckeln, dock hogst en
rost per station.
Ett diplom "Straight Key Award" tilldelas
den som erhSller tvS eller fler roster. Skriv
logg p3 korda stationer och skicka fore den
19/1 loggbladet till SM7RXD (Daniel Klintman, Adjunktsg 3D, 21456 Malmo). Ge samtidigt dina tre roster p£ "Stationer med basta
handstilen".
73,

SSA:s trafiknat i SARNET har det informe
rats mycket om i QTC. SCAG:s utbildningssektion har tagit fram en datoriserad demokassett som ger en god bild av hur man kor
trafiken. Samtidigt f3r man litet skriven info
om vad som hors. Om du skickar en tomkassett till undertQcknad och anger onskad CWtakt, fSr du kassetten returnerad med demosessionen inspelad kostnadsfritt.
Glom inte att bifoga svarskuvert, portofrimarken och etikett med ditt namn och adress.
SM7GWF

ATT STODJA AMATORTELEGRAFIN
Dagens amatorradio kannetecknas av utveckling av nya trafiksatt i samband med
okad datorisering. Dessa trafiksatt, t.ex. pac
ket, amtor, datorstyrd RTTY, ar spannande
nya omriden som oppnar nya mojligheter for
amatdrerna, till experiment och tillampningar. Inte minstT-amatdrerna f§r har mojlighet
att kasta sig in i den datoriserade amatorradion med allt vad det innebar.
Samtidigt finns de gamla trafiksatten kvar,
bl.a SSB och CW. Telegrafinarspecielldarfor
att den fordrar en ratt Icing inlarningsperiod
av det "nya spr^ket". Men dartill har telegrafin ocksci andra sard rag, sSsom en mycket positiv upplevelsekvalitet, som kommer m^nga
av dem tillgodo som kampat sig igenom den
forsta inlarningsperioden: Man tycker det ar
roligare att kora CW an att bara prata i mikrofon!
Helt bortsett frSn telegrafins potentiella
samhallsnytta, ar vi mSnga som ser en forsvagning av amatortelegrafins stallning som
en stor forlust for amatorradion. Man kan
stodja amator-CWn pS flera satt: Genom att
vara aktiv p3 CW-banden, att skota sin trafik
pci ett snyggt satt, att observera och pcitala
"inkraktande" av andra trafiksatt dar CWn ar
exklusiv, eller kanske bilda stodforeningar,
studiecirklar mm i amatortelegrafi.
SCAG
Scandinavian CW Activity Group ar foreningen for alia CW-intresserade med medlemmar fr3n i forsta hand de nordiska landerna, men ocksS frcin andra lander i nar och fjarran. SCAG ar till for Scival rena nyborjare som
for gamla CW-ravar. Du fSr Scag News Letter
en gSng i kvartalet med information och tips
om amstdr-CW. SCAG:s utbildningssektion

hjalper dig med rSdgivning och dvningstexter. Vidare: Ett utbud av contests, QSOtraffar och diplom finns ocksci med. Stod
amatortelegrafin genom ditt medlemsskap!
(cirsavgift Skr 45: —. Postgiro nr 83 61 33 - 9
SCAG. Alla Valkomna!
SM7GWF
DATORPROGRAM FOR CW
Det har kommit in en del svar p3 efterlysningen av CW-program. SM6SFM Karl Gus
tav Gustafsson (adr. Aspvagen 1a, 541 41
Skovde) skriver:

Hej.
Har kommer ett CW-traningsprogram for
C64. Man utnyttjar styr-Port 2 som ingoing
och ansluter telegtrafinyckeln till stift 6 (avfyringsknappen pS en joystick) och stift 8
(gnd).
Har inte provat hur det fungerar om man
anslutar ett enkelt modem frSn LF p3 radion.
I princip bdr det fungera.
Programmet ingSr i en diskett med ett CWinlarningsprogram som kallas for CW-signal
C64.v4. Detta program bestir av ett drivprogram som innehSller flera funktioner. Den del
som ar mest intressant for nyborjaren ar den
funktion som producerar CW-signalerna i
lektionsform. Forsta lektionen omfattar fyra
av siffrorna. Lektion 9 innehSller bokstaverna
N, E, L och 0.
Det finns c:a 50 lektioner uppdaterade pd
disketten. Pedagogiken foljer ungefar samma principer som tillampades vid militar inlarning.
Disketten ar dessutom forsedd med en instruktionsfil dar man fSr viss inskruktion hur
inlarningen skall g3 till samt aven forklaring
p3 vad vissa tecken pci bildskarmen har for innebord. Ljudbilderna ar sparrade till ungefar
80 takt. Man kan sedan variera hastigheten
genom att oka eller minska avstSnden mellan
ljudbilderna. Hogsta hastighet (1) ar ungefar
60takt, lagsta hastighet (20) motsvarar unge
far 30 takt.
Att skicka en listning av programmet och
lektionerna vore inte sarskilt praktiskt. Jan
kan istallet skicka en kopia av programmet till
den som ar intresserad. Skickar man en dis
kett och returporto till undertecknad s3 kom
mer disketten tillbaka med programmet.
Den som vill ha instruktionsfilen i skriftlig
form kan fci fotokopia av den till det hiskeliga
priset av 10 kr.

Halsningar
Karl-Gustaf

SM7RXD
SKD-Manager

mAnadens nyckel
ar denna gSng en militarnyckel fr§n Sydafrika. Bottenplattan mater 65x10 mm, den ar
gronlackerad och har anslutningar pA hoger
och vanster sida och p§ baksidan.

SAND BIDRAG TILL

mAnadens nyckel
QTC 1989 1

Militarnyckel
frSn Sydafrika
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NOVISSPALTEN
SM2LCI, Stefan Elf, Kvistgatan 1%, 931 56 SkellefteS

SKRIV TILL NOVISSPALTEN
Vid en liten summering av forra Arets
spalter ser jag att det har blivit ganska
teoretiskt. Kanske det ocksA har blivit li
te for svArt for en nyborjarepalt. Det har
varit digitala trafiksatt av olika slag un
der vAren, nAgot om sving som ett litet
avbrott, och sA 'dramde' jag till med ett
par spalter om nAgot sA komplext som
dito tai (I).
Jag tycker mig marka att mangden
brev till spalten ar omvant proportionell
mot mangden matematiska uttryck i
densamma. Betyder detta att jag har
borjat glida ifrAn amnet - novisspalten?
Jag skulle ju kunna skriva pA bara, om
sAdant som intresserar mig pereonligen,
men det ar inte riktigt vad jag tycker att
en novisspalt skall vara till. Spalten ar
alltsA inte till for sin forfattare, utan for
desslasare. DA ar kontakten med lasarna bland det viktigaste.
Darfor vill jag garna fA brev frAn er, dar
ni talar om vad ni tycker om spalten och
dess innehAII. Alla synpunkter ar valkomna! Om ni dessutom ger tips om vad
den framdeles skall behandla ar det annu battre! L3t oss hjalpas 3t att gora en
bra novisspalt!

Ni kan nA mig pA olika satt: Skriv
- till adressen ovan
- pA paketradio - SM2LCI @ SK2AU
(SysOp)
- i FIDO net (501/130, 501/010 eller
helt enkelt genom ett oppet meddelande i echo SWEDHAM)

Balunen har dessutom ofta ett utforande
som gor den till impedanstransformator. Den
kan sAledes ocksA anpassa kretsar med olika
impedans till varandra. Bild 1 visar en sk
1:1-balun. Den transformerar inte impedansen.
I somliga baluner ar spolarna lindade kring
nAgon form av (ferrit-)karna. Det har man
gjort for att oka induktansen sA att balunen
kan fungera over ett storre frekvensomrAde.
Karnan kan medfora att problemen okar i stallet for att minska. En hog effekt i kombination
med ett olampligt materialval kan gora att
karnmaterialet mattas magnetiskt. DA upphor balunen att fungera som avsett.
Koaxialkabel till en dipol

Koaxialkabeln ar av flera skal popular som
matarledning. Den stdrs inte av metallforemAI i narheten utan kan dras frAn antenn till
radio den bekvamaste vagen. De fiesta apparater, som man kan tankas ansluta i den 'nedre' anden, har en anslutning for koaxialkabelkontakt.
Bland de popularare antennerna finner vi
dipolen. Man kommer kanske narmast att
tanka pA trAdantenndipolen, men riktantenner, 'beamar', vilkas drivna element, radiatorn, ar en dipol, ar inte ovanliga.
Dipolen ar till sin natur symmetrisk (balan
serad) och koaxialkabeln ar osymmetrisk
(obalanserad). Om vi vill anvanda en koaxial
kabel som matarledning till en dipol, bdr vi
darfor anpassa den symmetriska antenntypen till den osymmetriska matarledningen.
Det kan vi gora med en balun (bild 2). Impedansmassigt passar en koaxialkabel (typ
RG-58/RG-231) hyfsat till en vanlig enkel
dipol.

BALUN = BALANS I TILLVARON?
Vad ar en BALUN?

Ordet BALUN kommer av BA Lanced to
UNbalanced. Det ar en anordning som anpassar en balanserad krets till en obalanse
rad. Vi skulle ocksA kunna kalla det symmet
risk respektive osymmetrisk. Exempel pA
symmetriska kretsar ar dipolantenn, stege
(matarledning), bandkabel. Bland osymmet
riska kretsar kan windomantenn och koaxial
kabel namnas.
Balunerna forekommer i en mangd skepnader. En vanlig typ bestAr av tre spolar, som
har lindats 'pA varandra' och forbundits enligt
bild 1.

Okalauserad
sida

Balanserad
sida

0-

Bild 1. Schematisk beskrivning av en ba
lun som inte ger nAgon impedansforandring - en s.k. 1:1 balun.
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foretAs bara om den har ett metallholje och ar
forbunden med radion.
I vissa fall kan en impedanstransformator
behovas for att anpassa antennen till matar
ledningen. Har kan man utnyttja en impedansomvandlande balun. Det galler t ex dA
det drivna elementet utgore av en ombojd
halwAgsdipol. Denna har en impedans av
300 ohm. Vi behover darfor, forutom anpassningen av en balanserad antenn till en oba
lanserad matarledning, anpassa en impe
dans pA 300 ohm till en (matarledning) pci 50
ohm. DA kan vi anvanda en sk 4:1-balun.

Balunen fungerar inte alltid
Balunens funktion hanger pA att antennen
verkligen ar symmetrisk. Om den inte ar det,
galler inte forutsattningen for balunens funk
tion. Vad menar vi dA egentligen med att an
tennen ar symmetrisk?
For det foreta avser vi ett geometriskt forhAllande. Dipolens bAda ben skall vara lika
lAnga och av samma typ av kabel t ex. Men
enbart den geometriska symmetrin racker in
te. Antennen mAste ocksA vara elektriskt
symmetrisk.
Detta innebar t ex att inga foremAI fAr An
nas nara antennen och att den efter hela sin
langd mAste hanga pA samma hojd over marken. Kort sagt, antennen mAste hanga hogt
och framforallt fritt.
Ibland lAter man avsiktligt det ena dipolbenet hanga hogre an det andra (en sk 'sloper'
av det engelska uttrycket slope = luta). Det
kan ge en viss riktverkan mot det lagre benet.
En sAdan antenn ar inte elektriskt symmet
risk, och en balun skulle alltsA inte fungera.
Det verkar faktiskt vara smA chanser att en
balun, i detta sammanhang, skulle fungera
som det var tankt. Jag gissar att den i de fies
ta fall huvudsakligen utgor en bra mittisola
tor, vilken for dvrigt kan fAs mycket billigare
an priset av en balun.

