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ICOM

IC-229E/H 144MHz

IC-449E 43omhz

MOBILA FM TRANSCEIVRAR
ULTRA KOMPAKT

OVRIGA FINESSER

Endast 140B40H105D mm, vikt 0.7kg. Byggd for att latt
passa i dagens trAnga bilar. (IC-229H & IC-449E
140B40H155D mm, vikt 1kg).

Minnesoverforing, frSn minne till VFO- frekvens for
snabb QSY.
Uteffekt i 4 steg, 1/5/10/25W (5/10/25/50W 229H).
Dampsats 20dB for starka signaler.
Programmerad scanning, minnesscanning
och prioritet.
Steglangd 5/10/12.5/15/20/25kHz och 1MHz.
Hog kanslighet battre an 0.16pV.

ANVANDARVANLIG DESIGN
Lattskott med enkla funktioner. Belysta switchar och kontroller ger enkelt handhavandeaven i morker. En funktion
som anvands ofta kan programmeras till mikrofonens UPP
switch.

HOG UTEFFEKT 25/50W (IC-449E 35W)

HS-15SB MOBILMIKROFON (HEADSET)

Inga problem med rackvidd 25W (IC-229E) och 50W (IC229H & IC-449E 35 W) med rejala kylflansar, ger problemfri kontinuerlig drift.

20 MINNEN OCH 1 CALL MINNE
I varje minne kan frekvens, duplex, subton, skip program
meras. Ett fristAcnde call minne Finns for programmering
av din mest anvanda frekvens.

HM-56

90050
90051
90845
92027
90931
90995
90991

LT-50
LT-51
LT-55
MB-27
MB-34
OPC-025A
OPC-044B

Handmic med 14 DTMF mlnnen &
1750MHz toncall
550:Tone squelch
345:Tone encoder
395:DTMF encoder/decoder
255:Mobllfaste
100:Stackningspl£t
95:DC-kabel 229H 6-poiig
110:DC-kabel 229E 2-pollg
102:-

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad
Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5
OPPET TIDER
09.00—16.00
LUNCHSTANGT
12.00-13.00
Postgiro 33 73 22 - 2
Bankgiro 577 - 3569

Telefon
Telefax
Telex

054 - 85 03 40
054 -85 08 51
66158SRSSCAN S

2 ARS GARANTI
Levereras med handmikrofon HM-59, dc-kabel,
mobilhAllare och engelsk manual.
qtcbak

TEAM SCANDINAVIA
Danmark:

NORAD A/S, Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjerring,

Norge:

VHF Communication A/S, Postboks 43, BRYN, N-0611 Oslo 6,

Finland:

Televisioapu OY, Box 837, SF-00101 Helsingfors 10,

Finland:

OY Hamradio, Kirkkotie 3, SF-62900 Alajarvi,

Tel. 98 - 90 99 99,
Tel. 02- 63 09 30,
Tel. 0 - 730 970/ 766 330,

Tel. 66 - 753 00

Telefax. 98 - 90 99 88
Telefax. 02 - 63 11 11
Telefax. 0 - 730 907
Telefax. 66 - 753 20

>

89056

HS-15 SVANHALS-MIKROFON
Passar HS-15SB och har en flexibel 270mm lAng arm
med faste for montering ex i solskyddet. Total langd
400mm. Vindskydd ingAr. Artikelnummer 90145. Pris
345:-

_____

TEKNISKA DATA
FrekvensomrAde 144—146MHz, IC-449E 430-440MHz
Spanning
13.8VDC ±15%(minusjord)
Strom
229E max 6S, rx ca. 0.5A
229H max 10.5A, rx ca. 0.5A
IC-449E max 9.5A, rx ca 0.5A
Pris
IC-229E 3500;-, art.nr 10230
IC-229H 3800:-, art.nr 10231
IC-449E 4195:-, art.nr 10449
TILLBEHOR

<

D

Idealisk for mobiltrafik. Du har handerna fria nar du
talar i radio. HS-15SB ar en omkopplare till vilken du
kan ansluta HS-15 mikrofon (eller HS-10 headset men
det blir inget ljud i horluren, utan det kommer frAn
transceivers hogtalare). HS-15SB har kabel 1.5m med
8 pol kontakt. Passar de fiesta Icom (aven aldre) VHF,
UHF (ex IC-25/47/27/901/2410/2400/3230/3220/2500/
229/228/28/449/120 l)och HF-transcei vers. Tangenter for
scanning upp/ner. PTT tvA lagen: lAsbar och
Aterfjadrande. HAllare for montering av HS-15SB pA
vaxelspaken ingAr. Artikelnummer 90416. Pris 270:-
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Spaltredaktorerna i QTC

Foreningen

Sveriges
Sandareamatdrer

SSA Kansli:
Kanslichef:
SM0CWC Stig Johanssson
Kanslist: Ulla Ekblom
Ostmarksgatan 43,123 42 Farsta
(Baksidan av nr 41),
Tel: 08-604 40 06; Fax: 08-604 40 07
Postgiro: 5 22 77-1,
Bankgiro: 370-1075.
Expeditionstid:
Tis-tor 10.00-12.00, 13.00-15.00
Telefontid:
Tis-frc 09.00-12.00,13.00-15.00
Ovrig tid tclcfonsvararc.

Fonder:
Hans Eliaessons minnesfond SM5WL,
pg 71 90 88-7
SM5ZK Bo Palmblad
Donation 1975, pg 5 22 77-1
SM5LN:s minnesfond, pg 5 22 77-1

SSA-BULLETINEN
Bidrag till bulled non skall vara
redaktdren ullhanda
senast Usdagar kl 12.
Telcfon, Telefax 0451-223 68
ej efter kl 21
Via packet som privatbrev
till SM7JRD via SK7BK.
Rcdaktor: SM7JRD, Anders Larsson,
Flyvagcn 11,280 22 Vittsjo,
Telefon 0451-223 68

Nar agnade du spaltredaktdrema i QTC en tankc senast? Vi har ett ratt stort antal fasta
spalter i QTC som forekommer i varje nummer. Dcssutom finns nAgra spalter som dyker
upp dA och dA beroende pA om material finns att skriva om och spaltredaktorens tid och
lust. Det ar de fasta spalterna som bygger upp udningens stomme och utan dessa skulle
det bli en mycket torftig tidning.
De olika spalterna uppvisar separata specialintressen inom amatorradio. Vi ar ju sA
lyckligt lottade att kunna ha mycket varierande specialintressen och andA kunna innefattas i del gemensamma begreppet amatorradio. Rcspekdve spaltrcdaktdrer har naturligtvis
gelt sig i kast med silt specialomrAde vilket sannolikt ar en forutsattning for att man
mAnad efter mAnad, Ar ut och Ar in, kan producera en spalt och hAlla de datum som kravs
for att lidningen skall kunna komma ut i tid. Den som har forsokt vet att det inte alltid ar
sA latt alt fA ihop en varierande och intressant spalt varje mAnad. InnehAllet i spalterna i
QTC ar i rcgcl mycket fiirska och produccras strax innan presslaggning. Det ar inte som i
flertalct stdrre utlandska amatorradiotidskrifter dar manuskripten skall vara klara flera
mAnadcr innan ulgivningsdatum. VAra spaltredaktorer gor ett imponerandc arbetc vilket
vi alia skall vara mycket tacksamma for. De gor dctla dessutom helt ideellt, dvs oavlonat,
men det vet val alia!
Jag vill i dctla sammanhang passa pA att lacka Holger SM7GWF som under mAnga Ar
skrivit CW-spalten och som pga okade resor i sitt arbete inte langre kan inrymma
spaltrcdaktdrskapct inom ’’ovrig fritid” som jag brukar kalla tidsrymden dA SSA arbete
skall goras. Dcssutom har Tomas SM4SJD meddclat att hans tvA Ar som han lovat agna
sig Al PACKET-spalten gAll till anda och vill bli avldst. I begreppet PACKET kan
mycket av det nya inom digital kommunikation inrymmas och den spalten har liksom de
andra fasta spalterna sin givna plats i QTC. Holger och Tomas, ni skall ha ett hjartligt
tack for den tid ni agnal At era respektive spalter och hoppas att ni kan hjalpa kommandc
nya spaltrcdaktdrer med material.
En uppmaning som jag vill framfora till alia ar att agna spaltredaktorerna en tanke,
heist genom att ha en dialog med dem, ge konstruktiv kritik och uppmuntran samt, det
allra viktigastc, lamna tips och bidrag. Det ar inte alltid sA latt att sjalv ensam grava fram
al It material som bchovs.

^HQ-NATET
SSA HQ-nat kor igAng igen lordagen
den 19 September, 1992, klockan 09.00
svensk lid pA 3705 kHz +-QRM. Natkontroll ar SK0SSA och operator Rune
SM0COP. HQ-natet Atcrkommer vark annan lordag jamn vecka.
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Offertforfragan QTC
Nuvarande avtalspcriod for redaktorskap och produktion av QTC gAr ut i
dccember 1992 (inkluderar QTC nr 1
1993). De som onskar lamna offert for
ny avtalspcriod bdr komma med intresseanmalan snarast, dock senast
mAndagen den 14 September, 1992, for
att erhAlla narmarc information.
Kontakta Rune Wande, SM0COP,
Frejavagen 10, 155 34 Nykvam. Tel/
Fax 08-552 47 137.

\_ ________ J
Fran red
Artikcln MIN LOOP-ANTENN var skriven av SM0NBJ, Danny Kohn.

Omslagsbilden: ES0SM 92. Arvo ES5MC och
Nick ES5RN installerar antennernafdr 144, 432
och 1296 MHz i toppen av fyren.
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C-Arenden som kommer att >
behandlas pa styrelsemotet
12-.13 September 1992 ar
bl a foljande:
- Kassarapport och budget 93
- IARU frAgor: rostning om intrade i
IARU for Chinese Tapci League,
Zveza Radioamtcrjev Slovenijc (ZRS
- Slovenien) och Hrvatski RadioAmatcrski Savez (HRS - Kroatien).
Forslag om okning av antalet mcdlemmar i IARU Region 1 Executive
Committee frAn sju till nio.
- IARU Region 1 konfcrcns i Belgien
1993. SSA representation.
- NRAU. SSA representation.
- Aktivitetsdiplom 93
- Nya funktionarcr
- Lagesrapport om QTC, Packet, kompetcnskrav for N-lic.
VU gm SM0COP, Rune
_____________ __ _________________ 7

INSANDARE
Under denna rubrik tas korta inlagg av
allmant intresse in. Asikter som kom
mer toll uttryck ar belt och ballet insiindarskribentens egna. Uppge eventuell signatur men alltid namn, adress
och garna telefonnummer. Bidrag till
spalten skickas till SSA:s kansli, Ostmarkgatan 43,123 42 Farsta.

Licensklasser 1
Ett litet dcbattinlagg angAendc CW-kunskap for att fA finnas pA HF-bandcn, skrivet eftcr at ha last SM5TGV Anders in
sandarc.
Jag har varit inlresserad av kortvAgslyssning, elektronik o dyl sedan 14-15 Ars Aldcm. jag forsokte lara mig CW i 15-ArsAldem forsta gAngcn, men orkadc intc fullfdlja det pga diverse andra intressen man
har i tonAren, utan borjade med SWL istallet. Sedan dess har jag till och frAn varit
inne pA att ta C-ccrtifikat, (T-ccrt har aid
rig intresserat mig, det ar de stora koniaktavstAndcn som lockar).
I somras (15 Ar efter de forsta forsoken), borjade jag pA allvar att lara mig
CW och ar snart halvvags att ha lart mig
alia tecknen.
Vad jag vill ha sagt ar att om det funnits
en mojlighet att operera pA HF med tex
SSB eller RTTY, aven pA begransade band,
sA hade jag varit licensierad amator for 15
Ar sedan!
Tillaggas kan att ju mer jag lar CW sA
forstAr jag tjusningen, men det hade nog
varit battre om man "uppgraderar sig med
CW senare.
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Ett brev fran:

CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY (CARS)
TO ALL RADIO AMATEUR RADIO SO
CIETIES AND OFFICIALLY LICENSED
RADIO AMATEURS
RE: Illegal operation on the Northern
Turkish Occupied Part of Cyprus
Dear collegues
It has come to our attention that it has star
ted on the northern part of Cyprus som ama
teur radio operation with the use of the pre
fix ”1B”. A station with an assumed callsign
1B1NCC gives as QSL Manager G0ITX.
This operation is absolutely illegal because
the Turkish occupied part of Cyprus on the
north has no legal status. The self-proclai
med Turkish Republic of Northern Cyprus
is NOT RECOGNISED by any United Na
tions besides Turkey which invaded and still
has an occupation army on the soil of the
northern part of Cyprus.
Also the ”1B” prefix which is used was
never allocated to Cyprus or any oilier coun
try by the International Telecommunication
Union. The prefixes allocated by ITU to the
recognised Republic of Cyprus, which is unforlenately controlling only the southern part
at the moment, and which is the only Go
vernment recognised by the United Nations,
are 5B, P3, C4 and H2.
We arc making an appeal to you as free
men, lovers of freedom and justice to give
us your support and slop making QSOs, with
these illegal stations. Please note that the po
pulation of Cyprus is 80% Greek Cypriots,
18% Turkish Cypriots, 2% Others. Turkey
invaded Cyprus in 1974 under the pretext of

Vai mott pA banden om nAgot Ar eller
sA.
SM7-7671 Robert Bjork
Ehrcnsvardsg 5
212 13 Malmo

Licensklasser 2
Oj, Oj nu har SM5TGV, Anders borjat tafsa pA den Hcliga Kon, Aja baja, Vet Hut!
Inte kan man andra yttcrligare pA licensreglcrna, som ju mAste galla i minst 50 Ar
framAl. CW ar ju sparren for alt intc sAdana simpla radiotcr som undcrtecknad med
"bara C-ccrt" skall fA fonia pA "de adla
banden" och sAdant skall man ju inte ens
tanka att fA komma ens i narheten av, inte
ens med fultiga 25 W. Sedan spclar det ju
ingen roll om 1 miljon japaner lyckcr annorlunda.
For dvrigt hAller jag med ditt forslag som
jag tyckcr lAtcr bAdc bra och vettigt, men
inte kan vi ha ratt i saken, varken engelsman, japs eller Du och jag.

protection the Turkish Cypriot minority af
ter the Coup d'Etat by the Greek Junta. Ins
tead of restoring the constitution after the
Coup Government in Cyprus resigned after
8 days, the are still on the island after 18
years. Being the stronger side they did not
fulfil the UN resolutions and instead they
have their puppet Turkish Cypriot leaders
making fruitless talks with the Republic of
Cyprus. Result of the Turkish invasion is
the occupation of 38% of the land Cyprus.
Many dead and missing Greek-Cypriots and
200 000 Greek Cypriots were forced to lea
ve their homes and work, from the northern
part of Cyprus thus becoming refugees in
their own country.
Please dear collegues we appeal to your
patriotism and love for liberty and justice.
Help us by not making contact with these
illegal stations. We know what a new prefix
means to amateurs but there are more im
portant mailers than prefixes in life.
We are also asking all radio societies to
give us their support and take measures with
their licensing authorities for stations con
tacting these illegal stations.
Hoping for a favourable response

Aris Kaponides 85B4JE
Totos Theodossiou (5B4AP)
Gen. Secretary
President
C.C. I.AR.U.

Dorn som diggar att kora CW har ju
sina frekvenser, aven om dom ofta kor over
pA fonifrekvenser, och det ar val dar skon
klammer.
Jag for min del tror INTE att nAgot kom
mer att iindras till formAn for T- eller Cliccnser pA minst 50 Ar. Lycka till Don
Quijote Anders!
Basta 73 SM7RFU, Roffe

TACK
Tack for den trevliga artikeln i nr 7 om
Iambic-keying av SM7AZS.
Jag forstAr nu att det ar vad jag sysslat
med, med min squeeze-key.
Ett kompletterande tips for hogerhanta:
om man andA skall lara om - lar dig dA att
nyckla med den vanstra anden! - dA bli
den hogra skrivhandcn fri (tvartom for vansterhanta).
Dctta ar utomordcntligt praktiskt och det
gAr bra - mycket dvning kravs forslAs.
Hiilsningar
Torbjdm Torcson, SM6AYM
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Radions underbara varld

&

om hcensierad radioamator har man hela var Iden framfor sig i sitt radiorum. Man gor manga
intressanta bekantskaper. Ofta traffar man samma radioamator manga ganger i luften. En sadan radioamator ar min mycket nara van Vladimir/UAINCH, fran
Karelen. Vi pratade varje vecka med varandra under
ett Ars tid och resultatet blev en nara vanskap. Sa nara
att jag och min fru blev inbjudna till ett besok. De bor i
en liten stad - Sortavala - i norra Ladoga (14 000 inv).
Efter att ha kort bil genom Finland till staden Kitcc dar vi f
d halsade pA Mikko/OH7MMY, fortsatte vi till Ryska gransen, dar Vladimir motte oss. Vagnatet i Ryssland ar mycket eftersatt. De 60 km till Sortavala tog oss styvt 2 timmar.
Vi blev hjartligt mottagna av hela familjen, bcsiAcndc av forutom Vlad - hans hustru Valentina och dcras dotter Marina/UAINEZ (17 Ar och 125 takt...) . Vi bodde hos familjen och de var
ytterst gastfria. Vi blev bjudna pA akta rysk mat och dryck (Vodka och champagne) och drack te serverat frAn en samovar (Jag trodde
ej, att de anvandcs langrc)Dct blev mycket sight-seeing, men jag fick ocksA tillfalle att kora radio frAn Vlads station. Han hade ordnat
spec tillstAnd via Ryska Amatdrforbundct. Enl uppgift var jag den forste svensk som fAtt anviinda en rysk anropssignal, UN1/SM7BG,
i Karelen, vilket jag ar mycket stolt Over.
TvA dagar tillbringadc vi pA on Valaam i Ladoga. Dar fanns del cn specicll anropssignal. Radioexpedition Valaam/92 -RN9A-. Jag
fick anvanda den med tillagg av min svenska signal SM7BG. Jag hade ett ircitiotal forbindelser med Europa o Asien. Darav fem
svenska forbindelser. Alla fAr ett spccicllt QSL-kort. De fem svenska amatdrerna fAr dessutom en gAva frAn Expcdilionen via
Vladimir UA1NCH.
On Valaam har on lAng historia dar vi Svcnskar har varit inblandade. VAr guide namnde, alt vi svenskar varit valdigt grymma dar
och det vackte munterhet nar jag racktc fram min hand till giden och bad om ursakt for vad vAra forfader hade gjort....
SA tillbaka till Sortavala, for alt lidigt nasla dag Aka till St Petersburg dar Vlads familj hade cn lagcnhet. Vi bodde aven dar hos dem
och Tick ocksA traffa dcras slaktingar och vanner. Alla i Vlads familj taladc cngclska, sA det var inga egendiga sprAkforbistringar. Lite
ryska utlryck hade vi dock lart oss, sA ’’lite knaggligt” gick del atl Aven kommuniccra med bara rysktalande personer.
En kvall At vi en fin middag pA cn av ett svenskt forctag rcstaurerad reslaurang. SA vi har borjat Aterstalla, vad vi en gAng i historien
forstort....
Sista kvallcn blev vi bjudna pA Puskin teatem. En grupp frAn Bolshoj-tcatcm i Moskva bjod pA en fin balett. Vilken teater ... Bara
guld och rod sammcl...
Vannen Vlad kommcr i host alt besoka oss i Solvcsborg. Formodligen kommcr det alt bli lika spannandc for dem, som vArt besok
var i Karelen.
Sammanfattning av vAra intryck av besoket: Vannen Vlads m familj status var def. over genomsnittet. PA 11 dagar kan man
naturligtvis inte bedoma ett hell land. Under vAra tre dagar i St Petersburg (5 milj inv) sAg vi endast en ko - for att kopa amerikansk
glass. Det fanns gotl om varor i butikema, aven om sortimentet var begransat. I Sortavala hade mAnga (de fiesta?) egna odlingar av
potatis och gronsaker. Vi sAg ocksA - som hos oss forr i tiden - mAnga tradgArdar med egna hons. Genom den hoga inflationen, har
mAnga det sakert spartanskt. NAgon dirckt svall forekommer knappast i den del av Karelen vi sett.
Vi kommer att gora cn liknandc rcsa med amatorradioverksamhet till vArcn. NAgon intrcsscrad? Hor av Er....
Halsning SM7BG, Sven Rosengren

Sandningsschema for SSABULLETINEN 1992
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SK0RIX R1
SOND 1030
KhzSSB
SOND 1000
SK2RFV R4
SOND 1900
SK2RLJ R2
SOND2100
SK3RFG R5
SOND 2100
SK3RIA R6
SOND 2030
SK3RIK R4
SOND 0945
SK3RHU R4
SOND 0900
SK3RMX R0
SOND 2100
SK4RGLR1
SOND 1830
SK4ROI R3
SOND 1830
SK5RHQ R7
SOND 1900
SK5RKM R4
TORS 2215
KHz RTTY
SOND 0930
SK6RFQ R2
SOND 0830
SK6RICR1
LORD 0830
SK6ROY R0
SOND 1900
KHzSSB
SOND 0900
SK7REZ R3
SOND 1000
SK7RGI R6+RU6 SOND 1900
SK7RGM R4
SOND 1000
KHz SSB
SOND 0930

op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
OP
C X Q .C 1.C 1.Q -C U C X C 1.

OVER
3650
OVER
OVER
OVER
OVER
OVER
OVER
OVER
Over
OVER
Over
Over
3590
Over
Over
Over
3750
Over
Over
Over
3705

oooooooo

SK0SSA
SK0SSA
SK2SSA
SK2SSA
SK3SSA
SK3SSA
SK3SSA
SK3SSA
SK3SSA
SK4SSA
SK4SSA
SK5SSA
SK5SSA
SK5SSA
SK6SSA
SK6SSA
SK6SSA
SK6SSA
SK7SSA
SK7SSA
SK7SSA
SK7SSA

SM0HVL
SM5CAI
SM2CSM
SM2EKA
SM3CER
SM3TTW
SM3ADR
SM3EAR
SM3JOG
SM4KRL
SM4KRL
SM51FO
SM0SYP
SM5BKK
SM6FJB
SM6MVE
SM6MJW
SM6EDH
SM7LBB
SM7NDX
SM7HPK
SM7GXE

(STOCKHOLM)
(VALLINGBY)
(SKELLEFTEA)
(UmeA)
(SUNDSVALL)
(OSTERSUND)
(GAVLE)
(IGGESUND)
(ROSS0N)
(FALUN)
(FALUN)
(VASTERAS)
(MALARDALEN)
(OSTERVALA)
(G0TEBORG)
(ALINGSAS)
(LIDKOPING)
(ULRICEHAMN)
(YSTAD)
(JONKOPING)
(OLOFSTR0M)
(MALMO)

Observcra atl ett an tai
saknas pga att vederborande ej inkommit med
uppgifler om sandningstider varfor jag forutsatter att utsandningarna
frAn dem har upphort,
vet nAgon med sig att
han/hon ej hort av sig sA
tar jag gama emot anmalan sA att bullen Ater
kommcr till dessa.
73 de SM7JRD, Anders
red SSA-bulletinen
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IARU REGION I HF
COMMITTEE
MEETING
i Wien 27 - 29 mars 1992.
Motesarrangor var alltsA Osterrikes landsforening, OVSV, som stAr for Osterrechischer
VersuchsSenderVerband. Motet avholls p&
OVSV:s kansli och delegatema voro inkvarterade pA Hotel Thueringer Hof som lAg ’’snetl
over gatan” frAn kansliet. Aven VHF-kommitlen hade sitt mote samtidigt men forlagt till en
lokal i hotellet. OVSV hade all heder av arrangemanget och hade ordnat inkvartering till
rabatlerade priser.
PA fredagskvalien hade man elt mole for medlemmama inom ’’nodlrafikarbelsgruppen” men
alia intresserade som anlant i tid fick naturligtvis deltaga. Till den senare gruppen horde jag.
Motet leddes av UW3AX med assistans av
OE3REB. Enda arbetspapper som inlamnats
om nodtrafik kom fr&n Frankrike (REF) och i
stort sA diskuterades del om de i papperet foreslagna nodlrafikfre-kvensema. Forutsatlningarna for atl ova och genomfora nodtrafik ar mycket olika i regionens medlemslander. Del ar darfor mycket svSrt alt komma fram till gemensamma losningar. Vi haruppe i SM kan ova
med radiogram och sambandsuppdrag, vilket
tydligen ar helt otankbart i vissa lander p& konlinenlen. A andra sidan har REF en organiserad nodtrafikgrupp pA 2000 amatorer(!) som i
skifl avlyssnar nodtrafikfrekvensema. Motet
faltade inga beslut. Detta gjordes av HFC un
der en punkt 12.6 och dar var den allmanna
meningen att en lisla over nodtrafikfrekvenser
skulle publiceras, sA att de i handelse av nod,
s^som den beskrivs i Resolution 640, skall lamnas fria for nodtrafik. MAnga delegater ville
inle lotall fridlysa fiekvensema, utan tyckle alt
de skulle kunna anvandas av all slags trafik dA
ingen nodtrafik pAg&r. Man enades om att mer
information skulle insamlas speciellt frAn RE
GION II och III och att frAgan las upp igen vid
nasla REGION I-konfcrens. UW3AX &tog sig
att komma med arbetspapper.
P& kvallen samlades bAda arbelsgruppema i
hotellets festvSning for ett ’’come together-par
ly”. OVSV stod som vard och stamningen var
lall QRM-artad.
Pa lordagen oppnades HFC-motet (strax fore
ulsall tid!) av Hans, DJ6TJ. 34 deltagare fran
17 lander presenlerade sig och frAn IARU RE
GION I EC fanns John, G3FKM och Alf
LA5QK narvarande. Dessutom var Kroatien
rcpresenlerat med observatorslatus. En som saknades var Alan Taylor, fyrkoordinatom. Han
hade avlidit for en tid sedan och HFC hedrade
Alan med en tyst minut. Efter alia inledande
preludier som bl.a. omfaltade rapport frAn ordforanden och kort redogorelse om utfallet av
WARC-92 sA togs punktema pA dagordningen
i stort sett i den ordning de firms redovisade i
QTC nr 3/92 sid.23.
OVSV:s papper introducerades av OE3REB.
VERON (PAOVDV) pApekade att Oslerikes
papper inte var till alia delar korrekt. Morsetelegrafering kommer alt anvandas inom den marilima tjansten till 1999 men utfasningperio-
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den borjar 1995. Dessutom pAstod han att en
hel del andra tjanster fortfarande anvande morsetelegrafi. En allman diskussion foljde och det
visade sig all ett flertal landsforeningar av sina
medlemmar uppmanals alt arbeta for att kravet
pA kunnande i morsetelegrafi skulle tas bort i
proven for amatorradiocertifikat. Man enades
om foljande forslag:
IARU REGION I-landsforeningama skall undersoka det framtida anvandandet av morsete
legrafi dA det galler examinationskrav for tillgAng till korlvAgsbanden.
IARU:s AC uppmanas alt varldsomfattande
undersoka samma sak.
REKOMMENDATION 1
Rekommendationen godkand av EC vid mo
tel i Budapest.)
Nodtrafik frAgan flyttade man till punkten om
bandplansfrAgor.
Samma sak skedde med 1BP (Intemalionella
fyrprojektet).
Erik, F9LT presenterade REF:s forslag till
IARU REGION I att fosoka fA tilldelning av
frekvenser i VLF-omrAdel. I REGION II tillAts
experiment pa frekvensomrAdet 10-490 kHz
och 510-1705 kHz for kommunikation med
QRP och aktivitelen ar koncentrerad till omrAdet 160-190 kHz och kring 1700 kHz. RSGB
visade stort intresse for REF:s forslag och del
bslots atl G3ZAY,Martin samlar in forslag och
ularbelar ett arbetspapper infor nasta konferens.
Finns det nAgon i SM som ar intresserad att
delta med experiment pA VLF sA kan ni ta
kontakt med Marlin pA hans hemmaadress.
REF ville att man skulle ta fram en IARU
REGION I Operators Guide. Ordforanden pA
pekade alt en sAdan redan finns och ingAr i HF
Manager Handbook. Den bdr emellertid uppdateras och Martin, G3ZAY erbjod sig att gora
detta. Han uppmanade landsforeningama alt
skicka in forslag och kommentarer.
I frAgan om 29MHz FM repeatrar hade UBA
(Belgien) pApekat att det for narvarande galler
vad som beslutades under konferensen i Noordwijkerhout dar man i rekommendation
1.8.16.2 proklamerar ett slopp for repeateraktiviteten frAn den 31 december 1988. ON6TG,
Jan pApekade alt delta stopp skulle ske p.g.a.
solflacksmaximum och i sA fall sA borde re
peatrama kunna startas igen nar nu solflacksantalet minskar. UBA foreslog dessutom att
man skulle utse en koordinator for denna verksamhet. Eftersom Sverige ar det repeatertataste landet i REGION I sA hade jag lamnat in en
ganska ulforlig rapport over repeaterlaget i regionen och aven i de andra tv A regionema.
Innan diskussionen slappies loss foreslog ordforanden en ’’provrosining” for att pejla intresset for 29 MHz FM repealrar. Denna ulfdll
med tvA roster for, fem roster emot och sex
delegaler hade ingen mening utan ville ha mer
information innan de bestamde sig.
Alf, LA5QK inledde diskussionen med att
konstatera att dessa repeatrar redan ar en realitet och alt det ar mycket lite vi kan gora for att
fA bort dom. Det ar i sA fall battre att erkanna
deras existens och koordinera verksamheten an
att helt lAta verksamheten lopa fritt. Det ulbrot
en livlig diskussion dar starka motiv for och
emot framkastades. Vid den slutliga rostningen var det 12 roster for, fyra roster emot och
en som avstod frAn att rosta. Darmed fick ”jasidan” tillrackligt med roster for att fA 2/3 ma

jority, vilket erfordras. EDR (Danmark) bad
alt fA antecknat i protokollet att de stodde re
peaterverksamhet pA 29 MHz FM under perioder med litet antal solflacker och att repetrama
endast skulle anvandas lokalt, inte for DX-kdrning.
HFC forelog att SM3AVQ skulle vara koor
dinator for 29 MHz repeaterverksamhet och
forslaget accepterades enhalligt.
Foljande blev sAledes overenskommet:
I Noordwijkerhout 1987 beslot man att 29
MHz-repeatrama skulle stangas for att undvika interferensproblem. Denna rekommendation
bdr annuleras pA rekommendation av REGI
ON I:s repeaterkoordinator nar det ar uppenbart, beroende pA andringar i solflackscykeln,
att sAdan interferens inte langre ar trolig.
Koordinator for 29 MHz FM repeatrar skall
vara medlem av HFC.
HFC- motet i Wien 1992 utsAg Lars Olsson,
SM3AVQ att agera som HFC:s koordinator.
REKOMMENDATION 2
(Texten i REKOMMENDATION 2 hade en
nAgol annorlunda ordalydelse i det forslag HFC
lamnade till EC.)
Som bilaga till protokollet lades en overblick
av solflacksaktiviteten samt den rapport som
jag lamnat till HFC.
NRRL:s forslag gallande NBFM Packet Ra
dio pA 29 MHz presenterades av LA2RR, Ole.
Det vAllade inga diskussioner. Motet verkade
enigt om att forslaget var bra och foljande beslots:
Det rekommenderas att de som experimenterar med NBFM Packet Radio pA 29 MHz-bandet anvander frekvenser pA varje 10 kHz frAn
och med 29,210 och till och med 29,290 MHz.
Det rekommenderas att vid NBFM Packet
Radio pA 29 MHz- bandet en deviation av ±
2,5 kHz anvands med en maximal modulationsfrekvens av 2,5 kHz. REKOMMENDATION
3
( Rekommendationen godkand av EC.)
TESTARENDEN
G6LX, Ron rapporterade att testarbetsgruppen godkant hans rapport och Ron gav ocksA
en redogorelse over vad arbetsgruppen kommit fram till under det speciella arbetsmote man
passade pA att ha pA lordagskvalien. Darefter
foljde diskussioner om vissa punkter och av
dessa kan namnas foljande.:
Log pA diskett verkade alia vara ense om att
det ar latt att Astadkomma och aven hitta stan
dard for inmatningsform. Vad som sedan ar
lite sv^rare det ar kontrollen av loggar. Ett annat problem ar att det inte alls ar sakert att
testledaren har dator-kraft till forfogande.
OK2FD, Karel rapporterade att man i Tjeckoslovakien har ett bra log-kontrollprogram.
RSGB meddelade att man tillsammans med
disketten ocksA infordrar en utskrift av loggen.
QRP. Diskuterades granser for QRP och
QRPP. HB9AGA ville att man skulle satta 5
W som grans och att detta varde skulle galla
hela riggens effektforbrukning. OE3REB pA
pekade att det enligt ITU:s regler ar forbjudet
att lagga till QRP till stationssignalen, ex.
SMOCOP/QRP. Detta skulle enligt Ron vara
tillAtet endast om de nationella telemyndighetema meddelat ITU om forfarandet.
Anvandande av Cluster under tester. Denna
frAga vAllade en ganska livlig diskussion.
OE3REB, Ron framforde att man knappast tip(6)7© • Nr 9 • 92
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sade sina konkurrenter i en test genom att lagga in tips pA Clustrel. Man gjorde en liten enkat om hur de olika medlemsfdreningama sAg
pA denna frAga. En ganska tydlig majorilet ville inte forbjuda clusteranvandning.
Tester pA 10, 18 och 24 MHz- banden. Motet
var enhalligt emot tester pA dessa band.
Minskning av antalei tester. Motet var gan
ska enigt om att det vore onskvart att kunna
reducera antalet tester. Elt satt ar att man si Ar
samman nAgra mindre nationella tester till en
gemensam. OE3REB, Ron framhdll SAC som
elt foreddme. G6LX, Ron meddelade att vi for
narvarande har ca 105 tester per Ar. Tyvarr kan
man konstatera alt om man skulle kunna ordna
en testfri veckanda sA ar det strax nAgol land
som passar pA att arrangera en test just dA.
Testfria segment. Det klagades pA att denna
rekommendalion inte efterlevdes. BAde Jan,
ON6TG och RON, G6LX tyckle att det fungerade bra om bara det blev ordentligt publiceral
i testreglema. Det ar upp till arrangdrslandet
att ta till hArdare tag, t.ex. diskvalificera de
som kor utanfor testsegmenten. Det beslots ocksA att man ska forsoka fA FAX och SSTVsegmenten att hamna utanfor testsegmenten.
Som det ar nu sA blir FAX och SSTV mycket
slorda av fonitestema.
Definition av test-klasser. En liten arbetsgrupp
lillsattes for alt formulera en revidering av rekommendations- texten.
HFC godkande foljande rekommendationer
frAn testarbetsgruppen att overlamnas till EC.:
TESTLOGGAR PA DISKETT.: Man kom
overens om att RSGB:s forslag skulle accepteras som en for tillfallet gallande standard. Test
managers ombeds att titta pA hur del fungerar
och rapportera till kommitten nar man fAtt mera
erfarenhel i anvandandet av syslemet. FrAgan
kommer att diskuteras igen pA nasta REGION
I-konferens for alt fA en fastare rekommendation.
QRP-EFFEKTGRANSER UNDER TES
TER.: Med hansyn till klassifiering i REGION
II och III beslots att QRP skall klassas som
uttryck for 5 watt eller mindre. Definitionen
QRPP skall hAllas oforandrad , d.v.s. en uteffekt av mindre an 1 watt.
ANVANDANDE AV CLUSTER I TES
TER.: Testarbetsgruppen rekommenderar inte
inforande av nAgra restriktioner eller introduktion av nAgon separat kategory (Single Opera
tor Assisted). Testarrangorer har emellerlid friheten att
infora restriktioner eller att introducera kategorien SOA om de sA onskar.
TESTER PA WARC-BANDEN.: Testarbetsgruppen var enig om att det aven forts altningsvis ej skall koras tester pA 10, 18 och 24 MHzbanden.
MINSKNING AV ANTAL TESTER INOM
REGION I.: Aven om testarbets-gruppen gillade forslaget, konstaterades att det var lite som
kunde goras for att minska antalet tester.
REKOMMENDERADE TESTFREKVENSER.: Man kom overens om att det var upp till
varje medlemsland att ta egna beslut om hur
man ska fA testdeltagama att hAlla sig inom
testsegmenten. Man beslot anmoda HF-kommitl£n att diskutera mdjligheten att Andra bandplanen sA att SSTV- och FAX- segmenten hamnar utanfor testsegmenten.
DEFINITION AV TEST-KLASSER.: Revi
sion av testklasser sAsom de publicerats i Con
(§T© • Nr 9 • 92

test Guidelines godkandes. Det beslots att sektionen som definierar 10-minutersregeln och
en ny sektion som behandlar clusteranvand
ning under tester skulle inkluderas i regeldelen
av Contest Guidelines.
Alla ovan namnda testrekommendationer gAr
till EC under en gemensam rekommendalion:
REKOMMENDATION 4 ( Rekommendalionen godkand av EC.)
BANDPLANSFRAGOR:
Foslaget frAn REF, Frankrike om att dela upp
fonidelen av 7 MHz-bandet i 30 kanaler ronte
ingel gensvar av HFC. Ordforanden pAminde
om en rekommendation som var emot kanalisering av kortvAgsband och G3ZAY, Martin
tyckte att ett kanaliserat band inte medger tillracklig flexibilitet. Det beslots att REF:s forslag noteras som en inlressant ide men att det
inte leder till nAgon Atgard.
Osterrikes forslag till forenklad bandplan ge
nom en uppdelning av banden m ell an CW och
maskinmode diskuterades. RSGB framforde att
Packet Radio borde separeras frAn RTTY/AMTOR. HB9AGA, Walter ville att CW inte skulle
fA koras over hela banden, vilket vackle pro
tester frAn OZ5DX och G6LX. LA2RR, Ole
tyckle att del vore fint alt ha en sprAklig forklaring till alia olika uttryck i bandplanen. T.ex.
preferred frequencies, meeting freq., reserved
freq., etc.
FrAgan om att gora bandplanen mera lattforstAelig genom att t.ex. dela upp den i tv A delar,
dels sjalva grundplanen och dels en lista over
’’meeting”- frkvenser kommer att tas upp vid
nasta REGION I- konferens.
Frekvenser for Packet Radio (pA 14 MHzbandet).: Det rapporterades att den nye fyrkoordinatorn for IARU, W6ISG foreslAr att
NCDXF-fyrama pA 14,100 MHz bdr flyttas
nedAt i frekvens for att komma undan storningar frAn Packet Radio. Det rapporterades
ocksA alt REGION III:s bandplan nu tillAter
Packet Radio ovanfor 14,100 MHz.
En mycket livlig diskussion ulbrot dar en del
menade att om man gav Packet Radio tilldelning ovanfor 14,100 sA skulle det inte sluta
med det ulan att standigt storre segment skulle
komma att kravas. En del ville alt man skulle
avvakta och se vad REGION II skulle fatta for
beslut i frAgan. Aven om det inte finns narnnt i
det officiella protokollet sA gjordes ocksA aven
i denna frAga en ’’provrostning” om Packet Radio-tilldelning av 14,101 - 14,111 MHz. Den
utfoll med Alta roster for, fyra emot och fem
avslod. Under motel hade RSGB delat ut ett
dokument som de hade skickat till REGION
III i detla arende. Jag hade inte last igenom det
sA noggrannt eftersom inte tid till delta funnits,
men jag chansade och stallde en direkt frAga
till RSGB och DARC om dessa tvA ’’tunga”
REGION I- landsforeningar mojligen andrat
Asikt i frAgan sedan konferensen i Torremolinos. Vilda protester frAn RSGB och DARC.
Dom hade minsann inte andrat stAndpunkt!
G3ZAY, Martin pApekade att de andra regionema mAste folja med och han Tick stod av
LA2RR, Ole. LA5QK (EC) pApekade att Packet
Radio redan ar etablerad pA detta frekvensomrAde och att den troligen ar dar fdr all stanna.
Dessutom tyckte han alt det var alltfor mAnga
delegater som avstod att rosta. Jag hade ordet
efter Alf och passade pA att stolta honom kraftigt med bl.a. pApekandel att alia arenden hade

funnits ute hos delegatema sA alt de kunnat
inhamta sina medlemmars Asikter. Av den anledningen borde alia kunna ta stallning till arendena. 1 den avgorande rostningen som nu foljde rostade tolv lander for att Packet Radio skul
le fA ’’preferred operating frequencies” 14,101
- 14,115 MHz. De tolv landema voro Norge,
Frankrike, Danmark, Spanien, Osterrike,
Schweitz, Sverige, Nederlandema, Ungem,
Ryssland, Tjeckoslovakien och Finland. Fyra
lander rostade emot: Storbritannien, Italien,
Bulgarien och Belgien. Avstod att rosta gjorde
Tyskland.
Foljande tillagg till REGION I HF Bandplan
rekommenderas:
Preferred Operating Frequencies:
14.101 - 14.112 MHz Packet Radio *
* preferred areas of activity REKOMMEN
DATION 5
( Rekommendationen frAn HFC omfattade
omrAdet 14.101 - 14.115 MHz. Alt rekommen
dationen andrades av EC beror pA att man ville
ha overensstammelse med REGION III:s band
plan.)
1,8 MHz.: OZ5DX, Hans introducerade
EDR:s forslag om bandplan for 1,8 MHz- bandet Enligt EDR kommer alia kuststationer inom
CEPT-gruppens lander att flyttas ut frAn bandet. Detta ger mojlighet till en tilldelning av
frekvensomrAdet 1810 - 1850 kHz for amatorradiotj arts ten. FrAn april i Ar har danska sandaramatorer fAtt bandet utokat till 1820 - 1850
kHz och frAn den 1 januari 1993 fAr man 1810
- 1850 kHz. Efter en del diskussion drog EDR
tillbaka sitt forslag men kommer med en mo
tion till nasta konferens.
7 MHz.: NodtrafikfrAgan som REF tagit upp
vAllade en alltfor lAng diskussion med tanke
pA att den behandlats ganska ingAende av ett
speciellt mote pA fredagseftermiddagen. Man
hade slora problem att kunna formulera sig och
det hela slutade med att UW3AX, Boris Atog
sig att komma med ett genomarbetat forslag
till nasta konferens.
18 och 24 MHz.: Ett forslag frAn REGION II
rorande fyrfrekvenser pA 18 och 24 MHz- banden diskuterades. Det verkade foreligga en viss
osakerhet om AC fattat beslut i frAgan eller ej.
Efter diskussion enades man om foljande forslag till rekommendation:
”HFC anser att IBP (det intemationella fyrsystemet med frekvens-/tidsdelning) bdr placeras nara den undre bandkanten pA alia band
utom 28 MHz- bandet. Denna nya placering
bdr forst implementeras pA 18 och 24 MHzbanden.”
Texten skulle ha blivit REKOMMENDA
TION nr 6 men i protokollet frAn EC:s mote i
Budapest stAr skrivet att EC endast noterade
forslaget frAn HFC.
SSTV/FAX- frekvenser pA 14 MHz.: Motet
diskuterade frAgan om hur man skulle kunna
freda SSTV/FAX frAn stomingar nar telefonitester pAgAr. Det skulle kunna ske genom att
flytta SSTV/FAX till nAgon annan del av ban
det. Man kom inte fram till nAgon losning men
beslot att frAgan skulle overlamnas till SSTVkommitteer pA nationell nivA och Alerupplas
vid nasta REGION I- konferens.
Nasta REGION I- konferens.: Delegatema pAmindes om att nasta konferens ager rum i Ant
verpen, 19 - 24 September 1993. G3FKM och
forts sid 11
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WARC 92 EN RESE-

