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Nobelpristagaren uppvaktas 
av SM6KAT Solveig Iran SSA.
Las om motet - sid 22!



cOM • KENWOOD YAESUl
AMERITRON - CREATE - CUE DEE - CUSHCRAFT - HEIL - IRCI - MFJ - TIMEWAVE

■ V* introducerar nu en suveran
KlyTTI NOICE KILLER pa den svenska 
’ 1 1 * marknaden-TIMEWAVE DSP-59!

Den har 320 filtervariationer for alia mode: CW, SSB, AM, 
RTTY, AMTOR, PACTOR, satellit, EME och svaga VHF. 
16 bitars processor. Knivskarpa filter. Tar bort stortoner 

Vch grundbrus. Introduktionspris: 3.585:-

Postgiro 417 31 20 - 9Mobil 010-251 87 10 Mobil 010-674 37 93

( Alla priser inkl. moms. Frakt tillkommer?)

BEGAGNAT I LAGER - NU MED 6 MANADERS GARANTI !
KENWOOD TS-50, med mik/YK107C .... 11.500:- 
KENWOOD TS-140S, med mik 7.900:- 
KENWOOD TS-450S/AT, med mik  15.900:- 
KENWOOD TS-450S/AT, med mik/

VS-2/YK88S  16.700:- 
KENWOOD TS-850S/AT, med mik  18.900:- 
KENWOOD TS-850S/AT, med mik/

YK88SN-1  19.750:- 
KENWOOD TS-850S/AT, med mik/

YK88SN-1/YK88C-1/SO-2 (anv. 3 v.)... 21.200:- 
KENWOOD TS-940S/AT,  18.700:- 
ICOM IC-275H, 2m CW/SSB/FM, 100W 13.900:- 
ICOM IC-751A, med mik  13.500:-

KENWOOD PS-52, natagg TS-450/850 2.500:-
KENWOOD MC-60A, bordsmik  1.200:- 
AEA PK-232MBX, All Mode TNC

m PACTOR 3.800:- 
MFJ 1270B, Packetmodem 1.600:-

OVRIGT
BANDKABEL, 450 ohm, 30 m-rulle 395:-

KENWOOD TS-450S/AT '

En av KENWOOD:s popularaste transceiver! 
SSB/CW/AM/FM/FSK pa 160-10 m med heltSckande mot- 
tagare 100 kHz-30 MHz. Dynamikomrade 108 dB. Inbyggd 
AT med minnen. 100 W uteffekt. Vikt ca 7.5 kg. 
. 23S95:J

ALPHA DELTA DX-A^
160-80-40m 1/4-vags Twin Sloop- 
er. Installeras som en inverted-V. 
Klarar full effekt och matas med 50 
ohms koax. Bredbandig. Langd inkl. 
fdrl.spolar 37 m.
. 875:-J

ICOM IC-737A

ICOM:s senaste HF-transceiver!
Inbyggd AT. Automatisk antennvaljare. Quick split. Hel- 
tackande mottagare 30 kHz-30 MHz. Inbyggd elbug, VOX 
och talkompressor. 100 W. Vikt endast 8 kg.

18.850:-J
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Eftertryck med angivande av kalian artillatet. For 
ej bestallt material insant till redaktoren, spalt- 
redaktoreller SSAansvaras ej. Redaktionen forbe- 
haller sig ratten att korta ner och redigera insant 
material. Arvode utgar ej.
Om foton eller eventuellt annat material onskas 
ater, skalldettatydligtanges. Foreventuellafelak- 
tigheter i tidskriften ansvaras ej.

HQ-Natet
SSA HQ-Nat kors varannan 

lordag, jamna veckor.
Frekvens: 3705 kHz + - QRM 

Mode: SSB
Tid: 0900 Svensktid.

SW ISSN 0033 4820
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Annonsbokning
Stina Axelsson

Tel/Fax 060-12 84 86

svenska ar uppfostrade att plikttroget folja lagar och forordningar. Forr 
hette det att man skulle hallas i ’’Herrans tukt och fbrmaning”. Jag har en kansla av att 
vi sjalva ofta tolkar in begransningar som egentligen inte firms. Vid ett SSA arsmote for 
manga ar sedan minns jag att diskussionen gallde om man fick sanda annat an telefoni 
dverrepeatervarpaendebattdrtyckteatt”SSAskullefragaTeleverketommanfick ... 
varpa jag kande mig tvungen att replikera att vi inte bdr fraga vad vi far gora utan vad vi 
inte far gora. Da Scandinavian CW Activity Group SC AG 1974 bdijade med formed- 
ling av radiogram mellan amatdrer var det manga som ansag att ovningsverksamheten 
stred mot vara bestammelser. For att fa dessa tveksamma med i aktiviteten gick SC AG 
till Televerket och fraga de om man fick gora som man gjorde - svaret blev ja.

Lagar och bestammelser ar naturligtvis till att foljas. Detaljregleringar som upplevs 
meningslosa eller fbraldrade kan dock medfora att man boijar tumma pa reglema och 
risk firms att man tappar respekten for lagar och forordningar. I vart samhalle pagar en 
avreglering som var generation inte tidigare upplevt. Aven var verksamhet, somprag- 
las av ett stort matt av detaljregler, kommer att beroras. Telestyrelsen halier pa att i rask 
takt anpassa sina foreskrifter till nu gallande lagar och nu bl a skriver nya foreskrifter 
om innehav och anvandning av amatorradioanlaggningar. Dessa kommer sannolikt att 
vara de fbrsta som beslutas i styrelsen for den myndighet som fran och med den forsta 
mars heter Post- och Telestyrelsen. Dessa nya foreskrifter kommer att vara kortfattade 
jamfort med B :90. Grunden kommer dock aven i fortsattningen att vara det intematio- 
nella radioreglementet RR Artikel 32.

Vid ett mycket intressant och positivt mote hos Telestyrelsen i boijan av februari har 
vi getts tillfalle att under innevarande manad lamna synpunkter pa utkast till nya fore- 
skrifter. Nar detta lases kommer vi att veta mer an nar detta skrivs. Min spontana reak- 
tion ar att manga kommer att kanna sig vilsna vid en sadan avreglering som detta inne- 
bar. Det kommer att stalla stora krav pa oss att vi sjalva styr var verksamhet sa att sam- 
varon pa ban den forblir den basta tankbara och att vi utnyttjar vart tilldelade 
frekvensutrymme pa ett for alia olika intresseinriktningar effektivt satt. Radioamatorens 
mojligheter till experiment, prov och ovningar kommer, savitt jag forstar, att aven i 
framtiden vara mycket goda under stort matt av frihet under ansvar.

^IsMOCOP Rune Wande

Frihet under 
ansvar!

Fax/SSTV
Contest
SWL - for lyssnaramatorer
Vargarda Radio SM6LBT
Satellit-nytt
Fran distrikt o klubbar
SM-Kalender SK5UM
Ham-annonser
Allmant
Teknik - QRP-transc. - Natagg.
SSA Funktionarer:

Innehall
SSA verksamhetsberattelse 1993
Motioner och styrelseforslag
SSA Bokslut 1993
Arsmote i Falun - dagordning
Faltsidan
RPO Ravjakt
Diplom
DX-nytt
Di-tt och Da-tt.
Uppvaktnig av Nobelpristagare
VHF

o
4-

 G4
 GJ

 Gj
 U

) G
J L

O
 FO

O
C

 Uj GJ 
bJ

 O
 OO O>

QTC Nr 3 1994 3



---------- Information fran styrelsen--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SSA
Kansli

Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta

Tel 08-604 40 06 Fax 08-604 40 07
Besoksadress:

Baksidan av fastigheten Ostmarksgatan 41

Postgiro 5 22 77-1 Bankgiro 370-1075
Expeditionstid

Tis-Tor 10.00-12.00, 13.00-15.00
Telefontid

Tis-Fre 09.00-12.00, 13.00-15.00
Ovrig tid telefonsvarare

Hamannonser SSA 
Postgiro 27388-8 
Bankgiro 370-1075

SSA-Bulletinen
Bidrag till bulletinen skall vara redak- 
toren tillhanda senast tisdagar kl 19.30 
Som privatbrev, tel eller fax till
Redaktor SM6LBT
Anders Schannong
Basenvagen 30, 440 60 Skarhamn 
Tel/Fax 0304-67 44 77 (ej efter 
kl. 21.30).

Sandningsschema med tider och 
frekvenser finns i
QTC 1993 nr 12 sid 5.

RTTY-bulletinen 
fran SK5SSA pa

80 meter
Av de synpunkter som kommit in, 
infor en overgang till nytt mode, har 
asiktema varit ca halften for RTTY, 
resten ganska jamnt mellan AMTOR 
och PACTOR, men manga vill dock 
ha RTTY kvar ocksa/istallet.

Ingen har erbjudit sig att stalla upp 
och kora nagot mode!

Slutsatsen blir att RTTY-bullen blir 
kvar och sands som vanligt fran 
SK5SSA. Dessutom kommerprov- 
sandning att ske aven pa AMTOR FEC 
(mars manad) och PACTOR
UNPROTO (april manad), kl 1030 
SvT, efter RTTY-bullen med sina 
incheckningar forst i vanlig tid, 0930. 

Darefter kommer SK5SSA att 
fortsatta med RTTY och jag hoppas att 
nagon intresserad operator dyker upp 
for sandning av ev. nytt mode. 

SM5HQN Classe
SSA -tekn iksekreterare

■ -1'1 ,■
Foreningen Sveriges Sandareainatorer

Verksamhetsberattelse for 1993

Styrelse och funktionarer
Styrelsens sammansattning under aret fram- 
gar av funktionarslistan i QTC. Styrelse- 
valberedningens sammansattning och post- 
rostraknare framgar av arsmotcsprotokollet 
1993.
Efter postrostningsforfarande tilltradde vid 

arsmotet i Vasteras som tekniksekreterare 
SM5HQN Claes Carlsson och som DL5 
SM5KUX Sigge Skarsflall. Till nya vice 
styrelseledamoter utsags under aret vice 
tekniksekreterare SM3HFD Hakan Stahl- 
berg och vice DL5 SM5OJP Magnus 
Blendulf samt avgick vice utrikes- 
sekreterare SM0DTK Martin Hodman 
och vice DL2 SM2CFG Lennart 
Conradsson.

Styrelsen har under aret sammantratt 4 
ganger och VU 4 ganger, samtliga VU- 
moten per tclefon. Styrelsens beslut har 
publicerats i QTC och from arsmotet 
aven pa packet radio.

SSAs HQ-nat har korts varannan lordag 
med ordforanden som natkontroll.
Distriktsledama har genomfort tva 

distriktsmoten vardera.
Inga hedersutmarkelser har utdelats un

der aret.

Medlemsantal, ekonomi
Antalet sandaramatorer okar nu, sannolikt 
som foljd av bl a ELMER-kampanjen. En 
motsvarande uppgang har dock annu inte 
markts i SSAs medlemsantal som var 
knappt 6000.

Liksom under tidigare ar har det utrattats 
ett stort ideellt arbete av saval funktionarer 
som enskilda medlemmar. Dessa insatser 
och rationaliseringar pa kansliet har gjort 
att foreningen kunnat uppratthalla en god 
serviceniva.

Foreningens ekonomi ar god och arets 
resultat lag over budget. I ovrigt hanvisas 
till kassaforvaltarens redovisning.

QTC
Styrelsen konstaterar med uppskattning att 
QTCs innehall och utforande standigt 
foibattrats under aret.

Redaktor har varit SM0RGP Ernst Wing- 
borg. DL2 har varit styrelsens QTC- 
ansvarige.

SSA HamShop
Forsaljningen har overtraffat budget.

Nya licenspaketet
ELMER-kampanjen har burit frukt och 
lokala kurser anordnas i allt storre ut- 
strackning. N-licensen ger en foryngring 
bland amatorema.

SV ARK har pa SSAs uppdrag tagit fram 
kurslitteraturen for N- och C-licensema 
”Mot varlden genom etem” som presen
terats i en regional TV4-sandning i Jon- 
koping.

Stomingar - EMC
Stomingstypema blir av allt flera slag. De 
ar bade akuta och langsiktiga och de kan 
komma att begransa mojligheten att utova 
var hobby. Styrelsen har beslutat hantera 
dessa fragor i projektform med vice ord- 
foranden och DL5 som koordinatorer.

SSAs klubbstation
SK0TM vid Tekniska museet har boijat 
modemiseras. Stationen drives av SRA 
med DL0 som ansvarig inom SSA. Under 
aret har man av sponsorer fatt lofte om 
en ny mastinstallation och en begagnad 
logperiodisk antenn.

Tillstandsfragor och samarbetet med 
telemyndigheten
Var nya myndighet Telestyrelsen (TSN) 
har prioriterat inre organisationsfragor och 
arbete med andra tillstandsgrupper fore 
amatorradion.

Samarbetet med TSN har darfor inte 
kunnat komma igang pa allvar. Det galler 
bl a ny B:90 inkl ev bestammelser for 
Packet radio trafik dar SSA har yttrat sig. 
SSA har tyvarr inte fatt onskat tdlfalle att 
pa TSN fora fram sina ovriga synpunkter. 

Den intemationella harmoniseringen inom 
CEPT, EU etc bevakas fortlopande.

SSA har yttrat sig pa civildepartementets 
remiss om stod till ideella organisationer 
och om dessa organisationer kan bitrada 
med myndighetsuppgifter. SSA har darvid 
erbjudit sig att bitrada med sadana, t ex 
certifikatprov.
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I detta nummer firms infor
mation infor SSA.s bokslut. 
Ytterligare information och 
kommentarer till bokslutet 
kommer i nasta nummer 
av QIC.

SMOCWC

Intemationellt arbete
Vid NRAU-mote i Kopenhamn forberedde 
de nordiska amatorradioforeningama bl a 
sitt agerande vid IARU region 1-konferen- 
sen i den Haan, Belgien. SSA har over- 
tagit ordforandeskapet for NRAU genom 
utrikessekreteraren.

SSAs motioner mottogs val pa IARU 
region 1-konferensen som har avrap- 
porterats i QTC. Har ma ocksa namnas 
att man sa gott som enigt (en nedlagd rost) 
beslutade att sta fast vid kravet pa kunskap 
i morsetelegrafering for sandning pa alia 
kortvagsband.

Ordforanden har pa DARCs inbjudan 
deltagit vid HAM RADIO i Friedrichshafen 
dar temat i SSAs monter var SM4.

WRC-93 (World Radio Conference som 
har ersatt tidigare WARC) har bevakats 
men tog inga beslut som beror amator- 
radiotjansten.

Fonder
For de tre fonder, som administreras av 
SSA dvs Hans Eliasssons Minnesfond 
SM5WL, SM5ZK Bo Palmblad Donation 
1975 och SM5LN:s Minnesfond, har sar- 
skilda bokslut upprattats.

SM5WL-fonden bekostar utgivningen av 
QTC som taltidning.

Tack
Som av slutrung vill styrelsen harmed fram- 
fora sitt stora tack till kanslipersonalen 
och till SSAs funktionarer som pa ett 
utmarkt satt skott foreningens angelagen- 
heter under aret samt medlemmarna for 
visat fortroende.

Stockholm den 30 januari 1994 
Styrelsen

Arsmote 94 ---------------------------

Foreningen Sveriges
Sandareamatdrer

Motioner och 
styrelseforslag 
som behandlas 
vid arsmotet 1994
Motion 1
Att fa koppla amatorradioutrustning till 
publikt telefonnat
Harmed onskar jag att armotet ger styrel
sen i uppdrag att med Telestyrelsen for- 
handla bort det forbud som nu finns om 
att sandaramatorer inte far koppla sin 
amatorradioutrustning mot publikt telefon
nat.

Motivering
Vi har i Sverige inte langre ett statligt 
telemonopol, Televerket, utan i stallet ett 
antal bolag, bl.a Telia, fd. Televerket ( 
aven kallat ’’lurverket”) och Telia mobitel, 
fd. Televerket Radio. Denna forandring 
kom till just for att skapa konkurrens- 
mojlighet. Redan tidigare hade myndighets- 
biten lyfts ur monopolet och bildat det 
statligt styrda verket Telestyrelsen, (TFS). 
Det foretag som vi, om foibudet forsvann, 
skulle konkurera med ar Telia mobitel. 
Emedan Telia i sin tur skulle tjana pengar 
pa vaije samtal som kopplas.
Med motiveringen har ovan given, inser 
man att foibudet ar gammalt och forlegat 
och borde forsvinna snarast.

Goteborgs Sandareamatdrer genom
SM6ETR Lars Westerlund. Ordf

Styrelsens yttrande:
TFS:B90 innehaller forbud mot tredje- 
partstrafik, vilket generellt bor behallas, 
med undantag for nodtrafik. Valfri tillaggs- 
utnistning far anslutas.
Styrelsen anser att forslaget avhandlar 
Amatortradkommunikation och ej Ama- 
torradio. Forslaget att anvanda tradfor- 
bindelser ligger inte inom amatorradions 
verksamhetsomrade.

Styrelsen foreslar avslag pa motionen

Motion 2
Att fa koppla amatorradioutrustning till 
Telias publika telefonnat
Harmed onskar jag att armotet ger styrel
sen i uppdrag att forhandla med Telia om 
tillstand att fa koppla amatorradioutrustning 
till deras publika telefonnat.

Motive ring.
Telia har, som de fiesta andra telebolag 
varlden over, bestammelser om hur den 
utrustning som kopplas till deras telenat 
ska se ut. Detta ar den stora stotestenen 
i motionen ovan. Att fa sadan utrustning 
godkand av statens provningsanstalt kostar 
mycket pengar. En losning vore att an
vanda en liknande tillampning som Semco 
gjort nar de gett oss sandareamatdrer 
undantag fran sina bestammelser.

Goteborgs sandareamatdrer genom
SM6ETR Lars Westerlund ordf

Styrelsens yttrande:
Om en operator (TELIA) gor avsteg fran 
bestammelsen om typgodkand utrustning 
i eget nat, kan detta innebara okade 
stomivaer till men for radioamatorer och 
ovriga. Motionen innebar att TSFNS:93 
mastc andras.

Styrelsen anser att all utrustning som 
ansluts till publika telenat skall vara typ
godkand.

Styrelsen foreslar avslag pa motionen.

Motion 3
Betraffande SSA:s lokaler.
Motion till SSA arsmote 1994 betraffande 
SSAs lokaler:
For 8- 10 ar sedan behandlades i SSA 

styrelse ett forslag om anskaffande av nya 
lokaler for SSAs kansli da de da-/nuva- 
rande inte ansags vara varken andamals- 
enliga eller representativa och det galler 
fortfarande. Forslaget gallde kop av kontor- 
slokaler (motsvarande insatslagenhet) eller 
egen fastighet. Det senare ar foga realis- 
tiskt. Nagra forsok gjordes men inga 
attraktiva forslag kunde presenteras styrel
sen och det hela rann ut i sanden, mest 
beroende pa de hoga kotnadema.

Sedan dess har hyres- och fastighets- 
marknaden avsevart forandrats och laget 
har under det senaste aret varit betydligt 
gynnsammarc for en investering i kontors- 
lokaler.

Vid en jamforelse med vara grann- 
foreningar i Finland, Norge och Danmark, 
vars foreningar ar ungefar halften sa stora 
som SSA, kan man konstatera att man 
varit forutseende och lost sina lokalpro- 
blem genom att kopa in sig i kontors- 
fastigheter. Ett utmarkt exempel ar norska 
NRRL, som for 5 ar sedan kopte sina 
lokaler med en insats av 800.000 NKR. 
Under 1993 loste man sista delen av lanet 
och ar nu skuldffia.

Betr fmansiering av ett ev kop av kontors- 
lokaler for SSA kan det ske genom 
belaning av foreningens aktier och darutd- 
ver genom borgensatagande, sasom det 
skett i de andra foreningama.

- Mot ovanstaende bakgrund foreslar 
undertecknad arsmotet besluta att uppdra 
at styrelsen att utse 1-2 personer, heist 
utanfor styrelsen, med kannedom om hyres- 
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------------------------------- Arsmote 94

och fastighetsmarknaden i Stockholms- 
omradet och i besittning av ekonomiska 
kunskaper, att snabbt undersoka vilka 
lampliga objekt som kan eib judas. 
Nara kontakt skall hallas med styrelsen 
som beslutar om atgarder. Arendet. Aren- 
det bdr vara slutfort inom 6 manader efter 
arsmotet.

Gunnar Eriksson - SM4GL

P.S. Denna motion ar skriven i december 
-93. Laget kan vara avsevart forandrat (ev. 
forsamrat) vid tidcn for arsmotet. D.S.

Styrelsens yttrande:
Nuvarande hyreskostnader for vara kans- 
lilokalcr ar laga jamfort med liknande 
lokaler i Stockholmsomradet. En forand- 
ring i cnlighet med motionarcns forslag 
ger en arskostnad som blir avsevart hogre 
och maste tas ut som okade medlems
avgift er. Mot denna bakgrund och det 
faktum att nuvarande lokaler ar tillfyllest 
for nuvarande verksamhet anser styrelsen 
det vara onodigt att tillsatta en arbets- 
grupp.

Styrelsen foreslar avslag pa motionen.

Motion 4
Motion till SSAs arsmote 1994 anga- 
endc stadgamas § 9.
Undertecknad foreslar arsmotet besluta 
om foljande andrade lydelse av § 9 c i 
SSAs stadgar:

’’Ingcn far samtidigt inncha mer an en 
av foljande befattningar: styrelseledamot, 
revisor, lcdamot i styrelse- eller DL- 
valberedning eller suppieant eller vice for 
nagon av dessa eller inneha anstallning 
eller anstallningsliknandc forhallandc i 
SSA”.
Andringen galler de atta sista orden i 

meningen.
Motivering: Vid anstallning eller anstall- 

ningsliknande forhallande ar det olampligt 
att samtidigt vara ex.vis styrelseledamot. 
Man ar da i realiteten sin egen arbetsgi- 
vare och kan paverka styrelsebesluten.

Gunnar Eriksson SM4GL

Styrelsens yttrande:
En motion med liknande formulering fram- 
fordes som motion till arsmotet 1993. 
Arsmotet avslog motionen efter votering 
156-71. Styrelsen finner att nagra nya 
fakta into har framkommit.

Styrelsen foreslar avslag pa motionen.

Motion 5
Anmalan om motion till arsmotet 1994. 
Stadgamas paragraf 18, Revisionsberiit- 
telsen

Tidigare publicerades revisionsberattelsen 
i QTC i god tid till arsmotet. Sedan nagra 
ar tillbaka har detta upphort och forst efter 

pastotningar publicerets langt senare efter 
arsmotet

I en tidigare motion i detta arende 
motsatte sig styrelsen en stadgeandring 
men sade sig avse att verka for att 
publicering sker i QTC for april.

Tanken var forhoppningsvis god, men 
formagan helt undermalig. Detta med- 
forde, att revisionsberattelsen sent omsider 
publicerades i septembemumret av QTC: 
En forsening pa 5 (fem) manader, vilket 
osokt for tanken till rena obstruktionen. 

Det synes darfor helt nodvandigt, att 
komplettera stadgama med tvingande fore- 
skrift om korrekt hantering.
Jag foreslar arsmotet 1994 att besluta, att 

foreningens stadgar, paragraf 18, komplet- 
teras med foljande tillagg ’’Revisionsberat
telsen skall publiceras i aprilnumrct av 
medlemsbladet QTC.”

Knut Almroth, SM5FH

Styrelsens yttrande:
En motion med samma inn ehall avslogs 
av arsmotet 1993, men det beslutades att 
styrelsen skulle verka for att revisionsbe
rattelsen publicerades i QTC nr 4. Styrel
sen finner att nagra nya fakta inte har 
framkommit.

Styrelsen foreslar avslag pa motionen.

Motion 6
Om lagre medlemsavgift for pensiona- 
rer.
Anmalan om motion till arsmotet 1994.

Lagre medlemsavgift for pensionarcr 
Inom foreningsvarlden ar det ofta fore- 
kommande, att pensionarer atnjuter en 
lagre medlemsavgift. Sa hittills icke inom 
SSA. Men det forekommer sedan manga 
ar tillbaka inom var stora systerorganisa- 
tion i USA, ARRL.

Cirka 45% av Sveriges sandereamatorcr 
ar icke medlemmar i SSA av olika skal. 
Med stigande alder och avtagande intresse 
ger medlemsavgiften inte skaligt utbyte, 
Men SSA torde verkligen vare i behov av 
denne kategori, atminstone som ”stod- 
jande” medlemmar mot en lagre med
lemsavgift.

Sedan styrelsen med en tvivelaktig ej 
protokollford upphandling fomyat dator- 
sidan, torde icke nagra administrativa 
svarrigheter foreligga for differentiella 
medlemsavgifter.
Jag foreslar darfor arsmotet 1994 att 

besluta, att medlemmar eller blivande 
medlemmar erhaller en sankning av med
lemsavgiften med 20% fr o m aret efter 
65-arsdagen.

Knut Almroth, SM5FH

Styrelsens yttrande:
Om arsmotet antar motionen blir foren- 
ingen tvungen att hoja arsavgiften med 
minst 15 kr per medlem for att vidmakt- 

halla samma verksamhet som for narva- 
rande. Det finns inom foreningen medlem
mar, ex.vis utforsakrade arbetslosa, som 
har betydligt samre ekonomi an den ge- 
nomsnittlige pensionaren.

Styrelsen foreslar avslag pa motionen.

Motion 7.
Forslag om rabatterad medlemsavgift 
for pensionarcr.
Jag tror jag varit med sedan 1951 eller 
sa. Jag ar nu givetvis pensioner och sedan 
flera ar rel. lite aktiv. Det innebar att jag 
betalt over 40 arsavgifter. Om man raknar 
med att arsavgiften okats i enl med 
konsumentprisindex - skulle det innebara 
att jag omraknat i nuvarande penninglage 
har betalt over 40 x 350 kr = 14.000 
Kronor.

Jag kanner mig verkligen tveksam att 
fortsatta betala! Och har inte riktigt be
stamt hur jag skall gora med 1994. Pen
sionarer brukar ju ha rabatter. I min 
fackfbrcning betalar pensioner endast 10% 
av arsavgiften.

Vore inte det lampligt att t. ex ge 
motsvarande rabatt till pensioner - kanske 
med tillagget att man uppnatt tiden for 
QTC = 20 ar.

SM6BCG Bengt Thorson

Styrelsens yttrande:
Styrelsen hanvisar till sitt yttrande om 
motion nr 6 och att motion nr 7 skulle 
krava en annu storre hojning av arsavgif
ten for dvriga medlemmar.

Styrelsen foreslar avslag pa motionen.

Motion nr 8
Forslag om att T-certifikatinnehavarna 
skall fa anvanda han det 28,2 - 29,7 MHz 
utan krav pa avlagt CW-prov.
Motion till Foreningen Sveriges sandare 
amatorers arsmote 1994

Jag yrkar att arsmotet ger styrelsen i 
uppdrag att forhandla med telestyrelsen 
om att ge alia amatorer med certifikat 
klass T tillstand att anvanda bandet 28,2 
till 29,7 MHz utan krav pa avlagt CW- 
prov.

SM3SJVO Sven-Erik Naslund

Styrelsens yttrande:
Styrelsen staller sig positiv till forslaget 
men forutsatter att genomforandet inte 
kommer i konflikt med intemationella 
overenskommelser och att lampliga detalj- 
regler satts upp for tillgang och anvand- 
ning av detta band. Styrelsen tillstyrker att 
forhandling tas upp med Telestyrelsen i 
syfte att astadkomma nodvandiga and- 
ringar av intemationella och nationella 
bestammelser.

Styrelsen foreslar bifall till motionen.
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Moi vSrtcten'
ftWK

Det ar i HAMSHOP du
finner de ratta hjalpmedlen

Bestallningsadressen ar:
SSA HAMSHOP

Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta 
Telefon 08-604 40 06 Fax 08-604 40 07
Bestall genom att satta in beloppetpa 

bankgiro 370-1075 
ellerpostgiro 5 22 77-1

Kom ihag att ange bestallda varor patalongen. 
Du kan inte bestalla mot postforskott.

Laro- 
medel 
for N 
och C 
certifikat

SSA:s Mot varlden
Kursbok for amatorradiolicens av klassema 
N och C. 91 sidor med text och bild. 
Mjukplastat omslag och tradbindning. 
Format A4.
ISBN 91-86368-07-9
Pris 150:-
inkl moms och porto.

SSA:s Trana morse
pa 32 ljudbandkasetter (30 for 
mottagnings- och 2 for sandningsovningar), 
kursbok med facit och anvisningar samt 
vaska.
Pris 800:-
inkl moms och porto.

SSA:s Trana morse
for PC (IBM-kompatibel).
3,5” eller 5,25" diskettes
Utforligt kurshafte medfoljer.
Pris 150:-
inkl moms och porto.

Ovningsoscillator
byggsats med kretskort, komponenter, 
hogtalare och volymkontroll.
Drivs av 9 V batteri.
Pris (exkl batteri) 105:-
inkl moms och porto.

Telegrafnyckel
av fomicklad massing. Silverkontakter.
Pris 480:-
inkl moms och porto.

Sveriges
Sandareamatdrers 

iorsaljning

Styrelseforslag till arsmotet
I ett samhalle som alltmer praglas av 
oppenhet och en mojlighet att stanna 
langre perioder i manga lander mom 
Europa, for att studera eller arbeta, ar det 
naturligt att aven anpassa SSA stadgar. 
Spelreglema inom EU paverkar manga 
omraden. En andring ar ocksa motiverad 
av de krav som stalls pa en forening som 
vill betraktas som ideell eller allmannyttig 
och darigenom fa del av vissa formaner 
som skattelattnader och liknande. Foren- 
ingen vinner pa ett okat medlemsantal och 
en flexibilitet i mojlighetema att kunna 
utnyttja kompetenta medlemmar till olika 
uppdrag.
Nedanstaendc tva forslag har, i en pre- 

liminar form, forst presenterats i QTC 1/ 
94 (sid. 6) och har sedan diskuterats 
ytterligare inom styrelsen som ar overens 
om att tillampa en oppenhet i medlem- 
skapet och att inte ha stadgar som begran- 
sar detta och dessutom att forlita sig pa 
valberedningen och medlemmamas avgo- 
randc genom rostning, vilka som ar 1am- 
pade for olika poster. Det har ocksa 
bedomts onodigt att skilja mellan aktiva 
och passiva medlemmar, alia bor behand- 
las lika. Dessa principer gall er redan i de 
fiesta lokala klubbar och denna oppenhet 
vantas gynna foreningens utveckling.

15:1 Styrelsen foreslar arsmotet att besluta 
om andring av §§ 2-5 enligt foljande:

§2. MEDLEMMAR
Foreningens medlemmar ar: medlemmar 
och hedersmcdlcmmar.

§3. MEDLEMSKAP
Medlemskap kan beviljas enskilda perso- 
ner.

Styrelsen kan aven bevilja medlemskap 
at juridisk person, sadant medlemskap 
galler enbart bestamd anropssignal (suf
fix).

Till hedersmedlem kan styrelsen kalla 
person som pa ett utmarkt satt tjanat 
foreningen och dess syften.

§4. ROSTRATT
l:a styckets l:a mening far foljande ly- 
delse:
Medlemmar och hedersmedlemmar har 
vid foreningens allmanna sammantra- 
den och vid postrostning en rost.......

§5. AVGIFTER
l:a styckets l:a mening far foljande ly- 
delse:
Medlemmar erlagger arsavgift fore den
1 januari aktuellt ar. forts....
.... forts.

15:2 Styrelsen foreslar arsmotet besluta 
om andring av §§ 9, 12 och 13 enligt 
foljande: 

§9. Arsmote
Punkt c) 4:e styckets 2:a mening far 
foljande lydelse:
Styrelsevalberedningen ska besta av 
minst tre ledamoter och tva supplean- 
ter, vilka ska vara medlemmar i SSA 
och stadigvarandc bosatta i landet (minst 
3 ar i foljd).

§12. STYRELSEN
Stycket “Styrelseledamoter och...”, 1 :a me- 
ningen far foljande lydelse:
Styrelseledamoter och vice styrelseleda
moter ska vara medlemmar i SSA och 
vara stadigvarandc bosatta i landet 
(minst 3 ar i foljd).

§13. DISTRIKTSLEDARE...
5:e stycket far foljande lydelse:
DL och vDL ska vara medlemmar i 
SSA och vara stadigvarandc bosatta i 
landet (minst 3 ar i foljd).

SSA BUDGET 1994 
PREL BUDGET 1995

Belopp i 1000-tals SEK Budget Prel

INTAKTER
1994 1995

Medlemsavgifter 2 036 2 148
SSA Ham Shop 356 360
Rantor 60 60
SUMMA INTAKTER 2 452 2 568

KOSTNADER
SSA Ham Shop 314 317
QTC 739 780
QSL 81 70
Personalkostnader 501 550
Moteskostnader 299 300
Kontorskostnader 267 280
Porto och telefon 83 90
IARU avgifter 50 54
Utstallningar 9 10
Ovriga kostnader 22 20
Avskrivningar 60 70
Skatt 27 27
SUMMA KOSTNADER 2 452 2 568

QSL-avgift kr 0:25 kr 0:25
Medlemsavgift kr 350 kr 370

Styrelsens forslag till 
medlemsavgift for 1995:

370 kr

SSA
HAMSHOP

QTC Nr 3 1994 7



Arsmote 94

RESULTATRAKNING Resultat
1993

Budget
1993

Resultat
1992

INTAKTER
Medlemsavgifter 2 043 2 100 2 027
Forsaljning SSA
HAM SHOP (not 1) 329 228 284
Ovriga intakter 35 2 -
SUMMA INTAKTER 2 407 2 330 2 311

KOSTNADER
SSA HAM SHOP (not 1) 394 210 255
QTC (not 2) 710 740 900
QSL (not 3) 100 46 92
Personalkostnader (not 4) 400 535 472
Moteskostnader (not 5) 212 236 216
Kontorskostnader •) 279 *) 240 *) 235
Porto och telefon 73 102 96
lARU-avgifter 43 50 36
Utstallningar och massor 7 13 7
Ovriga kostnader *) 12 *) 100 *) 106
SUMMA KOSTNADER: 2 230 2 272 2 415
RESULTAT FORE 
AVSKRIVNINGAR: 177 58 -104

AVSKRIVNINGAR
Maskiner och inventarier -65 -76 -85
RESULTAT EFTER 
AVSKRIVNINGAR: 112 18 -189

FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intakter/kostnader
Ranteintakter

-1
87

-30
80 89

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
INTAKTER OCH KOSTNADER 198 32 -100

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Forandring av reserver 15 - -
RESULTAT FORE SKATT 213 32 -100
Skatt -29 -32 -29
REDOVISAT RESULTAT 184 0 -129

*) Kontorskostnader 279 240 235
*) Ovriga kostnader 12 100 106

291 340 341
For att kunna jamfora resultatet med budget och med 
foreg^ende Sr mSste man lagga ihop kontorskostnader 
och ovriga kostnader, eftersom vissa forandringar gjorts 
i fordelningen av kostnaderna.