Alternativet - en HF-drossel!
Ett enkelt och billigt alternativ till balunen
ar en sk RF-choke. Benamningen kommer av
RF, Radio Frequency, och 'choke', strypa /
kvava. PA svenska skulle vi kunna anvanda
benamningen HF-drossel.
En HF-drossel fungerar ungefar som magnecyl vid influensa, sjukdomen botas inte,
men vi tar bort symptomen. HF-drosseln fAr
de odnskade HF-strommarna pA utsidan av
matarledningen att 'fastna'.

Bild 2. En vanlig typ av BALUN. Det ar
klokast att, om mojligt, hanga upp balu
nen i dess fastogla (men det fordrar ett
trad till...).

Om vi ansluter en dipol till en koaxialkabel
utan anpassning kommer strommar att flyta
utanpA matarledningen (dvs pA skarmen).
SAdana sk obalansstrommar kan fororeaka
storningar pA TV-apparater genom att de via
radioutrustningen vandrar in i det elektriska
systemet i bostaden. Obalansstrommarna
kan ocksA oreaka att sandarens chassi blir
spanningsforande och att man 'branner sig'
dA lapparna vidror mikrofonen. Det hander

RF-choke. Ca 18 varv av
av koaxen Med en diaiteter pa ca 15 ca (for HF)

Bild 3. En RF-choke kan mAnga gAnger
vara battre an en balun. RF-choken mon
te ras nara matningspunkten.
QTC 1989 1

SWL-SPALTEN
SM6-7467, Christer We nn strom, Rosenlundsvagen 1240,

440 30 Marstrand

Valkomna till SWL-spalten! Enligt vad det
sagts mig har den legat for fafot en tid. Un
dertecknad har f3tt aran/ndjet, tveksamt eller ej, att ta hand om spalten ett tag framdt.
Om den blir lasbar beror till stor del pd Dig
som lasare. Det ar DU som avgor vad som
kommer att st3 i den. Mer om detta langre
fram.
Undertecknad? Ja, det finns val anledning
att gora en presentation av undertecknad s3
att Du vet vem Du har att gora med.
Namn: Christer Wennstrom (CWL)
Personnummer: 390525-0851
Bostad: Liten stuga i Marstrand
Sysselsattning: yrkesrSdgivare vid Sjoarbetsformedlingen i Goteborg samt studier till
marknadsekonom pd k val I st id (klar 890609).
Ovrigt: f d ordf i Sveriges DX-forbund,
DX-are sedan 1980 (eller 1950-talet om Du
vill). Ar allatare vad galler DX-ing, dock inte
sd mycket utility, mest BC och dd garna frdn
den afrikanska kontinenten.
Har familj och fastighet langst osterut i/pd
SM 1. Often heter Ljugarn och arfullstandigt
nerlusad med radiofolk av alia de slag. I familjen ingdr en styck son som hdller pd att ta ett
C-cert. Han uppfyller en gammal ungdomsdrom jag haft men aidrig realiserat.
Det var presentationen av personen bakom
Radio Japan
HCJB Ecuador
HCJB Euador
AWR Forli Italien
Riga Lettland
Tallin Estland
R Polonia Polen
Greklands Rost
RBI DDR
R Polonia Polen
RBI DDR
Tirana Albanien
RBI DDR
Moskvaradion

0530 - 0545
0530 - 0600
0630 -0700
0800-0830
0800 - 0830
0900 - 0930
1500-1530
1540-1550
1600-1645
1730-1800
1800-1845
1830-1900
1900-1945
1900 -2000

15235, 12325
9610, 9655,11835
9610
7257
576, 5935
1035, 5925
1503, 5995, 6095, 7285
11645, 15630, 17565
6080, 6115, 7185
1503, 5995, 7285
6080, 6115
7310, 9575
7260
1494, 5915, 5980, 6055

Konstruktionen ar enkel. Genom att linda
en spole av koaxialkabeln sd nara matningspunkten som mojligt, har vi tillverkat en
choke.
Med en HF-drossel med en diameter pd cirka 150 mm och lindad omkring tio varv, klarar
man det mesta pd kortvdgen (bild 3). Man
kan pd olika satt oka det frekvensomrdde som
HF-drosseln ar verksam inom. Genom att lin
da den pd en ferritkarna kan tackningomrddet
utstrackas neddt i frekvens. Om vi pd ndgot
satt kan motverka den kapacitiva koppling
som kan uppstd mellan de olika varven vid
hoga frekvenser, kan verksamhetsomrddet
aven utstrackas uppdt i frekvens. Pd sd vis
kan man konstruera HF-drosselns som tacker
sd mycket som 2 - 250 MHz.
HF-drosselns funktion bygger pd att den
genomflyts av en strom (vdr odnskade obalansstrom). Strommen ger upphov till ett
elektromagnetiskt fait vilket, enligt den sk
Lenz lag, i sin tur ger upphov till en inducerad
ems (elektromotorisk spanning). Spanningen driver i sin tur fram en strom, vilken ar riktad sd, att den soker motverka orsaken till sin
uppkomst, vilken ju ar obalansstrommen!
De strommar, signaler, som vi vill fora till
QTC 1989 1

spalten. Vad kommer dd SWL-spalten att behandla? Rent ut sagt sd vet jag inte det. An.
Det ar har Du kommer in i bilden. Mitt onskemdl ar att Du bidrar till den. Med vad bestammer Du sjalv. Det kan vara ndgon intressant
artikel Du saxat (kom ihdg att ange kalian),
det kan vara ett spannande QSL som Du vill
visa (forsok att gora en BRA fotokopia pd det
istalletforattsanda inoriginalet). LYSSNARTIPS av alia slag ar MYCKET valkomna i
SWL-spalten. Kort sagt: vill Du se och synas
har sci ar Du valkommen med bidrag. Adressen finns i huvudet ovan. Alla tider som anges i spalten ar/skall vara i UTC (GMT). Sddan tidsangivelse underlattar for alia, man
slipper att rakna om till lokal tid. Jag vet att
det rdder lite olika uppfattningar om detta. In
till dess Du kommer in med bidrag sd fdr jag
val hitta pd lite olika saker sjalv att skriva om.
I denna min forsta spalt tanker jag borja med
att presentera ett antal svensksandande ra
diostationer runt om i varlden. Har Du aidrig
lyssnat pd dem tidigare rekommenderar jag
ett forsok. Normalt hors de fiesta med goda
styrkor.
Vill Du sanda en lyssnarrapport till ndgon
av ststionerna sd mdste Du ha adressen. Den
finns i en bok som heter WORLD RADIO
AND TV-HANDBOOK och den kanske Du
kan Idna av ndgon bekant. Om inte sd skriv en
dagl

sond
mS—to, so
sond
sond

Vatikanradion
VoH Libanon
R Roma Italien
HCJB Ecuador
RBI DDR
Riga Lettland
Deutschlandfunk
Radio Japan
HCJB Ecuador
Tallin Estland
Riga Lettland
RBI DDR
Tirana Albanien

Tel. 0303 - 61613

rad till mig sd skall jag gora en lista med stationerna enligt ovan samt med adresserna. Du
kan ocksd ringa mig men rakna med att det ar
en telefonsvarare Du fdr prata med. Vid brevkontakt sand med svarsporto.

Om lyssnarrapporter skall jag dterkomma i
nasta QTC. Du kanske inte har skrivit ndgon
BC-rapport tidigare. Det ar ingen idd att Du
anvander Dig av QSL-kort som Du gor nar Du
rapporterar en radioamatdr.
Nu ar det val formodligen sd att de fiesta la
sare av QTC i sitt tidigare liv varit DX-are och
kan dd a lit sdn't har med rapportering och andra konstigheter. Men — det kan ju finnas en
och annan som vill lara sig och dd ar val denna
spalt ett bra forum.
Darmed fdr min premiar i QTC anses vara
gjord. Nu vill jag ha Dina synpunkter pci vad
spalten skall innehdlla. Fdr jag inte det sd blir
det mina som fcir gaIla tills vidare. Sand in tips
och idder, urklipp, QSL-kort (i BRA kopia)
och annat matnyttigt. Kom ihdg att alltid an
ge kalian om Du saxar. Annars tar jag inte
med det.
Lev val till QTC nr 2. Eventuella bidrag vill
jag ha senast en vecka fore stoppdatum. Se
QTC 12/88 sid 583.

God Jakt och 73 de CWL

1915-1930
1945-2000
2000 - 2020
2000 - 2030
2000 -2045
2020-2050
2030 - 2100
2100-2115
2100-2130
2105-2135
2130 — 2200
2200 -2245
2230 - 2300

1611, 5185, 9755, 11715
6280
7275, 9710, 11800
15270, 17790
1575, 6080
576, 5935
1269
9535
15270
1035, 5925
576, 1350, 5935
1359, 7260
7310, 9375

ti—to. Id
(oregelbundet)
m3, ons, fr
m3—fr, so

ti, to, Id
m3-lo
Id, so

ti, to, Id

Denna lista over svensksandarna ar hamtad ur tidningen ETER-AKTUELLT.

antennen, flyter sdval inne i mittledaren som
i skarmen. De ar i motfas, och ger inte upp
hov till ndgot nettofalt utanfor kabeln, och
ndgon inducerad ems uppstdr inte. Signalerna dampas darfor inte av HF-drosseln. Den
pdverkar endast obalansstrommen.

Jag har i flera fall kunnat se, att en HFdrossel fungerar bra nar det galler att undanroja obalansstrommar som en kalla till storningar pd TV-apparater (TVI).
HF-drosselns placering
Langs matarledningen uppstdr strommax
pd olika stallen, beroende pd (i en given in
stallation) frekvensen. Darfor ar det olampligt att placera HF-drosseln 'ute pd matarled
ningen'. I stallet bor den placeras sd nara matningspunkten som mojligt for att kunna
fungera effektivt pd olika frekvenser och olika
band.

Om vi anvander en vanlig strommatad di
pol kommer vi alltid att ha ett strommax i matningspunkten (I). Eftersom HF-drosseln byg
ger pd verkan av det av strommen inducerade
elektriska faltet bor den sitta dar strommen ar
som storst, nara matningspunkten.

Ibland ar det fel att anvanda balun!

Ja, ibland ar det faktiskt helt fel att anvan
da en balun. En w/ndom-antenn ar till sin natur obalanserad. En fungerande balun skulle
medfora att antennen inte fungerar. En HFdrossel kan daremot alltid anvandas.

Slutsatser
En balun kan vara till nytta, men kan ocksd
stalla till merelandean man hade frdn borjan.
Det kan aven vara sd, att den varken gor nytta
eller skada; den utgor bara ett bra, om an
dyrt, mittfaste.
Om det ar en balun eller en HF-drossel, el
ler rent av ndgon helt annan losning som skall
valjas, mdste man avgora i varje enskilt fall.
Och det gor man genom det som ar karnan i
amatorradion: experiment!

nAsta spalt...
...kommer sannolikt att handla om ham
spirit, amatorradioanda. Gordenamatorradion unik? Finns den egentligen?
Marsspalten tankte jag agna St antenner narmare bestamt polarisation. Vad ar det och
hur kan man utnyttja sina kunskaper om
detta?
Du som har synpunkter kring detta: skriv!
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RPO-SPALTEN
SM0BGU, PA Nordwaeger, Gravlingsvagen 59,161 37 Bromma
Tel. 08-260227

SKAP-JAKTEN 1988

Arets skcipjakt gick av stapeln med Runby
skola i Upplands Vasby som tavlingscentrum. Dagen borjade dimmigt, men efterhand
som solen kom hogre p3 himlen, klarnade det
upp. En riktigt fin hostdag kunde de fem deltagande lagen njuta av.
Banorna var korta, men detta till trots behovde flera jagare extra tid for att hitta sina ravar. Varje lag bestod av tre man. Jagarna i la
get hade olika slingor, dvs olika ravar att uppsoka. Dock var rav fyra gemensam for
samtliga. Start, vaxel och mSI var vid Runby
skola.