BERATTELSE
Del 2
ar nu antligen bringat reda i
Imina anteckningar sa att det kan
bli en fortsattning pa WARC artikeln,
men innan jag fortsatter med berattelsen sa kan jag namna nagra ord om
den svenska delegationen. Den bestod
av 21 personer varav 19 var ombud och
2 st sakkunniga. De sakkunniga var jag
och SMOMOV, P-G, fran Ericsson Ra
dio. Han hade for ovrigt hela familjen
med sig. Resten av delegationen hade
anknytning till Televerket eller andra
’’statliga” forvaltningar och myndigheter.
Som jag skrev i forsta delen si borjade det
riktiga konferensarbetet pi eftermiddagen den
3 februari. Di valde man endast kommitte ordforanden och nigra lander fick mojlighet att
gora vissa ultalanden. Pi kvallen bjod den spanska telefonforvaltningen, Telefonica, pi middagsbuffet. (Dar sparde SSA in nigra kronor.)
Man kan saga att det fattades ingen ting i friga
om mat och dryck, utan man kunde gi matt
och beliten darifrin. Storre delen av den svens
ka delegationen var narvarande. Dar traffade
jag en hel del gamla bekanta frin IARU samt
gjorde en del nya bekantskaper bland del delegater som var forsamlade. FaRSTA VECKAN
KommittS 4 (Frekvensallokering), som jag bevakar, borjar sitt jobb pi tisdagen. Den delas
snabbt upp i 3 arbetsgrupper (WG). 4 A - Frekvenser under 137 MHz, 4B - Frekvenser mellan 137 och 3000 MHz och 4C - Frekvenser
over 3000 MHz. De di inkomna dokumenten
med forslag fordelas pi de olika arbetsgruppema.
Delegationema fir mojlighet att i korthet presentera sina dokument (for att kunna komma
med i protokollet). Di tiden inte rackle till for
alia som ville tala si justerades arbetsordningen for onsdagen si att fler lander skulle fi
mojlighet till att presentera sina dokument. Lunchen intogs pi ett av de lokala matstallena som
fanns pi promen ad avstind frin konferenscen-
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tret, liksom de fiesta luncher gjordes. Om man
tog dagens meny si blev kostnaden ganska lig.
Ca 35-40 kronor for 3 ratter. Pi eftermiddagen
borjar kommitte 5 sitt arbele. Denna kommitte
bevakas delvis av Sigge, SM5KUX. Denna
kommitte delar ocksi upp sig i 3 arbetsgrup
per (WG). 5A - Arlikel 55 och 56. Handlar om
sjofartsfrigor, framfor allt om regler for underhillspersonal. Detta ar en kvarvarande fri
ga frin 1988. Denna arbelsgrupp blev ej fore
mil for vidare bevakning frin SSA’s sida. 5B
- Generella resolutioner, rekommendationer och
procedurfrigor, t.ex. overgingsregler vid byte
av frekvenser eller modulationstyper. Bevakas
av Sigge. 5C - Definitioner som beror nya ty
per av tjanster, framfor allt rymdtjanster. Be
vakas delvis av Sigge. Aven i denna kommitte
gjordes en oversiktlig presentation av doku
menten. Kvallen agnas it att kontrollera vad
som firms av service i ett annars si vintersomnigt Torremolinos. Nigra bra matstallen av skiftande slag firms inom rackhill, minst lika
minga ar stangda for sasongen. Pi onsdagen
fortsatter dokumentpresentationen i kommitte
4. Darefter borjar arbetsgruppema att jobba.
Si har i borjan av konferensen forsoker man
att ha si fi parallella sessioner som mojligt,
for att smi delegationcr skall ha mojlighet att
deltaga. Inga arbetsgrupper inom kommitteerna arbetar samtidigt, daremot gor de olika kommitleema det.
I WG4B borjar man med att utarbeta en arbetsplan. I WG4A gor man det samma. Noterbart ar att 7 MHz fitt en separat punkt i arbetsordningen. I WG4C gors det ocksi upp en arbetsordning, sedan borjar man ned detaljerade
presentationer av dokument for HDTV (High
Definition TV = Hogupplosande TV). Man beslutat att inratta en underarbetsgrupp (SWG)
for HDTV. WG5A bevakas ej. I WG5B presenteras dokument, liksom i WG5C. Pi kval
len ar det Japans delegation som bjuder pi fortaring och dryck. Fir chansen att diskutera 2.3

GHz med en delegat frin Norge som inte ar
radioamator. Konstaterade alt IARU har minst
5 representanter pi plats. Finland har minst 1
radioamator i delegationen, Norge minst 3, Nya
Zeeland minst 1 och Ryssland 1. Men det firms
fler radioamatorer i delegationema, fast de fiesta
tillhor de olika frekvensforvaltningarna.
IARU’s radiostation hade callet EH7WRC.
Torsdagen borjade i WG4A med en diskussion om procedurfrigor. En punkt om att amatorradiobanden sarskilt skall firedas togs bort
och ersattes med en punkt om att inkompabilitet mellan HFBC och amatorradio sarskilt skall
beaktas. Detta ger oss en nigot svagare stallning men i andra sidan si firms inga forslag
om andra amatorradioband an de som redan
finns med pi dagordningen (7 MHz och 2.3
GHz) I WG4C fortsatte presentationema av for
slag rorande HDTV. Inrattandet av underarbelsgruppen beslutades (WG4C1). WG5A och
WG5C hade arbetspass men ingen bevakning
di inga amalorradiofrigor fanns pi dagordning
en. Jag och P-G, OMOV passade di pi att bevista en demonstration av HDTV frin EBU
(European Broadcasting Union). Detta ar alltsi akta digital HDTV, 140 MHz bandbredd.
Sigge gjorde ocksi ett besok senare under dagen. Denna aftons bidragsgivare vad gallde fortaring var USA, med ambassador och senator
och sedvanlig handskakning. Ling tid i kon,
si gissa om man var sugen nar man antligen
kom fram till det atbara. Traffar 5N0OB A som
delvis representerar Nigerianska amatorradioforeningen samt JA3CHQ/1, som kanner till
en del om Sverige. Av en handelse rikar
OH2AVP finnas pi detta hotell i tjansten. Han
tillhor SRAL’s VHF-grupp. Vi gor upp om att
traffas under helgen.
Fredagen borjar med WG4B och presenta
tion av dokument rorande LEO (Low Earth
Orbit satellite) och bemannade rymdfarkoster.
De frekvenser som diskuteras ligger kring 149
MHz och 410 MHz. En underarbetsgrupp
(WG4B1) etableras for dessa tjanster. WG4A
fastslir den nya skrivningen frin torsdagen om
amatorradio kontra HFBC. En ling diskussion
om de sk tropikbanden utbryter. U-landema
ifrigasatter om denna konferens ar kompetent
(har mandat) att besluta i dessa frigor. I WG5C
behandlas frig an om sk ’’Wind Profilers”
(Vindprofilerande Radar), vilka frekvenser runt
50 MHz, 400 MHz och 1000 MHz. Sigge bevakar frigan i tjanstens vagnar (Luftfartsverket). Frekvensema ligger i farlig narhet av amatorradiofrekvenser och vi vet att i USA har
man sidana runt 450 MHz, som ar amatorra
dioband dar (sekundart) och provutrustning
finns i Tyskland pi frekvenser runt 1280 MHz.
Skyddskriteria och delningsproblematik disku
teras. Denna kvalls mathillare ar CEPT, de
Europeiska Post och Teleforvaltningama. Den
na ar lite annorlunda an de tidigare, for det
borjar med en tjurfaktningsuppvisning av unga
grabbar och unga tjurar som bida ar under utbildning. Inga skador uppstir varken pi tjur
eller tjurfaktare.

(§T© • Nr 9 • 92

Allmant —
SA kommcr dA den forsla hclgcn. Och helt
foljdriktigl forsla dagama med mulct vader. Ja,
del klamade upp framAl eftermiddagama, sA
helt misslyckal var del inle. Passade pA all se
mig omkring i Torremolinos och gick nog runl
i minsl 5 limmar. Diir lappadcs nog nAgra kilon. Fast dom kom nog lillbaka redan pA kvallcn med ell rcjall mAl mat och ordenlligl med
dl till. PA sondagen kom OH2AVP och halsade pA. Vi gjorde en lur pA sta’n och salt och
snackade lite allmant om amatorradio mm.

ANDRA VECKAN
Mandagen borjade i WG4B med forts alt
presentation av dokumenl. Man borjar skonja
uppdelning i undcrarbeisgrupper. I WG4A forlsalter pladeringcn for mer frekvenser Al rundradion (HFBC) och del finns krav pA upp till
I. 7 MHz mer utrymme. Man borjade all peka
ul vissa kandidalband for ulokningen genom
all gA uppifrAn i frekvens. Foljande frekvensband ulvaldes vid denna sillning: 18.900-19.300
all 18.480-18.780 MHz, 17.480-17.550 all
17.450-17.550 MHz och 15.600-15.980 alt
15.600-15.700 MHz.
Under tisdagen iraffades SWG4C1 och gick
igenom de olika forslag som fanns kring HDTV
och malarlankar. Enades om all skapa en AdHoc grupp med reprcsenlanlcr for alia 3 regioncr. I WG4C Gick man igenom forlagcn gallande ”nya rymdtjanstcr”. Ell forslag 74-81
GHz beror amatorradiobandel 75.5-81.0 GHz
(75.5-76.0 GHz ar exklusivt). Ell forslag om
en folnol for all skydda amatorradio i bandcl
76-81 GHz framladcs, men forkastades vid ell
senare lillfalle. I WG4B forlsalle prescnlalionen av dokumenl, nya dokumenl lillkommer
forlfarande. Drafting grupper lillsatls for BSS
(Broadcasting Satellite Service - Sound) och
FPLMTS (Framlida mobillclcfon system).
PA Onsdagen fortsatlcr diskussionema om
forslagen for BSS och FPLMTS i WG4B medan man i WG4A vaskar fram yllerligare kandi
dalband for HFBC ulokning. Dcssa var 13.57013.600, 13.800-13.900 all ingen ulokning,
II. 500-11.650, 12.050-12.120 all ingen ulok
ning och under 10 MHz var majorilcicn mol
en ulokning. All la upp frAgan om 7 MHz amalorradioband skild frAn HFBC gick inle, det
mAste tas upp tillsammans for all folja den dagordning som fanns for konferensen. Under ”siestan” traffas IARU och de officiella amaldrrad iorepresen tan tema.
Torsdag. Nu borjar konferensarbelcl alt bli
intensive Tidvis pAgAr upp till 6 sessioner parallelll. I WG4A (HFBC) har man en lAng diskussion om ovcrgAng till SSB. MAnga ar for
ell pAskyndande, just for atl reducera behovel
av ulokning for HFBC. Dareflcr diskulerades
RR 530 vilken ger lander rail alt lilldcla fasla
ijanstcr i vissa HFBC-band, detla pA nalionell
basis och med ’’non interference” med HFBC.
Diskussionen giillde om RR530 skulle giilla de
nya HFBC banden och om den skulle foriindras i andra avseenden. I WG4B hade man en
lAng diskussion om FPLMTS. Man enades om
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all forsoka finna 60 MHz, men heist 270 MHz
for della andamAl. Dareflcr presentcrades do
kumenl om APC (flygielefon) och en diskus
sion inleddes. Det finns 2 system i dag. Ett i
USA och elt i Japan. Dcssa system gAr pA vAra
(Europas) mobillclcfon frekvenser. CEPT foreslAr ell helt nyll system.
IARU har mollagning pA konferenscenlrcl
for alia radioamalorer och delegalionsledare.
Det finns ca 150 si radioamatorer pA konferen
sen det ar mer an 10% av samtliga delegater.
SSA’s slandar overlamnat till IARU’s ordforande.
SA till vcckans sista dag, fredagen. WG4A frekvenser for HFBC under 10 MHz lAter vanla pA sig. Forhandlingar pAgAr i kulissema. Ell
forslag om en ny folnol RR 53OA skapade de
ball i over en timme ulan all ge nAgot resultat.
Dareflcr foljde en korl diskussion om hur man
bdr behandla forandringar i folnoier. I WG4C
presen lerade Ad Hoc grupp 2 forslag om frekvensomrAdei 14.5-14.8 GHz (Uppliinkar till salelliicr). SA kom del andra plenarmolet. Dar
presentcrades protokollct frAn det forsla motet.
De olika komillcordforandena rapporlerade hur
arbelcl forlskrcd och dareflcr mcddeladcs alt
man mAste borja anvanda hclgema for alt kunna bli klar i lid och nu skulle man anvanda
lordag formiddag. I kommille 4 behandlas rapporlcr frAn arbetsgrupperna. Man fordelar for
slagen till Resolulioncr och rekommendalioner pA arbetsgrupperna. GenomgAng av prolokoll 2. Dareflcr diskulerades Anyo hur man skall
behandla folnoier. Dessa finns i alia varianlcr
lillhorande dagordningen eller ej. 1 SWG4C1
presenteras yllerligare forslag om HDTV och
malarlankar. Man bildar en AdHoc-grupp for
dcssa frAgor. WG4B fAr en rapport frAn draftinggrupp4B3 med forslag giillandc BSS (Sound).
Under Lord age n fanns ingen punkl pA dag
ordningen som mAslc bevakas, ulan dagen agnadcs Al all shoppa och alt gora ingel speciclll.
PA sondagen bjod den Spanska delegationen
pA en ulflykl till Granada och Alhambra. Della
ar ell ganska imponerande byggnadsverk som
inle gAr all beskriva, del mAslc ses. Diircfler in
till Granada for en middag i jalleformal, d.v.s.
i an laic l malg aster.

TREDJE VECKAN
Nu borjar del bli segl. Alla har Asikler om
alll ! Del borjar bli lidspress vilket gor alt det
blir fel i dokumenl, vilkcl i sin tur leder till all
dcssa mAste korrigeras och det lar ocksA lid !
Ingen islossning i WG4A vad gallcr lagel for
HFBC under 10 MHz. LAng diskussion om
be ho vet av frekvenser under 10 MHz. Delta ar
alll mellan 0-700 kHz. Ordforande framforde
en kompromiss om 300 kHz, bar a for atl det
skulle finnas ETT forslag all diskutera kring.
PA kvallcn hade HLC (High Level Comitle)
show. Denna kommille har till uppgifl alt for
soka rationaliscra i Radioreglementet. Maken
till snuslorra herrar pA podicl har jag inle sett
pA lange. Hade jag vctal all del skulle bli sA
hade jag lagil ledig kvall.

Tisdagen borjade med C4. Dar rapporterades frAn WG4C. Lite administrativ informa
tion behandlades och C4’s forsta protokoll godkandes. I WG4B hade man genomgAng och
diskussion om dokument for Space Research
och Space Operation i 2 GHz bandet. En AdHoc grupp for detta bildades. Dessutom bildade man en AdHoc grupp for BSS (sound) och
komplementerande terrester BC. NAgon kom
promiss betraffande HFBC under 10 MHz
fanns inte i sikte. Efter en lAng diskussion ena
des man om atl bilda en AdHoc grupp for att
forsoka losa upp dodlaget. Forslag om att en
senare WARC skall titta pA mojligheten att
snabba upp inforandet av SSB granskades nog
grant. Dessutom gick man igenom fotnoter for
frekvenser under 137 MHz. Forst nattplenat i
WG4B gav lite resultat men mycket diskus
sion, men till slut bildades en AdHoc grupp
for att titta pA MSS (Mobile satellite) och en
grupp for RDSS (Radio Determination Satellite).
PA onsdagen gick WG4A och WG4B parallelll sA bevakningen delades mellan Sigge och
mig. I WG4B avhandlades inget av intresse
for oss amaldrer. En Insider hade fAtl tag pA
AdHoc gruppens forslag till frekvenser for
HFBC och vi insAg dA att loppet var kort for
nAgon forandring av 7 MHz for radioamatorernas del. De enda utokningen som fanns pA
forslag var 7.300-7.350 MHz och detta beror
inte amalorradiobandet. Som vi sa, sista ordet
kanske inte ar sagt. Tredje plenarmotet. Slor
forvirring om vissa forslag. Till slut tillsatt en
en arbetsgrupp, vilket ar mycket ovanligt un
der plcnar mote, for att reda ut vissa frekvensfrAgor rorande flygmobila stationer.
Under torsdagen borjade det att handa lite.
Vissa saker gick snabbare och vissa lAngsammare. Arbetsgrupperna blir fardiga en efter en.
Dagschemat forandras timme for timme bara
for att effeklivisera arbetet. Det borjar ocksA
bli svArt att folja med i detaljema dA del ibland
bara blixtrar till i beslulen.
Fredagen borjar i kommitle 4 med att en
massa beslut tas, allt for alt kunna komma i
kapp tidschemal. DA det inte blev nAgon for
andring av 7 MHz bandet sA forbereds en rekommendation till nasta WARC att se over 7
MHz. I plenaren ar nu antligen de forsta dokumenten godkanda till Final Act’s genom den
andra lasningen. PA eftermiddagen kom tecknen pA forsta lAsningen. Det galler frekvenser
mellan 1 och 3 GHz. Eftermiddagspasset blev
en timme lAngt. Det planerade kvallspasset blev
installt p.g.a. denna lAsning. PA lordagen rapporterar undcrarbetsgruppema att det ar myck
et lAsla positioner. Eftermiddagspasset blev in
stallt dA man inte fAtt fram nAgra dokument att
behandla, dock fortsatte vissa inofficiella arbetsgrupper sitt arbete.
Sondagen blev vilodag. Fjarde veckan och
slutspurten fAr du lasa om i den tredje och sista
delen av denna artikelserie. •
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Mina erfarenheter av en long-wire antenn
och storda grannar - SM5KI minns
Inspirerad av SM7JRJ:s intressanta och
utforliga artikel om hf-lackage i stomingsspalten (QTC 11/91) kommer har mina er
farenheter i amnet, sA som jag upplevde
det for ca 22 Ar sedan dA jag bodde i anden
pA en fantastiskt DX-antenn en s k longwire. Jag upplevde dA stomingar motsvarande de Goran beskriver i sin artikel och
lyckades med enkla amatdrmassiga, medel reda ut situationen. Hur jag bar mig At
bcskrivs i den har artikeln som f d ar min
andra for QTC. Den forsta trycktes ca 1948
och handlade om en kristalloscillator som
kunde halvera frekvensen (inte kristallen,
som den nAgot elake rcdaktoren SM5WL,
min narmaste chef pA Standard Radio, uttryckte saken). Som allLid nar det galler
amatorradio drabbas aven grannar (och
amatdren sjalv, hi) av stomingar. Mina er
farenheter var av det nAgot ovanliga slaget
och bcvaras harmed At cftcrvarldcn. Till
verket:
Jag fick mycket goda resultat med denna enkla och billiga antenn (kostnad under
100 kronor) som helt simpell bestod av en
mycket tunn och styv fosforbronstrAd frAn
matrumsfonstret (lagenhcten lAg en trappa
upp) till ett narbelagct hoghus ca 14 trappor hogre upp. Stationcn var uppstalld bakom fonstret och bestod av det basta man
kunde fA pA den tiden: en COLLINS-line
och Sveriges forsta HEATHKIT - slutsteg
modell SB 220. Antennen matades via ett
mycket primitivt antennfilter, ett nystan bestAende av spole, krokodilklammor och
virdkondensatorer som lAg pA fonsterbradan. Antennfiltrct bestod helt simpclt av
en avstamd krets och dar jag anslot anten
nen till spolen med en krokodilklamma.
Koaxen frAn slutsteget anslots till en serieavstamd kopplingsspole och antennen
hade varmeelementet och SM5KI himself
(for att inte tala om grannamas och mina
telefon- och hogtalarlcdningar) som jordplan. Den omedelbara narheten till anten
nen hade dessutom till foljd att hela statio
ncn och dess tillbchor aven ingick i antenncns jordplan och kraftiga hf-strommar
kunde cirkulera mellan dom olika komponentema (och SM5KI). Det hande t o m
nar jag anvande slutsteget, att korsande koaxialkablar mellan olika enheter svetsade
ihop kablamas plastholje! Det har var hell
livsfarligt och dumdristigt men ack sA fan
tastiskt. Hela stationen lAg pA hf-potential
med oanade halsorisker for liv och lem (s
k lustighet). Jag fick konstant roda ogon,
ledbesvar och blev tydligen steril pA kuppen. SA smAningom uppkom smA brannsAr
och katarakt i vanster oga som senare i
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livet orsakade grA starr. Steriliteten kvarstod - sA int fick jag nAgra blommor pA
fars dag int, hi! Hf-faltet pA vissa band var
faktiskt sA starkt att jag fick brannsAr pA
lappama narhelst dom kom At Majken (s k
lustighet). PA vissa band andrade sig t o m
anpassningen mellan antenn och radiosta
tion nar jag grabbade tag i Majken (mindre lustigt) och jag inbillade mig ibland att
det gick varma strommar genom armen i
takt med snacket. Nu vill jag inte hora nAg
ra dumma kommentarcr att det bcrodde pA
Majken - det berodde faktiskt pA hf-strommar!
Jag var pA bettet som nybliven, ivrig,
DX:are. Det var fina DX konditioner dom
Aren och alia DXCC-lander var nya lan
der. Holl Majken i hand redan klockan fem
pA morgonen tills det var dags att gA till
jobbet. Hem klockan arton och satt ock
korde radio tills sangdags. (Nej, jag sov
inte med Majken). Varje dag! Jag gick som
i ett rus med rodare och rodare ogon och
ledbesvar som baksmalla medan antalet
korda nya DXCC-lander okade lavinartat.
Snacka om DX-bcroende, hi!
Den har lAnga trAden var fantastisk pA
mAnga satt. Inte nog med att det var mycket
latt att komma fram till DX:n - man fick
dA och dA ocksA smickrande rapporter som
"the only station from Europe" eller "the
strongest station from Europe". En "hojdare" (som det heter pA nysvenska) var den
gAngcn jag var master for en pile-up pA 14
MHz for en station pA Johnston atollen
(KJ6) och jag kunde formcdla ett fyrtiotal
QSO:n. Under nAgon vccka formcdlade jag
dessutom ett hundratal QSO:n med
PYOBLR pA Fernando da Naronja. Trots
att antennen fungerade som spjutet mot
sydamcrika upplevdes en och annan besvikelse ocksA. Antennen hade ju trots allt
en viss riktverkan. Expeditionen till Scrrana Bank t ex horde jag inte ett knyst av
medan alia DX:kollegor gotlade si i QSO:n
med expeditionen. Hoghuset skarmade av
signalema!
Antennen och mina roda Ogon (att hf
kunde skada Ogonen och andra vitala or
gan var helt okand pA den tiden) blev sA
smAningom en visa pA banden. MAngen
DX:are tvivlade pA att en sA simpcl antenn
kunde fungera sA bra och kom hem till
mig for att inspektera underverket. Men
till sist blev den har neurotiska situationen
ohAIlbar: mAnga nya DXCC-lander contra
roda ogon och ilskan storda grannar. Efter
mer an 250 nya lander och tvA Ars ogonsveda och DX-eufori klippie jag sonika av
trAden, sAlde stationen och kom fOrst ca 7

Ar senare tillbaka till DX-banden. SA kan
det gA.
Den har 100-kronorsantennen var ocksA
stryktAlig. Klarade nerfallande sno och is
vid snoskottning. Under en hostorkan ett
Ar rycktes eken under antennen upp med
roten- plAttaket pA hoghuset antennen var
fast i rullade ihop sig till en boll och dansade i gatan - men antennen satt kvar pA
sin plats. FOr att inte tala om hur roligt
mAsama hade det under sitt morgonvarv
runt hoghusets tak med solen i ogonen darvid krockande antennen som kom i en dam
pad vAgrorelse (som min gamle fysiklarare skulle ha uttryckt saken). Sekundcma
efterAt kom, ofelbart, smA dunfjadrar nedglidande utefter antennen i riktning mot
shackfonstret. Antennen gick ju brant upp
mot 14-vAningarstaket. Samtidigl med mina
DX-kontakter horde grannarna konsliga
roster som avbrot FM-programmen i radi
on. Var det inte min SSB som stordes v ar
det AM frAn Overflygande flygplan. Mitt
QTH lAg ju nastan ratt under den position
flygplanen brukade checka in till en av vAra
Stockholmsflygplatser. MAnget telefonsamtal ulsattes dessutom for stdrningar frAn
min SSB. Sura miner frAn grannarna men
genom diverse av stomingsAtgarder blev
mina relationer till mina grannar betydligt
battre. Mina relationer till den ilskna TVIstorda damcn i lagenheten ovanpA forbattrades f o betydligt tack vare ett vulkanutbrott pA on Jan Mayen! Hon kunde inte
forstA charmen med att jag skulle babbla
hela min fritid i den dar radion och forstora hennes radiolyssnande och TV-tittande.
SA jag tog ner gumman till shacket pA en
demonstration och en kopp kaffe. Just den
dagen hade Jan Mayen haft ett vulkanutbrott och man kunde for forsta gAngen i
historisk tid bada i norra ishavet vilket damen fick hora direkt frAn kalian under ett
QSO med on. Hon andrade Asikt och klappade om mig och uttalade dom forlosande
orden: "Det ar klart Du skall snacka i Din
radio - men inte under TV-nyhetema".
Snacka om indoklrinering.
Jag mAtte ha anlag for den har indoktrineringsverksamheten. Tro mig eller ej jag
gjorde radioamator av en av de storda grannama. En dag ringer telefonen och en ung
man presenterar sig som: Goddag, jag he
ter Ebbe Qvist och bor i grannhuset och
Du stdr min Tandbergbandspelare (pA den
tiden kanda for sin fantastiska formAga att
bli storda av hf). Jag bjod ner killen och
korde med hela indoktrineringsprogrammet. Du vet: "Du fAr snacka med Kung
Hussein, det finns brudar pA bandet, man
(§7© • Nr 9 • 92
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ar aldng cnsam, handikappvcrksamhctcn
etc." Han fick snacka med Yugoslavien och
se min QSL-kort som i andra sammanhang fungcrar som andra ungkarlars etsningar, hi! En lid senarc ringer han milt i
natten: Hcj det ar Ebbc Qvist och nu hor
jag inte bara Dig pA min Tandbcrg ulan
ocksA Din QSO-partncr (d v s SM5HK
nAgon kilometer frAn milt QTH - Tand
bcrg var vcrkligcn hf-kanslig). Det gick
nAgra mAnadcr och jag fick yttcrligare etl
samtal: Hcj det ar Ebbc Qvist - SM0EPM.
Var inte det en solskcnshistoria? SA skall
en slipsten dras, hi!
Och nu mina vanner, antligcn, kommcr
jag till skott: hur loste jag dom har problemen? Telcfoncrna Stordc tclcmontorcn
snabbt av med nAgra keramiska kondensatorcr, sA det var inget problem. Atl climincra ROSTER 1 RADIO (Atcrigcn en lustighet) var varre. Signalslyrkan frAn den
lokala FM-stationcn var lAg - signalcn diimpadcs av kringliggandc hoghus. En kontroll gav dcssutom for handen att somliga
grannar, av misslag, lyssnadc pA en mcra
avlagscn FM-station med ofla annu lagrc
signalstyrka. PA den tiden hade radioapparatema dcssutom nAgot som kallades for
AFC (Automatic Frequency Control) dvs
en anordning som aulomatiskt drog in mottagaren pA rail frekvens nar man kom i
narheten av den onskade slationen. Men,
var dennas signalstyrka lAg kundc AFC:n
likaval valja en ovidkommandc och krafligarc station pA en grannfrekvens. Vilket i
det har fallct kundc vara en spcgclfrckvens frAn flygradio ellcr en overton frAn
radioamaldrcn.
En snabb kalkyl gav for handen att 7:e
overtonen frAn t ex 14.2 MHz ham nar pA
FM-bandct. AlltsA: 7x14,2=99,4 MHz.
Snabbt fram med en rcseradio och visst
hordes overtonen - tyvarr mycket starkarc
an lokalstationen. For att climincra risken
alt rcscradion skullc bli ovcrslyrd av den
kraftiga signalcn pA 14.2 MHz och bilda
cgna dvertoner, anslots slationen islallci till
en val skarmad konstlast. Stomingcn kvar-

stod och det var hell klart alt den har myckct dyra anlaggningcn inte var lillrackligt
val skarmad. (se ovan niimnda QTC-artikcl 11/91). Hur nu hilia var i slationen
overioncma radieradcs till omgivningen?
Vilket aniligen ger mig lillfalle skriva nas
la ariikcl som skall handla om en
En cnkcl mciod alt hilia hf-liickagc i Din
station
Innan Du gor nAgot annat forvissa Dig
om atl Dina grannar vcrkligcn lyssnar pA
den station som har hogsla signalstyrka d
v s lokalstationen. Donna enkla Atgard kan
ofla losa problcmct. Om inte, skaffa Dig
en rcseradio med mojlighet att ansluta en
yltrc bilradioantcnn - den inbyggda siavantcnncn skall dA kopplas bort. Anslul en
RG-58 till antcnnuliagct och skala av nAgon cm av skiirmen i kabelns andra iinde.
Den sAlunda frilagda inncrlcdarcn fungerar nu som en liicn tcstprobe for hf. Om
Du nu liiggcr ut en biirvAg pA sag 14.2
MHz och niirmar probcn din station kommcr Du snarl att hora Din overton 99.4

Portabeltest
Forsia riktiga portabeltesten med ny "kratta en datorberaknad DL6WU. 17 el med
lite styvt 10 bom. I andra andcn av koaxialcn en Icom Ic 290 D barfota.
Muskclrotor. QTH Ldvbcrgct JP7OPC
345 asl.
QI men lite for mycket stickande flygfan
och sido QRM i ctem.
73 de SM4TZZ, Stcfhan
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SOKES

SOKES

SPALTREDAKTOR SPALTREDAKTOR
till
till
CW-spalten

PACKET-spalten

forts fran sid 7

PAOLOU hade inspeklcral holcllct, Hotel Swi
tch och funnit del trevligi och modemt. Dead
line for molioner till konferensen ar sail till
den 30 november 1992. Man acceplcrar aven
molioner pA diskeit 3,5 eller 5,25 turns i AS
CH eller WP 5.0.
Ovriga arenden.:
SSTV- standard.: EDR presenlcrade ell forslag
till ny SSTV-siandard. Forslagel hade oavsiklligl missals dA man gjorde upp dagordningen.
Forslagct bifogas prolokollci som bilaga 6. Man
beslulade all EDR:s SSTV- manager skulle insamla synpunkier pA forslaget och all det las
upp till diskussion vid nasla konferens.
Mailboxar.: RSGB presenlcrade ell forslag som
de sanl till REGION III. (Tidigare namnl un
der punklen om Packet Radio pA 14 MHz.)
Forslagel bifogas prolokollci som bilaga nr 7,
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MHz. Minska nu barvAgen sA mycket att
Du knappt hor overtonen. Du har nu mojlighct konslalcra var stationen lacker ut hf.
Det har kan till att borja med bereda vissa
svArigheter - del ar sA mycket som kan
lacka. Ar det inte otata koaxialkontakter
ellcr oavkopplade anslutningskablar sA kan
det mycket val vara mikrofonkabeln eller
kabcln till telcgrafinyckeln som strAlar. For
att inte tala om axlama till PLATE och
LOADING som i aldre stationer kan sirAla
riktigl duktigt. I min COLLINS 32S3 var
dom har axlama visserligcn jordadc med
slapkontaktcr men utanfor slutstegsburken.
Flyttade slapkontaktema till burkens insida och axlama slrAladc avsevart mindre.
ApparatlAdan konstateradcs skarma dAligt.
Det var ocksA stort omojligt bli kvitt str&lningcn frAn slulstegets negativa Aterkoppling pA chassiets ovansida. Man anvandcr
ju en del av den hf-vaxcl spanning som
Finns mellan slutrorets anod och katod.
PROSIT de Hans/SM5KI

och ell mcr dclaljerat forslag kommcr alt inliimnas till nasla REGION I-konferens.
WARC 92.: SP5FM rapporlcrade frAn WARC
92, spccielll dA vad som diskuterais under frAgan om 7MHz- bandel. Han bcratlade att
WARC 92 var den sista WARC:cn av silt slag.
I framliden kommcr man all ha mindre WARCkonferenser och formodligen vartannai Ar.
G3FKM ville ha till prolokollel sin uppskaltning for del stod som Schweiz delegal Kiefer
gelt amalorradion under WARC 92. Kiefer var
den ende curopeiske delegal som slodde en
ulvidgning av amalorbandcl pA 7 MHz.
Alf, LA5QK, pApekade all den kommande ordningen for WARC medfor all vi slandigt mAsle vara aleria eflersom vi fAr mycket mindre
lid for forbercdclscr infor konferensema.

\

Du som ar intrcsserad, kontakta for narmarc information:
Rune Wandc, SM0COP
Frcjavagen 10,155 34 NYKVARN.
Tel/Fax 08-552 47137.
7
G6LX, ordforande i testarbetsgruppen, pApe
kade alt alia testarenden forst skall diskuteras
inom arbelgruppen och alltsA sandas till honom. G6LX vill darfor ha testarenden i god tid
innan dead-line for motionema till konferen
sen.
G3ZAY meddelade pA en frAga frAn REF att
man inte skrinlagl planema pA att sanda ut kondilionsforulsagelser over sandaren GAM1, men
alt projektet hade forsenals p.g.a. att man hade
svArl alt hitta elt lampligt QTH.
Ordforanden DJ6TJ tackade vardforeningen
OVSV och alia andra som hjalpl till under
HFC- motel.
G3FKM, John tackade DJ6TJ for det arbete
han nedlagt under motet.
Motet avslutades kl 1310 (sondagen den 29
mars).
Lars Olsson, SM3AVQ trafiksekr. HF - 8 -
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24 jum 1992
Nu var det dags efter flera mAnaders planering. Idag skulle det
bara ivag. Vi visste att Ove, SM0LKE, hade fAtt ett erbjudande
som han inte kunde tacka nej till. Vad vi daremot inte visste var,
att Jan, SM0OEK, skulle insjukna i en magAkomma i sista minuten.
Nu blev det lite extra brAttom. All utrustning skulle med: 2m,
70 cm, 6 m, 23 cm, 10 giga, EME plus, plus ... en hel del annat
bra och ha.
Vi visste inte hur det sAg ut i Estland. Vi var tvungna att vara
beredda pA allt. Fanns det bord, stolar, sangar, husgerAd m.m?
Ingen visste. Det vi visste var att det vi glomde hemma, skulle vi
vara tvungna att klara oss utan.
TvA stycken fullastade personbilar med ytterst lite utrymme for
forare och passagerare kom ner till frihamnen 1,5 timme fore
batons avgAng. En sista genomgAng och sedan ombord. Tulltjanstemannen tittade lite konstigt, men inga problem. Val om
bord genomled vi en tre ratters middag innan vi krop till kojs.
Hela resan gick ut pA att aktivera 10 giga, 23 cm, 70 cm, 2 m, 6
m samt EME0 pA 70. Vi var tvungna att vara QRV pA 14.345
VHF natet for att kunna skedda ev. MS2) och informera om vAr
aktivitet pA 6 m.
Den utrustning vi hade var foljande:
3 cm
23 cm
70 cm
2m
6m
70 EME

71
55
21
13
4
8

cm disk
el
el
el
el
x K1FO

10
40
50
150
10
168

■

ES0SM - EXPEDITION 1992

IC-202
w
w
IC-1271
IC-302
w
w
IC-290
W50WERP IC-575 + IC-726
el 800W
ca: 30 dbi ERP ca 800 000 W
IC-471 + IC-765

EME = (MAnstuds)
2) MS = (Meteor scatter)

25 jum 1992
Den 25:e pA morgonen var vi framme i
Tallin. Vi hade i forvag gjort i ordning en
blanket!, dar all vAr utrustning var noterad
och dar vi forpliktigade oss att ta den med
oss, nar vi lamnade landet. Det var viktigt
att fA en stampel pA papperet och lamna en
kopia till den estniska tullen. Papperet med
stampeln ar bra att ha, om du blir stoppad
i den svenska tullen.
En av de estniska tullkillama tittade lite
undrande pA vArt ekipage. Jag kande att
jag borde forklara vad vi sysslade med och
vad det var for en utrustning. PA skamt
sade jag, att vi kommit for att jaga KGBagenter. Efter en kort stunds forundran i
blicken borjade han skratta och vi kande
oss valkomna. Vi hade inga problem med
tullen. Mart hade inget visum, men det ordnades pA 10 min.
Vai utanfor grindama vantade vAr vagvisare Tom, ES2RJ.
Efter handskakning var vi pA vag till Hiiumaa eller Dago, som vi sager. Vi hade en
farja att passa kl: 14:30, men tiden var val
tilltagen. Val framme vid farjan motte de
Ovriga deltagama upp.
Overfarten tog cirka 1,5 timme. Jag bdrjade bli hungrig och trodde att man kunde
ata ombord, men se det fanns inget. Jag
satte ett hopp till ett matstalle pA Dago,
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Hela gang el och EMEaniennen. Overst fr v:
ES5RY, SM0OGX,
ES5MG, ES5RN,
SM0ERR OCH ES5QA.
Nedre raden: SM0KAK,
ES0NW, ES2RY.ES5MC
och ES5PC.

men aven dar bedrog jag mig. VAr middag
dukades upp av egen mat pA en varm motorhuv mitt i samhallet. Bamen hade kul
och folk tittade, men for oss smakade det
bra.
Vid 18-tiden var vi framme och borjade
rekognosera. EME arrayet hamnade ute pA
en Aker och sandarutrustningen placerades
i en gammal bensinslation. 2, 70, 23 och
10 giga skulle upp i fyren 40 m over backen och 100 m over havet. Nu var det dags
att bara. Tank dig att bara upp utrustning i
en 40 m hog fyr med 101 trappsteg varav
72 st var cirka 35 cm hoga och hade en
lutning pA 70 grader. Jobbigt!!! Men allt
var dock pA plats innan den stora forbrodringen borjade.
26 juni 1992
Frukosten den 26:e bestod av brod, korv
och ryska armens Overblivna konserver och
flylande margarin. KylskAp? Nej, nej ing
en lyx. Men vi klarade oss bra i alia fall.
Vem bryrsig om lyx , bara man har el till
till riggen.
Vi bildade smA grupper och iordningstallde utrustningen. 6 m beamen var ett

hembygge med en SWR som var alldeles
for hog. Nu kom ”bra att ha grejen fram”.
En 4-elements beam monterad pA en mycket originell rotor. Drivningen lAg i botten
direkt pA marken, en kraftig motor med en
stor kuggkrans samt en indikator. Det fanns
inget endstopp och hela harlighcten var 12
m hog med tre staglinor. Den stalldes in
mot norr. Sedan fick man hAlla reda pA
vaderstrecken sjalv. Skulle vi av misstag
ha snurrat runt masten utan kontroll, skul
le koaxen ha dragit riggen ut genom fonstret. Personliga rekordet pA 360 grader rotorsnurr utan endstopp blev 7,8 sek. S1A
det om ni kan. Vi provade 6 m men inga
konds. EME utrustningen kom pA plats senare pA eftermiddagen.
Grabbama pA toppen av fyren hade sto
ra problem. Inget var riktigt rakt. Tanken
var att mastroret med 2, 70, 1296 skulle
stottas mot en stege och det hela skulle
snurra fritt. Forst fick den estniska flaggan
stryka pA foten annars skulle inte 55 elementaren gA fri. Grabbama var tvungna att
bygga hop alia antenner (som nu befann
sig pA 100 m hQjd med ganska kraftig vind)
• Nr 9 • 92
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2 juli 1992
Onsdag morgon kl.09.30 var vi i Stock
holm. Tullcn titiadc lite snclt pA oss men
lat oss passcra. Lasse, SM0KAK, som
stannadc ett par dagar extra, hade intc sam
ma tur. Eftcr all ha varit tvungen all plocka
ut varje lilcn pinal ur bilcn och eftcr all ha

inredningen var aven han

Summering:
Sammantagct var det cn lyckad expedi
tion. Vi hade tur med konditionerna, Stundom kundc jag gA med en handapparat pA
backcn och prata med kompisama via RU7
i Stockholm. Vi hade 2 m aurora, 1296
med 5.9 signaler till SM0. Dcssutom hade
vi 12 st glada amatdrer som fick ett nytt
land pA 10 giga. EME var en hojdare trots
att solcn storde mAncn. Vi korde 51 av de
150 amatdrer som ar QRV i varlden. Nar
mAncn hade gomt sig kordc vi 100 QSO:n
over The bird, AO-13. Satcllitlrustningcn
var upp 8xKlFO och ca 5 W. Ncr hade vi
5 element utan preamp med cn pinne som
maslror och ett bildack som stotta i bakandan. Vi hade hoppats pA lite batlre aktivitet pA bAdc 6 m och 70 cm. 80% av vAra
MS kontakter var genomforda och det ar
vi myckct ndjda med.
Planer finns redan for nasta Ar. Evcntucllt blir del Lcttland, Litaucn cllcr OJ0.
73 frAn
SM0OGX Kjcll, SM0KAK Lasse,
SM0ERR Marl

RESULTAT
144 MHz 169 QSO:n
50 MHz 242 QSO:n 76 rutor 24 lander
HF
155 QSO:n
10 GHz 12 QSO:n Forst i Estland SM0FZH
LangslSM3BEI 384 km
1296 MHz 21 QSO:n Langst OZ7IS 709 km
432 MHz 40 QSO:n Kontakter med DL OZ OH SM
EME70 51 QSO:n 4 kontincntcr
DETTA KORDES PA 2 M
OA-13
100 QSOin

z

30 juni 1992
Den 30:c borjadc lite irogl. Det fanns lite
aurora kvar tidigt pA morgoncn. Hcla det
sista dygnet var MS skeddat. Lagcl for alt
kora EME var into del basta. Nar solcn
och mAncn har ungefar samma riktning mol
jorden sldrs mAnmottagningcn av solstrAlama. Det fordras dA cn ganska avanccrad
ulrustning som t ex dator med tracking
program, som styr alia 168 elementen. Oppningsvinkcln ar bara 5 grader och det ar
ganska latt att missa om man kor antennema manuellt. Antcnncma har cirka 30
dbi och slutstcgct pA 800 W.

1 juli 1992
Den 1/7 var det avfard kl. 10. Farjan
frAn Dago skullc avgA kl. 12.15.
Vi var radda att det skullc biAsa upp for
dA skullc farjan intc gA den dagen. VAra
biljetter till Sverige skullc dA vara forverkadc och vanlctid pA 2 dygn tills nasta bAt
gick. Vi hade lur och bAtcn till Sverige
avgick kl. 19.00.

lattat lite pA
hemma.

<

28 juni 1992
Den 28:c vaknadc jag kl. 06.00. Mart salt
dA redan och varmdc upp mAncn. Det gick
over forvantan bra.
Under tiden 27-29/6 pAgick cn VHF con
test i Estland pA 2, 70, och 1296. Vi vann
med tolalt 93000 points.
Langsta QSO:l 2 m - 888 km; 70 cm416 km; SK7JQ 23 cm - 495 km.
Eftcrsom 6 m var tyst sA skeddade vi pA
14.345 VHF nalct. Vi var mycket poppis.
Vi kordc pA 2 och 6 m. Totalt 21 skedds
pA 2 m och 15 var riktigt genomforda.
Den 29:c var det magcrl pA sex meter.
Endast 11 QSO:n. Under dagen stod EME
rayct till ingen nytta. Vi kordc salcllit i
stallet. Vi kordc OA-13. Snacka om det
blcv trangscl. Det blcv 100 QSO:n.
Dagen gick och cnstaka kontakter togs
pA 2 och 70. Vi lufladc signalcn pA HF
och gav ojagama en ny o (IOTA EU-34 ).
Vid 16-tiden horde vi typiska aurora ljud
och vandc nasan mot norr. Napp dirckl.
Det var intc vilken aurora som heist, utan
en riktig bra sAdan. Det som kordes var
intc fy skarn: G. GM. DL . OZ. LA. OH
och SM.

Tom ES2RY och lvo ES0NW vid 144 MHz stolionen uppe ifyren.