BALANSRAKNING 1993
-12-31

1992
-12-31

tillgAngar
Omsattningstillgcingar
Kassa och bank 1 946 1 685
Kundfordringar 119 48
Forutbetalda kostnader ocn
upplupna intakter 34 29
Skattefordran 42 39
Ovriga fordringar 0 55
Varulager 210 191
Summa omsattningstillgAngar 2 351 2 047

AnlaggningstillgAngar
Andelar i aktiefond (not 6) 30 19
Maskiner och inventarier 108 147
Summa anlaggningstillgAngar 138 166
SUMMA TILLGANGAR 2 489 2 213

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder 137 13
Upplupna kostnader och
forutbetalda intakter 1 677 1 750
Mervardeskatt 17 -
Ovriga kortfristiga skulder 15 19
Summa kortfristiga skulder 1 846 1 782

Reserver
Reserv 78 -
Reserv for lokalfrAgan - 50
Summa reserver 78 50

EGET KAPITAL
IngAende kapital 01-01 381 510
Periodens resultat (vinst/forlust) 184 -129
Summa eget kapital: 565 381
SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL 2 489 2 213
Ansvarsforbindelser och
stallda panter: Inga Inga

SSA
Bokslut 

1993
BOKSLUTSKOMMENTARER
Tillampade redovisningsprinciper anges i respektive not 
nedan.

RES.
1993

BUDG.
1993

RES.
1992

Not 1:
FORSALJNING SSA HAM SHOP
Intakter 364 228 284
Kostnader 394 210 255
RESULTAT: -30 18 29

Not 2: QTC
Kostnader
Framstallningskostnad 742 816 1 035
Distribution 211 252 190
Andel i kansli och ovriga 
kostnader 103 96 74
Summa kostnader 1 056 1 164 1 299

Intakter
Annons- och prenu- 
merationer 346 424 399
SUMMA INTAKTER 346 424 399
SUMMA KOSTNADER (netto) 710 740 900

Not 3: QSL 
Kostnader 165 153 150
Intakter 65 107 58
SUMMA KOSTNADER (netto) 100 46 92

Not 4: PERSONALKOSTNADER
Personalkostnader har av havd visat lonekostnader efter 
fordelning till andra kostnadsstallen. De totala personal- 
kostnaderna har uppgdtt till:

Loner 438 527 447
Arbetsgivareavgifter 133 164 154
SUMMA PERSONALKOSTN. 571 691 601
Fordelat till andra kostnads
stallen 171 156 129
SUMMA EJ FORDELADE
PERSONALKOSTNADER 400 535 472

Not 5: MOTESKOSTNADER
Resekostnader 86 148 95
Ovriga moteskostnader 126 88 121
SUMMA MOTESKOSTNADER: 212 236 216

Not 6:
Andelar i aktiefond, Handelsbanken
se balansrakning.
Bokfort inkopsvarde 29 909,12
Utdelning under 1993 for 1992, reinvesterat 11 209,12
Marknadsvarde 93-12-31 373 025,55
Deklarationsvarde 93-12-31 279 600,00

FONDER

Hans Eliaesons minnesfond SM5WL
RESULTATRAKNING 01-01 -12-31

INTAKTER
Borgarbrev och gdvor 
Rantor
SUMMA INTAKTER

KOSTNADER 
Anslag ur fonden: 
QTC taltidning m.m. 
Porto och ovriga kostnader 
Skatt
Arets underskott/overskott 
SUMMA KOSTNADER

BALANSRAKNING 12-31 
TillgAngar
Bank och postgiro 
Fordran ARIM 
Ovrig fordran 
SUMMA TILLGANGAR

1993
835:00

7 777:94
8 612:94

1992
1 230:00

12 758:46
13 988:46

6 754:50 
828:00 

4 500:00 
-3 469:50 
8 612:94

13 406:70 
105:60

476:16 
13 988:46

152 597:33
424:30

164 557:69
424:30
201:00

153 021:63 165 182:99

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skuld SSA 514:00
Skatteskuld 4 500:00
Disponibla medel 01-01 151 477:19
Arets underskott/overskott -3 469:56
SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL 153 021:63
Disponibla medel 12-31 148 007:63

13 705:80

151 001:03
476:16

165 182:99 
151 477:19

Bo Palmblads Donation SM5ZK

SKULDER OCH EGET KAPITAL

RESULTATRAKNING 01-01 - 12-31

INTAKTER
Ranta

1993
430:18

1992
673:85

Upplosning av skattereserv - 1:00
SUMMA INTAKTER 430:18 674:85
KOSTNADER
Skatt 201:00 202:00
Arets overskott 229:18 472:85
SUMMA KOSTNADER 430:18 674:85
BALANSRAKNING 12-31
TILLGANGAR
Bank 8 647:01 8 417:83
summa tillgAngar 8 647:01 8 417:83

Skatteskuld 201:00 201:00
Skuld till SSA 202:00 202:00
Fonderat kapital 5 000:00 5 000:00
Disponibla medel 01-01 3 014:83 2 541:98
Arets overskott 229:18 472:85
SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL 8 647:01 8 417:83
DISPONIBLA MEDEL 3.244.01 3.014.83

SM5LN:s Minnesfond
RESULTATRAKNING 01-01 -12-31

INTAKTER 1993 1992
GAvor och bidrag 700:00 780:00
Ranta 943:68 1 498:77
SUMMA INTAKTER 1 643:68 2 278:77

KOSTNADER
Skatt 503:00 417:00
Anslag ur fonden - 4 000:00
Fonderade medel 700:00 780:00
Arets over/underskott 440:68 -2 918:23
SUMMA KOSTNADER 1 643:68 2 278:77

BALANSRAKNING 12-31
Bank 17 055:94 19 049:26

summa tillgAngar 17 055:94 19 049:26

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skatteskuld 503:00 -

Kortfristig skuld SSA - 3 637:00
Fonderade medel 12 640:00 11 940:00
Disponibla medel 01-01 3 472:26 6 390:49
Arets over/underskott 440:68 -2 918:23
SUMMA SKULDER
OCH EGET KAPITAL 17 055:94 19 049:26
Disponibla medel 12-31 3 912:94 3 472:26

/ detta nummer finns information infor SSA:s 
bokslut. Ytterligare information och kommen- 
tarer till bokslutet kommer i nasta nummer 
av QTC. SMOCWC
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Funktionarer inom sektioner, distrikt och kansli
Adress och telefon anges endast for funktionarer som ej ingAr i styrelsen 

Sekreteraresektion

Sekreterare: SM5CWV Gunnar Ahl

Vice sekreterare: SM5PEY Greger Gidlund

PR och Info.sekr: SM6CVE Ulf Sj6d6n,

Handikapparenden: SM5REP Ingvar Edin, 
TillskSrarvagen 11, 632 23 Eskilstuna.

Funktionarer
i Foreningen
v. Sveriges 
y Sandare-
Amatorer

VU Ordf. SM0COP, RuneWande, 
Frejavagen 10,155 34 Nykvarn. 
08-552 482 70 Fax 08-552 471 37. 
©SKOMK

Vice ordf: SM5BF Carl-Henrik Walde, 
Tornvagen 7,183 52 Taby 
08-756 61 60 Fax 08-756 53 19 

Sektionsledare

VU Sekr: SM5CWV Gunnar Ahl 
Alvestav. 26, 722 31 VasterAs 
021-244 96.

Vice sekreterare:
SM5PEY Greger Gidlund, 
Molngatan 17, 754 31 Uppsala 
018-14 28 34

VU Kassaforvaltare
SM0CWC Stig Johansson 
Granstigen 4,137 34 Vasterhaninge 
08-500 215 52

Vice kassaforvaltare:
Vakant

Utrikessekreterare
SM0SMK Gunnar Kvarnefalk, 
Ekhammarsvagen 45,
196 30 Kungsangen. 08-581 737 66.

Vice utrikessekreterare:
SM3HFD HAkan StAhlberg 
Norromangsv. 5720, 860 13 Stode

Tekniksekreterare:
SM5HQN Claes Carlsson
Arby, Fogdo 645 92 Strangnas 
0152-300 91 ©SK5BB

Vice tekniksekreterare:
Vakant

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

Vice trafiksekr. HF
Vakant

Trafiksekreterare VHF
VHF: SM0FSK Peter Hall,
Timotejvagen 15/67 191 77 Sollentuna 
08-754 47 88. ©SM0ETV

Vice trafiksekr. VHF 
Vakant

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

V ungdoms- och utbildningssekr: 
SM7DMG Eskil Hedetun,
N Promenaden 3G, 222 40 Lund

Kansli Ostmarksgatan 43,
123 42 Farsta
Tel 08-604 40 06
Fax 08-604 40 07

Mars 94

Styrelse

Distriktsledare

DL0: SM0CSX Ulf Zettergren,
Stavangergatan 56 4 tr. 164 33 Kista. 08- 
751 53 49

vDL0: SM5CAI Lars Falk,
Porthansvagen 7,161 57 Bromma. 
08-37 49 86

VU DL1: SM1ALH Erik Jonsson,
Rommunds Alskog, 620 16 Ljugarn. 
0498-49 33 83

vDL1: SM1OII Harri Urhonen,
AII6gatan 148, 621 51 Visby, 
0498-24 72 06.

DL2: SM2CTF Gunnar Jonsson,
Flintavagen 2, 940 28 Rosvik. 
0911-567 52 ©SK2DR 

vDL2: Vakant

DL3: SM3CWE Ove Persson,
Skonertvagen 8,865 00 Aino. 
060-55 71 00.

vDL3: SM3CER Jan-Eric Rehn,
Lisatciet 18,863 00 Sundsbruk. 
060-56 88 73

DL4: SM4EAC, Ake Broman,

Solvagen 13, 791 74 Falun. 
023-284 30 Fax 023-262 50 

vDL4: SM4PUR Anna-Greta Broman, 
Solvagen 13, 791 74 Falun. 
023-284 30 Fax 023-262 50

DL5: SM5KUX Sigge Skarsf jail
Slottsgatan 129, 602 22 Norrkoping 
011-16 70 87 ©SK5BN

vDL5: SM5OJP Magnus Blendulf 
Slaggkastargatan 4,722 41 VasterAs 
021-33 71 59

DL6:
SM6KAT Solveig Nordberg-Jansson 
Lindfjall 8400,439 91 Onsala 
0300-610 48. ©SK6SA

vDL6: SM6LBT Anders Schannong 
BAsenvagen 30, 440 60 Skarhamn 
0304-6744 77

DL7: SM7DEW Jan Bexner
Villa Dalen, Berghem, 341 91 Ljungby 
0372-141 49

vDL7: SM7FDO Lars-Erik Jacobsson, 
Duvgatan 35, 554 64 Jonkoping. 
036-14 89 14

Dr Undhs g 6,413 25 GOteborg 031-41 07 42 

SSA-Bulletinen: SM6LBT Anders Schannong 
BAsenvagen 30, 440 60 Skarhamn 0304-67 44 77 

Diplom-manager: SM6DEC Bengt HOgkvist, 
BIAbArsstigen 11B 546 33 Karlsborg 0SM6JZZ

Kassasektion

Kassaforvaltare SMOCWC Stig Johansson 

Vice kassaforvaltare: Vakant

Utrikessektion

Utrikessekreterare: SM0SMK Gunnar Kvarnefalk,

V Utrikessekreterare: Vakant

ReciprokfunktionarSM5KG Klas-GOran Dahlberg, 
VArdkasevAgen 14B, 175 61 JArfAlla. 08-89 33 88 

lARUMS-koordinator: SM6EHY BjOm Waller, 
Fagared4133,430 33 FjSras. 0300-453 50.

Tekniksektion

Tekniksekreterare: SM5HQN Claes Carlsson

V tekniksekr: SM3HFD HAkan StAhlberg

Digi-mode-f un ktio nar: SM4RGD Charile Carlsson 
FjugestavSgen 32,692 73 Kumla 019-57 30 26

Trafiksektion HF

Trafiksekr. HF: SM3AVQ Lars Olsson

Vice trafiksekr HF: Vakant

Spaltred QTC -Tester HF: SM3SGP Gunnar Widell, 
SAgvreten 82,818 32 Valbo.
026-13 22 70

Testledare HF: SM3CER Jan-Eric Rehn,

SSAMT: SM4BNZ Rolf Arvidsson, Skogsvagen 1, 
Senna, 696 94 Hammar. 0583-7706 97.

Spaltred. QTC DX-spalten: SM6CTQ Kjell Neriich, 
ParkvSgen 9,546 33 Karlsborg

Trafiksektion en VHF

Trafiksekreterare VHF o spaltredaktdrQTC-VHF: 
SM0FSK Peter Hall,

V trafiksekr. VHF: Vakant

Satellit-funkt och spaftredaktor QTC
SM0DZL Anders Svensson, BIAbArsvAgen 9,761 63 
Norrtaije 0176-198 62.

Fyrar: SM5JXA Christer Streiffert, FogdO Arby, 
645 92Strangnas. 0152-300 81. 0SK5UM. 

Repeater: SM7LSZ GOran Jdnsson, 
AdelstensvAgen 41,226 51 Lund. 046-483 45. 

Testledare VHF SM7KOJ Jan Emanuelsson 
Tingsgatan 29B, 264 32 Klippan 0435-115 76

Fax/SSTV SM1BUO Ake Backman 
Hallsarve, Fardhem, 620 12 Hemse 0498-48 07 92

Ungdoms-och utbildningssektion

Ungdoms- och utbildningssekr. 
Samverkan FRO SM7KHF Lennart Wiberg

Vice ungdoms- och utbildningssekr: 
SM7DMG Eskil Hedun

Radiosamband: SM0HEB Harry Lundstedt, 
Molkomsbacken 28,123 33 Farsta. 08-94 36 18. 

Radiosamband-spaltredaktor QTC
SM3BP Olle Berglund, HartsvAgen 10, 
820 22 Sandame. 0270-608 88. 0SM3ESS.

SARNET SM7GWF Holger Wintman,
Adjunktsgatan 3D, 214 56 MalmO. 
040-843 44. 0OZ2BBS.

016-11 49 36.

Morokulienstugan: SM4IM Enar Jansson, 
Gardesgatan 5,673 31 Charlottenberg. 
0571-200 93.

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

JOTA-ansvarig: SM7NDX Jan Eliasson, 
Vatterslundsgat. 10, 55 3 11 JOnkOping. 
036-16 91 96. 0SM7FEJ

SWL: SM6-7467 Christer WennstrOm, 
Rosenlundsvagen 1240,
440 30 Marsstrand 0303-616 13

RPO, RPO-spaltredaktor: SM0BGU PA 
Nordwaeger GrAvlingsvAgen 59
16137 Bromma 08-26 02 27

QTC taltidning: SM0ETTHans
Murman - Magnusson Bohusgatan 23,4 tr, 
116 67 Stockholm 08-644 24 29

Kansli-och QSL-byrA

Kanslichef: SM0CWC Stig Johansson 

Kanslist: Ulla Ekblom

QSL-chef: SM0DJZ Jan Hallenberg, 
Siriusgatan 106,195 55 Marsta. 08-591 179 37 

QSL-DC0: SM0BDS Lars Forsberg, 
ManlalsvAgen 10,175 43 Jarfaila. 08-580 32 682 

QSL-DC1: SM1ALH Eric Jonsson,

QSL-DC2: SM2OTU Conny Erkheikki, 
HjArtvAgen 30,975 96 Lulea. 0920-560 45 

QSL-DC3: SM3AU Olof Olsson,
Stenhammargatan 3,852 38 Sundsvall. 
060-15 63 51

QSL-DC4: RadiofOreningen 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: SM7AIO Ernfrid Aspelin, 
Producentg. 3,215 82 MalmO. 040-13 15 62 

QSL SJ9WL/LG5LG: SM0HUK
Berndt Undersson, Horisontvagen 15 2 tr, 
128 34 SkarpnAck 08-94 58 88.

Arkivarie: SM5OK Ake AJs&us, Fack 14, 
161 14 Bromma

QTC
QTC-redaktor: SM0RGP Ernst Wingborg
TrAkvista Bygata 36 178 37 EkerO 08-560 306 48 

QTC-ansvarig SM2CTF Gunnar Jonsson

Ansvarig utgivare:
(OrdfOrande) SMOCOP Rune Wande

Revisorer

FOrste rev: SM5US GOran Odhnoff, 
Thespisv. 12,161 40 Bromma 08-25 11 16

Andre rev: SM5TC Arne KariOrus Frejgatan 35, 
113 49 Stockholm 08-612 00 23

Rev suppl: SM0ATN Kjell KariOrus 
Norrtullsgatan 55 4 tr, 113 45 Stockholm 
08-33 22 14

VU = ingAr i styrelsens verkstallande utskott.

Fonder:
SM5WL:s minnesfond,
SM5ZK:s donation.
SM5LN:s minnesfond.

Postgiro 71 90 88-7 
Postgiro 5 22 77-1 
Postgiro 522 77-1
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nr betraffandc SSA:s lokaler.
angaende stadgama § 9
med forslag om andring i stadgamas § 18 Revisions-Motion nr

berattelse.

nr 2 om att fa koppla amatorradioutmstning till Telias 
tclefonnat.

Motion
publika
Motion
Motion nr 4

Motion nr 6 lagre medlemsavgift for pensionarer.
Motion nr 7 med forslag om rabatterad medlemsavgift for pensionarer. 
Motion nr 8 med forslag om att T-certifikatinnehavama skall fa 
anvanda bandet 28,2 till 29,7 MHz utan krav pa avlagt CW-prov. 
Behandling av styrelseforslag.
(Styrelsefbrslagen aterfinns i detta nummer av QTC)
Styrelseforslag nr 1 med forslag om andring av stadgamas § 2-5. 
Styrelseforslag nr 2 med forslag om andring av stadgamas 
§ 9, 12 och 13.
Behandling och faststallande av budget for innevarande ar och 
preliminar budget for nastkommande ar.
(Se styrelsens forslag i detta nummer av QTC)
Faststallande av medlemsavgift for nasta ar.
(Styrelsens forslag aterfinns i detta nummer av QTC)
Beslut om plats for nasta arsmote.
Nagot erbjudande att arrangcra SSA:s arsmote 1995 har inte 
inkommit till styrelsen.
Synpunkter pa verksamheten for innevarande ar
Motet avslutas

Dagordning
Motet oppnas
Vai av ordforande for motet
Vai av sekreterare for motet
Vai av tva personer att jamte ordforanden justera motesprotokollet 
Tillkannagivande av vid motet uppgjord rostlangd
Fragan om motet ar stadgeenligt utlyst
Fragan om dagordningens godkannande
Framlaggande av styrelse- och kassaberattelse. I styrelseberattelsen lam 
nas aven en redogdrelse for resultatet av forra arets motioner 
Framlaggande av revisionsberattelse
Fragan om styrelsens ansvarsffihet for det gangna arbetsaret 
Faststallande av det tillkannagivna valresultatet for styrelseledamoter 
samt revisorer med suppieant
Vai av ledamoter till styrelsevalberedning for nasta arsmotes val av 
styrelseledamoter samt revisorer med suppieant
Val av tva postrostraknare jamt en suppieant for postomrdstningama 
fram till nasta arsmote
Behandling av inkomna motioner
(Motionema och styrelsens yttranden aterfinns i detta nummer 
av QTC)
Motion nr 1 om att fa koppla amatorradioutrustning mot publikt 
tclefonnat.

10
11

12

13

14

14:1

14:2

14:3
14:4
14:5

14:6
14:7
14:8

15

15:1
15:2

16

17

18

Foreningen Svenges
Sandareamatdrers 
medlemmar kallas 
harmed till ordinarie 
arsmote sondagen 
den 24 april 1994 vid
Lugnets gymnasieskola 
i Falun.

Samling kl 09.30
Samling kl 09.30 for medlemskontroll. 
Arsmdtesfdrhandlingama boijar kl 
10.00. Dagordning for arsmotet, motio
ner med styrelsens yttranden, styrelse- 
fbrslag och styrelsens verksamhetsbe- 
rattelse liksom styrelsens forslag till 
arsavgift for nastkommande ar samt 
bokslut for foregaende ar och budget 
for innevarande ar och preliminar bud
get for nastkommande ar aterfinns i 
detta nummer av QTC.

Medlemsforteckning
En sa sent som mojligt framtagcn 
medlemsforteckning kommer att Annas 
for medlemskontroll i Falun. Du som 
betalat in medlemsavgiften sent, efter 
den 14 april, bdr ha ditt medlemskort 
tillsammans med kvitto pa inbetald 
avgift med dig for uppvisande vid 
behov.

Fullmakter
Rost kan infor arsmotet overlatas ge- 
nom skriftlig fullmakt endast till annan 
rostberattigad medlem. Fullmakter ska 
insandas till SSA kansli for kontroll 
fore arsmotet. Forsandelse med full
makt ska vara poststamplad eller av- 
lamnad pa SSA kansli senast torsdagen 
den 14 april 1994.
Starka skal av "force majeure-karraktar" 
ska foreligga for eventuellt undantag 
fran denna regel, t ex akut sjukdom, 
olycksfall eller liknande forfeit som pa 
begaran ska kunna styrkas av lakare 
eller motsvarande.
Anmalan till deltagande i arsfesten pa 

lordagskvallen liksom bokning av mm 
sker enligt arsmdtesarrangdremas an- 
visningar i QTC och SSA-bulletinen.

Arsmote 1994 i Falun
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annan special
mat, meddela 
det pa postgiro

talongen eller 
per brev eller telefon.

I anslutning till utstallningen
finns det en kafeteria dar en kopp kaffe/ 
the med tilltugg eller en lattare lunch 
kan kopas.

Pa Scandic Hotell kan vi erbjuda hog- 
klassiga hotellrum till formanliga pri- 
ser. Hotellet ligger pagangavstand fran 
utstallnings/motes-lokalema.
Priset for enkelrum ar 350:-, dubbel- 
rum 600:- och kombirum for tre per- 
soner 275:-/badd inkl frukostbuffe.

Bokning av hotellrum sker genom 
insattande av aktuellt belopp pa ovan 
angivna postgirokonto.

Boka senast den 25 mars och kom ihag 
att ange rumstyp, namn och ev. call pa 
post girotalon gen.

Har du nagra fragor kan du kon- 
takta: SM4PUR Anna-Greta och 
SM4EAC Ake.
Tel. 023-284 30 - Fax 023-262 50

Tag, buss eller bil?
Arsmotet, utstallning och ovriga ar- 
rangemang halls i Lugnets Gymna- 
sieskolas lokaler. For att komma dit 
aker du sa har:

Fran Gavle och Hedemora: Folj 
Vagverkets skyltning mot Rattvik. Vid 
det forsta trafikljuset svanger du hoger. 
Scandic Hotell kan du inte missa! Fran 
Rattvik och Enviken: Folj Vagverkets 
skyltning mot Gavle. Vid det forsta 
trafikljuset svanger du vanster och du 
ser Scandic Hotell pa vanster sida.
Fran Borlange: Folj Vagverkets skylt
ning mot Gavle. Efter rondellen passe- 
rar du fyra trafikljus. Vid det femte 
trafikljuset svanger du vanster och du 
ser Scandic Hotell pa vanster sida.
Fran ovan namnda trafikljus-korsning 
hur du skall aka for att komma till 
utstallnings- och arsmoteslokalema. 
Karta kommer att publiceras i QTC nr 
4.

Det finns gott om parkeringsplatser 
bade vid hotellet och gymnasieskolan. 

Husvagnsparkering finns pa Lugnets 
fritidsomrade ock kan bokas per tele
fon 023-835 00 eller fax 023-833 22.
SK4AO harpassning pakanal R1 och 

145.425 for inlotsning.
Kommer du med tag eller buss tar du 

buss nummer 703 mot Lugnet

SSA
Arsmote

i Falun

VARGARDA RADIO AB
CUE DEE PRODUKTER AB
ELFAAB
TELE-TEKNIK Stig Olsson AB
CAB-ELEKTRONIK AB
BENNETT RESEBUREAU
SSA
SWEDISH RADIO SUPPLY AB

Hela behallningen av lotteriet gar till ung- 
doms verksamheten i Falu Radioklubb och 
Borlange Sandareamatdrer.
Antalet lotter ar 2.000. Forsakra dig i god 

tid om nagra stycken.
Bestalining av lotter gors genom inbetalning 
till:

Falu Radioklubb 1994.
Postgirokonto 8324868-2,

Glom inte bort att ange call och namn samt 
antal lotter pa postgirotalongen.

Skall vi skicka lottema till dig, skicka 
med for portokostnad, annars kan hamta 
dina betalda lotter i receptionen pa Lugnet- 
skolan den 23-24 april.
Overblivna lotter saljs 23-24 april i 

utstallningslokalema.
Vinst ej avhamtad senast 30 September

1994 tillfaller lotteriet.
Vinstlistan publiceras i QTC och i FRK- 

Nytt.

Lotteriansvarig: Ulf Malmgren SM4CKW
Tel. 0243-60562

Av Falu Kommun forordnad kontrollant: 
Erik Nordkvist Tel. 023-64002

LYCKA TILL ! 
onskar Falu Radioklubb

Anna-Greta SM4PUR Ordf. 
Ulf SM4CKW Lotteriforest.

V mstforteckning:
1. Presentkort pa resa 10.000:-

Handapparat FT-73R
Antenn 2m 15144AN
Antennrotor YS-13 0
Nummersandare for telefon
The Swedish Key
Presentkort pa resa 500:-
Presentkort pa resa 500:-
ARRL Handbok 1994

10-20 Kommunikationshandboken for tai 
och data av Galli
Vinstema ar valvilligt skankta av foljande 

foretag:

Programmet for SSA arsmote 
och FRK:s 70-ars-jubileum 
den 23-24 april borjar ta 
form.
Falu Radioklubb och Bor
lange Sandareamatdrer kom
mer att arrangera ett vecko- 
slut med manga intressanta 
foredrag och moten.

Vilka intressen du an har inom amatdr- 
radio kommer du sakert att finna flera 
horvarda foredrag, diskussioner och 
moten att ta del av.

Bland programpunkter som redan nu 
ar klara kan namnas:
• DX-mote med flera punkter. Den 
stora attraktionen blir Peter ON6TT 
som berattar om och visar bilder fran 
arets expedition till Peter I Island i 
Antarktis. Patrik SM0NZY berattar om 
en DX-semester i Pacific.
• Pa den tekniska sidan kommer Leif 
SM5BSZ attberatta om mottagning av 
svaga signaler. Om vagutbredning pa 
kortvag berattar Eskil SM4AWC om 
dettainfor solflacksminimum och Bengt 
SM4ATR om vad forskama gor.
• Sambandsmote med flera punkter, 
bl a om hur sambandet vid skid-VM i 
Falun organiserades. Raddningstjansten 
visar upp sin mobila lednings- och 
sambands-buss m m.
• Information och diskussion om El
mer, Packet, ”nyaB:90”, Packet Sysop- 
mote for Cluster och BBS, m m.
• SARTG, SCAG, AMSAT, Odd 
Fellow Ham Club m fl kommer att 
halla medlemsmoten.
• Pa utstallningen kommer manga fd- 
retag och organisationer att visa vad de 
har att erbjuda.

Pa lordagskvallen blir det bankett med 
underhallning pa Scandic Hotell. Priset 
for banketten ar 300 kr (inkl moms) per 
person som betalas senast den 25 mars 
till Falu Radioklubb 1994, postgiro 832 
48 68 - 2. Onskas vegetarisk mat eller

FRK
JUBILEUMSLOTTERI

For att stodja ungdomsverksamheteni Falun/ 
Borlange-regionen och for att fira klubbens 
70-ariga tillvaro anordnar Falu Radioklubb 
ett ’’Jubileumslotteri” i samband med SSA 
arsmote.
Dragningen sker i samband med arsmotet 

den 24 april.

LOTTPRIS: 20:-kronor
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27 840505
26 880116
24 881231
24 931010

130 890930
124 931219
98 900909
95 850930

147 860526
146 931231
138 900909
122 850930

21 901231
19 930203
18 920406
15 910609

120 870930 
106 901231
88 931231 
79 850122

1 821231
1 840428
1 840505
1 850826

13 PAOSSB 
WB5LUA 
WA4HGN 
0Z1CF0

3 931231
2 890327 
2 900520
2 911231

DF5JJ 
10 0K1DKS 

W1JR 
SM3AKW

6 900331
4 910323
3 830331
3 840506

5 W4HHK
6 PAORDY
7 SM6HYG 

W6YFK

7 840506
7 850331
7 850630
7 931231

13 W6YFK
0E9FKI 
OZ3ZW 
DF5JJ

13 840428
13 840505
11 860407
8 931214

9 WB5LUA 
W7GBI

11 YU1AW
12 SM5CFS

21 931108
17 911231
17 931231
14 880630

SMOPYP
6 SM3AKW 

EA6/DF5JJ 
8 SM6CKU

21 860617
21 880630
20 821231
18 851231

17 S01MN
SM6CKU

19 0H6NU
20 SMODJW

13 W7GBI
14 KL7WE
15 W7HAH 

SP5CJT

30 860407
30 901226
28 840428
28 871020

9 YU1AW 
Y22ME

11 WB5LUA 
WORAP

32 881231
31 840903
31 841224
31 880328

W7HAH 
18 F6BSJ 

0Z1EME 
WD9ACA

34 860930
32 831231
32 840508
32 850110

13 SM4GVF
14 YU3ZV

WA1JXN 
F6CJG

43 901226
40 901103
38 840930
37 850622

5 Y22ME
6 YU3WV
7 K1WHS
8 SM2GGF

33 870901 
33 891115
32 881231
32 930930

17 W3WFM 
PA3EUI

19 W7HAH 
SMOKAK

39 900422 
38 880311
38 900210
35 900201

13 G3UKV
14 K2Y0F 

WA8LLY
16 G3N0H

47 871006
43 900624
41 900126
40 870614

9 WA10UB
10 WA5QCP
11 WOJRP
12 KOTLM

57 900409
53 910323
52 930630
51 900520

5 NOLL
6 PAORDY
7 SM7BAE
8 W1JR

88 920514
68 900416
66 900509
65 930908

1 NI6E/KH6
2 WA6BYA
3 KN5S
4 SM7FJE

66 900909
63 911124
63 930331
60 890806

17 SM3CVM
18 SM6ZN

SMOSKB 
20 SM3PZG

93 860917
80 910814
76 880829
73 920331

13 SMOHJv
14 TI4SU
15 F6HKA
16 SM6MVL

10 900129
9 900831
8 920315 
5 870508

17 SMOHTO
18 0K1DKS
19 SM5DUT
20 SM5ACQ

65 870930
59 890806
58 930927
51 911231

95 880829 I 17 YU7EF
92 900831 18 SM3PZG
68 930422 19 SM7RDT
67 890508 I 20 SMOLH

JN
JO 
JO 
EK

F6HKA
14 0K1DKS
15 SM6ZN
16 TI4SU

9 SK6AW
10 SM5DUT
11 SM3CVM
12 SM5ACQ

46 930331
29 901231
28 911231
20 910914

9 SM3CWE
10 SM3BP
11 SMOLH
12 SM6FXW

95 890806
85 880829
80 870930
78 900530

17 SM3PZG
18 F6HKA
19 YU7EF
20 SM5FBL

9 W6DU
10 SM5INC
11 SM3CVM
12 SM5ACQ

11 911231
9 910916 
8 890331 
6 930331

17 SM4JXG
18 SM6FXW
19 KC9RG
20 SMOSKB

17 870625
17 930203
16 871016
15 921217

13 SM5ACQ 
SMOLH

15 SM6MSG
16 SM5DUT

29 890327
21 930927
19 890221
17 910609

17 0K1DKS
18 SM7RDT
19 SMOLH
20 G4FVK

EK 48 890508 17 SM3BP 
JO 37 931231 18 SMOLH 
JO 30 890327 19 SM6ZN 
JN 28 880829 | 20 G4FVK

JO 73 900129 I 13 TI4SU 
JO 69 890930 14 SM5INC 
JO 59 870208 15 0K1DKS 
JP 50 900909 | 16 F6HKA

9 SMOHTO
10 SK6AW
11 SM5CAK
12 SM3CVM

5 YU7EF
6 SM7WT
7 SM3CFV
8 SMOCCE

3 871119
3 911231
2 870630

17 LA8AK 
SM4JXG

19 SMONZB

7 920406
7 930927
5 880121
4 890930

JO
JO
JO
JO

19 901231 I 13 SM6ZN
12 890327 SM7RDT
12 900129 15 SMOLH
10 910609 | 16 SK6AW

9 SM7WT 
10 0K1DKS 

SMOHTO 
12 G4FVK

Falt-sidan

W6RXQ CM 1 870630
F6HKA JN 1 880829

1 OE9XXI JN 14 931231
2 VE4MA EN 12 911228
3 SMOPYP JO 9 931108
4 OK1KIR JN 7 910301

2.3 GHZ

17 DL7YC 
PAORDY

19 SM6HYG 
SMODJW

JO 6 840411
JO 6 910323
JO 5 821231
JO 5 851231

1 VE4MA EN 23 911228
2 0K1KIR JN 22 910301

OE9XXI JN 22 931231
4 K2UYH FN 21 890528

1.3 GHZ

DL3BWW JO 34 921231
6 DL9KR JO 33 861001
7 SM3AKW JP 32 911231
8 W1JR FN 31 900520

1 SMOPYP JO 40 931108
2 K2UYH FN 38 890528

VE4MA EN 38 911228
4 OK1KIR JN 34 910301

432 MHZ

SM5MIX JO 37 920930
10 SM2CEW KP 36 890906

KI3W FN 36 901018
12 PA0JMV JO 35 881201

1 SM7BAE
2 VE7BQH
3 DL3BWW
4 DL8DAT

JO 60 930630 
CN 50 891105 
JO 48 921231 
JO 45 881231

144 MHZ

50 MHZ

9 SM7LXV
10 SMOCCE
11 SK6AW
12 SM5DUT

JO 127 850630 
JO 126 850122 
JO 115 890930 
JO 114 931219

5 W1JR
6 SM3CWE
7 SM5INC
8 SM3CFV

FN 151 900520 
JP 148 930331 
JO 135 931231 
JP 133 931231

1 SMOHTO
2 DF2NJ
3 SM6LIF
4 SM7WT

JO 184 900129 
JO 178 921128 
JO 168 900511 
JO 161 901231

28 MHZ

13 SMOSKB
14 KC9RG

SM6FXW
16 SM4JXG

JO 21 930331 
EN 12 890331 
JO 12 911229 
JO 11911231

SM3CWE JP
10 SM7AST/CT1 IM
11 VS6BI OL
12 SM3BP JP

32 930331
30 880323
27 900618
22 910331

5 SM7WT
6 SM6ZN
7 SM7RDT
8 SMOLH

JO 74 901231 
JO 59 911229 
JO 38 930927 
JO 32 890221

1 SM5INC JO 94 931231
2 W1JR FN 88 900520
3 SM3CFV JP 83 931231
4 SM7BDB JO 79 910331

24 MHZ

5 SMOCCE JO 153 850122
W1JR FN 153 900520

7 SM5INC JO 134 931231
8 SMOHTO JO 132 900129

1 SM7WT
2 SM3CWE
3 SM3CFV
4 SM6LIF

JO 169 901231 
JP 166 930331 
JP 161 931231 
JO 157 900511

21 MHZ

SM5DUT JO 10 911218
18 SMOHTO JO 8 900129
19 SM5PAX JO 3 850930
20 KC9RG EN 2 890331

13 SM4JXG
14 SMOSKB
15 SM5ACQ
16 0K1DKS

JO 16 911231
JO 15 930331
JO 12 870331
JO 10 900831

5 SM7BDB
6 SM6ZN
7 VS6BI
8 SM7RDT

JO 80 910331 
JO 65 930619 
OL 62 900618 
JO 47 930927

1 SM3CFV JP 115 931231
SM5INC JO 115 931231

3 SM7WT JO 98 901231
4 W1JR FN 95 900520

18 MHZ

13 OK1DKS
14 TI4SU
15 SM5DUT
16 SMOLH

JO 120 900831 
EK 110 890508 
JO 109 931219 
JO 107 930203

5 SM3CFV
6 SM6LIF
7 SMOCCE
8 SK6AW

JP 204 931231
JO 195 900511 
JO 186 850122 
JO 167 890930

1 SM3CWE
2 SM7WT
3 SMOHTO
4 W1JR

JP 239 930331 
JO 218 901231 
JO 210 900129 
FN 206 900520

14 MHZ

9 SM6ZN
10 SM3BP
11 SMOHTO
12 SM5FUG

JO 36 920508 
JP 29 901231 
JO 24 900129 
JO 21 860912

5 SM5INC JO 52 931231
6 9M2FP OJ 49 880531
7 VS6BI OL 47 900618
8 SM7BDB JO 43 910331

1 W1JR FN 82 900520
2 SM3CFV JP 78 931231
3 SM3CWE JP 74 930331
4 SM7WT JO 65 901231

10 MHZ

13 F6HKA JN 43 880829
14 SM3PZG JP 38 890606
15 SM3BP JP 31 901231

SM6ZN JO 31 911222

9 SK6AW JO 92 890930
10 SM7PKK JO 86 870322
11 TI4SU EK 76 890508
12 YU7EF KN 74 870930

5 SM3CFV
6 SMOHTO
7 SM3CVM
8 SM5INC

JP 123 931231 
JO 110 900129 
JP 101 900909 
JO 94 931231

1 SM3CWE
2 SM7WT
3 W1JR
4 SMOCCE

JP 163 930331 
JO 162 901231 
FN 146 900520 
JO 138 850122

7 MHZ

1 SM6CPY
2 K2RR
3 SM3CWE
4 W1JR

JO 162 901217 
FN 155 880505 
JP 142 930331 
FN 126 900520

3.5 MHZ

SM3BP 
6 YU7EF 

TI4SU 
8 SM3CFV

JP 33 910331 
KN 24 870930 
EK 24 910818 
JP 23 931231

1 SM6CPY
2 W1JR
3 SM3CWE
4 SM6CTQ

JO 84 910202 
FN 79 900520 
JP 75 930331 
JO 33 850127

1.8 MHZ

This list shows the number of fields worked according to the Maidenhead Locator system. A field is a block of 20° (longitude) x 10° (latitude). Rules: 1. All fields must have been worked 
via passive reflectors. 2. All stations involved must be on the earth's surface. 3. QSL cards are not required if you are certain that the other station considers the QSO to have been completed.
4. All QSO's must have been worked from points within a circle of 1000 km radius. 5. There is no starting time for contacts to be eligible. A world map showing the 324 fields can be found in
"The Radio Amateur's World (Locator) Atlas", that normally should be available at your national amateur radio society.

I 1 SM5QA JO 4 8709301 YU1AW
10 2 SMODJW JO 2 850630 W6RXQ

KN 2 8602051 W2TTM 
CM 2 870630| OK1KIR

FN 2 8709271 7 SM6HYG JO 1 850914 1 W1JR
JN 2 910301 | SM7ECM JO 1 860930 i

FN 1 900520

5.7 GHZ I 1 SM6HYG JO 1 8509141 0Z1CF0 JO 1 8509301 OK1KIR JN 1 910301 | I

3.4 GHZ I 1 PAORDY JO 3 9103231 DF5JJ JO 3 931231 I 3 SM6HYG JO 1 8509141 I

902 MHZ 1 W1JR FN 2 9005201 VE4MA EN 2 9112281 I

220 MHZ I 1 W1JR FN 10 900520 1 2 KA9MGR EN 4 860331 | NOLL EM 4 9004091 4 W6RXQ CM 3 870630 1 5 WOJRP EM 2 900126

SM5AGM Folke Rosvall_______________________
Vasterskarsringen 50, 184 92 Akersberga Tel 08-540 27 638 Fax 08-540 27 683

Kontakt till

alia fait!

Tabellen visar 
kontakter jorden over
- av 324 mojliga!
Listan kommcr i fortsattningen att tas 
fram av SM5INC, Johnny Ryden, 
Slanbarsvagen 270, 745 60 Enkoping.