/$x\
//Y>^1i

Resultat:
total

slinga

tid

I
II
III

1-4-5
2-4-6
3-4-7

36.20 2.01.07
39.27
45.20

1

I
II
III
I
II
III

1-4-5
2-4-6
3-4-7
3-4-7
1-4-5
2-4-6

51.03 2.21.40
40.37
50.00
42.00 2.25.50
33.15
70.35

2

Taby 2 Lennart B I
Lennart B II
Lennart B III

2-4-6
3-4-7
1-4-5

68.30 2.36.56
30.12
58.14

4

I
II
III

2-4-6
3-4-7
1-4-5

46.47 2.49.40
69.53
53.00

5

Lag

jagare stracka

SRJ

BGU
KON
OXY

VRK 1 DEE
EZM
Chr E
Taby 1 Gunnar S
RGH
Bo So

VRK 2 FUG
ACQ
SVM

plats

3

Kommentarer:
VRK:s Christer hade oturen att slita av sin
sidoantenn nar han skulleta sin sista rav. Det
ta forsvSrade pejlandet avsevart.
Lennart Berg gjorde en mycket strong insats genom att springa alia strackorna sjalv.
Visserligen visste han var fyran Icig pci andra
och tredje varvet, men de dvriga var nya och
distansen blev Icing. Tiden blev fullt i klass
med de andra lagens.

I
SkSpet vanns av SRJ och st£r under det
kommande §ret hemma hos BGU, som hade
kortaste stracktiden i det segrande laget.

Arrangdrerna OY och EJY tackar for visat
intresse och hoppas att det kommer flera tavlande lag nar nasta stafett ordnas.

Frdn Nordiska masterskapet i Skumsjpen, Norge: Tidsinstallning mot klocka i
buske, fore starten for 80 meter. FrSn
vanster SM4HQO Goran Arvidsson,
SM4CGR Sven Ove Nilsson som sticker
fram huvudet, holl sig val framme aven i
prislistan, en fin 3:e plats, samt SM4MST
Marianne Arvidsson och SM4OWY Birgitta Asklund. Foto: Gunnar Svensson
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frAn distrikt och klubbar
GAMLA TRADITIONER
SK0NN, numera Haninge Radio Amatdrer,
har f.o.m. 880101 borjat installera sig i egen
klubblokal. Se adress nedan. Nya namnet p§
klubben kommer frSn f.d. SK0AI som fanns
och fungerade i Soderort. SK0NN han nu tagit upp gamla traditioner som QSL-hantering, rag.chew kvallarna over en kaffe och
bulle, testkorandet p3 VHF ar ocksS igSng.
Det har alltid funnits behov av att traffas
och pratas mellan aldre och yngre amatdrer.
Troligen hittar du gamla bekanta bland medlemmarna. Vill man anvanda schacket — sS
gor man det. Vill man experimentera — s3
gor man det. For dig som inte har mojlighet
till antennuppsattning eller egna riggar — anvand klubbens. Ju fler vi ar, desto kostsammare grejor kan klubben stalla upp med.
Det finns ett gang som regelbundet ham
tar sina QSL har och plats finns for mSnga
fler. Vill du ha mojlighet att hamta QSL kvallstid, helger? — Kontakta klubben p3 en gSng.
QSL hanteringen som Stig CWC tidigare ha
de finns nu har.
Slutligen — klubben jobbar med nya blivande amatdrer som kan fora amatorradion
vidare — men lika viktigt ar att ha en solid
samling aldre amatdrer. — Glom inte det!
Adress: Nynasvagen 3, 136 47 Handen.
Korn igen nu "harms" !
Styrelsen SK0NN, via Christer NCL

berAtta om din klubb

Sammantrade med Haninge Radio Amatdrer.
AMAT0RRADIOHISTORISKA fOrENINGENS LOTTERI I BORAS 26 - 28/8
Vid dragning utfoll foljande lottnummer
med vinst:
1 pris lott nr 287: SM7CGV Siri (batterilos
telefon, skankt av SM6NAK).
2 pris lott nr 086: Krisitan Ericson (aidrig
oppnad svart l£da med overraskningspris,
skankt av SM6DOS).
3 pris lott nr 088: DF2YL Monika Zielski dito enl 2 ovan, skankt av SM6DOS).
4 pris lott nr 026: SM6ENY Bernt (dito enl
2 ovan, skankt av SM6DOS).

TRANSFORMATORER
BRETT LAGERSORTIMENT.
KUNDANPASSAD TILLVERKNING.

Foto: SM0PGO

CW-KURS I SM0

Vi har tankt starta en CW-kurs till vSren.
Kursen kommer att aga rum i Telemuseums
lokaler pS DjurgSrden, for att avhjalpa den
"akuta" bristen pS kurser i Stockholmsomrddet.
Tiden ar tankt att vara kl. 1100 Lordag FM
eller 1500 lordag eft. Om du ar intresserad
ring SM0RAN Attila (tel 0758-35227) eller
SM0RCX Mikhail (08-368381) eller skriv till
SM0RAN, Attila Muhi, Vattvagen 15, 17544
Jarfalla.
73 de SM0RAN SM0RCX

■"bEGAGNAT
Genomgangna radiostationer

5 man. GARANTI
INSTRUMENT
---------------- TJANST

Koper
aven beg.

Bandygr. 12

JI

RANSFORMATOR- D2D

BOX 28, 662 00 AMAL. TELEFON 0532-120 40. TELEFAX 0532-168 85
BESOKSADRESS: INDUSTRIGATAN 20, AMAL
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Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser inklusive forsakring och
flygfrakt till Stockholm eller Goteborg (tillagg till dvriga flygstationer). Tull och mervardesskatt tillkommer. Skriv s5 fSr Du de exakta prisernal

USD

Packet radio - Kantronics All mode
KAM
Ten-Tec - "State of the art" (heltransistor)
Paragon 585 - 100KHz-30MHz
Corsair II - 10-160m
PS960
H 10-80 m 10/100 W PEP
Titan linjSrt PA 3 kW PEP
Amp.Supply - LK500ZC
LK800A
LA1000A

335

Butternut vertical. HF6V+A18-24+
160TBR
Hf5B-10-20m - Yagi
Telex TH7DXS
Hy-Gain Explorer 14 10-15-20m
Mosley - TA33M -10-20m
Mosley PRO57 10-20m
Pro67 0 10-40m
KLM, KT34A - 10-20m
KLM KT34XA 6 el 10-15-20m
KLM, PRO67 10-20m
CDE rotorer (med postpaket)
HAM IV 220 V
T2X 220V

Priserna kan andras utan foregaende meddelande. Du spar pengar och far andS de
senaste modellerna nar Du koper direkt frSn USA. Priset Du betalar ar i dollar. Skriv
(engelska) till W9ADN. VI EXPORTERAR OVER HELA VARLDEN.

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117
Lockport, Illinois 60441 USA
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HAM- OCH AFFARSANNONSER
Annonspris for SSA-medlemmar: 35: — for annons om hogst 200 tecken (cirka 40 tecken per rad), darefter 5: — for varje pSborjad grupp om40tecken. For affarsmassig annonsering samt for icke-medlemmar ar priset det dubbla. Text och betalning
i forskott sandes till SSA, Ostmarksgatan 43,12342 Farsta. Postgiro 27388-8, bankgiro 370 -1075. Skriv heist texten direkt pS
talongen om den fSr plats och ej i separat brev. Sista inlamningsdag den 10:e i mSnaden fore inforandet.

KOPES
■ Fackverksmast, hissbar, typ Versatower.
Frekvensraknare. Collins mek. filter for MF
500 kHz, for CW, SSB o AM. Ev. defekt 51J4.
HSP-transf. Pr. 220 V/50 Hz. sek 1500 -2000
V/500 mA. SM6OHV, Erik. Tel 0513-30220.
■ Galaxy heist MK5 eller liknande, 2 m
handapparat SM6EGJ 0500/14429
■ Slutsteg - kortvSg, ca 2 kW PEP med nataggregat. Konstantenn min. 1 kW. SM6AYV
Osten. Tel 0501-19972
■ Ror, manual till transceiver typ 15W.
S.E.b. Hartillhorttyskland. Rortyper jag saknar foljande ror: RL4,8P15 samt RV2,4P700
SM4SJY Mats, 0240/84454 eft kl 1600
■ ValvSrdad Kenwood TS-700. Heist i SM0
distriktet SM0SVB Patrik Tel: 0755-19094

■ Finns det nSgon som har, eller kan ordna
kopior av en service-manual (schema) till en
FDK Multi II. Ring SM5PGY Anders tel.
0171/28581 arb el. 0171/46537 hem.
■ RadiobygglSda Kosmos Radioman. CWXtals f. 80 och 40 m, FT-typ IC /xH 753, Ror
6JH8. SM0KRA Goran 08-6627079.
■ CW-filter passande Heathkit SB-101.
SM4CEZ, Kjell Eriksson. Hansjd 6083 794 00
Orsa tfn. 0250/425 41

■ Geloso G 209 Hallicrafter SX101, SX100
Heathkit SB101, SB102 Viking Valiant Collins
S-Line, Bengt 0650-16378
■ T4XB eller T4XC. FT101ZD, FT102, TS
830, IC720A eller IC745 kopes. SM7EDN,
Lennart, 0480-70995
■ TX Kenwood/Tnu TX599 med kablage +
manual. SM5AXB Bo, tel 0155-16345 ef
18.00.

sAljes
■ National HRO-60, fin. FrekvensskiftenhetCFA 1, Siemens telex. Swan 500. Telefax
Xerox 400 (kompakt). Bendix flygradio m.m.
Kaj Lindblad, 040 - 980 125, 262 167.
■ IC-12N med DTMF och CTSS i nyskick
Anders 08-984419
■ 10m galvad stSImast med flans i toppen
Kompl. med flaggstSngs. Hamt pris 900: —
Dag 040-220040 Kvall 040-447874 7SKI Ckrister. C
■ UFB-prylar, Icom IC2-E med BP-7 och
DC-1,1.500:- Daiwa 144 MHz PA, LA-2035,
4/30W. 500: — Icom AT-500, Automatisk antenntuner, ej anvand. 3000: — SM0KVN, Ge
orge tel: 0764-63103
■ Daiwa Elbug DK-210 med Bencher mani
pulator Saljes tillsammans, helt nytt Pris
1000kr. SM6FHB Lasse Tel: 0322-18186
■ Th21 + ackar + bilstab.ansl. 2.500: —
Atlas 210Xm. nat-mm. kassett for stat. bruk.
3000: - SM6CIS 0300-24181
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■ Utrustning
for
kretskorttillverkning.
Contraplatepress for mekananisk genomplateringavkk. Nypris7200kr 4- moms. Contalux 800, UV-exponeringslSda 35 x 37 cm
med timer. Nypris 4100 kr 4- moms. Utrustningen ar mycket lite anvand. Saljes till
hogstbjudande. SK2AU gm Soren SM2DLA
tfn 0910-17855 bost 0910-14594 arb
■ Slutsteg DNX 3000 80-40-20-15-10 Rullspolar 175.— Balun 1:1, div PA ror SM6EGJ,
0500/14429

■ QSO-simulator for IBM PC/XT/AT och
komplatibler. Interaktiv CW. Demodiskett
30:-. Sim-Data Linko. Tel. 013/125054
■ Kenwood TM 221E, kompakt 2m FMmobilrig, kr 2.300:— 2el Gem-quad, kanadensisk spider-quad, optimal konstruktion, i
org.-emb. Kr 3.000:— SM0EBP, Borge, tel
08-86 45 87 e. 18:00.
■ Banksvarv 4,5 turn, perfekt for VHF UHF
SHF-amatdren. Fina tillbehor. Ring for info.
Morgan, SM6ESG. 0340-83360, 81436

■ Oscilloskop Philips GM 2302, 2-strSlar,
DC—10MHz, hamtpris900:—. 3kWantenntuner, MFJ 981, 2200:— HF speech
processor RF 440, 350: - CW-filter MFJ 720,
125:-. SM6OHV, Erik. Tel. 0530-30220

■ 3 el. beam Mosley TA-33JR (10, 15, 20).
Rotor CDE HAM 2 och koaxomkopplare for6
st antenner. SM4KUH. Christer 023-19832.