PA eftermiddagen pAborjadcs rivningen
av EME arrayct och senarc pA kvallcn hissadcs utrustningen ncr frAn lomct och instuvningen i bilama borjadc.
Under hcla expeditioncn hade vi cn ivrig, cstnisk vidcofilmarc. Slundom trodde
vi att han hade vuxit fast vid kamcran. PA
kvallama lyckades han dock skilja sig frAn
den och visadc oss andra vad han hade
fAngat pA bild. Dcnna film kommcr troligen att kunna lAnas nar den ar fardig klippt.

COO

27 juni 1992
Den 27:e pA morgoncn kl. 04.00 var mAngubben igAng. Mart, SM0ERR, trummadc
ut signalcn ES0SM, som var ett nytt land
pA EME 70. Det forsta QSO:t var VK3UM.
Under dagen kordes 23 QSO:n pA 4 konti
ncntcr. Slundom var det pail pA mAncn.
PA 2 m kordes SP och DL pA FM. Kl.
19.00 vandc vi allt mot SM0 som lovat.
MAnga Tick ett nytt land och cn ny ruta.
Vi vanner av sex fick vArt, nar bandet
oppnadcs vid 18 tiden. Vi kordc 185 QSO:n
och tackle 60 rutor pA 80 minuter. Det var
svettigt. Detta kanskc var vAr enda oppning sA del var bara alt clda pA.

4k

inkl. rotor och ror innan de kundc resas.
Med gcmcnsamma kraftcr och nAgra ryska kraftutryck kom alll pA plats.
10 giga utrustningen montcrades pA
racket utan problem.
Fram pA forkvallen borjadc det fungcra
och de forsta QSO:na strommade in. Vi
hade bra konds fdr VHF och Jannc
,SM0OFV, lyckades att kdra oss pA 1296
med 100 mW och signalslyrka 5.5.

GM GW HA HB
OZ PA SM SP
UZ YL YU 4N
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J

AMBOREE ON THE AIR 16-18
oktober 19921 ar ar det den 35:e
Jotan och vi traffas som vanligt tredje
helgen i oktober. Anmalan om deltagande i Jotan gors till Grupp SK7TS
via packetradio, SK7TS @ SM7FEJ senast 1 oktober. Om ni inte har mojlighet att skicka anmalan den vagen, sa
duger fortfarande det gamla hederliga
sattet. Ansokningar om XA-signaler
maste dock fortfarande ga som "vanlig” post.

Vad ar Jota?
Jamboree on the air ar ett intemationellt
scoutarrangemang via amatorradio. Scouter over hela varlden sitter dA vid amatorradio stationer och pratar med varandra.
Gcnom att deltaga i Jotan kan man fA nya
vanner inom och utom Sverige. MAnga foljer upp dessa kontakter brcvledes och besoker varandra t ex pA scoutlager. Man kan
ocksA fA tips frAn andra scoutkArer till det
vanliga scoutarbetet Bara under denna speciella helg varje Ar ar det tillAtct att kora
amatorradio utan licens, om ansvarig sandareamator finns vid stationcn.

Hur ordnar man en
amatorradiostation till Jotan?
Tag i god tid kontakt med nAgon sandaramator eller amatorradioklubb pA er ort.
Kanner ni inte till nAgon amator eller klubb
kan ni ringa Jan, SM7NDX, tel 036-16 91
96 eller Gunnar, SM7OUJ, tel 036-766 96
sA skall vi forsoka tipsa er om lampliga
personer.

Hur ordnar man en
anropssignal?
Har man ingen klubbsignal kan ni soka en
specialsignal for Jotan. Ni som onskar en
XA-signal skall soka denna minst en mAnad i forvag. Ansokan skriven pA vanligt
brevpapper skall innehAlla:
1. Begaran om XA-signal.
2. Ange om ni haft XA-signal tidigare.
3. Under vilken tid ni skall vara igAng.
4. ScoutkArens fullstandiga namn, adress,
forbund samt stationens uppstallningsplats.
5. Namn, adress, telefonnummer och an
ropssignal pA stationsforestAndaren och vice
stationsforestAndaren, vilka bagge skall ha
A-certifikat.
6. Underskrift av ovanstAende personer.
7. Ansokan skall stallas till Telestyrelsen, men sandas via Grupp SK7TS, senast
25 September. Telestyrelsen sander ut signalema i borjan av oktober. Kostnaden for
XA-signal ar 320:-Privat anropssignal Om
ni inte har mdjlighet att fA tag pA tvA styck-
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en A-amatorer kan ni deltaga i Jotan med
en privat anropssignal.

Vanlig klubbsignal
Ni kan ocksA soka en vanlig klubbsignal.
Med den kan ni kora radio under hela Arct.
For att fA en vanlig klubbsignal fordras tvA
stycken A-amatorer som ar ansvariga for
signalen. Narmare information kan lamnas
av Telestyrelsen, Eva-Lisa Johansson, tel
08-707 45 86 eller Ulla-Britt Tax An, tel
08-707 46 07. Glom inte att meddela Grupp
SK7TS om ni fAtt en egen signal.

Anmalan
Anmal er till Grupp SK7TS, via packetra
dio SK7TS @ SM7FEJ, senast 1 oktober.
Anmalan gAr ocksA bra att gora brevlcdcs
till Grupp SK7TS, Oxtorgsgalan 15, 553
17 Jonkoping. Nar ni anmalt er fAr ni forhandsinformation med regler, dellagande
stationer mm. Anmalan skall innehAlla:
1. ScoutkArens anropssignal under Jotan.
2. ScoutkArens fullstandiga namn och
adress.
3. Tillhorande scoutforbund.
4. Namn pA den plats som ni kommer att
deltaga frAn (QTH).
5. Eventucllt dellagande grannkArs namn
och forbund.
6. Namn, adress, anropssignal och telefonnummcr till ansvarig sandareamator.
7. Om ni dellagcr med XA-signal, sA ange
anropssignalen pA er QSL-mottagare.
8. Ovriga upplysningar, t ex andra aktiviteter, om ni kor packet etc.
Forslag till traffar infor Jotan

Har foljer nagra tips i
punktform:
• LAt sandareamatdren informera om
amatorradio.
Oversatt information om scoulkAren och
er sjalva till engelska, sA har ni lattare att
prata under Jotan.

• Besok sandareamatdren.
• Forbered Jotan genom att hanga upp
varldskartan, skaffa nAlar sA att ni kan
pricka in de stationer ni pratar med, satt
upp QSL-kort mm.
•QSL-distribution. QSL-kort frAn Jotastationer kan sandas via SSA:s QSL-byrA,
Ostmarksgatan 43,123 42 Farsta. Tank pA
att ni mAste satta pA gallandc QSL-marke.
Glom ej att meddela Grupp SK7TS er egna
eventuclla QSL-mottagare. Vi sammanstaller sedan en lista som vi skickar till SSA.
• Kontakta tidningar, lokalradio De kom
mer garna och gor ett reportage om er aktivitet.
• Nat med Jotahiilsningar. 0950 UTC
Nordiskt HQ-nat 3750 kHz 1000 Dan
mark 3750 kHz 1015; Norge 3710, 3750,
7090 kHz 1030; Sverige 3750, 7090 kHz
1045; Finland 3750, 7090 kHz 1100; Is
land 3750 kHz
•Materiel till Jotan
Svenska ScoulrAdet, tel 08-650 35 35
Jolamarke i tyg Jotaaffisch
Svenska Scoutforbundet, tel 08-652 09
80 Radioscouthandboken, som bestAr av 5
delar med samlingsparm. Ni kan ocksA
kopa separata delar.

Uppmaningar
Grupp SK7TS uppmanar aven i Ar alia
scoutkArer att bjuda in en grannkAr. PA detta
vis kan vi pA ett enkelt satt oka antalet
deltagande scoutkArer.
Vid repeatertrafik mAste vi beakta att vi
inte ar ensamma om repeatrama. Kor korta pass och lyssna noga efter eventuella
breakers.
Tank aven pA att stationer frAn lander,
som annu inte ar med i den intemationella
scoutrorelsen ar varda att kontakta. Beratta for dessa stationer om Jotan och framforallt om scouting.
Vai molt under Jotan.
Grupp SK7TS
Oxtorgsgalan 15,553 17 JONKOPING
(§7© • Nr 9 • 92
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SM6CTQ, Kjell Nerlich, Parkviigen 9, 546 00 Karlsborg
QSL-information:SM5CAK/SM5DQC; MAnadens DX:are:SM6OLL

ar detta skrives i mitten av augusLordag 10 oktober Sondag 11 oktober
ti pagar redan planeringen for
arets DX-mote som blir den 10-11 oktober. PS DX-frekvens hors Romeo aktiv
fr&n Iran med specialanropssignalen
9D0RR och antligen har han valt en
QSL-manager som man kan skicka QSL
till utan att forlora brevet i postgangen.
I manadens DX-spalt Tinner du en ny
DX-Mote i KARLSBORG
checklist! som ar uppdaterad. Kopiera
checklistan och ha den vid rad iostat ion en
DX-MOTE i Karlsborg 10-11 oktober.
s4 kan du halla ordning pa vad du har
Arets DX -mote blir som vanligl milt i algjakten. Det ar sakert m&nga som tycker att vi borde
kort.
Diirmed over till manadens DX-nyheter: forsoka liigga motet pA annan lid men., det ar mAnga skal till att det just blir andra veckan i

N
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oktober. Forreslen tycker vi i plancringsgruppen alt skall nAgot jagas sA ar det rara DX-stationer.
Vi lovar som vanligl elt intressant program och detaljer kommer forllopande i SSA-bulletinen. I
Ar mAsie vi begransa anlalel dellagare till 100 stycken och har fAr det bli forst till kvam o.s.v.
Anmalan gor du enklast genom att salta in pengarna pA postgironummer 444 48 93-4. Hans
Hjclmslrdm, SM6CVX, Kalltorpsvagcn 2, 543 35 Tibro. Pengarna skall vara Hans tillhanda fore
den 30 September.
Nar detta skrives kan vi inte fastslalla kostnadema men vi kommer med informationer pA DXringen och SSA-bulletinen varje sondag. Reservera redan nu lordag och sondag den 10-11 okto
bcr for Arets DX-mote pA Karlsborgs Fiistning.
ZF8 och ZF2SP/ZF8: QSL via respeklive hemma
call.
OD5RH Lebanon. Hani N3IWM har horts aktiv.
QSL viaN3IWM
XU8CW Cambodia. Aktiv med F6IRF som opera
tor.
9A Croatia (ex- Yugoslavia) Stationer i Croatia anvander 9A-prcfix.
TU2.. Ivory Coast. TU2XT och TU2XZ har horts
aktiva pA 10M CW.
5H3.. Tanzania. 5H3NU och 5H3ITY hors aktiva
med 3 Ilalienska opcralorer.
KH8 American Samoa KII8/G4ZVJ hors aktiv pA
CW och RTfY.
7Q7XX Malawi. Dcnna station hors pA olika frekvenscrCW. QSL skall sandas via JH3RRA.
JW... Svalbard. JW2IJ och JW5PGA hors aktiva
pA SSB, CW och RTfY. QSL via LA2IJ och
LA5PGA.
TY1IJ Benin. Har horts aktiv. QSL via DJ5IO. Sigi
har varil aktiv tidigare frAn Benin, men skulle i slulel av juli Aka till S79 Seychelles. Hur som heist sA
ar han nu Ater i Cotonou.
TY/Y69OG/M som varil myckel aktiv, kommer ej
all bli godkand for DXCC dA han var ombord pA en
bAl.

KH9 Wake Island. Ken KK4DK ar aktiv CW, SSB
och RTTY. QSL skall sandas via OKDXA, PO Box
88, Wellston, OK 74881 USA.
J80X St Vincent har horts pA CW. QSL via JH4IFF.
C9RJJ Mozambique. John WA4WKY ar opera
tor. Han har horts pA olika frekvenser CW. QSL via
W8GI0.
HD8VO Galapagos Island. Denna operation blev
installd.
ET3JR Ethiopia. Operator ar Jacques, FD1PJQ.
han skall stanna i Addis Ababa 3 Ar. Jacques blir
endast aktiv pA 10, 15 och 20M. QSL via FD1OYK.
FW1DJ Wallis & Futuna. Operator ar Jose,
EO4OA
P40P Aruba. Naoki Akiyama, NX1L blir aktiv 7-9
September pA alia band. QSL via NX 1L
5U7M Niger. Yoshi hors ofta aktiv i olika tester.
Nar han ar aktiv stalls olika frAgor om QSL och
aktivitel varfor han vill meddela foljande. QSL kan
endast sandas via byrA och nar del galler aktivitel
pA lagre frekvens sA kommer han att bli aktiv med
monster anlcnner pA 80 och 160M i slutel av oklober.
TI9JJP Cocos Islands. En grupp pA 18 operaldrer
blir aktiva 1-11 november.
HJ0VGJ ar aktiv frAn San Andres Island (HK0)
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EL
E
JA
KII6Kort
KII6 Ung
LU
A4
OA
Ol)
PY
UA1
VK Kort
VK Ung
vu
W2
VV6
XE
ZL Kort
ZL Ung
ZS
Anlarktis

12
8
16
16
19
12
11
12
11
12
8
18
17
15
11
11
11
18
18
11
11

11
8
19
12
21
11
19
11
14
11
9
22
15
21
10
11
10
21
14
11
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4K1T Antarctis. Operaldren helcr Alex och han ar
hord pA 40M SSB. QTH uppgavs vara Russian Base
SP32. QSL skall sandas via U A1 AES.
D2... Angola. Efler Rudi, DK7PE opcralionen med
anropssignalcn D2CW i slulcl av juli har nu flera
stationer horts aktiva. Myckel flitigt aktiv ar F6BLQ/
D2 som lar vara QRV till in i September. Nar della
skrives har han cndasl horts pA SSB pA foljande
frckvcnscr 14280 kHz, 18120 kHz, 24950 kHz. QSL
skall sandas via F6ELE. D2FGC hors aktiv pA olika
frckvcnscr. QSL via OKI ANJ.
TNI AT Congo. Stationen fortsalier vara aktiv i oli
ka nalopcrationer. QSL via F6FNU.
VK5BUS Australia. Del Ungcrska team som tidigarc varil aktiva frAn S2 och EP bcfinner sig i borjan av augusti i Auslralicn. Alla QSL-kort for tidigare operationer ar tryckta och pA vag ul. Var dom
lar vagcn efler Auslralicn ar inle kanl..
KH1.. Baker & Howland. K9AJ, Mike meddclar
all medlemmar ur gruppcn som tidigare varil aktiva
frAn Kingman Reef och Palmyra 1988 nu planerar
en DXpedition till Kill. En 7 dagars operation kommer all la plats i slulcl av oktobcr.
VPS... South Orkney. En ny operator hors nu aktiv
med anropssignalcn VP8CKC. Namncl ar Derek och
han laranvanda samma station som Brian VP8CEM.
Derek skall stanna till 1994.
VP8CDJ South Georgia. Gordon har gAu QRT .och
Alervant hem.
K5MK/KL7 Plover Island, ar aktiv pA CW och
SSB alia band. QSL via K5MK.
VKO Heard Island. Jim, VK9NS som nar della
skrives hors aktiv frAn S2 Bangladesh plancrar en
operation till Heard Island. Operalionen kommer all
kosta en del och Jim forsoker fA finansielll stod frAn
olika organ is al ion er. NAgol datum ar annu into bckant.
PYOTUP Trinidade Island. Hors ofta sent pA kvallen aktiv pA 40M CW. PA anmodan kan han aklivera 80 och 160M. I slutel av juni hordes stationen
aktiv och dA uppgavs PY1AA som QSL-manager. I
augusti uppger samma station QSL via PY1RO. FAr
du konlakl med stationen kolla dA QSL-roule.
PY0TSN Skall vara aktiv en mAnad operator ar
PY3ASN.
S2 Bangladesh. Det har en langre lid varil hell omojligl all aklivcra S2. G3NOM, Ray har haft en ansokan liggande hos myndighelcma i 2 Ar ulan all erhAlla nAgot svar. I mitten av juli erhAllcr han anlligen tillslAnd och fAr vara aktiv med anropssignalen
S2/G3NOM. Redan den 22 juni hordes Calle,
SM6CPY aktiv pA 18 MHz med anropssignalcn S2/
SM6CPY. Sjalv har jag inle hort S21U med JA1UT
som operator men han lar ha varil aktiv. Den 6
augusti kommer den slora skrallen for dA blir Rudi;
DK7PE aktiv med anropssignalen S21ZC.och Jim
VK9NS hors med anropssignalen S21ZA. Rudi kom
myckel snart aktiv pA lagre frekvens och mAnga
SM-stationer rapporterar QSO pA 80 och 160M.
Rudi gick QRTdcn 10 augusti.
ZF8 Cayman Island. Blaine WA0JTB och Greg
KB0JBX ar aktiva med anropssignalema ZF2SO/

5,6
6,2

9,8

9
13
19

22
14

12
16
12
13

9
15
21
12
14
17

17
17
21

14
12

For SM-land gallcr att varden rued fet och kursiverad stil avser 1 hopp via E-skikt, dvriga avser 1 hopp via F-skikt
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Rudi, DK7PE aktiv fran D2 och
S21.
Rudi meddcladc den 15 juli alt han kommcr
att vara aktiv frAn D2 Angola perioden 22-30
juli. Aklivitel pA alia band utlovadcs och del
skulle endast bli CW.
Del blev en operation som vi sent kommcr
all glomma. Anropssignalen D2CW hordes nail
och dag pA olika band. Rudi har blivit en av
Europas basta CW-opcralorcr och han kan konsten alt beharska sig hur bokigt del an blir pA
frekvensen!
Rudi ar all tid aktiv pA rail frekvens pA rail
lid. Det blev 10 dagars aktivitet. SM3RXC ar
bland dom sista som hor Rudi akliv och kl 06
pA morgonen den 31 juli slangs slalioncn med
anropssignalen D2CW.
Den 6 augusti rapporlcrar Osten SM5DQC
atl Rudi ar akliv frAn Bangladesh med anrops
signalen S21ZC. Del blev en 5 dagars opera
tion och mAnga lusen QSO i loggen.
Rudi brukar kvitiera kontaklema med vackra
QSL-kort . En lilen donation i samband med
all du skickar QSL kommcr sakcrl all uppskatlas.
QSL sandes till Rudi Klos, Kleine Unlergassc 25, W-6501 Nicdcr-Olm Germany.

QSL-Route.
VP8GAV via GM0LVI D J Warburton, Law Vista
High Street, Errol, Perle PI 12 7QQ, Scotland, Great
Britain.
A22FN via W1LQQ, Charles E Gagnon Jr, 27 Echo
Acres, North Conway, Nil 03860, USA.
D2FGC via OKI AJN Ivan Matejicek, P.O. Box 127,
CS-46601 Jablonec, Czechoslovakia.
C9RJJ via W8GIO Paul R Vets, Rt 1 Box 140-42,
Bunker Hill, Wv 25413, USA.
D2CW via DK7PE Rudolf Klos, Kleine-Unlergasse
25, D-6501 Niederolm, Germany.
ZY0FZI via JH1ROJ Isao Numaguschi, 4-9-32, Naka
Aoki, Kawaguchi, Sailama 332, Japan.
9A QSL-byrA HRS QSL Bureau, P.O. Box 564,
41000 Zagreb, Croatia, (galler aven for YU2, YT2,
YZ2 och 4N2)
BY3AE Box 61, Tanjin, Peoples Republic of Chi
na.
BY4BB P.O. Box 020/057, Shanghai, Peoples Re
public of China.
FY5FX via FD1MGZ, Mehmet Ozmen, Secleur Pos
tal 91376, F-75998 Paris Annees, France
IIJOVGJ Box 852, San Andres Island, Colombia.
SU2MT
Box 1610, Alexandria, Egypt
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Konditionerna pa lagre
frekvenser.
Jag ar hclt siikcr pA alt vi gAr mot myckct
baltrc kondilioncr pA 80 och 160M. Peter
SM7CMY bcr mig bcratla alt enligt CQDL 7/92 sander den tyska fyren DKOWCY
numcra ocksA aktuclla soldata. QRG ar
10144 kHz. Var 10:c minut sander man
solflacksantal, sol (lode och den magnetiska aktiviteten A och K.
Sandningama pAgAr dygnet runt alia vcckodagar och hors myckct bra har i Sverige.

PA grund av plalsbrisl kommcr har cn forkorlad version som jag hamtat frAn QRZ-DX.
4K1T
4K4QQ/UN0
5H3CC
5K0C
5W1AU
9M2ER
C9NNA
C9RJJ
CI2M
CQ3B
CR5ATO
ED1IPA
ED2IZO
EJ0SI
EU0P
FF0XX
FR5ZQ/G
GB2PC
H44GC
HG6Y
HH7PV
HL0BDU/4
HZ1ZS
IG9/IK7RWE
J6LCV
JW0F
OG0BT
OH1MA/OH0
OY1HJ
PZ5EL
R250A
R300RF
RZ1OK/A
S21A
SO5OPW
TK/G3OZF/P
TV9CEE
UB9X/UB2KA
UX9C/P
V63JP
VE8CWI
VI150SY
VI4SZF
VP2MAO
VP2MR
VQ9QM
VQ9WM
W2IMO/KH2
XT2DK
XU8CW
YL750K
ZA/KC6KOU
ZC4FOC

Via UA3AES
Via RA1QQ
Via 11 HAG
ViaHKlHHX
Via W6KNH
Via AB4MD
Via SP2ADY
Via W8GIO
Via VE2CUA
Via CT3EE
Via CT1ATO
Via EA1AUI
Via EA2LZ
ViaEI6FR
Via UC2WDX
FF1NZH
Via FR5ZQ (or FR7ZQ)
Via G3MRC
Via K2PF
Via HA6OI
New manager: AA4DW
Via HL0BDU
Via ON6BY
Via IK7IJP
Not via KG6PD or KA6DFI
Via SP2GOW
ViaDL4DBR
Via OH1MA
Via OYFRA
ViaFY5CL
Via RA4AK
Via RA3MI
Via UA1OFT
Via W4FRU
Via OE1OPW
Via G3OZF
ViaFlMXH
Via UB5VDD
Via UZ9CXE
Via KH6UH
Via VE2SEI
Via VK2WI
Via VK4CHB
Via W5NO
Via N5DXD
Via W4QM
Via K7IOO
Via WB2OQY
Via OE3DKS
Via FD1GTR
Via YL2GA
Via OH2BE
ViaGM3YTS

Bandct har i borjan av augusti
pAverkats av standiga Askvadcr,
QRM och QRN nivAn har varit
besvarlig.
Den 5 augusti borjade som en vanlig
kvall. Jag praiar cn lAng stund lokalt med
SM3BDZ, Lasse i Ostcrsund. Eftcr QSO
med Lasse hors cn svag station ropa. Till
cn borjan var det omojligt att fA anropssignalcn ok. Eftcr cirka 10 minuter har jag
klart for mig att det ar 4S7RO som anropar. Han okar i signalstyrka varjc minut
och nar vi avslutar forbindclscn har han
kommit upp till 7 i styrka. Eftcr detta QSO
lyssnar jag over bandct och hor svagt sta
tioner frAn Sydamcrika. Jag brukar i semcslcrpcriodcn valja ut en natt , som jag
foljcr bandct fr^n kvall till tidig morgon.
Jag kokar cn termos kaffe och laddar upp
med lite smorgAsar. Hoppas nu bara att det
blir utdclning.
ZC4SXW kor i ren contest style och ban
dct kokar av stationer som anropar. Nu
inlcds hArdbcvakning pA svaga stationer.
PA 1832 hor jag cn svag PY-station ropa
CQ. Forst fAr jag anropssignalen till
PY0XP. Eftcr cn stunds lyssnande, blir
slalioncn svagarc och nastan forsvinner i
QSB. Innan han ar hell borta har jag fAtt
anropssignalen till PY0TUP med QSL via
PY1 RO. KI har blivit 0.30z och det vimlar
av PY-stationcr. Bland de starkaste noteras PT2SC, PP7JR, PY5CC och PY5CQ.
01.20z hors plotsligt TU2MA i kraftig
QSB. Det ar inte mAnga stationer som hor
honom, sA han ropar upprepade CQ.
VE1ZZ, Jack har Hera timmar varit stark
och han kor stationer i Europa. Klockan
borjar nu gA mot 02z och nu borjar aven
USA komma in. PA 1833 hors en pileup
och det kommcr nu att la mig cn timma att
fA fram anropssignalen bland alia USAstationer som ropar. Stationen som blir sA
fliligt uppvaktad heter J6/F5ZK och han
kor under den tid jag lyssnar ingen i Euro
pa.
Nar klockan ar 03z orkar jag inte stanna
uppe langre. Bandct ar vidoppet mot USA
och dom som vaknade tidigt den morgoncn bjods pA fina USA-konditioner.
PA kvallcn den 6 augusti hors ZS1JX,
Peter med fina signaler. Jag lyckades nog
pricka ett dygn man minns.
DXrcd SM6CTQ.
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HK
JD/O KL7
HK0M JT
KPI
KP2
HK0S JW
HL
JX
KP4
HP
JY
KP5
HR
K
LA
KC6 LU
HS
KG4 LX
HV
HZ
KH0 LY
I
KH1 LZ
KH2 OA
IS
J2
KH3 OD5
KH4 OE
J3
J5
KH5 OH
KH5K OHO
J6
J7
KH6 OJO
J8
KH7 OK
JA
KH8 ON
JD/M KH9

ox

OY
OZ
P2
P4
P5
PA
PJ
PJ7
PY0F
PY0S
PY0T
PZ
S2
S7
S9
SO
SM
SP
ST

Inkomna QSL
Det har de senaste mAnadcma kommit
mycket mindrc QSL-kort via den Svcnska
byr^n. Anledningen kanner jag inte till,
men givetvis pAverkas det av att Box 88 i
Moskva fungerar dAligt.
QSL som kommit via managers och via
direkt ar foljande: ZA1HA S2/HA5BUS
EP/HA5BUS BV5BG FOOCI ZA1BM
HH7PV via AA5DW PJ7A 3D2AG
3X0HNU 4K1ADQ 6T2YD/SA FR/G/
DJ8CR 5H3GM T26DX CEOYAD
ZD7SM T32BW och S79HP.

DXCC
DXCC Backlog: The DXCC Backlog has
the DXCC desk processing applications re
ceived in early march at this time. Appplications are 33% ahead of last year, despite
the new application fees, and number of
cards to be checked in up 50% over 1991.
DXCC desk staff is back to full strength,
and is working to improve turn-around
time.
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BAND:
TK
UJ
UL
TL
TN
UM
TR
uo
TT
V2
TU
V3
V4
TY
TZ
V5
UA/A V6
UA/E V7
UA/FJ V8
UA2 VE
UB
VK
VK0H
UD
VK0M
UF
VK9L
UG
VK9M
UH
VK9N
UI
VK9W

uc

VK9Y
VK9X
VP2E
VP2M
VP2V
VP5
VP8F
VP8SG
VP8SH
VP8SO
VP8SS
VP9
VQ9
VR6
VS6
VU
VU/A
VU/L
XE

•

O

•

Checklista For DXCC
Har ovan Finns en uppdatcrad DXCC-lista. Ett bra hjalpmedel for att hAlla rcda pA
vad man kort. Sjalv brukar jag klistra cn
sAdan lista pA loggbokens utsida och markera de lander jag har haft forbindclsc med.
En ring i rulan kan t ex markcra att QSL
kommit in. Du hitlar sakcrt p& nAgot liimpligt markeringssystcm. Kopicra upp listan
innan du anvander den sA har du for de
olika bandcn.
Lycka till med DXCC-arbctct. - DXred.

ST0
SU
SV
SV/A
SV5
SV9
T2
T30
T31
T32
T33
T5
T7
TA
TF
TG
TI
TI9
TJ

-O

DXCC CHECKLISTA FOR
Al
CE0Z El
FT/X
CN
A2
EL
FT/Z
EP
FW
A3
CO
A4
CP
FY
ES
ET
A5
CT
G
GD
A6
CT3 F
A7
CU
FG
GI
A9
FH
GJ
AP
CY9 FK
GM
BV
CY0 FM
GU
BY
D2
FO
GW
C2
D4
FOOX H4
FP
D6
HA
C3
DL
FR
HB
C5
C6
DU
FR/G HB0
EA
C9
FR/J HC
CE
EA6 FR/T HC8
CE0A EA8 FS
HH
CE0X EA9 FT/W HI

DXCC Rule 8: Land Stations.
Among the many issues currently under
consideration by the ARRL DX Advisory
Committee (DXAC) is a request to relax
DXCC rule 8 concerning land-based sta
tions.
The current rule reads:’’All stations must
be land stations. Contacts with ships and
boats, anchored or under way, and airbor
ne aircraft, can not be counted.”
An amateur in Chagos VQ9 notes that
his shipboard operation from the lagoon of
Diego Darcia is licensed and controlled by
the local authorities, who treat his opera
tion from a ship in exactly the same way
as they do land-based amateur activity.
A survey of local DXers showed a even
split between those favoring relaxing Rule
8 to allow such shipboard operations ver
sus retaining the present rule. Among the
arguments against relaxing the Rule are:
Consistency: We have been using the
same rule for more than 50 years, and it
has worked fine;
How close? If we permit shipboard ope
ration to count for DXCC, how close does
the ship have to be? At the dock? 12 mi
les? 200 miles?
Integrity: How would DXCC know that
an oparation occurred where stated?
Wouldn¥t it be easy to say you were near
St. Peter and St. Paul Rocks when you
were actually off the coast of Brazil?
Local authority: When a DXer physical
ly lands, he or she comes under the direct

XF4
XT
XU
XV
XW
XX9

xz

YA
YB
YI
YJ
YK
YL
YN
YO
YS
YU
YV
YVO

Z2
ZS8M
ZA
ZS9
ZB2 1A0
ZC4 IS
ZD7 3A
ZD8 3B6
ZD9 3B8
ZF
3B9
ZK1S 3C0
ZK1N 3C1
ZK2 3D2C
ZK3 3D2F
ZL
3D2R
ZL7 3D6
ZL8 3V8
ZL9 3X
ZP
3YB
3YP
ZS
ZS1 4J1
SUMMA:

4S7
7Q
4U1ITU 7X
4U1UN 8P
4X
8Q
5A
8R
5B
9G
5H
9H
5N
9J
5R
9K
9L
5T
9M2
5U
5V
9M6
5W
9N
5X
9Q
5Z
9U
6W
9V
6Y
9X
9Y
70
ANT
7P

control of the local authoriues, which might
not be the case for shipboard operations.
Among the arguments in favor of relax
ing Rule 8 were:
Fairness: The DXCC desk has approved
many other operations which actually took
place from ships. Why not acknowledge
this with a relaxed rule? Further, if the DX
operator must get exactly the same per
mission, and is under the same reglations,
as land-based operations, shouldn¥t the
operations be treated the same? In other
words, if the local authorities says the ope
ration is legal, shouldn¥t the ARRL accept
same? Also, DXCC accepts mobile opera
tion, contacts from aircraft on the ground,
and shipboard operations when some part
of the station is on land. Why not go a
little further?
Safely: DXpeditioners have been killed
trying to land: Why don't we save lives,
and permit operations from boats? (A re
cent operation from a ship docked at Ang
ola was turned down for DXCC credit; the
operators said they would have been in
danger of being shot if they had set up on
the dock.)
DXred: Denna inircssanta artikel hittade
jag i The DX Bulletin och det kanske kan
vara nAgot att diskutera pA vArt kommande
DX-moie? Skall DXCC Rule 8 andras eller skall det vara som det blev inskrivet
redan 1930? Ja, kan vi pAverkade det overhuvudtaget

DXCC desk.
DXCC desk meddelar att S21NQ, WZ6C/S2
och WA9POX/D2 korten inte an ar godkanda
for DXCC.
Senaste FOOCI operationen frAn Clipperton
samt OD5/SP1MHV och OD5/SP7LSE operationema ar godkanda for DXCC. Med andra
ord det just mottagna Clipperton kortet kan
direkt sandas in till DXCC.
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CONTEST

SM3SGP, Gunnar Widell, S&gvreten 82, 818 32 XALBO
Tewtledare SM3CER, Jan-Eric Rehn, Linataet 18, 863 00 SUNDSBRUK; MT SM4BNZ

KALENDER
SEPTEMBER
5-6
12-13
13
13
19-20
26-27

0000-2400
1200-2400
1400-1500
1515-1615
1500-1800
1500-1800

All Asia SSB
Eu DX Contest SSB
SSA MT CW Nr 9
SSA MT SSB Nr 9
SAC CW
SAC SSB

8/92
1/92
1/92
9/92
9/92

OKTOBER
18
18
24-25

1400-1500
1515-1615
0000-2400

SSA MT SSB Nr 10
SSA MT CW Nr 10
CQ WW SSB

September = SAC
Detta Sterspeglas i detta nummer med flera artiklar
med anknytning tillSAC. Observera nyheten att
SAC i Sr sponsrats av ett antal foretag, se nedan,
som bidragit med fina priser. Jag hopppas att detta
inspirerar till storddd (mer an 500 QSO). Studera
fjolarets resultat och satt upp en malsattning for
SAC med hjalp av dessa. Kom ihag att uppdatera
din DXCC-lista sa du inte missar nagra multipliers i
onodan.
Har du inte skaffat logg-programmet for SAC, EU
fran LTA/SM5GMG, ar det hog tid att gora det nu.
Lycka till i testen!

SM0NSJ och SM5GMG har flera MIS rekord tillsammans

Priser i arets SAC!
Under juli mAnad kontaktadc jag ett anial amatorradiofirmor i Sverige och frAgadc om de kunde stalla upp
med nAgot cllcr nAgra priser till vAra tester. Gensvaret
var myckct positivt och gav resultat cnligt nedan. Pokalcr kommcr att dclas ut till vinnama i klasscrna Single
Op/All band CW respektive SSB, samt CW+SSB (com
bined). Alla som kor mer an 500 QSO i nAgon Single
Op klass dcltagcr i utlottningcn av ovriga priser.
500 QSO ar ingen omojlighct alt kora cns med cnkla
grejor.
Single Operator, All band
CW: Vandringspokal basta SM-station - CONTEST
QTC.
SSB: Vandringspokal basta SM-station - SM3DMP.
Combined (CW+SSB): Vandringspokal - SM5GMG.
Over 500 QSO:
WJ2O Master QSO logging program - JONIT
Magnctfot + Duobandsantcnn 2m/70cm - Microwa
ve Scandinavia Consult AB.
DiskettlAda med 10 st formatcradc disketter - POCAB Forsalning.
Multimeter - ELFA.
Prcsentkort 500 kr - SVEBRY.
9EL2,9cl 2 m yagi - V^rgArda Radio AB.
EU-tcstloggprogram - LTA/SM5GMG.
Prcsentkort 1000 kronor - Corporate Software.

MISSA INTE SAC l]
CW: 19-20 September
SSB: 26-27 September
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MT 7 CW 1992

MT 7 SSB 1992

1 .SK3IK
Y 201
Y 409
2 .SM3CER
3 .SM3FVW Y 209
4 .SM3RAB
Y 203
5 .SM3AF
Y 403
6 .SM3CGE
Y 203
7 .SM5GXW D 902
8 .SM3LGO Y 207
9 SM3FJF
Y 405
10.SM3PGN Y 203
11 .SM3LIV Y 407
12.SM3TRV Y 407
13 .SM7HSP K 105
14 .SK7CA
H 507
15 .SM0UEP/5D 207
Chccklogg insandes av SM5AOG och SM5SLC. 16.SM7PER K 503
17 .SM7CFR F 1210
Foljande sande inle in loggen: SM0AHQ,
18 SM5AHD I 165
SM5AU samt SM7SMS. Totalt deltog 20 sia- 19 .SM7ATL H 507
tioner i testen.
20 SM5CWV U 902
21 .SM0DZH B 705
22 .SMICIO
I 120
23 .SM5BTX U 1122
Salems Sandareamatorer
1713
24
SM6ZN
N
311
Wemamo Radioklubb
817
25 .SM5MLE U 802
Sundsvalls Radioamatorer
816
26 .SM4GTB W 502
Bor3s Radio Amatbrer
765
27 .SM4JUW s 101
Asea Radio Amateurs ARA
672
SM3MQF
Y 409
Pejl Radioklubb
600
29 .SM2NZKAC 701
Kalmar Radio Amator Sallskap
465
30 .SM7EXA M 901
31 .SM0LZT B 2301
Radioklubben Faxe, Soderhamn
360

1 .SK0HB
B
2 .SM7CFR
F
3 .SM6CZU
P
4 .SM3CER
Y
U
5 .SK5PZ
B
6.SM0DZH
7 .SMOUEP
A
8 .SM5AHD
I
9 .SM7ATL
H
10.SM3TLG X
11 .SM2BQE AC
12.SM0LZT B
13 .SM51MO D
14 .SM3TRV Y
15 .SM7EXA M

2301
1210
304
409
802
705
127
165
507
1004
510
2301
702
407
901

15/14
15/8
16/9
13/12
10/13
12/11
10/12
12/11
11/6
7/9
14/ 1
9/4
10/0
5/4
5/0

52
43
45
45
42
40
39
44
31
30
27
24
19
16
10

18
19
17
16
16
15
15
12
15
12
12
8
6
6
5

936 1000
817 873
765 817
720 769
672 718
600 641
585 625
528 564
465 497
360 385
324 346
192 205
114 122
96 103
50
53

KLUBBTAVLINGEN CW

Skellefte^ Radioamatorer
Vingdkers Radioklubb

324
114

MTLOGG-ADRESS
PA forekommen anledning mAsle jag pApeka all MT-loggama skall sandas till undertecknad sA atl vedeibdrande sakrare kan
rakna med alt vara med i resultailislan.
De sisla mAnadema har Janne, -CER fAll
nAgra loggar saml har nAgra loggar hamnai pA min fritidsadress, dar jag dock inle
vistas sA ofla. Adressen som skall anvandas ar darfor: Rolf Arvidsson, Skogsvagen 1 Senna, 696 02 HAMMAR.
73 SM4BNZ

24
04
19
17
14
15
14
14
12
12
11
12
11
12
10
11
10
9
9
9
8
6
7
8
5
4
4
4
4
5
4

29/28111
27/26 21
30/18 91
22/22 82
21/21 79
17/22 72
12/24 71
17/18 69
14/24 74
15/21 71
14/20 69
8/21 58
13/14 54
13/11 48
11/18 57
12/12 48
IC/16 52
6/20 51
10/14 48
0/23 43
6/19 47
16/10 52
0/23 43
5/11 32
0/17 33
7/11 36
7/12 35
8/11 35
7/10 33
9/5 26
0/8 15

2664 1000
2184 820
1729 649
1394 523
1106 415
1080 405
994 373
966 363
KXK 333
852 320
759 285
696 261
594 223
576 216
570 214
528 198
520 195
459 172
432 162
387 145
376 141
312 117
301
113
256
96
165
62
144
54
140
53.
140
53
132
50
130
49
60
23

SM6ZN korde QRP. Checkloggar insandes av
SM3BDZ/m,, SM3M1ID och SM7AVZ. Loggar
saknas frin SM5AU samt SM7SMS. Totalt deltog 36 stationer i testen )+ 1 station som ej sant in
logg samt ej Aterfunnits i minst 5 loggar).

KLUBBTAVLINGEN SSB
Adalens Sandareamatorer
Sundsvalls Radioamatorer
V Blekinge Sandareamatorer
Kalmar Radio Amator Sallskap
Vasteris Radioklubb
Salems Sandareamatorer
Wemamo Radioklubb
Pejl Radioklubb
Gotlands Radioamatorklubb
Sodra Dalamas Sandareamatorer
Arvika Sandareamatorer
Storumans Amator Radio Klubb

8685
5773
1122
1008
853
630
520
376
312
144
140
132
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Contest—
5) Band

SCANDINAVIAN
ACTIVITY
CONTEST

3.5 - 28 MHz i overensstammelse med IARU
Region 1 bandplan.(OBS! 3560-3600, 36503700, 14060-14125 och 14300-14350 kHz skall
hollas fria frin testtrafik. Undvik aven ”DXdelen” pi varje band. Ex. 3500-3510.

6) Testmeddelande

Allmanna regler for skandinaver

Bestir av RS(T) + lopnummer frln 001. QSO
efler 999 numreras 1000, 1001 osv. Multi opMulti TX stationer sander separata serier pi
varje band. Samma station kan kontaktas en
ging pi CW och en ging pi SSB pi varje
band. Endasl CW/CW och SSB/SSB kontakter
raknas.

1. Malsattning

7) Poang

1992
Au uppmunlra skandinaviska och ickeskandinaviska amalorer att konlakla varandra och alt
forbaltra operaldrsskickligheten hos alia amalorer i varldcn. Skandinaviska stationer skall
forsoka konlakta si minga ickeskandinaviska
stationer som mojligl. Foljande prefix raknas i
denna test som skandinaviska: JW, JX, LA/
LB/LG/U, OF/OG/OH/OI, OHO, OJO.OX, OY,
OZ, SJ/SK/SL/SM och TF.

Tvivags QSO med sant och mottaget testmed
delande raknas for QSO poang. Komplett QSO
med Europa ger 2 poang, med DX-stationer 3
poang. DX-slalioner: QSO med Nordamerika
2 poang, med andra kontinenter 3 poang.

2. Deltagande

Multiplicera summan av QSO-poang pi alia
band med summan av multipliers pi alia band.

Alla radioamatorer inbjudes alt dellaga i lesten. Testen ar tills vidare ocksi oppen for
SWLs.

3. Datum och tider
CW: 3:dje hela weekenden i September.
SSB: 4:de hela weekenden i September.
Start: Lordag 1500 UTC. Slut: Sondag 1800
UTC.
1992: CW: 19 sept 1500 - 20 sept 1800 UTC
SSB: 26 sept 1500 - 27 sept 1800 UTC.

4. Klasser
a) Single op-Single TX-A11 bands.
Single op-Single TX-Single band.
Single op-Single TX-A11 bands-QRP
Single op: En person genomfor alia QSO, loggning och avsokning av banden. QRP operalorer fir endasl anvanda station med max input
10 wall.
b) Multi op-Single TX-Allbands.
Endast en signal i luften it gingen ar lill&ten.
OBS! Huvudslationen skall stanna pi ell band
minst 10 minuter. Undantag: del ar lillitet alt
med en sk ’’Mulliplierslation” kora en station
pi annat band om det ar en ny multiplier. Den
na ’’Multiplierslalion” misle ocksi stanna pi
samma band minst 10 minuter. Denna regel ar
lika som i CQ WW-teslerna.
c) Multi op-Mulli TX-A11 bands.
Ingen begransning i anlal sandare, men endast
en signal per band ar tillilen. Alla sandare och
mottagare, inkl moltagare for avsokning av ban
den for en station som anvander samma anropssignal, skall befinna sig inom en diameter
av 500 meter.
d) SWL. Endasl Single op-Allbands ar tillilen.
Loggama skall innehilla: Dalum/tif i UTC,
band, hord station, teslmeddelande sant av ickcskandinavisk station, multiplikalor samt po
ang. Endast stationer ulanfor Skandinavien ger
poang och multiplikatorer. Poangberakning som
for sandardelen.
For alia klasser:
Anvandning av varselnat eller annan assistans
frin andra an slationen operatdr/operalorer ar
inle till Met. (Alltsi: inle ens multi-stationer fir
anvanda Cluster i denna test)
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8) Multipliers
Varje nytt DXCC-land (ulanfor Skandinavien)
raknas som multiplier pi varje band.

9) Slutsumma

10) Logginstruktion
Avskrivna loggar eller kopior pi orginalloggama skall foras separat pi CW och Phone.
Loggama skall innehilla: Datum/lid i UTC,
kord station, sant och mottaget testmeddelan
de, band, multiplier och poang.
Sammanrakningsblad: Alla deltagare skall bifoga ell sammanrakningsblad innehillande stalionens anropssignal, klass, operalorens namn
och adress. Vidare skall det innehilla anlal QSO
efler alt eventuella dubblelter ar avdragna, an
lal dublelt QSO, antalmultipliers per band,
QSO-poang per band och slutsumma.
Mui tipi ierchecklista: Alla deltagare skall bifoga en mulliplierchecklista for varje band med
mer an 200 QSO.
Dubletl QSO-lisla: Eventuella dubblelter skall
markeras i loggen med 0 poang. Varje deltaga
re skall bifoga dublelt-QSO-checklista for var
je band med mer an 200 QSO innehillande
korda stationer i ex vis DXCC-land och anropsignalomriden. (Ex. UA1, UA2 osv.)