Johnny raknar med att fortsatta med 
nuvarande publiceringsintervall, vilket 
innebar att nasta lista avser manadsskif- 
tet mars-april.

Jag tackar for att jag fatt arbeta med 
olika former av amatorradiostatistik i 
QTC sedan 1970.

SM5AGMFolke

Tack Folke 
for all den service du histatt 
med under manga dr ndr 
det gdller statistiktahellen!
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RESULTAT pa2m-jakten
Seniorer

1) Kulikov Alexander
2) Hanak Martin
9) Soderqvist Bosse

14) Evertsson Bengt
30) -HQO/Gdran

Oldtimers
1) Velikanov Nikolay
2) GoulievTcheimen

15) Svensson Gunnar
19) -KON/Olle

-CGR/Sven 
*1 =3 ravar *2=’’dvertid"

1.09.04
1.10.47
1.24.35
1.29.26
1.59.34

0.56.33
1.06.52 
1.48.49 
1.39.44 *1
2.12.21 *2

Det svenska lands laget: SM4OWY 
Birgitta, SM4HQO Goran, Bo 
Soderqvist, Gunnar Svensson, 
SMOKON Olle. Framfor: Bengt 
Evertsson och SM4CER Sven.

blev vi forhindrade att bega detta misstag 
eftersom vi inte hade fatt nagon som heist 
information om att tavlingen skulle ga i 
omradet iffaga.

Detta ars EM-bana pa 144 MHz visade 
sigvarabadeteknisktsvarochfysisktkra- 
vande. Fyraav de fem ravama var place - 
rade i sluttningar och darmed mycket 
svarpejladeinarstriden. Olyckligtvisdrab- 
bades rav fyraav batteriproblem, som inte 
upptacktesfbrranefterfyrapass. Dettagav 
troligtvis relativt stora omkastningar i 
resultatlistan. (Spaltreds. anm: fyra pro
tester lamnades in ffan det ungerska laget 
men godkandes ej).

Ett annat hett diskussionsamne var seg- 
raren i juniorklassen, som efter saxhaveri 
“hangde pa” en viss herr Gouliev (spalt
reds amn: flerfaldig rysk mastare, oldti- 
mermen springer i seniorklassen) och pa 
sa vis tog hem segem. Det svenska laget 
lyckades tyvarr ej sa bra som fbrvantat pa 
2m-jakten,menmed 80m-jakteninraknat 
sa maste val pa det hela taget detta raknas 
som den basta insatsen sedan Gunnar 
Svensson vann EM i Stockholm 1961".

Bosse Soderquist, SRJ

Nasta manadfoljer ett ref eratfran
80-metersjakten.

2-meters-jakten
Den nya nationen Tjeckien aterupptog 
1993 europamasterskapenpadetintema- 
tionella tavlingsprogrammet, en tavling 
som legatitrada sedan VMinfordes 1980. 
Fran Sverige deltog en liten grupp besta- 
ende av en dam, tre seniorer och tre old- 
timers.
Tavlingscentrum var forlagt till den lilla 

byn Milovy i Moravien, ca 15 mil S O Prag. 
Hela 15 nationerhadeanmalt lag till detta 
EM, men endast 13 lag deltog till slut.

De regler som tillampas pa intematio- 
nellamasterskap och i de fiestaandra lan- 
derskiljersig, som bekant, ffande svenska. 
Fordetforstatavlas detpatvafrekvenser, 
dels pa 3,5 MHz, som vi ar vana vid har i 
Sverige, och dels pa 144 MHz, som an sa 
lange bedrivs i mindre skalapahemmap- 
lan. Fyra kategorier ar representerade pa 
de bagge tavlingama - juniorer, seniorer, 
oldtimers och darner. Vaije nation far 
stallaupp med tre deltagare i vaije klass. 
Det tavlas dels individuellt och dels i lag, 
dar lagetutgors av de tvabastaldpamaffan 
vaije land.

For det andra ar ravamas antal fem och 
de sander enligt ett fem-minuters schema, 
en minut var femte minut. Sluttid tas vid 
ett pa kartan angivet mal, dar det ocksa 
firms en sandare, som sander kontinuer- 
ligt pa en annan frekvens.

Endast seniorema maste besoka alia ra

var. Ovriga klasser tar fyra ravar vilket 
innebar att juniorema ej tar rav nr 3, da- 
memaej nr 4 och oldtimers ej nr 5. Indivi- 
duell start tillampas inom vaije klass med 
ett startintervall om fem minuter. Detta 
medfbr att alia deltagare fore forsta sand- 
ningspass transporteras med buss till ett 
inhagnat startomrade, som ej far lamnas. 
For att pejling ej skall kunnaske fore start, 
samlas allamottagare in for att sedan lam
nas ut till deltagama 10 minuter fore res- 
pektive starttid. Banans utstrackning ar 
regierad inom vissa grundramar, sa att 
ingen rav far befinna sig naimare start an 
750 m eller naimare mal an 400 m samt 
att minstainboides avstand mellan ravama 
maste vara 400 m. Banlangden far vara 
mellan 5 och 10km.

Reflektioner
Till skillnad mot forra arets VM i Ungem 
hade arrangdrema i ar valt ut ett tavlings- 
omrade vardigt ett intemationellt master- 
skap. Start-platsen var gemensam for de 
bagge tavlingama och for 2m-tavlingen 
var malet belaget utanfor hotellet, vilket i 
och for sig varganskapraktiskt, menanda 
inte helt lyckat - ett par dagar innan tav
lingama skulle bdija var atminstonde en 
av de 13 landslagstruppema valdigt nara 
att komma in och trana i tavlingsomradet, 
namligen den svenska! Av en ren slump

ORPO ^°^'Orientering
A

SM0BGU PANordwaeger,

Gravlingsvagen 59, 161 37 Brom ma Tel 08-26 02 27

Europamasterskap
Radiopejlorientering i Tjeckien

I hostas arrangerades EMi Tjeckien 
som har refer er as av 

Bosse Soderquist, SRJ.
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NAgra regler for Vanersborgs jubi- 
leumsdiplom, som jag utlovade 
i forra numret, bar jag tyvarr inte 
fAtt annu. Men det kanske gAr bra 
med ett frAn Estland sA lange.

PAIDE 700 YEARS AWARD
Diplomet utges till lie radioamatdrer och 
SWL for verifierade kontakter med tio 
olika stationer med prefixet ES3 under 
perioden 1991-01-01 till 1994-12-31.

En kontakt med ES3XV ar obligato
risk. Varje station raknas en gang per 
band. Alla trafiksatt fAr anvandas.

Avgiften ar 3 USD eller 6 IRC. Ansok 
med GCR-lista till Yeryomin M Yuri, 
POBox 81, Paide, 202820 Estland.

TROPHEE D’ARTAGNAN
Har kommer ytterligare ett Departements- 
diplom frAn Frankrike.

Det utges till lie radioamatorer och 
SWL for verifierade kontakter med tre 
olika stationer i Departement 32 frAn 
1980-03-01. Postnumret for giltiga sta
tioner boijar med 32. Alla band och tra
fiksatt raknas.

Avgiften ar 3 USD. Ansok med GCR- 
lista till F6DJB, Claude Bonne, Monle- 
zun, 32230 Marciac, Frankrike.

FOURAS CITY AWARD
Diplomet utges for verifierade kontakter 
med tre olika stationer i staden Fouras 
frAn 1988-01-01.

Minst tvA HF-band maste anvandas.
Lagsta tillAtna signalrapport ar 33 resp 
339.

Avgiften ar 30 FF, 5 USD eller 8 IRC. 
Ansok med GCR-lista till F5HZ, Pierre
Sevestre, 25 rue de 
Fouras, Frankrike.

Genouilly, F-17450

SM6DEC Bengt Hogkvist BlSbarsstigen 11B 546 33 Karlsborg

JUBILE DIG-PA AWARD
DIG PA-section utger det har diplomet 
till lie radioamatorer och SWL for veri
fierade kontakter med olika medlemmar 
i DIG under tidsperioden 1994-02-01 till 
1995-06-30 under foljande betingelser.

Under tio kalendermAnader i ovanstA- 
ende period skall, vaije mAnad, klubbsta- 
tionen PI4DIG, samt ytterligare tio DIG- 
medlemmar kontaktas. MAnadema beho- 
ver inte vara i en foljd.

PI4DIG kan hittas vaije mandag pA 
3670 kHz kl 1800 UTC.

Avgiften ar 10 IRC. Ansok senast 1996- 
06-30 med GCR-lista till Marten de Jong, 
De Dammen 13, NL 8701 ZN Bolsward, 
Holland.

THE LIFEBOAT AWARD
The Worked All Britain (WAB) Group 
fyller 25 Ar 1994 och har darfor beslutat 
att instifta en fond, med syfte att skanka 
en raddningskryssare ”typ D” till the Roy
al National Lifeboat Institution. RNLI 
svarar for sAdana, inklusive besattningar, 
langs Storbrittaniens och Irlands kuster. 
Kostnaden for en kryssare beraknas till 
cirka 20000 pund.

Fram till mars 1995 kommer special
stationer att var igAng frAn platser dar 
raddningskryssare ar stationerade.

Speciella anropsignaler eller signaler 
med prefixet GX kommer att anvandas.

Diplomet erhAlls efter kontakt med tio 
sAdana stationer.

Avgiften ar minst 3 pund eller 6 USD. 
Ansokan skall goras med loggutdrag om- 
fattande datum, tid, band, kontaktad sta
tion och utvaxlade signalrapporter. Adres- 
sen ar G4HPU, A.C. Keeble,Heater Field, 
Colchester Road, Ardleigh, Colchester, 
Essex, CO7 7PA, England.

GIOSTRA DELLA
QUINTANA AWARD
ARI Sezione Franco Ferranti utger det 
har diplomet till lie radioamatorer och 
SWL for kontakter frAn 1992-01-01.

30 poang erfordras (SWL 50). Station 
frAn Temi och Perugia district of ARI 
ger 1 poang. Medlem i Foligno ARI ger 
2 poang. Samma station raknas endast en 
gAng per band och dag. Jokrar (3 p) ar 
QRV vaije Ar i Juni mAnad (raknas en 
gAng per band och dag). IU0GDQ ger 5 
poang (8-15 juni och i September), dA 
Quintana's Joust hAlls. (raknas en gAng 
per band och dag).

Endast direktkontakter raknas. Ej digi- 
peater, satellit, EME, etc.

Avgiften ar 5 USD. Ansok med veri- 
fierat loggutdrag till Award Manager, Se
zione ARI Franco Ferranti I0FFP, 
P.O.Box 7,1-06034 Foligno, Umbria.

SKI CANADA AWARD
Det har canadensiska diplomet, som finns 
med i SSA Diplombok Arsserie 1981, har 
upphortper 1994-01-01.

Arsserie 1993
till

SSA Diplomparm
ar nu klar for leverans.

Se vidare i
SSA Ham Shop annons.

e
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Diplom

SWEDISH AM

WASM II

icrassxL.>w|

yrar ammxf ® ya iwb ■■■ icc »■oral i rraw t r. at: iai 
fflMB"(WCTtm(T. Vtfll? (EOBflCdP K4X— “

ttRttkWFl------------- ------------------------------------*

VEEUR RADIO SOCIETY

PANDA AWARD
Det har japanska diplomet har fatt en ny 
manager, samtidigt som motivet pa Pan- 
dan andrats.

Ansokan skall sandas till JK1OXL, Yo- 
shinori Fukuda, 50 Nakamachi, Kodaira 
City 187, Tokyo, Japan.

Regler i SSA Arsserie 1990.

^Attelsei
GERMANY AWARD

Endast kontakter fran 1990-10-03 rak
nas for det har tyska diplomet.

Den uppgiften glomde jag bort i 
QTC nr 1/93, dar diplomet presen tera- 
des.

Tyvarr fick SM7AIO sin ansokan 
underkand av DARC pa grund av det- 
ta. Hoppas ingen mer.

Felet ar tillrattat i Diplomparmens 
Arsserie for 1993.

JUBILEE DIG-PA AWARD
DIG PA-section utger det har diplomet 
till lie radioamatdrer och SWL for veri- 
fierade kontakter med olika medlemmar 
i DIG under tidsperioden 1994-02-01 till 
1995-06-30 under foljande betingelser.

Under 10 kalenderm^nader i ovansta- 
ende period skall vaije m&nad klubbsta- 
tionen PI4DIG samt ytterligare tio DIG- 
medlemmar kontaktas. M&nadema beho- 
ver inte vara i en foljd.

Alla band och trafiksatt raknas.
PI4DIG kan lattast hittas vaije mandag 

pa 3670 kHz kl 1800 UTC.
Avgiften ar 10 IRC. Ansokan skall ha 

inkommit senast 1996-06-30 och skall 
goras i form av GCR-lista till Marten de 
Jong, De Dammen 13, NL 8701 ZN 
Bolsward, Holland.

PIEPER AWARD
Det har schweiziska diplomet utges till 
lie radioamatdrer och SWL for verifiera- 
de kontakter med minst tio olika med
lemmar i Pieper Radio Club. Klubbsta- 
tionen HB9XC ar obligatorisk.

Vaije enskild medlem raknas endast en 
gang per band. Alla band och trafiksatt 
fAr anvandas. Ingen tidsbegransning rader.

Aktuell medlemslista kan fas mot SAE 
plus 1 IRC till utgivaren. Medlemskap 
framgar ocksa oftast av QSL-kort.

Avgiften ar 7 USD eller 6 IRC. Ansok 
med GCR-lista till Pieper Radio Club 
Award Manager, HB9DLO, Michel 
Blumenstein, ch. de Scheuren 33, CH- 
2504 Biel/Bienne, Schweiz.

Foljande var medlemmar i klubben per 
1993-12-31:

HB9BE, BSM, CNS, CSX, CUS, CXC, 
CYG, DBP, DEK, DLO. FMC, HLC, 
GAR, GAY, MIG, MRR, PXT, OMA, 
OMG, OMI, RBN, RHY, RHZ, RRZ, 
RXY, SBU, SDH, SDS, SDY, SIN, SMS, 
SUM, TAY, XC.

ERNST-AUGUST DIPLOM
DARC Ortsverband Hannover (DOK 
Hl3) utger det har diplomet till lie rado- 
amatorer och SWLs for verifierade kon
takter fran 1991-01-01.

Forbindelser med stationer i foljande 
DOK i Hannover raknas:
Hl3 Hannover, H31 Hannover-Langen
hagen, H38 Hannover-Leintetal, H42 
Hannover-Laatzen, H45 Hannover-Nord- 
ost, H48 Hannover-Schwarzer Bar, H49 
Hannover-Kirchrode, H56 Hannover-Sue- 
dost, Z08 VFDB Hannover.

30 olika stationer inkluderande minst 5 
av ovanstaende DOKs skall kontaktas. 
Max 10 kontakter med vaije enskilt DOK. 
Klubbstationer i Hannover raknas dub
belt.

Alla band och trafiksatt far anvandas..
For VHF galler 15 kontakter inklude

rande 4 olika DOKS.
Avgiften ar 10 DM, 6 USD eller 10 

IRC. Ansok med GCR-lista till DG4OT, 
Doris Ruehe, Helmstedter Str 51, D-3000 
Hannover 81, Tyskland.

OKUMINO 10 METER CLUB 
AWARD
Okumino 10 Meter Club utger det har 
diplomet till lie radioamatdrer for veri
fierade kontakter med olika stationer fran 
Guns i Gifu pa 28 MHz. Alla trafiksatt 
far anvandas.
Class AA - 50 olika stationer, varav 3 
fran Gujogun (JCG 19009) och 10 andra 
Guns.
Class A - Som for AA men alia band 
tiliatna.
Class B - 25 stationer, varav 2 fran Gu
jogun och 7 andra Guns.
Class C - 10 olika stationer, varav minst 
1 fran Gujogun.

Avgiften ar 500 Yen eller 5 IRC. An- 
sok med GCR-lista till JE2CGR, Iwatani 
Yoshikazu, 929-6 Kawabe, Daiwa-cho, 
Gujo-Gun, Gifu 501-46, Japan.

Man skall inte ga over an efter vatten.
Nar jag satt och bladdrade i 

SM5AHK donerade diplomsamling, 
hittade jag det har exemplaret av van 
eget gamla WASM II. Det ar inte da
terat, men maste vara gammalt efter- 
som Curt fatt certifikat nummer 4. Det 
ar utfardat av SSA Contest Manager 
SM6ID och SSA Ordforande SM5ZD.

WASM upphorde att galla i samband 
med att SSA diplomprogram revidera- 
des och ersattes med WAS A.
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SM6CTQ Kjell Nerlich Parkvagen 9 546 00 Karlsborg

QSL-information: SM5CAK/SM5DQC; MAnadens DX:are: SM6OLL

T33KK Banaba. Mats SM7PKK blir ater aktiv fran Banaba - 
Tillsammans med Nils-Gbran SM6CAS (T33CS) blir det akti- 
vitet manadsskiftet mars/april.

DX-redaktoren har vant 
intresserad av att jaga DX i 
34 ar och fram till den
8 februari blev det inte manga
timmars somn.
- We will be ready for you, will you be 
ready for us? Det var det sista vi horde fran 
gruppen fore avresan till Peter 1 Island!
Manga SM-operatorer berattar att forsta 

veckan var en plaga. (, (
Jag instammer hclt i 
detta . . . nog var vi 
beredda, men
standiga norrsken
omojliggjodc
forbindelse med i^y 
expeditionen. Vi 
fick snallt lyssna
pa, nar ovriga
Varlden fick 
forbindelse. DX-
red har varit
intresserad av att 
jaga DX i 34 ar
och jag instammer. Fram till den 8 
februari blev det inte manga timmars
somn.

Denna 1 ilia o tilldrog sig all uppmarksam- 
het under februari. Det finns nog inte na- 
gon aktiv radioamatorsom undgatt att hora 
att 3Y0PI varit aktiv?

Expeditionen anlande till on fore tidspro- 
grammet och man kunde i lugn och ro 
bygga upp antennema i fint vader. Den 2 
februari hordes stationen i luften och redan 
den 3 februari hade nagra i Sverige fatt 
QSO pa 80M CW och 20 och 15M SSB. 
Starten praglades av dalig trafikdisciplin 
sa det gick ganska trogt. Vi har uppe i norr 
hade problem med standiga norrsken och 
manga fick smatt panik, nar man horde hur 
ovriga lander i Europa med latthet fick 
forbindelse. Gruppensmalsattningfranbor- 
jan var att fa ihop 80.000 QSO och redan 
den 4 februari var man over 20.000 QSO. 

Samtidigt med 3Y-operationenvar 2 sta
tioner aktiva fran St. Peter & Paul Rocks, 
sa februari var en handelserik och arbet- 
sam manad!

”We
ready for you, 
will you be ready 
for us?”

be

vT * <14 i

SM0EU Jan Petersson 
Radioprognos Mars 94
Solfldckstal (SIDC) 37

Optimal trafikfrekvens (fot) i MHz. I SM anger kursiveradstil 1 hopp via E-skikt, annars 1 hopp via F-skikt

16 QTCNr3 1994



’lx

DX-Mote den 15-16 oktober. 
Arets DX-Mote blir helgen 

den 15-16 oktober.
Forberedelsema for motet har redan 

startat och en gasttalare ar redan bokad 
och klar. Vi har fatt in en del synpunkter 

pa forra arets mote och vi ar mycket 
glada om du skriver nagra rader och 
tycker till! - Hor av dig till DXred.

Mats SM7PKK och Erik SMOAGD. 
Tva Svenskar som derma manaden dr 
aktiva som T33PK och J52AG

Halsningfran Libanon

SM1TDE/4U
- Har kommer en liten halsning fran byn 
Iwayya i sodra Libanon.
Sa boijar ett brev fran Erik SM1TDE. 

Erik har varit aktiv fran Libanon sedan den 
5 november -93.1 man av tid har han varit 
aktiv med en TS-440 och en bencher B Y2- 
bugg. Han ar aktiv 10-80M med koncen- 
trationpa WARC-banden 18 och 24 MHz. 
Det blir 99% pa CW och det har redan 
blivit over 5000 QSO. Erik kommer att 
stanna till i april och hjalp honom att na 
malet 10.000 QSO!
Favoritfrekvenser ar 3502/12, 7002/12, 

10102, 14002, 18072, 21002, 24892 och 
28002 KHz. Hittills har det blivit c:a 150 
olika SM-calls i loggen och alia distrikt i 
Sverige ar korda. Erik berattar att aven 
SM0THK ar aktiv fran Libanon och han 
brukarkoraCW medanropssignalen OD5/ 
SM0THK. QSL via SM0CNS.
Erik saknar QSL-manager just nu sa sand 

QSL via SMI-byran. Erik hoppas pa fl er 
SM-stationer i loggen och vill du skriva 
nagra rader till honom ar adressen

Serg. 608 Wennstrom, Swed. 
Eng. Coy. SV FN-Kont
Libanon 20 225 Malmo Utrikes.

Allan SM5BQB ater till Soderhavet! 
Allan akte redan den 20 februari till sitt 
paradis Fiji. Han kommer att stanna ett ar 
och redan nar du laser detta kan du hora 
honom aktiv pa de vanligafrekvensema 11 
KHz fran bandkantema. Anropssignalen 
blir 3D2QB och QSL skall som vanligt 
sandas via SM3CER.

DX-PEDITION TLL BANABA 
Anropssignalen
T33CS pa SSB T33KK pa CW 
Datum: 27 mars - 5 april 1994 
Operatorer:
SM6CAS pa SSB SM7PKK pa CW. 
Frekvenser: De vanliga DX-frekven- 
sema och blir det nodvandigt kommer 
man att lyssna 5 upp.

Man kommer att forsoka bli aktiva pa 
SSB i CQ WPX Contest!
QSL Routes:
T33CS via G4WFZ Philip Marsh,

Orcheston Road 28,
Bournemouth BH8 8SR Dorset, 
England.
T33KKvia SM7PKK
Mats Persson, Zenithgatan 24 
#5, S-212 14 Malmo.

Roger G3SXW (till vanster) traffade Hans SM6CVXpa en krog i London.
Det dr nu belt klart att Roger kommer till det Svenska DX-motet den 15 oktober. 

Roger varforra aret aktiv med anropssignalen ZD9SXW och efter den operationen 
hamnade han for st pa listan over onskade gasttalare. Roger korde ens am ihop 
23.320forbindelser pa CW fran den svaratkomliga on Tristan da Cunha. Tidigare 
har det varit mycket fa operationer pa CW fran detta rar a DXCC-land. Roger 
uppvisade en operationsteknik av forsta klass. Tank att timme efter timme halla 
denna hoga operationsteknik, att alltid lamna informationer pa var han flyttade 
ifrekvensochinteminst, kunnabehallatalamodetnardetblevdaligtrafikdisciplin! 
- Roger dr en DXare av forsta klass. - DXred.
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DX-information
D2EYE Angola. Fortsatter med mycket 
fina signaler pa 80 och 160M. QSL via 
OZ1ACB. D2SA som nu ar godkand for 
DXCC hors ofta pa 28480 KHz SSB.

AH8F American Samoa. Andy, G4ZVJ 
ar aktiv franTutuila Island till den 16 mars. 

V31.. Belize. NN7A och NG7S var i 
slutet av februari aktiva med anropssigna- 
len V31RL. QSL via NG7S. Mike, 
WA5TKC ar aktiv som V31PP fran Blue 
Creek till den 12 mars. Han lar aven kora 
RTTY. QSL via WA5TKC.

XFOC Rcvilla Gigedo. XE1BEF och 
XE1IX blir aktiva fran Clarion Island i 
bdijan av mars. Det blir aktivitet pa CW, 
SSB och RTTY 6-160M. QSL via XE1BEF. 
3B8.. Mauritius. F5PXQ som i slutet av 

februari var aktiv fran Reunion Island blir 
nu aktiv fran Mauritius. Det blir aktivitet 
pa 10,12,15,17och20MendastSSB. QSL 
via F5KDZ.

IS.. Spratly Island. Operatorer fran 
Singapor forbcrcder aktivitet i mars/april. 
Mer informationer i nasta DX-spalt.
J6..St. Lucia. DL5XAT och DL9XAT 

blir aktiva 5-18 mars. Det blir aktivitet 6- 
160M CW och SSB.
P29DX Papua New Guinea. Steve gar i 

bdijan av mars QRT och atervander till 
England.

VE8 Canada. Scott, ex-VP9MM blir 
nu aktiv som VO1XA/VE8. QSL via 
WB2YQH.
VP2V/W2GUP British Virgin Island. Ar 

aktiv till den 17 mars. QSL via W2GUP. 
3D2CL Fiji. I mitten av februari hordes 

Shinji, JI3 ACL aktiv fran Fiji med anrops- 
signalen 3D2CL. Det var aktivitet 40-10M 
CW och SSB. QSL via JI3ACL

VP9.. Bermuda
Det finns cn antal permanenta stationer 
aktiva fran Bermuda. I senaste 160M tes- 
ten hordes VP9AD med starka signaler. 
Jag vet inte om det var nagon gast operator 
som var aktiv just under den tavlingen for 
tidigare har det varit svaga signaler fran 
honom pa detta band. Larry, VP9MZ hors 
sporadiskt aktiv pa 40M. Han lar aven ha 
en TA-33 beam for 10, 15 och 20M.
Larry soker ett battre QTH. QSL via 

WB2YQH.
Alan, VP9IN hors ofta pa S SB. Han har en 

R-5 vertikal for 10, 15 och 20M. 
QSL via WB2YQH.

Amatorradio i Sudan

Radioamatorer i Sudan har kampat i arti- 
onden for officiell status och formalisering 
av licenser,etc.

ST-land var under manga ar darfor ett rart 
land med endast en amator, Dr.”Sid” Ah- 
med/ST2SA.
Den nya administrationen har emellertid 

nu visat intresse for verksamheten genom 
att de bl.a. har sett behovet av 
radioverksamhet i landet. Licensmyndig- 
hetema har darfor gett klartecken for en 
klubbstation Telecom Workers Amateur 
Radio Club, ST0K.

ST0K har, som enda legala station, varit 
igang under sista kvartalet 1993 pa 14,18, 
21 och 24 MHz, mest CW med ex-G4OJW 
som operator.
Tyvarr har det varit problem med den an- 

tika postservicen men General Post Mas
ter har nu personligen tagit over ST0K- 
posten till P.O.Box 617 sa det ska fungera. 

De som sant QSL till ST2/G4OJW via 
P.O. Box 4016 medreturporto och annu inte 
fatt svar, skriv till Ali c/o Box 617 igen samt 
bifoga minst SAE. QSL-korten for ST0K 
ar under try ckning och beraknas vara klara 
i slutet av januari, sa QRX!

Sudanesema tackar for alia vackra QSL- 
kort de fatt och lovar att de ska sanda sina 
kort i februari. Man uppmanar radioama- 
torer i hela vSrlden att sanda kopior pa ar- 
tiklar,m.m. somnamner dx-peditionertill 
Sudan. Avsikten ar att de ska anvandas i 
propagandasyfte for att gora amatorradio 
kant i landet samtidigt som det informerar 
sudanesema ombrister, m.m. i informatio- 
nen som kan rattas till i Infoblad nr 2.
Hasse Svenblad, SM6AVD harbrevledes 

kommunicerat med en amator i Sudan, Ali 
Sondi och bl.a. erbjudit hjalp med QSL- 
befordran.

Ali har erbjudit att salja tva IRC for en 
dollar och adressen ar Ali Sondi, Box 73, 
Khartoum-Airport, Sudan. Ali namnervi- 
dare att ST0K ar inaktiv f.n. pa grund av 
annat arbete men sager att det kan bli 
aktuellt for honom sjalvattkorapahelgema 
paSSB,omkring21295MHz. QSL viabox 
617 eller ovannamnda adress.

(Utdrag och oversattning fran
ST inforapport nr 1) SM6OLL

DX -------------------------------------------

ZY0S
St Peter & St Paul Rocks

Natal DX Group ar inte speciellt kanda for 
att ha nagon fart pa sina DXpeditioner. 
Ibland far man en kansla av att de planerar 
en expedition nar det boijar bli ont om 
pengar i klubben. Det ar namligen alltid 
direkt QSL som galler och det ar inte ofta 
posten kommer fram! - ’’Sager dom” Det 
har aidrig varit tillrackligt med US Dollar 
for kunna besvara QSL direkt!
Hur mycket det kostar att fa ett brev direkt 

fran Brazil, har diskuterats vid flera tillfal
len. Finns det nagon som kan besvara den 
fragan?
Nagon storre fortjanst pa denna expedi- 

tionen kan det dock inte bli, for det ar vid 
fa tillfallen vi hort expeditionen aktiv har 
i Sverige.
Gruppen startade samtidigt som 3Y0PI 

kom i luften och intresset har darmed inte 
blivit sa stort. Samtidigt har de haft samma 
problem som Peter 1 - operationen att 
under hela tiden haft mycket daliga kon- 
ditioner.
Operatorer var PS7KM, PS7RT, PS7JN 

och PT7AA.
Anropssignaler var ZY0SP och ZY0ZR. 

QSL-route: ZY0SP via PT7AA och for 
ZY0ZR via Karl Leite, Caixa Postal 385, 
59001-970 Natal, RN, Brazil.
For bada stationcma galler givetvis QSL 

direkt!

Pa CW-tripp med
Roger Western

En Drom ” Vart ska du kommande vecko- 
slut ?” ’’Tristan da Cunha,” sade jag. Bero- 
endepafragarens alder, fragade de som var 
under 40(o ch icke-dxare): ” Var ligger det?” 
De som var over 40 svarade: ”Oh, ja, den 
dar vulkanon ?” Sa boijar G3 SXW/Roger, 
alias ZD9SXW, sin mycket fylliga och in
tressanta redogdrelse omdx-peditionen till 
Tristan da Cunha i nr 17/93 av FOC:s tid- 
skrift FOCUS. Roger kommer till DX-mo- 
tet i Karlsborg den 15 oktober och da far du 
hora redogorelsen fran ’’the Horse's 
mouth”. Ett spannande foredrag att se fram 
mot! SM6OLL
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areDX-ManadensII

Denna manad presenteras 
annu en dx-are som under- 
stundom ar pa resande fot, 
namligen Kjell Grahn med 
signalen SM7DZZ och som 
hjalpt manga av oss till ett 
nyttDXCC-land.

Kjell ar en 46- arig sjokapten med sjo- 
rattsom sin specialitetoch harvaritrad- 
givare till olika utlandska regeringar.

Kjell borjade med amatorradio 1966 
och innehar naturligtvis A-certifikat. 
Han ar mest intresserad av dx-trafik och 
teknik. Som sina meriter anger han 
5BDXCC, 5BWAZ samt alia lander 
bekraftade utom Peter I Island. I 
lasandets stund lar nog Kjell ha kort 
aven sitt sista land. Han sager att han 
aidrig sant in nagra kort for DXCC, sa

SM7DZZ Kjell Grahn i Loddekdpinge 

han har meriterna men inte diplomen om 
jag forstatt honom ratt.

Kjell har aven licensen C91Z, 1990 
fick han C91RZZ men det andrades i 
fjol. Som val manga tidigare kanner till 
sa har Kjell bott nagra ar i Mozambi
que. Han har ocksa gjort sig kand som 
8Q7CH, 3D6/SM7DZZ, m. fl.

Hans utrustning bestar av en Signal 
One CX-11 A, IC-765 och en IC-735. 
Darutover har han tre separata slutsteg. 
Antennerna ar en KLM KT34XA samt 
nagra vertikalerfbr lagbanden. Kjell har 
aven en rig och diverse antenner kvar i 
Mozambique.
Hanarfbrnarvarandehemmai sitthem 

pa Svalortsvagen 64 i Loddekdpinge dar 
han slutfor en akademisk uppsats om 
oljekatastroferoch passarpatillfalletatt 
kora 3 Y.

Han raknar med att fara utom lands igen 
senare i var och sander 73 till alia dx- 
vanner!

ZSO.. Penguin Island

Jag tror att jag tidigare har i spalten namnt om att Penguin Island formodligen 
snart blir ett s.k. struket land och forsvinner fran DXCC-listan. Penguin Island 
kommer i framtiden att redovisas som Namibia.

Aven Walvis Bay kommer att ga samma ode till motes. Baldur, DJ6SI har i 
hemlighet planerat en DXpedition till Penguin Island och det blir formodligen 
sista mojligheten for Er som vill rakna in detta land som ”eget” land!

Om al It gatt i las skall Baldur och eventuellt fler operatdrer vara aktiva nar du 
laser detta.

Baldurs tidigare operation fran Mount Athos ar fortfarande inte godkand for 
DXCC - Sista ordet i det arendet ar annu inte sagt

S V/A Mount Athos
Munken och radioamatoren 

vill ha sitt QTHi 
DXCC-listan!

Munken Apollo SV2ASP/A ar den enda 
bofasta radioamatoren har. Hans intresse 
for amatorradio har varit ganska svalt. 
Eftersom Mount Athos raknas som ett eget 
DXCC-Iand har det fran och till varit 
gastoperatorer aktiva.

Braket borjade nar Baldur DJ6SI och 
n&gra kompisar &kte dit och var aktiva utan 
att ha tillstand fran PTT i Grekland. Nar 
inte ARRL ville godkanna operationen 
tyckte man runt om i varlden att Mount 
Athos borde strykas fran DXCC-listan. 
Baldur brukar med sin envishet fa god- 
kanda tillstand, aven om det ibland brukar 
ta lite tid. Ett brev till DX-Bulletinen QRZ- 
DX anlande i borjan av aret.
Eftersom man inte med sakerhet fatt 

bekraftat att det ar Munken Apollo som 
skrivit brevet sa vill jag att du sjalv bildar 
dig en egen uppfattning om denna infekte- 
rade operation!

Brevet som jag inte oversatter ar intres
sant. Far du QSO med Apollo kan du val 
fraga om detta brev!

55
Dear DX friends,

It’s been over two years sinee Mount Athos went off the air 
as a protest to ARRL, which, despite the evidence we 
provided and despite our efforts, finally recognized and 
approved the illegal transmissions of DJ6SI Baldur Drobnica, 
from Mount Athos.

As an amateur radio operator and as a Mt. Athos monk, I 
did my duty in trying fo prevent lowering the quality of 
amateur radio to a leuel of self interest, as amateur radio 
admittedly includes in its entirety many worthy individuals. 

However, since many individuals and clubs all over the 
world insistand beg, forthe amateur radio voice of Mt. Athos 
to be heard again as a message of hope and peace to our 
troubled world, I want to make it known, that in the coming 
year I will occasionally use some of my precious time to see 
to it, that the serene and-out of this world-voice of Mt. Athos 
will once again, be spread to the end of the earth.

And this, despite my justified grievances toward ARRL, 
which, as if what happened with DJ6SI was made enough, 
recently, tabled a propasal to expel Mt. Athos from the 
DXCC list.

But ARRL ignoresthe fact that Mt. Athos is the continuation 
and survival to this day of the Byzantine Empire, whitch 
despite the fact that it is under the jurisdiction of the Greek 
State it has its laws as it is a self ruled part of it. This privilege 
status of Mt. Athos has been officially adopted by the 
European Community, while its undisturbed continuity of its 
unaltered life has exceeded ten centuries.

I remain with the conviction that similar situation will be 
avoided in the future and send you my best wishes from Mt. 
Athos.

Good bless you

SV2ASP/A Apollo Monk

■*
J

n
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Telegrafi och samband

O Di-tt och Da-ttV > ' ..... ...

SM3BP Olle Berglund Hartsvagen 10 820 22 Sandarne Tel 0270-60 888

Lyssnar - reflektion
En morgonen slog jag pa riggen 
och gjorde ett svep over 7 MHz. 
Detvar ratttystpabandet. ..

Plotsligtuppenbarade sigi tystnadcn en4Z5- 
stn pa DX-delen och fick svar firan en ryss. 
RSTutvaxlades. Tks sa’ly ssen. Detvarallt. 
Men 4Z5:an var inte nojd: ’’Name?”. Rys- 
sen svarade da ’’Sergej”, men gjorde missta- 
getattrepetera. 4Z5-stnenvardaredanigang 
med ett nytt QSO. Felet var att UA-stnen 
repeterade sitt namn. Tva sekunder holt pa 
att ga forlorade for israeliten. QTH namn- 
des aidrig, vare sig ifran den ena eller andra 
sidan. Detta QSO varade val 4-5 sek. (For 
manga ar sen lag mitt offivilliga hastighets- 
rekord pa 5 sek for ett DX-QSO. Pa jobbet, 
dagen efter: ”Jag hade kontakt med Afrika 
igar! -’’Jassa, det later kul. Va’ sa’ ni?” En- 
faldigtsvar: ”579”).

Snacka om QSO-stress, jag tappar lusten 
till all tfc bara jag upplever ett (1) san’t har 
uppforande. Vi klagade pa UA-stnemas ste- 
reotypa QSO:n under Stalin-tiden. De fick 
juknapptsajanagotutbverRST. Devart.o.m. 
under nagra ar forbjudna att ha kontakter med 
varldens ovriga amatorer. ’’The WSEM- 
gang” kallade man dem, eftersom CQ var 
ersatt med ” W SEM de U A...” for ostblocket. 
’’Rysston” (T7-T8 och/eller knappar/kipp) 
och ”Ryss-QSO:n” var ocksa det gangse 
epitetet bland oss utanfor blocket, for dalig 
nycklingskvalitet och fattigt QSO-innehall.