■ IC2GE for 2m. 7W. 2st batteripack. Nytt i
kartong. 2500:— eller bud. SM5BFK Goran
08/7607850.

■ Yaesu KV-transeiver for 12/220 V med
transverter for 144/28 MHz, SSM Europa.
Nya slutror. 4000: — Siemens T 100, 300: —
QTC 1973-1983, 200:- SM7EL, 0431/
13034.

■ Floppydisk FD2 (ABC-80) med skarmad
busskabel 4- printer p40, manualer finns till
bSda, allt i nyskick, 2000: —. SM5NCZ, Bjorn
0125/30301 e 19.00
■ 29 MHz slutsteg fab SRA m. inbyggd natdel, 1 ror QQE 06/40. 5000 st ic kretsar typ
7400 serien. Hogstbjudande eller bytes mot
4CX 250B eller annat forslag. SM4SJY,
Mats, 0240/84454 eft 1600
■ For dodsbos rakning saljes foljande: He
athkit SB301/401/600/620, HW12+PS, Rx
GEC BRT400. F1-demodulator Plessey
FP181A (100 - 900 Hz skift, max 120 bd), Te
leprinter Extel B 305, Oscilloskop Solarscope
CD 1014.2 (2 kan. 5 MHz), Multimeter Fluke
8020 A, Variac 230V/4A, Signalgenerator
Marconi 1001-A, Tongenerator Swema
GT80. Rorprovare (AVO), Transistorprovare
Philips PP 2010, Beamrotor m man.box
(hembygge), CW-teckenskrivare (klassisk
mod i massing), Tgf-nycklar, Motst.dekad 1
ohm—11 k. Allt saljes i befintligt skick gm
SM5CVC/Sune, 0171/20687 efter 19.
■ FT-208 m. laddare NC-9C, monofon
YM-24 A, 40 W okort slutsteg for 2 m. 3—
4000:— Saljes el. bytes mot 3 bands beam el.
Quad m. rotor alt. Drake TR 7 tillbehor RV 4,
RV 7, RV 75, PS el. forslag. SM5 KD 086612389

■ 2st 3m Parabol 1400: —/st 3.6m Parabol
2000:- FT209 144 Handap. 800:- TS510
Transc. 1000: — 6st 15el Cue Dee 2m N-kont
a' 350:— Kylkroppar igen for vattenkyln. av
2C39 100:— Kompl. Packet system utom
Transc. 3000: — 3 st stackningskablage med
Power div. for 4 ant 144 MHz 1000:— 70cm
cavitet 4CX 250 1000:- Anders SM5DGX
018/391128 efter 1800
■ KortvSgsmottagare Sony 20010 150KHz
—30MHz, 76-108 MHz flyg 116-136 MHz.
Natadapter, utomhusantenn saljes for
3500: - SM6IXX Tage tel. 031-966474

■ HW101 inkl. natagg, mikrofon plus en del
extra ror i befintligt skick saljes for god vans
rakning. Pris 1100:—. Svar till SM4KL, KarlOtto, tel 054-42439.

■ IC211E allmode m. preamp och bordsmikrofon SM2 3500: — Swr meter med tuner for
2m 200:- SM5SNF Claes tel Hem 016/
420311 arb 016/137080 ankn 168
■ Kenwood TR 2500 med tvS ack-pack, laddare, monofon, och mobil-stand for 12 volts
drift, 2000:— ring Bertil SM0FUS dagtid
08-7344742 kvallar 08-7454951.
■ Icom IC-735 med bugg o 250 hz filter, endast kord 200 qso, garanti kvar. PS-15 natagg
20 amp, AT-100 automatisk tuner. Allt i ny
skick 11.800:— for rubbet. Ev. tages enklare
HF-rig i byte, tex IC-730. SM6RBC/lngemar
031-296816 eft. 16.00

■ 1st IC 490 E 70 cm FM/SSB/CW Pris 3800
kr SM6MUY Bengt tel 0302-22066
■ Beam - FB-53 inkl. balun. 1 Sr gammal
ufb. 5000:— Mottagare heltackande, typ:
GEC - M/50. Jatte fint exemplar, "tillfalle"
1000:- SM70VA/Ronny. ring tel. 0455/432
70
■ Icom 720A, som ny, prisidS, 6000: —
SM6BER/Hardy tel. 0531/43040 kvallst.
■ Slutsteg Dentron GLA 1000 B 10—80 m
m. nya reservslutror 2.300:— GP Hidaka
10—80 m som ny 400:— (nypris 1400: — ),
Balun 1:1 100:-, W3DZZ-spolar 150:SM7CCU, Mats, 0457-42252

■ 18 meters Cue-Dee antenntorn i tre sektioner. SM70NA Nils tel 0383-11557
■ IC-735 4- 500Hz CW-filter + inbyggd El
Bug + SM6 Bordsmic + nyckel + mobilhSIlare + Daiwa CN-720B (20W, 200W, 2KW).
9000: —, Obs! Kord endast 319 QSO. Som ny.
Ring Bjorn SM7SJR eft. 16/12. 0499/115 69.
vard. eft. kl. 1630.
■ Mast 12 m Tippover vikbar vid 5 meter +
stagvirar. Hogstbjudande Personsokare mini
call 900:- Tel. Dagtid 0612-22830 Kvall
0612-22717 FrSga efter Patrik Dahlstrom.
SM3PGN
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Packet radio fran

PacComm

En av de absolute marknadsledama nar det galler packet! Det ger dig kvalitet (och noje) for pengama!

Pac-Comm (USA) ar valkand for sina kvalitativa
TNC-er (frAn tidningstester och ndjda anvandare) samt sin betydande roll i funktionell packet.
NetRom, Rose, TCP/IP och Kiss ar sAdant som
aven den prisbilligaste PacComm klarar, men
goda prestanda ar andA det som gjort tex Tiny-2
och Micropower-2 till begrepp inom packet.
BrevlAdefunktion valjs som tillagg och ger en
mangd roliga finesser. Denna indikerar aven
med blinkande lysdiod nar du har meddelande
som vantar.
Aldre TNC-er kan uppgraderas med brevlAda
(galler aven TAPR TNC-2, AEA PK-80 samt
MFJ 1270/1274).
Tiny-2, komplett
Micropower-2, CMOS, 4.9MHz, lAg stomivA
TNC-220 HF/VHF med ind. OBS! Byggsats.

BrevlAdefunktion pristillagg vid TNC-kop
BrevlAdefunktion, uppgradering (ange modell)

1195.1890.1890.-

95.190.-

INGE EKLUND AB
C1- . J Box 442, 85106 SUNDSVALL
IF 060-151715* Tlx 71907* Fax 060-117970

Svensk distributor for PacCoMM

Aktuell TAPR-version: 1.1.6.

NY IN KO MN A BOCKER

DEN PERFEKTA
TELEGRAFNYCKELN
HANDGJORD I SVERIGE

fran ARRL, USA
Your Gateway to PACKET RADIO..................................100:AX.25 Amateur Packet Radio Protocol.......................... 70: —
Yagi-Antenna Design........................................................ 130: —
Antenna Book 15:e upplagan, stor utokad upplaga...185:—
Handbok 1989, hcirda parmar.............................................. 210:—
Passport to World Band Radio
(Worldwide Broadcasts)................................................... 150:—
WlFB's Antenna Notebook................................................... 70:—
The Satellite Experimenter's Handbook.............................100:—
WlFB's QRP Notebook..................................................... 55:-

FORSALJNINGSDETALJEN
SSA, Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta, tel. 08 - 6044006

STULET
Stulen2meterstransceiver. Natten till den 21/10-88 i Lidkoping stals
min FT 23 R med nr 7 F 171069. Radion har expanderad mottagare
samt mobiladapter PA-6. PA-6 ar modifierad vilket syns genom att en
lysdiod ar ditmonterad. Ev. "Upphittare" kontakta SM 0 OCW Bengt.

HUS PA vastkusten SOKES
DJ7TA Joachim Jacobs, Willi Plappert Strasse 15, D-3200 HILDES
HEIM i Vasttyskland ber i QSO om hjalp med att kunna hyra ett hus eller lagenhet p3 Vastkusten 3 veckor under tiden 20.7—30.8 1989.
Skriv pci svenska till Joachim direkt!

QSP:at av SM6CVE, Ulf

HAMANNONSER
TEXTEN PA KANSLIET SENAST DEN 10:E

QTC 1989 1

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

I —

inkl moms

Graverad skylt med anropssignal el. namn 50: —

063 - 11 39 11

Box 6050
831 06OSTERSUND

37

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: —

FORSALJNINGSDETALJEN
OBS! Moms och porto ingSr om into annat anges nedan!

FOR STATIONEN
Trafikhandboken, for den avancerade dx:aren sSval som for nybdr.70:
SM6DEC:s diplomparm, grundsats t. o. m. 1987.
Enbart Srssats 1987
.15:
Record-bok for WASA/HASA-HF
.10:
Record-bok for WASA/HASA-VHF/UHF
.10:
Record-bok for SLA
.10:
Record-bok for FIELD AWARD
.15:
Record-bok for MOBILEN
.15:
ARRL:s DXCC Countries List
.13:
.30:
DARC:s DOK-lista
110:
Amatorradioguiden 1988 (f.d. Tages Lista)
The Radio Amateur's Conversation Guide, av OH1BR och OH2BAD. .70:
Supplement p3 svenska
.15:
.15:
Supplement pA danska
Supplement p3 finska
.15:
Q-koden, utgiven av televerket
..7:
The Radio Amateur's World Atlas (32400 locatorrutor), av SM5AGM. .15:
.25:
Loggbok, A4-format
Loggbok, A5-format
.15:
Prefixkarta i fargtryck, plastad, centrerad kring Europa med longitud
och latitud, tidszoner och CQ-zoner, ca 98,5 x 59 cm
70: —
Locatorkarta Eur. i fargtryck, plastad, c:a 97 x 68 cm
70: —
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: —

handbOcker
SVENSKA
Kurspaketet "Bli sandaramator'' av civ.ing. Per Wallander
SM0MAN. Del 1 Teknik, del 2 Reglemente, del 3 Ovningsprov
samt "frSgekortlek"
300: —

160: —

ENGELSKA
The Buyer's Guide to Amateur Radio (RSGB) av G3OSS med testprotokoll for de fiesta p3 marknaden forekommande moderna
amatorradioutrustningarna: transceivrar, sandare, mottagare (alia
band), slutsteg, mikrofoner, antennavstamningsenheter, effektoch SWR-metrar, antenner, transvertrar, HF-kablaroch kontakter,
m m
Radio Data Reference Book (RSGB) av G6JP
Amateur Radio Software (RSGB)
HF Antennas for all Locations (RSGB) av G6XN
The Microwave Newsletter Technical Collection (RSGB)
Radio Communication Handbook (RSGB)
ARRL:s Handbook, 1989, hSrda parmar
ARRL:s Antenna Book, 14:e upplagan, av K1TD

BESTALLES mot fOrskottsbetalning/vAntetid
Magnetskylt med anropssignal for bilen mm