Loggar pa diskett: OBS !
Du kan skicka dina loggar pi diskett till Testkommiteen. Det skall vara DOS formalerade
diskeller. 3,5" eller 5,25". Anvant dataformat
ar inle si kriliskt, men det misle vara en AS
CII fil. Exempelvis ARRLs logg-standard ar
acceptabel.
Regler: Etl QSO/rad. Varje rad miste inne
hilla: Datum, tid i UTC, call, sant medd (inkl.
RST), moll medd (inkl.RST), multiplier (om
det ar etl mulliplier-QSO), poang (dubbletter
skall markeras 0 poang), band, mode.
Skickar du loggen pi diskett behover du ej
skicka med den utprintad ocksi. Summeringsblad skall dock alltid vara ulskrivet. Disketten
miste vara mlirkl med Call, teslens namn, klass,
tesldatum. CW och SSB kan vara pi samma
diskett. Om du vill ha tillbaka disketten miste
du bifoga SASE.

11) Forsakran
Med sin underskrift pi sammanrakningsbladet
forsakrar deltagarna att teslregler och licensbe-

stammelser har foljts. For Multi Op stationer
skall den som ar ansvarig for stationen underleckna.

12) Adress
Loggama med tillhorande listor sandes till:
SSA Testledare
Jan-Eric Rehn, SM3CER
BOX 54
863 01 SUNDSBRUK

13) Senaste poststamplingsdag
Loggama skall vara poststamplade senast 31
oktober.

14) Priser
S Mid aramatorer: Vinnaren i varje land s&val
som i varje klass (QRO) pi CW och Phone
erhiller diplom forutsatt att en rimlig slutsum
ma uppnitts. QRP deltagare fores upp pi en
gemensam lista for hela Skandinavien.
Beroende pi deltagarantalet kommer det att
utdelas fler diplom. Vinnaren i Skandinavien i
varje klass (QRO) bide pi CW och Phone erhiller en plakett.
SWLs: Baste SWL i Skandinavien erhiller
diplom. Beroende pi deltagarantalet kommer
det att utdelas fler diplom.

15) Diskvalificering
Overtradelse av reglema for amatorradio i deltagarens land, osportsligt upptradande samt att
krava poang for obekraftade QSO och multip
liers kan medfora diskvalificering. Logg med
mer an 1% icke borttagna dubbletter medfor
alllid diskvalificering. For varje icke borttaget
dublett-QSO som hittas av testkommiteen, ges
etl straff pi 5 QSO av samma varde som dubblelten.
Testkommittens beslut ar fasta och kan inte
overklagas.
DIREKT EFTER TESTEN TRAFFAS VI
PA 3750 kHz FOR ATT JAMFORA RE
SULT ATEN !!

SAC ALL TIME RECORDS
SVERIGE:-sm
CW
Single op
All bands
3.5 MHz
7 MHz
14 MHz
21 MHz
28 MHz
QRP
Multi op
Single TX
Multi TX

SM5EKM
SM5GMG
SM4CMG
SM4CMG
SM0JHF
SM5INC
SK0BU

1980
1986
1985
1987
1980
1991
1984

939.328
46.995
115.196
221.052
118.788
52032
68.850

SM5GMG
SL0ZG

1989
1991

965.549
1.867.704

SM5AQD
SM1ALH
7S5BE (5AQD)
SM4GNU
SM5GMG (ONSJ)
SM5HPB
SM0DJZ
SMOOGQ

1989
1981
1988
1989
1990
1980
1990
1984

1.772.960
21.760
136.888
365.661
240.548
101.417
56.960
886.010

SM5GMG
SK5EU

1989
1982

2.015.429
2.610.400

PHONE
Single op
All bands
3.7 MHz
7 MHz
14 MHz
21 MHz
28 MHz
QRP
SWL
Multi op
Single TX
Multi TX

SAC 1992
Priser att vinna!
Kor mer an 500 QSO.
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RESULTAT SAC 1991
SVENSKA RESULTAT

SCANDINAVIAN CUP
SSB

CW

COUNTRY
OH-Finland
SM-Sweden
LA-Norway
OZ-Denmark
OY-Faroe Is.
TF-lceland

TOTAL

15,880,455
6,272,742
3,067,604
2,717,823
740,772

26,965,891
11,103,325
5,574,835
3,048,208
54,580
0

42,846,346
17,376,067
8,642,439
5,766,031
795,352
0

0

CW
COUNTRY-LOGS-POINTS

COUNTRY-LOGS-POINTS

OH
SM
LA
OZ
OY
TF

OH
SM
LA
OZ
OY
TF

26,965,891
11,103,325
5,574,835
3,048,208
54,580
0

63
55
41
30
1
0

15880455
6272742
3067604
2717823
740772
0

BAND BY BAND BREAKDOWN
CW
SINGLE OP MULTI BAND
CALL
OF8PF
OF6EI
OF1HS
OH4NRC
OF1AF
OH1AD
OF1MMM
SM5GMG
OF2PM
SM5IMO

SCORE
1149888
1119632
1028151
940108
926192
918652
893010
892683
884252
875912

Multiplier
80 40
20
54
29 45
33
49
53
41
28
52
27 41
49
28 45 47
33 44 49
27 40
49
33 44
51
34 44
50
31
45 45

15
57
53
52
50
52
48
50
49
44
45

10
41
44
40
35
42
44
40
36
40
40

All
226
232
213
202
214
218
206
213
212
206

QSOs
80 40
161 335
225 352
150 270
150 295
166 347
243 403
159 225
224 366
246 321
236 408

20
652
580
532
553
497
434
533
471
472
474

15
603
518
701
604
495
440
558
439
438
417

10
297
269
267
228
240
247
244
221
219
218

Pts
All
2048
1944
1920
1830
1745
1767
1719
1721
1696
1753

All
5105
4826
4827
4675
4328
4214
4335
4191
4171
4252

MULTI OP SINGLE TX
CALL
OH2HE
OF2AQ
OFOBBF
OF6AC
SLOCB
SK7CE
OZ6FAX
OH7AAC
SK7OL
OF3NE

SCORE
1144728
1065078
1050643
955058
754510
575250
562496
517104
509298
496748

80
27
33
29
29
27
29
29
28
23
14

40
46
49
41
35
43
37
38
39
41
37

20
57
55
48
57
48
46
42
42
42
31

15
53
54
50
51
41
41
41
46
42
44

10
51
46
41
46
38
24
26
13
26
31

All
234
237
209
218
197
177
176
168
174
157

80
190
198
214
204
152
194
176
105
68

40
396
446
354
192
315
283
290
287
271

20
634
423
545
673
471
384
462
351
268

10
15
558 231
490 259
572 339
483 211
353 268
306 152
60
340
317 148
485 186

All
2009
1816
2024
1763
1559
1453
1315
1328
1208
1278

All
4892
4494
5027
4381
3830
3250
3196
3078
2927
3164

SCORE
2504975
2222328
1867704
845740
239932

80
44
33
28
25
8

40
55
51
48
40
32

20
63
61
62
53
48

15
61
54
54
33
36

10 All
52 275
49 248
44 236
45 196
9 133

80
329
384
326
167
16

40
698
666
511
319
197

20
1223
1092
1108
765
319

15
1071
1157
883
237
194

10
276
369
357
293
55

All
3597
3668
3185
1781
781

All
9109
8961
7914
4315
1804

SSB

CALL
SCORE
OF1EH
848452
OH4NRC
840463
OH6LK
746405
OY9JD
740772
OH5TS
662904
OF6YF
622710
601874
OF8LQ
OF1MMM 564425
OF1MXY 546208
OF1AF
496741

Multiplier
80 40
20
38
56
49
30 45
63
33
43
50
31
41
58
31
41
45
27
32 57
22 34
58
30
39 47
30
37
55
44
58
29

15
60
55
51
53
58
52
53
58
46
47

10
39
28
28
45
41
30
15
37
34
25

15
73
64
62
51
57
47
47
54
41
42

10
42
59
48
48
37
40
29
41
25
13

All
242
221
205
228
216
198
182
211
202
203

QSOs
80
40
165 265
149 269
126 248
131 286
157 139
114 162
74 183
132 171
119 163
124 254

All
270
262
235
236
207
212
200
216
185
121

80
205
106
141
148
87
137
160
156
90
15

20
422
474
521
581
334
443
698
266
561
294

15
533
616
567
234
527
544
449
463
315
339

10
107
72
56
155
99
58
38
88
77
38

Pts
All
1492
1580
1518
1387
1256
1321
1442
1120
1235
1049

All
3506
3803
3641
3249
3069
3145
3307
2675
2704
2447

MULTI OP SINGLE TX
SCORE
1156140
973854
754115
735848
709182
621796
534800
519480
443075
273944

80
37
29
30
31
24
31
33
34
28
8

40
53
46
39
47
30
31
37
37
41
14

20
65
64
56
59
59
63
54
50
50
44

40
315
269
223
249
193
125
195
172
262
46

20
466
423
427
434
467
389
292

15
693
607
465
396
639
523
424
zn 360
312 312
432 426

10
74
119
94
105
124
60
54
77
48
23

All
1753
1524
1350
1332
1510
1234
1125
1042
1024
942

All
4282
3717
3209
3118
3426
2933
2674
2405
2395
2264

20

SM5GMG 892683
op. SM3SGP
SM5IMO 875912
SM0DRD 537966
SM3CCM 458544
SM6CUK
328020
SM0AJV/5 327205
SM3BDZ
235809
SM6BSK
186875
SM3OSM
178866
178425
SM5FUG
SM3CER
146382
SM5DAC
129149
124187
SM5BDY
SM5RE
121068
SM6BZE
88136
SM4BNZ
83391
SM3DXC
56298
SM5BRG
44165
SM5PPS
22701
17394
SM3AF
SM5DYC
16524
SMOBDS
16240
SM5PAX
10965
SM3CBR
9331
SM4GTB
8976
7936
SM5EOS
SM6DUA
5060
SKOLG/5
4023

1721

4191

213

1753
1371
1176
968
926
758
648
666
628
657
532
485
470
429
483
372
277
194
178
139
123
100
213
96
111
110
71

4252
3146
2796
2343
2111
1773
1495
1569
1525
1574
1207
1099
1062
958
1083
853
605
483
446
324
280
255
370
204

206
171
164
140
155
133
125
114
117
93
107
113
114
92
77
66
73
47
39
51
58
43
50
44
32
22
27

337
277
126
94
64
25

752
570

149

SMOBYD
SM6FPC
SM3CCT
SM5DQ
SM7RTQ
SM7CZC

59408
35910
11256
8736
3624
1121

151
59

79
63
42
42
24
19

754510
575250
509298
479230
19520

1559
1453
1208
1145
237

3830
3250
2927
2819
610

1 97
177
174
170
32

1867704
845740

3185
1781

7194
4315

236
196

SM6MCW

34476

402

884

39

63908
23732
21245
17608

538
346
321
269

1229
698
607
568

52
34
35
31

SCORE
1622712
1381315
1047750

80
30
37
35

40
49
42
40

20
70
68
70

SM3OJR
SM2EKM
SM5NBE
SM6REA
SM0TGG
SM2JEB
SM2CDF
SMOOY

153120
88404
80781
55008
28260
27108
24786
2829

1105
707
683
485
367
312
328
37

2784
1668
1584
1146
785
753
729
123

55
53
51
48
36
36
34
23

80274
18020
15198
6672
5100

597
213
304
115

15
76
63
52

10 All
48 273
59 269
53 250

80
40
20
15
191 320 772 1018
208 358 954 564
214 324 790 414

10
172
182
121

All
2473
2266
1863

All
5944
5135
4191

777
502
468
443
294
321
386
285
192
193
47
13

65
86
67
64
59
48
36
44
37
30
13
6

3118
2395
1877
265
133

236
185
133
45
22

1332
1024
813
122
51

2266
1863

5135
4191

303
111

657
235

43
27

214320
74214
26488
17408
9193
7898
4664
800

1211
615
291
241
157
182
102
21

2820
1302
616
512
317
359
212
50

76
57
43
34
29
22
22
16

1332
1130
379
163
121
123

03
67
31
13
12
11

65
60
49
13

12
12
14
2

Single op. 21 MHz
SM7CAS
SM7EQL
SM6DER
SM0GRD
SM4BW
SM3FJF

83916
75710
11749
2119
1452
1353

514
452
150
61
53
50

Single op. 28 MHz
SM6/OH1MTU 780
SM6T1A
720
SM4IIEJ
686
SM5ETB
26

28
24
18
6

Tack for logg p£ diskett:
SM5ERM, SM5IMO, SM7TRA,SLOCB. SL3ZV,
SM5CSS.

Checkloggar:
SM6PVB, SMOCSX, SM5A0Z, SM2TEZ,
SMODSS. SM5KQS.

Multi stations operatdrer:
SL3ZV

530
447
278

Checkloggar:
SMOCSX, SM5KQS, SM6OEF.

SK7OL
SK7AX

28251
6345

SM2EKM
SM3AJL
SM7FHJ
SM2JEB
SM5GXW
SM7RTF
SM0TGG
SM5BUS

SKOUX
SLOZG
SLOCB
SK5WB
SK5SE
SK6LK

Single op. 28 MHz

3LGO, 7MXO, 5NZY.
SM’»7 DXX.7EQL.7FUE.7HPD,
7PKK
SM's 7TRA, 7IWN.
SM's 7BVO, 7FDO, 7NDX, 7SMS.
SM’j

356
230
220
205
131
155
186
127
83
79
21
6

Single op. 14 MHz

1 57451

SM5INC
52032
412
1084
48
SM7FDO
4902
92
258
19
3024
SM2EKN
61
144
21
Tack for logg pA diskett:
SLOCB. SL3ZV, SM3BDZ, SM3OJR
SM3OSM, SM5IMO.

SLOCB
SK7CE

178
149
132
132
109
100
99
81
76
75

Single op. 7 MHz

Single op. 21 MHz
SM6DER
SM6PVB
SM2IEO
SM6FKF
SM4BW

1381315
1047750

SK7AX
SM5ARR

Single op. 7 MHz
SM6DOI
SM5BAX
SM7ERC
SM5ARR

2475
1867
1477
1447
1350
1008
822
723
770
732

Multi op. Multi TX

Multi op. Multi TX
SLOZG
SKOUX

735848
443075
249641
11925
2926

SL3ZV
SKOUX

Multi op. Single TX
SLOCB
SK7CE
SK7OL
SK7AX
SL3ZV

1081
804
697
666
545
457
374
349
366
343

Multi op. Single TX
S1-0ZG
SLOCB
SK5WB
SK5SE
SK6LK

Single op. QRP

Multi stations operatdrer:

MULTI OP MULTI TX
CALL
OF1AA
SL3ZV
SKOUX

SM5CSS
440550
SM5EMR
278183
194964
SM4SET
191004
SM7TRA
147150
SM5IMO
SM4AAY
100800
81378
SM6BJ1
SM3LGO
58563
58520
SM0NZZ
SK6QW
54900
op. SM6NJK
50505
SM4BNZ
SM4BTF
43172
31356
SM5DAC
SM5BDY
28352
SM5BDA
17346
15408
SM3AF
SM2BUW
13896
SM0ELV
12540
7104
SMOBDS
5790
SM5BMB
SM3LIV
611
SMOAJV
78

Single op. 14 MHz

SINGLE OP MULTI BAND

CALL
OH2HE
OG7AB
OF2AQ
SLOZG
0F4JK
OF6AC
LA2AB
OKI AD
SLOCB
OF9AR

Single op. All bands

Single op. 3.5 MHz

MULTI OP MULTI TX
CALL
OG7AB
OF1AA
SLOZG
SKOUX
OH3AT

SSB

Single op. All bands

SSB
73
65
31
21
1
1

CW
( Call - Slutpoang - QSO - Poang - Mult)

Ss

Contest

:■

(SM3'S BDZ, CER, CVM, DMP, GJN,
IKQ, OJR. SM, PXO, SVX, SZW)
(4X4KK, CXI AAC, SMOMPV,
SP5DZJ, SP5CIC, SO5JHF)
(SMO'S AJU, DJZ, RUX, HHU)
(SM'S OLCB, 3LGO, 5NZY)
(SM5'S INC, NUZ, PPS)
(SM5'S PAX, PEY, SPK, SYO, TNL)
(SM6'S NT, CYX, ARH, MMX, CDQ)

sac

Priser att vinna!
■ Kor mer an 500 QSO
■■■■■■■■■■■■!
SL3ZV
SLOZG

SKOUX

SM's 3GJN, 3ONT.
SM's 0AJU, ODJZ, 0KRN, OBSB,
0RUX & SLOAS
SMOMO, CXI AAC, SP5AHL.
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DATORLOGGNING - VAD AR DET?
av SM3OJR, Jonathan Silvergran

1 alia tider har manniskan uppfunnit
hjalpmedel som gjort hennes tillvaro
lattare pA olika satt. Nar Angmaskinen
uppfanns revolutionerade den en hel
varld, likval som andra uppfinningar
har pAverkat mindre delar av vAr
varld. Det har dessutom alltid funnits
manniskor som har betraktat nymodigheterna med skepsis och malat ut hemska scenarion om jordens undergang.
Men till slut har aven tvivlarna fatt anpassa sig till den nya tidens satt att losa
sina problem.
Datorloggningen har for testandet betytt lika mycket som floppstilen betytt
for hojdhoppet. Man kan prestera hogre resultat och utovaren behover inte
anstranga sig lika mycket.

De forsta stapplande
stegen

en Ar det viktigaste
som hant testvarlden pA 25 Ar”.

Datorernas
intag
En av de allra forsta att anvanda datorcr i testsammanhang var Jim Lawson W2PV. Han
anvande datorer
for alt rakna ut poangen efter avslutad test fbr 17 Ar
sedan. DA var datorcr knappast var
mans egendom,
ulan var forbchAllct ett fAtal privile-

Artikelforfattaren SM3OJR, Jonathan Silvergran

I radions barndom nar tclegrafi var det allcnarAdande sattet alt kommunicera, upptackte snart dAtidcns opcratorcr att efter en
stunds nycklandc blev man trott i armcn.
Dctta var speciellt markbart nar lAnga ramsor med samma innchAll sandes. Som hjalp
borjadc mckaniska CW-sandare att an vandas for att ulforma teckncn. En sAdan apparat fungcradc ungefar som en grammofonskiva. En snurrandc skiva med upphojningar pAvcrkadc en kontakt som Tick nyckla sandaren. Dcssa upphojningar hade oftast formcn av ett CQ. Aven andra innehAll kunde sandas, sAsom testmeddclandcn.
Nar det blev mojligt att anvanda SSB borjadc aktiviteten oka i telefonitcstcma. Dar
liksom i CW-tcstcma uppstod behovet av
att avlasta opcratbrcn. Efter hand borjade
andlbsa magnetbandsslingor ersatta ”manuclla” CQ-anrop. Dctta intraffadc i slutct
av 60-talct.
Stcgct darifrAn till dagens sofistikcradc
dataprogram kan tyckas lAngt, och det med
ratta. En av de vcrkligt stora testama, Mike
Wetzel W9RE mcnar att; ’’Datorloggning-

gicradc. De forsta ’’folkdatorcma” kom i
borjan av 80-lalct och nu borjade flcr och
flor upptacka vilka fordelar datom hade
gentemot den manskliga hjaman. Nar det
gallcr att ulfora bcrakningar eller all snabbt
lcta igenom store mangder data ar tyvarr
vAra stackars hjamor oandligt lAngt efter
datorernas osvikliga register. Att kora test
innebiir som bekant att man garna vill hAlla god ordning pA vilka stationer man kort
och pA vilka band, om man hAllcr bra fart
eller inte och sist men inte minst, vilken
poiing man lyckats uppnA nar det hcla ar
over. Med andra ord, ett perfekt jobb for
en dator.
De forsta dalorprogrammcn avpassade
for testare dok upp ungefar samtidigt som
de fbrsta datorcma hamnade hem ma hos
var och varannan radioamator. De anviindcs fbr alt i efterhand rakna ut poiing och
gallra ut dubblctter. Sjalva testen genomfbrdes fortfarande av opcratbrcn allcna som
bast han kunde fick bladdra bland loggblad, chccklistor och dupe-sheets. Incidenter som ulspillt kaffe, korsdrag eller skrivkramp kunde stjalpa en hel test-hclg
over styr.
SCANDINAVIAN TOP SCORES CW

1
2
3
4
5

OF3JF
SMOBYD
SM6EPC
SM3CCT
LA7FF

138564
59408
35910
11256
9810

SINGLE OP. SINGLE
BAND
3.5 MHz
1 SM6MCW
2 OU4BEN
3 OH6MC
4 OH2IW
5 OF3MMF

34476
26455
25115
11772
10275

7 MHz
1 OF5BM
2 SM6DOI
3 OII5PZ
4 OZ7HT
5 SM5BAX

Revolutionen

14 MHz

QRP

78183
63908
53406
527 8 5
23732
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1 OF7BUQ
2 SM3OJR
3 OH8MCT
4 OF2OT
5 OH1AJ
op. OH1JM

190686
153120
143416
130560
123368

21 MHz
1
2
3
4
5

OF8VJ
OH3UU
SM6DER
LA9VDA
OH6NVO

159780
143899
80274
62595
61380

28 MHz
1
2
3
4
5

OF6QU
SM5INC
OH7EU
OH6RC
SM7FDO

85860
52032
23790
15776
4902

Aret var 1987. Ken Wolff K1EA var
en testare som med huvudsaklig inriktning pA CW som kordc massor av
tester - utan datorhjalp. Han hade som
de fiesta andra brutit av pennor, spillt
kaffe bver loggbladen nar han strAckt
sig efter radergummit och upplcvt det
fruktadc ’’dubbelscendcl”. (Dubbclseendet uppkommer vanligtvis efter att
i 48 timmar skrivit anropssignalcr dels
i loggen och dels pA sitt dupe-sheet,
och sedan forsokt lasa samtidigt pA
bagge) Han insAg att nAgot mAste go

res fbr att lyfta nAgot av bordan frAn testamas axlar, och skrev ett program han
kallade CT.
Sedan 1988 nar programmet lanserades
har CT idag blivit mcra ett begrepp an bare
ett program. Vad var dA den revolutionerande skillnaden mellan CT och de pro
gram som funnits tidigare? Jo, CT var inte
avsett att anvlindas efter testen, utan framst
under testen. Inte nog med att det raknade
ut poangen, utan det nycklade ocksA san
daren, kontrollcrade dubblctter, mojliggjorde full kontroll bver multipliers osv. Lislan kan goras mycket langre. Dctta var den
verkligt stora handelse som kommit att helt
forandra forutsattningama for framgAngsrikt testkorande.

Utbudet
Eftcrsom antalct tester redan idag ar tamligen omfattande, och troligtvis inte kommer att minska i framtiden undrar du nu
kanske om CT klarar av alia dessa tester.
Svaret ar nej. K1EA har den policyn att
CT skall omfatta enbart de stbrsta testema,
och andra program fAr ta hand om de min
dre. Den farskaste versionen av CT i skrivande stund (Aug.-92) innehAller foljande
tester: CQWW (+ 160m-testen), WPX,
ARRL DX (+ 10m & 160m-testema),
WAE, IARU och All Asian. Den innehAl
ler aven ett antal USA-tester som dock ar
av mindre intresse fbr oss har pA kontinenten. Dessutom innehAller den en sA kallad
”DX-pcdition mode” som ar desto mer in
tressant.
Med hjalp av denna mode kan man anvan
da CT att logga ’’vanliga” QSO’n med,
om man t.ex kor med en special-signal och
avverkar sina QSO’n i ’’contest-style” dvs
enbart rapport. Vill man vara riktigt i tiden, kan man till CT version 8 komplettera med DVP. (Digital Voice Processor)
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Med hjalp av DVP kan din dator forvandlas till nAgot som kan liknas vid en minnesbugg for SSB. Du spelar in din egen
rost pA hArddisken i olika kombinationer,
och kan sedan fA datom att saga bAde motstationens call, ge honom rapport och se
dan ropa CQ. Fusk? Tja, det ar som sagt
inte varre an en minnesbugg...
En variant som bygger pA CT, heter EU.
Dctta program ar helt identiskt med CT
vad galler kommandon och knapptryckningar. Skillnaden mellan dessa program,
ar att EU ar mera avpassat for bruk i Euro
pa, vilket antyds av namnet. Det innehAller en del av de storre testema, men den
stora fordelen med EU ar att SAC-testen
ingAr.
Den sista delen av den trojka som byggcr pA samma konccpt kallas NA. Forfattaren till NA ar samme man som till EU,
namligen Dave Pruett K8CC. NA ar egentligcn samma program som EU, med den
skillnaden att det bara innchAllcr tester som
ar intressanta for amaldrcr bosatta i Nordamcrika. Med andra ord, vill man vara i
det narmaste heltackandc sA rackcr det om
man skaffar CT och EU. Mig veterligen
finns det mycket fA program som kan erbjuda samma ulbud av fincsser och funktioncr som dessa tre.
Det finns dessutom en del program som
efter avslutad test kan importcra de loggar
som skapas under sjalva testen. Fordelen
med att samla alia loggar i samma pro
gram kan vara excmpelvis att undcrlatta
QSL-spAming, diplomjakt som t.ex DXCC
osv. E>cssa program klarar i regel av alt
lasa loggfilema dirckt frAn de fiesta forekommande loggprogrammen. Exempel pA
sAdana program ar WJ2O, WB20PA och
TopLog.

Fordelar / Nackdelar
Det finns for mAnga fordelar med att anvanda datorloggning for att rakna upp dem
alia, men tvA av dessa ar av extra stor vikt.
For det forsla har pappersarbetet under och
efter testen reducerats till ett minimum. Arbetet med att leta dubblcttcr, kontrollera
multipliers och sA vidare har tidigare varit
en bidragande orsak till att mAnga dragit
sig for att bli aktiva testare. For det andra
medger datorloggningen till att mer tid kan
agnas strategiska Atgardcr som till exempel kontroll av konditionema pA ett band
samtidigt som man ropar CQ pA ett annat.
Dctta alltsA pA grund av att datom tar over
dclar av det rent manuclla arbetet sAsom
att nyckla sandaren och skriva loggen.
Dessutom kan man lattare hinna fA i sig
mat och dryck vilket ocksA bidrar till att
man hAller sig alert.
Eller som Jim Talens N3JT, som var
bland de forsta att anvanda datorloggning
sager; ”Det finns en mangd arbete en da
tor kan utfora under och efter en test for
att minska det den trAkiga byrAkratin - utan
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att ta bort det roliga, utan att lAta maskincma helt ta over, och utan att mcdfdra att
operatdrens skicklighct gors overflodig.”
I vissa fall kan anvandningen av dator
loggning stalla storre krav pA opcratdren
an om denne inte hade haft datom till hjalp.
Det blir helt enkclt mer att hAlla reda pA.
Nackdclama ar inte lika latta att hitta
som fdrdclama, av den cnkla anlcdningcn
att de liggcr pA ett annat plan, namligen
det ctiska. Somliga anser alt en cnsam ope
rator som anviindcr datorloggning inte ar
att betrakta som single-operator eftersom
han har en dator till hjalp. Det ar ibland
svArt att dra griinser.
Dagens cxklusiva loggprogram som t.ex
CT har massor av inbyggda finesser som
kan anvandas pA felaktigt salt, dvs fusk.
Ett exempel ar funktioncn ’’Check Parti
al”. Dcnna funklion medger att du soker
igenom din logg efter dclar av en anropssignal. Hor du sista bokstiiverna i en sig
nal men missar prefixet, kan du genom att
skriva in det du uppfattat och gc ett kommando fA upp alia stationer du tidigare kort
som innchAllcr dcnna tcckcnkombination.
Dctta innebiir att man genom kvalificerade
gissningar kan fA ett QSO som scr ratt ut i
loggen, men som kanske har fcl prefix.
Eftersom dctta ar myckct svArt att upptacka for den som kontrollcrar loggen, har
tcstarrangorcma i allt storre ulstrackning
borjat onska att de som kor med dator
loggning skickar in en diskett som sedan
kan kontrolleras automatiskt mot andra log
gar for att kunna upptacka fclcn. Vi har
inte sett slutet pA dcnna diskussion iinnu,
men utvecklingen kommcr fdrmodligcn att
hcla tiden ligga ett steg fore reglcma.

ler och ge testrapporter. Det ar svArt att
fantisera om niista stora finess...
Med dagens teknik kommer dock datorerna aldrig att helt kunna ta over testkorningen. En manniska kan fortfarande gora
allt som en dator kan, om an myckct lAngsammare. Vad vi kan gora battre an datorerna ar till exempel att luska ut en signal
ur en tat pileup, avgora nar det ar dags att
byta band cllcr avgora om signalcma kom
mer korta cllcr lAnga vagen.
Forhoppningsvis kommer aldrig den dagen dA man kan vara ute och golfa hcla
helgen for att sedan fA reda pA i efterhand
hur ens dator klarade sig i testen. Det fAr
an sA lange vara forbchAllet datom HAL i
Arthur C. Clarke’s bok ”2001”.
Ideer och uppslag till denna artikcl fick
jag frAn en artikel skriven av KI TN, i QST
July-90 ’’The mind of the contester”.
I denna artikel har jag pA eget bcvAg
oversatt begreppet CONTESTER med
TESTARE. Det kanns lite fAnigt att det
inte finns nAgot passande Svenskt ord, men
jag hittade tyvarr inget battre... Att jag koncentrerat artikcln kring just CT bcror pA
att delta program bildat skola bland loggprogrammcn, och dessutom ar det i sarklass vanligaste.
• CT kan bestalias frAn K1EA Software,
33 Truellroad, Hollis, NH 03049, USA.
50 dollar.
• EU och NA kan bcstallas frAn Corpo
rate Softwarc-SMOGMG/Lasse, 08-733
0460.
• WJ2O kan bestalias frAn JONIT, 063114767. 350 kronor.
• WB2OPA kan bestalias frAn LE Rei
mers Trading, 0418-13926. 895 kronor.

Framtiden
Vad framtiden kommcr att bara med sig
fOr oss testare ar svArt att sia om. Redan
idag kan de mest avancerade program men
spela in operatdrens rdst digitalt och sedan
kan spelas upp den pA samma satt som i
en minnesbugg for att siinda anropssigna• Nr 9 • 92
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AR SAC ?
redje och fjarde helgen i Septem
ber varje Ar innebar nagot sarskilt for alia testintresserade skandinaver. DA gar Scandinavian Activity Con
test (SAC) av stapeln, detta ar en internationell test for skandinaviska (JW,
JX, LA, OH, OHO, OJO, OX, OY, OZ ,
SM och TF) stationer d v s kontakter ar
tillatna med resten av varlden men det
ar inte tillatet att kontakta andra skan
dinaviska stationer. SAC ar samtidigt
en landskamp mellan de skandinaviska
landerna dar Finland abonnerar pa
fdrsta platsen sedan manga ar.
Den tredje helgen kors CW medan
F ONI klaras av under den fjarde hel
gen. Tavlingstiden ar 27 timmar mellan
15.00 UTC pa lordagen till 18.00 UTC
pa sondagen.
Vad ar det da som skiljer SAC fran
andra internationella tester? Jo, i och
med att man som skandinavisk station
ar eftertraktad av stationer fran ovriga
varlden sa innebar detta att man relativt sett far flera QSO pA egna CQ an
man far pa att leta upp andra stationer
som ropar CQ jamfort med vad man
far i tester som t ex CQWW eller WPX.
Detta medfor ocksA att stationer fran
ovriga varlden lyssnar efter signaler
fran skandinavien och aven stationer
med enkla antenner och lag effekt har
en hygglig chans att fa QSO.

Frekvensband
Man utnyttjar 5 frekvensband i SAC, namligen 3.5, 7, 14, 21 och 28 MHz. Inom
varje band ar endast vissa dclar tillAtna all
anvandas (sc rcglcrna), delta for all aven
ickc-lcslintrcsscradc amatorcr aven ska
kunna utnyttja banden under testen.

Klasser
Man kan deltaga i ett an lai olika klasser.
Den som lockar flest dellagare brukar vara
Single Operator-Single Transmitter- All
Bands dar en operator utan mcdhjalparc
kor mcr an ell band. Single Operator kan
aven deltaga i Single Band och dA bara
kora pA ett av de fem banden. Ytlcrligarc
en Single Operator klass ar QRP dar man
kor alia band men med on begransad uteffekt (5W). Obscrvcra! del ar cj tillAlct att
anvanda sig av tips via paketradio (dx-clus
ter) i nAgon av klasscrna i SAC.
I Multi Operator klasscrna Single Trans
mitter och Multi Transmitter tillAls flera
opcratdrcr p& samma station. Multi Opera
tor kor allLid All Band. Single Transmitter
tillAts bara ha en station QRV medan det i
Multi Transmitter klasscn ti 11 Ats ha ett obegransal antal sandarc. En Multi Operator
station behover inte vara en klubbstation,
aven om detta ar det vanligaste, utan man
kan myckct val samlas nAgra styckcn hem(5)7© • Nr 9 • 92

SM4GNU anlenner 2 el 7
MHz, 5 el 14 MHz. 3 el 211
28 MHz

ma hos nSgon amator och kora darifrAn.
All kora som Multi Operator har fordclcn
all man fAr lid over all vara social mcllan
passen vid rad ion och aven Fir slorrc chans
lill vila an vad man fAr som Single Opera
tor. Alla som dcltagil som Mulli Operator
vcl all del ar n^gonling extra som man
minns l&ngt efter&t.
SAC har aven on klass for SWL och dS
som single opcrator/all bands. For ovrig
information sc tcslrcglcma.

Utrustning
Behover man dA n^gon spccicll utrustning
for alt deltaga i SAC? Nej, tvartom man
kor med vad man har och det ar inie alls
nodvandigt att anvanda beam och slutsteg!
Sc bara vilka resultal dcltagama i QRPklasscn ^stadkommcr! Vad som ar vikiigt
att komma ihSg ar all alia tavlar ulifr&n
sina egna forutsattningar. Samtidigt ar en
test typ SAC ett utmarkt satt att satta sin
utrustning p& prov for att se vad grejoma
g&r for. Ar vcrkligcn siorsignalcgenskapcrna s& bra pA den nya riggen? Funkar min
20m-antcnn batirc an kompisens ? etc.
Nar det galler CW-testen sA kan man
givetvis anvanda sig av handpump, kniv
ellcr bug men en minnesbug ar att foredra.
Det finns minnesbuggar som ar konslrucradc med tester i Alanke och har en rad

fincsser som undcrlattar korandet som t ex
automatisk upprakning av lopnummcr. Yttcrligare ett steg i utvecklingcn som har
kommit pA senarc Ar ar testprogram for
PC-datorcr dar tclcgrafin gencrcras av datorn.
For SSB finns numcr ocksA en motsvarighet till tclegrafins minnesbug. Har kallas den for for Digital Voice Keyer (DVK)
dar man kan lagra tai i en minncskrels som
sedan kan Atcrutsandas. Vanligast ar att
man lagger in en CQ-ramsa men mera sofistikeradc utrustningar finns ocksA pA
marknaden idag dar DVKn tillsammans
med en dator kan hantcra lopnummcr etc.

Taktik
Vilken taktik ska man dA anvanda i SAC ?
PA denna frAga finns inget patentsvar utan
det bcror pA vilka ambitioncr och forulsattningar man har. Kor man nAgon av All
Bands klassema sA Finns hcla tiden momentet att valja ”ratt” band for stunden.
Aven om det gAr bra pA t ex 21 MHz for
tillfallet bdr man inte glomma bort att lyssna pA 28 MHz dA och dA sA man inte missar nAgon oppning dar med mAnga vardefulla multipliers. Man bdr hAlla reda pA
vilka multipliers (olika DXCC-landcr) man
kort pA respektive band sA att man inte
missar nAgon ”latt” multiplier i onodan.
Antal ganger man by ter band varierar kraf-
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tigt mellan olika operalorer, i SAC 1991 CW bytlc t ex OFOBBF
band 40 gAnger under lesten mcdan SM5GMG (op SM3SGP)
hade 113 bandbyten.
Aven om SAC ar kortare i tid an mAnga andra tester sA ar det
andA jobbigt att kora 27 timmar (cn natt utan somn). Man ar olika
som individcr och vissa klarar sig utmarkt ulan somn men gcncrcllt sett sA tjanar man pA att sova 1-3 timmar pA nattcn for att i
gcngald vara dcsto piggare (hm) pA sondag cftcrmiddag. Korta
pauscr under korandct ar ocksA att rckommcndcra, cn dusch, landborstning, kaffcdrickning, ja knepcn ar mAnga hur man hAller sig
igAng. Har man som ambition att kora storrc dclcn av lesten bdr
man ocksA tanka pA vad/hur mycket man ater. Aven ar har ar det
individuellt hur man reagcrar men att ata lite och ofta ar normalt
battre an att satta i sig en tre-ratters middag pA lordag kvall.
Dryck och halstablettcr (SSB-delcn) ar ocksA bra att ha tillhands.

Forberedelser
Har man mojlighct bdr man lyssna av banden relativt regclbundct
nAgon vecka innan testen sA att man har cn kansla for hur konditioncma ar pA de olika banden.
Anvandcr man sig inte av datorloggning bdr man sc till att man
har loggblad hemma. Se ocksA till alt fdrbcrcda multiplicrlislor,
har kan man t ex anvanda sig av cn lista per band av modcll den
DXCC Chccklista som presentcradcs i DX-spaltcn i QTC nr 5
1991, nar man kort ett land pA ett band sA kryssar man bara over
det aktuclla prefixet. Kom dock ihAg att det ar den aktuclla DXCClistan som gallcr och med en nuvarandc utvecklingcn i Europa ar
det ju nastan dagsnotcringar pA denna sA hAll dig uppdatcrad med
vad som gallcr nar det ar dags for SAC. Obscrvera all de har
listoma inte ar att forvaxla med de multiplicrchccklistor som ska
bifogas loggen for varje band med mcr an 200 QSO dA man i den

Band

QSO

Dupe-QSO Multipliers Points

3,5

7
14
21
28
Totals
listan ocksA mAste ange callct pA den korda stationcn. Givctvis
kan man fora cn sAn lista under lestens gAng men det blir val
tidsodandc att bchova skriva in hcla callct varje gAng man kor ett
nytt land per band.
Las igenom rcglcma noga innan testen borjar. Om nAgot ar
oklart frAga dA nAgon erfaren amatdr. Det ar ocksA bra att ha
rcglcma tillgangliga under testen om man skullc bli osakcr pA
nAgonting. Skriv ncr bandplanen pA en lapp som du har tillganglig vid stationcn under testen.
Ett gott rAd ar ocksA att titta over rig, slustcg, antenner osv.
Oriikncliga ar de historicr som testkorare kan bcratta om hur
rotorcr och antenner havercrat under testen med vidfoljandc nattliga mastklattringar ofta under vanskliga vadcrleksfdrhAllandcn.
Kom ihAg att man vinner ingen test pA alt silla uppe i masten nar
condscn ar som bast. Hade du tankt att anvanda dator for loggningen sA ar det bast att kontrollcra att inga omscsidiga stomingar
uppslAr mellan dator och rig. For alt snabbt kunna byla band kan
det ocksA vara bra att ta fram en fusklapp over vilka inslallningarna pA matchbox och slustcg ska vara for respektive band.

Loggar
Om man vill gdra det latt for sig nar det gallcr loggama ska man
anvanda sig av PC-programmct EU som automatiskt tar fram de
olika loggar och listor som bchovs skickas in till testkommitten.
Anvandcr man nu sig inte av datorloggning sA fAr man bereda
sig pA cn del arbete. Forst behovs den vanliga loggen som ska
innchAlla: Datum/tid i UTC, kord station, sant och mottaget test-
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meddclande, band, multiplier och poang. Glom inte att ta med
QSO som du ar osaker pA, aven om man inte fAr hela stationssignalcn cllcr mottaget testmeddelande sA logga stationcn men satt 0
poling for detta QSO i loggen. Ett exempcl pA tcstloggblad kan
crhAllas frAn SMOIMO mot SASE. Det finns tvA olika altcmativ
hur man kan fora loggen. Det forsta hAller pA att man redovisar
varje band for sig vilket ger en mcr lattdvcrskAdlig dvcrblick av
loggama och som ocksA ar lattare att jamfora med sammanstallningsbladct men som samtidigt innebar ett merarbete om man for
orginalloggcn i kronologisk ordning. Det andra altcmativet ar att
just redovisa loggen i kronologisk ordning och det ar ju egcntligen det som tcstrcglcrna kraver. Vilket altcmativ man vill anvan
da stAr var och cn fritt att valja. BAda altcmativen kommer att
acccptcras av testkommitten.
Ett sammannikningsblad ska bifogas varje log. Det ska innehAlla stationcns anropssignal, klass, opcratorens namn och adress.
Sedan ska ett antal data redovisas t ex i cn tabcll enligt foljande:

Final Score =.
Sammanrakningsbladct ska aven innchAlla underskrift frAn testdcltagarcn vilket samtidigt innebar en forsakran om att tcstregler
och liccnsbcstammclscr foljts. Har ar SAC snallare an andra tes
ter dar man normalt mAste lamna en skriftlig forsakran.
Multiplicrchccklistan har redan namnts ovan. For varje band
med mcr an 200 korda QSO ska man redovisa multiplicma for
respektive band. Detta kan ske genom att man upprattar cn lista
med tvA spaltcr. I den forsta spalten redovisas prefixet for landet i
frAga och i niisla spalt redovisas callct pA den korda stationcn.
Avslutningsvis ska aven cn dublctt QSO-lisla bifogas for varje
band med mcr an 200 korda QSO. Har ska man redovisa de
korda stationerna pA bandci i frAga i nAgon lamplig ordning. Datorprogram brukar redovisa i bokstavsordning men alt genomfora
delta manucllt skullc bli viildigt tidskravandc om man har mAnga
QSO sA man brukar acccptcra att man redovisar t ex per DXCCland och anropssignalomrAde (Ex G2, G3, G4). Aven om man
inte kor 200 QSO per band mAste man andA kontrollcra att man
inte har nAgot dublctt-QSO (samma station mcr an cn gAng pA ett
band) sA man bdr i vilket fall som heist uppratta cn dublctt QSOlisla for sin egen skull. Glom inte alt markera dublctt-QSO i
loggen t ex med ordci DUPE och salt 0 poang for dem.
For dig som anvandcr datorlogg Finns aven mojlighct att bifoga
loggen pA diskett till testkomitten. For ovrig information se reglcma.
Man kan aven i SAC skicka in checklog. Tank dock efter innan
du gor det for alia rcsultat stora som smA raknas ju in i landskampen mellan dom nordiska landcrna och dar ar alia bidrag varmt
valkomna.

Avslutning
SAC ar cn av hdjdpunktcma pA tcslAret. Kom med du ocksA och
uppiiick tjusningen med att kora test. Varfor inte gdra slag i saken
och samlas nAgra styckcn pA klubbstationcn och dcltag i multi/
single-klasscn. Aven om vi inte kommer upp till Finnamas poangsummor sA bordc vi i Sverige kunna slA dom i antalct aktiva
stationer andA. Du behdver inte kora 27 timmar utan kor sA lange
du har tid, varje QSO ar vart poang i landskampen!
Avslutningsvis vill jag citera Staffan/SM2DQS som i sin artikcl Tcst-clandct QTC nr 10 1985 (las den) skrev ” Den som kor
test ar aktiv. Den som kor test visar att vi anvandcr de frekvensband som vi i konkurrens med militar och civil trafik tilldclats.
Tester ger god ovning i tclcgrafi”.