Lika stereotypa var ostblocks-QSL:n pa 
den tiden. En bekant svensk amatbr/DX-ja- 
gare skickade ett mycket valkant OK-QSL 
tillmig, sonderklipptsomettpussel. l:apris 
var 100 HA-QSL, 2:a 200 OK- och 3:e 300 
UA-QSL i takt med hur jag loste den svara 
uppgiften. . .

Det har ”nya” DX :andet verkar vara annu 
opersonligare och trakigare, en stunds lyss- 
nande leder ofelbart till lage ’’Off’ pa rig- 
gstrombrytaren. Roligare att lagga patience. 
Om jag inte far tag i en trastuggare utanfor 
DX-delen vill saga. Min tribander-beam stod 
pa sin tidfordetmesta mot W, for darhittade 
man dem, tras tug gam a. Skulleantennrotom 
frysa fast vintertid, var det ingen storre skada 
skedd. Jankama fanns kvar. Mot andra va- 
derstreckvardetrenakatastrofen. Mendenna 
komprimerade s.k. QSO-teknik foljer sina 
egna lagar, utveckl ingen eskalerar.
Var skall det sluta? Det ar nog inte att undra 

pa om Telestyrelsen vill hora om man vill 
omprova sitt tillstand...

The Old Old Timer. (PS. En losning ar att 
spolaDX-tfc. Detharjaggjort. DS.)

oAya,
novemfier- 4884-

Ny uppfinning pa telegrafins 
omrade

Paristidningaromtalaen uppfinning, som 
gjorts af en italienare och som gar ut pa att 
telegrafera de stenografiska tecknen.

For narwarandc goras forsok mednya ap- 
paraten, sombestaraf twa serier, hwardera 
pa 10 nycklar af hwilka hwar och en har 
sin motsvarande.
Man wantar sig betydliga fordelar af 

denna apparat, i synnerhetbetraffande has- 
tighet.

Morses apparat expedierar500 ord i tim- 
men, Hughes 1.200, Wheatstones 1.800, 
och den nyuppfunna apparat en sages 
kunna expediera till och med 10.000 ord.

SCAG QRPCUP1993
- Slutresultat -

Nr

1

CallDXCC
SM6SLC

OKQRP

123

SCAG

32

TOTAL

158 313

2 SM5DQ 113 15 146 274

3 SM5CCT 136 20 71 227
4 SM6MDX 69 7 73 149

5 0Z1JVN 69 1 20 90

6 SM3BP 54 1 22 77

7 SM7RTQ 58 1 18 77

8 SM7KJH 58 2 14 74
9 OZ9AEC 39 0 17 56
10 SM3NTB 43 1 11 55

11 LA3CG 32 5 10 47

12 OH2MHW 15 0 23 38
13 SM6EWX 22 0 4 26
14 SM3EQF 21 0 0 21

Delrapport 1994 £rs QRP CUP:

Nu galler det att kora PREFIX p& banden 7,18 och 28 
MHz! T.o.m den 31 jan har foljande korts p£ 7 MHz:

SM6MDX, Halmstad, 149 prefix.
SM6SLC, Vanersborg, 76
SM5DQ, Sodertalje, 75
SM5KQS, Oxelosund, 5
SM6EWX, Bohus, 1

Fullstandiga regler finns i QTC/12, sidan 21. Valkom- 
men att deltaga! 73!

- SM6BSM, Rune -

Trafikriikning
SARNET 

for Januari och Februari 
konuner i QTC nr 4!

Resultat SKDNyar
Har arresultaten for SKD (Straight Key Day) 
nyarsdagen. En fullstandig lista kommer i 
testspalteninastanummerav QTC, men har 
har ett ett sammandrag.

Jag fick in 38 loggar fran 6 lander (LA OZ 
OH DL G och SM), till storsta delen korda 
pa 80 m och bara nagra enstaka pa de ovriga 
banden.

Vinnaren av rostningen pa basta handstil 
blev - som flera ganger tidigare - SM0FSE, 
Micke, med 9 poang. Grattis, du behaller 
vandringspriset Scag Honour Key ett tag till! 
Somgodtvaakom SM4NSS med 6, varefter 
foljde SM4ASI och SMOCOP, bada med 5 
poang.

Tydligt ar att SKD vaij e ar lockar flera nya 
signaler att prova (eller ateruppliva) hand- 
pumpen. Sa aven i ar, med mangas nya ops 
och valfyllda loggar. 73 de SM7SWD, Hans. 
SKD mgr.

S A R N ETNATGUIDE
SARNET kommerf.o.m. 7 mars att draned p^natutbudet. 
Detta darfor att, enligt statistiken, trafikvolymen inte ar 
stor nog att motivera ett trafiknat varje kvall. Om det 
skulle visa sig att trafiken senare okar, kan vi latt 
aktivera ytterligare

ncigot nat.
Foljande galler frAn 7 mars:

Dag SvT QRG Nat Typ
M^ndagar 1830 3567 SAN/A CW-nat.
Torsdagr 1830 3567 SAN/D CW-nat.
Lordagar 0815 3705 SAN/G SSB-nat
Lordagar 1300 14065 SAN/I CW-nat.

NCS, natkontrollstn, kan komma att variera. I princip 
kan varje inkord trafikhanterare ta over. Detta ar viktigt. 
Alla som ar intresserade kan dA hAlla trafikhanteringen 
och NCS-rutinerna vid liv.

NCS i SAN/A blir SM7GWF/SM5AHX och i SAN/D 
SM6BSK/SM3BP.
NCS i SAN/I blir SM7GWF/SM3AVW. 
NCS i SAN/G blir SM3BP/SM6BHQ

Samtidigt vill jag pAminna om mojligheten for varje 
amator, att f A meddelanden formedlade inom Skandina- 

vien, USA eller Kanada. Kontakta bara nAgon av 
SARNET:s trafikhanterare eller undertecknad, s£ g£r 

ert meddelande
in pA SARNET eller ARRL:s IATN och nAr med stor 
sannolikhet adressaten.

73!

SM7GWF, Holger. 
SARNET/TL.
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Klubb-
Tidskrifter

Nu strommar klubbtidningama for ar 1994 
in.
QRZ, VasterasRadioklubb,harkom- 

mitmedbadenrloch2. Somvanligtfulla 
med intressant lasning, inte bara for klubb- 
mcdlemmar.
OSA- news, Orebro Sandaramato- 

rer, nr 1. I ”Kortvag”-spalten lamnar 
SM5DHF, Goran, bl.a. en kort presenta
tion av loggprogrammet LOG Plus V2.2. 

QUATSA, Tiiby Sandaramatorer, nr 
1, innehaller en artikel av SMONBJ, Dan
ny, ’’Amatbiradiomedtillbehbr”, dardu 
far fina tips om olika program, om du an- 
vander datom parallellt med amator- 
riggen.

VARK-NYTT, Vetlanda Amatorra- 
dioklubh, nr 1, ar enny bekantskap. Har 
finns information om att sambandsfragor 
ar pa tapeten inom klubben. Det skall bli 
intressant att lasa om detta i senare num- 
mcr av tidningen.

MARK-VAGEN, Marks Amatorra- 
dioklubb, decembemumret 1993, inne
haller som vanligt manga fina referat fran 
radiosamband som klubben dcltagit i. 
Dessutom ett larorikt referat om SK6B A:s 
deltagande i VHF Aktivitetstest i Septem
ber.

I samma veva, som den har spalten skri- 
ves, kom en annan tidskrift oss tillhanda. 
Det ar ingen klubbtidskrift, utan 
SIRENEN, nr 1, Raddningsverkets or
gan.

Denna gang mycket lasvard, med bl.a. 
manga fma artiklar om datoms anvand- 
ning. I synnerhet artikeln ”En nattpa SOS- 
centralen” bor lasas av alia radioamato- 
rer, som ett komplement till varegen arti
kel ”Att kalla pa hjalp”, som publiceras 
har intill.

TELEGRAFINS HISTORIA
Fran SM5FUA, Kurt, har vi erhallit ett 
exemplar av ’’Axplock ur Telegrafins 
historia”, skriven av Sven Lindberg ar 
1993. Haftetarpa26sidorochbehandlar 
foljande avsnitt: Inledning och fomtid, 
Flaggor och semaforer,
Optisk telegraf, Elektrisk telegraf samt 
Sammanstallning over kailmaterial.

I ett tidigare nummer av QTC hade 
SM6AOU, Philip, en artikel om ”Tele- 
grafi - fore radio” som i stort overens- 
stammer med innehallet i Sven Lindbergs 
hafte.

Tack for haftet, Kurt, jag kommer att 
anvanda den somuppslagsbok och ur den, 
vid behov, hamta uppgifter!

Trebepe

Aft kalla pa hjalp

Faststallvarduar. Dukanange 
gatu- eller vagnamn eller an-

Amatorradio
Narvi sandaramatorer hamnari ett lage, dar 
vi kanlarma via vara amatorstationer, blir det 
genast lite mer komplicerat att kalla pa hjalp. 
Vi harju inte mojlighet att anropa LC direkt, 
ty LC kan ju inte ha en amatorradiostation 
staendepa lyssning dygnet runt.
Vi maste alltsa forst anropa en annan ama- 

tor, som har tillgang till telefon, och som i 
sin tur ringer till 90 000. Om vi jamfor anta- 

Nyckelord:
Lamia
L“ge 
Analysera 
Ropa 
Meddela
Avvakta
Ldge 

Numera kommer ett stort antal telefonsamlal 
till larmnumret 90 000 via mobiltelefoner.
Den som kallarpa hjalp hefinner sig oftastpa 
olycksplatsen och kan liimnaforstahandsin- 
formationer till Larmcentralen (LC),

Manga ganger uppstar missforstdnd, eftersom den 
som ringer ihland dr uppjagad och inte tanker pa vilka 
uppgifter LC hehover, for att omgdende kunna sdnda 
rdtt hjalp tillplatsem

let amatorermed medantalet mobiltelefoner 
(c:a 500.000) som ar igang, sa ar vi i klar 
minoritet. Trots det sa hander det att en ama- 
tor kommer forst till en olycksplats, och da 
galler det att veta, hur man ska ga till vaga. 
Om vi inte kan havda oss kvantitativt, sa kan 
vi val gora det kvalitativt.

drariktmarkensomt.ex. vagkorset, gransen, 
jamvagen, bron, etc.

Kom ihag att ortsnamn kan ha sin motsva- 
righetiangransande kommun eller lan. Ange 
olycksplatsens lage i forhallandc till nar- 
maste kommun.

(Nar du ligger eftervagama och kor, regist- 
rera i medvetandet ditt lage i forhallande till

Vart ringer man?
I Sverige harvi ett cndatelefonnummerfor 

attkallapahjalp. Oavsett var man ar, saringer 
man 90 000 och kommer da automatiskt till 
den Larmcentral, som ar ansvarig inom det 
lan manbefmner sig i. Det finns i princip en 
LC forvaije lan.

I manga andra lander har man flora olika 
nummer att halla reda pa. Sa var det ocksa 
hos oss forr i varlden.

Riitt kommun!
Eftersom det ar kommunema i Sverige som 
ar ansvariga for raddningstjansten, sa maste 
LC larma ratt kommuns resurser, nar det in- 
traffar ett nodlage. I LC:s manoveibord indi- 
kcras automatiskt det telefonnummer man 
ringer ifran. Det ar en forsta hjalp for opera- 
toren att bestamma vilken kommuns radd- 
ningskar som ska larmas ut. For oss amatd- 
rer dr det viktigt attkomma ihdg detta!
Vi maste ju per radio anropa en annan ama- 
tor som ringer 90 000, och som kan befinna 
sig i en helt annan kommun (eller lan) an den 
dar olycksplatsen ar.

Den hjalpande amator, som ringer till 
90 000, maste alltsa gora klart for operato- 
renpa LC att nodanropet kommit via radio!

Artikeln ”Att kalla pa hjalp” dr 
skriven av SM0HEB Bertil

den eller den platsen. Var alltid bcredd pa att 
din insats kan behovas, och att du kan, sa nog
grant som mojligt, ange var du ar!)

Analysera
Ta redapa om nagon ar skadad. Brinner det? 
Ar nagon instangd? Finns farliga kcmikalier 
medibilden?

Ropa
Anropa over en repeater. Anropa med: 
’’Nodanrop ffan SMXYYY/m”. Ge inte upp 
om du inte far svar omgaende. Prova annan 
repeater eller direkt pa 145.500 kHz. Fraga 
efter nagon med telefon.

Meddela
Nar du far kontakt, meddela ’’Nodtrafik pa- 
gaf ’, och lamna sedan de viktigaste uppgif- 
tema. Begar repetition och lofte om 
telefonanrop till 90 000. Begar bekraftelse 
pa att LC blivit larmad.

Avvakta
Vanta pa platsen, tills hjalp anlant! HALL 
RADIOKONTAKT, sa att du kan besvara 
eventuella fragor fran LC! Om du lamnar 
bilen for att eventuellt hjalpa nagon i uppen- 
bar dodsfara - meddela motstationen!
Tank igenom hur du skall handla om du 

kommertill en olycksplats och behover kalla 
pa hjalp. Hall dig lugn och kail! Handla ra- 
tionellt! Ett lugnt och skickligt upptradande, 
vid larmoveramatorradion, arengodreklam 
for oss sandaramatorer!
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Joe var glad och over
ras had over att bli 
uppmarksammad av SM- 
amatorerna. Han visste 
att ARRL kande till hans 
utnamning, men att aven 
vi i Sverige skulle upp- 
marksamma honom var 
an mer trevligt tyckte 
han.

EOYAL S\X

Nobelpristagaren Joe 
forelaser om pulsaren. 
(Foto: SM5BF Carl- 
Henrik Walde)

Joe dr nu forsedd 
med slipsnal fran 
SSA - overlamnad av 
SM6KAT Solveig som 
hade slipsnalen till 
hands!

ligt tyckte han. Han tittade nagot und- 
rande pa mig nar j ag for ahorama berat- 
tade om hur Joe redan som trettonaring 
borjade med amatorradio och hur ra
dion sedan gj orde honom an mer intres- 
serad av teknik. Han fragade inte, men 
han undrade sakert hur jag kunde veta 
sa mycket om just honom. Detgalleratt 
lasa pa laxan nar man har med larare att 
gora!

Det visade sig att det fanns fler amato- 
rer bland ahorama och som inte visste 
att Joe ocksa var amatdr. Att S SA pa det 
har sattet uppmarksammade Joe tyckte 
dom var ett bra initiativ.

Innan jag lamnade Rad fickjag aven 
en pratstund med en av SSA:s tidiga 
medlemmar, professor Olof Rydbeck. 
Han berattade minnen fran amator- 
radions bamdom och hur han blev med- 
lem i SSA 1927.

SM6KAT Solveig
DL6

deras teori om pulsarer. Pa baksidan av 
brevet skrev Russel och klagade over 
att han antagligen skulle bli tvingad av 
sin larare Joe att noggrant dokumentera 
matresultaten. Russel var mycket mer 
intresserad av att fa fortsatta forska an 
att skriftligt redovisa vad han kommit 
fram till. Idag ar han nog ganska glad 
over att han tvingade sig sj alv att doku
mentera det hela!

Joe visade aven diabilder pa den spe- 
cialbyggdaparabolen som anvandes vid 
pulsarforskningen. Sjalvadiskenar300 
meter i diameter.

Efter den halvtimmeslanga forelas- 
ningen, som pa professorers vis natur- 
ligtvis varade minst en timme, blev det 
dags for mig att fa gratulera Joe. Han 
var mycket glad och nagot overraskad 
over att fa denna uppmarksamhet av 
SM-amatdrema. Han visste naturligt- 
vis att ARRL kande till hans utnam
ning, men att aven vi i Sverige skulle 
uppmarksammahonom varanmertrev-

Som vi kunde lasa i QTC dec 93 ar en 
av 1993 ars Nobelpristagare i fysik, 
Joseph H Taylor Jr, radioamator. Han 
har signalen K1JT. Priset delade Joe 
med Russel A Hulse, aven han i sin 
ungdomsdagar radioamator. Ungdoms 
dagar forresten, bada ar ”unga” for att 
vara nobelpristagare. Joe ar 52 och 
Russel bara 42 ar.
Nar vi i SSA fick reda pa den glada 

nyheten att en av fysikpristagama var 
radioamator, skickade vi ett hyllnings- 
faxtill Princeton University i New Jer
sey, dar Joe ar professor. Vi framforde 
vara gratulationer och namnde ocksa 
att vi gama ville fa tillfalle att traffa 
honom under hans vistelse i Sverige. 
Men nobelkommitten hade ett full- 
spackat program for pristagama och vi 
kunde inte rakna med att fa traffa ho
nom.

Skarn den som ger sig! En sadan har 
utmarkelse ar det ju inte vaije ar som 
tillfaller en radioamator, savisstmaste 
Sveriges radioamatorer falov att gratu
lera.
Joe var inbjuden till Rao Rymdobser- 

vatorium for ett informellt foredrag om 
sin forskning. Av Rao lyckades vi 
”lana” fem minuter for var uppvakt- 
ning.

Undertecknad (med hemma-QTH 
cirka tre km fran Rao) fick det trevliga 
uppdraget att framfora SSA:s gratu
lationer.
Ett femtiotal forskare och studenter 

hade samlats pa Rao for att lyssna pa 
Joes trevliga foredrag. Han visade bl.a. 
ett handskrivet brev fran sin davarande 
elev Russel A. Hulse. Pa forsta sidan 
berattade Russel ivrigt om hur hans 
senaste provmatningar gav belagg at

--------------------------------- Allmant

Nobelpristagare
uppvaktad av 
SSA

Nar vi i SSA fick reda pa 
nyheten om att en av fysik
pristagama var radioamator, 
skickade vi ett hyllningsfax 
till honom.
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rotations-

radio-

radio- 
vagor

Un dre illustration:
Duhbelpulsar
Fran en dubbelpusar sands dessutom
gravitationsvagor ut.

Hulse och Taylor upp- 
tackte 1974 den forsta 

dubbelpulsaren.
Den kallas for 

PSR 1913 + 16. 
(PSR star for pulsar 

och 1913 + 13 anger pulsarens 
lage pa himlen).

tnagnetiska
kraftlinjer

Ovre illustration: Pulsar 
Radiovagorna fran en pulsar 
sands ut i tva knippen som 
sveper over rymden i 
samma takt som 
pulsaren roterar.

gravitationsvagor
Illustration: Hasse Nilsson

Vad ar en 
duhbelpulsar?
Hulses och Taylors upptackt av den for- 
sta dubbelpulsaren, kallad PSR 1913 + 
16 innebar en sensation. Man har har tva 
mycket sma himlakroppar, vardera med 
en radie av ett tiotal kilometer, men med 
en massa jamforbar med solens.

En viktig egenskapar attdess pulsperiod 
ar ytterst stabil (0,05903 sekunder/svep) 
till skillnad vad som galler for andra pul- 
sarer. Nar pulsaren ror sig mot jorden 
kommer pulsema oftare till jorden, nar 
den ror sig bort kommer pulsema mera 
sallan. Ur variationema kan man dra slut- 
sats om pulsarens hastighet i sin bana och 
andra viktiga egenskaper.

Relativitetsteori och gravitationsfysik 
Tva himlakroppar roterar allt snabbare 
kring varandra i en allt trangre bana. And- 
ringen ar liten - motsvarar en minskning 
av banperioden pa ungefar 75 miljondels 
sekunder per ar, men den ar anda, genom 
observation under tillracklig lang tid, fullt 
matbar. Denna andring antas bero pa att 
systemet skickar ut energi i form av

gravitationsvagor i enlighet med vad Ein
stein redan 1916 forutsagt borde galla for 
massor som ror sig relativt.

Overensstammelsen mellan det obser- 
verade och det teoretiskt beraknade var- 
det pa banperiodens avtagande kan upp- 
fattas som ett indirekt bevis for existen- 
sen av gravitationsvagor.

Flera langsiktiga projekt har nu satts 
igang for att gora direkta observationer 
av mot jorden infallande gravitations
vagor.

Den utgaende stralningen fran dubbel- 
pulsarema ar visserligen alldeles for svag 
for att med existerande teknik kunna ob
servers pa jorden. Daremot kan kanske 
de valdsamma materialrorelser som ager 
rum nar tva himlakroppama i en dubbel- 
stjama (eller duhbelpulsar) kommer sa 
nara varandra att de faller in i varandra 
ge upphov till gravitationsvagor som kan 
matas har pa jorden.
Tidigare tekniker inom astronomin har 

varit baserade pa fysikaliska fenomen. 
Gravitationsvagsastronomin utprovas 
daremot i ett astrofysikaliskt samman- 
hang.

Faktahamtat fran
Kungl. Vetenskapsakademien. 
SMORGP Ernst

Baltic DX 
sommarlager i Litauen

23 juli - 1 augusti

For andra aret anordnas ett intematio- 
nellt mote for radioamatdrer och andra 
intresserade i Litauen.
ArrangdrerarBDX-gruppen; engrupp 

amatdrer fran Litauen, Sveriqe, Tysk- 
land Storbritannien och USA. Lagret 
har stod fran Norska Informations- 
kontoret i Vilnius och Radio Vilnius 
utlandsprogram.

Malsattningen med arrangemanget ar 
att deltagama skall fa mojlighet att lara 
kanna Litauen, dess kultur, dess man- 
niskor och dess radioamatdrer i synner- 
het.
Forutom rena amatorradioaktiviteter 

kommer det att anordnas och finnas 
mojlighet for studiebesok, utflykter, 
bad, picknicks, fiske etc.
Anhoriga och icke-amatorer kommer 

med andra ord att bade vara varmt 
valkomna och kunna utnyttja fritids- 
arrangemang.

Birstonas, orten dar lagret anordnas, 
ligger 90 km vaster om Litauens hu- 
vudstad Vilnius och 45 km soder om 
Litauens andra storsta stad Kaunas vid 
floden Nemunas. Staden ar en kand 
kurort och bl. a. valbekant for sina 
mineralvattenkallor ochgyttjebad. Or
ten har 4000 bofasta innevanare.

Deltagande radioamatdrer kommer att 
ha tillgang till modema HF- och VHF- 
stationer och antenner. Dessutom ges 
mojlighet att fa egna /LY-signaler. En 
speciell 2m-FM-repeater kommer att 
sattas upp for detta lager.
Under lagret kommer arrangorema se 

till att ta hand om alia praktiska arrang- 
cmang och problem som kan tankas 
uppsta i samband med deltagamas vis- 
telse i Litauen, till exempel mathali
ning, boende och transporter. Delta
gama kommer att ha moj lighet att valj a 
boendeform beroende pa vilken stan
dard de onskar; separata stugor, hotell 
med enkelrum, dubbelrum eller i lyx- 
suit. Egen husvagn kommer att kunna 
stallas upp i anslutning till platsen dar 
de ovriga deltagama bor.

For mer information kontakta
SM6EQO Hakan Olsson
Kakelldsagatan 37, 431 44 Molndal 
Tel 031-27 02 89
Packet: SM6EQO @ SK6YW
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AKTUELLA TESTER

UTC Test Regler
1800-2200 Aktivitetstest VHF 12/93
1400-1400 EDR’s Nordiska VHF/UHF/Mikro 2/94
1800-2200 Aktivitetstest UHF 12/93
1800-2200 Aktivitetstest MIKRO 12/93
1800-2000 Finska Dataklassens test 3/94
1600-1900 AGCW-DL VHF CONTEST 2/94
1900-2100 AGCW-DL VHF CONTEST 2/94
0800-1100 Kvartalstest Nr 1 2/94
0800-1200 OK aktivitetstest Nat.

1800-2200 Aktivitetstest 50 MHz 12/93

UTC Test Regler
1300-1500 RTTY Kvartalstest 3/94
1700-2100 Aktivitetstest VHF 12/93
1700-2100 Aktivitetstest UHF 12/93
1700-2100 Aktivitetstest MIKRO 12/93
1700-1900 Finska Dataklassens test 3/94
1700-2100 Aktivitetstest 50 MHz 12/93

Resultat SAR TG’s
Nyars-Test RTTY 1994

VHF
1 SM7DKF 1643
2 SM6OEW 1242
3 SM4RGD 1186
4 SM4RPQ 1105
5 SM6RTM 1027
6 SM4CDA 388
7 SM4RIK 283
8 SM7NNJ 249
9 SM4RLD 239

10 OZ3UL 40

Kommentarer
SM7DKF: Korde det mesta som hordes har 
nere i sodem. Horde nagra SM4:or, men tji 
QSO. Annars var det som vanligt med lokal 
trafik pa 144.600fran OZ-land. Dar harman 
inte hort talas om nagon bandplan och dess-

utom bryr man sig inte, for man har ju 
tillstand att sanda pa hela 2 m bandet.

SM4RGD: Hyfsad aktivitet, i alia fall 
soderifran, SM4, SM6 och SM7, men var 
ar alia SM5:or, det har ju varit ett antal 
tidigare? Valkommen pa VHF RlTY sa- 
ger jag till SMOITS. Du hade det nog inte 
sa latt ensam som du var i den 
beamriktningen. Men ge inte upp, forsok 
fa med tier till nasta gang, i kvartalstesten
1 april. God fortsattning onskar jag er 
allihop.

SM4RIK: Egentligen skulle jag inte kora
2 m, det ar nagot knas med VFO:n i min 
gamla TS-700. Men skarn den som ger 
sig, och med dom forutsattningar jag har 
sa ar jag i alia fall nojd med min insats och 
dom 4 QSO: som jag fick.

5
12
19
21
26

MARS
Dag

1
5-6 

8
15 
17 
19
19
20
20
22

APRIL

SM0FSK Peter Hall Timotejvagen 15/67 191 77 SollentunaTel 08-75 44 788 

Testledare: SM7K0J Jan Emanuelsson Tingsgatan 29B, 264 32 Klippan Tel 0435-115 76

Borjar denna gang med att ge 
SM5BDY och NS A en ursakt 
for utebliven publicering av 
NSA’s vintertest.
Felet ligger helt och hallet 

hos mig.
Testkalendem brukar uppdateras i De
cember, men sablcv tydligen inte fallet 
senast. Testen var ny for aret och fanns 
ej med i forraarets kalender, men litapa 
att bade sommar och vinter testema 
finns dar nu!

SMOFSK Peter

Det har varit mycket fina aurora 
konditioner pa senarc tid. Tydligen rik- 
tigtbraaven pa432 MHz. Hoppasattfa 
rapporter om detta for QTC.

I Finland har ’’dataklassen” en egen 
test och pa begaran publiceras datum 
och regler for dcssa.

Nygammal fyr
Fran SM7SPG kommer information 
om en nygammal fyr.

Det ar fyren DB0SI pa frekvensen 
144.985. QTH ar JO53RO och den 
sander med Al A till 2 x Big Wheel. 
Effekten ar 500 mW.

Man ar intresserad av rapporter, men 
rapportmottagarc ar i skrivande stund 
okand.

TESTREGLER
Regler for Sarteg

VHF-RTTY kvartalstester
Regler for finska 

dataklassens manadstest

TESTPERIODER:
Vartesten: Sondagen den 3 April 1300 -
1500 UTC
Sommartetsen: Sondagen den 3 Juli 1300 -1500 
UTC
Hosttesten: Sondagen den 2 Oktober 1300 -
1500 UTC

FREKVENSER:
144 MHz. Endast 2-vags RTTY.

TESTMEDDELANDE:
RST, QSO-nummer, Namn och Locator.

POANGBERAKNING:
1 poang per paborjad kilometer

LOGGAR:
Loggama skall varamottagna senast tre veckor 
efter varj e testperiod och de skall innehalla: Tid 
(UTC), Motstation, Sant och Mottaget 
Testmeddelande, Av stand, Beraknadpoang samt 
Din Anropssignal, Locator, Namn och Adress. 
Kommentarer emottagestacksamt!
Loggama skickas till:

SARTG Contest Manager
Bo Ohlsson SM4CMG
Skulsta 1258
710 41 Fellingshro

DELTAGARE:
Alla radioamatorer far deltaga i testen, men 
endast innehavare av den Finska dataklassen 
deltager i sjalva tavlingen. Ovriga ger poang.

TID:
Tredje Torsdagen i varje manad, 1900 - 2100 
lokal (Finsk tid).

FREKVENSER:
432 MHz. Endast foni (SSB och FM)

TESTMEDDELANDE:
RS, Lokator och kommunkod (namn).

POANGBERAKNING:
1 poang per paborjad kilometer

BONUSPOANG:
300 poang per kord ruta.
100 poang per kord kommun.

LOGGAR:
Det ar sakert inte forbjudet att skicka in 
checklogg, men det ar inget krav.

I QTC nr 1 1994 finns rapport om besluten 
som togs i VHF-kommitten i De Haan.
Dar anges ocksa frekvensen for repeatrar pa 
50 MHz. Sa har skall det vara:

50 MHz:
- Repeatrar pa 50 MHz i Europa skall placeras 

med infrekvens mellan 51.210 och 51.350 
MHz med 20 kHz spacing. Utfrekvensen 
skall ligga 600 kHz hogre. Kanalen identifie- 
ras med in/ut frekvens, ex 21/81.
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VHF

1 138892 729.11
1 111407 584.83
- 95291 500.23
2 93274 489.64

91704 481.40
79620 417.96

Summa Kubb-

LOC QSO 
JO89 12
JO99 13
JP81 7
JO97 4
JO57 7

6
7
5
3 

JO57 4 
JP70 1

Nr
1

Call 
SM5QA

LOC QSO
J089 15

2 SM7ECM J065 15
3 SKOCT J089 10
4 SM5FHF J089 9
5 SM5CTV J088 7
6 SM3BEI JP81 8
7 SK7CA JO86 6
8 SM4DHN JP60 6
9 SM7EA J076 5

10 SM6EAN J057 3
11 SM4DXO JP70 4
12 SM4EFW JP70 3
13 SM1MUT JO97 2
14 SK7BT JO65 8

Ml KRO MULTI

SK7DI 
SK5CG
SK7JC
SK7JD

Loggar 
V U
2 3
8 5
6 3
8 2
5 3
2 ■
6 4
2 1 
2 1
1 1
2 1
2 2 
2 •
9
4
3 2 
1 1
1 1

26780
25838
24807
22880
22521
22039
20292
19964
19226
16246
16182

140.58
135.64
130.22
120.11
118.22
115.69
106.52
104.80
100.93
85.28
84.95
84.44

3 -
1 1 
2 ■ 
1
3 1
1 1 
1
1 2
3 1 
1 1 
1 1 

1
1 1 
1 
1 
1

1 
1 
1
4 
1 
1 
1 
1

15913
15531
15342
14254
13118
11948
11462
8609
7553
7300 
6312
5775 
5754

83.54
81.53
80.54
74.83
68.86
62.72
60.17
45.19
39.65
38.32
33.13
30.32
30.21

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

BASTA DX: 
SM4DHN/4 ■ OH5NOL 716 km

QRA QSO POINTS KLUBB ODX CALL 
JO89 36 13532 SK0CT 678 0H7LF0

Ml KRO 1296

LOC QSO
JP81 67
JP60 49
JO89 51
JP82 35
JO99 32
JO88 33
JO99 31
JO67 26
JP81 21
KP03 28 
JO88 24 
JO97 15 
JO88 30 
JO68 16 
JO86 18 
JO99 13 
JP70 21 
JO57 15 
JO89 16
JO57 13
JO97 12 
JO99 15
JP80 16 
JO86 13 
JO88 15

UHF 
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

24
25

Dags for ett nytt testar igen, 
naturligtvis med nya problem for alia 
inblandade.

T.ex for testledaren som har slitit ut 
sin E22 och sina fingrar i forhoppning 
om att hitta alia som inte skrivit i 
vilken KLASS de deltager (jag hittade 
inte sa manga call dar).

Sa alia ni med call fran -UAA och 
framat var vanliga att skriv vilken 
klass ni deltager i. KLASS A = 
A,B,C,T-licens och KLASS B = N- 
licens sa jag slipper att bli ett ofrivilligt 
skinhead. Jag vill ocksa att du bortser 
fran det som stod i QTC-1-1994, att jag 
skulle vara ny testledare. Det stammer 
inte, jag vikarierar for ordinarie 
testledare som sitter i Belgrad och har 
det hett om dronen pa sitt vis. skicka 
alltsa inga loggar till min adress. 

Pa packet skall loggama ocksa 
skickas till SM7KOJ @SK7DD sa 
skoter den intelligenta mackaparen 
(BBS:en) resten, det har dock sina 
nackdelar. JAG far de mail som jag 
sjalv sander (fdrsoker) till 7KOJ som 
sitter i Belgrad och vantar pa bl.a 
testresultaten (inte sa smart).

73 CU ALL de SM7SPG/Per.

KLUBBTAVLINGEN

LASS A
Call LOC QSO
SM7CMV/7 JO65 133
SK3MF JP82 60
SM60EW JO67 79
SM7SPG JO66 69
SM7ALC JO65 48
SK4EA JO79 68
SKOCC JO99 62
SK7CA JO86 61
SKOUX JO99 58
SMOFMT JO89 58
SK7JD JO87 54
SM7LXV JO65 48
SM3RIU/3 JP93 48
SM3LAN JP93 40
SM6CLU JO68 67
SM1MUT JO97 40
SM5KQS/5 JO88 47
SM1CJV JO97 43
SM6TIS JO78 51
SMONMT JO88 42
SM5RN JO88 31
SK6QW JO68 58
SK7GC JO78 57
SKOCT JO89 47
SM7ENC JO76 37

Poang
63516
34205
33912
28188
28015
27529
25116
25002
24384
23207
22880
21796
21483
20867
20841
20665
20292
19525
18113
17773
16913
15949
15913
15871
15850

QSO POINTS KLUBB ODX CALL 
43 12484 SK7BV 492 DL0WAE
17 7692 SK7JC 355 DJ3LE

SM6LPG 
SK5CG 
SM4HFI 
SK7IJ
SK7JC
SM7SJR
SM6LVK 
SM4RPP 
SM6BWQ
SM2IZO
SM7UFR
SM6RTM
SK3QE/3
SM7ATL 
SM2PYN 
SK5EU 
SM4UKC 
SM5HL 
SK3BP 
SM4RGD 
SM5GHD/5 
SM6SFO
SM6UMO 
SK4AO 
SK6NP 
SK2AT/2 
SM3LWP 
SM7THS 
SM7HZK 
SM7DH 
SM2OKD 
SM5PRE 
SK7DI 
SM5UFB 
SM5PAG 
SM7MXP 
SM6LPH 
SM4HEJ/4 
SM7UGO 
SM6FOV 
SK6HD 
SM5CIH 
SK7TS 
SM7OSW 
SM7UFW 
SM5MCZ 
SM4AMJ 
SM4BTF 
SM7PIK 
SM5SHQ 
SM5AHD 
SM4CYY
SL2ZA 
SM2UVJ/2 
SM3UDH 
SM7NUN 
SM4KBC 
SM6SLI/6
SK6IF 
SM6ANW 
SM2OQP
SK5SU
SM5OJH 
SK4RL 
SM4EFW 
SK7AX
SM3UZS 
SM2UVK/2 
SMOELV
SM1REI
SM7UME 
SM5TJH/2 
SM7HGY 
SM1CIO 
SM4RIK 
SK6DK 
SM2SXT 
SM4SEF 
SM6PEF 
SM5PPS 
SM5DYC 
SM6MDE 
SK7CX/7 
SM6AHU 
SM5TSW 
SM4UPT 
SM4FNK 
SM4TRB 
SM7SMF 
SM4EIC 
SM4UKL/4 
SM3TTW
SM5RUU 
SK4KO 
SM2UYN 
SLOZZF 
SM4UVP 
SM4CPO
SM2UYK
SM2UJW
SM3SV
SM4BRD 
SM2NZK 
SM6VDG
SM1TDX 
SM4SCL 
SM4VDF/4
SM6OPW
SM6OPU

KOMMENTARER TILL TESTERNA.

VHF

SM4C YY: Sa boijade da det nya testaret! Resultatet far val betacknas som 
halvhyfsat, dels med tanke pa de nagot varierande konditionema, dels att 
antennrotom hade frusit ihop i riktning 180 grader och inte lossnade forran 
efter mycketryckande fram och tillbaka. Tur attmotom holl i alia fall. Ryck, 
tuta och kor 73 de -CYY/Gdran.

SK3QE/3: Hej alia medtestare! Arets forsta test blev nog inte vad manga 
hoppats. Daliga conds och relativt dalig aktivitet. Troligtvis beroende pa att 
manga inte fanns pa ordinarie QTH. Ty dligen usla conds over hela det avlanga 
landet. Trotsheldott langa perioder blev detnagra kontakter. Vi korde alia som 
hordes utom en. Rotom vagrade forst, men efter en hardhant athutning av 
manoverboxen gick den igang. Horde OH8 strax fore testen, men blev nar det 
gick igang. Ljuset i morkret var SM1MUT och SK7JD bland andra, som 
poppade upp ur intet, for att sedan forsvinna igen. En OH-stn kord var val lite, 
men aktiviteten var nog inte pa topp i vart grannland heller. Fru Aurora hade 
ocksa ledigt, efter att ha hallt igang hela helgen. Vi ber emellertid att fa tacka 
alia medskyldiga i den mest ostressande testen! poang och smaprat. val mott 
igen! fran de testande kaffe-tunnoma

UNK/Roger och -RXC/Brdk-Olle. FRID

SK2AZ: Hyfsade conds tidvis. Ingen aurora sa vitt jag vet. Skall aktivera 
KLUBBENS SIGNAL under aret och hoppas fa andra klubbmedlemmar att 
kora nar jag inte kan. Nyuppstartade PARK= Pitea Amator Radio Klubb 
SK2AZ med gamla anor. NU med ungt friskt blod bakom bl.a 2UMH, 2URK, 
2VBK m.fl. Sedan en och annan smatt uppvaknande gammal rav - Badar gott 
for framtiden. 73 de -2ECL/4nders.