40: —

FOR ssa-medlemmar
SSA DX-bulletin, hel^rsprenumeration (halvSr 125: —)
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 gSr
till SM5WL-fonden
30:SSA-duk
25:SSA-vimpel i vitt siden 16 x 25 cm
40: —
Reklamvimpel 5 x 12 cm med SSA-marke
10: —
Blazermarke, SSA, 10 cm hog, 5 cm bred, bl3 botten, vit ant.krets..25: —
SSA-dekal ca 5,5 cm hog, 2,5 cm bred
gummerad rattvand, 5 st
7: —
gummerad spegelvand *), 5 st
7: —
SSA-dekal ca 9,5 cm hog, 4,5 cm bred
gummerad rattvand, per st
3:50
gummerad spegelvand *), per st
4: —
SSA-dekal, ellipsformad, med SSA-marke och text Medlem i SSA ca
12,5 cm hog, 9 cm bred
gummerad spegelvand *), per st. OBS! Nedsatt pris (forut 12: —)... 5: —
*) transparent avdragsbild spegelvand for insida av fonster.
12 olika dekaler i gulvinyl med blcitt tryck, vardera dekal 75 x 78 mm.
Serie om 12 st 3 3:50
42: —
Per st
5: —

SSA MEDLEMSNAL

SticknSI inkl nSlstopp
Clutch for knapphcil (ISsanordning)
Halskedja
Slipshcillare
Manschettknappar per par

25: —
25: —
25: —
25: —
40: —

I

I

Sambandsmarke: Sandaramatdr-Radiosamband-SSA, sjalvhaftande 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: —
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
I

Endast for OTC-medlemmar (amatorradiotillstSnd minst 20 Sr/ansdkan till SSA OTC-klubb)
exkl nllstopp
35: —
nSlstopp
7: —
T-SHIRTS
Vit, bomull, med kort arm och SSA-marke i blStt, storlekar S, M, L,
XL och XXL
39: —

I

I

I

I

m

185:
ARRL.s Antenna Book, 15:e upplagan, kraftigt utokad upplaga, ca
21/2 ggr sS tjock som 14:e upplagan................................................. 100:
ARRL:s Antenna Compendium, Volume 1, av K1TD, W4RI och ..70:
KA1DYZ
100:
ARRLs W1FB:s Antenna Notebook
..55:
ARRL:s Satellite Experimenter's Handbook, av K2UBC
ARRL:s QRP Notebook av W1FB
The Complete DX'er av W9KNI med teckningar av K3SUK, grund- 130:
laggande om sSval utrustning som operationsteknik for DX-trafik,
pile-up, test-trafik, DXpeditioner, m m
140:
ARRL:sOperating Manual, den mest kompletta bokom amatorradio .110:
''on-the-air operating'' som nSgonsin publicerats
100:
ARRL:s Solid State Design (grundl. tekn.) av W7Z0I och W1FB...
ARRL:s Your Gateway to PACKET RADIO av W1L0U
ARRL:s AX.25 Amateur Packet-Radio Link-Layer Protocol version
2.0 Oct. 1984 av WB4JFI
ARRL:s Yagi-Antenna Design av W2PV
ARRL:s 200 Meters & Down, The Story of Amateur Radio
ARRL:s Passport to Worldband Radio
TYSKA
10
GHz SSB-Transverter
(DARC)
av DC0DA
DK2AB
International
VHF-FM Guide
av G3UHK
och och
G8AUU
........................
ATV amatorradiotelevision (DARC) av DK1GH
FAX for nyborjare (DARC) av Hans-Jurgen Schalk.
Tysk antennbok av Karl Rothammel ar tillfalligt slut pS forlaget. Nytryckt upplaga beraknas vara tillganglig under forsta halvSret
1989.
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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, hogtalareoch
volymkontroll, avsedd att drivas med 9 V batteri, byggbeskrivning

38

40: —
55: —
86: —
76: —
122: —

sambandsmArke och armbindel

I

DANSKA
Amatpr Radio Teletype av OZ1AKD och OZ1BVA

AVSTORNINGSUTRUSTNING
Toroidfilter for TV-ant.ledn. med kont. (fabr. Luxor)
Ferritstav m. skydd (fabr. Luxor)
TV-hogpassfliter typ A-A med kont. (fabr. Junction OY)
Hogtalarfilter typ D-D med kont. (fabr. Junction OY)
Sparrfilter TV 144 MHz med kont. (fabr. Junction OY)

FOR UTLANING TILL KLUBBAR:
VIDEOBAND VHS, 16 M/M FILM
Avgiften avser per pSborjad vecka och skall tacka omkostnader for
band, kopiering, emballage och fraktkostnad till hyresmannen.
Hyresmannen bekostar returporto. Vid hyra av mer an ett hyresobjekt samtidigt reduceras hyrespriset for vardera hyresobjektet med
10 kronor.
Videoband VHS speltid 25 min: The World of Amateur Radio (amerikanskt tai)
50: —
Videoband VHS speltid 30 min: Amateur Radio's Newest Frontier
(amatorradio ombord p£ rymdfaria, amerikanskt tai)
50: —
Film 16 m/m med magnetiskt ljudspar, speltid 25 min: The World of
Amateur Radio (amerikanskt tai)
50: —
Videoband VHS speltid 1 tim 55.5 min: SSA:s paneldebatt om HFimmunitet 23 nov. 1985 i Stockholm med deltagare frcin Konsumentverket, Televerket, Sveriges Radiomastareforbund och SSA..50: —
Videoband VHS speltid 30 min: Ur TV-programmet FRITID om amatorradio (Lule3/Skellefte3) 86-04-09
50: —
Videoband VHS speltid 60 min: Radioamatdrer i Tekniskt Magasin
1983. Red. Erik Bergsten, SM6DGR
50:-

SSA, Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA
Satt in beloppet pa postgiro 5 22 77-1. Best, via telesvarare
mot postforskott (f n brev 10:—, paket 12:50). Telefon 08-604
40 06. OBS! Moms och porto ingSr om inte annat anges
ovan! Reservation for prisandringar. Om varor tillfalligt ar
slut i lager satts Du upp pS vantelista. Om mojligt meddelar
vi beraknad leveranstid.
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Heathkit
BYGGSATSER
SLUTSTEG SB -1000

MED 1 ST 3-500 Z ROR. FOR 160 - 80 - 40 - 20- 15- 10 METER.
OUTPUT: 1000 W PEP SSB - 850 watt CW - 500 WATT RTTY.
INBYGGT 220 VOLTS NATAGGREGAT. DUBBLA INSTRUMENT. QSK SOM TILLSATS.
85 WATT DRIVNING FOR FULL UTEFFEKT. MAX 100 WATT.
HELT KOMPLETT BYGGSATS MED ROR.
STORLEK: HOJD210 BREDD368OCH DJUP350MM. VIKT21 KG.
PRIS 6.740,-

QSK-TILLSATS 1.825,—

HEATHKIT HAR MANGA TREVLIGA BYGGSATSER. DE SATSER VI KOMMER ATT LAGERFORA AR:

HD-1422
SA-5010
HW-9
HFT-9
HD-1250
HD-1481
HN-31 A
SW-7800

NOISE BRIDGE
480,—
962,—
MINNESBUGG
2400,—
QRP-STATION KW
MATCHBOX HW-9
480,GRIDDIP-METER
866,—
ANTENNRELA FJARR 770,—
240,DUMMY LOAD
MOTTAGARE KW
2888,-

HD-1424
SA-2060
HM-9
HD-1418
HD-1234
HD P-3700
HD-1416

AKTIV ANTENN
MATCHBOX 2 KW
WATTMETER HW-9
AUDIOFILTER
KOAXOMKOPPLARE
LAGPASSFILTER
CW-SUMMER

480,—
2600,—
385,—
770221,—
337,192,-

HEATHIKIT HAR AVEN EN MASSA BYGGSATSER FOR INSTRUMENT MM.
REKVIRERA GARNA HEATH ORIGINALKATALOG MED PRISLISTA. SANDS FRITT.
VI KAN AVEN STALLA UPP MED RESERVDELAR TILL ALDRE HEATHKIT BYGGSATSER OM VI FAR
HEATH BESTALLNINGSNUMMER.

PACKETMODEM DIGICOM
FOR COMMODORE C-64/128. MED PROGRAM PA DISKETT.
UPPBYGGT KRING AM-7910 IC. KOPPLING MELLAN DATOR
OCH MODEM GENOM OPTOKOPPLARE.
NATAGGREGAT FOR 220 VOLT INBYGGT.
MED KABLAGE FOR ANSLUTNING TILL
BANDSPELARPORTEN PA C64/128.
BYGGDA I SVERIGE.
STORLEK 55 x 2054x150 MM.
PRIS 1.000,-

Norreg&rdsv.q Box 120
Tel. 0500/800 40, 843 01

541 23 Skovde
®

ALLA PRISER MED 23,46 % MOMS.
QTC 1989 1
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Begagnatlista

Nyheterna Anns
hos CAB

Har Anns kanske det du soker!
Och efter press-stop har sakert mer
kommit in - och en del forsvunnit!

Nar det galler nytt Anns har hela
amatorvarldens sortiment.
ICOM, Kenwood, TEN-TEC, Yaesu

MOTTAGARE

Handic

1600 Mk II

ICOM

R-7000

scanner. 68-88, 108-174,380-512

25 - 2000 MHz

1950

ICOM

9900

MKL

940 B

rOrmottagare, Hdre

Sangean

ATS-803

bArbar

Yaesu

FRG-9600

60 - 905 MHz. FM/AM/SSB

Yaesu

FR-101 D

kortvAgsband, 220v, digital

900

1100

SANDARE

100w, 220v

CD

100w, 12v, heltackande rx

TS-820

a

IC-720 A

Kenwood

o

ICOM

line
100 w. 12/220V

Corsair I

100 w. 12/220v, QSK!

Yaesu

FT-One

Yaesu

FTdx401

400 w, 220v

2400

Yaesu

FT-102

med filter. 220v

7000

8
o

JR599 + TX599
TS-288 A

N>

Kenwood

Sommerkamp

TEN-TEC

IC-725 heter den nya, lAgpris-transceivem. Den ar
ett intressant altemativ. Liten, heltackande rx,
minnen (26 st), dubbla VFO:er, scanning etc.
Bestall Ditt exemplar nu. Det kommer att bli kd!
7.990,-

Kenwood

9950

med pwr, 4 filter, keyer, superskick

11900

Yaesu

FT-107

100w, 12v

5300

Yaesu

FT-757GX

100w, m.elbug.

7200

Yaesu

FT-7

10 w. 12 v

2400

TILLBEHOR
CDE

HAM II

rotor, 110v

Daiwa

CNA 1001

automatisk antenntuner

1100

Daiwa

1950

950

antenntuner

HA-4

elbug, 110 v

203 BA

monobander for 14 mHz

ICOM

PS 45

nitagg

Kantronics

UTU-XT

modem, all mode

Kenwood

VFO-820

vfo till TS-820

Kenwood

SP-820

hogtalare med fitter

TEN-TEC

nataggregat

20 A till Corsair I

Yaesu

FL-110

slutsteg kortvAy, 10w in ger 100w

Yaesu

FV 707

extra vfo till FT-707

TEN-TEC

8

CNW419

Hallicrafter

HyGain

TS-790 - en hogintressant rig for 3 band. Levereras
for 144 och 432 MHz. Modul for 1296 ar tillbehdr.
Hoguteffekt (45,40 resp. 10 watt). Alla trafiksatt.
Manga finesser. Den deflnitiva riggen!
17.950, -

miniformat, switchat, 8 A

o

8

Nu kommer Omni V. En rig dar mottagaren har
gjorts superbra pA amatorbanden. For den som inte
anvander den heltackande funktionen. Men
givetvis fortsatter succen med Paragon!
19.950, -

144 MHz

Beltek

W5500

FM, 12v, kanalmaskin (med kristallj

750

Daiwa

CN 502

SWR/power-meter, korsvisande

500

ICOM

IC-02

FM, handapparat

1950

ICOM

IC-27

FM. 25w, 12v

2400
4300

ICOM

IC-3200 E

FM. 144 +432 MHz. 12v

ICOM

AG 25

mastpreamp.