Lycka till i SAC 1992.
SMOIMO
Dan Hultgrcn
Timotcjvagcn 15/8
191 77 SOLLENTUNA
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10 m FM —

= [£)[?©w 2L© DW M
av SM0GXZ, Kenneth
Del 2.
det forra avsnittet tog vi upp
mycket om sjalva utrustningarna, bade stationer och repeatrar. Nu
skall vi titta lite mer pa vagutbredningsfenomen, specifika for 10m FM.

10 m FM: Vad gar att kora?
I stort sett hcla varldcn. De fiesta lander ar
QRV pA 10m FM.
Forfatiaren har avverkat stationer i Nordoch Syd-Amcrika, Afrika, Europa, Asicn
och Australicn. MAnga amatdrer anvandcr
sig av kommcrsiclla korlvAgsriggar men i
mAnga lander - framfor al It i Europa - fdrckommcr del trafik med ombyggda PRstalioncr altcmativt transvertrar frAn 2 till
10m.
En slor fordcl att niimna i della sammanhang ar alt bandci into kraver nAgra
hogre effekter for all komma lAngt. Mojlighctcrna alt konkurrera med ’’Fritz” med
sitt KW-slcg och sex-elements Yagi ar bctydligt storre pA 10 an pA andra band om
man nu intc har myckcl mcr an en t.cx. en
omtrimmad PR-pyls saml en ncrklippl 1/
2-vAgs GP hamtad frfin 27 MHz. Dock rckommcndcrar jag effekter frAn 20 -30 Wall
ERP och uppAt om man skall horas med
lite marginal.

10m FM: Vagutbredning.
Det sista Eder forbundne vill utgc sig for
att vara ar nAgon expert pA vAgutbredningsfcnomcn. Jag har dock tagil mig frihclen
att plocka lite har och dar for att pA nAgot
salt forklara varfor 10m FM ibland lAter
som det gor. Diirfor foljcr denna utlaggning.
Nar det gallcr markvAgsutbredning skiljer sig 10m avsevart frAn 2m och 70cm.
Rackviddcn ar minst dubbcl sA lAng vilket
framgAr av kartoma. Dcssa kartor har framstallts med hjalp av datorkrafl, dar man
utgAtt frAn en daloriscrad kartbas, lagt in
aktuclla paramcirar - frekvens, antennhojd,
gcografisk position, effckl ERP saml forvaniad faltstyrka. I dctia fall har vi i stort
utgAtt frAn SK0RVM:s forutsattningar i
April '91 vilket var cirka fyra watt ERP
saml en antennhojd pA cirka 100 meter.
Att man i berakningen ersatt sandar-QTH:t
med Sladshusct ar en ren ’’sakerhetsaspekt”.
Darefter har vi aniagit en ’’presumliv” re
peater pA Sodra Siadsbcrgct i Sundsvall.
Delia skedde med anlcdning av SSA:s Arsmoic 1991 dA vi genomforde en informa
tion saktivitet i SSA:s rcpcatcrmontcr. Av
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Agne SM7FGG vid Karlskronas 29 MHz repealer
SK7RVI. Agne lar gdrna emot
rapporter per brev eller pack
et om hor- resp korbarheten.
Observera godisel pd hallbordel - ell pakel Paradis
saml ell paketslutsteg med 60
Wall ul.

dcssa kartor scr vi klart skillnadcn i markvAgsulbredning over storre avstAnd. Tyvarr
tackle Sundsvallskarian intc Botlcnhavct.
Kan nA'n vara snail och satta upp en re
peater for alt darefter prova /MM, lack?
NAgot som ocksA ar intressant ar utbredning inom siadcn. Undcrtccknad heir kort
/M rclalivt myckcl i Stockholm, och av
delta har jag forsiAll all det intc alls ar
kort(!) alt kora mobill 10 mclcr i inncrsla'n.
Det gAr forvAnansvart bra all kora over vAr
repeater aven nar man befinner sig i de
smalastc grander och gator och har over
en till tvA mil med ’’kupcrad” (las sladsbcbyggclsc) lerrang fram till motiagarcn och
dA endast ha nAgra wall ERP.
NAgot som marks pAlagligt pA 10m FM
ar skillnadcn mcllan ’’sommar-conds” och
’’vintcr-conds”.
Under den ljusarc dclcn av Arct forckommcr del framfor allt oppningar sodcrul Europa, Mcdclhavct, Afrika, Mcllanostcrn.
Under vinicm ar oppningama framfor allt
osl-vastliga vilket innebar W- och JA-land
i forsia hand.
Forulom alt markvAgsulbredningcn vida
overskrider utbredningen pA 2m och 70cm
Enns det andra fenomen som ur vAgutbredningssynpunkt kan betrakias som inircssania.
FALL1: 2 olika motslationer kan avlyssnas pA samma frekvens - men med olika
polarisation. Della skcr nar bandci ar ’’oppel”.
Forklaring 1: En finess med FM ar atl en
signal bara behdver vara nAgra dB starkare an
en annan pA samma QRG for all dominera
hclt.Skillnadcn mcllan horisonlell och veriikal
polarisation ar c:a 20 dB. Med andra ord -

anlennomkopplaren skulle kunna anvandas som
”QSO-valjare”.

FALL 2: En slark FM-signal las emot
och -omodulcrad- har ett bra S/N -forhAllandc. Vid modulation blir lalct
olasbart,lAlcr som SSB i en AM-radio ulan
BFO (Oj - ere nA'n som kommer i hAg den
forkortningen?). Della fenomen kallas allmant ’’fasdistorsion”. Fcnomcnct intraffar
ofiasl innan bandet ar pA vag alt skifia cllcr stanga, och foljs At av djup QSB. De
lagrc LF-frekvensema verkar vara de mest
distordcradc.
Forklaring 2: RadiovAgoma rcflcktcras
intc endast av en begransad del av jonosfaren, ulan snarare av ett stort omrAdc dar
joniscring och rcflcktionshojd varicrar. Dct
ia rcsultcrar i radiovAgor som traffar motlagarantcnncn med olika faslagcn och amplitudcr. ’’Prod ukten” av dcssa vAgor leder
till en kraftig signaldislorsion och dclvis
undcrtryckning av smala frekvensomrAden,
s.k. sclcktiv fading.
FALL 3: En svagarc FM-signal som las
emot har ett lasbart S/N-forhAllandc nar
den ar omodulcrad. Signalcn blir dock dis
ordered nar den moduleras men intc alls
som i FALL 2. Isiallct blir audiokvalitctcn
slegvis allt samre tills signalcn ar hclt olasbar. Samtidigt sjunkcr signalnivAn till noil
och squclchcn borjar ”hacka”.Dcnna typ
av signal verkar uppsiA vid ’’backscattcr”utbredning.
Forklaring 3: PA grund av mulli-path-ulbredning ger en markvAgssignal ell flertal signaler
som ar fordrojda i forhAllande till den ursprungliga signalcn (Alla har val sett skuggoma pA
en TV-bild med reflex er?) Om en sAdan mulli-paih-ulbredning dessulom kombineras med
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— 10 m FM
multi-path-utbredning via jonosfaren - ja, dA
har vi fAtt ovan namnda resultat.
Jag namnde i inledningen att FM pA 10m kan
vara att foredra framfor SSB i vissa fall. Delta
foranleddes av en studie av WB2EQG-S artikel
’That Mysterious mode: 10m FM - an exami
nation of propagation phenomena”, 73 Maga
zine sept. 1980, dar John beraltar om ett tillfalle dA han, under ett QSO med en JA-station
foreslog overgAng till SSB. Vid tillfallet rAdde
det goda konditioner och inte alltfor mycket
multi-path-utbredning. FM:n lai bra, inga storre variationer i signalkvalite'n. Vid SSB blev
signalen pAverkad av ett snabbt flutter som gjorde lasbarheten mycket svAr dA AGC:n inte kunde folja QSB:n. For att forlsalta QSO:l var de
hanvisade att fortsatta med FM-mode.
Citat WB2EQG: ”How about them apples?”.

10m FM: Aktiviteter i SM.
Nar undertecknad for cirka tio Ar sedan borjade kora 10m FM var han ralt sA ensam som
SM-station. Tillsammans med en SM5:a i Upp
sala samt nAgra andra forvirrade amatdrer i forskingringen langst upp pA 10 meter utgjordc
dessa de enda aktiva tec ken pA alt 10 m FM
ocksA kommit till det kalla landel uppc i norr.
De fiesta amatdrer hyste den allmanna uppfaltningen att 10 meter langst upp slutade med
satellittrafiken och darefler varde intet...
Se'n dess har det runnit mycket etcr uti radiovAgoma och intresset har sladigt okat for
denna trafikform.
I och med alt Telestyrelsen, f.d. frekvensforvaltningen inom Televerket Radio, delat ut fem
s.k. expcriment-tillslAnd, till lika mAnga radioklubbar Finns det nu mojlighet for intresserade
amatdrer att samlas for att ulbyta idee'r och
verka for en okad aktivitet pA detta band. Om
detta sker kommcr mdjlighelen att uloka antalet lillstAnd att kraftigt forbaltras. Delta ger
naturliglvis flcr grupper/klubbar mojlighet alt
starta egna repeatrar. En forulsaltning ar forstAs att vi inte fororsakar nAgra stomingar pA
andra tjanster, i eller utanfor Sverige, diirav de
fem experiment-lillstAnden som alltsA ligger till
grund for en utvardcring under 1992.
Vart alt nolera ar att det hittills inte inkommit
nAgra som heist klagomAl, varken den officiella eller inofficiella vagen. Snarare har Vi akliva inom de olika gruppema erhAllit ’’glada tillrop” av tacksamma amatdrer i Sverige och utomlands som nu erbjudits mdjlighetcr alt kora

stationer som varil otillgangliga tidigare pA
grund av vAgutbredningsforhAllanden.
Vi hoppas naturliglvis pA att verksamheten
kan permanenlas sA all fler klubbar kan starta
verksamhet inom omrAdel.
Lite kort info om repeatrama:
BAde i Stockholm, VArgArda samt Karlskrona anvands gamla SRA-slalioner, SRA 401 :or
for 29 MHz samt 405:or for 432 MHz. Problemet att fA lag pA bra 30 MHz stationer ar lite
knepigt, dA del knappast forekommer nAgon
nyproduktion av stationer for det bandel.
Att anvanda omtrimmade PR-stationer gAr
anse i omrAden med lAg stomivA och ’’snail”
radiomiljo, men ar ej att foredra i l.ex. storstadcr. Del som AlerstAr ar all jaga efler lite udda
men kanske modemare stationer, kanske av peronsokartyp. SM6ETR som fnular med
SK6RFQ Fick tag i nAgra danska stationer av
market MIMEX som dessulom var ulrustade
med Filler for 10 kHz kanalscparation.
Lennart -6FDQ har tillsammans med -6HQL
Leif konstruerat en intressant losning for alt
kunna ha RX & TX pA samma QTH. Man tar
en del av den siindarsignal som matas ’’bakvagen” in i mollagarantenncn och fasvrider den
na 180 grader och Aterkopplar denna lillsammans med den mottagna signalen.
Della innebar all signalcrna tar ut varandra
och behovet av kaviteler for 10 meter (!) ar ett
minne blott. Nu kommcr man iindA alt separera TX och RX dA man fAtl lag pA ett rikligt
hojdar-QTH (hiipp!). Dubbla dipolcr pA RX
och TX blir det och lank pA 10 GHz. Dessutom Touch-lone-slyming enligt vastkustskt ver
sion. Premiar i host.
SK7RVI har utlovats bli QRV under hosten
och kommcr all ha en ERP av c:a 50 W. Sepa
rata RX o TX-QTH:n. SM7FGG Agne tar lacksamt emol rapportcr om horbarheten. OBS!
Korbar frAn SM2 och SM3.
SK0RVM beslAr av, som narnnls tidigare, en
SRA 401 samt en SRA 405. Access sker med
1750 Hz under nAgon sekund.
Rcpcalern gAr ner aulomaliskt efler cirka 15
minuter. Dock kan man Alerslalla limem genom all under QSO:l siinda 1750 Hz. Repeatern idenlifierar sig dA och limem ar borjar
rakna pA nyll.Timem ingAr i logiken dA vi vill
forhindra all oavsiklliga stomingar (brus, over
loner etc) inte skall hAlla repeatem uppe. Repeatern har idag en ERP av cirka 50 W med
hjalp av ett Micro wave-sluts leg.

For Dig som vill komma i kontakt med

en repeatergrupp finns foljande fem klubbar att tillga:
Call: Forening:
Kontaktpcrson/er:
SKORVM 10 meter FM-gruppen, Michael Grimsland SM0EPX
Stockholm
Ulf Altin
SM0NI
Kenneth Becker
SM0GXZ
SM0NHE
Urban Logclius
SM0LEI
Kjcll Lciwcrt
SM3BFV
SK3RHU
Hudiksvalls
Hans BAng
Sandarcamatdrcr
SK6RFQ
SM6ETR
Goteborgs
Lars Wcsterlund
Sandareamatorer
SM6HQL
Radioklubbcn VASA,
Leif Andersson
SK6RIC
Lennart Jonsson
SM6FDQ
AlingsAs
SK7RVI
Lyckcby ScoutkAr,
Agne Svensson
SM7FGG
Karlskrona
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10m FM i SM - Framtiden...
For narvarande pAgAr forhandlingar mellan Te
lestyrelsen och SSA om repeateraktiviteten i
SM - skall den permanentas eller skall antalet
provtillstAnd ulokas for att erhAlla ell bredare
underlag?
Svaret pA denna frAga ligger faktiskt hos Dig,
kara lasare. Tycker Du att 10m FM och tillhorandc repealerverksamhet verkar intressant?
Har Ehi amatorkompisar som tycker likadanl?
Kontakla dA omedelbart - gama per brev - Er
traFiksekreterare, den ovan namnda SM3AVQ
Lasse, som gama tar Er onskan med i bagagel
for de vidare forhandlingama mellan SSA och
Telestyrelsen. Dock ar det akluellt att Du gor
nAgot nu dA det borjar dra ihop sig i forhandlingama.
Sjalv ser undertecknad en framtid med re
peatrar och trafik pA 10m FM - av och med
mAnga unga och gamla svenska amalorer. En
lanke som slog mig nar jag laste om den nya
N-cert-klassen var ju om 10m FM kommcr alt
utvecklas i en sAdan riktning all det aven blir
mojligt att inludera denna trafik i den nya klassen. Motiveringen ar att delta ger Novisen moj
lighet till kortvAgstrafik men med lAga effekler, billig ulrustning, mojlighet till sjalvbyggeri etc. Dock Finns det ell samband mellan nya
viner och d:o ideer - de skall ligga till sig ordenlligt innan de blir riktigt bra ArgAngar...

till sist...
Undertecknad som ar medlem i 10 meter FMgruppen i Stockholm vill passa pA detta lillfalle att pA hela gruppens viignar framfora ett stort
lack tilf’f.d.” Televerket Radio, Ostra radioomrAdet samt till Comvik AB, Stockholmskontoret. Utan Er hjalp hade vAr repeater aidrig
kommit ”on the air”!
Jag hoppas att detta lilla bidrag har okat kunskapen hos amatdrer i gemen om ”det okanda
bandel”. Jag hoppas ocksA alt just DU letar
fram den dar gamla PR-hacken, vassar lodkolv
och -term och gor Din signal hord. ’
Om Du funderar pA all flylta upp en PRstalion till 29 MHz men inte vet rikligt hur,
eller bara undrar over nAgot, ar Du valkommen alt skriva en rad till 10 meter FM -gruppen enligt ovanslAende address. Vi har under
Aren samlal pA oss en hel del artiklar med ombyggnadsbeskrivningar av PR-stationer till 10
meter. Hor gama av Dig!
Cuon29 FM!
SM0GXZ
Kenneth

Ref:
•Dr Gunter Greiner: ’’Shortwave Communica
tion - an historical review of the development
and a discussion of modem techniques”,
forlag Schiele & Schon, 1990. Finns hos Roh
de & Schwarz Sverige AB.
•John F.Sehring, WB2EQG: ’That Mysterious
Mode: 10 FM
- an examination of propagation phenomena”,
73 Magazine, 1980
•Urban Nogelius, SMONHE/Ulf Altin SM0NI:
”28 MHz repeatrar”, SRA-bladet nr 2 / 91
•John Petters, G3YPZ: ’’Discovering 28 MHz”,
Radio Communication Nov 1985
•FrAn SMOETV's BBS: 10M-REPEATER
07.92 (1/8) DE DL6XB @ DB0HB
10M-REPEATERLIST WORLDWIDE (RE
LEASE: JULY 1992)
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Prefixkarta hela varlden
Flerfarg 97x67 cm
Aven prefixlista i bokstavsordning
WAZ- och ITU-zoner

70:— inkl. moms och porto

Lokatorkarta Europa
Flerfarg 97x67 cm
Detaljrik aven med prefix
VHF-repeatrar med kanaler och fyrar
50-432 MHz med data

70: — inkl. moms och porto

Sveriges Sandareamatorers forsaljning.
SSA; Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta
Satt in beloppet pa postgiro 5 22 77-1 eller bankgiro 370-1075.
OBS! Moms och porto ingar om inte annat anges. Ej postforskott. Om varor tiilfalligt ar
slut i lager satts du upp p.4 vantelista. Om mojligt meddelar vi beraknad leveranstid.

VHF-SPALTEN

SM0FSK. Peter Hall, Timotejvagen 15/67
191 77 SOLLENTUNA Tel 08-75 44 788

SEKTIONER:

en bar gangen blir spalten av
432 MHz Single operator.
det magrare slaget. Detta beror
432 MHz Multi operator.
pa att min sista semesterperiod infaller
1296 MHz Single operator.
under den normala presslaggningsti1296 MHz Multi operator.
den. Darfor far denna spalt goras nas2.3 GHz Single operator.
tan 10 dagar i forvag och det innebar
2.3 GHz Multi operator.
att en del bidrag som brukar komma
5.7 GHz Single operator.
inte hinner med denna gang. Dessut5.7 GHz Multi operator.
om blir resultatet for 50 MHz testen
10 GHz Single operator.
flyttad till nasta nummer.
10 GHz Multi operator.

D

Till forra numrct var det mcningcn att
del 2 av WARC artikcln skullc in, men
ibland sA blir det inte som man tankt. Ar
tikcln var klar, diskett och uLskrift var lagd
i kuvert med p&klistrat frimarkc. For att
into glomma alt lagga pA brevet lade jag
det vid dorren. Morgoncn darpA gjorde
jag mig klar for att Aka pA on vcckas se
mester till SM2, utan stress. Nar jag kommit mcllan Hudiksvall och Sundsvall slAr
det mig att brevet Jigger kvar vid dorren.
TABLA. Detta ar anlcdningen till den fordrojningen !
Detta nummer skall vara lite av ett tema
nummer och handla om tester (contest).

REGLER FOR REGION 1
UHF/MIKROVAGS TEST
TID:
Lordagcn den 3:e Oktobcr 1400 UTC Sondagcn den 4:e Oktobcr 1400 UTC.
FREKVENSER:
432 MHz och uppAt.
MODE:
CW, SSB, AM, FM. QSO via Repeater
cllcr satcllit ej tillAtna. Crossbands QSO’n
ar cj tillAtna.
DEFINITIONER:
Single operator: Station opcrcrad av cn
enda operator, utan assistans under testen,
med privatagd utrustning och antenn.
Multi operator: Alla dvriga.

24 - 245 GHz Single operator.
24 - 245 GHz Multi operator.
TESTMEDDELANDE:
RS(T) + lopnummer med borjan pA 001,
pA varje band, + LOCATOR.
POANGBERAKNING:
1 poang/km
MULTIPLIER:
47 GHz x 2
75 GHz x 3
120 GHz x 5
145 GHz x 6
245 GHz x 10
LOGGAR:
Separata loggar for varje band. Region 1
Tcstloggar bor anvandas och skall innehAlla Dag, UTC, Call, Sand RST, Moltagen RST och Locator, Frckvcnsband, poang och bonuspoang i namnd ordning.
Loggar skall vara poststampladc senast 12
Oktobcr och skickas till:
Peter Hall, SM0FSK
Timotcjvagcn 15/67
191 77 SOLLENTUNA

REGLER FOR NRRL’s
NORDISKA UHF/MIKROVAGS
TEST
TID:
Lordagcn den 3:c Oktobcr 1400 UTC Sondagcn den 4:c Oktobcr 1400 UTC.
FREKVENSER:
432 MHz och uppAt.

MODE:
CW, SSB, AM, FM. QSO via Repeater
ellcr satcllit ej tillAtna. Crossbands QSO’n
ar ej tillAtna.
DEFINITIONER:
Single operator: Station opererad av en
enda operator, utan assistans under testen,
med privaliigd utrustning och antenn.
Multi operator: Alla dvriga.
SEKTIONER:
432 MHz Single operator.
432 MHz Multi operator.
MikrovAgor Single operator.
MikrovAgor Multi operator.
TESTMEDDELANDE:
RS(T) + lopnummer med borjan pA 001,
pA varje band, + LOCATOR.
POANGBERAKNING:
432 MHz = 1 poang/km
1296 MHz = 1 poang/km
2.3 GHz = 2 poang/km
5.7 GHz = 5 poang/km
10 GHz = 10 poang/km
24 GHz = 24 poang/km
O.s.v.
BONUSPOANG:
Varje ny kord ruta (JO89) pA 432 MHz
ger 300 bonuspoang.
Varje ny kord ruta (JO89) pA MikrovAgor
ger 100 bonuspoang.
SLUTPOANG:
Antalct kilometer + antalct bonuspoang.
LOGGAR:
OBS ! DA det numcra skiljer sig i poangberakningen mcllan REG1 testen och
NRRL’s test (BONUS), sA mAstc jag be er
alt skicka separata loggar for testema.
Region 1 Tcstloggar bor anvandas och skall
innchAlla Dag, UTC, Call, Sand RST, Mottagen RST och Locator, Frckvcnsband, poang och bonuspoang i namnd ordning.
Loggar skall vara poststampladc senast 11
Oktobcr och skickas till:
Peter Hall, SM0FSK
Timotcjvagcn 15/67
191 77 SOLLENTUNA
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UTC
Test
700-2100 Aktivitetstest VHF
1930-2200 Brittisk 144 MHz CW test
1400-1400 REGION 1 VHF-TEST
1400-1400 NRRL’s Nordiska VHF
1700-2100 Aktivitetstest UI IF
1700-2100 Aktivitetstest MIKRO
1930-2200 Brittisk 144 MHz CW test
0800-1100 Kvartalstest nr 3
1700-2100 Aktivitetstest 50 MHz
1600-1900 AGCW VHF Contest
1900-2100 AGCW UIIF Contest

T T

Dag
11
1
5-6
5-6

bJ bJ

SEPTEMBER

U1C
lest
930-2200 Brittisk 144 MHz CW lest
1400-1400 REGION 1 UHF/MIKROVAGS-TEST
1400-1400 NRRL’s Nordiska UHF/MIKROVAGS
1800-2200 Aktivitetstest VHF
1930-2200 Brittisk 1.3 och 2.3 GHz
1800-2200 Aktivitetstest UI IF
1930-2200 Brittisk 432 MHz test
1930-2200 Brittisk 144 MHz CW test
1800-2200 Aktivitetstest MIKRO
1930-2200 Brittisk 1.3 och 2.3 GHz
1800-2200 Aktivitetstest 50 MHz
1930-2200 Brittisk 432 MHz test

Regler
Nat.
9/92
9/92
12/91
Nat.
12/91
Nat.
Nat.
12/91
Nat.
12/91
Nat.
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VHF

QSO POANG
26
7519
21
7429
25
6923
20
6049
31
5745
14
5806
4074
11
10
3659
10
3069
2304
6
7
2235
2224
7
7
1953
5
1858
1828
7
5
1564
7
1296
5
1200
1088
5
1
426

MIKROVAGOR MULTI
Nr Call
1 SM7ECM
2SM3BEI
3SMOERR
4 SKOCT

QTH
JO65NQ
JP81NG
JO89WJ
JO89XJ

QSO POANG
21214
31
20
10149
9867
26
25
9299

LANGSTA QSO:
1296 SM5FHF - SM7ECM 532 km
2.3 SM7ECM - 0Z1IPU 240 km
5.7 SM7ECM - LA6LCA/OZ 282 Km
10 SM7ECM - LA6LCA/OZ 282 km

-------------------------------------
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QTH
JO89WJ
JO89TV
JO89XJ
JP81NG
JO65NQ
JP92AO
JO76JV
JO86GH
JP81FI
JO99IQ
JO57XQ
JO66HK
JO76UE
JO86FP
JO99AG
JO89TU
JP70OE
JO79BH
JO79AF
JO97IO

'

Nr Call
1 SMOERR
2 SM5FHF
3 SKOCT
4 SM3BEI
5 SM7ECM
6 SM3AKW
7 SK7QJ
8SM7EAN
9 SM3EQY
10 SMONKZ
11 SK6AB
12 SK7OL/7
13SM7EA
14 SM7THS/7
15 SKONN/O
16SM5EBE
17 SM4SJY/4
18 SM4PG
19 SM4KRK
20 SM1BSA

K J K J C A 2 n o K jr \j- A -

‘ - ‘ W K jn o w ^ n o c n r o

MIKROVAGOR 1296

Fotografera mera och
skicka in Dina bilder til!
QTC-red !!!
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LANGSTA QSO:
SM7ECM - PI4KGL 684 Km

1

69 SM5SIC/0 94
70 SM5RN
93!
71 SM3LGO 93
72 SK5SU
9118
73 SM3LWP 9089
74 SM7PIK
8800
75 SM2SXI
8754
76 SM4KJN
8508
77 SM7SMF 8475
78 SM7UCV 8146
79 SM2OKD 8103
80 SM6OPX 7730
81 SM4BTF
7706
82 SM4HFI
7701
83 SL5AB
7468
84 SM3UDH/3 7414
85 SM4BRD 7394
86 SM5UGC 7153
87 SM3DCH 6903
88 SM6MFA 6694
89 SM6PGP 6598
90 SM7UGG 6525
91 SM6PEF
6380
92 SM2SXT/2 6187
93 SM3TTW 6123
94 SM5AHI
5867
95 SM4FNK 5717
96 SK5WB
5667
97SMODXG 5435
98 SM6AHU 4795
99 SM5FJ
4362
100SM4RLD 4329
101 SM2IVB
3906
102 SK4IL
3850
103SM7TFP 3733
104 SM4SCL/4 3101
105 SM7MXP 2442
106 SM4JEL
1912
107 SM5SVC 1909
108SM4EIC
1904
109SM2MQL 1729
110SM7OLB 1414
111SM0TVI
520

LANGSTA QSO:
SM7KOJ/7 - GOAFH 990 km
CHECKLOGGAR: SM0CXK,
SM5PAG/6 OCH SM7DH

r

POANG
67290
51385
46983
46105
45483
44238
44083
42493
42047
29838
27865
27719
26477
25418
25391
24706
23974
23875
23863
23490
23070
21883
21799
21353
21217

kj

QSO
132
113
91
100
96
111
111
104
103
47
66
57
56
55
65
53
57
59
62
65
41
40
54
59
52

POANG
20817
18317
15550
14022
12860
12084
12079
10473
9720
9315
9252
8857
8471
8204
7424
7221
7100
6726
6534
6302
5943
5749
5679
4865
4051
3248
3075
2899
2803
2605
2546
2147
2098
2030
1871
1301
346
310

-A -A -A -A -A -*'

Nr Call
QTH
1 SM7CMV/7 JO65
2 SM7KOJ/7
JO66
3 SK3AH/3
JP92
4 SM7JUQ
JO65
5 SK5DB
JO89
6 SK7U/7
JO77
7 SK6HD
JO68
8 SK4EA/4
JO79
9 SM7SPG
JO66
10SM7ALC JO65
11 SLOCB
JO89
12SM5CTV JO88
13SK4AO/4 JO70
14 SK7AX/7 JO77
15SK6QW
JO68
16SM7NZB/0 JO99
17SM5FNU JO89
18 SM6TIS
JO78
19SK7YX/7 JO67
20 SK6DG
JO67
21 SM3RIU/3 JP93
22 SM1MUT JO97
23 SK7CA
JO86
24 SM6RTM JO78
25 SK7JD
JO87
26 SM5BMJ 20376
27 SM5NVF 20229
28 SM5MCZ 20009
29 SM7BHM/6 19761
30 SM4JHK/4 19659
31 SK3BP
18765
32SM7SHY 18724
33SM7LXV
18722
34SK6NP
18599
35SM4PRQ 18243
36SM6OEW 17269
37SM1LPU
16972
38SM5KQS 16733
39SK6IF
16203
40SM7ENC 15915
41 SM2PYN 15773
42SM5GHD 15524
43SK3PH/3 15187
14967
44 SM5TSP
45SM3TRV 14793
46SM6LVK
14326
47SM4KRK 14091
48SM5RTA
14046
49SK0NN/0 13595
50SK5BN/5 13392
51 SL2ZA
13367
52SM7AED 13304
53SM5UGF 12977
54 SM4TZZ/4 12299
55SM6MCU 12260
56 SM7OSW 12084
57SM1REI
11859
58 SM7NNJ
11712
59SM4TZW 11701
60 SL6ZZX/6 11521
61 SM4SCF
11516
62SK2AT
11178
63SM7HGY 10914
64 SM4RPP 10769
65SM7SCM 10657
66SM3BP
9980
67 SM5GQV/5 9947
68SM5SHQ 9805

QSO
44
42
32
31
35
26
28
23
25
23
17
17
21
18
18
12
16
15
15
14
10
16
15
11
9

■

VHF

Nr Call
QTH
1 SMOLKE
JO99
2SM3BEI
JP81
3 SKOCT
JO89
4 SM7ECM
JO65
5 SM7BOU/6 JO66
6 SM3AKW
JP92
7 SM5CTV
JO88
8 SK3AH
JP82
9 SK6AB
JO57
10 SM4SJY/4 JP70
11 SM1NVW JO96
12SK7CA
JO86
13 SK4AO/4 JP70
14 SM7SHY/7 JO86
15 SM2DXH KP03
16 SM1MUT JO97
17 SK7OL/7 JO76
18 SMONCL/O JO89
19 SM5NVF JO89
20 SM7MXP JO87
21 SKOUX
JO99
22 SM5DFF JO88
23 SM4KRK JO79
24 SM4PG
JO79
25 SM5TSP JP90
26 SM2PYN/6
27 SL5AB
28 SK5LW
29 SM5RTA
30 SM3LGO
31 SM5GHD
32 SK2AT
33 SM7BHM
34 SM0GCW
35 SM7NNJ/5
36 SM4JHK/4
37 SM5SHQ
38 SM5SVC

- a kj

JULI

Nr Klubb
1 SK5BN
2 SK7CA
3 SK7OL
4SK0CT
5 SK3AH
6 SK7CE
7 SK5DB
8 SK6QW
9SK1BL2
10 SK2AT
11 SK4DM
12 SK4AO
13 SK7OA
14 SK3BP
15 SK7U
16 SK6HD
17SK4EA
18 SK4KR
19SK5WB
20 SK5BE
21 SK7UO
22 SK4UW
23 SK6EI
24 SK6AB
25 SKONN
26 SLOCB
27 SK7AX
28 SK7BQ
29 SK6IF
30 SK7YX
31 SK6DG
32 SK3LH
33 SK7JD
34 SK6NP
35 SK6DK
36 SK5LW
37 SK3PH
38 SK4IL
39 SL5AB
40 SL2ZA
41 SK7QJ
42 SK7BK
43 SKOUX
44 SL6ZZX
45 SK5SU
46 SK4RL
47 SK4YO
48 SK6DW
49 SK3JR
50 SK7FK
51 SK2QG
52 SK4UG

<

KLUBBTAVLINGEN
M Summa
173729
2 159216
1 157061
2 126078
1 109515
1
91686
1
90839
74301
7966
66879
64761
51120
48560
47041
44238
44083
42493
39482
38964
37109
35605
33777
33613
1
32743
1
32531
27865
25418
23957
23933
23863
23490
23070
21217
18599
17269
15274
15187
14580
13618
13367
12222
12071
11886
11521
9118
8508
7394
6694
6123
1
5859
5635
1904

Kl.poang
1000.00
916.46
904.06
725.72
630.38
527.75
522.88
427.68
391.22
384.96
372.77
294 25
279.52
270.77
254.64
253.75
244.59
227.26
224.28
213.60
204.95
194.42
193.48
188.47
187.25
160.39
146.31
137.90
137.76
137.36
135.21
132.79
122.13
107.06
99.40
87.92
87.42
83.92
78.39
76.94
70.35
69.48
68.42
66.32
52.48
48.97
42.56
38.53
35.24
33.72
32.44
10 96

TIO I TOPP
VHF
Nr Call
Ant
1 SM7CMV 7
2 SK5DB
7
3 SK3AH
7
4 SK6HD
7
5 SK70L
6
6 SM7SPG 7
7 SM5CTV 7
8 SK4EA
6
9 SM7KOJ 6
10SM5BUZ 4

SummaForra
420814 (1)
361468 (2)
356536 (3)
259541 (5)
241552 (4)
211791 (7)
204258 (6)
193640 (9)
166314 (18)
162260 (8)

UHF
Nr Call
Ant
1 SM3BEI
7
2 SKOCT
7
3 SM7BOU 7
4 SM7ECM 6
5 SM3AKW 6
6 SKOUX
5
7 SK7OL
7
8 SM6CEN 6
9 SM2DXH 7
10SM5CTV 7

SummaForra
103336 (1)
99047 (2)
88304 (3)
85075 (4)
80563 (5)
59258 (6)
55335 (8)
51832 (7)
48898 (9)
47386 (12)

MIKRO 1296
Nr Call
Ant
1 SM7ECM 7
2 SKOCT
7
3 SM3BEI
7

SummaForra
44526 (1)
27607 (3)
26404 (4)

4 SM5QA
5 SM5FHF
6 SM3AKW
7 SK7OL
8 SK6AB
9 SM6EAN
10 SMOERR

5
7
7
6
7
4
2

25213 (2)
24876 (6)
24587 (5)
18297 (7)
14885 (8)
12705(10)
10486 (14)

MIKRO MULTI
Nr Call
Ant
1 SM7ECM 7
2 SM3BEI
7
3 SKOCT
7
4 SM5QA
5
5 SM6ESG 1
6 SMOERR 2
7 SM6EAN 3
8 SKOUX
1

SummaForra
99179 (1)
51307 (2)
41942 (4)
37434 (3)
17403 (5)
13284 (8)
9826 (6)
4399 (7)

KLUBBTAVLINGEN
Nr Call
Ant SummaForra
1 SK7OL
9 8432.31 (1)
2 SK5BN
9 7565.67 (2)
3 SK7CA
8 6852.44 (3)
4 SKOCT
7 5356.02 (5)
5 SK6QW
9 5075.60 (4)
6 SK3AH
9 4746.90 (6)
7 SK5DB
9 4491.33 (8)
8 SK2AT
8 4407.18 (7)
9 SK1BL
8 3136.51 (9)
10SK7CE
7 3038.14(11)
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— VHF
KOMMENTARER TILL
AKTIVITETSTESTERNA JULI
TESTLEDAREN
ALLMANT
Elt trcndbrotl ? Den basta testomgAngcn
pA lange med mAnga dcltagare i alia tester.
Kan det hAlla i sig under resten av Arct,
cllcr var det bara sA att del var mAnga som
hade semester och fick kora radio ?
VHF
Tror inte all del var mAnga som klagadc
pA konditioncma, for det blcv trots allt en
del tropo kontakter pA langrc avslAnd. Visst
har det varit battre, men i brisl pA annal sA
fAr val dctta duga. Nya loginskickare i den
na lest var: SK7IJ, SKONN, SK3PH,
SK5WB, SK7YX, SL5AB, SM7AED,
SM5AHI,
SM5BMJ,
SM0DXG,
SM7ENC, SM5FJ, SM5GQV, SM4HFI,
SM4JEL,
SM4KRK,
SM3LGO,
SM6MCU, SM2MQL, SM7OSW,
SM7SCM,
SM2OKD,
SM6PGP,
SM2PYN, SM2SXI, SM0TVI, SM3UDH,
SM5UGC, SM5UGF och SM7UGG.
MAnga av er har varit med forr om Aren,
men nAgra gor sin premiar i lestema. Ni ar
alia valkomna all fortsatta kora test.
UHF
Bra konditioncr i sodcr, hyfsadc i Mcllansverige och darriga i norr. Kan delta vara
en god sammanfattning av lagct ? Nya loginskickarc pA dctta band var: SK4AO,
SL5AB, SM5DFF, SM0GCW, SM4KRK,
SMOLKE,. SM7MXP, SM5NVF och
SM4SJY. Aven har har vi nAgra som varit
med forr men nAgot samre med ’’nykomlingar”. Alla ar valkomna att fortsatta kora
lesterna.
MIKROVAGOR
Inte lika bra DX-conds som forra testen,
men det gick valdigt bra over Botlcnhavct
till skillnad mot andra tester. Nya loginskickarc ar: SKONN, SK7QJ, SM1BSA,
SM5EBE, SM4KRK och SM0NKZ. Har
ar del nAgra signaler som jag scr for forsta
gAngen. VALKOMNA !

DELTAGARNAS
KOMMENTARER
VHF

SM4EIC: Det ar dcltagandct som raknas.
Birger

SL6ZZX: Kul med lite testkoming i sommarvarmcn. Korde frAn mitt som mar QTH
i Varbcrg. Klart Arcts basta test med 14
nya rulor. Korde LA8AV som bast men
horde aven DL-stationcr ropa CQ men
mina signaler racktc inte anda fram. Klart
battre QTH i Varbcrg an i FRO-lokalcn i
BorAs. Vi hors om en mAnad igen och garna mellan testema. 73 de SM6TCQ Jorgen
SM4TZZ: Hcjsan alia test-kdrare. Forsta
rikliga porlabclovningcn for mig och min
nya ’’kralta”, 17 cl. DL6WU-design, lite
drygt 10 meter bom, 6 meter mastror och
’’muskelrotor”. QTH LOvberget JP70PC
345 moh. Kul men tyvarr myckct sidoQRM
frAn slarka stationer i omgivningen. Mis
sadc SK2AT ’’tack vare” det, men nasta
test, dA... HAllcr hell och hAllct med SM3BP
(QTC 7/92), dcltagarnas kommentarer

30

VHF). Kor en Icom 290 D barfota, aven
pA hemma QTH’l, JP70ID 195 moh, dA
med 5 over 5 Yagi med delta-matning. 73
de Stcfhan
HAllcr med forcgAende lalare till fullo. Hade
oxo myckct sido QRM frAn narliggande
klubbsignaler som var portabclt. Ingen
namnd ingen glomd! 73 de Lars
SM3RIU: Upp till Braskarbackcn igen.
Inga storre conds denna gAng men tvA nya
rutor KP06, KP43 Kul!! Val molt igen /3
de SM3RIU och SM3AKG
SM3UDH: Min forsta test och mina forsta
SSB QSO:n. Jobbigt men ROLIGT. 19 SM
och 1 OH i loggen. 73 de Daniel
Vi slapadc upp utrus tn ingen pA LurAscn.
Bilbattcri, anlcnn = 15 cl YAGI, vatten
och fika mm. Excellent QTH. En litcn miss
var alt TS700:an saknadc medhorning pA
CW. Dctta visste inte CW-op forran act
var dags alt sanda. Darav en del problem
med antal tccken i bland. Opcratorer
SM3GUJ (CW), SM3MTQ, SM3ULN,
SM3OMO. Flcra dvriga klubbmcdlcmmar
var narvarande - 3GUJ
SM6PGP: Korn inte pA att det var test forran kvarl Over tio. Fick snabbl upp
HB9CV:n pA balkongrackct och korde sA
myckct det gick. Har nylt QTH, tyvarr med
smA mojlignctcr alt fA upp ordcntliga antenner. 73 de Hannes
SKONN: Alla lai aro 10, 10W 10 cl yagi,
10 pers. 10 tusen mygg, men an 10 QSO.
Det gick ratt bra med tankc pA ’’the gear”
som vi anvandc och att inget spcktakcl pA
bandet spcladc sprall i den annars sA vanliga skorden av QRBcn. SKONN lurar ut cv.
nya radioamatorcr till ’’landct” i hopp om
alt nAgon rycks med i villcrvallan pA en
portabcllcst. Vi som var dar (har jag glomt
nAgon?) =NCL, PNA, OHX, 5OHI, TWH,
TVA+polarc. 73 Christer NCL
SK7YX: Forsta cAngcn for denna sasongcn vi var uppe pa Isabcrgstoppcn och luftadc SK7YX. Trcvlig test och hyfsat dcltagandc. 73 cs vi hors. Peter SM7TCD
UHF
SKOCT: Jag var lam 1 igen styv i korken
och lovadc tArta till LKE+ERR+DFP om
de skullc slA mig i testen. Bra kort grab
bar!!! Prinscss- cllcr FrukttArta? Flor bakslag, ett ’’bypass” rcla i PA’t viigradc samarbeta. Del blcv separat RX, och manucll
S/M omkoppling. Struligt. 73 de -KAK
SM7ECM: Rena hoslvadrct med hArd vind
och regnskurar medforde miscrabla kondi
tioncr. Dock inte ulan overraskningar. Plolsligl lAg PI4KGL och ropade CQ pA min
frekvens. Forsta QSO-forsdkct misslyckadcs nar han forsvann i QSB. Men nAgra
minuter senare kom han upp igen med bra
signal sA att forbindclscn kundc avslutas.
En hollandarc kommer sallan cnsam, men
sA var Pallet denna gAngen. Det drdjdc dcssutom anda till 30 minuter fore tcstslut innan den forst tysken blcv kord. 73/Andcrs
SMONCL: Hordc/korde nAgra nya statio
ner men inte fick jag nAgra LA i loggen,
jamrans otur. Glomdc tjocka matarkabcln
hemma och dA fick en lAnad RG58, hogforlust duga, -3dB suck. Annars inga sjyssta
konds, bara lite mindrc dcltagare. Christer
NCL
SMOLKE: Lyckades kombincra grillfest
med DFPs famili och OERR pA Blido med
’’lite” tcstkorandc. Vi korde 2x21 Tonna

(ulan baluner) och mastmontcrad preamp
(N/F 0.42 dB). Utnyttjade AxA R4Cn smala CW-filter. Oj va QL !! Har kanske kunnat byta ut till 4x21 el och satt pA baluner
till augustitesten. MikrovAgor dock som
vanligt frAn SKOUX (i mAn av tid, hi). 73
de SMOLKE, ODFP och OERR
SM4SJY: Korde OZ1HNE och OZ1IPU
som basta QRB. Jag var ”som vanligt” portabelt
MIKROVAGOR
SM4SJY: Nar dctta lases ar jag pA tjanstcresa. Lyssna darfor efter SM4TZZ och
SM4TZW som kor 1296 i JP70.
SKOCT: 1296: Bra ends mot OH. Brukar
kora 2-3 st, nu blcv det 8 st. DAligt mot
SM7. QSO med SK6AB efter mAnea forsok = QL! 2320: Forsta lesten pA bandet
med SMOQRV. (tyvarr lamnar grabbama
med transvertrar landct under 1-2 Ar) (se
till att dom lAnas ut ! -FSK). 10368: Se
mester i SMO, = ingen hemma. SM5FHF
bygger for 10 GHz QL !!. opcratorer -KAK
-OUG -DFP
SKONN: Vi korde enbart 1296 och korde
(nastan) enbart OH stationer som var mycket slarka. Vi var 10 st nA hogdalstoppcn
och kollade in solncdgangcn denna pcrfekta sommardag. Inte ctl pip frAn SM7,4,3
hordes, kanske mest beroende pA QRM,
dassig kabcl och litcn antennvinst. Vi var
diir: 0PNA, SBI, TV A, 5OHI. ChristcrNCL
SM7EAN: Korde frAn en hojd vid milt
sommar-QTH. Roligt med -NZB och -THS
som dok upp i morkret vid testens slut. 23
cm: Fina konds over Ostcrsjon mol OH,
halvbra konds norrul langs kusten och dAliga konds tvars over landel. Ropade
SKOCT mAnga gAnger (Ni hordes 559) men
jag var tydligcn for svag. 3cm: QRV med
0.25W och 45 cm ofisetparabol. Korde
SM7ECM pA sondagskvallcn men dAliga
konds testkvallcn, sA blcv inga QSO.
SM7ECM hordes 539, SM6ESG hordes
529 saml nil frAn SKOCT och SM0ERR.
73 frAn Mats
SM5FHF: Bra resultal den har gAngen med
8 st OH, 4 st SM7, SM4, SM3 med 3AKW
som langst, men ingen OZ den har gAng
en. Del ar tydligcn svArt alt kora SM6, har
lyckats bara en gAng, Nov testcn-91 med
SM6PGP. Det gAr alltsA, om Ni riktar antenn mot Uppsala. 10 GHz bygget borjar
snarl bli fardigt, trimning och lamplig parabol AterstAr, vi hors! 73 de Bcngl
SK7QJ: Ny pA bandet - jattekul kvall. Kor
25 W och GaAsFET i andan av 20 m H100
till 55 el 220 masl. Mindrc forluster vore
pA sin plats ! byttc dock ut RG8:an precis
fore testen. SM3BEI och OH1CF kvallens
overraskningar. Missadc nAgra - lyssna mot
Vaxjo. 73 Kjcll -GVF
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KorpA VHF, VHF OCH
MikrovAgor aven mellan