SK7IJ: Test for forsta gangen pa lange ifran VARK:s klubblokal. Vi var 
ett litet gang som bara blev storre under kvallen (nar pizzan kom hihi). Ha det 
bra alia testkorare. 73 de SK7IJ@SM7TZK/Marcus.

SLOZZF: Vi mjukstartade med att lyssna pa en massa stn :s. Sedan korde vi 
nagra av dem som fanns i narheten. Vart slutsteg mar namligen inte sa bra just 
nu. Vi hors nasta gang. 73de-OTRY/Ulf, 0UIE/JanochSWL76U/Ulf

SK0UX: Forsta testen och snon ligger hal i backen upp till berget. Dock 
var inte QTH:t sa insnoat som condsen. Fick dock en hel del OZ (+)• Trodde 
pa mer OH och SM2 (-). Overlag svaga signaler och tidvis kraftig QSB. 
Val mott under aret de Ulf/LCB, Danny/NBJ och Lorentz/NTJ.

SM7UYS: Det var en rolig test for min del, for jag fick fler QSO an vad jag 
fatt tidigare. ODX DL0WAE = 492Km. Jag tycker det ar bra med en egen klass 
for oss med N-licens. 73 de SM7UYS/Martin.

SM2UJW: Hoga forvantningar infor testpremiaren. Endast 3 QSO:n med 
laga rapporter at bada hallen, pre-ampen kranglade fran och till. Trodde jag 
skulle hora mer anda, men inga sura miner. NU ar man ju QRV iallafall.

73 de SM2UJW7Christer.

UHF

SM3TTW: Rorig test, SKOCT horbar har men tyvarr upptagen av andra 
QSO:n under konditionstoppen. Tydligen inte sa stor skillnad mellan 70cm 
och 2m ifraga om rackvidd. Nasta steg borde rimligtvis bli 10GHz. SM3BEI 
tre tester i vad . 73 de SM3TTW/Klas.

SKOUX: Denna kvall hade Herr Vader spolat backen mycket blank varvid 
det blev att lamna bilen nedanfor berget. Detta medforde att PA:t blev kvar. 
Det gar inte att bara allt nar isbroddar och ishackor behovs for att bestiga 
Kvamberget. Val uppe kunde vi dock konstatera att condsen var goda. Det 
gick latt med OZ och OH. Vi missade dock helt SM7 eller var det stromavbrott 
dar ? Vi horde ocksa en tysk station (glomt signalen). Missade norskenet som 
folk rapporterade om. Hoppas dock pa battre backe och goda conds nasta gang 
ocksa samt inte TVA poliskontroller under den korta farden hem.

73 de LCB/Ulf, NZY/PatrUc och NBJ/Danny.

SM4DHN: Kommer att kora alia tester pa 70 och 23cm och aven 10G nar 
jag ar /4 i ar. Det startade bra denna gang med aurora forst och sedan bra mot 
OH. Ett litet tips. Nar det blir A i boijan av testen, kor inte ’’lokala stationer” 
utan forsok att lyssna efter DX. Missade en del fina DX pga att manga 
narbelagna stationer ropade pa mig. Auroran forsvinner oftast efter en stund 
och kommer inte tillbaka forran testen ar slut. Det ar gott om tid anda.

73 de SM4DHN/Lars.

Kommentarer - fortsatter pa sidan 41

RESULTAT AKTIVITETSTESTERNA JANUARI

50-MHz
SKOUX: Efter en timme 
kunde vi sanka CW-takten 
(90 -> 85 wpm) pga att den 
storre delen av stationema 
fanns i loggen. Lyckades 
dock fylla de dvriga 
timmama med kontakter. 
Det finns dock plats for ER 
andra, sakom igen!
73 de LCB/Ulf och KAK/ 
Lasse.
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FAX/SSTV SM1BUO Ake "ART" Backman, Hallsarve, Fardhem 62012 Hemse

-------------------------
CD-romlasare
Bra alternativ 
till fargstanner

Damma av din gamla 
systemkamera och satt igang 
med att producera bi Ider for 
FAX/SSTV.
CD-ROM lasama bdijar nu ga ned i pris 
och blir darfor ett braaltemativ till en farg- 
scanncr. Prisexempel exklusive moms ar 
t.ex. 1.780 kr for Mitsumi, och 2.200 kr 
for Panasonic. Drivrutinerochkablartordc 
inga. Man bortaredapaom modellen har 
MultiSpin, med vilket dverforings- 
hastighetenfbrdubblas, hurlang soktiden 
ar, om Multi-session firms osv.

For att kunna anvanda CD-ROM bcho- 
ver man alltsaen spelare, ett sokprogram 
och cn PC. CD-skivan kravaren speciell 
spelare som laser med noggrannarc fel- 
soknings- och felkorrigeringssystem an 
konventionellaCD-spelare formusik.

EnCD-skivakan lagra600 Mb totalt, vil
ket betyder att man kan fa in fyra stycken 
24-bildersfilmrullarpaden. Forffamkall- 
ning och overfbring till CD:n av en sadan 
rulle tar Kodak ca 207/rullc plus 60 for 
CD:n.

For att undvika att fa med misslyckade 
foton pa CD: n bdr man kostapasig att kora 
med diaoch plockaut sadanasom ar verk- 
ligtbraoch lampligafbrbildoverfbringen.

EASYFAX- Ballongen som sprack? 
EASYFAX ar ett sofistikerat modem for 
SSTV och FAX som tagits fram av Ulli 
Bangert/DF6JB. Dettaarettmottagnings- 
modem men det gar att sjalv ordna sand- 
ning - mera om detta nedan.

EASYFAX ar en byggsats och man far 
ett mycket proffsigt utfort dubbelplaterat 
kort, en modem hopmonterbar lada med 
sparade gavlar och samtliga komponen- 
ter. Det man sjalv maste skaffa ar kablar 
med kontakter som sticks in i modemet, 
samt 12 V power.

Hjartat i digitaldelen bestar av micropro- 
cessom 80C552, adress-latchen 74HCT 
573 och EPROM’et 27C256 med 32 kb 
extemt program-minne och resetfunktion. 
Den medfoljande tjocka manualen pa 
ty ska ar mycket svarlast och det ar j obbigt 

att filtrera bort onddigt svammel. Over- 
saitning till svenskaav digitaldelen, drifts- 
rekommendati oner och handhavande kan 
bestallas hos mig padet vanligasattet, dvs 
med sjalvadresserat kuvert frankcrat for 
100g.
For den som ar van att loda ar det ingen 
match att fa ihop detta modem. Kompo- 
nentema for FM- och AM-delen ar 
utsorterade - det ar darfor man slipper 
trimma dessa kretsar. Detgalleralltsaatt 
stoppa ratt varde i ratt hal.

Jag lodde ihop tva byggsatser, och den 
forsta fungerade inte, troligen pga pajad 
microprocessor. Den andrafungerade bra 
pa FAX, men daligt pa SSTV. Vid mot- 
tagning av SSTV ar installningen av ra
dion mycket kritisk. Sa skall det inte vara 
anserjag. Detgick inte att ha SSTV sync 
till ”yes” i konfigureringen, utan den maste 
sta pa ”no”. Alltsa kan man misstanka 
nagot skumt.

Bildkvaliteten da- blev den battie an med 
det enkla 741 -modemet ? Tyvarr inte, sa 
darfor anser jag att man inte far valuta for 
de cirka 1500 som experimentet kostar. 
De manga lovordcn over EASYFAX 
kommer kanske ffan nybdijare som inte 
haft sa mycket att jam fora med.

Det ar daligt att sandningsmojligheten 
inte ar inkorporerad pa kortet. Nu maste 
man sjalv saga till en smal 
experimentplattasom kanldpaigavlamas 
spar ovanfor kortet. Padennaplacerasett 
”pull-up”- motstand pa 3,3 kohm. Man 
ansluter motstandet till +5V och till 
micropiocessoms pin 23. Dariffan tas sig- 
nalen ut viabuffem 74LS04 som placeras 
ien IC-hallarepaexperimentplattan. Dar- 
efter loder man en skarmad kabel till ut- 
gangen. Man maste fila upp ett cirka 3,5 
mm hal for denna kabel i ladans bakre 
gavel for att kunna fa utkabeln. Lampligt 
stalle ar i nedre vanstra hornet av halet for 
den 25-poIigakontakten. Kabeln ansluts 
dareftertill lagpassfiltreti switchboxen.

Dansk VLF-konverter
Fran Michael, OZ1HEJ, har jag fattmig 
tillsant en kopiaav en konstruktionsartikel 
i OZ, December 1993: ”Lurifax, langbolge 
vejrfaxmodtager”. Mottagaren, med vil- 
ken man kan ta emot Meteosatbilder och 
-kartor fran Darmstadt/Offenbach pa 
132,8 kHz och 116,0 kHz, om man inte 
harheltackande mottagare, ar egentlien en 
VLF-konverter.

Den ar konstruerad av Poul Skelmose, 
OZ2UA, Brosbolvej 25,6880
Tarm, Danmark, som troligen kan tillhan- 

dahalla kortet. Om du far igang konvertem 
och kan sattaupp en lamplig antenn, be- 
hd ver du bara stalla in JVF AX5.2 eller 6.0 
pa Mode Wefax 1 sa rullar dina 
vaderbilder in pa skarmen.

Sandarmodem for JVF AX
Ove, SM5 CMM, har sant mig en kopiaav 
monteringsinstruktionen for sandarinter- 
facetTI-l, som han levererar (se QTC 1/ 
94 sidan 8).

Beskrivningen ar mycket bra och den 
som forut inte vagade lyfta av huven pa 
sin dator, kan nu med tillforsikt gora detta 
ochavenklaraavattundvikaHF igrejoma.

QRM-situationen -
internationellt och nationellt
Fran USA och S STV-sammanslutningen 
American Radio Alliance (ARL) fbre- 
tradd av Charles Scheid, KO4VX har 
kommit en diger rapport om QRM-situa
tionen for SSTV-operatorer i USA.

Mcdlemmar ur ARL har under 12 ma- 
nader och 8-10 timmar per dag avlyssnat 
amatortrafiken i segmentet 14150-14350 
kHz, och da speciellt SSTV-sektom 
14225-14235 kHz. Detta frckvensomrade 
ar synnerligen utsatt for saval uppsatliga 
som oavsiktliga stomingar.
Det ar en mycket dyster lasning och man 
har goda skal att anta att situationen kom
mer att bli exakt densamma i Europa om 
inte atgarder vidtas i tid av de europeiska 
amatdrorganisationema. De som stor ar 
huvudsakligen DX- och ragchewnets, 
samt ’jammers” - patologiska individer, 
som bdijar bli ganska vanliga aven i Eu
ropa.
Fram till januari 1993 hade ARRL visat 
mycket litet intresse for SSTV- 
operatoiemas problem med hanvisning till 
att deras an tai ar ganska litet. ARRL som 
stoder DX-jakt ar darfor partisk i fragan 
eftersom DX-jagama utgor en stoire del 
av medlemsantalet.

Rapportens slutledning ar att ffanvaron 
av overvakning av amatorbanden har bi- 
dragit till att illegal aktivitet fatt blomstra 
och ageraostraffat. (FCC stoppade nam- 
ligen sin ’’monitoring” av amatorbanden 
redan 1984). Om sadant far fortsatta, sa- 
ger ARL, kommer all amatortrafik sasma- 
ningom att paralyseras, inte bara i USA 
utan aven i andra lander.

ARL konstaterar vidare att DX-jagare 
och contestoperatorer dominerar 
kortvagsbanden och rekommenderar en 
begransning av fanatisk DX-jakt och 
DXpeditioner samt en avsevard minsk-
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-1- PI 1k 68 P21k VIDEO UT
Nar man arbetar med en digitizer behover man kanske litet mera ”stuns ” pa 
videon och da kanske ovanstaende lilla videoforstarkare, som Nils/SM5EEP 
bidragit med, kan vara till nytta.

I forra numret av QTC skrev jag om digitizers 1 samband med en fargkamera. Leif 
Wieweg, SM6UAZ, har byggt digitizem i ”Allt om Elektronik” och fatt utmarkta 
resultat. Han har sant mig en diskett med ett antal bilder, som han producerat med 
digitizem, och dessa har jag haft ndjet att sanda pa 80 m.

Aven Rare Lekebj er, SM0GRD,h511erpameden digitizer. Hanharskaffatett”ffame- 
grabber-digitizer” kort med tillhorande program vara. Det ar av ffanskt ursprung och

Digitzers

ning av antalet contested ARL tinner vi- 
dare att inkompetenta operatdrer ar ett stort 
problem ochantyderettbehovavomskol- 
ning och repetitionskurs, for att lara vissa 
operatdrer att handha sina riggar paett rik- 
tigt satt (las ’’speechprocessom” och det 
sa kallade linjara slutsteget).

Som nastan daglig SSTV/Fax-operator 
pa 80 meter under de senaste sex mana- 
dema kan jag bara konstatera att QRM- 
situationen pa det bandet ganska mycket 
liknar det som ARL rapporterat om pa 20 
meter. Vi har forst den ryskabrusmattan, 
som aidrig tycks upphora. Vill nagon 
chansa pa att klaga hos ambassaden? Se
dan allapolska, engelska, tyskaoch nord- 
iska ragcheware, som med foikarlek lag- 
ger sig i omradet 3730-3740. Deras 
bandbredd understiger sallan 5-6 kHz och 
VOX ar ett okant begrepp, sa det gar inte 
att bryta monologema som varar upp till 
10 minuter.
Kanske det snart ar dags att bryta vart 

gentlemen’s agreement och strunta i Re
gion-1 bandplan. Vi arnumeran 200 ama- 
torer som kan kora JVFAX och da racker 
ju inte vara ynkliga 10 kHz. Sa vi lagger 
oss dar det ar ledigt pa fonidelen eftersom 
det arhelt legalt enligtTeleverkets fbrfatt- 
ningssamling serie B:90.

Jag har pro vat VideoMaker!
Efter att under en tid ha provat J VFAX6.0 tyckte jag 
att det var dags att forsoka gora egna bilder. Jag 
laste naturligtvis SMI BUO’s artikel i QTC 1/94 om 
diverse olika digitizers fran USA, men det kandes 
inte satilltalande att importera nagon av de model- 
lerna. Eftersom jag ar en fullstandig novis inom bild 
och video, savisste jag egentligen inte vad som be- 
hovdes for att fa till en skaplig bild. Jag fick syn pa 
en annons i en datatidskrift dar man beskrev ett 
instickskort med tillhorande programvarasom tillat 
anvandaren att bl.a. spela in rorliga bilder fran en 
vanlig videokamera och lagra upp till 45 sekunder 
langa videosekvenserpa 1.44 Mb. Jag kopte ett sa- 
dantpaket.

Vad ar Videoniaker ?
Paketet bestar av ett 16-bitars instickskort for PC, 
samt programvara som kors under Windows. Det 
ingar ocksa en kabel for anslutning av kamera/vi- 
deobandspelare med olikaadapters, samtmanual pa 
engelska.
Minimikrav padator ar PC386/16MHz, 64k cache, 
4Mb RAM, 40 Mb harddisk, VGA 640x480,256 
farger samt Windows 3.0.

Jag har provat foljande:
PC386/33MHz, 64k cache,4Mb RAM, 120Mb hard
disk, VGA800x600, 256 farger, WIN3.1 samt 
PC486/33MHz, 256k cache, 20 Mb RAM, 240 Mb 
harddisk, VGA 800x600, 32000 farger, WIN3.1.

Generellt kan sagas att det naturligtvis blir battre 
med hogre prestanda, framforallt om man vill jobba 
med rorliga bilder. Mitt huvudintresse var ju dock 
att kunnapresterastillbilder i farg foratt kunna kora

SSTV/FAX. Jag kommer darfor bara att redogora 
for denna del av programvaran.
Fanga stillbilder kan man gora med den enklare 

konfigurationen. Det kan dock bli irriterande lang- 
samt nar man vill jobba med bilden i efterhand.

Med 3 86 :an bl ir fangningshastigheten nag ot battre 
an 1 bild/s medan maxprestanda liggerpa 1/25 se- 
kund per bild.

Installationen av bade kretskort och programvara 
var valdigt enkel, inga interrupts att halla reda pa. 
Programvaran innehaller forutom de vanliga 
Windowsfunktionerna”hamta, spara”, etc en meny 
for ’’fangandetav bilder” en meny for konvertering 
av rorliga bilder till olika format en meny for verk- 
tyg (klippa, lagga pa text, etc) en meny for 
bildbehandling av stillbilder (RGB, ljus, kontrast, 
palett, fargmattnad, filter, mm.), och slutligen en 
’’uppspelare” for rorliga bilder (MPEG format).

For att fanga en bild ansluter man kamera eller vi- 
deobandspelare till kortet och startar’’Preview”.

Man far da upp bilden pa skarmen och kan ’’frysa” 
nar man vill. Nar man har fatt den bild man vill ha, 
sparar man den lampligen. Bilden kan sedan bear
betas i programmet och slutresultatet kan sparas i 
foljande format:
BMP (8 och 24 bitar), PCX (8bitar), TIF (8 bitar 256 
graskalor), (8 bitar 256 farger), (24 bitar RGB
16,7 miljoner farger), (24 bitar YU V4:2:2 16,7 mil- 
joner farger), (32 bitarCMYK 16,7 miljoner farger), 
GIF, TGA samt som tillaggsmodul JPG.

Man kan ocksa hamta bilder i de nyss namnda 
formaten for bearbetning i programmet. Eftersom 
jag inte har nagon storre erfarenhet av liknande pro- 
dukter, kanjag inte goraen objektivjamforelse, utan 
konstaterar bara att det fungerar, och att det gar fint 
att fixa bilder till SSTV/FAX.

Har foljer lite data som uppges fran tillverkaren, 
VITEC i Frankrike:

Samplingfrekvens (pixels/s): 14.75 MHz 
Max storlek pa bild: 768 pixels/linje x 576 linjer 
Antal farger/pixel: 16,7 miljoner 4:2:2 bild 
Registreringstid for en bild: 40 ms
Fordrojning mellan bilder: 40-80 ms 
Dekoder: NTSC, PAL, SECAM

Paketet finns att kopa hos Scanteco AB, 
Bjomidegrand 39, 16246 Vallingby, Tel. 08-739 
0014 och kostar i skrivande stund 3480:- plus moms.

Basta 73 fran Kare/SMOGRD

ATFAX-Nytt FAX/
SSTV-program av

OZ1 AT Anders
Jag har fatt en diskett med det nya programmet 
ATFAX, som jag skall borjatittapa. For att kunna 
kora ATFAX maste man ha ett speciellt modem, 
som vid forsta paseendet inte ser alltfor komplice- 
ratut. Det innehaller bland annatsex stycken ordi- 
nara IC-kretsar forutom motstand, kondensatorer 
och trimpottar. Kortet kan erhallas fran OZ8JYL 
vid EDR’s Aalborgavdelning.

Programmet kors over parallellport LPT1,2 eller 
3. Forutom de vanliga modema som finns i JVFAX 
kan noteras FAX480 LPM i B/W och farg, samt 
SSTV DX 269 sekunder i B/W och i farg. Det skall 
bli mycket intressant att prova Anders program. 
Rapport kommer troligen i nasta nummer av QTC.□
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MT 1
1.

SSB 94 
SM7EDN H506 3/48

2. SM3CER Y409 1/47
3. SM7CFR F1210 0/46
4. SM4SET S905 0/46
5. SM2SUM AC801 3/37
6. SM7CRW H715 2/48
7. SM5AAY U201 2/41
8. SM7ATL H517 3/41
9. SM7FFI K101 4/37
10. SM5ALJ U201 2/41
11. SM4BTF SI 402 0/40
12. SM5BRG E203 0/42
13. SM7PER K503 3/40
14. SM5NBE C302 0/40
15. SK3IK Y201 2/39
16. SM7BGB L1211 3/23
17. SM7HSP K105 4/35
18. SM5AHD B2403 0/32
19. SM3LWP X1008 0/33
20. SM5BTX U1122 0/31
21. SM3CVM Z801 1/32
22. SM3BJV

SM6FXW
Y503
N311

1/34
0/28

24. SM2HDF AC102 4/24
25. SMOHEP A127 3/32
26. SM5IZF U402 0/31
27. SMOXG A110 4/31
28. SMOEQK B1506 0/30
29. SM3DTR Y211 2/26

SM2JDU AC102 5/25
31. SMOBDS B705 2/28
32. SM4TIY W802 0/35
33. SM5UFC E102 0/26
34. SM5EEP U201 2/27
35. SKOCT A130 3/26
36. SM0ELV B1804 0/29
37. SK7CA H517 3/22
38. SM7AIL G504 1/20
39. SM3RAB Y203 2/19
40. SM0DZH/QRP B705 0/20
41. SM4RRB

SM4JUW
W302
SI 01

0/17
0/17

43. SK1BL 1103 0/17
44. SM5CCT/QRP

SM6SHF
B1506
0204

0/14
0/15

46. SK6NL 0404 0/12
47. SM1CIO 1178 0/9
48. SM2NZK AC701 1/7
49. SM2PYN AC806 1/4

99
93
87
89
76
94
83
84
81
84
77
83
79
78
81
52
75
63
65
62
63
64
56
55 
67
62
66
57
56
60
59
63
51
57
56
57 
48
41
42
39
33
33
33
28
28
24
18
16
10

1000 
939
923 
854 
844
807
796 
764 
736 
721 
700
671
638 
630 
614
604 
568 
541 
525 
501
477 
453
45.3
444
440
438
433
432
424 
424 
417
414
386
374
368
345
315
269
233
217
183
183
150 
113
113
85 
55
48 
15

91
76 
70
66
70
59
68
59 
58
60
41 
50 
60
50
45
51
47
40
48 
55
46
39
47 
38
41 
50
47
40
40 
35 
35
35
29
30 
28
27
28
23
24
16 
14

Y201 18/28
Y409 15/24
Z801 10/27
Y203 15/19
F103 11/25
M1210 13/17
U201 0/35
E729 4/26
Y211 13/16
U802 2/28
L1211 9/13
F1210 8/18
C302 0/32
R1119 0/27
H517 9/14
B705 3/23
E203 0/24
B2403 6/15
A110 1/23
X1008 0/29
B705 2/22
F401 5/15
01402 1/23
AC510 8/11
D422 8/13
A127 4/21
W501 0/24
0204 5/15
B1506 3/17
0703 0/19
B1504 3/15
K206 7/11
Y403 0/16
B1506 4/11
H517 1/14
G504 4/11
B1506 1/14
U402 0/12

MT 1 CW 94
1. SK3IK
2. SM3CER
3. SM3BDZ
4. SM3RAB
5. SM7FDO
6. SM7DUZ
7. SM5ALJ
8. SM5AZS
9. SM3DTR
10. SM5MLE
11. SM7BGB
12. SM7CFR
13. SM5NBE
14. SM6UKA
15. SM7ATL
16. SMOIBO
17. SM5BRG
18. SM5AHD 

. SMOXG

. SM3LWP 

. SMOBDS 

. SM7HVQ 

. SM6PVB
24. SM2CDF
25. SM5EVK
26. SMOHEP
27. SM4CTI
28. SM6SHF
29. SM5CCT
30. SM6UQJ
31. SM5DQ
32. SM7CZC
33. SM3PXA
34. SMONZG
35. SK7CA
36. SM7AIL
37. SMOEQK
38. SM5IZF
39. SM3LNU
40. SM7EDN
41. SKOCT

SM5CCT & SMODZH korde QRP. SM4CTI, SM6AHU & SM6PVB sande in 
check-
logg. SM4MI,SM6CVL,SM7EXA,SM0GRD & SMORBO skickade inte in nA- 
gon
logg. Total! deltog 49 stationer i testen (+ 2 stationer som ej 
sant in logg samt ej Alert unnits i minst 5 logger).

SM5CCT.SM5DQ & SM7CZC korde QRP. SM3SV.SM6BSM & SM0CSX 
sande inchecklogg. SM2LIY.SM7UGE, SMORBO &SK0CT. skickade inte in
nAgon logg. Totalt deltog 41 stationer i fasten (+ 2 stationer som ej 
sant in logg samt ej Aterlunnits i minst 5 loggar).

MANA D 5 r E 5 TE N

KLUBBTAVLINGEN

\/

CW SSB
Adalens Sandareamatdrer 4774 Kalmar Radio Am.Sallskap 5714
Sundsvalls Radioamatdrer 2190 Fagersta Amatdrradioklubb 4614
Westbo Radioklubb 1474 Vastra Blekinge SA 3847
Jemtlands Radioamatdrer 1400 Sundsvalls Radioamatdrer 2756
Malardalens Radioamatdrer 1319 Adalens Sandareamatdrer 2517
Fagersta Amatdrradioklubb 1295 Westbo Radioklubb 1827
Botkyrka Radioamatdrer 1222 Botkyrka Radioamatdrer 1729
SV ARK 1190 Lycksele Radioamatdrer 1720
Kalmar Radio Am.Sallskap 1068 Radioforeningen i Karlstad 1691
Norrkopings Radioklubb 1003 Homefors RAASS 1672
VasterAs Radioklubb 900 Wastra Gastrike SA 1248
Gavle KortvAgsamatdrer 840 Malardalens Radioamatdrer 1079
Skovde Amatdrradioklubb 750 Radioklubben FAXE 1040
Radioklubben FAXE 660 VasterAs Radioklubb 992
Uddevalla Amatorradioldubb 611 Jamflands Radioamatdrer 945
SkellefteA Radioamatdrer 608 Vasterdalamas AK 819
Telestyrelsens Radioklubb 574 RK vid Ericsson Radio S AB 728
Hisingens Radioklubb 480 Kronobergs Sandareamatdrer 533
Kronobergs Sandareamatdrer 243 Peil Radioklubb 429
RK vid Ericsson Radio SAB 70 Falu Radioklubb 363

Arvika Sandareamatdrer 363
Gotlands Radioamatorklubb 297
Hisingens Radioklubb 224
RF Kasfella 168
Gotlands Radioklubb 108
Storuman-Tarnaby AK 96
UmeA Radioamatdrer 30

Sponsor av Manads Testen

—

KALENDER

5-6 0000-2400

MARS

ARRL Int SSB 2/94
11-12
13 1400-1500

JA Int SSB 
SSA MT'CW Nr 3 1/94

13 1515-1615 SSA MT SSB Nr 3 1/94
26-27 0000-2400 CQ WPX SSB 3/94

16-17 0000-1600

APRIL

SARTGWWAMTOR 4/94
17 1400-1500 SSA MT SSB Nr 4 1/94
17 1515-1615 SSA MT SSB Nr 4 1/94

22 0700-1100
MAJ

SSA Portabeltesten 5/94

Arets forsta 
vinnare av ELFA 

kataloger:
CW: SK3IK
SSB: SM6FXW.

GRATTIS!
SM4BNZ

SM3SGP Gunnar Widell Gunnar Widell SSgvreten 82 818 32 VALBO

CQWPX
Contest 1994

Tider:
SSB: 26 mars 0000- 27 mare 2400 UTC.
CW: 28 maj - 30 maj 2400 UTC.

Endast 30 av de 48 timmama far anvandas av 
Single Operator stationer. Viloperioder maste vara 
minst 60 minuter och klart markeras i loggen. Multi 
Operator stationer far anvandas alia 48 timmarna. 
Band: 1.8-28 MHz
Klasser: Single Op All band, Single Op LOW- 
Power (Max 100 watt ut), Single Op Single band, 
Multi Op Multi TX.
QRP: For deltagare med en output under 5 watt 
finns en speciell sektion med separatadiplom. Ange 
nogaQRPi loggen. Dettagaller Single op klasserna. 
Testnieddelande: RS(T) + lopnummer fran 001. 
Om antalet QSO overetiger 1000, fortsatt med 4- 
stalliga nummer. Multi TX stationer skall anvanda 
separata nummerserier for varje band.
Poang: QSOmellanstationeriolikakontinenterger 
3poangpa28,21 och 14 MHz och 6 poang pa 7,3.5 
och 1.8 MHz.

QSO mellan stationer inom samma kontinent men 
ejsamma land ger 1 poang pa28,21 och 14 MHz och 
2 poang pa 7, 3.5 och 1.8 MHz.

QSO mellan stationer i samma land ar tillatna 
endast for multiplier och ger inga poang.
Multiplier: Multipliern utgore av antalet korda 
prefix. Varje prefix raknas en gang under testen, 
oavsett band. Ett prefix bestar av siffer/bokstavs- 
kombination i borjan av en amators anropsignal.
Ex: N8, W8, SM3, Y22, HG1, HG19, WB200, HE7, 
GB75, OF4, ZL1. De ovan uppraknade raknas alia 
som olika.
KZ2S/3 raknas som KZ3.
SM2IM0/DL raknas som DL0 och DLSXX/GU 
raknas som GUO. RAEM raknas som RA0EM.
Slutpoang: Summa QSO-poang multipliceras med 
antalet korda prefix. En station far kontaktas en 
gang per band.
Loggar: Officiella loggblad kan erhallas fran CQ 
(adress nedan). Single operator och Multi Single 
loggarskall varaikronologiskordning. Multi-multi 
loggar, en for varje band.
Alla tider i UTC. Viloperioder markeras tydligt. 

Ange call, namn och adress pa varje loggblad. 
Prefix ifores endast forsta gangen det kontaktas. 
Bifoga ettsammanrakningsblad dar det nedraknade 
poangsummorna fran varje blad, liksom multipliers 
ar uppforda.
Skriv en lista i alfabetisk ordning over korda prefix. 
Om du underlater att rakna ut poangen kommer 
loggen att raknas som checklogg. Bifoga aven en 
foreakran om att reglerna efterfoljts.

Du kan aven skicka din logg pa diskett. Loggen 
maste da vara i ASCII format. Kor du med CT (av 
K1EA) racker det att bifoga .BIN filen.

Ettutprintatsummeringsbladsamtenmultiplierlista 
maste ocksa folja med. Deadline: For SSB-delen 
senast 10 maj och CW-delen senast 10 juli.

Adress: CQ Magazine, WPX
Contest,
76 N. Broadway,
Hicksville,
NY 11801 USA.
Mark: SSB resp. CW pa kuvertet.

Contest Tavlingsnytt
Kortv&g
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M 
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God Jagdtpa banden
SM6-7467 Christer

Mellanvag
kHz
531 Israel, Jerusalem. Den s k immigrantradion
540 Kuwait Sulabiyah
549 Saudi Arabien Qurayyat. Antennen syntes med

kikare frAn beachen
567 Syrien Damas-Adra
576 Saudi Arabien Gizan
612 Jordanien Amman (Jordanien har bra TV-filmer!)
621 Egypten Batrah (lankas bl a via en antenn place-

raa vid Israels grans nara Eilat)
639 Iran med trolig sandarort Bonab
657 Israel Tel Aviv med P1
666 Syrien Damas-Sabonra
702 Iran Rasht
774 Egypten Abis
801 Banrain! Manama fAr nog anses vara en liten

raring
819 Egypten Batra/Cairo (lankades ocksA via anten

nen pA berget intill gransen. Synlig utan kikare 
frAn beachen.

864 Saudi Arabien Damman
873 Etiopien Addis Abeba
927 Israel Eilat med PI (tackle 873-990kHz!)
1080 Israel Jerusalem
1152 Israel Eilat. Army Radio Galei Zahal 2
1305 Israel Eilat. Army Radio Galei Zahal 1
1368 Israel Rosh’pina Galei Zahal 2, alltsA Army Radio 
1404 Israel Jerusalem Galei Zahal 2 - Army Radio
1458 Israel Eilat immigrantradion
1485 Jordanien Aqaba, ocksA en heltackande ??
1494 Jordanien Al KARANAH
1503

on wneei)
1521 Saudi Arabien. Okand sandarort.
1575 United Arab Emirates Sharjah

Horbarheten pa de fiesta av ovanstaende stationer var 
ovanligt bra. Den roligast stationen var Egypten pa 
1503 kHz.
Nar jag horde den sande man musikhalsningar till Isra
els granssoldater - som ingari Army on Wheel-forban- 
den. De har for dvrigt en egen radiostation.

Egypten med sandningar till truppernai Sinaioknen 
ocn i Neaevoknen (Propaganda till Israels Army

KortvAg
kHz
6065 Radio Sweden. Bra morgon och kvall
9620 Radio Sweden. GAr hyfsat har pAdagsandningarna 
6055 R Kuwait. Sv&rt stord av mv-sandaren i Aqaba
6280 Libanon King of Hope, hors ofta i Sverige
6550 Voice of Lebanon
6560 Irak Baghdad
6860 Den gamla vanliga sifferraknaren hors har med.
6910 Saudi Arabien. Sandarort?
6945 Saudi Arabien med okand sandarort
7115 Sifferraknaren igen
7130 Moskva varldsservice
9660 BBC med sondagsgudstjanst
9695 United Arab Emirates
9720 Iran Teheran
9730 Saudi Arabien Riyadh
9755 Egypten Radio Cairo
9885 Saudi Arabien Riyadh
9940 Egypten Abis-sandaren
9960 Voice of Hope Libanon
10190 Troligen en spegel pA Israel
10825 En station som inte gick att identifieratrots m Anaa 

och lAnga lyssningsperioder. Talade italienska 
men var trots det troligen ingen italiensk station.

10965 Moskva. Konstigt nog sA hors inte sA mAnga 
ryska stationer vid Roda Havets strand

11595 Grekland
11740 Radio Vaticana med sin karaktaristiska 

stationssignal
11760 BBC frAn Mashira Island i Oman
11790 Iran Teheran
11820 Jordanien frAn Al Karanah
11845 Radio France International
II865 BBC World Service direkt frAn London
11890 Oman Sceb. Den stationen har jag aidrig hort forut
11955 Jordanien frAn Al Karanah
11975 Egypten Abu Zaahal
11980 Egypten frAn Abis
12010 Trans World Radio Monaco
12020 Trans World Radio Monaco
12035 REESpanien
12045 DW frAn sin Rysslandssandare har kunde ocksA 

Radio China International (obs det nya namnet) 
horas. Sander frAn samma sandare som DW

12095 BBC England
15060 Jordanien
15084 Iran frAn Teheran (det skall vara 15084!)
15110 REESpanien
15155 Radio Nederland. Enda frekvensen jag horde 

dem pA.
15175 Egypten RAdio Cairo
15195 VoA frAn Tangier
15235 Lybien - referat frAn en fotbollsmatch. Rent noje 

att lyssna trots viss svArighet att forstA sprAket.
15245 DW frAn Sines i Portugal
15285 Egypten Abu Zaabal
15295 Voice of Malaysia
15300 Radio France International
15320 Irak, men det ar inte sakert att det ar Baghdad- 

sandaren
15345 Saudi Arabien
15365 Iran Teheran
15375 Egypten Radio Cairo
15395 VoA Fillipinerna
15415 Lybien, aterigen med fotboll
15435 Lybien aven har med fotboll
15480 Israel med sitt kanda callsign: Israel, enda stallet

jag horde pA.
15495 Radio Kuwait

Har varit i Israel under jul och nyar for att 
bl atreffa SM1TDE/4U som firms i Liba
non ochkorradiopadetsvenskaingenjors- 
kompaniet.
Naturligtvis hade jag en liten reseradio 

med mig - en Delcom med FM, AM och 
tva kortvags-band samt teleskopantenn 
ochfbrnat/batteridrift. Kv-bandentacker 
3,5-7,2 och 9.4-21,7 MHz, men ar inte fbr- 
sedd med SSB-mode.

Mitt QTH for nedanstaende logg var 
North Beach, Eilat, i en solstol vid vatten- 
brynetvid RodaHavet. 800 m osterut lag 
gransen till Jordanien och staden Aqaba 
och 8 km vasterutfanns gransen till Egyp
ten. Radiostationen i Eilat lag ca 600 m 
norrom min solstol ochmarkvagseffekter- 
na blev ganska besvarande stundtals.
Aven sandaren i Aqaba gjorde sig pa- 

mind. De har tva slog stundtals ut mina 
sma kortvagsband med sina flera tusen 
watt Dessutom var det lokala stomingar 
fren store byggkranar-det var jobbigt.

Vad kunde horas?
Avstanden genom dknamaoch bergen ar 
stora, vilket gor att man anvander sig av 
mellanvagsbandet.

FM-stationema ar daremot lokala och 
inte speciellt manga. Genomgaende for, 
kv-stationemaarattde sanderpropaganda
inslag.

Vilka stationer kan 
du fa in pa den lilla 
reseradion i Israel?

Specialinformation 
for lyssnaramatdrer SM6-7567 ChristerWennstrom, Rosenlundsvagen 1240,44030 Marsstrand.

Tel/fax 0303-61613
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SM6LBT/Anders pa besok hos 
Vargarda Radio

Den nya byggnaden ait 
Vargarda Radio flyttat for 
ett dr sedan.
Trots att Vargarda dr en 
liten kommun (knappt
10.000 invanare), finns det 
manga stora och valkanda 
industrier har:
Electrolux - Autoliv/Stil, 
som tillverkar 
sakerhetsbalten och air
bags till de stora 
biltillverkarna i varlden, 
Vargarda-ris dvs rostat 
ris. Hund- och kattagare 
kanner formodligen val till 
Doggy Hundfoder och Katty 
Kattmat.
Vargarda Fotoklubb har 
under de senaste arenfdtt 
varldsrykte for sina utstall- 
ningar och vem minns inte 
de forna varldsmastarna pa 
cykel, Broderna Faglum, 
som numera driver en 
framgangsrik cykelaffar i 
samhallet.