ICOM

IC-251 E

SSB/CW/FM, 12/220 v

750

ICOM

IC-271 E

SSB/CW/FM, 25 w. 220/12v

Kenwood

TH-21

FM. mini-handapparat

8 8 8 §

5500

Kenwood

TR-9000

SSB/CW/FM. 12v

Kenwood

PB-21

ack for TH-21

Yaesu

FT-4 80

SSB/CW/FM, 10 W, 12 v

Yaesu

NC 29

snabbladdare

590

Yaesu

FNB-4A

ack f6r FT-209

290

Yaesu

MMB-11

mobilhdllare till FT-290 R

200

2800

ICOM

IC-04

FM. handapparat

2200

ICOM

IC-471 E

SSB/CW/FM. 12/220 v

7700

Kenwood

TR-3500

FM. handapparat, medmobiladapter

1650

Yaesu

FT-73

FM. handapparat med touchton

2800

Yaesu

FT-73

FM, handapparat

Yaesu

FT-708

FM, handapparat

Yaesu

FT-790

SSB/CW/FM. biitoar

x 2 K
8 8 8

432 & 1296 MHz

CAB-kredit
KSpkort, Master Charge, Eurocard
Sparbankskort, Finax, VISA.
Avbet. 12, 24 eller 36 mAn.

40

Yaesu
FT-411/811. Yaesu gjorde ett lyckokast med
populara FT-23/73. Nu kommer en annu vassare
handapparat med 49 minnen, DTMF, stromsparsystem (7mA!), inbyggd VOX.
3.245,- (FT-411)

Tillbehdr
Allt for radioamatdren - antenner, rotorer,
antenntillbehor, kontakter, kabel,
avstamningsenheter, nataggregat, instrument.
64-sidig katalog

CAB etefyroni^ ab

CAB-loggbok
med pref ixlista, repeaterfor-

Box 4045, 550 04 JdNKdPING
tel. 036-165760 Nils (SM7CAB)
036-165761 (automatisk ordermottagning)
036-165766 (telefax)

teckning. Logisk, praktisk,

omtycki.

25:-
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*

TENTEC

g

okar.......... !
Paragon

Corsair

for finsmakaren

beprovad, omtyckt

■V Heltackande mottagare 100 kHz - 29.999,99 MHz

Alla amatorband 1,8-28 MHz

yj SSB, CW, FSK, FM (tillsats). Dubbla vfo:er,
noiseblanker, speechprocessor. Klocka for 12 eller
24 timmarsvisning.

Noiseblanker, justerbar nivJ
a/

V Ultrasnabb QSK (battre an 30 millisekunder).

V Inbyggd elbug

Mojlighet till 5 filter (standard 6 kHz AM och 2,4
kHz SSB, tillbehor 1,8 kHz, 500 Hz, 250 Hz).
Samtliga valbara frAn fronten oberoende av mode.
V Valbar vfo-hastighet med automatisk hastighets. dkning vid snabb rotation.
y 62 programmerbara minneskanaler, som minns
frekvens, mode, valt filter, kanalnummer samt sju
bokstaver (t ex anropssignal, namn).

TEN-TECs beromda QSK

V Med extra vfo (tillbehor) mojlighet att lyssna pA
tvA ffekvenser samtidigt
a/

Speechproccssor, Passbandtuning
SSB, CW

Mojlighet till tre olika filter (250, 500, 1800 Hz)
Pris: 14.950,-

y/ Pris: 19.950,-

Ovrigt i TEN-TEC-sortimentet

Omni V

Titan, En bjasse bland slutsteg, som ger full
uteffekt vid 65 watt in. Du fir bandets kraftigaste
signal med 2 st 3CX8OOA7.High-speed- QSK!
En investering som varar! 24.950,-

senaste nytt!
y En rig med Paragonens dual loop syntes ersatt
med kristallblandad oscillator och PLL, ger starkt
rcducerat fasbrus och utomordentlig dynamik.
V Dubbla VFO:er, minnen med scanning etc.
V Amator-rig. Ingen heltackande mottagare!
V Yard att vanta pA!!!!
Tillbehor:
961 hogtalare/nataggregat, 22A
258 RS 232 interface (for Paragon)
705 bordsmikrofon, electret

2390:690:765:-

Antenntuner. Med rullspole med silverovcrdragen trAd, silveroverdragna kontakter pA den
keramiska omkopplaren. Matchar olika typer av
antenner. Antennvaljare. 2 kW. 3.390,Konstantenn. TAI 300 watt under 30 sekunder,
200 watt under 60 sekunder. 75 watt under 80
minuter. Med SO-239 anslutning. 295,282
285
288
256

filter 250 Hz, 6-pol.
filter 500 Hz, 6-pol.
filter 1,8 kHz, 8-pol.
FM-modul (for Paragon)

765:765:765:690:-

s:?

CAB-kredit
Kopkort, Master Charge, Eurocard
Sparbankskort, Finax, VISA.

Avbet. 12. 24 eller 36 m4n.

QTC 1989 1

AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING
tel. 036-165760, Nils (SM7CAB)
036-165761 (automatisk ordermottagning)
036-165766 (telefax)

CAB-loggbok
med prefixlista, repeaterfor-

teckning. Logisk, praktisk,

omtyckt. A4el.A5

25:-
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Vargarda
___ Masten
MASTROR 50/^4 2 mm
oj

E E

in

E E E

n

150:300: 415:540: 618:-

SY 36
STECIF1KATI0NER
SYJJ
1*1-21-28
baixl
1*4-21-28
2 kW
ofTnktAllghat
2 kW
ca 9 dB
forstkrknlng
ca 8 dB
VSVIt vid raoonana
l,3il
1,1 11
50 ohm
lmpodana
50ohm
20 dB
F/B-fdrbAl land, ca i
20 dB
bomm-lMngd (matar)
*4 , 3
7,3
6
antal element
3
lKn^nta alamant (mtr)
8,2
8.9
avHngradle (mtr)
*«. 7
5,7
max maatrBradlam. (mm)
51
51
vlndyta (m2)
0,5*
0,78
vindlast vid 35m/a cal 55 kg
105 kg
vlkt liopaatt ca I
18 kg
25 kg
50 »/a
max vlndhaat1ghat cal
50 m/a

Priser ink.
moms 23.46%

i

Priser inkl.

morns

23. 46%

i

cn

J ATTE-BEAMEN
u
D

STAGLINEFASTE

LC

TOPPSEKTION

%

SY*40
1*4-21-28
2 kW
10/10/11.5
l,2il
50 ohm
25/20/25 dB
7.8
10
10,8
6.8
51
*■ *
150 kg

mult i band
SV33
SY36
SY 40

2. 88
4. 46
6.485:—

<r

monoband
M520A 20mb/5el
M420A 20rnb/4el 3. 995
2. 62
M515A 15mb

l

in

Q
J

L'

vert i ka1
WV-1A 40/20/15/10
GR-1
radial. d:o

MELLANSEKTION

X

295:-

40rnb-t i 1 lsatts for SY33/36
33-6MK
1.225:-

SY40

10 ELEMENT !

Vargarda
Antenner
BOTTENSEKTION
inkl ne dgjutn.-bult

0CTIV2
3EL2
6EL2
9EL2

144
144
144
144

2
3
6
9

6EL7O
13EL70
19EL7O

432
432
432

6 element
13 element
19 element

VDIP2
VDIP7O

144
432

element
element
e1ement
element

boml^ngd
42 cm
5 dBd
bomlUngd
90 cm
7 dBd
boml^ngd 225 cm 10 dBd
bomlHngd 450 cm 13 dBd

210s245 s350 s468 s-

bomlMngd 1OO cm
bomlMngd 250 cm
bomlMngd 400 cm

258 s430s625 s-

IO dBd
13 dBd
14.5 dBd

vertlkal dipol
vertlkal dipol

235 s205 s —

STPCKN I NOSKnBLPQE
2xVDlP2
144 ................................................................................................................
4xVDIP2
144 ................................................................................................................
BxVDIP2
144 ................................................................................................................
2x6EL2
144
4x6EL2
144
8x6EL2
144 .................................................................................................................
2x9EL2
144
4x9EL2
144 ...............................................................................................................

145 s435s1.115s2.210s145s —
435 s1.115s—
145s435s —
1.195s —
178s500 s-

Priser inklusive rostfria
muttrar, skruvar och brickor

OBSERVERn

42

145s —
468s1.112s145s435s1.020s178s500 s-

vAra nya oppet-tider nedan

POSTADRESS

BESOKSADRESS:

TELEFON

TELEX

Box 27

Kungsgatan 54

0322-20500

28068 VRAB S

44700 VArgArda

VArgArda

(lordagar stangt)

BANKGIRO
894-9794

POSTGIRO
492734-9

Oppettider 09-17 vardagar
09 - 20 torsdagar
Telefon
08 — 17 vardagar

QTC 1989 1

~YAESU
FT-411811

---

X

1

MM

—

MMz

Utvecklingen
har
g3tt
mycket
snabbt
sedan FT-23/-73 introducerades
i
januari-87. FT—411/—
fill
ar
exakt
lika stora (sm3)
som
sina
foregAngare
och lika
stabilt
uppbyggda. Men handhavandet
ar
helt
fantastiskt; 49
minnen att lagra alia dina frekvenser, repeaterskift och special
split samt pilot—toner. 2 VFOzer
och
direktinslagning
av frekvens.
Inbyggd
belysning
i bdde
display
och
tangentbord.''•Enknapps
"cal 1"-kanal,
och
tvA
speciella minnen for programme*—
bar
bandscan.
Inbyggd DTMF med
mojlighet
att
lagra
15
toner
fordelade
pA 10 separata minnen
for snabb uppspelning vid sandning.
Stromsparsystemet ar programmerbart
frAn
tangentbordet
for
optimal
sampling/standby
(gdr
aven
att
stanga av). Max
strom
vid max spartid ar endast
7 mA. APO (Automatic Power Off) —
system
kan valjas vilket resulterar
i
att apparaten automat—
iskt
stangs
av om du plotsligt
mAste
ge dig ivag. Allt for att
spara
strom,
vilket
ligger
i
tiden idag. Inbyggd VOX inte att
fbrglomma,
allt
ar klappat och
klart,
och
du behover bara ett
head-set. En liten finess ar ARS
(Automatic
Repeater
Shift) som
ger
automatik
pA
"-RPT" shift
frAn
RO-R0. Kansligheten ligger
runt
0.158uV/12dB
SINAD
och
uteffekt ar drygt 5W/P12VDC. Som
du
forstAr
finns
det
valdigt
mycket
att
saga
om
dessa nya
fantastiska burkarna, och du bor
unna
dig
en
tankestallare nar
det
galler
att
valja
handapparat.
Ackar, laddare m. m. till
FT-23/-73
passar
aven till FT411/-011.

PRISER inklusive 23.46% moms
Priserna galler f o m 861205
FT—411
3.245:FT—811
ej fastst.

OBSE RVE RF4

POSTADRESS
Box 27
447 00 VArgArda

BESOKSADRESS
Kungsgatan 54

VArgArda

(Eng.)

Leverans sker under vAren-89.

Bestall
att

NU for att

tidigt

forsakra dig om

din FT—411.

Vargarcfa
___ Radio AB

2.695:3.180:—

FT-23R
FT-73R

QTC 1989 1

FT—411 och FT—811 levereras med:
CSC-36, FNB-10, handlovsrem och instruktion

vAra nya oppet—tider nedan

TELEFON
0322-20500

TELEX

28060 VRAB S

(lordagar stangt)

BANKGIRO
894-9794

POSTGIRO
492734-9

Oppettider 09-17 vardagar
09 - 20 torsdagar
Telefon
08 — 17 vardagar
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ICOM

HF ALL BANDS TRANSCEIVER
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IC-725

Pa mangas begaran har nu Icom antligen kommit med en nagot enklare variant av
den mycket populara IC-735. Skillnaden Sr mycket liten forutom att priset kunnat
reduceras betydligt. Kvaliten har man inte gjort nagot avkall pa, och garantin ar
som pa alia andra Icom 24 manader.