I
I

TESTERNA

Use it or lose it!
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VHF —
ATT KORA TEST PA VHF/
UHF/SHF
Att kora test pA frekvenser over 30 MHz ar
minst lika ”komplicerat” som att kora pA kortvAg. Visserligen ar antalet stationer som ar mojliga att kora nAgot begransal, men att fA kontakl med dom ar inte det allra enklaste.
Precis som pA kortvAg kan konditionema variera ganska kraftigt, kanske till och med kraftigare pA hogre frekvenser. PA kortvAg ar ju
konditionema mest beroende av solens aktivitet, medan man pA de hogre frekvensema inte
ar lika beroende. Visserligen ar det solens aktivitet som gor att vi fAr norrsken.
PA VHF och uppAt ar det i stallet vadersituationen som till stdrsta del bestammer hur kon
ditionema blir.
Hogtryck brukar i allmanhet ge bra tropo konditioner, och det ar i allmanhet bast i den rikt
ning som hogtrycket ligger. Darfor ar det all
tid bra att kontrollera vaderrapporten for den
dag som testen gAr.
Hog luftfuktighet ger ocksA effekter pA kondi
tionema. Varm luft och kallt hav ger ofta fma
"ledskikt”.
Vid ’’normala” konditioner ger telegrafi alltid
dom basta avslAnden. I genomsnitl sA kan man
komma 100-200 km langre bara genom att kora
telegrafi. Har man dessulom en station med
CW-filter sA gor det att svaga signaler hors
baltre och dA blir avstAnden langre.
Ar del bra konditioner blir det lalt sA att de
fiesta kor SSB dA det Finns en stor mangd sta
tioner som man kan nA pA hyfsad distans, och
det gAr ju snabbare att avverka ett SSB QSO
an ett CW QSO.
Naturligtvis spelar stationens utrustning en
mycket stor roll hur resullatet av en test blir.
En station som har mer effekt nAr ju alltid lang
re an en station som har lagre effekt. LikasA en
station som har ett hogre antennlage. Detta gAr
det aidrig att komma ifrAn. Men det viktigaste
pA stationen ar Antennen, Anlennkabeln och
HF-steget.
Viktigt ar att antennen ar i gott skick, att antennkabeln har lAga forluster och att HF-steget
har lAg brusfaktor och hog dynamik. LAg brusfaklor och hog dynamik gAr aidrig att forena,
utan man fAr forsoka kompromissa mellan dessa
parametrar sA att man fAr den basta mixen for
det egna QTH’t. Har man flera starka statio
ner i narheten fAr man optimera dynamiken for
att minska risken for stomingar och bor man
helt allena sA behover man inte bry sig speci
ellt om dynamiken.
Vilka forberedelser kan man gora for att kunna gora ett bra resultat.
1. Kontrollera vaderrapporten, den kan ge fingervisning At vilket hAll det kan tankas bli kon
ditioner.
2. Lyssna efter de olika fyrar som firms i fyrbandet. Detta brukar ocksA gen en bra indikation pA vartAt man skall lyssna speciellt.
3. Din FM-radio kan ocksA vara till stor hjalp.
Tag for vana att lyssna efter svagare stationer.
Utlandska eller Lokalradio. Dessa ger ofta en
bra indikering pA At vilket hAll konditionema
ligger.
4. Instruera alia i ditt hushAll att rapportera nar
TV sander ut vaming om atmosfariska stdrningar. Detta ar inte annat an QRM frAn mer
avlagsna TV-stationer.
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5. Se till att stationen ar i trim.
6. Gor gama upp sked med nAgon som Finns i
ylterkanten av din normala rackvidd. Delta kan
locka fram stationer mellan er.
Nar testen har borjat, vad kan man gora dA for
att fA ett bra resultat.
1. Vid allt tesikorande ar A och O - Lyssna
forst - Sand sedan.
2. Undvik att lagga dig pA populara frekven
ser. Del ger alltid risk for stomingar.
3. Om du ropar CQ sA gor hellre fler korta
anrop an fA lAnga. Det ar inte mAnga som in
vantar ett lAngt CQ, man rattar vidare i stallet.
4. Vaxla om mojligt mellan SSB och CW, om
inte annat sA fAr du vila halsen en liten stund.
5. Tag for vana att ta en kort paus i QSO’andel
for alt kontrollera vad andra kor. Det kan ju
vara annu battre konditioner i andra riklningar
an vad du kor.
6. Vid samma paus. Kontrollera fyrama igen,
speciellt i nordlig riktning. Det kan ju ha blivit
Aurora. MAnga fina QSO har missats frAn sodra Sverige av den anledningen.
7. Tag ocksA for vana att lyssna i lite ovanliga
riklningar. Dar kan det finnas stationer som
kan ge dig bra med poang. En ny ruta som ger
bonuspoang kan val aidrig vara fel.
8. Om du ar sprAkkunnig. Gor gama nAgra an
rop pA ell sprAk som ar vanligt i den riktning
du beamar. Del kan ge oanade mojligheter till
QSO.
9. Anpassa CW-hastighcten till den som san
der lAngsammast. QSO’l gAr mycket snabbare
dA man slipper omfrAgningar.
Del Finns saker en hel del andra vardefulla knep,
allt beroende pA vilken frekvens man anvander
och var man bor i landet.

Nar testen ar slut, kan det vara bra att analysera hela testen. Detta kan vara bra for att kunna
gora en bra test igen framover.
Foljande frAgestallningar kan vara bra alt stalla sig:
Hur var resultatet? Varfor ? Hur var vader situationen. Hur lAngt kom jag ? Vilken mode
gav basta resultatet och i vilken riktning ?
Ja frAgoma kan bli mAnga, liksom svaren. PA
den sista frAgan kommer nog mAnga att fA svaret: Mot Europa ger SSB mest poang, medan
del oftast inom Norden ger battre med CW.
Nu ar ju inte alia fanatiska testare, utan det
firms mAnga som tycker det ar kul att fA nAgra
QSO’n pA ett band som vanligtvis inte bubblar
av aktivitet. Ge er gama tid att kora ett eller
annat QSO som inte bara ar 59 JO89XX. Det
ta kan fA flera alt bli intresserade av att kora pA
VHF. Det Finns val inget som ar sA irriterande
om man ar ny pA bandet som att bli avsnast av
nAgot ’’testfreak”.
Till sist, om du fAr klagomAl pA din station.
Avbryl genast testkorandet och kontrollera din
station. Kor nAgra prov QSO’n med andra sta
tioner som ger arliga rapporter om hur din sta
tion 1 Ater. FrAga ocksA dom klagande om dom
har bcsvar med andra stationer. Kontrollera hur
dom 1 Ater. Del kan ju vara den som klagar som
har fAlt fel i sin mottagare. Vanligtvis ar det
alldeles for dAlig dynamik.
Om du trots pApekanden inte gor nAgot At din
station sA riskerar du att fA rykte om dig som
en dAlig operator och det kan ge dig svArigheter att fA QSO, eller vad varre ar. Du kan fA en
stor mangd radioamatdrer att sluta kora test,
och det kan smitta av sig.

50 MHz RAPPORTER
Inte sA mAnga rapporter denna gAng heller men skarn den som ger sig.
Forst en rapport frAn SM6CMU
92-07-27
12.15
920703
17.46
9K2ZR
ES
LL49
Nytt
18.26
5B4YX
KM64
ES
920704
15.37
KM64
ZC4KS
ES
15.55
ZA1A
JN91
ES
Nytt
17.48
4X1IF
ES
KM72
920705
10.48
UX1A
KP40
E Scatter Nytt
920708
19.05
UA2F/DK2ZF KO04 E Scatter Nytt
920718
11.02
RA3YO
KO73
ES
18.20
YL/ES9C KO27
MS
Nytt DXCCnr 100
920721
EH3ADW JN11
18.50
ES
Nytt
16.47
920722
TA6/OZ1DOQ KN72 ES
920723
15.50
TA6/OZ1DOQ KN71 ES
920726
17.06
7Q7RM
KH74
ES+F2
17.13
7Q7LA
KH74
ES+F2
17.23
Z23JO
KH52
ES+F2
Sedan en liten rapport frAn Frank, SM5SVC
Jag korde mitt forsta qso pA 6m 920509 och har sedan dess varit qrv ett antal helger. Jag har kort
29 qso med 10 lander i 21 rutor. Basta qsoet har varit 4718 Km/W. Jag namner detta eftersom
jag endast anvander en transverter med 0.5w och en dipol som matas med 15m rg58. Alla qso ar
korda ssb vilket pAvisa att man for de forsta ej behover stora effekter - billig utrustning, for det
andra ar det kul att kora qrp fastan det ibland kraver tAlamod. Jag fick ett tack av en engelsman
efter att ha repeterad rst+loc i 5min - sAdant hander sallan pA 2m, 70cm. Med hopp om att detta
brev kan entusiasmera flera att satsa pA 6m skrevs detta i Norrkoping JO88CO en regnig julidag.
73 de Frank

HORT OCH KORT
FrAn Kalle SM3AKW kommer en rapport om en forstagAngsforbindelse
Den 26 Juli kl 0815 UT korde SM3AKW JP92AO med OH1 YP KP10IC pA 2.3 GHz Tropo.
Frekvensen var 2320.050 och signalema 539/559.
Kalle kor med 50 W till en 3.3 m disk och OH1 YP 1 W till en 75 cm disk.
AvstAndet ar 374 km
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PACKET-SPALTEN
om ordspraket sager; Allting har
en anda utom korven, den har
tvi. Och detta ar min anda pi livet som
redaktor for packetspalten i QTC.
For en Lid sedan meddclade jag SS A:s ordforandc alt jag ville sluta som spaltrcdaktor for packeispaltcn. Detta av ett flcrtal
skal varav tidsbrist ar ett av de mcr tungt
vagande. Att det har ar det 13:ndc numrct
av QTC sedan jag borjade ar dock ingcn
orsak (di jag inte ar vidskeplig).
Av tre mycket tidskravande sakcr; mitt
arbcte, scouting och amatorradio drog amalorradion den har gingcn det kortaste stri
ct men vcm vet vad som hander i framtidcn.
Beslutct var egentligen ganska cnkelt;
d& jag av tidsbrist inte hunnit gora spaltcn
till det jag hoppals kunna har det blivit en

DX-CLUSTRET
av SM4NLL, Hans Oslervall.

PackctCluster ellcr DX-Cluster ar ord som
allt oftarc mdtcr packctradioanvandarc och
andra i etcm. Jag hade tankt forsoka beratta lite om vad det ar och vad det kan anvandas till.
Nar packetradion kom var den ett svar som
saknade en friga! Hur skulle man anvanda
dcnna nya mode? Man kunde for all del
koppla upp sig mot kompisen och skicka
packet mellan sig men det vcrkade lite finigt for all inte saga dumt all gora det nar
man kunde prala med varan dra pi 2 meter
islallet. Nigon kom pi della med BBS:er
och elt valdigl arbele lades ner pi alt bygga
ell varldsomspannande nal av digipilrar och
lankar. Man borjade skicka bulleliner och
privata brev och idag ar trafiken pi gransen,
i vissa fall over, av vad lankama klarar av en
aidrig sinande slrom av mer eller mindre in
tressanta bulleliner pi olika sprik.
For nigra ir sedan dok si PackelClustcr
upp som en helt ny tillampning av packetra
dio. I de fiesta slader med fler an en DXinlresserad radioamalor har del forekommit
nal pi VHF eller UHF nar konditionema varil goda pi korlvig, si man har kunnat lipsa
varandra om godbitar pi banden. Del ar det
ta som PackelClustcr nu lagit over och effekliviserat. Fordelama gentemot VHF-nal ar
enorm a:
man missar inte ett enda tips, si lange man
liggcr uppkopplad,
man kan lista tips,
man kan soka cfler spcciella tips,
man kan fi QSL-information,
man kan sli i databaser,
etc. etc.
Ulbudel av tjansler i PackelCluster ar helt
enkelt enormt och man har fortfarande kvar
mojlighetcn all ’’prala” med vem som heist i
natet och att skicka brev inom och utom nalet.
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SM4SJD Tomas Svedberg,(@SK5BBAROS.SVE.EU)
Lindevagen 1C, 775 53 KRYLBO. Tel: 0226-106 47

dilig spalt, en dilig spalt ar lika med mgen spalt och givetvis ar det si att ingen vill
lagga ncr tid pi en spalt som inte ir en
spalt (forvirrat?).
Under min tid som spaltredaktor har jag
mott, pratat i telefon med samt brevvaxlat
med en mangd stimulcrande och spannande manniskor. Ett stort TACK till er alia
for de fina upplcvclser ni givit mig.
Jag vet att det utc i Sveriges avlinga
land finns en hcl hop med verkligen initierade och duktigt packetfolk som skulle bli
utmarkta spaltredaktorcr. Tag chanscn att
prova pi nigot som du inte kommer att
ingra.

DX och packet, gar det
ihop?
’’Packetfolket” har av minga DXrare
setts som nigra lustiga varelscr som suttil
som klistrade framfor skarmcn utan att

Hur funkar da det hela?
For att koppla upp sig mot ett PacketCluster bchover man inget annal an vad man vanligcn anvander som packelradiokorare, d.v.s.
packetmodem, dator/lcrminal och en radio.
For alt starla ell PackelCluster bchover man
daremol Hirst skaffa ett speciellt program frin
USA skrivet av skaparen av PacketCluster,
AK1A, Dick. Man bchover ocksi en dalor
med hirddisk, minsl ell packetmodem och
radio. Sedan skadar det inte med riklig tillging till frilid for alt undcrhilla och bevaka
apparalema! Nar man har skaffal ovanstiende kan man starla en NOD. Man kan kora
den alldeles ensam eller man kan koppla ihop
den med andra PackelCluster noder i andra
slader via digipilrar eller direkl. Nar man har
kopplal ihop elt antal noder med varandra
har man skapal elt CLUSTER (engelska for
hop, grupp, skock).
Alla clustemoder i Sverige har siffran 6
efler signalcn for alt skilja dem frin BBS:er,
digipilrar mm. T.ex. SK4BW-6. PacketCluster noder skiljer sig frin BBS:er framst genom all hela tiden ligga ”on line”, d.v.s idealfallet ar att alia noder jamt ligger kopplade
till varandra. BBSier kopplar upp sig till sin
narmaste granne for forwarding med jamna
mcllanrum. Nar man loggar in pi sin lokala
nod ligger man ”on line” till ALLA noder i
hela clustrel. Det gor ingenting att man lig
ger inloggad aven om man inte ar aktiv. De
fiesta noder klarar av minsl 32 inloggade
samlidigt.
Jag skulle kunnat gjort en karta och visat
alia clustemoder och vilka vagar och frekvenser dom har konlakt med varandra, men
det vore ganska meningslost. Dels andras na
tet hela tiden och dels ar det oinlressant for
den enskilde amaloren all veta hur man tar
sig till en nod langre bort, eftersom ALL
information som han/hon har intresse av finns
hos alia noder. ”DX:ing” bland nodema ar
ett gissel som minskar framkomligheten for
forwardingen mellan nodema. Denna forwar
ding forsoker vi som ar ansvariga for respeklive nod numera all skilja frin BBS-for-

(som de tycker) overhuvudtaget agna sig
it amatdrradio, de senaste iren har dock
2ven minga av dessa DX:are borjat komma allt mer pi packet. Vad ar di orsaken
till detta, givetvis ar det den explosionsartade utvecklingen av det som kallas DXCluster. DX-Cluster anses av en del som
ett ovarderligt redskap vid DX-jakt medan
andra tycker att det ar ”fusk” Helt klart ar
dock att DX-Cluster blivit mycket populara bland DX:are och antalct noder och anvandare okar snabbt.
Minadens artikel handlar om vad ett DXCluster ar for nigot och hur det fungerar.
Och Sven icke DX:are har gladje och nytta
av Clustren di det finns en hcl del nyttig
information att hamta dar.

TACK OCH ADJO
PACKETERA MERA
TILL FLERA.
SM4SJD, Tomas Svedbcrg
wardingen, eftersom det visat sig att natet
helt enkelt inte klarar BBS:er och PacketCluster pi samma frekvenser.
Vad kan man di gora pi ett PacketCluster?
Den vanligaste anvandningen av ett PacketClusler ar att fi och att skicka DX tips till
och frin sina kamraler. Det gir till si all nar
man hor elt rart DX pi radion skriver man
helt enkelt t.ex.:
DX 14195 ZA1A Lyssnar 200-210
Varvid del ett par sekunder senare pi alia
skarmar i sladen stir:
DX de SM4XXX: 14195.0 ZA1A Lyss
nar 200-210
1545Z
och det hors ett tut eller pip, eller vad man
nu har for ljud i sin dator, samtidigt. Sedan
skickas detta meddelande till andra noder
kopplade till den lokala noden och dar skickas
det till de anvandare
som ar inloggade dar och vidare till nasta
nod o.s.v. Si ditt DX-tips poppar upp pi en
skarm i Helsingborg och/eller Ostersund
inom nigra minuter. Det finns som sagt massor av andra funktioner pi PacketCluster och
jag kan kanske iterkomma med en utforligare artikel om vad och hur man gor vid ett
annal tillfalle, om intresse finns.
I Sverige finns for narvarande ca 20 aktiva clustemoder och i hela Europa flera hundra! Del pigir en debait om huruvida vi ska
vara ihopkopplade med noder utanfor landel
eller inte. Ett tips frin Italien ar ju ganska
ointressant for oss i Skandinavien. Men till
och frin firms noder frin hela Europa med
samlidigt och di kan det vara 60-70 noder
och flera hundra anvandare samtidigt!
Si du som ar intresserad av DX och annu
inte skaffal dig packelradio, gor det och upptack en hell ny dimension i DX-jakten! Du
som upptacker att del inte finns en clustemod
inom rackhill, overtala klubben att ni behdver en i er stad ocksi och starta en ny nod!
SM4NLL, Hans.
Gcnom SM4NLL, Hans, kan man fi tag i
en mycket utforlig handbok over hur man
kor ett DX-Cluster som anvandare.
Spaltred.
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CW-SPALTEN

SM7GWF, Holger Klintman
Adjunktsgatan 3 D, 214 56 MALMO

SCANDINAVIAN CW ACTIVITY GROUP

SCAG QRP CUP 1992
Date: 92-07-26

HIGH-SPEED
Ryska hi-speed UQRQC-natet kor ej
onsdagar. Nattid ar nu lordagar 0700z pi
3568 kHz. 4L1QRQ ar den klubbsignal
som an vands av natm astern.
Vidare kor SMHSC 1430 lordagar pA
7025 kHz (SM6NFF) fr&n klubbstationen
SK6SC. SMHSC har dagligen passningsfrekvensen 3537 kHz.
SARNET
CW-naten mAndag-fredag 1830 SVT pA
3565 kHz Ater ingAng efter sommaruppehAllet. Alla valkomna att ropa in. Trafikformedlingen (meddelanden, halsningar,
sked-forslag, QSO-bekraftelser mm) gors
mellan amatdrer i Skandinavien, USA, Ca
nada. Kontakta nAgon av trafikoperatorerna pA naten eller pA annat satt. Se aven
lopande info i sambandsspalten.

NoStation
Points

QTH

1SM6SLC
2SM6MDX
3SM5CCT
4SM5DQ SODERTALJE
5SM7RTQ
6SM7BNG
7SM7KJH
8SM0MIY
9SM6BHQ
10OZ1JVN
11SM6EWX
12SM7UCZ
13SM3BP
14SM7DRH
15OZ1BXM
16OZ9AEC
17SM3NTB
18SM3EQF
Summa poang: 2115

VANERSBORG
HALMSTAD
NYKVARN
59
NYBRO
KARLS KRONA
LOMMA
TABY
ALINGSAS
SOBORG
BOHUS
JAMJO
SANDARNE
RONNEBY
HOLSTEBRO
ALBORG
SODERHAMN
OSTERS UND

DXCCGQRPSCAG

149164102415
59158 19236
84114 31229
58 24141
69 54 13136
49 69 15133
48 49 17114
30 73 10113
42 44 25111
73 28 5106
16 38 7 61
29 19 7 55
43 2 8 53
24 25 3 52
29 18 2 49
26 18 3 47
34 2 5 41
18 5 0 23

S K D

QRP

Midsommarens SCAG Straight Key Day vanns som vanligt
av SM0FSE Micke, nu med 6 poang. Grattis igen! PA 3
poang kom sedan SM0TTX, SM4OH, SM6BHQ och
SM7TUG. Roligt med nya T-signaler i gamla SKD! Och
givetvis kul oxo med bekanta oldtimers som Henry -BHQ
pA fin poangplats! PA poangplats denna gAng 18 loggar. Vi
Vi publicerar denna g&ng ocks& ledande stations korda prefix (10W + tradantenn): beklagar forresten det redaktionella fel som ’’klippte av” min
adress i juninumret.
SCANDINAVIAN CW ACTIVITY GROUP
Vi ser nu fram emot nasta SKD som blir pA nyArsdagen
1993. Till dess 73,
SCAG QRP CUP 1992
SM7SWD Hans
Personal results for SM6SLC
Date: 92-07-26
Points
WORKED DXCC-COUNTRIES
149
REDAKTORSBYTE
3A
3B8
3D2
4J1
4S
4X
5B
5V
5N
6Y
Bland annat pga andra Ataganden i samband med civila job
70
7P
7Q
8Q
7X
8R
9H
9J
9K
9X
bet,
med okat resande inom och ulom landet, avgAr under9Y
A2
A6
BV
AP
C3
C6
co
CT1
CE
tecknad som spaltredaktor fr o m novembemumret. IntresseCU
DL
DU
EA
EA6
EA8
EA9cm El
ES
F
FO
FP
FS
FY
G
GD
GI
GJ
GM
GU
rade prospcktiva spaltredaktorer for CW hor av er hit eller
GW
HA
HB0
HB9
HC
HV
HI
HK
HL
HS
till COP/KHF!
I
IS
J3
JA
JT
JW
KH7
KH6
KL7
KPI
-GWF
KP2
KP4
LA
LU
LX
LY
OA
OD
LZ
OE
Laget pA QRP-cup 1992 framgAr av tabellen, som synes toppad av SLC, MDX
och CCT.

OH
PZ
TF
UF
V4
VU
YU

OHO
S2
TI
UG
V8
W
YV

OK
SM
TK
UH
VE
XE
Z2

ON
SP
TU
UI
VK
YA
ZA

OX

OY
SV
UA2
UAas
UJ
UL
VK9ch VP2V
YB
YI
ZB2
ZC4

su

OZ
SV5
UAeu
UM
VP5
YL
ZL

PA
SV9
UAfjl
UO
VP8sa
YN
ZP

PJ2
T7
UC
V2
VP9
YO
ZS

PY
TA
UD
V3
VQ9
YS

Den kumulerade aktiviteten i cupen ser vi i diagrammet.
SCAG
QRP
CUP
1992
IB Telejrafliter

E IAGiRAM "D"

G-Q-V

MANADENS NYCKEL

ar hembyggd och kommer denna gAng frAn SM6PXJ Christer. Det ar som synes en kniv. Dctta exemplar ar tillverkat
mestadels av massing. Bladet ar 0.5 mm fjaderstAl och bottenplattan kommer frAn ett parontrad pA PXJ:s tomt. Kontaktema ar lodda med silverlod och behover darfor inte servas sA ofta. Christer pApekar att ett vanligt bAgfilsblad kanske ar nAgot mjukare i ’’gAngen”, men kanske inte riktigt
lika estetiskt tilltalande.
Det vore inlressant om flera kunde sanda in foton pA sina
knivar; det lar ju inte finnas tvA som ar lika!

\

8

0

c

SCA*

SM6PXJ:s kniv pa parontra(d)
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SAXAT
I Worldradio juni 1992 finner SM7COS
bl a foljande:
Marion Amateur Radio Club i Marion,
Ohio, korde nationaldagen, 4 juli, frAn Ve
terans’ Park for att celcbrcra invigningcn
av Desert Storm-monumcntet. Certifikat till
stationer, som korde W8GVB, kundc fAs
frAn Jack, KB8DQ. Ken, WB2AMU skriver om Field day-frAgor bl a: Med cn lAgeffektad station blir CW mycket viktigt.
Argument om huruvida det ar ett tidscnligt
trafiksatt blir irrelevanta, niir molslationerna knappt klarar att plocka en ut ur QRMen, och pA foni blir svArare att uppfatta
bokstavering. For NI1L och mig sjalv blir
det over halften av alia Field day-kontakter pA CW, och varje sAdan kontakt riiknas
som TV A fonikontakter, sA man uppmuntras att kora CW. Men QRP-operatorerna
vet redan CWns varde. SA blir det viktigt
med antennfrAgan, och visst ar beamar bra,
men vanligcn kravs flera alt satta upp dem.
MultibandlrAdar har latt att sno sig i varandra. Aven vid lAg effekt ar 80 m vanligen del basta bandct for storre delen av
USA. Riggar som TS130V ar idcalisk for
dygnet-runt-trafik dA den bara drar ett par
Ampere vid QRP-sandning. Vanliga riggar drar mycket strom aven om man drar
ner drivningen till QRP-lage. 24-timmarstrafik brukar krava reservbatterier, men
vi har funnit att de basta bil-o och bAtbatteriema fungerar bast och klarar cn hcl
Field day-opcration. - Varmt valkomnad
vid DX-konventct i Visalia blcv albancn
Agim Muco, sA viktig for hcmlandcts ham
radiodebut, och av Dave, K1ZZ Tick han
motlaga DXCC och WAS-diplomen, ackompanjerat av stAende applAder. Muco for-

klarade, hur Albanien varit isolerat och nertryckt med frukian for ”imperialist-agenter”, men dar installningen nu ar alt de
blivit fria frAn bojor, men mycket ar att
gora pA hemmaplan, t ex stabilises valutan. Han forutsAg, alt Albanien lAngsamt
Atcrvandcr till den globala familjen. Mr
Muco var professor i socialvetenskap innan han blcv chef for PTT. Varande en allvarlig och omtanksam man ar han sjalvlard i engelska sprAket. Han var tacksam
mot US-utrikesministcr James Baker for
hans besok i Tirana, dA stora manniskomassor valkomnade honom. Finske DXpeditionaren Pekka, OH1RY, summcrade:
”Jag har gjort sakcr i livet som varit roligarc, men aidrig nAgot som kants battre”.
Robert, W6BNB, kallar silt alster ”Vad gor
ett CW-QSO bra? och tycker, att s k frimarks-QSOn, som ar over pA under 10 mi
nuter (?), knappast har nAgot viirdc och ar
ett sloseri med tid - nej, riktig konversation ska det vara, med tips om att man kan
borja med vadret, hobbies uldvcr radio och
sport. Och sA sanda val, med fcltccknet
om man rAkar slA fcl, o s v, och intc bruka
for mycket hemmagjorda forkoruiingar,
som kan fA motstationen att lappa trAdcn. En hcl sida agnas WlAW:s schema, med
bl a CW-traning pA mAnga frekvenser, aven
2 m lokalt. ’’LAngsam CW” ar 25 till 75lakt, och ’’snabb” 175-50-takt (sA slAr det
fakliskt: forst lAg till hogre, och sedan hdgre till lagre). CW-bullctincma gAr i 90lakt. Vid nodlage kommer W1AW med
spccialbullctincr pA foni pA hcl limmc, med
teleprinter 15 min over och CW pA halvtimmen.
Ar 1926 agde den forsta radiokontakten
mcllan Sovjctunioncn och USA rum - en

PORTABELOVNING I SAMBAND MED ES0SM-EXP
Den 26/6 1992

70 cm Icom Ic 451 Em inbyggd Pre-amp
MGF 1502 21 el F9FT (Tonna)
23 cm Transverter SM6DJH av SM4DHN, mf
Kenwood TR 751 E Tx Mitsubishi
M57762 Pa-modul Ca 15 W Output
1,5 m Handic spegel, matarhorn av
SM6CKU
Aven medfoljde en Icom Ic 290 D och en 17
el DL6WU for 2 m av bara farlen.
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SOKES
SPALTREDAKTORER
till
CW-spalten
Packet-spalten

Vi var ett par stycken som glada i hdgen
packade bilama och begav oss till Simonsbcrget (JP7ODE, 520 m.asl.) nara Tyfors. MAlet i
vAra ogon (dron) var att "kora" ES0SM expeditionen pA tre band, namligen 2m, 70 cm och
23 cm.
SM4DHN kom smygande upp till QTH't och
sonderade terrangen for att prova 3 cm, men
det konstaterades alt vaxtligheten i omgivningen var for hdgvuxen for att det skulle gA.

Foljande utrustning nyttjades:
2m
Icom Ic 275 E + Pa 100 W Output 10
el Que Dee

radioamator vid namn Ivan Nikitin frAn
Kiev-provinsen horde amerikanska WOC
i Iowa och fick officiell bekraftelse darpA.
Dctta 65-Arsjubileum firas med utdelning
av en slor keramisk medalj om man kort
10 USSR- och 10 US-stationer, men oblast
065 och Iowa mAste vara bland de korda.
Hela $5 eller 15 IRC kostar utmarkelsen
frAn UB5UCH eller i USA WI8R. - Verle,
W0SZF/5, anser inte alls att CW-mottagningsformAga aulomatiskt medfor god
SANDNINGS-fardighet. Han var jamvagstclegrafist sjalv under 20 Ar och har varit
amator i 38 Ar, korandes nastan 100% CW.
Oavsetl nycklingsmetod trycker han pA
vikten av att bcharska sitt redskap, sA att
det inte blir slarvigt och svArlast, kanske
missftjrstAdd CW. ”Det ar saligare att san
da god CW an att ta emot detsamma”, travesterar han Bibeln (den verkliga, alltsA).
Framfor allt: sand inte fortare an du kan la
emot, poangterar han. De som missar p g
a bristande motlagningsformAga brukar
komma med ursakter som ’’XYLen skrek
nAgot At mig”, ’’barnen slogs”, ’’lelefoncn
ringde”, eller det klassiska ”sri QRM”. -1
DX World-spalten (N6JM) stAr, att nu har
de ordnat sA att man kan logga till worldra
dios ’’Worked 100 Nations”-diplom (inte
samma som 100 LANDER) med IBMkompatibel dalor - det fAs genom alt man
skickar en diskett. PA3CXC korde 12.700
QSOn ungefar frAn Sodra Sudan, ST0, de
fiesta med Japan och vastra USA. DXXAC grunnar over Sydsudans framtida sta
tus. YN/SM0OIG ar ganska aktiv frAn Ni
caragua och har korts pA 7005kHz 11 UTC
och pA 14007 ca 2230 UTC. Tre andra
calls darifrAn ar YN1CC, YN1MNC och
YN9BJ.

Du som ar intresserad, kontakta for
narmare information:
Rune Wande, SM0COP
Frejavagen 10,155 34 NYKVARN.
Tel/Fax 08-552 47137.
4RNA under stillsaml CW-QSO pd 70cm. Vad gor man
ndr knollen blir alltfor ndrgangna??!!!

Van av ordningen undrar ju vid det har laget
om vi lyckades, NJAAA!! 2 m gick ju ulan
problem, bAde pA SSB och CW. 70 cm pA CW
(Pa'l lAg ju snyggt och prydligl hemmavid pA
koksbordet).
23 cm signalcma lysle med sin frAnvaro, men
det gick i alia fall bra pA tvA band, inle ilia.
Vid riggama SM4RNA och SM4SJY, moraliskt slod SM4TZW och SM4TZY. Bakom
Linsen och Ordbehandlingsprogrammet
SM4TZZ.

Astronom/amatorastronom
sokes:
Radioamator/radiointresserad som
ocksa ar astronom eller amatorastronom och med kunskaper i datoriserad planetberiikning eller som kan
fdrmedla kontakt med nAgon som
kan och vet, sokes for deltagande i eller hjalp med ett forskningsprojekt.
(6)7© • Nr 9 • 92

SATELLITE^)

SMODZL, Anders Svensson, Blabarsvagen 9
761 63 NORRTALJE, Tel: 0176-198 62

den 10 augusti 1992 kl 2308Z
sandes KITSAT-A upp med
ARIANE V-52 frAn Kourou i
Franska Guyana. Banan ar 1000
km cirkular inklination 66 gra
der. KITSAT-A ar analog med
UoSAT-OSCAR-22 och har 13
MBytes minne och 9600 baud
eller hogre. CCd kamera samt
utrustning for talsyntes. Uppfrekvenserna ar 145.850 och
145.900 MHz, nerfrekvensen ar
435.175 MHz. Satelliten har
god signalstyrka men p g a att
den tumlar i sin bana varicrar
styrkan kraftigt. Satelliten har
tillverkats av Surrey Satellite
Technology (UoSAT/SSTL)
men den kommer att styras frAn
Korean Institute of Science and
Technology (KAIST). For ovrigt har UoSAT/SSTL tillverkat en microsatellite S80-T som
sandes upp samtidigt. den skall
anviindas som en experimentsatcllit for CNES. Frckvcnscrna liggcr ulanfor amatorradiobanden. KITSAT-A har NASA
objektnummer 22078. Primarsatcllitcn heter TOPEX/POSEIDON 92-052A skall utnylljas for occanografiska studicr i
samarbctc me Ilan NASA och
franska CNES.

0-13
Over horisonten
Datum 00 01
02
03
04
39

15/09 053
31
16/09 046
24
17/09 042
17
18/09 038
8
19/09 035
-3
20/09 032

38

054
30
051
23
048
14
046
3
044

060
30

058

37
067
29
066

21

18

056
10
055

065

30
23/09 181
59
24/09 083
47
25/09 061
38
26/09 054
30
27/09 050
23
28/09 047
14
29/09 045
4
30/09 042

78
144
65
080

75

093
63
080

54
071

077

45

45

067
37
066

075

54

37

075

29

27

065
18
064
4
063

075
13

074

2/10
75
168
69 66
116 081

56

54

67
222
76
096
63
079
54
076

248
85
152
73

091
62
086
54

5/10

071 070

46

45

45

45

6/10

062
37
058
29
055
21
053
12
052
2
050

066
37
065
29
063
19
062
6
062

074
37
073
27
073
14
073

084
36
084
23
084
3
084

7/10

8/10
9/10
10/10
11/10
12/10

54
227
67 77
14/10 189 103
13/10

B-transpondern fungerar fortfarande.
Transpondem fAr anvandas nar den hors
men skullc signalema visa tendens till FM
mAste all trafik upphora.

OSCAR-13

zr.

Modeschema for OSCAR-13 fram till
21 september 1992.
M.A. (256) MODE Anmarkning
000-040
B
040-050
050-055
LS S-beacon, L-transpondcr
055-070
JL
070-256
160-010
RundstrAlandc antenner
Den 21 September kommcr attityden atl
andras till 180/0

0SCAR-21/RS-14
Arbclct med RUDAK-2 fortsatter. Senaste notcrade sekvens pA 145.987 MHz
ar 4 min talsyntes, 1 min telemetri, 5 mi
nuter FM transpondcr/repeater. Styrkan ar
god och man kan aktivera transpondem
med en barbar station pA ca 1W. Nar satelliten befinner sig soderut forefaller kanslighctcn pA satcllitens mottagare pA 435.016
MHz atl minska med ca 10-15 dB. NAgra
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KITSAT-A 92-052C
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7
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1
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9
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2
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68
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defimtiva planer pA att aktivera RUDAKBBS Finns inte i den narmsta framtiden.

Dagliga bulletiner och ’’robot” QSO pA
packet.

SAREX

ARSENE

den 11 September 1992 kl 14.23 skall
om al It gAr val rymdfarjan STS-47/ENDEAVOUR lyfta frAn Cape Kennedy/Florida
for sin 6 dagars SPACELAB-J mission.
ENDEAVOUR kommer att gA i en 300
km bana med inklinationcn 57 grader, vilket innebar att den kommcr alt horas mellan latiludcma syd 70 och nord 70 grader.
Under farden kommcr N5QWL/Jay Apt
samt 7L2NJY/Mamoru Mohri att aktivera
2-mctcrs-bandet pA FM och PACKET enligt foljande:
FM
uppfrekvens (for Europa)
144.70,144.75, 144.80 MHz
FM
nerfrekvens
145.55 MHz
Callsign: 7L2NJY eller N5QWL
OBS! anvjind gangse ICAO internationell bokstavering annars blir det inget QSO.
Minska deviationen pA egen sandare till 3
kHz och glom inte att kompensera for
dopplerskiftet.
Packet
uppfrekvens
144.70 MHz
nerfrekvens
145.55 MHz
Callsign: W5RRR-1

ARSENE omnamnd senast i QTC nr 6/
1992 och som var inbokad pA ARIANE
V-54 med preliminart startdatum i oktobcr
1992, drabbades av ett mycket ovanligt ode.
Uppsandningen av dess primarsatellit tidigarelades och ARSENE gruppen hann inte
med. Nytt datum blir nAgon gAng vAren/
som m arcn 1993.
PA tekniska Museet i Stockholm 19-20
September kommer man att beratla om
amalorradio. Den 20 kl 1415 - 1600 kom
mer SM0DZL Anders och SM5BVF Hen
ry att beratta om amatorradiosatelliter De
layer finns i QTC nr 8/1992 sid 36. OBS
klockslaget ar 14.15 och inget annat.
Rykande farska KEPLER element hittar
man pA packet BBS. Vaming for ’’gamla”
element.
Farskaste elementen finns pA AMSATSM BBS 08-750 46 27 1200/2400 bps.
AMSAT-natet ar aktivt varje sondag kl
1000 svensk tid pA 3740 kHz samt kl 1045
pA ca 7065 kHz. Signalen ar SK0TX och
operator ar Henry SM5B VF.
/Anders SM0DZI
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SM6DEC, Bengt Hogkvist, Blabarsstigen 11B
546 33 Karlsborg, Tel: 0505-103 00

DIPLOMSPALTEN
tt klaga pa sent inkomna regler
for korttidsdiplom, skulle kunna
bli en foljetong bar i ingressen. Nu ar
det URE i Sevilla som ar lite lite val
sena av sej.
Jag fAr val trosta mej med att jag forhoppningsvis lyckats fa klarhet i vad
som bant med det officiella Sovjetiska
diplom programmet!

Miinchner-Oktobenest-Diplom

SEVILLA UNIVERSAL 92
AWARD
URE lokalavdelning i Sevilla utger det har
korttidsdiplomet till lie radioamatdrer och
SWL med anledning av varldsutstallningen i Sevilla 1992.
Kontakter under perioden 1992-05-06 till
1992-10-12 raknas.
75 poang behovs.
En kontakt med EF92EXPO ar obliga
torisk och ger 5 poang.
Station med prefix AM7, AN7 och AO7
ger 1 poang.
Station med prefix AM92, AN92 och
AO92 ger 2 poang.
Varje enskild station raknas en gAng per
band och trafiksatt. Det mAste vara minst
24 urn mar mellan varje sAdan kontakt.
Alla band och trafiksatt raknas.
Det framgAr ingen avgift av de regler
jag fAtt tillgAng till. Ansok med loggutdrag
fore 1992-12-31 ull URE Sevilla, POB 479,
CP-41080, Sevilla, Spanicn.

Der Ortsverband Munchen-Ost -DOK C 11im Deutschen Amateur-Radio-Club verieiht

das Munchner-Oktobcrfest-Diplom
Die Verleihung erfolgt fur die vorgeschriebene Zahivon l-'unkverbindungen
mit Stationen der Miinchner Ortsverbande in der Zeit vom 1. August bis zum 31. Oktober.
Der OV Munchen-Ost spricht fur die damit verbundenen Aktivitaten
zur Belebung der Amateurfunkbander Dank und Anerkennung aus.

Diplom-Nr....................

Band: ................

Diplom-Manager

Miinchen, den..................................

Betriebsart:...................
OVV-C 11

SPANSKA SPECIALPREFIX
MAnga olika spanska specialprefix har varit i etem nu i sommar. Blanda inte ihop
prefix for Olympiaddiplomet och prefix for
V arldsutstallningsdiplomet!

Grupo Uruguayo de Telegrafia
DIPLOMA

CXCW AWARD
Grupo Uruguayo de Telegrafia utger det
har diplomet till lie radioamatdrer for verifierade kontakter med 5 olika CX-stationer pA 2xCW frAn 1989-08-01.
Minst 3 av stationema skall vara medlemmar i CXCW. Medlemskap framgAr i
regel av QSL-korten.
Avgiften fdr diplomet ar 6 IRC. Ansok
med GCR-lista till CXCW Award Mana
ger, Alberico B. Lopez, CX4GL, 75001
Palmitas, Dp de Soriano, Uruguay.
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DAS MUNCHNER
OKTOBERFEST DIPLOM

EUROPEAN WORLD WIDE
AWARD - EWWA

Det har ar ett Arligen Atcrkommande kort
tidsdiplom i kolossalformat (45x55 cm)
frAn Miinchen med anledning av the Mu
nich Octoberfest. Kontakter under perio
den 1 augusti till 31 oktober Arligen rak
nas. Utgivare ar DARC Ortsverband Miinchen, DOK Cll.
Under perioden skall 15 poang erhAllas
(DX bchdver endasl 10 poang).
Klubbstationerna DB0CB, DF0MH,
DFOMO, DFOOM, DL0DM, DK0MN,
DKOMO, DL0MC och DL0MW ger vardera 2 poang.
Specialstationen DFOMOF (SonderDOK ARS) ger 4 poling.
Ovriga stationer i DOK Cl 1, Cl2, Cl3,
C18, C34 och Z13 ger 1 poang.
CW-QSO pA band frAn 1250 MHz ger
dubbel poang.
Varje enskild station raknas endast en
gAng.
Avgiften ar 10 DM, 5 USD eller 10 IRC.
Ansok med GCR-lista till DJ7LI, Jurgen
Jondral, Einsteinstrasse 157, W-8000 Miinchen 80, Tyskland,

Council of Europe Radio Amateurs Club
meddelar, att man inte langre behover
skicka in QSL i original vid ansokan. Numera racker det med fotostatkopia pA korten - bAda sidor om sA behovs.
Forhoppningsvis kommer dom sA smAningom ocksA att godkanna en GCR-lista.