Text och bild SM6LBT
Anders Schannong, Skarhamn

--------------------------------- Allmant

*~o

Vargarda Radio AB ar ett 
foretag som manga amatorer 
forknippar med antenner och 
fackverkmaster, medan andra 
tanker pa den japanska 
tillverkaren av kommunika- 
tionsradio - YAESU.

Vargarda Radio i Vargarda samhalle 
ligger ca 7 mil fran Goteborg langs E20 
mot Stockholm och ca 4 mil norr om 
Boras.
SM6FUD Bengt, som numera driver 

foretaget, berattar att rorelsen har en 
grund som stracker sig anda fran 1952. 
Hans pappa, SM6EUZ Axel startade da 
en verkstad som var inriktad pa om- 
lindning av elektriska motorer. 1958 
grundades Vargarda Radio & Musik- 
affar.
- Vi har genom aren sett och upplevt 
manga nyanseringar inom de foretag 
som sysslar med direktforsaljning, sa- 
ger Bengt. Bade som aterforsaljare och 
som grossist. Man maste hela tiden 
vara mycket lyhord for alia marknads- 
forandringar och aven forsoka forsta 
kundema och deras situation. Vi har 

alltid haft en inriktning som ska kunna 
passa marknaden och samtidigt ge kun
dema en kansla av igenkannade.

Vid arsskiftet 92-93 flyttades hela 
verksamhcten till ett modcmt industri- 
omrade. Idag forfogar man over 800 
kvm, vilket vid en rundvandring kanns 
ganska rymligt.
- Ja, har man en gang haft det trangt ar 
man inte sen att stracka pa benen nar 
man kan, blir kommentaren.
Det finns en butik i ena hornet av bygg
naden dar en glad amatdr kan provkora 
radioapparatema. En 9 meters mast med 
en 3-elements beam star utanfor. Det ar 
inte utan att de kliar i fingrama! Denna 
butik ar mycket mindre an den gamla. 
Bengt forklarar:
- Vi maste utnyttja varautrymmen pro- 
duktivt och eftersom vi huvudsakligen 
sysslar med postorder tar detta sin plats 
och butiken behover inte vara storre. 
For dvrigt ar det inte meningsfullt att ha 
en loparbana som butik, sager Bengt 
skrattande och menar att ravjagama 
nog inte tillhor den stdrsta kund- 
kategorin.

Den del av byggnaden dar tillverk- 
ningen sker upptar en yta av ca 200 kvm 
och ar bade ljus och trevlig. Har basar 
Kent over stansar och borrmaskiner.

Aven antennbaluner och olika sorters 
kablage tillhor arbetsordningen varfor 
aven lodstationen ar ett maste bland de 
andra riktigt tunga maskinema. Kents 
son har signalen SM6SIN - sjalv har 
han inte cert.
- Jag har aidrig behovt det, sager han.

Teori skiljer sig fran praktiken
Nar vi firagar hur man tar fram nya 
antennmodeller, far vi veta att det finns 
olika satt.
- Teorin overensstammer aidrig med 
verklighet, sager man.

Det visar sig bl a genom att de fiesta 
dataprogram for antennanalyser som 
finns, inte ens har en vikt dipol som 
variabel. Det hander ibland att kunder 
har undrat over hur antennema kan ”ga 
sa bra”.

Bengt visar oss nagra riktigt ’’otackt” 
tjockabdckerom antennteori ochpekar 
ut genom fonstret pa nagra laga master 
och sager;
- Det ar battre!

Han menar att en lamplig kombina- 
tion av kunskap och erfarenhet, eller 
rattare - teori och praktik, ar den basta 
grunden for en braantennkonstruktion.
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Allmiint

Six

Antenner

En sandning klar for export med bl a 
den senaste nyheten - en 6-elements 
riktantenn for 900 MHz och 
sandarantenn for TV-kanalerna kring 
750 MHz.
Tack vare kronans devalvering dr 
foretaget med sina produkter mycket 
konkurrenskraftigt utomlands.

mans med en fargscanner oppnar dor- 
ren for att producera all tankbar reklam. 
Bengt berattar att det informationsblad 
som sandes uttill alia licensierade ama- 
torer forra aret (nastan 11.000) upptog 
ca 30 MByte inkl alia bilder.
Nu anvands datom inte enbart till 

katalogcr. Dess uppgift ar mycket mera, 
bl a gor man ritningar, instruktioner 
etc.

Trivsamt glatt gang
Pa Bengts kontor ser vi en liten hand- 
apparat med militar markning. Kron- 
markningen for tankama till rekryten 
’’Traskesnakkem” - och en FT-23:a.
- How come Bengt?

Bengt berattar att det ar en apparat han 
’’sparat” och som gar under beteck- 
ningen RA-139. Det ar inte utan att 
man anar en viss stolthet over att den 
”egna” apparaten klarat forsvarets kra- 
vande tester i mycket hard konkurrens. 
Nar vi lamnar Vargarda Radio AB 

kanner vi oss berikade pa inte bara 
insikten bakom kulissema, utan aven 
av den arbetsgladje som rader. Det ar 
ett glatt gang. Man ler och skrattar 
hellre an drar ner mungipoma - eller 
som en av dem sa’ vid ett tillfalle:
- En sa ha skoj, annnars kan de kvetta!

Ja, nog ar dom vastgotar!

SM6LBT Anders Schannong
Skarhamn

I
i

* Antenrwr

Radioshacket i butiken. Harfinns 
nagra av de nya riggarna uppstallda: 
Kortvagsriggen YAESU FT-840 med 
antenntunern FC-10, den nya riggen 
FT-736R for 2 m och 70 cm, 
allmodestationen for 2 m med slutsteget 
FL-2025 som ger 25Wuteffekt. Men 
naturligtvis finns ocksa handapparater 
t ex den nya minimodellen FT-11R.

Kent med en order klar for leverans.

Okande exportmarknad
Senaste nyheten ar en 6-elements rikt
antenn for 900 MHz och sandaran- 
tenner for TV-kanalema kring 750 MHz. 

Tack vare kronans devalvering ar fd- 
retaget med sina produkter mycket 
konkurrenskraftiga utomlands.

Detta ar precis omvanda varlden mot 
den vi amatdrer upplever nar vi ska 
kopa en ny radioapparat eftersom kro
nans varde, gentemot omvarlden sjun- 
kit, samtidigt som bl a den japanska 
valutan stigit. Den naturligafragan blir 
naturligtvis hur man staller sig till detta.
- Ja, det ar ett problem. Kursen pa den 
japanska valutan har stigit med ungefar 
70% varfor allting blivit kolossalt 
mycket dyrare pa valdigtkorttid. Detar 
hogst osannolikt att tro att de gamla 
prisema kommer ater, menar Bengt.
- For att i nagon man kunna halla nagot 
sa nar acceptabla priser har vi bl a helt 
upphort med att byta in begagnade ap- 
paratcr, sager Bengt vidare.

Service med avancerad utrustning 
I radioverkstaden jobbar SM6SIF Jo
nas vid en av ’’operationsplatsema” 
med en gammal YAESU-pyts. Till sin 
hjalp har han ett avancerat instrument 
som heter CMTA-54. Med detta kan 
han tom trimma duplexfilter och gora 
helt exakta matningar av ett single 
sideband.
- Varfor har du inte en spectrumanaly- 
sator?
- Visst har vi en sadan, svarar Jonas, 
men den anvands mest vid antenn- 
matningar.

CMTA-54:ans spectrummonitor kla- 
rar alia de matuppgifter som kravs i en 
modem serviceverkstad.
- Ar det inte svart att reparera de pytte- 
sma apparater, som finns nu for tiden 
blir min nasta fraga.
- Nej, inte alls. Visserligen ar allt smatt 
men ofta kan det vara lattare att fixa en 
supermodem rig till skillnad fran en 
gammaldags rorhack.

Dar tick vi allt nagot att tanka pa!

Dator for information, ritningar och 
kataloger
Ingen forsaljning fungerar utan reklam. 
Det ar allmant omvittnat och enligt 
Bengt ar situationen exakt densamma i 
detta hus. De annonser vi senaste aret 
har kunnat se i QTC har producerats 
helt och hallet med egen datakraft. En 
Macintosch av senaste snitt med hog- 
upplosande 21 turns fargskarm tillsam-
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Satelliter SM0DZL Anders Svensson Biabarsvagen 9 761 63 Norrtalje Tel 0176-198 62

OSCAR-13:
Under februari och mars genomfors att antal 
ZRO test.
Syftet ar att ge radioamatdrer moj lighet att testa 
s&val sina stationers som sin egen form&ga att 
ta emot signaler fran satelliter i detta fall OS
CAR-13.

WA5ZIB/Andy sanderCW 50 tecken/min pa 
145.840 kHz inledningsvis med samma 
signalstyrka (“zero” = 0 db) som fyrsignalen 
pa 145.812 kHz. Darefter minskas effekten till 
halften mao -3db. Detta upprepas tills man nar 
-30 db. Den som fortfarande hanger med har 
kan betrakta sig som varldmastare.
Under mars manad galler foljande tider:
19 mars 1994 1930Z NA/SA/Europa/Afrika 
26 mars 1994 2315Z NA/SA

Deltagare som vill fa diplom kan skicka sina 
rapporter till:
Andy MacAllister WA5ZIB,
AMSAT V.P. User Operations,
14714 Knights Way Drive,
Houston, Texas 77083-5640 U.S.A.

RS-10:
Anvander mode A. Aven ROBOTen ar igang.
Uppfrekvens 145.820 MHz och nerp^ 29.403 
MHz.

RS-12:
Forsattningsvis mode K med rika mojigheter 
till langvaga kontakter bortom horisonten.

FO-20:
Under mars kommer FUJI-OSCAR-20 att an- 
vanda foljande modsschema: 

1994-
02-23 08:05 UTC» 
03-02 06:40 UTC» 
03-0907:05 UTC» 
03-16 07:30 UTC » 
03-23 07:52 UTC»

1994
03-02 06:40 UTC JA 
03-09 07:05 UTCJD 
03-16 07:30 UTC JA 
03-23 07:52 UTC JD 
03-3008:15 UTC JA

AO-21:
Den 29 januari 1994 fyllde OSCAR-21 3 ar i 
rymden. Den ar aven kand som RS-14 och RM- 
1. Detta ar det forsta samarbetsprojektet mel- 
lan ryska och tyska radioamatdrer inom 
satellitomradet.
Satelliten har tva linjara transpondrar mode-B 
samt RUDAK-2 digital transponder ner p& 
145.983 MHz

ARSENE OSCAR-24:
25 januari 1994 gjordes ett forsok att &nyo akti- 
vera ARSENE.

Under 1 timme sandes kommandon fran 
FF1STA for att forsoka fS satelliten tillbaka i

Mode:S men utan resultat.
Man misstanker att batterispanningen under 

en eklips i hostas sjonk s& ldgt att satelliten au- 
tomatiskt gick over i mode:B.

Mode B-sandaren p& 145.975 MHz blev aid
rig aktiverad p g a nagot fel. Nytt forsok kom
mer att genomforas i mitten av april da man rak- 
nar med att ARSENE ar som kallast.

ARIANE V59:
Senaste versionen av NASA objektnummer:
22823 93-61ASPOT-3 Jordresurs/fotosatellit
22824 93-6IB Stella Tyskgeodetisk satellit
22825 93-61C Eyesat AO-27
22826 93-6IDItamsat 10-26
22827 93-61E HealthSat
22828 93-6IF Barraket (Sannolikt)
22829 93-61GPoSat PO-28
22830 93-61 HKitsat-B KO-25
OBS Healthsat och barraketen har bytt NASA 
objektnummer sedan sist. Men nu har forhopp- 
ningsvis NASA bestamts sig.

KITSAT-B/OSCAR-25:
BBSen kommer om al It gar val att starta under 
februari. Frekvens 435.175 MHz 9600 baud 
FSK samma som for KO-23/UO-22/PoSAT. 
Eftersom alia experiment annu intearavslutade 
kan vissa stomingar
uppstl

MIR:
Aktiv mest pa packet men ibland aven pa FM 
145.550 MHz. Andra frekvenser som utnyttjas 
i kommunikationen med marken 
ar 143.625 och 121.750 MHz.

Rymdfarjan:
Discovery STS-60 lyfte fran Cape Kennedy pa 
utsatt tid den 3 februari med tre radioamatdrer 
ombord: Sergej Krikalev, U5MIR/UZ3AK, 
chef Charlie Bolden, KE4IQB och Ron Sega, 
KC5ETH och tre astronauter. Fr£n 
mellansverige hordes signalema (packet) pa 
145.550 kHz med
god styrka. Den 6 hade Sergej U5MIR kontakt 
med en klubbstation i Moskva. QSL med SASE 
kan skickas till:
STS-60 QSL, Education Activities Division, 
ARRL
225 Main St, Newington, Conn 06111, U.S.A

Nasta SAREX aktivitet planeras pa STS-59 
Endeavour med nominell start 7 april 1994. 
Baninklinationen ar 57 grader och hojden en- 
dast 200 km 6 personer ombord darav 2 radioa
matdrer N5RAX/Linda Godwin och N5QWL/ 
Jay Apt. Farden beraknas vara i 9 dygn.

TUBSAT-B:
Den 25 januari 1994 sandes en tysk satellit 
TUBSAT-B upp fran Plesetsk-basen tillsam- 

mans med METEOR-3 6. Det ar ingen 
amatorsatellit men har en nerlank pa 143.075 
MHz FSK.

PHASE 3D:
Strukturen skall vara klar till juni 1994. Daref
ter foljer integreringen av de olika modulema. 
Startdatum nagon gang under 1996.
Frekvensema ar i det narmaste spikade:

21.210 - 21.250 MHz upplank
29.330 nerlank (ingen transponder)

145.805 - 145.995 MHz upp- & nerlank
435.200 - 435.700 MHz upplank 1
436.000 - 436.500 MHz upplank 2
435.300 - 435.700 MHz nerlank

1268.500 - 1269.0 MHz upplank 1
1269.000 - 1269.5 MHz upplank 2
2400.500 - 2400.9 MHz nerlank
2400.100 - 2400.5 MHz upplank
5839.990 - 5840.01 MHz nerlank
10451.00 - 10451.5 MHz upplank

24047.990 -24048.01 MHz nerlank

SATGATE:
Det finns for narvarande 36 SATGATE statio
ner for formedling av packetmeddelanden via 
satellit. Fdr Sverige, Norge och Finland anvands 
OH6SAT medandanskamautnyttjarON6KVI.

AMSAT-ndtet
Aktiveras varje 

sondag kl 1000 svensk tid pd 
3740 kHz samt 

kl 1045 pd ta 7065 kHz. 
Signal: SKOTX 

Operator Henry SM5BVF

AMSAT-SM BBS
Finns nu pd telefon 

08-636 99 59 
300/1200/2400/9600

baud, 
eller 

08-765 97 78
14400 baud.
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Gratulerar
Nya signaler

Sobredo Hernan 
Sundvall Glenn 
Klockar Tomas 
Gervais Loic 
Svensson Ramon 
Lewin Goran 
Svang&rd Bo 
Carlsson Jesper 
Nilsson Magnus 
Johansson Magnus 
Karlsson Ulla 
Wiik Mikael 
Carlsson Pontus 
Ericson Peter 
Torched Jonas 
Torched Lena 
Nilsson Anna 
Petersson Tomas 
Karlsson Stanley 
Zywczyk Leopld 
Klemhs Anders 
Stark Fredrik 
Svensson Jan 
Uppstrom Daniel 
Holmgren Mikael 
Jensen Aage 
Lindstrom Cecilia 
Kalldal Hans 
Sjoberg Henrik
Hult Erik 
Sjoberg Airie 
Hulthe Johan

Johan Enbergsv 7 
Kr^kbergsv 34
B^gev 102
Siriusg 52 
Nidarosg 36
Box 116 (Storg 61) 
Genvalla 3174
Fredriksstrandsv 6
Box 143 (Sjdkullev4) 
Spareksv 9
Kumming 8
Krusenhofsv 262 
Kremlag 2
Kr&krisv 9B:104
Tryffelg 2 
Tryffelg 2
Thureg&rden Jamvagsg 11 
Lindby 4371
Vinkelgatan 1
Bergkullev 247 
Guldflyv 19 
GSlstad Kvam 
Munkebackstorget 4 
Godhemsg 24C, 1 
Lingv 177, 3 tr 
Engdahlsg 4D 
Klyfter&sen 56
Eklanda Hage 87 
S:t Goransg 5A 
S:t Hansg 6, 2 
S:t Goransg 5A 
Part-Antons gata 142

171 62 Soina
954 42 S Sunderbyn 
856 52 Hamdsand
195 55 Marsta
164 34 Kista
524 22 Herrljunga
831 93 Ostersund 
185 31 Vaxholm
435 23 Molnlycke
384 93 Alem
424 43 Angered
616 32Aby
386 32 Farjestaden 
591 34 Motala 
386 32 Farjestaden
386 32 Farjestaden 
360 60 Vissefjarda
387 94 Borgholm 
310 10 V^xtorp
461 66 Trollhattan
313 03 Aled
590 50 Vikingstad
416 73 Goteborg 
414 68 Goteborg
123 59 Farsta 
412 59 Goteborg
427 35 Billdal
431 49 Molndal
392 46 Kalmar
621 57 Visby
392 46 Kalmar
426 79 V Frolunda

Homing

SM0MPE
SM2VFC 
SM3VFD 
SM0VFE
SM0VFF 
SM6VFG 
SM3VFH
SM0VFI
SM6VFJ 
SM7VFK 
SM6VFL
SM5VFM 
SM7VFN 
SM5VFP 
SM7VFQ 
SM7VFR 
SM7VFS
SM7VFT 
SM6VFU
SM6VFV 
SM6VFW 
SM5VFX
SM6VFY
SM6VFZ
SM0VGA 
SM6VGB 
SM6VGD 
SM6VGE
SM7VGF 
SM1VGG
SM7VGT 
SM6VGV

SM6KWJ C Johansson Tomas Pl 1203 Sjostigen 438 94 Harryda
SM7MCD A Nilsson Leif Box 4075 (Vardshusv 2A) 390 04 Kalmar
SM3ORC C Schonberg Tonu Box 108 (Kyrkv 53) 880 50 Backe
SMOOVU A Gullstrand Bertil Smedv 79 146 36 Tullinge
SM7RXE C Rolf Martin Pl 2583 281 90 Hassleholm
SM5TGU C Thunberg Lars Box 109 (Kummelv 12) 640 31 Mellosa
SM0THU C Ostlund Anders Gullvivestigen 2 153 31 Jama
SM4TLB A Oscarson Per KallSnget 6211 777 91 Smedjebacken
SM4TUZ A Peltonen Ilkka Provarg IB 784 55 Borlange
SM4UEF C Tomt Bengt-Ame Sionsv 55 792 77 NusnSs
SM7UHX C Agerhed Jonas Gestadcis 4112 387 94 Borgholm
SM4UPU A Hedstrom Tomas SodersStra 1071 783 90 Sater
SM6UQJ A Lindvall Jonas Torahogsv 4 437 33 Lindome
SM6USW A Agne Weine Algatan 28 565 33 Mullsjo
SM0UWQ C Brodin Nadja Grondalsv 10 117 68 Stockhom
SM6VAO T Amtzen Christer Persgfirde 38 437 33 Lindome

SM6-mote i Vanersborg
Datum: Lordagen den 19 mars -94
Plats: Volvo Brandt vid sodra in-

farten till Vanersborg.
SK6SSA lyssnar p& 145.375 MHz for 

inlotsning.
Vi borjar kl 10.00 dci utstallare finns pa 

plats. Pci programmet for dagen st&r bl a 
demonstration av ATV och foredrag om 
Mobitex.

Lunch serveras kl 12 - 13. Darefter borjar 
sjalva motesforhandlingama. For vidare 
info lyssna pa SSA-bullen.

Valkomna halsar
SM6KAT Solveig 
DL6

Odd Fellow Ham Radio Club

kallar till &rsmote i Falun
Lordagen den 23 april 1994.

Plats: Anvisad lokal i Lugnets gymnasie- 
skola. For eventuell ovemattning och del- 
tagande i SSA:s arsmotessupe - folj anvis- 
ningar i QTC.
Checka in pa ODD FELLOW-natet for 

information om tidpunkt for motet (prel. kl 
14.00 SNT).
Frekvens: 3775 ± QRM, kl. 08.30 SNT

Valkommen halsar styrelsen 
genom SM6CU Jack

Radio for 160 MHz 
till ambulanser i Estland 

Vi ar en grupp som arbetar med hjalp- 
sandningar till Estland. Nu ar det angelaget 
att skaffa radioutrustning till tvci ambu
lanser. Kan vi fa hjalp med n^gra stationer 
for 160 MHz-bandet?
Ring eller faxa om du har n&got tips! 

SM6CIS Erland
Tel/fax 0300-241 81 
Hedenborg 7102
434 97 Kungsbacka

Vi har gjort tv£ resor med hjalpsandningar 
till Tallin genom Svensk KSrnbransle- 
hanterings tillmotesgciende. Resoma har 
gjort med ett icke obekant fartyg - Sigyn. 
Dar har jag fatt kora radio med medhavd 
utrustning fiin den numera obemannade 
radiohytten.

SM6CIS Erland
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Silent Key
11 a t

SM7FJI Bertil Berg
Nagra dagar fore nyar naddes vi av 
budet att SM7FJI, Bertil Berg, avlidit 
efter en tids sjukdom. Bertil var under 
manga ar den som hade hand om QSL- 
sorteringen i den sodra landsandan, ctt 
uppdrag som han skottc till alias stora 
belatenhet. Bertil var ocksa en duktig 
tekniker. Mangaharfatthjalpmedtrim- 
ning och reparation hos honom. For- 
utom amatorradion sysslade han med 
tagbygge. Han byggde allt sjalv, svar- 
vade hjul och axlar och byggde lok och 
vagnar.

Bertil spelade under manga ar horn i 
Hemvamets musikkar.

Han var medlem i FRO och under en 
period var han telegrafilarare for FRO 
padavarande Lv4. Bertil varalltid ’’forst 
pa plan” pa SM7-bullens frekvens for 
att bereda plats for operatdren.

Vi kommer att sakna Bertils rost i 
etem och hans hjalpsamhet.

Malmo-amatorerna/FRO 
gm SM7AVZ

SM2MUXHans Olsson
Var kare van och klubbmedlem Hans har 
lamnat oss den 13 januari i sorg och sak- 
nad.

Ofattbart, icke ens 48 ar fylld!
Hans var alltid glad, trcvlig och hjalp- 

sam, en stottepelare i klubbverksamheten 
fbross i PARK-Pitea Amator Radio Klubb 
SK2AZ.
Han var en av de som drev pa aterupp- 

vaknandet av klubbverksamheten i Pitea. 
Alltid hjalpsam vad det an vara manne, 

bl a klubbungdomamas matte-kemi pro
blem klarade han av att fbrklara och hitta 
en losning pa med glans.
Tidigare var Hans en aktiv medlem och 

upphovsmannen bakom SK2QG Home- 
fors Amateur Radio Association. Hans var 
ocksa ordforande i Kalix Radioklubb 
SK2HG under nagra ar.
Vara tankar gar till frun Anne-Carlotte 

och bamen Chrispin och Andreas. 
Tack for allt Hans, vila i frid!

Hornefors ARAss,
Kalix Radio Klubb 
Pitea Amator Radio Klubb 
genom SM2ECL

SM5GX Henry Granstedt
Henrys radiointresse inleddes efter be- 
kantskap med ”Radio-Fredrik” i Lud- 
vika. Signalen SM5GX fick Henry ar 
1947 efter att ha varit SM4-741 under 
ett par ar. Som manga andra byggde 
Henry sjalv sin forsta sandare och mot- 
tagare.

Efter ingenjorsstudier i Stockholm 
kom han till laboratoriet vid ASEA for 
att senare arbetamed larlingsutbildning 
och besokande fran hela varlden.

Henry var ocksa larare vid en del 
kurser i telegrafi och radioteknik i Lud- 
vika.

Som pensioner bosatte sig Henry med 
familj i Enkoping, darhan var medlem 
i FRO och aven deltog i radioscout- 
aktiviteter (JOTA). Henrys rost hordes 
ofta i ’’Enkopingsringen” pa 3750 kHz 
klockan 09.00. Under Vasteras Radio- 
klubbs jubileumsar 1993 bidrog han 
oftamed poang for diplomet VRK 50 ar 
-jatill och med andatill dagen fore sin 
dod. Henry blev 75 ar. (30 juli 1993) 
Vart varma deltagande med Henrys 

firu Naimi och sonen Olof med familj.

Vasteras Radioklubb 
ASEA Radio Amateurs 
och Enkopingsringen 
genom SM5BTX

SM6BNC Sven-Anders Bjuggner 
har avlidit i en alder av 72 ar och 
Halmstad har harmed mistat en av sina 
aldstahams.

Sven-Anders lade pa 50-talet ned ett 
fint arbete inom Halmstads Kortvags- 
amatdrers styrelse, dar han en tid var 
sekreterare.
Gamla Halmstadsamatdrer kommer 

alltid att minnas Sven-Anders som en 
palitlig van och intresserad medlem.

SM6QB Magnus Kruuse

HUtnyttjar 
du ord- 
behand- 
lare?

Bidrag till QTC tas gama emot viabrev, fax, 
modem, packet och muntligt med skiftande 
trafiksatt.
Ett praktiskt och smidigt satt ar att fatexten 

pa diskett, speciellt med tanke pa att de fiesta 
bidrag idag ar skrivna med ordbehandlare! 
Men skicka gama med en utskrift samtidigt! 
QTC-red. har hittills klarat att ta emot text 
fran sa gott som samtliga ordbehandlings- 
program.

SM3 Distriktsmote
DL3 och Delsbo Radioklubb inbjuder till 
SM3-mote den 9 april i Delsbo.
Boka in den dagen redan nu!
Narmare information kommer i aprilnumret 

av QTC, SSA-bullen och pa packet.

Delsbo Radioamatdrer och 
DL3/SM3CWE Owe

SM4-mdte
Nu ar det hog tid att du reserverar lordagen 
den 19 mars for varens distriktsmote.
Vi traffas i Karlstad pa det vanliga stallet: 

Gamla Badhuset, Norra Strandgatan 
i Karlstad.
Samling med morgonfika 9-10.
Motet bdrj ar kl. 10.00
Viktigapunkter, bl amotionema till SSA ars- 
mote, finns pa dagordningen sa jag hoppas att 
Du kommer!

Valkomna onskar
Radioforeningen i Karlstad och DL4.

Distriktsmote SM2
Varens distriktsmote i SM2 sker lordagen 
den 9 april i Pitea.
Plats: Musikhogskolan, Snickargatan 20. 
Tider:
11.00 - 12.00 Samling
12.00 - 14.00 Distriktsmote 
14.00 - 14.30 Fikamm
14.30 - 16.00 Visning av musikhog- 
skolans ljudteknikerutbildning och studio. 

Om det vill sig litet, far vi se amatdrmaterial 
fran en lokal firma.
Dessutom visar vi JV-Fax "pa luften". 
Inlotsning pa R0 och 145.450.

Valkomna!
Park och DL2
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Distriktsmote SM5
Linkoping

Lordagen den 12 mars 
med start kl 10.00 SNT

Munkhagsskolans aula i stadsdelen Johan- 
nelund i Linkoping

Program
• SSA - och DL5-information. Nyheter fran 
styrelsens arbete. Motionema fran SSA ars- 
mote. Valberedning (DL5) infor 1995

SM5KUX
• Packet radio i SM5 med omnejd. Panel- 
diskussion. Planer och ideer for framtiden. 
Diskussionsledare: SM5KUX
• Jaga DX pa kortvag - nar konditionema ar
pa nedatgaende eller nastan saknas! Tips 
och ideer. SM5CAK
• Vi tittar pa bilder som gar att hamta fran 
kortvagen - bade amatorbanden och andra 
frekvenser. Bildkommunikation via tva me
ter. Demonstration. SM5HBL

Inlotsning via SK5RHT - kanal R5. 
Klubb stationens anropssignal ar SK5AS 

Valkommen
Linkopings Radioamatdrer 
gm SM5FSB Bengt

SM7-mdte 
Helsingborg

Lordagen den 26 mars
NSRA:s klubblokal,
Faktorsgatan 5, Helsingborg. 
Inlotsning pa R2 i Helsingborg.

Program
09.00 - 10.00 Inlotsning och fika. 
10.00- SM7-mdte
Behandling av motioner till SSA arsmote. 
SSA:s styrelses utlatande over 
motionema. Behandling av 
styrelseforslag, stadgeandring. Elmer- 
aktviteter.

Valberedning for SM7

Lansrepresentanter behovs inte det?

Stomingar pa 2 m fran Kabel-TV kanal
S6. Vad gor vi?

• SARA "Samhallsnyttiga Radioamatd
rer" - vad ar det? SM7KHF Lennart 
Wiberg informerar.

Fragor som ror dig! Kom och var med!

Valkommen - aven du som annu ej ar 
SSA-medlem!

73 de
SM7DEW Jan DL7

p

SM-kalender 1994

. Uppgifter for uppdatering av kalendem lamnas till:
/ Packet radio: SM5HIH ©SK5UM

Fax: 0157-10558
Brev: Flens Radioamatdrer, Rundv7,642 34 Flen

Datum Klubb Aktivitet QTH Info

Mars
940312
SM5KUX

SK5AS Distriktsmote SM5 Linkoping

940319 SK7CA Arsmote KRAS Kalmar SM7NZB
940326-27 TestCQWPXSSB SM3SGP

April
940409 SK2AZ Arsmote Pite£ Amatorradioklubb Pited SM2CTF
940416 SK7CS Auktion KRAS Kalmar SK7NZB
940423-24 SK4AO Arsmote SSA Falun SM4PUR

Maj
940514-15 OH2NXXFieldDay GIGA Camp, 3rd annual Rajamaki OH2LCQ
940521-22 SK5BN NRK Field-Days Sorsjon SM5RN
940522 Test SSA Portabeltesten SM3SGP
940528-29 TestCQWPXCW SM3SGP

Juni

Juli
940701-03 SK4BM FieldDay Bjommdte Sunne SM5ERW
940709-10 Test IARU HF Champion SM3SGP

Augusti
940805-07 SK1BL GRK FieldDay. Oppen for alia Visby SM1IRS

September
940903 SKOMK Loppmarknad Nykvam SM5CCT
940912-17 SM4 VMiRavjakt (ARDF) SMOBGU
940917-18 Test SAC CW SM3SGP
941001 SK7AX Loppmarknad SV ARK Huskvama SM7FDO
940924-25 Test SAC SSB SM3SGP

Oktober
941014-16 JOTA Jamboree On The Air SK7TS
941029-30 Test CQWW SSB SM3SGP

November
941126-27 TestCQWWCW SM3SGP

December

Januari 95

Februari
950205 SK5UM Arsmote Flens Radioamatorer Flen SM5HIH

Mer info om ovanstaende aktiviteter i kommande QTC.
Kalendem aravsedd att vara till hjalpvidlangtidsplaneringavklubbaktiviteter. Kalenderuppgifterkan
laggas in tor obegransad framtid. Kalendem publiceras regelbundet i QTC.

>-__________
SM5HIH Goran

Utnyttja almanackan
sa undviker din klubb krockar med andras aktivi- 
teter.
Skicka gama in preliminart datum - och andring 
senare, om det skulle bli aktuellt.
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Hcim- 
onnonser

Annonspris for medlemmar 40 kr for annons 
om hogst 200 tecken. Darefter 5 kr for varje 
paborjad grupp om 40 tecken.
For affarsmassig annonsering samt for icke 
medlemmar ar grundpriset 100 kr for 200 
tecken och tillagget 10 kr per grupp om 40 
tecken.
Text och detaining i forskott, sandes till 
SSA, Ostmarksgatan 43,123 42 Farsta. 
Postgiro 27 388-8. Bankgiro: 370-1075. 
Sista inlamningsdag den 10:e i manaden fore 
inforandet.
Detgarutmarktatt utnyttja postgirots inbetal- 
ningskort dar annonstextenskrivspatextdelen. 
Tank pa aft vi endast erhaller en kopia av 
inbetalni ngskortet dar annonstexten kan vara 
svarlast. Skriv darfor extra tydligt!

Kopes

□ Manual till Kenwood TR7600 och 
RM76. Kopierad eller original. 
SM6MZE Ralf® 0522-863 94

□ Rotor Hy-Gain Ham-IV altemativt 
T2X Tailtwister eller annan med
Qn cipL' v9ypI

SM7AYV Osten ® 0435-607 01

□ Antenn Cushcraft R7.
SM7OIC Lennart ® 046-11 01 07

□ KortvagstransceiverTS530S,
TS830S, IC740 eller liknande. Kopes 
aven transverter 28-144 ar av intresse. 
SK6DK Varbcrgs Sandareamatorer gm 
SM60EW Bengt ® 0340-714 30 
(dagtid) 0340-413 33 (kvall)

□ 2m packet-rigg, packetmodem
(PC), 70 cm Packetrigg, 2 m allmode, 6 
m TCVR eller transverter (2m el 10 m), 
2m-10m transverter. SM7UYJ Ro
ger ® 046-14 12 73, 0418-591 47

□ Duobands mobiltransceiver 2/70. 
Exempelvis IC-3230, 2410 eller 
liknande i gott skick och till bra pris. 
SM4RRD Kias ® 023-213 29

□ 2 el Yagiantenn for 40-meters- 
bandet. Vertikalantenn for 80 m. 
SM3OKC Christer
® 0290-70 267 eller 010-25 14 161

□ Slutsteg KV QRO. Fasningsnat 
80m. Antennmatbrygga. SWR- 
analysator. QRO Matchbox m m. 
SM3HXD Johan ® 060-240 11

□ Tysk militarmottagarc UKW E.e. 
Command-mottagare BC-454 3-6 MHz 
och BC-455 6-9, 1 MHz. Heathkit 
HW-17 manual och kopplingsschema i 
original eller kopia. Bird probe 10 watt 
100-250 MHz.
SM7BOZ Anders ® 040-54 95 24

□ Ror till slutsteg 3 st. 8874 eller 3CX 
400 A7.
SM4AWTNisse ® 0552-200 89

□ C-64 Program, diskett, R’l’lY, 
packet, med flera tillbehor. Aven 
modem till dito.
SM7VEV Berne ® 042-22 97 16

□ Skrotad/skrotfardig KV-Yagi kopes. 
SM5AKS Bertil
® 0171-670 47 efter 15/3-94

□ Daiwa rotormotor MR-750U eller 
hel rotorenhet MR-750. Linjart 432 PA 
50-75W alt. lamplig transistor till 
sadant.
SM5DFF Lennart ® 011-14 30 88

□ Vargardamast 9 m, elevationsrotor 
Yaesu G-500A, preamp for mast
montage 2 m.
SM6UM0 Mikael ® 0520-971 06

Saljes
□ UFB prylar. AEA PK 232MBX, 
TNC, inkl. senaste updat. jan 94, nypris 
4.600 kr. 3.000 kr. MacRatt ver, 2.1, 
komplett, 200 kr. ICOM EX-627, aut./ 
man antennomkopplare, 9 ingangar, 
nypris 3.300 kr, 2.000 kr.
SM0EBP, Borge ® 08-86 45 87

□ ICOM IC-1271E 10W, allmode 23 
cm, pris 4.000 kr. DRAKE TR7 med 
natdel och cw-filter.Pris 4.500 kr. 
DRAKE C-line komplett. pris 2.000 kr. 
Slutsteg 2m 10W in, 150W ut inbyggd 
preamp, pris 1.750 kr. Slutsteg 70 cm. 
4W in 50W ut. pris 1.400 kr. Kenwood 
TM-401,70 cm. mobilstation. pris
2.500 kr.
SMOOEK Jaan ® 08-720 15 17

□ Fackverksmast 32 m, galvad, 3-kant 
4 st 7-m sektioner. Wire 8-10 mm 2- 
buntar 100 m/var, Mkt grova vant- 

skruvar + div annat antenn mtrl. Allt till 
hogstbj.
Frederic Grahn ® 035-18 63 24 e 18.