•

USB / LSB / CW sandning/ mottagning. AM mottagning. For FM och AM sandning flnns Ul- 7som tillbehdr.

•

Fantastisk dynamik p£ 105dB.

• AGC, noise blanker, preamplifier fdr mottagning 10dB,ddmpsats 20dB fdr mottagning, RIT,
inbyggd hOgtalare, dubbla VFO:er och kraftig konstruktion med piathdlje.
•

Bandstackingregister (identlsk med den IIC-781) en liten finess som gdr att om man byterband
fdr att sedan g£ tillbaka, s£ dterkommer till den frekvens man sist hade pa bandet.

•

Kompatibel med AH-3 automatisk antenn-avstammningsenhet. (AH-3 dr identlsk
med tunerdelen I AH-2a. Styrenheten till AH-2a 3r Inbyggd I IC-725).

• Semi break-ln med variabel fdrdrdjning och sidton fdr telegrafi.
• Totalt 26 minnen. Minne 23 och 24 anvdndes fdr att lagra sandning och
mottagningsfrekvens fdr "split” traflk.
•

DDS (Direct Digital Synthesizer) system fdr snabb och fdljsam VFO utan
stdrningar och en uppldsning pa 10Hz digitalt.

• Tre scanningsfunktloner: programmerad-scannlng, minnesscanning och selekterad scanning.
•

Cl-V system fdr datorstyrning (CT-17 tillbehdr).

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
MIAB COMMUNICATION~AB
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OPPETTIDER
09.00-16.00
LUNCHSTANGT 12.00-13.00
SERVICEFRAGOR13.00-16.00
POSTADRESS : BOX 208,
651 06 KARLSTAD
BESOKSADRESS : FALLVINDSG. 5

POSTGIRO
BANKGIRO
FAX
TELEFON
TELEX

33 73 22-2
577-3569
054-11 80 34
054-10 03 40
66158 SRSSCAN S

LORDAGAR STANGT
QTC 1989 1

IC-725

HF ALLBANDS-TRANSCEIVER
Tekniska data:

30kHz — 33MHz
(500kHz — 30MHz garanterade data)
160, 80, 40, 30, 20,17,15,12 och 10 meter.
USB, LSB, AM (AM endast
mottagning) och CW

FrekvensomrAde : mottagare
sandare

Trafiksatt

SANDARE
SSB, CW&FM 10—100W, AM 10—40W
mer an 50dB under peak uteffekt
mer an 40dB under Aeak uteffekt
mer an 50dB ner vid 1kHz LF in
600Q

Uteffekt
Spurioser
BarvAgsundertryckning
Odnskat sidband
Mikrofonimpedans

MOTTAGARE
1:a SSB 70.4515, CW 70.4506, AM/FM 75.400
2:dra SSB 9.0115, CW 9.0106, AM/FM9.0100
3:de FM 455kHz
1.8—30MHz, preamp pA
SSB/CW battre An 0.15^iV vid 10dB S/N
AM
battre an 2.0^V vid 10dB S/N
FM
battre An 0.5piV vid 12d B SINAD (28-29.7MHz)
SSB/CW mer an 2.3kHz/-6dB, mindre An 4.0kHz/-60dB
AM
mer An 6.0kHz/-6dB, mindre An 20kHz/-40dB
FM
mer An 15kHz/-6dB , mindre An 30kHz/-50dB
mer an 70dB
2.6W 10% distorsion vid 8Q
variabelt omrAde mer an 1kHz
241 x 94 x 239 BxHxD mm, 4.7kg
Tx 20A (max), rx max 1.2—1.5A

Mellanfrekvenser MHz

Kanslighet

Selektivitet

Undertryckning av falska signaler
LF uteffekt & impedans
RIT
Storlek & vikt
Spanning 13.8VDC

Tillbehor
IC-2KL
AH-3
AT-150
AT-500
CR-64
CT-16
CT-17
EX-627
FL-100
FL-101

Slusteg 500W
Automatisk antenntuner
Automatisk antenntuner
Aut. antenntuner 500W
Kristallugn
Satellit interfaceenhet
Cl-V nivAomvandlare
Automatisk antennvAljare
CW 500Hz
CW 250Hz

20075.00
Ej fastst.
3740.00
6105.00
790.00
825.00
825.00
2251.00
577.00
577.00

PRIS 7990:oii[Rgi<£]©D’® gjaowM

SWEDISH RADIO SUPPLYAB
MIAB COMMUNICATIONAB

QTC 1989 1

IC-MB5
PS-15
PS-55
HM-36
SM-6
SM-8
SM-10
SP-3
SP-7
SP-20
UI-7
OPC-118

MobilfSste
NAtaggregat
Matchande nAtaggregat
Handmikrofon
Bordsmikrofon electret
Bordsmikrofon electret
Bordsmik. / equalizer
Extra hdgtalare
Extra hdgtalare
Extra hdgt. med LF-filter
AM/FM (FM tx/rx, AM tx)
Kabel fdr IC-2KL

189.00
1867.00
2195.00
253.00
494.00
933.00
1372.00
725.00
316.00
1095.00
Ej fastst.
165.00

inkl. 23.46% moms
Bestall garna 4-sidig broschyr pA
engelska. Sandes kostnadsfritt.

OPPETTIDER
09.00-16.00
LUNCHSTANGT 12.00-13.00
SERVICEFRAGOR13.00-16.00
POSTADRESS : BOX 208,
651 06 KARLSTAD
BESOKSADRESS : FALLVINDSG. 5

POSTGIRO
BANKGIRO
FAX
TELEFON
TELEX

33 73 22-2
577-3569
054-11 80 34
054-10 03 40
66158 SRSSCANS

LORDAGAR STANGT
45

O
ICOM

HELTACKANDE HF TRANSCEIVER

IC-765
TWO
RIT ^TX

/.<? 76.5 0 -S3

IF SHIFT

CW 2SOH1

NOTCH
.—I

VFO A

HF TRANSCEIVER IC-765

DOWN

EN AVANCERAD HF-TRANSCEIVER
MED MASSOR AV FINESSER. IC-765
HAR DEN SENASTE ICOM TEKNOLOGIN MED BLA. MYCKET HOG DY
NAMIK OCH KVALITETSKONTROLLERADE SLUTSTEGSMODULER.
NYUTVECKLAD PLL KRETS DDS (DIRECT DI
GITAL SYNTHEIZER) GER EN SNABB PLLLASNING, REN SIGNAL OCH HAR EXTREMT
lAgt OSCILLATORBRUS.
INBYGGD AUTOMATISK ANTENNAVSTAMNINGSENHET. MED MINNE FOR VARJE BAND.
DIGITAL AVLASNING NER TILL 10Hz.
PERFEKT FdR CW-OPERATOREN. HAR FI
NESSER SOM: BEATOSCILLATOR, INBYGGD
ELBUG, UTTAG FOR IAMBIC, VARIABEL HASTIGHET OCH "HIGH SPEED FULL-BREAK-IN".
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UP

Zk

BANDSTACKING REGISTER. VARJE BAND MEMO
RISERAR SIST ANVANDA: FREKVENS, TRAFIKSATT
OCH MF-FILTER SMAL/BRED. DETTA GER IC-765 LIKNANDE M0JLIGHET SOM 20 ST VFO:ER.

OVRIGA FORDELAR
105dB dynamik.
Forforstarkare 10dB, dampsats pa
10, 20 och 30dB.
99-minnen.
Splitfrekvenser i minne 90—99.
Inbyggda cw-filter FL32A och FL52A.
Programmerad och minnesscanning.
IF shift och NOTCH-filter.
Snabb/ldngsam/av AGC.
RF tal-kompressor.
Ny storningsbegransare.
Inbyggd natdel 220—240VAC
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09.00-16.00
LUNCHSTANGT 12.00-13.00
SERVICEFRAGOR13.00-16.00
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BANKGIRO 577-3569
FAX
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TELEX
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LORDAGAR STANGT
QTC 1989 1

HELTACKANDE HF TRANSCEIVER

IC-765

Tekniska data
(mottagning)
Frekvensomrade MHz 0.1—30
1.8—2.0
sSndning
3.45—4.1
6.85—7.5
9.95— 10.5
13.95— 14.5
17.95—14.5
25.5—25.1
27.95— 30.0
LSB, USB, CW, AM, FM , RTTY
Trafiksdtt
50Q (med tuner 16.5—150Q)
Antennimpedans
Effektforbrukning
rx max 80VA, standby 60VA
tx max 620VA, min 180VA
±350Hz
Frekvensstabilitet
424x150x390 mm
Storlek BxHxD
17.5kg
Vikt

MOTTAGARE
Mottagningssystem

MF
1 :sta
2:dra
3:de
4:de

SSB
CW.RTTY AM
69.0115 69.0115 69.0115
9.0106
9.0100
9.0115
455kHz 455Khz 455kHz
9.0100
9.0196
9.0115

Kanslighet

RTTY-shift
Spurioser
BcirvAgsundertryckning
Odnskat sidband
Mikrofonimpedans

SSB, CW, RTTY, FM 100W PEP
AM 40W
170 och 850Hz
battre an -60dB
batt re an -40dB
battre an -55dB (1kHz mod.)
600Q

Selektivitet

PRIS inkl 23.46% moms
26950:-

24 MANADERS
ICOM
GARANTI

LF-uteffekt

Vi reserverar oss for prisandringar och eventuella
felaktigheter I annonsen. Fra kt tillkommer.

• IC-4KL 1 kW linjart PA med tuner
IC-2KL 500W linjart slutsteg
EX-627 automatisk antennvaljare
CT-16 Satellitinterface
CT-17 nivaomvandlare for dator
MB-19 Rack handtag
SP-20 Hbgtalare med filter
SM-6 bordsmikrofon
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FM
69.0115MHz
9.0100MHz
455kHz
-

SSB, CW, RTTY (10dBS/N)
0.1—-0.5MHz battre an 0.7pV
0.5—1.8MHz bdttre an 1.0pV
1.8—30MHz battre an 0.15pV

AM (vid10dBS/N)
0.1—0.5MHz battre an 4.0pV
0.5—1.8MHz battre an 6.0gV
1.8—30MHz battre an 1.0pV

SANDARE
Uteffekt

SSB, CW, RTTY, AM
quadruppelsuper
FM, trippelsuper

FM (vid 12dB SINAD)
28—30MHz battre an 0.3pV
SSB 2.1kHz/-6dB
4.2/-60dB
CW/RTTY 500Hz/-6dB
1.0kHz/-60dB
AM 6.0kHz-6dB
18.0kHz/-60dB
FM 6.0kHz/-6dB
30kHz/-50dB
mer an 2.6W vid 8Q

ANTENNAVSTAMMNINGSENHET
8W
Minsta driveffekt
Auto InstailningsVSWR 1.2:1 eller mindre
nogranhet
Genomgangsdampning
mindre an 0.5dB

SM-8 bordsmikrofon
UT-30 tonencoder (programmerbar)
UT-36 talsyntes (engelsk)
FL-52A CW/RTTY-fliter 250Hz (455kHz)
FL-101 CW/RTTY filter 250Hz (9MHz)
FL-102 AM-filter 6kHz (9MHz)
CR-282 hogstabil kristallugn

OPPETTIDER
09.00-16.00
LUNCHSTANGT 12.00-13.00
SERVICEFRAGOR13.00-16.00
POSTADRESS : BOX 208,
65106 KARLSTAD
BESOKSADRESS : FALLVINDSG. 5

POSTGIRO
BANKGIRO
FAX
TELEFON
TELEX

33 73 22-2
577-3569
054-11 80 34
054-10 03 40
66158 SRSSCANS

LORDAGAR STANGT
47

TOKYO HY-POWER
Tokyo Hy-Power har ett stort urval av slutsteg for bade HF / VHF och UHF. Fdr dig
som ar intresserad av kortvdg, finns ett par intressanta monobands-transveivrar for
dig som kor mycket mobilt eller som extra trancseiver vid sommar-QTH:et.