IOTA DIRECTORY
Sedan en tid tillbaka har jag erbjudit uppfdljningslistor for det populara IOTA-diplomet. For att kunna ansoka for diplomet
mAste man dessutom vara registrerad pA
en numrerad IOTA Directory frAn RSGB.
Nu har jag fAtt licens frAn RSGB att gora
en komplett Directory pA svenska, vilken
aven kommer att kunna anvandas vid an
sokan. Detta under fdrutsattning att den erbjuds till sjalvkostnadspris, vilken aven inkluderar en liten avgift till RSGB.
Just nu har jag mAnga plAtar, som vantar
pA att fA komma in i ugnen. Darfor kom
mer det nog att droja ett tag innan den blir
klar.
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Diplomspalten —

FULL AHEAD DIPLOM
Diplomet, som aven heter Pinou Parou
Vpred, utges av the Czecho-Slovak Danu
be Navigation till lie radioamatorer och
SWL for genomforda kontakter med olika
maritim mobila stationer enligt nedan:
- 5 QSO med olika maritim mobila sta
tioner frAn hcla varlden
- 1 QSO med tjeckisk maritim mobil
station. OK "river ship" raknas oxo (OK4.../
MM
-1 QSO med en OK3- station
8 QSO med Danube lander (DL, OE,
OK, HA, YU, YO, LZ, UB.
Avgiften ar 5 USD eller 10 IRC. Ansok
med verifierat loggutdrag till Czecho-Slo
vak Danube Navigation, Radiostation-Bratislava Radio OMC, Martanovicova 24,
81524, Tjcckoslovakien.

JA6 - Japan Kyusyu Island
JA8 - Japan Hokkaido Island
JR6 - Japan Okinawa Island
JD1 - Ogasawara Island
KL7 - Aleutian Island
KR6,8 - Ryukyu Island
UAOF - Kuril Island
UWOL - Russian Island
UAOZ - Comandor Island.
Diplomet utges i tre klasser.
1. Basic Award - Sakhalin Isl plus 3
andra stationer frAn Ovriga Oar frAn listan.
Avgiften ar 5 USD eller 15 IRC.
2. Basic + Silver - Sakhalin Isl plus 5
stationer frAn minst 2 olika av Ovriga Oar.
Avgiften ar 7 USD eller 20 USD.
3. Basic + Gold - Sakhalin Isl plus 10
stationer frAn minst 3 olika av Ovriga Oar.
Avgiften ar 10 USD eller 25 IRC.
Observera att den som ansOker fOr
Basic+Gold erhAller Basic Award, Silver
och Gold Sticker.
AnsOk med GCR-lista till RA0FF, POB
79, Yu-Sakhalinsk 10, 693010, Ryssland
eller till RA0FW, POB 37.
DIPLOME
ll.E DE FRANCE
7/-78-9I-92-93-94-95
En rtconnaii

®

ORANGE CITIES AWARD
Diplomet utges till lie radioamatorer for
verifierade kontakter med minst 2 av foljande stader:
Breda (PA), Dillenburg (DL, DOK F26),
Diest (ON), Orange (F).
Alla band och trafiksatt raknas, dock inte
via repeater
Avgiften ar 7 DM eller 3 USD. Ansok
med GCR-lista till PA3DPC, A Machielsen, Ginnikenweg 257, 4835 NB Breda,
Holland.
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A-1992
Alla Band!
Alla Trafiksatt!
--------
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MAnga har frAgat vad som egentligen
har hant med det officiella Sovjetiska
diplomprogrammet, nu efter unionens
upplosning
Mina otaliga brev till kanslit i Mosk
va har jag inte fAtt svar pA. Darfor har
jag ocksA forsokt via mAnga andra kanaler. "Obekraftade kallor" har det inte
varit svArt att fA tag pA. Dom hade ock
sA tidigt svar att ge. TyvArr var svaren
alltid olika.
Nu har jag antligen fAtt tag pA sAdana
uppgifter, som jag tdrs publicera, Detta
trots att de inte kommer direkt frAn Cen
tral Radio Club
Jag har hjalpt UA3DJJ, Leonid Kamenski, en del med diplom. Nar jag bad
honom undersoka At mej, tog han helt
enkelt telefonen och ringde in till CRC
kansli i Moskva.
Har foljer kanslichefens muntliga svar
pA mina frAgor.

RAEM
Fortsatter att galla med oforandrade regler.

COSMOS
ILE DE FRANCE DIPLOM
Diplomet utges till lie radioamatorer och
SWL fOr verifierade kontakter med statio
ner i olika departement i Ile-de-France. De
departement som raknas ar 75, 77, 78, 91,
92, 93, 94 och 95.Departementsnumret ar
detsamma som dom tvA fOrsta siffrorna i
postnumret.
Det finns tre klasser att valja pA.
Class 1 - 5 stn i varje dept
Class 2 - 3 stn i varje dept
Class 3 -1 stn i varje dept.
Diplomet utges fOr Mixed, CW och SSB.
Avgiften ar 30 FF eller 10 IRC. AnsOk
med GCR-lista till Fl 1 ALT, Dominique
Bros, 12 Rue de la Liberation, F-92500
Rueil Malmasion, Frankrike.

FAR EAST ISLANDS AWARD
The Far East DX Club utger det har diplo
met till lie radioamatorer och SWL for verificrade kontakter med Sakhalin Island och
andra oar i Fjarran Ostem.
Sakhalin Island (UAOF) ar obligatorisk.
For Ovrigt raknas foljande Oar:
BV - Taiwan
J A 1,2,3,4,7,9,0 - Japan Honshu Island
JA5 - Japan Sikoku Island

EX-SOVJETS
OFFICIELLA
DIPLOM

GREAT LAKES AWARD
Verifierade kontakter med stater som
gransar till the Great Lakes.
Dessa ar: New York, Pennsylvania,
Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, Wiscon
sin och Minnesota och CANADA
AnsOk med QSL-kort och 10 IRC till
Great Lakes Award, 0-11555 Eighth Ave
nue NW, Grand Rapids, MI 49504, USA.

Fortsatter att galla med oforandrade regler.

R-6-K
Fortsatter att galla med oforandrade regler.

R-150-S
Fortsatter att galla med oforandrade regler.

R-100-0
Kontakter for det populara oblastdiplo-

met R-IOO-O (och 5 Bands R-100-0)
galler endast fram tom 1992-01-01. I
dvrigt ar reglema oforandrade. Diplom
kommer att utges sA lAngt lagret racker.

W-100-U
Diplomet W-100-U har upphort tills vidare. Det kommer sA smAningom att
AteruppslA med nya regler.

R-15-R
Diplomet har upphdrt.

CRC beklagar att "inre lokala omstandigheter" fortfarande forsvArar postgAngen, men hoppas att problemen snart skall
ldsta.

37

A

RADIOSAMBAND

J

A har da sommaren gatt med
massor av aktiviteter fjarran
fran amatorradio. Forvisso har
det val funnilssadana inom radiosidan ocksa,
men om detta veta vi intet. Bidragsfloran ar totalt nedvissnad och trots tappra fbrsok att vattna densamma ar den
totalt dod. Spalten blir darfor ganska
mager sAvida overtecknad inte kan hitta nagot gammalt stofT att fylla ut med.
Vi fAr val se under skrivandets gang om
vi kan hitta nagot guldkorn....
Nar denna tidning kommer ut ar det
redan borjan av September och nattrafiken har kommit igang. Vi har inte nAgot nytt att komma med utan presente
rar har utbudet i nedanstaende

NATGUIDE for SARNET
(Swedish Amateur Radio Net)
SAN (CW-forkortningen for SARNET) har
foljande nat igAng varje vccka:
CW-NAT
3565 kHz kl 1830 SvT
MAnd-Fred.
SAN/A SK3SSK, SAN/B SK7SSK, SAN/
C SK6SSK, SAN/D SK6SSK, SAN/F
SK3SSK.
CW-NAT
14065 kHz kl 1400 SvT
Lordagar.
SAN/I SK7SSK.
SSB-NAT
3705 kHz kl 0815 SvT Ldrdagar.
SAN/G SK3SSK.
FM-NAT
R0 Edsbyn och R7 Hudiksvall kl 2100 resp 2130 SvT Sondagar.
SAN/M SK3SSK.
Informationsnat for 3:e distriktet.
Deltag i natlrafikcn! Den ger Dig traning
i telegrafi samt inte minst traning i trafikdisciplin, en kunskap som tycks forsvinna mer och mer nu for tidcn.

AMAT0RRADI0N 80
AR OM 2 AR....
Redan nu kan det vara skal i att forvarna
om detta historiska faktum.... tidcn gAr ju
sA fort. I Popular Radio nr 7 1934 har
SM5ZE skrivit om amatdrradions forsta 20
Ar. Vi Aterger har hans artikel.

AMATORRADION 20 AR
Amatoremas insats har varit av icke ringa
betydelse for radions utveckling.
De amerikanska sAndaramatoremas forening, ’’American Radio Relay League” eller forkortat ARRL, fyller i Ar tjugo Ar.
Med anledning av jubileet har foreningen
utgivit ett jubileumsnummcr av sitt organ,
”QST”, vilket bl a innehAller en intressant

38

SM3BP,Olle Berglund,Hartsvagen 10,
829 22 SANDARNE, Tel: 0270-60888

oversikt av den tckniska utvecklingen och
en redogdrelse for foreningens tillblivelse
och verksamhet. Som de amerikanska amatdrcrnas insats i amatdrrdrelsens utveck
ling har varit av avgorande betydelse och
amcrikanarna standigt bibchAllit en lcdande stallning ifrAga om tcknisk utrustning
och organisation, ar ARRL:s historia till
mAnga delar synonym med amatdrrdrelsens egen.
Den forsta ansatsen till organiserandet
av amatdrema gjordcs i januari 1914, dA
Hiram Percy Maxim, ARRL:s nuvarande
ordforande, sammankallade Hartfords radioklubb, som dA raknade sammanlagt 23
medlcmmar, och forelade klubben sina ideer om en hela USA omfattande organisa
tion.
Maxim hade den bcstamda uppfattningen, att det bchovdes en organisation, som
kundc lcda amatoremas experiment och tillvarataga amatoremas intressen. Med de apparatcr, som pA den tidcn stodo amatdrerna till buds, kunde de knappast rakna pA
att uppnA forbindclse pA langre distanscr
an nAgra fA mil. Fora tt det skulle var mojligt att befordra meddclandcn over langre
distanscr, var det tydligt, att det mAste ske
genom relasiindning.
Maxim var frAn borjan installd pA, att
amatdrsandningen skulle framst ha till uppgift att overfora eller vidarebefordra meddelanden, Relaandet skulle utgdra det gemcnsamma intresset, som skulle sammanhAlla foreningens medlcmmar.
PA sA salt bildades i Hartford foreningen
American Radio Relay League (ordagrant
oversalt: Amerikanska radiorelaforbundet)
med Maxim som ordforande. Man satte
genast igAng med att trycka ’’message
blanks” (mcddclandcblankctter) och redan
i oktobcr 1914 utgav foreningen sin forsta
’’call-book”, d v s en forteckning i bokform over anropssignalcr, namn och adresscr pA de amerikanska sandaramatorerna.
Detta var den ringa bcgynnelsen till vAr
tids varldsomfattande amatdrdrclse. Per
brev och per radio gjordcs vid denna tid
stora anstrangningar for att fA till stAnd fasla
rclalinjcr genom hela USA mellan medlemmama. Det visade sig emellcrtid vara
ett alltfor vidlyftigt arbete att genom korrespondens ordna upp det hela pA ett tillfredsstallande salt. SA uppstod tanken pA
att foreningen skulle utgiva ett medlcmsblad av nAgot slag, och redan i deccmber
1915 utkom det forsta numret av ”QST”,
som ju numcra ar den ledande tidskriften
pA omrAdet.
Under de 20 Ar som gAtt, sedan ARRL
bildades, har ju radiotekniken utvccklats
med niistan explosionsartad hastighet. Uppfinningar och forbattringar ha foljt slag i
slag. Vad som det ena Arct gallt for att

vara det yppersta radiotekniken kunnat prestera, har varit gammalmodigt det
nasta.Men sandaramatdrema ha inte blivit
efter i utvecklingen. De ha alltid stravat
efter att hAlla sina stationer fullt ”up to
date”, och ha aidrig lam nat nAgot av det
nya, som efterhand dykt upp, ofdrsdkt.
Under Aren frAn 1914 fram till 1923 anvande sig amatorema, liksom nastan alia
andra sandarstationer pA den tiden, av gnistsandning. De fiesta amatorema hade ju enkla gnistinduktorer, men det var inte sA fA,
som monterade in halvkilowattstransformatorer och roterande gnistgap. DA, likaval
som nu, stod mAnga av de amerikanska
amatdrstationema pA toppen av vad radio
tekniken kunde Astadkomma.
Sandaramatorerna ndjde sig emellertid
inte med att endast imitera de stora, kommersiella stationema. FrAn och med 19151916 borjade man i ”QST” att alltmera
syssla med tekniska frAgor. I dccembernumret 1916 publicerades exempelvis en
fullsiiindig konstruktionsbeskrivning over
en Aterkopplad kortvAgsmottagare.
Ett avbrott i ARRL:s och amatorrorelsens vidare utveckling Astadkoms genom
varldskrigets utbrott. I april 1917 mAste,
pA bcfallning av Forenta Statemas presi
dent, alia amatdrstationer stangas, alia med
slor moda uppsatta antenner nedtagas, och
amatdrema sjalva gingo ut i kriget fdr att
som telegrafister vid de allierades trAdlosa
stationer kampa fdr president och foster
land. Det blev med ens dde och tomt i
amatoretem.
I november 1918 sloto de krigande stormaktema fred, och de amerikanska amatorerna kunde Atcrvanda till sina undangdmda och nu alldeles forAldrade gnistgap och
kristaller. Under kriget hade amatdrema fAtt
stifla narmare bekantskap med tre-elektrodroret och insett dess stora anvandbarhet fdr
sandningsandamAl. I egenskap av telegrafister hade de varit i tillfalle att fA handskas med dAlidens yppersta radioutrustningar, som kommo till anvandning i rapporttjansten. Efter krigets slut pAborjades darfor ett intensivt Ateruppbyggnadsarbete, se
dan amatorsandning nAgra dagar efter
krigsslutet Ater blev tillAten. Det gallde nu
fdr amatdrema att taga igen det stora forsprAng, som den kommersiella radion fAtt
under kriget.
Diimpade eller odampade vAgor var den
briinnande frAgan under Aren narmast efter
krigets slut. Inte forran 1923, dA amerikanama sande en mr Poul Godley dver till
Skottland fdr att lyssna efter amerikanska
amatorer och denna mr Godley fann, att
20 av de 30 stationer, som han kunde avlyssna, anvande sig av odampade vAgor,
avgjordes frAgan till de odampade vAgornas och treelektrodrdrets fordel.
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Radiosamband
Den 27 november 1923 ar en markesdag i amatorsandningens historia, i det att
amerikanska och franska amatdrer dA lyckades Avagabringa den forsta transatlantiska dubbelsidiga forbindelsen. Det markligaste med denna forbindelse var, att vAglangden var sA lAg som 110 meter. Denna
verkliga lAngdistansforbindelse var emel
lertid endast en ringa borjan till den lAnga
rad av utmarkta DX-forbindclser, som amatorema senare lyckats uppnA.
PA vintem 1924-1925 utvecklades amatorradion till det varldsomspannande forbindelsenat, som den numera ar. Snart nog
uppnAddes forbindelse med antipodema,
och darmed var gransen for amatorstationeras rackvidd nAdd. NAgon annan grans
an jordklotets begransning syntes inte existera for kortvAgsentusiastema.
Sandaramatdrema ha inte varit av bety
delse endast for radiotekniken. De ha ocksA i stor utstrackning varit den vetenskapliga forskningen behjalplig i dess stravan
att utforska de ovre, av solen ioniserade
luftlagren. Amatdrema finnas spridda over
hela jordens yta, och deras medverkan med
lyssnarrapporter vid norrsken och solformorkelser ar av synnerligen stort varde.

Amatdrema ha ofta spelat en dominerande roll vid jordbavningar och naturkatastrofer, varvid de, dA alia andra kommunikationer varit avbrutna, formedlat forbindelsen med yttervarlden. Harigenom har
man kunnat dirigera hjalpexpeditioner till
de mest utsatta platsema. Hundratals sAdana fall, dar amatdrer utfort verkliga bragder kunna relateras.
Hur hogt sandaramatdremas verksamhet
varderas i Amcrika fAr man en uppfattning
om genom att lasa de i jubileumsnumret
Atergivna breven med lyckonskningar frAn
beromda personligheter. Bland dem, som
velat lyckonska den amerikanska foreningen, markas bl a beromdheter som presi
dent Roosevelt, senator Marconi, profes
sor Kenelly och Dr Lee de Forest, vilka
alia i sina skrivelser betona den betydande
roll, sandaramatdrema spelat i radioteknikens historia och den betydelse, de aven i
framtiden komma att ha for radioteknikens
vidare utveckling.
Om sandaramatdremas vardefulla bidrag
till undersokningarna av elektrodrdrets anvandbarhet inom radiotekniken, just dA roret omkring 1914 befann sig pA expcrimentstadiet, bcrattar Dr Lee de Forest: ”Det

I Popular Radio nr 9 1937 hittar vi foljande artikel som vi kan
vidarebefordra....

GUGLIELMO MARCONI
* 25/4 1874 f 20/7 1937

Nar markis Guglielmo Marconi avlcd vid
63 Ars Alder spreds budskapet om hans dod
over hela varldcn med hjalp av radion, den
uppfinning han for over 40 Ar sedan (idag
95 Ar) skankte manskligheten. Redan vid
unga Ar blev hans namn varldsbekant, och
sA lange han levde gav han dA och dA anledning till meddelandcn i varldspressen
om nya experiment. Att dessa notiser un
der senare Ar ibland fdrefallit ganska fantastiska torde till stor del bero pA den sekretess, som alltid omger militart betydelsefulla uppfinningar och konstruktioner.
Harigenom ha namligen emellanAt de fortydligande upplysningar uteblivit, vilka i
allmanhet erfordras for att man skall fA en
riktig uppfattning om en i dagspressen omnamnd teknisk nyhet.
Marconis far var irlandare, hans mor till
halften skotska, till halften irlandska. Han
fick sAlunda redan frAn borjan forbindelse
med England, dar han sedan kom att tillbringa en stor del av sitt liv. Efter avslutade skolstudier sandes han av sin fader till
universitetet i Bologna fdr att studera musik. Den unge Marconi hade emellertid blivit intresserad av vissa nyupptackta, elektriska vAgor och bevislade i stallet profes
sor Righis forelasningar, dar han fick gora
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narmare bekantskap med Hertz’ epokgorande forsok och Maxwells grundlaggandc matematiska kalkyler. Redan 1896 konstruerade han en liten gnistsandare, med
vilken han lyckadcs overfora meddelanden
pA ett par kilometers avstAnd. Mottagaren
utgjordes av en kohar, som nAgra Ar tidigare uppfunnits av fransmannen Branley.
Foljande Ar fick han engelskt patent pA sitt
system och efter lyckade demonstrationer
for engelska postverket pA Over 14 km hade
han inga svArigheter att skaffa kapital till
fortsatta experiment. Redan 1897 bildades
sAlunda Marconi’s Wireless Telegraph
Company, Ltd.
Att de nya signalema kunde mottagas
aven over vatten hade han visat genom att
overbrygga Bristolkanalen 1897 och Eng
elska kanalen 1899. Den svAraste frAgan
Aterstod emellertid att losa - skulle man
kunna telegrafera mellan tvA varldsdelar?
Eller, med andra ord, skulle de nya vAgorna folja jordens krokning eller skulle de
strAla rakt ut i varldsrymden? Vetenskapsmannen lutade At den senare Asikten pA
grund av vAgomas likhet med lj us vAgor.
Marconi var emellertid overtygad om motsatsen och lat bygga en kraftig sandare i
Poldhu i Cornwall. Ar 1901 for han med

var till stor del det osjalviska ekonomiska
stdd, som de dverallt spridda gruppema av
amatdrer erbjodo mig, som mdjliggjorde
mina fortsatta experiment med audion-, ultraaudion- och oscillatorkopplingama. Jag
skall alltid komma ihAg detta och kommer
alltid att vara tacksam for vad ARRL:s
medlemmar gjorde for den nya radions ut
veckling.
Och vad detta land och andra lander ha
att tacka sandaramatdrema for - deras beredvilliga varvning under varldskriget, de
ras vaksamhet under tider av stora olyckor
och naturkatastrofer, deras valvilliga hjalp
At forskningsredande, sAsom MacMillian
och Byrd, deras villighet att fortsatta sina
experiment, nar det tvingades att flytta ner
till det som vardeldst ansedda
kortvAgsbandet,deras upptackt av de korta
vAgomas egenskaper, som har mojliggjort
det nat av trAdlosa forbindelser, som nu
omspanner hela jorden - allt detta kan inte
bli noggrant Atergivet ens i tusentals haften av QST.”

ett par assistenter till St John’s pA New
foundland och upprattade en mottagningsstation. Nar denna var klar. Sande man ett
telegram (pr trAd) till Pldhu att sandningen
kunde taga sin borjan enligt en noga uppgjord plan. Och forsoket lyckades! I St
John’s avlyssnade Marconi varldens forsta
transatlantiska radiotelegram, vilket bestod
av bokstaven S. Som tur var anvande man
namligen vid dessa forsok en betydligt storre vAglangd an t ex vid de tidigare, Hertzska experimenten.
Harefter gick utvecklingen snabbt. 1907
hade man uppnAtt sA stor driftsakerhet, att
den forsta kommersiella radioforbindelsen
over Atlanten kunde oppnas for trafik.
1909 raddades for forsta gAngen ett stort
antal manniskoliv tack vare radion, medelst vilken hjalp tillkallades vid en kollision mellan tvA fartyg. - Samma Ar erholl
Marconi nobelpriset i fysik.
Under de senaste 20 Aren riktades Mar
conis intresse mot allt kortare vAgor. Re
dan 1923 hade han med sin beromda jakt,
Elettra, i vilken ett fullstandigt laboratorium var inrett, Astadkommit forbindelse over
ett par tusen km med anvandande av den
for den tiden ganska korta vAglangden 92
meter (3260 kHz). Om de sista Arens ex
periment pA ultrakortvAgs- och mikrovAgsomrAdet har hittills ej mycket blivit bekant.
Marconi blev under Arens lopp hedersdoktor vid ett dussintal universitet over hela
varlden och erholl Ar 1929 titeln markis.
Erik HullegArd.
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emestern ar slut nar detta skrivs.
Av temperaturen i luften att
doma ar hosten nastan har! Det borjar
vara dags att se over utrustningen. Speciellt viktigt ar det att redan nu se over
’’antennfarmen”, och inte spara det till
litet senare. ’’Litet senare” ar det namligen redan vinter! Da ar det inte sa kul
att jobba med antennerna...
HOSTENS AMNEN
Som vanligt ar brev eller vykort med tips
om amnen for spallen, valkomna. Jag vet inte
riktigt vad vi skall titta pA under hosten. Dar
for vill jag gama ha alia tips jag kan fA.

DER Einsteiger
MAnga, mAnga, har frAgat om var man kan
fA tag pA ”Der Einsteiger”, som jag beratlade
om for nAgra mAnader sedan. T.o.m. frAn Nor
ge har man undral!
Man kan bestalla genom att satla in pengar
pA Giinther Borcherts (DF5FC) tyska postgirokonlo nr 205447-305.
Enligt vad jag senasl Tick reda pA (i maj i Ar)
galler foljande priser:
Mottagarbyggsals (delar + kretskorl) DEM
60 + frakt 9.
Sandarbyggsats (delar 4- kretskorl) DEM 130
4- frakt 9.
Bygghandledning DEM 8.

MANADENS PROBLEM augusti
Forra mAnadens problem handlade om varfor man anvander en s.k. skyddsdiod dA man
driver induktiva lasler med transistorer, och hur
man kopplar denna diod. Detta fAr bli en ganska grundlig genomgAng.

SM2LCI,Stefan Elf
Kvistgatan 195, 931 56 SKELLEFTEA

LAdor till byggsatsema har Giinther slutat
med, beroende pA att de blev for dyra, och att
efterfrAgan inte var speciellt stor.

KORT OM FORKORTN.
Vi talade sist om forkortningar. LAt oss korl
titta pA nAgra till, som kanske ibland vAllar
huvudbry for novisen.
QTHR. Ar detta nAgon felslagen (telegrafi)
variant av QTH? Nej, del ar ett vanligt satt att
ange att del QTH som finns angivet i den senaste upplagan av den s.k. callbooken, ar korrekt. Callbooken ar en forleckning/katalog over
alia radioamalorer och ges ut av ARRL, den
amerikanska amalorradioforeningen.
QSLL. Delta kan upplevas fel pA samma
satt som foregAende. Det dubbla L-et anger att
stationen vill ulvaxla QSL-korl och garanterat
kommer att svara med QSL-kort, om man sjalv
skickar ett.
Den okande paketradiotrafiken for in en hel
del nya forkortningar och annat, som har forekommit under mAnga Ar bland de som agnat
sig At att kommunicera med varandra i datorkonferenssyslem per telefon. MAnga ar engelska forstAs och nAgra ar bildsymboler. Efter
som de rimligen forekommer i okande grad i
paketradiomeddelanden, kan det val vara in
tressant att titta pA nAgra har.
ASAP. ”As Soon As Possible”, sA fort som
mojligt.
RSN. ’’Real Soon Now”, alldeles slrax.

Den induktiva lasten, t ex ett rela

Orsaken till alt induktiva laster behover speciell hansyn, ar bl.a. att det bildas magnetiska
fait kring ledare som genomflyts av en strom.
Dessa magnetfait inducerar en s.k. elektromolorisk kraft, emk (eller eleklromotorisk span
ning, ems) i kretsen. emk:n ger upphov till en
strom.
Induktionens storlek ar proportionell mot den
fart med vilken magnetfaltet andras, sA alt om
faltet andras snabbt, blir induktionen stor. Rent
malematiskt kan det beskrivas sA har
d<b
[

LAl vAr induktiva last vara ett rela. Om transistom har boltnat, sA att relat ”drar”, gAr en
strom genom relaspolen och om strommen har
konstant storlek och riklning, ar ocksA magnetfallet kring spolen konstant. Flodesandringen per tidsenhel ar noil!
Nu stryps transistom for att relat skall siA
frAn. Strommen genom spolen minskar myck
et snabbt! Magnetfaltet avtar dA ocksA snabbt.
Det betyder att flodesandringen per tidsenhet
ar stor. Den inducerade emk:n blir darfor stor.
emk:n kan faktiskt bli langt over matningsspanningen och det finns absolut risk att spanningen pA kollektom blir sA stor att transistom
skadas. Della ar orsaken till skyddsdioden!
Lentz lag sade oss nAgot om riktningen hos
den emk och strom som induceras. Vi utnyttjar den kunskapen till att salta dioden At ratt
hAll! Orsaken till den inducerade emk:n ar det
minskande magnetfaltet Strommen som emk:n
ger upphov till, kommer alltsA att fA en sAdan
riktning, all den soker vidmakthAlla magnet
faltet. Den kommer att fly ta mot kollektom pA
NPN-transistom i exemplet.
Vi vet nu att en stor emk kan induceras i
relaspolen. Vi kan kortsluta denna genom alt
koppla en diod parallellt med relaspolen. Ge
nom att koppla den med katoden Idngst bort

emk
magneliskt flode
tiden
t
Sambandet kallas induktionslagen, eller Max
wells 2 :a ekvation.
Bcleckningama dF och dt innebar alt del ar
mycket smA belopp som avses, s.k. infinitesimala slorheter. Ullrycket ’’uttalas” i dr lika med
minus deft-det£ (med be toning enligt markeringama), och innebar alltsA flodesdndringen
per lidsenhet.
Minustecknet har sin egen historia och formuleras i den s.k. Lentz lag. Denna stipulerar
att den inducerade emk.n och slrbmmens rikt

e
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ning dr sddan, att den motverkar orsaken (flodesandringen) till sin uppkomst.
Strommen fAr alltsA sAdan riktning, att det
magnetfall som den sjalv ger upphov till, ar
riklat sA all del motverkar forandringen i det
magnelfall som ar grundorsaken. I det fall det
ar ett okande magnetfait som orsakar strommen, fAr denna en riktning som soker minska
magnetfaltet, och vice versa.

Induktion

d/

ROFL. ’’Rolling On the Floor Laughing”,
rullandes pA golvet under skrattparoxysmer...
RTFM. ’’Read The F*****g Manual”, en
mer eller mindre vanlig uppmaning till att lasa
manualen...
NAgra bildsymboler, som skall ”lasas” med
huvudet pA sned, foljer:
:-) En glad gubbe, s.k. smiley (markerar
skamt, ironi, etc)
;-) En glad gubbe som blinkar med ena
ogal
:-( En sur gubbe
Det ar ocksA vanligt att man ger uttryck for
vissa kanslor eller miner, genom att ”beskriva”
dem inom ’’vinklar”, som <sigh>, <grin>, el
ler liknande.
Ibland kan man vilja vara petnoga i en kommentar till nAgons meddelande, utan att fordenskull vara direkt ovanlig. DA ar foljande
konstruktion inte ovanlig:
[nit picking mode on]
”har foljer en petnogakommentar”
[nit picking mode off)
Med [... mode on] och [... mode off] mildrar
man i viss mAn inneborden av sin kommentar.

Bas

/j/'

“AbJ

Dr i vLran“
s1stor

Emltter

Inkoppling av ens k skyddsdiod pa en transistor med
indukiiv last.

frdn kollektom, som i biId 1, kortsluts relaspolen med avseende pA den inducerade emk:n.
Det finns aven andra typer av komponenter
som kan anvandas for att skydda mot frdnslagstransienter. Bland dessa kan namnas Comgap, Varistorn, Zenerdioden, RC-lanken.

MANADENS PROBLEM September
Sambandet mellan frekvens och vAglangd for
en elektromagnetisk vAgrorelse se ut sA har:
fxl = c
[2]
dar
f
anger frekvensen (Hz)
A.
anger vAglangden (m)
c
ljusfarten i mediet (m/s)
Inom parentes mAste jag har fA namna skillnaden mellan fart och hastighet. Farten, som
det ar frAgan om betraffande ljuset i [2] ar en
s.k. skalar storhet, som bara har storlek. Hastigheten ar en vektoriell storhet, dvs den har
bAde storlek och riklning. Eftersom vi i [2]
endast talar om beloppet (= storleken), ar ljusfarten det korrekta begreppet (inte ljushastigheten).
NS, till frAgan nu:
Ange ndgra orsaker till varjor en dipolantenn bor vara kortare an den Idngd som uttrycket [2] ger vid handen.
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Funktionarslistan —

FORENINGEN

Trafiksekr HF: SM3AVQ Lars Olsson, Furumov 21K, 803 41 Gavle, 026-11 84 24

DL1: SM1ALH Erik Jonsson, Rommunds Al
skog, 620 16 Ljugam 0497-933 83

SVERIGES

V trafiksekr HF: Vakant
Testledare: SM3CER Jan-Eric Rehn, LisatAet
18, 863 00 Sundsbruk, 060-56 88 73

vDLl: SM1OII Harri Urhonen, Allegatan 148,
621 51 Visby, 0498-24 72 06

AMATORER
Kansli: OSTMARKSGATAN 43,
123 42 FARSTA (Baksidan av nr 41).
Tel 08-604 40 06. Fax 08-604 40 07.
Postgiro: 52277-1. Bankgiro: 370-1075.
Exp.tid: (Ej m^nd o fred)
Tisd-torsd 10.00-12.00,13.00-15.00
Tel.tid: Tisd-fred 09.00-12.00,13.00-15.00.
Ovrig tid telefonsvarare.
Annonser: Kansliet; adress, tel.nummer
och bankgiro enl ovan.
Ham-annonser postgiro 27388-8,
dvr annonser postgiro 52277-1

Funktionarslista
Med VU markerade styrelsemedlemmar ing&r i
styrelsens verkstallande utskott.

Ordf: SM0COP, Rune Wande, Frejavagen 10,
155 34 Nykvam, 08-552 471 37, VU
V ordf: SM5BF Carl-Henrik Walde, Tomv 7,
183 52 Taby, 08-756 61 60

Sektionsledare och sektioner
Sekr: SM5CWV Gunnar Ahl, Alvestav . 26,
722 31 Vaster^, 021-244 96, VU

V sekr: SM0RJY Goran Goransson, S&ngvagen 68 8 tr, 175 36 Jarfalla, 08-580 815 29
@SM0ETV

PR och info sekr: SM6CVE Ulf Sjoden, Dr
Lindhs g 6,413 25 Goteborg, 031-41 07 42

SSA-bulletinen: SM7JRD Anders Larsson, Flyvagen 11, 280 22 Vittsjd, 0451-223 68
@SK7BK

Tester KV, Contestspalten QTC: SM3SGP
Gunnar Widell, S^gvreten 82, 818 00 Valbo,
026-13 22 70
SSA MT: SM4BNZ Rolf Arvidsson, Skogsvagen 1, Senna, 696 02 Hammar, 0583-706 97

Utl diplom: SM6DEC Bengt Hogkvist, Bl£barsstigen 1 IB, 546 33 Karlsborg, 0505-10300
DX-spalten: SM6CTQ Kjell Nerlich, Parkv 9,
546 00 Karlsborg

Trafiksekr VHF o. spaltredaktor VHF:
SM0FSK Peter Hall, Timotejv 15/67, 191 77
Sollentuna, 08-754 47 88 @SM0ETV
V trafiksekr VHF: Vakant
Satelliter-spaltredaktor: SM0DZL Anders
Svensson, Bl&barsv 9, 761 00 Norrtalje, 0176198 62
Fyrar: SM5JXA Chris ter Streiffert, Fogdo
Arby, 645 92 Strangnas, 0152-300 81,
@SK5BB
Repeater: SM7LSZ Goran Jonsson, Adelstensv 41, 222 51 Lund, 046-483 45

Ungdoms- och utbildningssekr: SM7KHF
Lennart Wiberg, Alnarpsg 81,
256 67 Helsingborg, 042-29 82 60

V ungdoms- och utbildningssekr: SM7DMG
Eskil Hedetun, Jamvagsgatan 15, 274 00 Skurup

Radiosamband: SM0HEB Harry Lundstedt,
Molkomsbacken 28,123 47 Farsta, 08-94 36 18

Radiosamband-spaltredaktor: SM3BP Olle
Berglund, Hartsv 10, 820 22 Sandame, 0270608 88, @SM3ESS
Sarnet, CW-spaltredaktor: SM7GWF Hol
ger Klintman, Adjunktsg 3D, 214 56 Malmo,
040-843 44, @OZ2BBS

Diplomspalten: SM6DEC Bengt Hogkvist,
BlAbarsstigen 1 IB, 546 33 Karlsborg, 0505103 00, @SM6JZZ

Handikappsiirenden: SM5REP Ingvar Edin,
Tillskararv 11,632 23 Eskilstuna, 016-11 49 36

Kassaforv: SM0CWC Stig Johansson, Granstigen 4, 137 34 Vasterhaninge,

Morokulienstugan: SM4IM Enar Jansson,
Gardesg 5, 670 50 Charlottenberg,0571-200 93

08-500 215 52, VU

Samverkan scout-SSA: SM7CZV Birger Fahlby, Klockarev 12,280 62 Hanaskog, 044-635 75

V kassaforv: SM0-715O Karl Lindstrom, Eva
Bonniers g 6, 8tr, 126 66 Hagersten

Utrikessekr: SM0SMK Gunnar Kvamefalk,
Ekhammarsv 45, 196 30 Kungsangen, 08-581
737 66.
V utrikessekr: Vakant

Reciprokt: SM5KG Klas-Goran Dahlberg,
VSrdkasev 14B, 175 61 Jarfalla, 08-89 33 88
IARUMS-koordinator: SM6EHY Bjorn Wal
ler, Fagared 4133,430 33 Fjarfc, 0300453 50

Tekniksekr: Vakant
V tekniksekr: SM0FNV Nils Willart, Musserongdngen 108,135 34 Tyreso, 08-742 26 59

Packetspalt-redaktor: SM4SJD, Thomas Svedberg, Lindevagen 1 C, 775 53 Krylbo, 0226106 47

Storningspalt-redaktor: SM7JRJ, Goran Moss
berg, Furuv 2, 577 33 Hultsfred, 0495-111 54
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JOTA-ansvarig: SM7NDX Jan Eliasson Vatterslundsg 8, 552 58 Jonkoping, 036-16 91 96,
@SM7FEJ

SWL: SM6-7467 Christer Wennstrom, Rosenlundsv 1240, 440 30 Marstrand, 0303-616 13
Samverkan FRO: SM7KHF Lennart Wiberg
RPO, RPO-spaltredaktor: SM0BGU PA
Nordwaeger, Gravlingsv 59, 161 37 Bromma,
08-26 02 27

Novisspalten: SM2LCI Stefan Elf, Kvistg 195,
931 56 Skelleflel
QTC taltidning: SM7PIV Lars Falck,

Ramnas 8145, 343 00 Almhult, 0476-300 46
Distriktsledare (DL)
DL0: SM0CSX Ulf Zettergren,
Stavangerg 56 4tr, 164 33 Kista, 08-751 53 49
vDL0: SM5CAI Lars Falk, Porthansv 7, 161
57 Bromma, 08-37 49 86

DL2: SM2CTF Gunnar Jonsson, Flintav 2, 940
28 Rosvik, 0911-567 52
vDL2: SM2CFG Lennart Conradsson, Frejs
32, 910 20 Homefors, 0930-201 36
DL3: SM3CWE Ove Persson, Skonertv 8, 865
00 Aino, 060-55 71 00, VU

<

SANDARE

vDL3: SM3CER Jan-Eric Rehn, LisatAet 18,
863 00 Sundsbruk, 060-56 88 73
DL4: SM4EAC, Ake Broman, Solvagen 13,
791 74 Falun, 023-284 30
vDL4: vakant
DL5: SM5DYC Ola Rosengren, Bjorkgatan 6,
733 37 Sala.
vDL5: SM5AD, Staffan Soderberg, Sparres
vag 2, 590 10 Boxholm, 0142-572 50

DL6: SM6KAT Solveig Nordberg-Jansson,
Lindfjall 8400,439 91 Onsala, 0300-610 48
vDL6: SM6LBT Anders Schannong, Fagcrfjall 612, 440 64 Ronnang, 0304-66 27 85

DL7: SM7DEW Jan Bexner, Villa Dalen,
Berghem, 341 91 Ljungby, 0372-141 49
vDL7: SM7FDO, Lars-Erik Jakobsson, Duvgatan 35, 554 64 Jonkoping, 036-14 89 14

Kansli- och QSL-byra
Kanslichef: SM0CWC Stig Johansson
Kanslist: Ulla Ekblom
QSL-chef: SM0DJZ Jan Hallenberg, Siriusg
106, 195 55 Marsta, 08-591-179 37

QSL-DC0: SM0BDS Lars Forsberg, Mantalsv 10, 175 43 Jarfalla, 08-580 326 82
QSL-DC1: SM1ALH Eric Jonsson, Rommunds Alskog, 620 16 Ljugam, 0497-933 83
QSL-DC2: SM2OTU Conny Erkheikki, Forskarv 123A, 951 63 Lule£, 0920-992 14

QSL-DC3: SM3AU Olof Olsson, Stenhammarg 3, 852 38 Sundsvall, 060-15 63 51
QSL-DC4: Radio foreningen i Karlstad, Box
482, 651 11 Karlstad (SM4KJN)

QSL-DC5: SM5CAK Lars-Erik Bohm, Karsby kvam, 591 96 Motala, 0141-220 62
QSL-DC6: SM6DUA Karl-Gustaf Bylehed,
Box 3069, 531 03 Vinninga, 0510-508 55
QSL-DC7: NSRA, c/o SM7TOX Mattias Nils
son, Havsbadsv 127, 262 51 Angelholm, 0431 184 31
QSL SJ9WL/LG5LG: SM0HUK Berndt Lindersson, Horisontv 15 2tr, 122 54 Enskede,
08-94 58 88
Arkivarie: SM5OK Ake Alseus, Fack 14,
161 14 Bromma

Revisorer
Forste rev: SM5US Goran Odhnoff, Thespisv
12, 161 40 Bromma, 08-25 11 16
Andre rev: SM5TC Arne Karlerus, Frejg 35,
113 49 Stockholm, 08-612 00 23
Rev suppl: SM0ATN Kjell Karlerus, Norrtullsg 55 4tr, 113 45 Stockholm, 08-33 22 14

41

<

©IP

veHg<es S^ndair©amat©reirs mrsIIJnlngo
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Satt in bcloppet pA postgiro 5 22 77-1 ellcr bankgiro 370-1075.
OBS! Moms och porto ing&r om inte annat anges . Ej postforskott. Om varor tillfalligt ar slut i
lager salts Du upp pA vantelista. Om mojligt meddelar vi bcraknad leveranstid.