□ Dodsboet efter SM5VK saljer: 
IC25E, 2000 kr. IC2SRE 2m 
transc+RX 25- 950 MHz, 4000 kr. IC 
720A+PS 3000 kr. IC730 4000 kr. 
ICSM5 mic 400 kr. Multi-8 2m- 
transc+VFO 500 kr. SB 200 PA, 5000 
kr. AF606K LF-filter, 800 kr. DK210, 
elbug, 500 kr. Bencher manip, 500 kr. 
CW-nyckel LME 500 kr. VS300A, ant 
tuner 500 kr. Ant. avst m rullspole, m. 
a. 500 kr. PK232 MBX, packet modem
2.500 kr. TV3300LP, lagp filter 400 
kr. Program vara f Comm 64/ 128, 
Comfax + Pakratt 500 kr. GOS 522B, 
osc sc. 20 MHz, 1500 kr. IG5282 LF- 
gen, Heathk, 500 kr. BEST 2400, tfii 
modem, 800 kr. CR2021, rx Uniden 
LV MV KV o FM 500 kr.
SM5ASV Ingemar Gidfors arb 
® 0173-62026, hem 11263

□ The Russian Callbook. Innehallande 
adresser till en mangd lyska amatorer, 
samt till manga QSL-byraer i manga 
ryska republiker. Utgiven av Valery 
Kharchenko RA6YR. Pris 85 kr. 
SM7DEWJan
® 0372-141 49 Fax 0372-152 60

□ IC-725 med 250 Hz CW-filter,
5.500 kr. IC2E, 1.000 kr. FT DX500
1.500 kr.
SM3LLC Hans ® 026-65 22 89

□ Kenwood. Tvastycken TS940SAT. 
Kortvagstransceivers med TcXo samt 
CW o AM-filter plus matchande 
hogtalare SP940/930. Pris 20.500 kr. 
Kenwood-slutsteg TL922 med slutror 
3-500Z, pris 12.000 kr. Extra slutror 
Eimac 3-500z (ett par) Pris 4.200 kr. 
Kenwood TS440-SAT kortvags- 
transceiver. Pris 9.500 kr. Antenn- 
tuner, NYE Viking 3 kW! 1,6-30 MHz 
for 3-koax + 1-stege. Pris 4.500 kr. 
Communications-terminal Universal
M-7000 V7 med monitor. Avsedd for 
mottagning av mycket avancerad data- 
mode. 7.500 kr. Nat-aggregat Drake 
PS-7. 13,8V - 20 amp. 1.000 kr. Versa- 
Tower 24m. Heavy-duty med Yeasu 
rotor G-800 SDX samt KV-beam 
Create 318B. 5-el - 3 band och tillho- 
rande kablage och staglinor (pa rot). 
Pris 20.500 kr. SM6CUA Jan-Olof 
® 0534-30 425

□ Telegrafikurs. Upp till 90-takt pa 27 
kassetter. 500 kr.
SM5CDK Bengt ® 018-12 88 42
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□ Foljande 2-meters utrustning saljes: 
5/8 mobilantenn Araki MG-285 3,2 
dB. Passande Magnetfot Diamond DP- 
SPM. Cue Dee 4 element yagi, HB 9 
CV -2 element yagi. Mobilstation 
Kenwood TM-221E, 25W, 14 minnes- 
kanaler, scanning m m 2.600 kr. 
Vaggfaste (oanvant) for mastror. Allt i 
mycket tint skick!
SM4RRD Kias ® 023-213 29

□ IC701 + IC701PS + ICSM2,
IC21 IE + mic, ICRM1 remote control
ler, SB230 slutsteg, SA 2040 
antennfilter, HD 1410 clkeyer, KLM 
KT34A aidrig uppsatt. Rorsockel
SK600.
SM5CRV Goran ® 018-39 70 90

□ Callbook 93 bada 200 kr. "Inline 
Instruments Inc" relalada och manover- 
box for tre antenner i masttoppen men 
bara en koax. Relastrom via koaxen 
200 kr. Plus porton.
SM5LI Harry ® 08-89 27 98

□ Kenwood TS430 S med PWR 
PS430.1 nyskick. Pris 8.500 kr. Ev 
tages TS820S i dellikvid.
SM5BFA® 08-39 18 37

□ Icom 275E, 2 m all mode. Pris
8.500 kr.
SM6NETTony ® 0515-194 87

□ Kenwood TH-75E 3.000 kr. KPC-2 
v. 5.01 1.000 kr.
SM5JFL Joakim 0) 0224-195 00

□ TS700G, 2m SSB/CW/FM/AM, 
VFO-styrd + 12 fasta kanaler, 10W inkl 
Daiwa HF-steg. Pris 2.950 kr. Atari 
Portfolio inkl parallellinterface och 
manualer. Pris 2.300 kr.
SM0FLT Ingvar ® 08-530 350 19

□ Packetradiomodem PacCom TN- 
320 1.250 kr. Faxmodem Datel 2400 
FD/Fax 1.000. SM3MIZ Jorma
® 060-56 80 85, 010-224 90 93

□ Mobilrigg 2 m FM 45WIC229H. 
Pris 3.000 kr. Kortvagsrigg med extra 
VFO Drake TR3. Pris 2.000 kr. 
SK6DK Varbergs Sandareamatdrer gm 
SM6OEW Bengt ® 0340-714 30 
(dagtid) 0340-413 33 (kvall)

□ Drake MN-2000 matchbox, 2 kW, ej 
WARC-band 400 kr. Yaesu FRG-7 rx 
0,5-30 MHz 800 kr. Trio 9R4J rx 0,5- 
30 MHz (ror, 50-tal) 200 kr. SM0EKY 
Mats® 08-751 10 73

□ Ten-Tec OMNI V i mycket fint 
skick. AEA PK-900 multimode mo
dem av senaste snitt. SRA CN 605 70 
cm stn omb.bar med x-talkit.
SM3SV Sven ® 060-19 53 46 (arb) 
060-15 39 79 (bost)

□ Modem PTC 2.02 for Pactor, Amtor 
och RTTY. PC-program medfoljer. 
Pris 2.000 kr. Vertikal antenn GAP- 
DX6 10-80 meter. Hamtpris 1.400 kr. 
SM7AIA Alle ® 044-11 26 53

□ PK-232 MultiMode inkl. bl.a. Pactor 
2. 500 kr, PacComm PTC Amtor/ 
RTTY/Pactor 2.000 kr, PacComm 
Tiny-2 600 kr, Telereader TNC-24 
MultiMode inkl. bl.a. Amtor och 
Packet PSK 1.000 kr, IBM PS/2 m. 30- 
021 700 kr. Siemens NMT 900 inkl. 
tillbehor 1.800 kr. SM6FMB
Sven ® 031-97 27 33 (Tele.svar.)

□ Brother EP-44 elektronisk skrivma- 
skin inkl tillbehorsvaska, rullpapper 
och ext hallare, batterielim. Manga 
funktioner med RS 232C interface for 
anv ss skrivare, terminal el f ansi t 
skonskrivare etc. 900 kr. Handic 006 
polisrx med manga Xtals 500 kr. 
SM7GR ® 0456-229 29

□ Icom RI superscanner 100 kHz - 
1300MHz, med mycket tillbehor 
(nypris 5.250 kr). Pris 2.800 kr. 
SM7NPI
® 0414-222 23, 0740-15 66 59

□ KV-transceiver allband Icom 720A 
+ antenna tuner AT-100 + PS20 + mic 
SM5 - CW-filter, servicehandbok. FB- 
skick. 7.800 kr.
SM0EQK Bengt ® 08-552 455 77

□ Yaesu FT-470 duobander. Utokad 
RX 130-180 MHz samt 430-500 MHz. 
Ackar och laddare. 3.500 kr. 
SM0SGH Peter ® 08-659 71 83

□ Handapparat, Icom IC-32-E. 
Duobandare i nyskick. Pris 3.000 kr. 
SM5TSP Lasse ® 0173-401 73

□ Kenwood TW 4000 Duoband FM 
25W 3.300 kr. Kenwood TS440S/AT 
cw-filter m m 9.000 kr. TNC-2 packet
modem 900 kr. Kenwood bordsmic 
MC-85 800 kr.
SM7BHM Ewe ® 044-22 94 84

^Saxat
SM2CTF Gunnar Jonsson
FlintavSoen 2. 940 28 ROSVIK 0911-56752

Radio Amatoori
Forst kan vi notera, att det firms intresse av att 
ha svensksprakigt material i tidningen. Boijan 
gors med en artikel om ’’Ancient Beacon 
Award” = ’’Fomeldamas Natt”. I dvrigt kan 
noteras en fortsattning pa en tidigare paboijad 
artikelserie om digital signalbehandling. Vi- 
dare firms en artikel av OH3RU om ampli- 
tudmodulation och S SB. OH6ND har se dan en 
artikel om en antennkopplare(verkar intres
sant!). OH6EH/2 bidrar med en artikel om 
olika satellitmoder.

OZ
I OZ for januari borjar man med en grundlig 
artikel om forstarkning pa olika antenner. 
OZ9ZI har matt pa ett antal kommersiella 
antenner, och hans resultat ar nedslaende, of- 
tast uppger fabrikantema alldeles for hoga 
varden pa den forstarkning, som en viss antenn 
har! OZ IB WE fortsatter med en artikel som 
skulle kunnaheta”Nataggregat urjunkboxen”, 
men det ar inte att fbrakta, han far ut 12.5 V, 
upp till 20 A (beroende pa transformator). Se
dan folj er tredje delen av OZ7TA:s serie om en 
FM-ATV -transceiver.

Amatorradio
Norska AMATORRADIO for januari bdijar 
bra med ett antal ’’Tekniske refleksjoner” av 
LA8AK. Den har gangen behandlar han bl a en 
magnetisk loop-antenn for 80 m, inomhus- 
antenner, TNC-byggen(TNC2C). LA1ZH har 
oversatt en artikel av WN3VVN om sanning 
och logn om NiCad-batterier. LA8AK kom- 
mer sedan igen med en artikel om installning 
av parametrar i olika TNC-er(och han lovar att 
komma igen med mera synpunkter i samma 
amne).

Radcom
F. d. maste j ag sla ett slag for en av de intressan- 
taste spaltema, som finns i radioamatortid- 
skrifter. Det ar RAD-COM’s TechnicalTopics. 
Diir skriver ochkommenterar G3 V A/Pat Haw
ker sedan ett flertal ar det mesta inom amator- 
radio. I novembemumret av tidningen behand
lar han bl a hur man bor sitta nar man jobbar 
med en dator, HF-fyrama pa 14.1 MHz, syn
punkter pa det kanda slutsteget, som konstru- 
erades av G2DAF for manga ar sedan(men 
som fortfarande ar populart bland hemby ggare), 
en indikator for lag batterispanning, hogeffekts- 
transformatorer, ferritkamor contra stalull i 
baluner och en beatoscillator som ar baserad pa 
ett keramiskt filter, plus en hel del till.
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Derma straining maste aven galla 
radioamatoremas handapparater.

Undvik att hdlla handapparaten 
sa att antennen lutar 90 grader rakt 
uppat!

Vad sager expert er om 
elektromagnetisk straining orn 
detta?

Och vad sager expert er pa 
svenska spraket?

SM5CAHStig
Norberg

Signalbytar
karusellen

Jag ar valdigt glad over att 

ant Iigen ha aterfatt min signal, 

SM5CMM, aven om det nu tog 13 ar 

innan det hande. Jag vill nu 

meddela alia som tvingats till 

signa Ibyte att det nu genom en 

enkel ansokan till Telestyrelsen 

gar att fa tillbaka sin egen 

signal.

Eftersom jag vet vilken enorm 

gladje detta innebar - hoppas jag 

att manga amatdrer nu kan fa 

uppleva samma gladje som jag nu 

fatt.

Telestyrelsens positiva bemo- 

tande ar vallovligt och maste ses 

som en gest till fordjupat samar- 

bete sandareamatorer/SSA - Myndig- 

heten.

Jag kommer att forsoka dra mitt 

stra till den stacken. Det ar ju 

endast genom samarbete man kommer 

framat har i livet.

Ove Eriksson

SM5CMM

fd SM5NIZ

Aktivpa banden!

SSA. s ordforande SMOCOP Rune brukar 
uppmana oss alia att vara aktiv a pa 
am atorradiobanden.
- Kombinera detgama med annan 
aktivitet, sager han.
Som har tex- som marinmobil 
skridskoakare paNorraYngems 
isvidder.

QTC Red. SMORGP Ernst

--------------------------------- Allmiint

SSA:s svar till 
Civildepartementet:
- Ett stolleprov i 
remissfloran!

SSA har i ett remissvar till Civildepartementet 
ansett att SSA bl a kan svara for myndighetsut- 
dvning ochregelskrivning, betraffande amato- 
rradioverksamheten i Sverige.
- Aidrig i livet!
Att ’’sitta pa tva stolar” har manga ganger 

visat sig i ett minskat fortroende for de age- 
rande, ta t ex nar poliser, advokater och liikare 
utreder sin egen yrkeskars forsumligheter - 
litar nagon till 100% pa sadan verksamhet? - 
Inte jag!

Jag vill erinra om det extra arsmotet SSA hade 
i Boras - och det efterfoljande ordinarie arsmotet 
i Vasteras, dar SSA visade uppenbara svarig- 
heter att tolka sina egna stadgar - och dar for 
dvrigt en av de som utformat det nu namnda 
remissvaret satt i bankraden och buade for att 
hindra en av de foredragande att tala i ett 
arende!
Ar vi, (las SSA) mogna for ett sadant ansvar 

av myndighetsutovande?
Lat saken forbli vid det gamla, dvs att SSA 

forblir en partsorganisation med uppgift att 
tillvarataga sandareamatoremas intressen i for- 
handling med myndighet - och givetvis behalla 
de goda relationer som skapats under aren med 
myndigheten.
Objektiv myndighetsutovning kan bara utfo- 

ras av ovaldiga - och till intresseorganisa- 
tionema oberoende tjansteman.

SM5DVP Jan
uti det fagra Hallbybrunn.

Kommentar:
Myndighetema har i dag kravet att pa olika satt 
effektivisera sin verksamhet vilket ar en trend 
i dagens allmanna avregleringsstravan. Detta 
beror aven Telestyrelsen (TSN), vilken myn
dighet vi radioamatorer framst ar intresserade 
av.

Vi har sedan liinge ett val etablerat fortroen- 
defullt samarbete med TSN vilket bl a resulte- 
rat i det nya licenspaketet och ELMER-projek- 
tet.

I TSNs arbete med amatorradiofragor arbetar 
man med vitt skilda iirenden dar atgarder och 
beslut formellt innebar en myndighetsutov- 
ning. Vissa av arendena ar av sadan karaktar, 
t ex tillstandsgivningen, att de rimligen aven 
framgent maste ligga hos TSN. Andra iirenden 
skulle kunna upphora att vara myndighetsutov- 
ning, t exprovforrattningen forcertifikat. Inom 
andra omraden forekommer motsvarande re
dan. Vi har mycket att vinna genom sadant 
forfarande; okad flexibility till lagre kostnad. 
Savitt vi forstar kommer TSN att ’’rensa ut” al It 
som inte har med myndighetsutovning att gora 
och amatorradiordrelsen har mycket att vinna 
av att vi medlemmar i SSA bevakar vara intres
sen.

For arbetsgruppen
SMOCOP Rune
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Telegrafist i
1/^ SM5VDjvorea

194 36 Upplands-Vasby

Fujijama
En dag beslot jag och tva kamrater att vi skulle 
ta oss upp pa toppen av det heliga berget 
"Fujijama" - 3.766 meter over havet. Vi tog 
taget till Kawaguchiko vid foten av berget dar 
vi tog in pa ett bra hotell - Fujiya.

Dagen efter blev det jag ensam som fick 
fortsatta farden . . .

Fortsattningfran foregaende nummer

Seoul var markliga. Man hade lagt ut stora 
perforerade jammattor.

Geologema pastar att den nastan slocknade 
vulkanen ska fa ett nytt utbrott.
Saknad transceiver
Idag har jag ocksa andra tankar; tank om jag 
haft med mig en liten barbar kortvags-trans- 
ceiver och kunnat kora nagra QSO har fran 
toppen - vilken kansla och vilket antennliige!

Nerfard - hemfard
For att skydda mina redan skamfilade lagskor 
kopte jag ett par otympliga halmskor. Dom 
slets ordentligt pa de branta stigama nerfor och 
det gick at tre par pa vagen ner.

Jag gick fel pa vagen ner och hamnade pa en 
mindre plats "Gotemba". Jag frapperades av 
vilken vanlighet man visade och har fanns det 
ocksa en jamvagsstation och jag kunde resa 
tillbaks till Tokyo.

Snart var jag ocksa tillbaks till Panmunjom i 
Korea. Efter ett par veckor blev jag kommen- 
derad till Sinanju, nara Yalufloden, som utgor 
gransen mellan Korea och Kina.
Den 7 oktober startade hemfarden for oss. 

Resan gick osterut over Stilla havet. Vi mel- 
lanlandade pa Midway Island, och vidare mot 
Europa. Resan gick samma vag hem, bortsett 
att flygrutten gick via Azorema-Paris-Franfurt 
denna gang. Men ocksa pa hemvagen tick vi 
vanta pa lamplig flyglagenhet vilket gav till- 
falle till utflykter och besok till gamla anfor- 
vanter.

SM5VD Carl-Ejnar Sundberg

Resan fortsatte for mig med en tre timmars 
bussfard en bit upp mot berget. Nu borjade 
fotvandringen. Med mig hade jag en farggrann 
liten handbag med viktiga saker; tval, tand- 
borste, handduk, troja och frukt. Jag hade ocksa 
en vandringsstav. Vid varje vandringsstation 
fanns en "kontrollstation" och dar stationens 
namn brandes in i staven. Fran femte statio- 
nen fick jag sallskap med tva trevliga amerika- 
nare. Nu var vi uppe pa 3.100 meter. Det var 
alltsa666 meter kv ar upp for. Luftenvarganska 
tunn och manblev latt andfadd. Vi kampade oss 
upp till attonde stationen som vi nadde pa 
kvallen. Har fanns ett "vandrarhem" som ut- 
gjordes av en enda sovsal. Har erbjods vi 
sovplats pa bastmattor. Under kvallen kom al It 
tier vandrare. Manniskor i alia aldrar, bam, 
ungdomar, men aven forvanansvart manga 
gamla manniskor tog sig in och tick sov- 
utrymme. Det blev en orolig natt nar mannis
kor runt om snarkade, pratade och hostade. 
Men min trotthet tog snart overhanden.

Mot toppen av Fujijama - folklig tradition 
Efter nagra timmars somn vaknade jag och 
ville vandra vidare. Det var lordag och klockan 
var 0330. Jag vackte mina foljeslagare - de tva 
amerikanama och fragade om dom skulle med, 
men dom ruskade pa huvudet och sov vidare. 
Nar jag kom ut ur huset var det fortfarande 

morkt. Nu mottes jag av en overraskande syn - 
en fantastisk upplevelse. Sa langt jag kunde se 
uppat och nedat berget Fuijama sa ringlade det 
- som langa lysmaskar. Det var japaner, japa- 
ner och ater japaner som i hundratal , med 
facklor och lyktor vandrade uppfor sluttning- 
ama fran alia hall.

Sjalv hade jag inget att lysa med, men ogonen 
vande sig snart vid morkret och det var inga 
problem att folja vagen vidare uppfor. Nu 
kandes det ater att luften var tunn och det var 
anstrangande att ga.. Vissa branta strackor 
klarade jag inte mer an 10 - 15 meter utan att 
stanna ochpusta ut. Men jag aterhamtade mig 
snart och kunde forsatta klattringen.
Nu blev det allt brantare - 30 - 40 grader. 

Lavan var svart och sandig och man sjonk ner 
nagot for varje steg. Jag blev allt mer lik en 
sotare; svarta skor, kolsvarta strumpor och 
mina ljusa byxor som blev allt morkare.

Det var kallt - kanske minus tre grader och jag 
var latt kladd. Som tur var blaste det inget och 
den arbetsamma klattringen holl mig varm. 
Efter en och en halv timme nadde jag toppen.

Fujiama ar kant for att vara den me st 
formfullandade vulkankaglan i varlden. 
Bilder och malningar fran olika perspektiv 
finns i tusental.
Det hade ljusnat och "lysmaskama" hade slock- 
nat. Det lag ett molntacke under mig som 
striickte sig ut over Tokyobukten.
Har uppe fanns flera souvenirbutiker, kiosker 

och ett liten servering. Pa andra sidan kratem 
lag en meteorologiskbyggnad. Kratersidomas 
sluttningar var pa sina hall tackta med sno. 
Avstandet over kratem har pa toppen uppskat- 
tar jag till 400-500 meter.
For Japans befolkning ar det en folklig tradi

tion att nagon gang besoka toppen av "Det 
Heliga Berget" - Fuijama, och se solen ga upp 
i oster over Stilla havet. Jag sag bl a vitkladda 
japaner med vandringsstav ar med inbranda 
marken fran tidigare vandringar. Manga hade 
malat stora japanska kaligrafiska tecken pa 
ryggen och man bar flaggor i olika farger.

Solen gar upp!
Nu klockan 0435 - den 24 juli 1954 - fick jag se 
solen stiga upp over molnen i oster. En syn jag 
inte glommer. Har stod j ag pa toppen av Fuj isan, 
shitoistemas Heliga berg och det japanska 
nationalberget och sag solen stiga.

Jag skulle tro att det vid denna tid - 1954 - inte 
hade varit manga svenskar som fatt tillfalle att 
bestiga denna vulkan.

Hoppas att j apanema far behalla denna vackra 
kiigelspets och den inte forstors av nya utbrott, 
och att landets 123 miljoner invanare alltid 
skall fa se bergets vackra form pa hall och 
dessutom vandra uppfor sluttningama och fa se 
solen ga upp over havet.
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aka ut till sina rancher darfor att dar 
finns knarkguerilla och landsvags- 
rovare.

Kommunikationen till formannen pa 
ranchen sker vanligtvis pa tvameters- 
bandet som har en nationell tackning 
och utgor alltsa ctt "privatradioband". 
Avgiftema for att utnyttja bandet gar 
till HQ-ligan i Bogota.

Landet ar indelat i tio distrikt, under- 
ordnade HQ-ligan i Bogota till vilkadc 
betalar avgifter - baserat pa antal med- 
lemmar. Klubben har ingen medlems- 
tidskrift utan informationen sker med 
sked nagra ganger per vecka pa 40 
meter SSB.
Har i B/mange har vi tva amator- 

radioklubbar - HK7LRB med ca 30 
medlemmaroch HK7RCS med ca 100 
medlemmar. Av dessa ar det bara cirka 
4-5 stycken som jagar DX, men vi 
forsoker liva upp intresset. Vanligaste 
prefixet har ar ar HK7. .

Pa klubben HK7LRB finns en kort- 
vagsrigg, forutom den pa 2 och 11 
meter CB.

Det finns inga foretag eller butiker 
som saljer riggar eller reservdelar har, 
och man far vara radd om det man har. 
(Polisenslokaleraremellertidfylldaav 
beslagtagna riggar, men dom far tyvarr 
inte saljasitt “bevismaterial”. Det finns 
t ex inte ens antennisolatorer eller av- 
kopplingskondensatorerattfatagi. Det 
betyder ocksa att alia elmotorer i sam- 

hallet utgor storkallor som hors pa ban- 
den! Andra storkallor ar de dussinet 
BC-stationer som bl a dranker Sveriges 
Radios utsandningar. Lagflygande he- 
likoptrar som soker banditer, och ask- 
ovader omojliggor QSO pa de lagre 
banden. QRN till tusen - ocksa Rag- 
chewers!

Bra antennpark
Jag kor med en TS-430 S och tre anten- 
ner typ LW eller L-antenn for 20, 30 
och 40 meter som jag har pa olika hojd 
och riktning. Tomten sluttarbrant, men 
den langsta antennen sitter pa ett 27 
meter hogt tom i ena anden.

Jag har kort over trehundra lander pa 
atta band och tanker soka 5BD-DXCC 
nu i var.

Det har varit knegigt att fa QSL-kort, 
ty posten ar inte palitlig. Buntade ku- 
vert forsvinner latt, och det finns inte 
IRC (Intemationellaportokuponger) att 
kopa pa posten.

Jag vill gama forklara svarighetema 
for de svenskahams som soker kontakt 
med stationer har. Men minaHK-kom- 
pisarar finakamratersom gamahjalper 
till.

Ett stort tack vill jag aven fram fora till 
SSA for dess service med bl a QTC. 
Och ett extra Tack till Ulla pa SSA:s 
kansli for den service som jag far med 
QSL-kort.

HK7/SM5HV/Otto

Otto, 75 dr, vinkar 
fran den nya 27 meter 

hoga antennmasten.
Antennerna for 2, 20 

och 30 meter matas 
med "skosnoren”pa

300 ohm via tuner. 
Ena ledaren anvands 

som vertikal antenn 
och kan komhineras 

med de ovriga tre 
antennerna.

Halsningfran HK7/SM5HV
Otto i Sy darnerika

Svensk station
i Santander,

? Colombia
Poetiskt kunnande for cert!

Bucaramange dr huvudstad i 
delstaten Santander pa 1.000 meters 
hojd pa ostra utloparen av Anderna. 
Har finns ca en miljon invanare.

Not: 1) Universitetets station UTS var i 
luften for nagra ar sedan som 5K7U for att 
fira sitt fyrtioarsjubileum. Hoppas statio- 
nen fatt mitt QSL - jag var ensam deltagare 
pa CW - bland ett dussin pa SSB.

Efter manga ar som larare vid 
ett universitet i Columbia 
sokte jag sandningstillstand 
och nu blev jag aktiv - efter 
25 ars tystnad.
Huvudvikten for certifikat- 
provet lag pa ett geografiskt 
och historiskt kunnande -1 ex 
om colombianska poeter!

Jag kom till Colombia i januari 1962 
for att undervisa i elektronik vid uni- 
versitetet UIS i Bucaramange. (Not 1). 

Efter tretton ar som larare har blev jag 
pensionerad och flyttade tillbaks till B/ 
mange darjag sokte sandningstillstand. 
Pa den tiden fick HK-amatdrema ha en 
stationshjalp (secund operator) och jag 
tranade upp min XYL och hon fick sitt 
certifikat 1983. Nu blev jag antligen 
aktiv - efter nara 25 ars tystnad. Gissa 
om jag blev glad! Och annu storre blev 
gladjen nar jag samma ar fick tillstand 
att anvanda min signal SM5HV/HK7.

Poetiskt kunnande for cert
Huvudvikten for certifikatprovet lag pa 
ett geografiskt och historiskt kunnande 
- t ex om Colombianska poeter! For 
telegrafiprovet, som utgor 10% av det 
kompletta provet, kravdes endast 5 ord 
per minut. Det kan kanske forklara 
varfor det finns sa fa CW-hams har.

Det blir latt en pile-up nar jag sander 
min signal, men jag ropar aidrig CQ for 
da blockerar grannen i norr med sina 
anrop for att na min exotiska signal.

Delproven i det intemationella regle- 
mentet tycker jag ar undermaligt. Det 
bidrar till att man inte respekterar CW- 
delama pa bandet. Man tuggar trasor 
anda ner i understa delen for CW. Det 
kan ha sin forklaring i att Santander ar 
enjordbruks-och boskapsstat. De jorda- 
gande bondema bor i stan och tors inte 
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Andra QRP-transreivem
for 14 MHz!
Tidigare delar av artikeln - mottagaren 
och sandare dr publicerade i QTC 
nr 1/94 sid 44 och 2/94 sid 42

Efter att ha fatt en hel del 
forfragningar om mojligheten 
att andra frekvensomradet pa 
den i QTC 1 -2/94 (CQ-DL 9/93 
och 10/93) beskrivna QRP- 
transceivem kommer har en kort 
beskrivning over hur detta 
skall ga till.

Vi borjar med mottagaren. Andringen har 
bestar i att flytta VFO 'n ti 11 ca. 4 MHz samt 
att byta ut kristallema i kristallfiltret till 
10 MHz-kristaller och till slut byta 
’’spolburkama”. Det sistaforst! LI,L2,L3 
samt L4 sakll vara 10,7 Mhz MF-trafo 
”grdn”darvi med undantagforL3 tar bort 
paral lei lkondensatorn. Nedanstaende 
komponeneter bytes till foljande varden:

C1,C3 12pF
C2 3,3 pF
C4 10 pF
C5 utgar
C13 utgar
C14 150pFNPO SMD
C15,C16 330pFNPO SMD
C17 lOOnF SMD

I kristallfiltret bytervi forutom kristallema 
aven ingaende kondensatorer C6, C8, C9, 
CIO och C12 till 330 pF. C7, Cl 1 samt 
C18 utgar. Kristallema skall vara standard 
HC18 10.000 MHz.
Kondensatom mellan pin 6 IC2 och 

BFO- kristallen ersatts aven 15 uH drossel. 
Eventuell sjalvsvangning i MF-forstar- 

karen dampas med 10 kOhm parallellt 
dverL3 vilket kan lodas in pa printets un- 
dersida. Jorda T2-T3 kapslingar med en 
kort tradstump till L3 's kapsling.

Byt till slut kopplingskondensatom (nu
22 pF) mellan VFO'ns svangningskrets 
och Tl's gate till ett varde ca. 4,7 - 6,8 pF. 
Avstamningsomradetblirmedbibehal- 

lenkapacitansdiodca. 130kHzvilketmer 
an val tacker CW-omradet pa 20 m.

Konstruktor och forfattare till orginalartikeln: 
Gunter Grundl, DL9RM
Publicerad i CQ-DL 1/94
Oversattning: Goran Karlsson, SM5MMZ
Kolgatan 3, 603 65 Norrkoping
Tel: 011-31 78 30

Och nu tar vi oss an sandaren. 22p kon
densatom VFOIN - basen Tl andras till 
lOOp samt vidare de 4 kondensatorema 
parallellt over LI (nu 150p) till 68p. Kop
plingskondensatom mellan LI och L2 
reducerastil!4,7p. 68p-kondensatom pa
rallellt over L2 reduceras till 27p. Kop
plingskondensatom L2 - T3 reduceras till 
lOp. Den kapacitiva spanningsdelaren 
paral lei It over L3 skall vara 120 resp470p 
(nu 150 -680p). 1 OOp mellan pin 6 och 7 
IC1 andras till 82p.
Trimkondensatom (nu 45p) i serie med 

kristallen reduceras till 22p samt kristal
len (nu 4MHz) andras till 10.000 MHz 
(lika som i mottagaren). Drossein (nu 
45uH) pin 6 IC1 - kristallen skall vara 
15uH. Vidare ar det nodvandigt att andra 
foljande: 82p vid L4 till 68p, de bagge 
parallellkopplade kondensatorema (nu 
2x330p) mellan L4 - L5 till 100p+330p, 
desamma mellan L5 - L6 till 120p+270p 
samt slutligen (nu 390p) kondensatom vid 
L6tilll80p.

Spolama L4 och L6 skal 1 var 13 varv samt 
L5 14 varv for 14 MHz.
I spolburkama LI och L2, 10,7 MHz 
”grdn” demonteras parallell- kondensa
torema.

Ovanstaende ar en sammanfattning av 
en andringsbeskrivning ur CQ-DL 1/94 
skriven av Gunter Grundl, DL9RM, kon- 
struktor och forfattare av orginalbeskriv- 
ningama av QRP-tranceivem vilken har 
publicerats i QTC 1 och 2 1994 .

Oversattaren avser att i nasta nummer be- 
skriva hur mottagaren och sandaren byggs 
in i lamplig ladasamt hur skalaoch dvriga 
reglage kan anordnas.
Orginalartikel publ. i CQ-DL 1/94 

”20-m TXzum Mini-RX”samt”Mini-RX 
empfangt das 20-m -Band” bagge 
skrivna av Gunter Grundl, DL9RM.

Goran Karlsson SM5MMZ 
@SK5BN

Artikeln "Fran vdgguttag till antenn" av
SMBUJfortsatter i nasta nummer.

Kretskorts-
schema 5:14
och 5:19 som
publicerades 
iforra numret 
var inte avbil- 
dade med sd- 
danskdrpaatt 
de gar att ut-

nyttja som original for etsfilm da kretskorten 
skall tas fram. Artikelforfattaren SM5BUJ 
meddelar emellertidatt han star till tjanst med 
att ta fram etsfilm, eller de kompletta korten - 
allt till sjalvkostnadspris - sa vand dig med 
fortroende till honom. Hans adress dr:

SM5BUJ Lennart Raneback
Vallbygatan 6, 590 60 Ljungsbro 
Tel 013-668 53

Fran vagguttag 
till antenn

Tekmk --------------------------------

Testkommentarer (forts frAn sid 25

SM2RIW: Hade egentligen inga planer pA att delta i 70cm 
testen, eftersom jag inte har nAgon antenn uppsatt (korde pa 
2m-ant), men jag ville gama ”ge” min ruta till de som korde. 
Tyvarr horde jag bara SM2DXH. Han forsokte formedla kon- 
takt till SM2HTI ocksA, men det gick tyvarr inte hur jag an 
pejlade. 73 de SM2RJW/Gunnar.

SK6NP: Igang pA 70cm frAn SK6NP! I tryggt forvar mel
lan de fyra 9el for 2m sitter nu fyra stackade beamar for 70cm. 
Tyvarr kom vi igang lite sent Condsen var ju inte sA bra, men 
det var en hygglig premiar. S WR-metem fick fhatt! Stundtals 
visade den at skogen. Forklaringen visade sig nar vi skulle 
hem, 7cm blotsno hade lagt sig pA allt, men i and laget fick 
antennfarmen en skakning och dA var SWR:en OK igen.

73 de SK6NP:s TESTGANG.

SK0CT: Manga QSO, men fa DX. Vi missade auroran helt. 
73 de SMOKAK, -DFP, -EPO, -LKE.

SK3QE: Tack for Arets forsta UHF-test! Resultatet magert 
som vanligt, mest beroende pA utrustningen har. QRP och lag 
antennposition. Men mera sport! Auroran hordes inte pA detta 
QTH, och alia stationer som hordes kordes. Utom -4DXO, men 
han var mycket svag. Fyra QSO:n ar i alia all over snittet! Ser 
fram emot nasta test, forhoppningsvis med annat battre lage 
(JP81QX) och lite QRO. GL och happy testing de den 
lille testioten -RXC/Brak-Olle

SM0NCL: Forsta aktivitetstesten 1994 gav mig lite nya 
rutor i OH-land. kanske hade det blivit fler om jag hade varit 
QRV mer an tva timmar. De forsta QSO i testen var Aurora 
QSO och de sista gick tack vare ’’conds” av nAt slag mot OH. 
Denna testrunda var etem lung i SMO-omradet.

73 de Christer.
MIKRO

SK0CT: SRI ni som svarade oss utan resultat. Vi har stor- 
ningar som varierar kraftigt. For det mesta ar dom hemska, 
men ibland blir dom 20 dB varre !

Ops-KAK, -DFP. -LCB, -NBJ.

SM7ECM: Tack till SM5CTV som gav mig en ny ruta pa 
23cm. Lite knepigt med de nya multiplikatorema i multi-klas- 
sen. Det som loggprogrammet tidigare kunde gora far nu gd- 
ras for hand. Detsamma galler bonuspoangen for korda rutor 
pa olika band. Det har kommit ett testloggprogramm fran OZ- 
land som lar vara bra, finns dock inte i multibandsversion annu. 

73 de Anders.
50-MHz.
SM6MPA: Urusla conds. Tidvis full snostorm. Har LA flyttat

pa sig ? Mitt nyinkopta PA pajade dagen fore testen. Kan det
bli varre ? Vi hors i februari ! 73 de SM6MPA/Hans.
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Teknik ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ndtaggregat ur junkboxen
Vad gor man, nar man ska prova 
en sandare - och inte har nagot 
nataggregat, som racker till?

Jo, forst letar man efter nagon beprovad 
konstruktion, som man kan bygga ihop 
snabbt, men man konstaterar snart, att det 
fattas en hel del komponenter. Sedan fun- 
derar man pa, om man inte i alia fall kan 
koppla ihop nagot anvandbart - och har ar 
resultatet:
Utspanning: efter behov, harca 12.5 V 
Utstrom: beroende patransformator(har 
ca 0-20 A)
Schema ses nedan.
Har foljer beskrivning:
Fran natsidan gar man viasakringamatill 
transformatom (har 2 st i parallell, da 1 
inte rackte att ge tillrackligt hog strom).

Av
OZ1 BWE/Kurt Jeritslev

Oversattning:
SM2CTF/Gunnar Jonsson

utspanningama parallellt till glattnings- 
kondensatorema. Spanningsfallet over 
likriktarbryggoma hjalper till att fordela 
stromuttaget nagorlunda lika mellan de 
badatransformatorema Om detidrsigom 
hoga strommar, kom ihag att montera 
likriktama sa att de far god kylning!

2. VI
Den likriktade spanningen mats med in- 
strumentet V1. Eftersom spanningen ef
ter likriktning och glattning delvis beror 
pa hur mycket strom som gar genom 
transformatom (spanningsfallet i sjalva 
transformatom), sa ger matning av den 

leder. Daimed minskar Q2 strommen i 
Q1 :s gate, och minskar daimed ocksa den 
strom, som kan gagenom Q1, d v s Z3, R3 
och Q2 bestammer, hur mycket strom, 
som ska gagenom Q1, och daimed regle- 
rasocksaspanningenpautgangen. Padetta 
satt uppnas onskad spanningsreglering 
(utgangsspanningensjunkerca 1V om be- 
lastningen andras fran 0 till 10 A, vilket 
racker i de fiesta fall). En power-fet ar 
ocksa en bra strombegransare, da en fast 
spanning pa exempelvis 5 V mellan gate 
och source gertill resultat, att man kan dra 
ca 10 A genom feten (det beror naturligt- 
vis pa vilken typ av fet man anvander, om 
det ar 5,10,15 eller 20 A for enviss gate
source-spanning). Enenkel strombegran- 
sare kan konstrucras genom att man bc- 
gransar spanningsskillnaden mellan gate 
och source. Jag har valt en 5.2 V zeneidiod, 
den ger ca 20 A med den fet jag anvant. 
Aven har ar det viktigt, att feten monteras 
pa kylplatta!

- Konstruktionen dr latt att 
fa att fungera

- Kom ihag kylning, dar det 
behovs

- Grova ledningar, dar det 
gar hog strom.

Patransform atoremas sekundarsidakom- 
mertvadiodbryggor. Den likriktade span
ningen glattas av ett lampligt antal 
kondensatorer i parallell. Utspanningen 
mats med instrumentet VI. Sjalva 
spanningsregulatom bestar av en power- 
fet Q1 med tillhorande komponenter R2, 
Z3, R3, Q2 och Z2. Den stabiliserade 
utspanningen matsmed instrumentet V2.