SLUTSTEG VHF
HL-110V25 HL-180V

MODELL

HL-37V

HL-110V

Frekvensomrade
Trafiksatt
Spanning & strom
Uteffekt
Ineffekt
Anslutning in/ut
Preamp
Skydd mot felpolaritet
Storlek BxHxD mm
Pris inkl 23.36% moms

144MHz
FM/SSB
13.8V, 4.5A
20—35W
0.5—5W
SO-239
GaAsFET
Ja
100x35x144
942:-

144MHz
144MHz
FM/SSB/CW FM/SSB/CW
13.8V, 18A 13.8V, 18A
120W(max) 120W(max)
25W
2/10W
SO-239
SO-239
GaAsFET
MOS-FET

144MHz
FM/SSB/CW
13.8V, 27A
170W
3/10/25 W
SO-239
GaAsFET
|a
172x60x263 172x60x263 183x78x263
2885:2700:3580:-

HL-110V & 110V25 ar identiskt lika.

HL-250V

HL-250V25

144MHz
FM/SSB/CW
13.8V, 38A
90—250W
10/25W
SO-239
GaAsFET

144MHz
FM/SSB/CW
13.8V, 43A
90—250W
25W
SO-239
GaAsFET

220x120x350 som HL-250V
6500:6500:-

HL-180V & 130U ar identiskt lika.

SLUTSTEG UHF
MODELL

HL-60U

HL-130U

Frekvensomrade
Trafiksatt
Spanning & strom DC
Uteffekt
Ineffekt
Anslutning In/ut
Preamp
Skydd mot felpolaritet
Storlek BxHxD mm
Pris inkl 23.36% moms

430MHz
FM/SSB/CW
13.8V, 9A
5—60W
1—15W
SO-239
GaAsFET
Ja
150x45x164
2450:-

430MHz
430MHz
FM/SSB/CW FM/SSB/CW
13.8V, 23A 13.8V, 42A max
120W
250W
3/10/25 W
10/25W
N
N
GaAsFET
GaAsFET
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183x78x263 220x120x350
4920:9420:-

MODELL

HL-725D

HL-1210U

Frekvensomrade
Trafiksatt
Spanning & strom DC
Uteffekt
Ineffekt
Anslutning in/ut
Preamp
Skydd mot felpolaritet
Storlek BxHxD mm
Pris inkl 23.36% moms

144/430MHZ
FM/SSB/CW
13.8V, 8A
10—50W
1—12W
SO-239
GaAsFET
J
250x42x173
4810:-

1200MHz
FM/SSB/CW
13.8V, 3.5A
10W
1—2W
N
GaAsFET

OPPETTIDER
09.00-16.00
LUNCHSTANGT 12.00-13.00
SERVICEFRAGOR13.00-16.00
POSTADRESS : BOX 208,
65106 KARLSTAD
BESOKSADRESS : FALLVINDSG. 5

ro

HL-250V, HL-250V25 & HL-250U
ar halt identiska utseendemassigt.

HL-250U

120x42x174
2825:-
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TOKYO HY-POWER
kortvAgsslutsteg
HL-1Kgx

HL-2K

1kW HF
LINJART
2st 4CX250B
(ingar)

2kW HF
LINJART
2 st 3-500Z
(Ingar ej)

PRIS inkl.
23.46%
moms

PRIS inkl.
23.46% moms
15900:-

Frekvensomrade : 1.8—29.7MHz alia amatorband inkluslve WARC. Trafiksatt: SSB, CW,
RTTY, SSTV. Driveffekt: 70—120W. Inmatad
effekt: ikW PEP. Spanning: AC100/110/115/
200/220/230V. Storlek: 284 x 153 x 375 BxHxD
mm. Vikt ca 16,5kg

Frekvensomrade: 1.8—29.7MHzalla amatorband inklu
slve WARC. Trafiksatt: SSB, CW, RTTY, SSTV. Drivef
fekt: 20—120W. Inmatad effekt: 2.4kWPEP. Spanning:
AC100/110/117/120/200/220/234/240V. Storlek: 405x200
x 390 BxHxD mm. Vikt: ca 35kg.

ANTENN-AVSTAMMNINGSENHETER HF
HC-200A

HC-2000

INBYGGD
SWR/PWRMATARE.
KLARAR LW
OCH KOXANTENNER.
PRIS 1430:-

INBYGGD
SWR/PWR
MATARE.
KLARAR LW
OCH KOAXANTENNER.
PRIS 4900:-

Frekvensomrade: 3.5/7/10/14/21/24.5/28MHZ.
Effekt: 200W pep (100W CW). Inimpedans:
500. Utimpedans: 10—2500 obalanserad.
Matare: uteffekt (20/200W) & SWR. Anslutning
In/ut 2xSO-239, 1st vingmutter. Storlek: 210 x
84 x 187 BxHxD mm. Vikt ca 2.2kg

Frekvensomrade: 1.9/3.5/7/10/14/21 /24.5/28MHz. Effekt:
2000W PEP (500W 1.9). Inimpedans: 500. Utimpe
dans: 10—5000 obalanserad. Matare: uteffekt (2kW/
200W) & SWR. Anslutning In/ut 3xSO-239,1st vingmut
ter. Storlek: 328 x 131 x 396 BxHxD mm. Vikt ca 8.5kg.

HT-100 Sr en serie kompakta SSB/CW monabandstransceivrar.
Frekvensomrade:
HT-180 3.5—3.9999MHz
HT-140 7.0—7.4999MHz
HT-120 14.0—14.999MHz
HT-115 21.0—21.4999MHz
HT-110 28.0—29.999MHz
Storlek: 180 x 60 x 250mm
BxHxD. Vikt: ca 2.6kg
500Hz CW 495:HNB-100 noiseblanker 225:PRIS 3775:- inkl 23.46% moms

Frekvensstabilitet: 100Hz
after 30 minuter. Antenn:
500 SO-239. Spanning:
DC13.8V (minusjord), max
5A, rx OJA max. VFO: PLL,
4 st LED. Sandare : 20W
PEP uteffekt. Balanserad mo
dulation. Spurioser -40dB.
Micimpedans 6000.
Mottagare: Enkelsuper. MF
9MHz. Kanslighet 0.4pV
10dB S+N/N. Selektivitet ±
1.1kHz /-6dB, ±30kHz/-60dB.
RIT: ±1kHz. LF-ut: 1Wvid
80 & 10% distorsion.
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MONOBANDSTRANSCEIVRAR HF
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MFJ
MFJ ENTERPRICES dr vSI for mdnga ett kSnt mfirke, med bra tillbehor till vettiga
priser (tillverkade i USA). Tidigare salde vi mycket av MFJ men dd dollarn blev for
dyr for ndgra dr sedan var vi tvugna aft upphora med forsaljningen. Darfor kanns
det trevligt aft dter kunna leverera MFJ. Faktiskt dr priserna samma som 1984, bara
det att man fdr mer fdr pengarna idag.

MFJ-941D VERSA TUNER II
Manuell antennavstSmmnlngsenhet. AvstSmmer
kontinuerllgt 1.8—30MHz. Inbyggt SWR/PWRinstrument med avlasnlng for 30/300W. Avlasning av fram/back-effekt.. Antennvaljare pA fronten valjer mellan 2 koax direkt eller genom
tunern, longwire och balanserad antenn, inverted-V, beamar, mobilantenner samt genomging
for ex. konstantenn. Luftlindad 12-lages spole
ger lagre forluster och mer effekt ut, upp till
300W RF. Inbyggd balun 4:1 for balanserade an
tenner. LSda I aluminium pd gummlfotter. Stor
lek 270 (B) x 75(H) x 190(D) mm.
Pris 1180:-

MFJ-901B VERSA TUNER
Manuell antennatuner for upp till 200W RF ut.
Stammer av alia typer av antenner (koax,
longwlre, balanserade) mellan 1.8—30MHz.
SO-239 for koaxantenn och polskruv for longwlre/balanserad antenn. Luftlindad spole, mer
effektlv an en toroid. Storlek : 142 (B) x 62(H)
x 150(D) mm
Prls 725:-

TRANSMITTER

INDUCTANCE
5

I

MFJ
VERSA TUNER

MODEL
MF.M01B

MFJ-16010 LONGWIRE TUNER
Manuell antennavstammningsenhet for longwire 1.8 —30MHz.
Perfekt vid mobiltrafik och dx-expeditioner. Effekt 200W RF
ut. Anslutning SO-239. Mycket kompakt storlek : 87(B) x 55
(H) x 112(D) mm.
Pris 495:-
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MFJ
MFJ-910 MOBILMATCHER
En kompakt matchningsenhet for snabb och enkel
avstammning av din mobilantenn. Matchar mobilantenner 10 till 80 meter. Enkel anslutning tva st
SO-239. Storlek 63(B) x 38(H) x 63(D)mm. Pris 325:-

IN

MFJ MOBILE
ANTENNA MATCHER
MFJ-910

MFJ-484C MINNESBUG
En avancerad elbug med 12 st 25-teckenminnen plus 100, 75, 50 eller 25 tecken-meddelande (4096 bit). Minnen
kan sandas ut kontinuerligt eller med en paus (upp till 2 minuter). LED indikerar det minne som ar igSng och nar
det slutar. Inbyggd batteribackup 9V batteri. IC-kretsararna ar monterade I socklar. lambic med squeeze key.
Punkt-streck minne. Weight speed. Passar alia transceivrar.
Spanning 12—15VDC.
Storlek 203(B) x 50(H) x 152
(D)mm
Pris1650:-

MFJ-407B ELBUG
Har senaste Curtis 8044ABM IC. Ger dig punkt-streckminne, posi
tive och negativ ’’weight’’ volym , tonkontroll och inbyggd hogtalare. Sander iambic, automatisk, semiautomatisk och manuellt.
HF-tat. Tune-lage. Spanning via batteri 9VDC eller yttre 5—9VDC.
Storlek 18(B) x 50(H) x 152(D) mm.
Pris 825:-

Pris 397:-

Lampliga manipulatorer: Himound MK-705, platta i marmor. Star stadigt pa fyra gummifotter.

Bencher BY1 och BY1. Formodligen varldens basta manipulator. Utford i massiv fotplatta 1.36kg, guldplaterade kontakter och paddlar i plexiglas. BY1 har svart och BY2 kromad platta. Annars ar de bada identiska.
Pris BY1 668:- och BY2 853:-

MFJ-202 RF ANTENNMATBRYGGA
Ett mSste for antennbyggaren. Med hjSIp av den inbyggda brusgeneratorn och din rigs mottagardel, kan
nogranna antenn- matningar utforas ( mottagaren anvandes da som nolldetektor pa den aktuella frekvensen). De resistiva, kapacictiva och induktiva vardena
fas da enkelt fram. Frekvensomrade 1—100MHz. Stor
lek : 110(B) x 55(H) x 110(D) mm.
Pris 725:-
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fOreningen sveriges
sandareamatOrer
OSTMARKSGATAN 43
123 42 FARSTA
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KENWOOD
KV-transceiver TS-440S

J
$ujed<Nrp

Kenwood TS-440S
klarade de harda krav
som stalldes pa en
kortvagsstation for
att fa deltaga i den
i svenska Antarktis(expeditionen.

KEN
For ytterligare information kontakta avd
Kommunikationssystem.

i\
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4CS:
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Allt mellan antenn och jord
17117 SOLNA ■ TEL 08-735 35 00 ■ INDUSTRIVAGEN 23