LITTERATUR
SSAzs lorobok i EHara och Radioteknik av SM7KHF, uppdelad i
en textdel 280 sidoch en bilddel 232 sid, priset omfattar bada
380,00 kr
0H-bilder A4-format till SSAzs ENdra och Radioteknik, bilddel
1.500,00 kr
SSAzs Q-koden (valda), div trafikfbrkortningar
rapportkoder och bokstavering
25 kr
Televerkets forfattningssamling, serie B90, bestammelser for
amatorradioverksamheten
37,00 kr
Bli sandaramator, SM0MAN :s kurspaket, del 1 Teknik, del 2 Reglemente,
del 3 Ovningsprov somt en" Fragelek"
3 50,00 kr
Conversation Guide, 8 sprak+ Ryska fonetiska av 0H1BR och 0H2BAD 115,00 kr
Supplement pa svenska till Conversation Guide
22,00 kr
Supplement pa danska till Conversation Guide
22,00 kr
Supplement pfi finska till Conversation Guide
22,00 kr
EDRzs Amateur Radio Teletype (nedsatt pris)
160,00 kr
RSGBzs Practical Wire Antennas av G3BDQ (tillfalligt slut)
180,00 kr
ARRLzs DXCC Countries List
16,00 kr
ARRLzs Handbok 1992, harda parmar (nedsatt pris)
230,00 kr
ARRLzs Antenna Book, 16 ze upplagan
260,00 kr
ARRLzs Antenna Compendium, Volume 1 av K1TD, W4RI och KAI DYZ 120,00 kr
ARRLzs Antenna Compendium, Volume 2 av K1TD, W4RI och KAI DYZ,
finns aven pfi diskett
130,00 kr
ARRLzs Antenna Notebook av W1FB
115,00 kr
ARRLzs Yagi-Antenna Design av W2PV
180,00 kr
ARRLzs Antenna Impedance Matching av Wilfred N Caron
240,00 kr
ARRLzs Satellite Experimenter's Handbook 1990 av K2UBC
250,00kr
ARRLzs Satellite Experimenter's Handbook 1985 avK2UBC nedsatt pris 100,00 kr
ARRLzs Satellite Anthology, det basta ur 31 argangar av QST
105,00 kr
ARRLzs QRP Notebook av W1 FB 1 za uppl 1990
80,00kr
ARRLzs QRP Notebook av W1 FB 2za uppl 1991
115,00 kr
ARRLzs Novice Antenna Notebook av W1 FB
100,00 kr
ARRLzs Help For New Hams av W1 FB
120,00 kr
ARRLzs The Complete DXzer av W9KNI, teckningar av K3SUK,
grundl om saval utrustning som op-teknik for DX-trafik
145,00 kr
ARRLzs Operating Manual, den mest kompletta bok om amatorradio
*on-the-air-operating* som nfigonsin publicerats, 4 :e uppl
235,00 kr
ARRLzs Solid State Design, grundlaggande teknik av W7Z0I och W1 FB 165,00 kr
ARRLzs Hints and Kinks for the Radio Amateur av K8CH och AK7M
105,00 kr
ARRLzs Electronics Data Book av W1 FB
150,00 kr
ARRLzs Your Gateway to Packet Radio av W1 LOU, 2za uppl
145,00 kr
ARRLzs AX.25 Packet-Radio Protocol, version 2.0 Oct 1984 av WB4JFI 105,00 kr
ARRLzs 200 Meters and Down, the Story of Amateur Radio
105,00 kr
ARRLzs Weather Satellite Handbook, finns aven pfi diskett
240,00 kr
ARRLzs Transmission Line Transformers av W2FMI
220,00 kr
ARRLzs Low Band DX-ing av ON4UN
130,00 kr
ARRLzs The DXCC Companion av KR1S
80,00 kr
ARRLzs Reflections Transmission Lines and Antennas av W2DU
220,00 kr
ARRLzs Novice Notes, urval nyborjarartiklar ur QST
80,00 kr
ARRLzs Design Notebook av W1 FB
120,00 kr
ARRLzs UHF/Microwove Experimenter's Manual, finns aven pa diskett 260,00 kr
ARRLzs Radio Frequency Interferencez How to find it and fix it.
190,00 kr
ARRLzs QRP-dassics. De basta QRP-projekten frdn QST
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och ARRLzs Handbok
150,00 kr
ARRLzs Radio Buyer's Sourcebook. Samlade produkttester frdn QST.
180,00 kr
The International VHF-FM Guide 1987 av G3UHK och G8AUU, neds pris 30,00 kr
UHF-compendium pa engelska, del l+ll av DJ9H0 mfl
390,00kr
UHF-compendium pa engelska, del lll+IV av DJ9H0
440,00kr
DARCzs DOK-lista
40,00kr
Antennbok av Karl Rothammel
550,00kr
DARCzs 10 GHz SSB-Transverter av DC0DA och DK2AB
80,00kr
DARCzs FAX for nyborjare av Hans-Jurgen Schalk
80,00kr

DISKETTER
SSAzs CW-kurs pa diskett IBM PC 51/4 turn eller 3,5 turn
150,00 kr
Diskett med LOC.EXE ver 2.0 SSAzs berakningsprogram
for PC/MS-DOS, med 15 sid anvandarhandledn. 5 1/4 turn 360 Kb 60,00 kr
3,5 turns diskett, 720 Kb
70,00 kr
ARRLzs diskett IBM PC 5 1 /4 turn for Antenna Compendium Volym 2
105,00
ARRLzs diskett IBM PC 5 1/4 turn for UHF/Microwave
Experimenter's Manual
105,00 kr
ARRLzs diskett IBM PC 51 /4 turn for Weather Satellite Handbook
105,00 kr
DIPLOM, LOGGBOCKER, RADIOGRAM
§M6DECzs diplomparm grundsats samt drsserierna 1979-1991
220,00 kr
Arssats 1991 till SM6DECzs diplomparm
60,00 kr
Record-bok for SSAzs diplom WASA/HASA-HF
12,00 kr
Recorc^bok for SSAzs diplom WASA/HASA-VHF/UHF
12,00 kr
Record-bok for SSAzs diplom SLA
12,00 kr
RecorcFbok for SSAzs diplom FIELD AWARD
20,00 kr
Record-bok for SSAzs diplom MOBILEN
20,00 kr
Loggbok A4 limmad med 100 halslagna blad, tryck pa en sida,
for 100x25 QSOzn med omslagsparm, blad kan samlas i A4-parm
50,00 kr
Loggbok A5, haftad med omslagsparm
35,00kr
Testi ogg blad i 2 0-sats A4-format
18,00 kr
VH F-U H F-testioagblad i 2 O-sats A4-format
18,00 kr
Radiogram, 1 block med 50 st, pris vid postbefordran
20,00kr
Radiogram, 1 block med 50 st, hamtpris
11,00 kr
Radiogram, 5 block (5x50 st), pris vid postbefordran
57,00kr
Radiogram, 5 block (5x50 st), hamtpris
38,00kr
Radiogram, 10 block (10x50 st), pris vid postbefordran
98,00kr
Radiogram, 10 block (10x50 st), hamtpris
50,00kr
Teleprinterrulle, pris vid postbefordran
50,00kr
Teleprinterrulle, hamtpris
41,00 kr
Perforatorrulle
40,00kr
QTC-parm A4-format for en Srgfing
70,00kr

KARTOR
Varldskarta, skala 1 z30 000 000, fyrfarg, H ca 9 2 och B ca 13 7 cm
plastskena i over- underkantsamt med upphangningsnodd, nedsatt pris 120,00 kr
Prefixkarta av DK5PZ, farg, H67xB97 cm, lev kartvikti plastfordral
70,00 kr
Lokatorkarta Europa av DK5PZ, farg, aven prefix, repeatrar och fyrar, lev kartvikt i
plastfordral
70,00 kr
Locator-atlas, SM5AGMzs The Radio Amateur's World Atlas.
32 400 lokatorrutor
30,00 kr
TELEGRAFI, CW, WCY, FILTER
SSA Grundkurs i morsetelegrafering med 32 ljudkassetter,
30 for mottagning och 2 for sandn, kursbok med faa’t och anvisningar 800,00 kr
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IHIAMSIHIOIW
SSA:s CW-kurs pd diskett, se DISKETTE R
Ovningsosallator i byggsats, kretskort, komponenter,
hogtalare och volymkontroll, varierbar tonfrekven, for 9V, exkl batteri 105,00 kr
Telegrafnyckel, fornicklad massing, silverkontukter
480,00 kr
Auth hogpassfilter HP 40-S, sparrfrekvens 0-30 MHz,
kontakt IEC.DIN 45 325,75 Ohm, pris for medlemmar
290,00 kr
Ejmedl
410,00 kr
Auth hogpassfilter HP 174-S, sparrfrekvens 0-150 MHz,
kontakt IEC.DIN 45 325,75 Ohm, pris for medlemmar
215,00 kr
Ej medl
300,00 kr
Auth hogassfilter HP 470-S, sparrfrekvens 0-430 MHz,
kontakt IEC.DIN 45 325,75 Ohm, pris for medlemmar
215,00 kr
Ej medl
300,00 kr
Auth sparrfilter SF145-S, sparrfrekvens 144-148 MHz,
kontakt IEC.DIN 45 32 5, 75 Ohm, pris for medlemmar
215,00 kr
Ej medl
300,00 kr
Auth sparrfilter SF 435-S, sparrfrekvens 430-440 MHz,
kontakt IEC.DIN 45 325, 75 Ohm, pris for medlemmar
215,00 kr
Ej medl
300,00 kr
Auth mantelstromfilter HFT-2,2-870 MHz,
kontakt IEC.DIN 45 325,75 Ohm, pris for medlemmar
250,00 kr
Ejmedl
350,00 kr
Auth lagpassfilter TP 30 KV, sparromrdde 47-870 MHz,
1 kW PEP kontakt UHF (PL259), 50 Ohm, pris for medlemmar
530,00 kr
Ej medl
745,00 kr
Auth Idgpassfilter TP 2 A 2 m, sparromrdde 200-870 MHz,
200 W PEP kontakt UHF (PL259) pris for medlemmar
600,00 kr
Ejmedl
850,00 kr
Auth lagpfilter TP 70 A 70 an, sparromrdde 500-870 MHz,
200 W PEP kontakt UHF (PL259/SO239), pris for medlemmar
590,00 kr
Ej medl
840,00 kr
Auth Idgpassfilter TP 870-S, radar-filter sparromrdde 1 -2 GHz,
kontakt IEC-DIN 45 325, 75 Ohm
400,00 kr
Auth Ant-vx EM 702 for sandare 2m/70 an, 100 W PEP
kontakt N-norm 50 Ohm. Pris for medlemmar
582,00 kr
Ejmedl
832,00 kr
Auth hogt.filter EM 502 B, 100 W (pro kanal), kontakt IEC-DIN 41 529.
Pris fix medlemmar
266,00kr
Ej medl
380,00kr
Auth hogt.filter EM 502 BK, 100 W (pro kanal),
klam-kontakt, Prisfbr medlemmar
266,00kr
Ej medl
380,00kr
Auth Idgpassfilter TP 1600-S for 160 m, sparromrdde 3-870 MHz,
kontakt IEC-DIN 45 325, 75 Ohm, pris for medlemmar
380,00 kr
Ej medl
543,00 kr
Auth mantelstromfilter HFT 01, kombinerbart med sparrfilter,
kontakt IEC-DIN 45 325,75 Ohm, pris for medlemmar
266,00 kr
Ej medl
380,00 kr
Auth ing.filter TBA 302 for fbrstarkare-ingdng,
kontakt IEC-DIN 41 424,5-polig, han-/honkontakt. prisfbr medlemmar235,00 kr
Ej medl
336,00 kr
Funktions- och byggbeskrivning for WCY-transceiver
60,00 kr
Kretskort for WCY-transceiver med byggbeskrivning
220,00 kr
SSA PRYLAR
SSAduk ca 40x40 cm
50,00 kr
SSA-vimpel 16x25 an
40,00 kr
SSA reklamvimpel ca 5 x 12 an
10,00kr
SSA Blazermarke 5 x 10 cm
25,00 kr
T-shirt med SSA-emblem i bldtt pd framsidan och med text i bldtt pd ryggen
"Sandareamatorerna gor det med korta och langa".
Storlekar XL och XXL
110,00 kr
SSA medlemsndl, stickndl inkl nalstopp
30,00 kr
SSA medlemsndl, dutch med Ids for knapphdl
30,00 kr
SSA medlemsndl med halskedja
30,00 kr
SSA medlemsndl pd slipshdllare
40,00 kr
SSA-dekal ca 5,5x2,5 ratlvanda, sjalvhaftande, per 5 st
12,00 kr
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SSA-dekal ca 5,5x2,5 cm, spegelv., sjalvhaftande, per 5 st
SSA-dekal ca 9,5x4,5 cm, rattvand, sjalvhaftande
SSA-dekal ca 9,5x4,5 cm, spegelv., sjalvhaftande
SSA-dekal ca 12,5x9 cm, ellipsformad, sjalvhaftande, spegelvand
Figurdekaler ca 75x78 mm, guldvinyl med bldtt tryck,
sjalvhaftande, serie om 12 st olika, se nedan
Figurdekal 1: "RPO"
Figurdekal 2: 'RTTY'
Figurdekal 3: 'VHF/UHF/SHF'
Figurdekal 4: 'CW'
Figurdekal 5: ’Satellit"
Figurdekal6:
'FONE'
Figurdekal 7:
'A1V'
Figurdekal 8:
'Mobil'
Figurdekal 9:
'SWL'
Figurdekal 10: 'Field Day"
Figurdekal 11: 'Repeatertrafik'
Figurdekal 12: 'DX'
Namnskylt 62x15 mm, Silver/svart text, en rad max 20 tecken.
Vid samtida best av 2 st likadana.
Med 2 rader, max 20 tecken/rad
Vissvantetid
Namnskylt 62x15 mm, valnot/vit text, en rad max 20 tecken.
Vid samtida best av 2 st likadana.
Med 2 rader, max 20 tecken/rad
Vissvantetid
Magnetskylt med anropssignal,vit text pd bld botten,
L=3 5 cm H=8 cm, lamplig for exempelvis bilen, vantetid
Sambandsmarke + armbindel, 10 st satser
Sambandsmdrke diam 70 mm sjalvhaftande textildekal
Armbindel med plastficka for sambandsmarke
OTC medlemsndl, exkl ndlstopp, end for OTC-medlemmar
Nalstopp, for OTC-ndl och anara stickndlsmarken

QSL-MARKEN, QSL-KORT
SSA QSL-marken, karta om 100 st
QSL-marken med Morokulienmonumentet,halva avg tillfaller
SM5WL-fonden, karta 100 st
Ldgpris-QSLVolvo, ca 140x90 mm, ca 2.5-3.0 g, 300 st
600 st
900 st
1500 st
2700 st
3600 st
4600 st

12,00kr
10,00kr
10,00kr
5,00 kr
42,00 kr
5,00 kr
5,00 kr
5,00 kr
5,00 kr
5,00 kr
5,00 kr
5,00 kr
5,00 kr
5,00 kr
5,00 kr
5,00 kr
5,00 kr
40,00 kr
70,00 kr
60,00 kr
40,00 kr
70,00 kr
60,00 kr

100,00 kr
111,00 kr
8,00 kr
9,00 kr
35,00 kr
7,00 kr

15,00kr
30,00 kr
50,00 kr
100,00 kr
140,00 kr
215,00 kr
350,00 kr
450,00 kr
550,00 kr

UTHYRNING TILL KLUBBAR, VIDEO-FILM
Avgiften avser per pdborjad vecka. Hyresmannen bekostar returporto. Vid hyra av mer
an ett hyresobjekt samtidigt reduceras hyrespriset med 10,00 krforvardera hyresobjekt.
VHS ca 25 min, ARRL:s The World of Amateur Radio, eng. tai
50,00 kr
VHS ca 28 min, ARRL:s The New World of Amat. Radio, eng. tai
50,00 kr
50,00 kr
VHS ca 30 min, ARRLs Amateur Radio's Newest Frontier, eng. tai
50,00 kr
VHS ca 22+21 min, RSGB:s Amateur Radio for beginners, eng tai
VHS ca 55 min, Paneldebatt om HF-immunitet 1985, med deltagare frdn
Konsumentverket, Televerket, Sv. Radiomastareforbund o. SSA, Sv. tai 50,00 kr
50,00 kr
VHS ca 30 min, TV-program FRITID 1986-04-09, Sv. tai
VHS ca 60 min, Radioamatorer i Tekniskt Magasin 1983,
50,00 kr
Red Erik Bergsten SM6DGR. Sv. tai
Film 16 mm magnetiskt ljudspdr, ca 25 min,
ARRL:s The World of Amateur Radio, eng tai
50,00 kr
Forsaljning av videofilm
SSA's Elmer-video kan kopas. Filmen ar pd 6 min och ar avsedd som en intressevackare
for amatorradiohobbyn. ProducentSM6DOI. Speaker Fredrik Belfrage. Medverkande
bl a SM5UEM odi SM0AGD
120,00 kr
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— Fran distrikt och klubbar
7S6QW Mark 10 ar
Med anledning av att den 22/9 ar 10 Ar
sedan Mariestads Amatdr Radio Klubb
bildadcs sA kommer en spccialsignal vara
i luften pA HF och VHF. Detta kommer
att ske under perioden 19/9 - 27/9.
QSL skickas via byrAn till SK6QW.
Onskar du sked sA gAr det bra att skriva pA packet till SK6QW, BBS SM6JZZ.
SM6NJK Peter

SK7AX - LOPPMARKNAD
Lordagcn den 3 oktober kl 10.00. Visning Mn kl 09.00
Plats: Klubbstugan SVARK - VISSMALEN - HUSQVARNA
Vagbeskrivning:
FrAn E4: tag av mot Nassjo vag 31, kor
ca 3 km, tag av till vAnster mot VISSmAlen-Akarp.

FrAn NASSJO: efter Rogbcrga kyrka
kor ca 1 km, tag av till hoger mot VISS-

QTC fran DL0 till klubbar och enskilda medlemmar i
distrikt SM0
Varje medlem har rostratt och har via val mdjlighet valja en fdr denne lAmplig
person for styrelseuppdrag i SSA.
Tyvarr ar det bara ett mindre antal medlemmar som tar vara pA den mojligheten.
Undertccknad blev vald till DL0 vid Arsmotet i Gdteborg.
Rostgivarna och rostmottagaren kan icke slA sig till ro med att valproceduren ar
avslutad for den har gAngen och att det ar ett Ar respektive tvA Ar till nasta val.
Distriktslcdarfunktionen ar SSA:s satt att sakerstalla foreningsdemokratin. DL
skall verka for att medlcmmarnas onskemAl och synpunkter framfors och behandlas i lamplig instans inom foreningen.
Rapportera till mig om kommande aktiviteter inom distriktet.
Distriktsledaren bdr tillsammans med distriktets radioklubbar hAlla tvA distriktsmote per Ar. Jag ber klubbarnas representanter att kontakta mig for arrangemang
av DL-mote.
Slutligcn ett stort TACK till alia SSA-bulletinoperatdrer i distriktet. Det ar en fin
idccll insats ni gor for foreningen.
Ha cn bra radiohost!
73 SM0CSX
< U1LDL0_________________________ ____________________________________ 7

mAlen-Akarp.

QSL i Malmo

Distriktsmote i SM2

Inlotsning pA SK7RGI (R6 och RU6)
eller SK7RVZ (R7)
Det blir forsaljning av komponcntcr,
surplus, amatorprylar, instrument, tidskrifter/bdeker mm.
Du som sjalv onskar salja kan fA ett
bord mot cn mindre provision. Kontakta
SM7RIN, Ingcmar 036-11 04 21 eller
SM7LQQ, Ulrik 036-12 98 56.
Vai mdtt, trivs, traffas och fynda.

Den l:a augusti flyttades QSL-lAdorna
frAn SK7BV till Malmo Radio, Fridhemstorget 22 i Malmo. SM7AVZ, som
har overtagit Malmo Radio har oppet vardagar 10-13 och 14-18 mAn-fre. Lordagsstangt Maj-Sept. Okt-April lordagar 1014. Gcnom flyttningen av QSL-lAdorna
till Malmo Radio har tillgangligheten blivit avsevart battre. 73 SM7FJI som fortfarandc svarar for sortcringsarbctet.

Hostens distriktsmote i SM2 ager rum lordagen den 17 oktober. Plats: Skelleftekrafts huvudkontor i SkellefleA. Motet
borjar kl 12.00. Mera information kom
mer i QTC nr 10, SSA-bullctinen, pA
packet och, om det vill sig, i 2-bIadet.
Glom intc bort att boka in distriktsmotet
i Ditt oktobcr-program!
Valkomna!
SKRA och DL2

Auktion vid SM6-mdtet i Mariestad
Mariestads Amatorradioklubb (MARK) ar i samband med silt tioArsjubileum, vard for 1992 Ars SM6-mote lordagen den 24
oktober.
Till auktioncn bchover vi auktionsgods. Har du nAgot du vill auktionera bort, kontakta SM6DQQ Bengt tel 0501-340 87 eller
SM6RWR Per tel 0501-109 74. Tio procent av inlakten tillfaller MARK.

SM6BNN

SMOAVK
SM0AVK, Gunnar RAgfeldl, avlcd i
sitt hem efter cn kort tids sjukdom den
28 juni 1992 bara 60 Ar gammal.
Mitt i livet, kort fdre tvA planerade
stora handelser: delpcnsion och en hjartoperation, lamnade Gunnar oss - van
ner och radioamatdrkolleger i Taby
Sandaramatorer och runt om i landet.
Saknaden ar stor men ocksA tacksamheten bland oss som fick formAncn att lotsas in i amatorradion med
hjalp av Gunnars smittande entusiasm,
humor och generositet. Med Gunnar
var det sA, att han alltid fanns till hands,
i stort som i smAtt. Det var lika givande att diskutcra konditioner och antennberakningar som nAgon liten montcringsdctalj i ett hembygge. Om nA
gon tveksamhet dok upp, sA fanns all
tid ’’husbibeln” Rothammel till hands.
Gunnar var radioamator i over fyrtio Ar, borjade som SM4, darefter
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SM6, SM5 och nu SM0. KortvAgen var
huvudintresset och QSO med cngclsman
nAgot som gick fore det mesta.
Naturalskaren Gunnar sAgs ofta pA
vandring kring Kcbnekaise och i Dalarna vid Leksand.
Som vice ordforande i Taby Sandara
matdrer i tio Ar var Gunnar bAde ett ankarc och en pAdrivande kraft, inte minst
nar det gallde klubbstationcn SK0UX pA
Kvarnbcrget med dess stAtliga antennpark, dar Gunnar lika ofta kunde ses
klangandc i mastema som sittande framfor nAgon rig. MAngen scout fick genom Aren sin forsta kontakt med amatorradion genom alt Gunnar var flitig
operator i JOTA:n.
VAra tankar och vArt varma deltagande gAr till Gunnars nara
och kara.
Tack, Gunnar, for den tid vi fick vara
tillsammans.
SMORNO for TSA och mAnga van
ner.

Gosta Fribcrg, SM 6 BNN, har i en Alder
av 80 Ar for alltid lamnat oss. Gosta var
under mAnga Ar kassor i Halmstads Sandareamatorer. hans punktlighet och noggrannhet gjorde honom till den idealiska
kassoren, hans tjanstvillighet och vanfasthet gjorde honom till den fina manniska,
som vi nu saknar sA mycket. Med minnesord och blommor hedrades vannen
Gosta vid jordfastningen i Snostorps kyrka. - 6 QB_________________________

SM6EQS
En kand pro Ci 1 i Falkenberg, redaktoren
och sandareamatoren Stig Parson,
SM6EQS har lamnat vAr gemenskap.
Stig, som blev 87 Ar, tog sitt certifikat
senare delen av sitt liv. Hans stora gladje
var bl a att kunna ha regelbunden radiokontakt med sin dotter i England. SA ofta
Stig kunde och orkade, deltog han i klubbens aktiviteter.
Vi saknar Stig, men har ett tacksamt och
ljust minne bevarat av honom.
Vanncma i SK6JX.;SM6EMX, Arne ordf.
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EDR Kongres 1992
Den Danske Amatorradioforening, EDR, afholder i &r sin anden kongres:
”Pa bolgelaengde med en hel verden”, i Kobenhavn.
Stedet bliver Ingeni0rsh0jskolen K^benhavns Teknikums Elektronikafdelning (OZ1KTE),
H0rkaer 12A, 2730 Herlev, den 10 oktober kl 09.00 - 18.00 og den 11 oktober fra 09.00 til ca kl
17.00.
Kongressen er &ben for alle og byder pa et stort antal aktiviteter og begi venheder.
Af programmet kan naevnes:
• Kongresm0de med HB-panel og orientering om TRIADE-projektet, L0rdag.
• AMSAT-OZ's arsm0de, L0rdag.
• Udstilling af det nyeste amat0rgrej fra OZ's annonc0rer.
• Foredrag og demonstrationer.
• Repraesentantskabsm0de, S0ndag.
• Arbejdende radiostation, OZ7EDR, pa ”alle” band og modes.
• LOPPEMARKED (medbringer du selv ’’lopper”: 50 kr pr bord).
• Laesestue med kopiservice.
• Malelaboratorium for amat0rradiostationer.
• B0rneparkering m videofilm og smaaktiviteter.
• Mad og drikke til rimelige priser.
• Fest L0rdag aften. 150 kr for 3 retter m musik.
• Udflugter mm.
Masser af P-plads. Indlodsning pa 145.500 og 433.500. Medbring qsl-kort til INFO-tavlen. Tag
over sundet til en forn0jelig amatorradioweekend, i Kobenhavn.
VISES OZ1KTEIOZ7EDR
SSB - CW

ICOM KENWOOD
YAESU

Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser inklusive forsakring
och flygfrakt till Stockholm eller Gbteborg (tillagg till Ovrigaflygstationer).Tulloch
mervSrdesskatt tillkommer. Skriv sA fSr Du de exakta priserna!
MFJ Enterprises - Henry Radio-All Linears - Paket Radio och alia andra artiklar
i deras katalog - skriv for priser!
Hy-Gain TH5BDX 10,15,20m
$590
Paragon 585 100 kHz-30MHz $1875
Mosley TA33M 10-20m
$342
Corsair 11 10-80m
$1200
Mosley Pro 57A 10-20m
$585
OMNI V 10-80m
$1875
KLMKT34A 10-20m
$545
Titan Linear 3kW
$2790
KLM KT34XA 6 el 10-15-20m $783
Amp. Supply - LK500ZC
$1895
KLM Pro 67 10-20m
$811
Butternut vertical.
Telex TH7DXS 10,15,20m
$699
HF6V+A18-24+160TBR
$268
CDE-rotorer
Hf5B+10-20m-Yagi
$365
Ham IV 220 V
$395
Hy-Gain Explorer 14-10,15,20m $510
T2X 220 V
$463

Tillbehor Antenner
Elektronikkomponenter Byggsatser Larm
Verktyg Instrument

MALMO RADIO
(SM7AVZ)
Fridhemstorget 22, 217 53 Malmo
Tel 040-26 92 02 Fax 040-91 97 78

Prisernakan andras utan fdreg&ende meddelande. Du spar pengar och fArandAde senaste
modellema nar du koper direkt frAn USA. Priset du betaJar Sr i dollar. Skriv (engelska) till
W9ADN. VI EXPORTERAR OVER HELA VARLDEN.

ORGANS AND ELECTRONICS
P.O. Box 117, Lockport, Illinois 60441 USA

•s- BEG. RIGGAR I TOPPSKICK
★

Vi for dessutom IRCI 8-poliga, branta FOX TANGOfilter till KENWOOD, ICOM och YAESU. Billigare
och battre iin originalen!
GSr som b[ a 0N4UN -

►

►
A

byt upp dig till FOX TANGO!

BEG. I LAGER JUST NU:
▼

Vi har egen import av beg. riggar frin U.S.A. Finns
inte din rig i lager skaffar vi fram den.

▼

★

▲

Sid oss en signal - det lonar sig!

►

KENWOOD TS-950SD
KENWOOD TS-950S
KENWOOD TS-940S/AT
KENWOOD TS-850S/AT med mikrofon
KENWOOD PS-52, natagg. 12 V/20 A
TEN-TEC 425 TITAN, siutsteg, 2x3CX8OOA7
AEA PK-232MBX, Multi-Mode Data Controller

25.900:22.400:15.900:13.800:1.900:22.000:2.900:-

AZZa priser inkl. moms. Frakt tillkommer.

Electronics
Tungatan 9, 853 57 SUNDSVALL
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3 MANADERS GARANTI

SM3AFR • Tommy
SM3CER • Janne
060-17 14 17 el. 010-251 87 10
060-56 88 73
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Koper du en

GUIDE TO FACSIMILE STATIONS

KENWOOD TS-450S/AT

12th edition • 416 pages • SKr 190 or DM 50
The recording of FAX stations on longwave and shortwave and the recep
tion of meteorological satellites are fascinating fields of amateur radio.
Powerful equipment and inexpensive personal computer programs connect
a radio receiver directly to a laser or ink-jet printer. Satellite pictures and
weather charts can now be recorded automatically in top quality.
The new edition of our FAX GUIDE contains the usual up-to-date fre
quency lists and precise transmission schedules of all stations worldwide.
It informs you about new FAX converters and computer programs on the
market. The most comprehensive international survey of the "products"
of weather satellites and FAX stations from all over the world is included:
358 sample charts and pictures were recorded in 1991 and 1992! Here
are that special charts for aeronautical and maritime navigation, the agri
culture and the military, barographic soundings, climatological analyses,
and long-term forecasts, which are available nowhere else.
Additional chapters cover
• List of 310 frequencies monitored in 1991 and 1992. Call sign list.
• Exact schedules - to the minute! - of 90 FAX stations.
• Geostationary and polar-orbiting meteo satellites. Schedules of GMS
(Japan), GOES-East and -West (USA), and METEOSAT (Europe).
•Abbreviations. Addresses. Regulations. Technique. Test charts.
Further publications available are Guide to Utility Stations (10th edi
tion), Radioteletype Code Manual (11th edition) and Air and Meteo Code
Manual (12th edition). We have published our international radio books for
23 years. They are in daily use with equipment manufacturers, monitoring
services, radio amateurs, shortwave listeners and telecommunication
administrations worldwide. Please ask for our free catalogue, including
recommendations from all over the world. All manuals are published in the
handy 17 x 24 cm format, and of course written in English.
Do you want to get the total information immediately? For the special
price of SKr 920 / DM 245 (you save SKr 150 I DM 40) you will receive
all our manuals and supplements (altogether more than 1700 pages!) plus
our Cassette Tape Recording of Modulation Types.
Our prices include airmail postage to anywhere in the world. Payment
can be by cheque, cash, International Money Order, or postgiro (account
Stuttgart 2093 75-709). Dealer inquiries welcome - discount rates and
pro forma invoices on request. Please mail your order to ©

fir du ett

PS-53 POWER SUPPLY
pi kopet.

15988.pris inkl moms.

Koper du en

YAESU FT-890 AT
fir du ett

FP-890 HD POWER SUPPLY
pi kopet.

15495.pris inkl moms.
Vi har aven bcgangnat Mn USA och Sverige:
YAESU FT-23R med tillbchor 2000.Frekvcnsraknare HC-1000L lGhz 1800.-

Klingenfuss Publications
Hagenloher Str. 14
D-7400 Tuebingen
Germany
Tel. 00949 7071 62830

HAMRAD IO/CENTER
Box 6040 S-461 06 TROLLHATTAN
Tel 0520-74 384 / 070-06 34 90

MICROWAVE SCANDINAVIA CONSULT AB
__________SATELLIT-TV OCH AMATORRADIOSPECIALISTEN________

IC-3230E/H

DUO BANDS FM MOBILTRANSCEIVER 144/430MHZ
Fjarrstyrnmg & fjarrkontroll

Sofistikerad utan att vara komplicerad.

Dubbelbands-avlasning med separata kontroller.

C

Mycket kompakt desig

OVRIGA FORDELAR
SUB band lf-reducering och svarstonsfunktioner.
Dampsats 20dB kopplas in automatiskt vid val av lagsta effekt for lokala QSO'n.

388

C
3

.'h'SS

C
5

Inbyggd duplexer, bara att ansluta till duobandsantenn.
Inbyggd upp&triktad hogtalare, bara att lagga IC-3230E/H p& satet.
Frekvens- och minnesscanning (med eller utan SKIP), samt prioritet.
Belysta kontroller/omkopplare och variabel LCD-intensitet (fyra niv&er).
Uteffekt 1/10/25W p& b£de VHF & UHF, IC2410H 5/10/45W (35W UHF)
Korsbandsrepeater, inbyggt duplexfilter, monitor for koll av infrekvens p£ repeater, 3 valbara uteffekter, l^sbara
tangenter (forhindrar oavsiktlig manovrering), minnesoverforing, steglangd 5/10/12.5/15/20/25kHz och 1MHz.

90855
90866
90867
89056
89059
90991
92027
NY
10324

UT-55
UT-66
UT-67
HM-56
HM-59
OPC-044B
MB-27
IC-3230E
IC-3230H

DTMF-encoder/decoder
245:Talsyntes engelska
285:Tone squelch
460:Handmikrofon med DTMF, 1750Hz, fjarrstyrning 550:Handmikrofon med 1750Hz (ing£r som standard) 285:DC-kabel (standard) tv^-polig med sakringar
95:Mobilfaste (standard)
100:FM duobands mobilstation 25W
EJ PRISSATT
FM duobands mobilstation 45W(430MHz 35W) 6600:-

Telefon I fax : 0753/323 90 (Sakrast em + kvall) Mandag - Lordag.
Postadress: Box 49,147 06 UTTRAN
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TAGRA 28MHZ ANTENNER

SI®

MODELL

AH-03

BT-210

Typ

beam

5/8 ringo vert.

Artikelnummer
FrekvensomrAde
Langd/hojd
Element/radial
Effekt watt CW
Vikt
Impedans
Forstarkning
Anslutning
Montering mm
Balun
Pris

70003
27-28.8"
2.5m
5.4
500W
5.5kg
50Q
7dBi
SO-239
030-45
nej
805:-

70210
27-30
6.93m
4x2.29m
1000W
3.65kg \
50Q
5.5dB
SO-239
035
nej
800:-

28-29MHZ TRANSCEIVRAR, ANTENNER, SLUTSTEG
BLAZETONE FM-10
En robust 10-meters FM-station med inbyggt
repeaterskift. Avlasning i kanalsteg (200).
FrckvcnsomrAde 28.00-29.99MHz. Uteffekt 1/
10W. Kanslighet O.lSpV 12dB SINAD. LF-uteffekt 2W. Storlek 165B55H220D mm, vikt
1.3kg. Levereras med mikrofon. Artikelnummer 83110. Pris 2700:-

t

TOMEI DENSHI TM-102
En mycketkompakt 10-meters FM-station med
repeaterskift. Digital frekvensvisning 29.01029.800MHzi lOkHz-steg.Uteffektl/lOW. Kans
lighet 0.15pV 12dB SINAD. LF-uteffekt 2.5W.
Storlek 150B40H160D mm, vikt 1kg. Levere
ras med mikrofon. Artikelnummer 83102.
Pris 2350:-

t

TOKYO HY -POWER
HL-100B 21/28MHZ SLUTSTEG
Ett 28 MHz slutsteg med 50&100W (stallbar)
uteffekt vid 10W in.ALC.TX/rxRF-switchning.
GAr aven pA 3.5/7/14MHz men dA mAste ett
lAgpassfilter(tillbehor) bytas ut for respektive
band. Spanning 13.8VDC 18A. Anslutning in/ut
SO-239. Artikelnummer 76103. Pris 2530:-

DIAMOND EL10E ANTENN
En 28MHz antenn med sk PL-kontakt som passar vAr magnetfot DP-SPM (34007) 260:- eller
takrannefaste, bagageluckefaste och Wimofaste (fast montage). 1/4 pA 28MHz. Langd
1.8m Fallbar. Artikelnummer 34010.
Pris 250:Ska ixiinavisk generalage nt

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad
Besoksadress: Fallvindsgatan 3—5
OPPET TIDER
09.00—16.00
LUNCHSTANGT
12.00—13.00
Postgiro 33 73 22 - 2
Bankgiro 577 - 3569

Telefon
Telefax
Telex

054 - 85 03 40
054 - 85 08 51
66158SRSSCANS

Danmark:

TEAM SCANDINAVIA

NORAD A/S, Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjarring,

Tel. 98 - 90 99 99,

Telefax. 98 - 90 99 88

Norge:

VHF Communication A/S, Postboks 16, BRYN, N-0611 Oslo 6,

Finland:

Televisioapu OY, Box 837, SF-00101 Helsingfors 10,

Finland:

OY Hamradio, Kirkkotie 3, SF-62900 Alajarvi,

Tel. 02- 63 09 30,
Tel. 0 - 730 970/ 766 330,
Tel. 66 - 753 00

A

Telefax. 02 - 63 11 11
Telefax. 0 - 730 907
Telefax. 66 - 75 320

J

Stort "HAM-erbjudande" fran Ostersund !
- "Surjamtarna” pa sitt mest generosa humor.....
SM3LVB erbjuder:
r

junkbox har vi

packat

1 kilos

fyndpasar!

Innohiiller bitt: Kondonsatorer, transiatorer,
spoltti*, motst&nd, mm,mm

For Alla ’ELMERS’ har vi ett nytt framtaget CW program^
av SM3TTZ. Ova lektioner eller egen text och hastighet!

Introduktions PRIS: 130Kr Galler manaden ut!
Levereras pa 3,5 eller 5,25" disk.

Pris 70:-/st. Kop minst 2 pbsar sa ger vi 5% pa priset!

Skaffa var katalog lOKr pa PG: 76 58 80 - 0
Om du ar i Ostersund, besok oss - "varldens storsta junkbox”!

SM3OJR erbjuder:
MARKNADENS MEST PRISVARDA LOGGPROGRAM !

(W20

Priset da?

* Alla QSO i EN databas! * Spar utrymme p& din hArddisk!
* Importcrar cnkclt loggar fr&n andra program!
* Svcnsk manual!

Jo...

Demodisk 10:-

SM3BDZ erbjuder:

Datorer for alia behov och planbocker.
NOKIA 286

Amstrad 6486SX

1,44Mb FD, 20Mb HD, 1MB RAM
Hogupplosande pappersvit monitor

486SX/20MHz/105Mb HD
4Mb RAM, Fargskarm SVGA

Billiga Disketter!
FORFORMATERADE!

K»

3,5" DS/DD 135TPI:

14

3,5" DS/HD 135TPI:

7:-/st
9:90/st

Saljes i forp. om lOst.
Moms 25% tillkommer

* * *

Bestaller gor du fran resp. firma, men vi tillampar samma villkor.
Fraktfritt vid order fran 350:- och uppat. Leverans mot postforskott.
Du som koper dator far WJ2O loggprogram pa kopet, eller SM3TTZ CW-program.
Datorema levereras "nyckelfardiga" med program enl ovan installerade samt PDprogram for amatorradio. Ex. RTTY, PACKET, VAGUTBREDNING mm.

73 's de
Lasse / SM3BDZ

■ norm
■

Jonathan / SM3OJR
Forsalj
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Nyheter ocl i bulletiner
ICOM

Kenwood

IC-735 nu 9.900:-

TH-28E/TH-48E,

for 144 resp. 432 MHz. Med utokat
frekvensomride inklusive 118 - 136 MHz flygband.
Priser: TH-28E: 3.394,- TH-48E: 3.719,-

Valkanda IC-735 till konkurrenskraftigt extrapris!

IC-P2E IC-P2ET IC-P4E IC-P4ET
ICOM P-serie. Fi kontroller - for nyborjaren. Minga finesser - for experten.. Storlek 49B x 105H x 38D. Vikt 280 g.
Priser: IC-P2E 2.800,- IC-P2ET 3.000,IC-P4E 2.900,- IC-P4ET 3.200,-

TH-78E

ar en dubandsapparat 144/4321 rlz. Pris: 5.350,-

TM-732E, mobilstation

144/432 M
frekvensomride. 50/35W uteffekt, Ids

xksi med utokat
jar frontpanel.

Begagnat-lagret
ar stort och andras standigt
Ring/skriv/'faxa efter
senaste beg.Iistan!

Drake R-8
Mottagaren frin klassiska Drake. Amatorvarlden har van tat
pi den.

*

150 kHz - 30 MHz. Fem bandbredder (6,4,2.3,1.8,0.5 kHz)
- alia inbyggda frin borjan. 100 minnen, dubbla VFO:er.
Nu Finns den pi lager. Vi sander gam a produktblad.
Pris: 12.900,-

Du har val katalog 11?
Dar finns mycket for den
radiointresserade

' Tillbehor

MFJ
MFJ-9020 CW-transceiver

Nataggregat Daiwa

Intressant nyhet Sr denna lilla QRP CW-transceiver i
miniformat med sina 3-5 watt. Frekvens 14,0 - 14,075
MHz. Pris: 1.995,-

MFJ-202B Antennmatbrygga
Frekvens 1-100 MHz. Med hjalp av detta instrument fAr
man resistiva, kapacitiva och induktiva varden pi antennen.
Ett miste for antennexperimenten. Pris: 735,-

PS-304

PS-313

PS-140

PS-50T

30A max
24A kont.
8,9 kg
1.525,-

30A max
24A kont.
8,9 kg
1.710,-

14A max
12A kont.
4,9 kg
700,-

5,2A max
4,2 A kont.
3,5 kg
400,-

Cushcraft antenner
A4-S

MFJ-206 Antennstrommatare

A3-S

Med denna kan man kontrollera antennstrommar, RF-strilning, polarisation. Faltstyrkemeter. Pris: 990,-

beam,3-el
beam,4-el
10-15-20 m 10-15-20 m
3.633,.4.344,-

MFJ-16010 Longwire-tuner
Avstamning vid t ex mobiltrafik eller portabelt bruk. Kompakt. Pris: 501,-

MFJ-901 Antenntuner
Avstammer det mesta i antennvag. Enkel, men effektiv.
Med 1:4 balun. Pris: 744,-

MFJ-949 Antenntuner
Avstammer olika antenner. Med korsvisande instrument
for SWR/pwr. Antennomkopplare. Pris: 1.850,-

Detta var endast smakprov. Vi for hela MFJ-programmet!

A3-WS

AP-8

be am, 3-el
12-17 m
2.843,-

vertikal
allakv-band
2.093,-

R-5

R-7

AR-2

ARX-2B

vertikal
10 till 20m
2.922,-

vertikal
10 till 40m
4 ‘

vertikal
2m
355,-

vertikal
2m
529,-

Tradante
W3DZZ, multiuandantenn 10/15/20/40/80. Pris: 405,FD-4, multibandantenn alia kortvAgsband.
Pris: 495,C WA-1000, multibandantenn 10/15/20/40/80. Pris: 972,C WA-840, dipol for 80/40.
Pris: 542,-

CAB-kredit loser det akuta penningproblemet - dela upp pi 12,24 eller 36 minader
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tel. 036-165760, Nils (SM7CAB)
036-165761 (automatisk ordermottagning)
036-165766 (telefax)
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HF TRANSCEIVER MED HELTACKANDE RX

IC-728 ar en HF all bands transceiver for nyborjare och for mobiltrafik. IC-728 ar
en vidareutveckling av IC-725 som saknade PBT och talkompressor.
^Ny lattavlast LCD. Stor kylflans med flakt. Passbandtuning och talkompressor.

^USB/LSB/CW sandning/mottagning. AM mottagning. FM/AM sandning UI-7 tillbehor.
^Fantastisk dynamik pi 105dB. Kanslighet 0.15pV vid lOdB S/N (1.8-30MHz preamp pi).
^AGC, noiseblanker, fdrforstarkare 10dB, dampsats 20dB, RIT, inbyggd hogtalare, dubbla
VFO:er, inbyggd flakt och kraftig mekanisk konstruktion.
^Bandstackningsregister en liten fineSs som minns senast anvanda frekvensen pi varje band.
^Kompatibel med AH-3 automatisk antennavstammningsenhet(AH-3 ar identisk med tunerdelen i AH-2a,
styrenheten ar inbyggd i IC-725).
^Semi-break-in med variabel fbrdrbjning och sidton for CW.

^ICOM s original DDS (Direct Digital Synthesizer) for snabb och foljsam VFO, upplosning /avlasninglOHz.
^Tre scanningfunktioner. programmerad/minne och selekterad scanning.
^T'otalt 26 minnen. 2 minnen for‘Split’* trafik. CI-V system for datorstyrning(tiUbehor).
*/Rx 30kHz—30MHz (0.5—30MHz garanterade data).Tx 160/80/40/30/20/17/15/12/ 10m.
✓Lteffekt SSB/CW/FM 10— 100W, AM 10—40W. Spanning 13.8 V DC 20A (rx l.SAmax).

^Storlek endast 241B94H239D mm och vikt endast 4.6kg.

10728
10902
89023
90150
10500
90064
90516
90517
90627
91100
90101
90945
MIAB
90020
90055

HF transceiver
8900:Slutsteg 500 W
20325:Automatisk tuner
3540:Aut. tuner 100W
3790:Aut. tuner 500W
6180:Kristallugn
880:Satellitinterface
835:CI-V niviomvandl.
835:Aut. antennvaljare
2280:CW 500Hz plug-in
655:CW 250Hz plug-in
585:Mobilfaste
190:Daiwa 24 A natagg. 3-15V 1500:Hogtalare med LF-filter
1110:Nataggregat
2220:-
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SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad
Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5
OPPET TIDER
09.00—16.00
LUNCHSTANGT
12.00—13.00
Postgiro 33 73 22 - 2
Bankgiro 577 - 3569

Telefon
Telefax
Telex

054 - 10 03 40
054 - 11 80 34
66158SRSSCAN S

A

IC-728
1C-2KL
AH-3
AT-150
AT-500
CR-64
CT-16
CT-17
EX-627
FL-100
FL-101
MB-5
PS-304
SP-20
PS-55

HM-12 90962
Handmikrofon(ingir)
SM-6
90956
Bordsmikrofon
SM-8
90958
Bordsmic (2 app.)
SP-3
90923
Hogtalare
SP-7
90928
Liten hogtalare
UI-7
90007
FM tx/rx, AM tx
UT-30
90031
Tonencoder
MB-23
90944
Barhandtag
OPC-118 92118
Kabel IC-2KL
AT-160 NY
Aut. tuner 100W
SM-20
NY
Bordsmikrofom
G-WHIP 66010
Flexiten 10 band kompl.
Som standard ingir: HM-12, dc-kabel,manual
och sakringar.

285:500:945:735:320:500:165:85:180:-

1410:pi eng.
QTCBAK

TEAM SCANDINAVIA
Danmark:

NORAD A/S, Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjarring,

Norge:

VHF Communication A/S, Postboks 16, BRYN, N-0611 Oslo 6,

Finland:

Televisioapu OY, Box 837, SF-00101 Helsingfors 10,

Finland:

OY Hamradio, Kirkkotie 3, SF-62900 Alajarvi,

Tel. 98 90 99 99,
Tel. 02- 63 09 30,

Tel. 0 - 730 970/ 766 330,
Tel. 66 - 753 00

Telefax. 98 - 90 99 88
Telefax. 02 - 63 11 11
Telefax. 0 - 730 907

Telefax. 66 - 753 20