Verkningssatt
Har kommer litet om hur det hela verkar, 
och om en del saker, som man bdr se upp 
med.

1. Transformatorer
Transformatom maste kunna ge onskad 
spanning och strom. I det har fallet ar tva 
transformatorer kopplade i parallell fbratt 
fa till racklig strom, d v s primarsidoma 
arparallellkopplade, inte sekundarsidoma 
(det kan ge stora strommar genom trans- 
formatorema). I stalletkopplas sekundar
sidoma, som framgar av schema!, till var 
sin likriktarbrygga, och sedan kopplas 

likriktade spanningen engrovuppfattning 
om hur stor strommen som tas ut ar. Jag 
har anvant en aldre VU-meter, som ofta 
kan fas billigt. Skalan ar hemgjord.

3. V2
Utspanningen mats med en liknandc hem- 
kalibrerad VU-meter, mest for att kontrol- 
lera, om aggregatetbelastas sakraftigt, att 
utspanningen sjunker under vad man av- 
sett.

4. Spanningsregulatom
En powerfet uppfbr sig likandant som en 
vanligsmasignalfet. Endaskillnadenaratt 
det ska sta ’’Ampere” pa skalan i stallet 
for mA!
Nar spanningen pa gaten ar 3-4 V hogre 

an pa source, sa leder feten och strommen 
garffanglattningskondensatorematill ut- 
gangen. Motstandet R2 ar med for att ge 
strom till gaten pa Q1. Nar utgangsspan- 
ningen gar over 12 V, leder Z3, och nar 
utgangsspanningen gar overca 12.5 Vblir 
basspanningen pa Q2 sahog, att ocksa Q2

Till sist en liten oversikt over vilkaeffek- 
ter, som avges i de olikakomponentema:

A. Likriktarna
MedenstidmpalOAgardetbortca25 W!
i vaije likriktare. Kom ihag: bra kylning!

B. Powerfeten
Om den likriktade och glattade spanningen 
ar ca 20 V vid 10 A belastning, sagar det 
bort (20-12) x 10 = 80 W i powerfeten. 
Kom ihag: bra kylning!

C. Transformatorn
Om motstandet i sekundarlindningen ar 
0.5 ohm,ochbelastningenar 10 A, sablir 
fbrlusten i transformatom 0.5x10x10 = 
50 W. Kom ihag: tillrackligt stor trans
fer mator + ev kylning!

Om man efter att ha sett ovanstaende siff- 
ror tycker, att man bdr satta en liten flakt i 
nataggregatet, sa att likriktare, powerfet 
och transformator far mera fnskluft, sa ar 
det nog rattklokt.
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introduceras
Pride TubesQi

Testade
Pride Tubes ar de enda roren som ar 100% RF testade.

Pride Tubes, dotterbolag till R & G International Inc., inser 
att det finns ett behov for kvalitetstillverkade elektronror for 
amatorrad iomarknaden.

R & G har distribuerat sandar- och audioror i manga ar.
Pride Tubes personal har agnat de sista fem aren till att etablera 

kontakter med tillverkningsfabriker i Europa, Ryssland och Fjarran 
Ostem, i avsikt att overtyga sig om att tillverkning, kvalitetskontroll 
och material som anvands motsvarar bolagets krav.

Pride Tubes har hogt stallda mal om kvalitet och ti 1 lforl itlighet.

L H Musik & Audio AB 
representerar

Pride Tubes i Sverige.
Vi distribuerar aven Audio Glassic 

orkesterror,
Golden Dragon hi-fi ror, det egna market 

RUSSIAN med ryska audioror samt dvriga 
ror, rorhallare m.m. som marknaden 

efterfragar.

Roren testas i utrustning som ar valkand for vara kunder, sasom 
MFJ (Ameritron) AL811 A, Heath SB200, Ten-Tec Centurion, 
Collins KW-1, Hallicrafters HT-37 m.m.

Garanti och Service
Pride Tubes lamnar ett ars garanti pa sina ror fran inkopsdatum och 
byter ror som inte moter upp till specifikationer och krav under den 
tiden vid normal anvandning.
Garantin handhas av oss i Sverige, sa kunden slipper korrespondera 
och skicka ror runt halva jordklotet med atfoljande besvar och 
tidsatgang.

PRIDE TUBES Serien bestar av foljande rortyper:
Rortyp 
12BY7A 
813
4-400 A/C
614 6B
3-500 C
3-500 Z 
3-600Z 
572B 
811A 
833A 
833C 
572B 
572B 
811A 
811A 
6146B
PRIDE SET

*) Pris annu ej faststallt

Beskrivning Pris inklusive moms
PENTOD 225:-
TETROD Ryssland 600:-
TETROD Kina 1.695:-
TETROD G. E. USA. (Rysk version under utveckling) *)
TRIOD Kina. Kolbelagd anod 1.495:-
TRIOD Kina. Tantalbelagd anod 1.295:-
Under utveckling
TRIOD Kina. Rysk version under utveckling 645:-
TRIOD Ryssland. Forbattrad version 215:-
TRIOD Ukraina eller Kina — * • “ * 1.295:-
TRIOD 1.295:-
MATCHAT PAR / I Golden Dragon-serien X 1.545:-

MATCHAT PARRTETT ' ingar aven rortypema } 2.975:-
575:-

MATCHAD KVARTETT \ 211,811A och 845 / 1.095:-
MATCHAT PAR *)
ETT MATCHAT PAR 6146B OCH EN 12BY7A *)

L. H. Musik & Audio AB
Ugglevagen 34A, 131 44 NACKA Tel 08-718 0016 Fax 08-718 59 70
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Marknadens snabbaste minnesoscilloskop tack vare 4 - 5 ggr 
oversampling i realtid.
Klarar eng&ngsforlopp anda upp till full analog bandbredd. 
En balanserad kombination med riktiga rattar, menyknappar och 
skarmsymboler gor oscilloskopen enkla & snabba att arbeta med. 
Over tjugo automatiska v&gformsmatningar t.ex. frekvens, pulslangd 
och stig/falltid samt matmarkorer for tid och amplitud.
Mojlighet att ansluta skrivare eller dator via Centronics-, RS-232-, 
eller GPIB-interface.
Tektronix valkanda kvalitet med 3 ars garanti.
Lbga priser. TDS310 - 19.950:- TDS320 - 29.850:- TDS350 - 41.200:- 
exkl.moms. Reservation for valutakursandring (USD 8,00).

TDS310
50MHz - 200MS/S

TDS320
100MHz - 500MS/S

TDS350
200MHz - lGS/s

ElektronikBolaget AB
Box 9189 102 73 Stockholm
Fax 08 - 668 50 60 Tel 08 - 669 48 00

For mer information hor av Dig till:

Marknadens snabbaste 
minnesoscilloskop 
Tektronix TDS300 serie.

Nordvastra Skdnes
Radioamatdrer

NSRA kopieservite
NSRA - Nordvastra Skdnes Radioamatdrer lamnar bar 
information om intressanta artiklar, varav kopior kan 
hestallas:
SM7PXM: Tysksprakiga tidskrifter,
SM7SWB: Fransksprakiga tidskrifter,
SM7EJ: Engelsksprakiga tidskrifter.

For bestalining av kopior av de artiklar, som anmals nedan, vg betala 2:- per 
kopiesida samt 10 kronor tor porto och expedition till
’’Nordvastra Skanes Radioamatdrer, postgiro 44 68 19 - 5”.
Ange bestallningsnumret enligt nedan samt din signal, namn och adress. 
Skriv texten stort och tydligt, eftersom postens kopior av postgiroblanketten annars 
kan valla problem.
Du kan fa vanta nagra veckor pa kopioma, men var lugn, de kommer.

Two More PACSATS! Mode B for 
Phase 3D (Amateur Satellite 
Communications)
av Steve Ford, WB8IMY.
Tva nya packet-satelliter presenteras 

med fyllig information, namligen 
Kitsat-B och Itamsat-A.
QST 93-10-98, en sida.

Foljande artiklar kommer I ran franska 
amatorradiotidningar.

Megahertz Magazine Nr 127/128 
September/Oktober-93, av F6BQU. 
Mottagare for meterologi-satelitema. 
lOsidor.
En beskrivning pa hur man bygger en 
mottagare formeterologisatelitema. 
Mottagaren tar emotbandet 137-138 
MHz men kan aven anvandas efter en 
converter fran 1,7 GHz. Som 
lokaloscillator anvands en syntes, vilken 
man sedan mha en diodmatris och en 
omkopplare styr for onskad frekvens 
(sju mojliga). Man kan aven stalla in 
avsokning av de sju kanalema.
Mottagaren aren dubbelsuperheterodyn 
med mellanfrekvensema 10,7MHz och 
455KHz. Satelitemas dopplereffekt 
kompenseras automatiskt inom omradet 
+/- 15KHz. Mottagaren detekterar 
2400Hz-signalen fran faxmeddelandet 
och gerut en LF-signal, vilken man 
sedan kan mata in till lampligt 
faxmodem.

Bestallningsnr: MM-93-12 7-70.

Megahertz Magazine Nr 129
November-93, av F6BQU.
Antennfbrstarkare for 137 MHz- 
bandet. 3 sidor.
En antennfbrstarkare for dem som 
lyssnarpa de lagflygande satelitema. 
Uppbyggd med GASFET’en CF300 som 
enda aktiva del, vilketger en brusfaktor 
paca 0,8 dB. Spanningsfbrsorjningen 
sker genom koax-kabeln och en 7806- 
regulator i forstarkaren.
Bestallningsnr: MM-93-129-70.

Megahertz Magazine Nr 130
December-93, av Fl OK.
Omloppsbane-parametrama 
demystifierade. 3 sidor.
Har forklarar forfattaren betydelsen av 
de olikaparametrama. Uttryck som 
RAAN, Catalog number, Epoc time, 
Inclination, RA of node, Arg of perige, 
Eccentrity, Mean anomality. Mean 
motion, Decay rate m.fl. beskrivs. 
Bestallningsnr: MM-93-130-70.

Megahertz Magazine Nr 130 
December-93, av F6BQU. 
Converter VLF till 14 MHz. 3 sidor. 
Denna enkla converter kan vara nyttig, 
da flera intressanta stationer som skickar 
meterologiska bilder sander pa 
frekvensermellan 50 och 150KHz. 
Convertem omvandlar 0-150KHz till 
14,000 till 14,150 MHz. Bygget bestar 
av IC’n SO42P och etttrettiotal diskreta 
komponenter (varav 20 kondensatorer). 
Bestallningsnr: MM-93-130-76.

Radio- Revue des Radioamateurs 
Francais Nr 11 November-93 av 
F1EWN.
Atmosfariskelektricitet och aska.
2 sidor.
Forfattaren berattar omproblemen med 
atmosfarisk elektricitet och aska, samt 
om hur man kan skydda sig mot dessa. 
Bestallningsnr: Ro-93-11-32.

Radio- Revue des Radioamateurs 
Francais Nr 11 November-93 av F9VX. 
Ultrakanslig askdetektor. 1 sida.
Denna enkla detektor kanner, med hjalp 
av en liten antenn, elektriska laddningar 
och urladdningar som t.ex. en statiskt 
laddad person, slutning av en strom- 
brytare eller aska. Detsistnamndahar 
vid forsok i Pyreneema detekterats pa 
mer an 20 mils avstand. Bygget bestar av 
etttiotal diskreta komponenter. 
Bestallningsnr: Ro-93-11-34.

Radio- Revue des Radioamateurs 
Francais Nr 12 December-93 av F6IDE. 
Brusgenerator for kontroll av 
mottagare antenner nun. 1 sida. 
Generatom bestar av tre transistorfor- 
starkarsteg som forstarker bruset fran en 
zenerdiod. EN LC-krets finns i sista 
steget, vilket gor att man genom att 
anpassa vardena pa L och C kan valjaut 
detfrekvensomrade som onskas.

Generatom fungerar pa VHF och UHF, 
samt bestar av etttjugotal 
“standardkomponenter”.
Bestallningsnr: Ro-93-12-43.

Novice Notebook 
av Ian Keyser, G3ROO, behandlar 
denna gang batterier - bly-, NiCad-, 
samt laddning. Scheman over 
nataggregat, konstant strom laddare 
och konstant spanning laddare 
medfoljer.

Radcom 93-12-29, 1 sid.

An Easy to Set Up Amateur Band 
Synthesizer

av Ian Keyser, G3ROO. Det hela 
bestar av vfo, loop mixer, fasdetektor 
samt for varje band kristalloscillator, 
och varicap-VCO, Forfattaren redogor 
noggrant for intrimningen av 
syntesisem.

Radcom 93-12-33, 4 s.

In Practice
av Ian White, G3SEK. ’’Transverter 

Interfacing” tar upp problem med 
anslutning av transverter till modema
HF-riggar och foreslar losningar under 
rubrikema ’’The Hard Way” respektivc 
’’The Right Way” samt bifogar eft par 
instruktiva scheman.

Radcom 93-12-38, 2 s.

ICOMIC-707 HF Transceiver
En kortfattad presentation utan 

angivande av nagra i labb uppmatta 
data.

Radcom 93-12-67, 1 s.

Tektronix

Megahertz Magazine Nr 129
November-93, av HB9SLV och 
HB9RKR.
Mikrostrip-antenn for 10 GHz. 4 sidor. 
Denna beskrivning visar hur man kan 
etsa sig en antenn med 10 aktiva romb- 
formade element. Kretskortetsom 
forfattama anvant sig av ar dock speciellt 
amnat for hoga frekvenser och bestar av 
glas/teflon. Antennen ar pa 50 Ohm och 
harSVFca 1:1 vid 10,16 GHz. 
Bestallningsnr: MM-93-129-80.

Radio- Revue des Radioamateurs 
Francais Nr 10
Oktober-93 av F8IC.
Frekvensdubblare for UHF- 
generator. 2 sidor.
En enkel frekvensdubblare for de som 
behover en hogre frekvens an vad 
befintlig signalgenerator klarar av. 
Dubblaren bestar av en enkel HF-trafo, 
dioder kopplade som likriktarbrygga 
samt drossel och kondensator.
Bestallningsnr: Ro-93-10-21. ©
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FREKVENS
RAKNARE

OPTOELECTRONICS 3000A
Matomrcide 10Hz till 3000MHz 
Microprocessorn OE10 medger 
digital filtrering av HF-signalen, 
auto hold och digital com port.

Yttre RS232 granssnitt till 
PC med optolog programvara.

Bargraph for signalstyrke- 
matningar.

Tva HF-ingangar

Inbyggda NiCad-batterier.

Levereras med 220-volt laddare 
och antenn.

OPTOELECTRONICS Ml
Matomrade 10Hz till 2,8 GHz
Microprocessorn OE10, digital 
filtrering, auto hold.
Com port for RS232 granssnitt 
och optolog programvara.
Bargraph.
Levereras med laddare och antenn.

Bestall Optoelectronics katalog 
med ytterligare raknare och 

tillbehor samt prislista.

SWERACO AB
Spjutvagen 5

175 61 Jarfalla
Tel 08/760 79 26 • Fax 08/760 72 19

BYGGSATSER + LITE TILL!
• BALUN TOROID KITS. 1000 Watt. Kits contain toroid, wire, fiberglass tape and 

documention needed for winding any balun or matching network used in the HF band 2 - 30 
MHz. Utfdrsaljningspris 195:-

• Samma som ovan men som klarar 2500 Watt Utforsaljningspris 295-
• Mikrofonkapsel med VOGAD ( Voice Operated Gain Adjustment Device). VOGAD chip auto

matically contols modulation levels. 8,5-14 VDC, onboard voltage regulator. Ej lada. 435:-
• VHF - UHF aktiv ant. 25 - 1300 MHz. 15 dB gain. NF mindre an 3 dB. Antenn pa PCB. 

Ej lada. 435 -
• Aktiv ant. forst. 150 KHz - 30 MHz. 12 V (Kan mata direkt eller via koaxen). Ej lada. 270:-
• CMOS CW KEYER Manipulator medfoljer ej Komplett byggsats med lada 680 -
• PACKET MODEM. For IBM komp. dator Komplett byggsats med lada. 1075:-
• AF SPEECH PROCESSOR. Increase your talk power! Clipping levels: 4 steps of approx

6 dB. Ej lada 460 -
• En valdigt fin station. 2 meters FM-transceiver. 12 kanaler. 5 W ut. Avsedd i forsta hand for 

packet. Komplett byggsats med chassi och manual. 2 eller 6 meter 2880:-, 70 cm 3220-
• UNIVERSAL DIGITAL FREQUENCY READOUT. 3 st PCB + manualer Fullstandig forteckning pa 

komponenter som du far skaffa sjalv. 150 - Sa langt lagret racker.
• Galena crystals. 45 -
• Jattefina 3-sekt vridkond. 135 pF 125-
• Dioder 1N34A. Forpackning om 10 st. 35:- / forp.
• Vi har fortfarande kvar slutsteg for 2 meters bandet. 35W ut. SSB/CW/FM. Komplett byggsats med 

lada. Ett jattefint steg. 1200 -
• Alla elektronroren i lagret saljes ut. Smasignalroren gar for 35:-/st. Ring och hor vad som

finns kvar eller begar lista. Forst till kvarn.......... Reservation for slutforsaljning.
• Mottagare 15,12 och del av 10 meters bandet. Komplett byggsats med lada. 1675 - Begar infoblad
• Komplett QRP transceiver. 80 eller 40 meter. Ca 5 W ut. Komplett byggsats med lada. 2400 -

BOCKER
HEATH NOSTALGIA. Skriven av KSTP. Handlar om HEATHKIT's historia. 225-
RADIOALA III. "Portabel" 2-rors (WD-11) mottagare. 81 :-
THE AWA REVIEW. Artiklar om militara och civila radio- och TV-stationer for lange sedan 245 - 
RADIO SET SOCKET LAYOUT. 1921 -1935. 225:-
SHORT WAVE QUIZ BOOK & KINKS. Innehaller avsnitt som "How to get best DX", "Audio 
amplifiers", "Antenna hints", mm. 112 -
THE WORLD BELOW 500 KILOHERTZ. Upptack vad som finns pa de riktigt langa vagorna. 112:- 
ALL ABOUT HAM RADIO. Packet radio, how to communicate, test requirements, which ham 
band are best, how to choose right equipment and antenna, buzzwords 396 - 
COMMINUCATIONS SATELLITES. A Monitor's Guide. Frekvenser och " satellite location guide". 
Massor av info om olika typer av satelliter. 294:-
1928 RADIO TROUBLESHOOTING. Om felsokning pa radioapparater och antenner pa den 
gamla goda tiden. 336:-
SHORT WAVE BEGINNER'S BOOK, reprint fran 1940 Roliga att lasa aven for den som har varit 
med ett tag 106:-
ALL ABOUT CRYSTAL SETS. Innehaller alltdu behover veta om kristallmottagare. 243-
1934. HOW TO BUILD AND OPERATE SHORT WAVE RECEIVERS. 231 :-
VIBROPLEX COLLECTOR'S GUIDE. 372 -
FIXING UP NICE OLD RADIOS. Innehaller massor med scheman, foton och tecknade bilder.
186 sidor 493 -
VINTAGE HIFI SPOTTER'S GUIDE. Vacuum tube equipment 1947 - 62. 343 - 
SUPERHETERODYNE RECEIVERS. 1924. Artiklar med bilder pa mottagare for riktigt lange 
sedan. 146-
1887 -1929 VINTAGE RADIO " Transmit your messages in words instead of dots and 
dashes! Install a DoForest Oscillion Radiophone transmitter41. Sa lat reklamen fOrr i tiden. 287 - 
RADIOS THAT WORKS FOR FREE. "Parts, antenna and ground, detectors, phones, coils, 
capicitors, switches, wire, layout, test boards, mm. Om kristallmottagare 193 -
G.E. TUBES - ESSENTIAL CHARACTERISTICS. 118:-
THE BALLAST TUBE HANDBOOK. 265:-
TUBE SUBSTITUTION GUIDEBOOK 197:-
RADIO TUBE MANUAL. 82 -
VACUUM TUBES IN WIRELESS COMMUNICATION. 235:-
HAMMARLUND SHORT WAVE MANUAL. 121 -
INTRODUCTION TO KEY COLLECTING. En bok om Vibroplex, men aven om vanliga hand- 
pumpar. 185-
COMMUNICATION RECEIVERS. THE VACUUM TUBE ERA: 1932 -1981 Minns du Lafayette 
HA-230, Hammarlund HQ-120, Hallicrafter SX-71 eller Drake 1-A?? Bilder och kortfattad info om 
massor med mottagare 418 -
S. GERNBACK'S 1927 RADIO ENCYCLOPEDIA Handlar om det man visste om radio i mitten 
av 20-talet. En valdigt intressant bok. 225:-
RADIO SUPPLIERS A reprint of a 1923 catalog from the House of Andrae, in Milwaukee. 157 - 
THE VERY BEST FROM THE ELECTRICAL EXPERIMENTER, 1916 - 1917. Incl. information on 
Tesla coils, spark gaps, vacuum tube detectors, batteries, radio, x-ray tubes and more. 202:-

• THE WILLIAMSON AMPLIFIER. En av de mer kanda bockema i HIFI-kretsar. 112:-

OBS! Stangt vecka 12
Alla priser inkl. moms Reservation for prisandringar och slutforsaljning. Ringfekriv for info.

TEKMAR
Box 144 • 510 22 Hyssna

Tel. 0320-397 73. Aven kvallstid



Nyhet!

lAgforlustkoax (diam. 10,8mm)
j;six.

Idgforlust koaxialkabel (diam. 7,2mm)

Hor Du? Hors Du? Billig slutstegz med inbyggd preamp!

— lagre dampning an RG 213
— flexibel, 100% skarmning (Cu-folie + flata)
— PL-259 (500MHz), BNC- och N-kont. (5GHz)
— ring/faxa for datablad

Pris 13,50/m inkl. moms
^Ring, skriv

faxa for datablad
x.______________________ s

— halva dampningen jmfr med RG 213
— 100% skarm, min bojn. radie 55mm
— n-kontakt (10GHz), vikt 15kg/100m
— rel. vagutbr. hastighet 0,80
Pris 24,50/m inkl. moms

JEH Trading, Box 99, 460 64 Frandefors (1 mil norr om Vanersborg), Tel/Fax 0521-25 43 08

GUIDE TO UTILITY STATIONS 1994
12th edition • 534 pages • SKr 370 or DM 70
5000 new coastal and fixed station frequencies!

Our bestseller covers the complete frequency range between 0 and 30 
MHz. We control the radio spectrum continuously by means of sophisti
cated operating methods and regular overseas monitoring missions (1993 
for months in Alaska, Canada, Djibuti, Malaysia, Mauritius, Reunion and 
Singapore). The conflicts on the Balkan and in Africa and Asia are perfect
ly covered. We are the only non-governmental radio monitoring service 
applying latest technology such as the revolutionary new WAVECOM 
W4100 teleprinter systems decoder.

The frequency list now includes more than 20,000 entries. A new 
index covers 2,000 stations in country order with all frequencies for rapid 
access. Up-to-date schedules of weatherfax stations and teletype press 
agencies are listed both alphabetically and chronologically. Abbreviations, 
addresses, call signs, codes, definitions, explanations, frequency band 
plans, international regulations, modulation types, NAVTEX schedules, Q 
and Z codes, station classes, telex codes, etc. - this reference book lists 
everything Thus, it is the ideal addition to the World Radio TV Handbook 
for the "special" stations on SW!

Further publications available are Guide to Facsimile Stations, Air and 
Meteo Code Manual (13th editions) and Radioteletype Code Manual (12th 
edition). We have published our international radio books for 24 years. 
They are in daily use with equipment manufacturers, monitoring services, 
radio amateurs, shortwave listeners and telecommunication administra
tions worldwide. Please ask for our free catalogue, including recommenda
tions from all over the world. For recent book reviews see Danish 
Shortwave Club International’s Shortwave News 8 and 9/93. All manuals 
are published in the handy 17 x 24 cm format, and of course in English.

Do you want to get the total information immediately? For the special 
price of SKr 1400 I DM 270 (you save SKr 290 I DM 55) you will receive 
all our manuals and supplements (altogether more than 1800 pages!) plus 
our new Cassette Tape Recording of Modulation Types.

Our prices include airmail postage within Europe and surface mail else
where. Payment can be by cheque, cash, International Money Order, or 
postgiro (account Stuttgart 2093 75-709). We accept American Express, 
Eurocard, Mastercard and Visa credit cards. Dealer inquiries welcome - 
discount rates on request. Please fax or mail your order to ©

Klingenfuss Publications 
Hagenloher Str. 14
D-72070 Tuebingen 

Germany
Fax 00949 7071 600849 • Phone 00949 7071 62830

Tektronix
TEK-meter 
En ny standard i 
oscilloskop-multimetrar

■ Mycket enkel att arbeta med. Du behover inte ha n&gon tidigare 
erfarenhet av oscilloskop.

■ Ny sofistikerad automatik for stabila vAgformer pA skarmen.
■ Ny DSB teknik fr&n Tektronix ger snabbare och tydligare LCD.
■ DC/AC/Q True RMS-multimeter med mAnga finesser.
■ Mindre format och lagre vikt an tidigare oscilloskop-multimetrar.
■ Mycket lamplig for matningar i svara miljder och p& utsatta stallen.
■ T&ligt hdlje med gummiforstarkta horn och forsankta anslutningar.
■ Finns i tre utforanden. Pris fr&n 8.580:- exkl.moms.

For mer information hor av Dig till:

ElektronikBolaget AB
Box 9189 102 73 Stockholm
Fax 08 - 668 50 60 Tel 08 - 669 48 00

SSB - CV
Sandare och mottagare med full fabriksgaranti.

Cirkapriser inkl. forsakring och flygfrakt till Stockholm och Goteborg (tillagg till ovriga flygstationer). Tull och mervardesskatt 
tillkommer.

MMFJ Enterpriser - Henry Radio - All Liners - Packet Radio och alia andra artiklar i deras katalog.

Paragon 585 100 kHz-30MHz $ 1875 Hy-Gain TH5BDX 10,15, 20m $590
Omni VI $ 2450 Mosley TA33M 10 - 20m $ 342
Butternut vertical Mosley Pro 57B10,12,15,18, 20M $ 719
HF6V+A18-24+160TBR $268 KLM KT34A 10 - 20m $545
Hf5B+10-20m-Yagi $365 Hy-Gain Telex TH7DXS-10,15-20M $699
Hy-Gain Explorer 14-10,15, 20m $ 510 Pro 67A - 10,12,15, 20,40M $ 799

Skriv (p£ engelska) till W9ADN Set fAr du de exakta priserna!

ORGANS and ELECTRONICS
Priserna kan Du spar pengar och
andrasutan P.O. BOX 117, LOCKPORT, ILLINOIS 60441 USA fArand^de 

foregSende meddelande. senaste modellerna nar du
Du betalari dollar. VI EXPORTERAR OVER HELA VARLDEN! koper direktfrAn USA.

NATAGGREGAT

SEAB -55, 56 och 57 ar forsedda 
med voltmeter for overvakning 
av utspanning.

Egen produktion
13,5 volt
SEAB -55 10 A 1.070-

-56 20 A 1.550:-
-57 30 A 2.200:-
-60 3,5 A 470:-

fSVEBRYj
I ELECTRONICS Of

Box 120, 541 23 Skovde 
Tel 0500-48 00 40 • Fax 0500-47 16 17
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SSA:s MOT VARLDEN 
Kursbok for amatorradio- 
licens av klasserna N och C. 
91 sidor med text och bild. 
Mjukplastat omslag och 
tradbindning. Format A4. 
ISBN 91-86368-07-9.

Med boken MOT VARLDEN 
kan Du lara Dig allt som behovs 
for en amatorradiolicens av klass N 
och teoridelen for en licens av klass C

Pris 150:-
inkl moms och porto.

NYHETl

Med TRANA MORSE 
pa PC-diskett eller Ijud- 
band kan du ova upp det 
telegraferingskunnande, 
som dessutom behovs for 
en licens av klass C

SSA:s TRANA MORSE 
pa 32 ljudbandskassetter 
(30 for mottagnings- och 
2 for sandningsovningar), 
kursbok med facit och 
anvisningar samt vaska.
Pris 800:-
inkl moms och porto.

TELEGRAFNYCKEL 
av fornicklad massing, 
silverkontakter.
Pris 480:-
inkl moms och porto.

SSA:s TRANA MORSE 
for PC (IBM-kompatibel).
3,5 eller 5,25 turns disketter.
Utforligt kurshafte medfbljer.
Pris 150:-
inkl moms och porto.

OVNINGSOSCILLATOR
Byggsats med kretskort, 
komponenter, hogtalare och 
volymkontroll.
Drivs av 9 V batteri.
Pris (exkl. batteri) 105:- 
inkl moms och porto.

Det ar i HAMSHOP du /inner de ratio. hjalpmedlen
Bestallnmgsadressen ar 

SSA HAMSHOP, Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA 
Telefon 08-604 40 06 Telefax 08-604 40 07

Bestall genom att satta in beloppet pa bankgiro 370-1075 eller postgiro 5 22 77-1. 
Kom ihag att ange bestallda varor pa talongen. Du kan inte bestalla mot postforskott

Sveriges Sandareamatorers forsaljning
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For Windows™
' 3.1

SYMEK [7q
GmbH L2J ©

G3RUH-modem

I
* TNC2H-DK9SJ

P»dk.t4U4U»Convon« DBOO Baud

Kraver: 2MB fritl RAM (4MB rekommenderas)
2MB friltulrymme pi harddisk
3.5" l.44MB och/eller 5 1/4" 1.2MB diskdrive 
Windows 3.1

Bcstall koslnadsfn kopia av test ur 73 Amateur Radio Today

J Akta Windows applikation - kor andra program 
samtidigt som du anvander din TNC

J Kor tv# TNC-modem samtidigt
J Peka-och-klicka teknologi for enkelt

handhavande
J Stoder AEA's datormodem PK-232MBX.

PCB-88, PK-88, DSP-1232/2232, och nya PK-900
J Det mest kraftful la, kompletta packetprogram

i marknaden
J Pris 995:-Art.nr 64341 (Saknar svenska tccken)

Ql’CANN^

Danmark: NORAD A/S, Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjarring,
Tel. 98 - 90 99 99, Telefax. 98 - 90 99 88

Norge: VHF Communication A/S, Postboks 43, BRYN, N-0611 Oslo 6,
Tel. 02- 263 09 30, Telefax. 02 - 263 11 11

Finland: Suomen Radioamatooritarvike OY, Kaupinmaenpolku 9,
SF-00440 Helsinki
Tel. 0 - 562 5974 Telefax. 0 - 562 3987

IMIZNUNL

t....
utltrl

PK-232 -*PK232MBX+PACTOR+
GATEWAY-UPPGRADERINGSSATS

Denna om fat tar ett tillaggs-kort med viss elektronik och 
Finns nu tillgangligt frin SRS. Enkelt lodarbete erfordras ! 
Mjuk varan ornfattar numera aven: PakMail, ’Priority ACK’, 
CUSTOM och WHYNOT kommandon, sju teckens eller 
nio-siffrig ARQ/SELFEC Sel-call, TDM- (Time Division 
Multiplexing) mottagning. PA CTOR. Gateway . Utrymine 
fin ns for kommande uppgraderingar. Art. nr 64230 kr 1650: -

SYMEK TNC2H 9600Baud

NYHET! NYHET!

Fili: FiKl T NT riiixiiu:li:rK CmiGijiiri: TiiiiIx Wimlinv H«:l|i

Perfekt fdr nod-bruk, fungerar med TheNet, 
tvS programvaror i samma prom (v£ljes med 
omkopplare pa fronten), TAPR-kompatibel, 
BERT mode (bit Error Rate Test).

Ovrigt
Terminal baudrate 
Drivspanning 
Strom fbrbrukning 
Artikelnummer
Pris

150-38400BPS
8 -15 VDC 
130mA vid 12VIX
64104

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 - 8 5 08 51 
66158SRSSCAN S

2

RYKANDE FARSKT!’’
Nodc/Gateway OPTION

Innchiller bla:
AEA packet "node" hjalper eliminering anvandning for digipealing 
Forballrad AMTOR- och PACTOR-lyssning moder
Aulomatiskl val mellan AMTOR och PACTOR (ARXTOR command) 
Eorbatlrad MHEARD, identificrar TCP/IP, NET/ROM och ThcNcl 
Utokad MYAL1AS
PACTOR "roundtable" i PTROUND
EXPERT kommando
MOPTT forenklar full break-in CW
Uldkat CODE-kommando
SIAM (signal) lage identifierar nu aven PACTOR
Pris 450:-(PK-232 Art.nr. 64241 & PK-900 Art.nr. 64243)

RYKANDE FARSKT’!’
PK-96 PACKET MODEM
1200 & 9600Baud

Som standard ingir: 1200 & 9600Baud, 14K brevlida 
(kan utokas med 100K) mm
Pris 3000:- inkl 25% moms
BESTALL KOSTNADSFRITT AEA S KATALOG -94

tfl -4
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ICOM - saklart

■+_ FM-handapparat lor 144 MHz. En av marknadens absolut 
minsla. Viiger endasl 260 g inkl standardbatteri (BP-121. Stor- 
lek: 58B x 91H x 301) mm. Uleffekt 5 w vid yttre stromforsorj- 
ning. Viilj uleffekt: 20 mW, 500 mW, 2,5W, 5W. 10 minnen. 
Programmerad scanning, minnesscanning. Batterisparkrets. 
Klocka. LCD-belysning (slacks automatiskt efter 5 sekunder.) 
Ordinaric pris: 3.675,-

Nu: 2.750 (giillcr inneliggande lager tillsvidare)

Nu: 13.500,- (giillcr inneliggande lager tillsvidare)

ICOM IC-2ie

1,8 till 30 MI Iz. Moltagarefran 100kl Iz till 30 MHz. SSB, (’W, 
FM och AM klara alt anviinda. Uttag lor AFSK. I re scanning- 
mojligheter, 100 w uleffekt, minnen, god kiinslighel, lor- 
forstiirkare, diimpsats, inbyggd fliikl. Ordinaric pris: 15.645,-

ICOM IC-737
Alla band, alia trafiksiill (SSB,CW,FM,AM) linns inbyggda . 
Heltiickande rx: 500kHz - 30MHz. Inbyggdanlennswitch (med 
minne for Iva antenner). Inbyggd antenntuner. Dubbell 
bandstackingregister minus tva frekvenser pa lidigare band. 
Split-funktion. 101 minneskanaler.. Passbandtuning. Notch. In
byggd elbug. Manga scanningfunktioner.

CAB-katalog - nr 12
Katalog nr 12 kostar 10:- (30:- till utlandcl).

Salt in pa postgiro 435 57 83 - 4 och ange tydligl namn och adress!

Vi reserverar oss for prishojningar

CAB-kredit loser det akuta penningproblemet. 
Dela upp pa 12, 24 eller 36 manader

CAB Box 4045, 550 04 JONKOPING
tel. 036-165760, Nils (SM7CAB)

036-165761 (automatisk ordermottagning)
036-165766 (telefax)

Kompakt HF-transceiver med heltiickande moltagare. Matt: 
9411 x 24IB x 272D mm. Vikt 5 kg. Tiicker alia amatorband fran

ICOM IC-735
Pris: 9.950,-

Pris: 18.850,-

ICOM IC-707
Liigpris 1 IF-transceiver med heltiickande moltagare. Matt: 95H 
x 240B x 2391) mm. Vikt 4,1 kg. Tiicker alia amatorband fran 
1,8 till 30 MHz. Moltagare fran 500kHz till 30 MHz. SSB,CW, 
AM och FM (med tillbehor Ul-7). 100 w uteffekt, 32 minnen, 
god kiinslighel, forforsliirkare, diimpsats, inbyggd fliikt.



NYHET

IC-2GXET
Tangentbord. Vai av minne direkt fr^n 
tangentbordet. Fem DTMF-minnen med 
"redial"-funktion. Inbygd tone squelch.

Ovrigt: Inbyggt ladd/dc-uttag. Strom - 
besparing. 1750Hz. Monitor for koll av 
infrekvens. Hog kanslighet O.lpV 12dB 
SINAI). SET-lagc for personliga 
installningar.
Levereras med BC-77E laddarc, 700mAH 
laddbart batleri, baltesclips, gummiantenn, 
handlovsrcm och manual.

Tv& nya handpparater fr&n ICOM. Stor 
tydligt LCD-fonster. Hela 7W uteffekt 
(via yttre DC). Bakstycke av die-cast alu
minium och stanksaker front. Indikering 
av kanalnummer. 40 minnen. Utokad rx 
136-180MHz mojlig mm

S-21E/
S-41E

ihs so:

IC-S21EFM 144MHz
Fn mycket liten handapparat 
med massor av finesser. Sidor 

£av hogdensitetplast vilkct ger 
“en gummiliknande kansla och 
ett sakert grepp.

Ovrigt
Snabb scanning ca 12 minnen/ 
sek. 100 minnen med 
EEPROM, vilket holler min
nen utan lithiumbatteri. Repea
ter m i n n e, m i n n s sen aste repea - 
terinformationen. Driv- 
spanning 4-16VDC. Inbyggt 
ladd/dc-uttag. Uteffekt upp till 
6VV (13.5VDC). Strombespar- 
are (drar endast 8mA i spar- 
lage). Fem valbara uteffekter. 
Grafisk visning av batteri- 
spanning. AutolAg nar batteri- 
spanning blir for l&g. Automa- 
tisk a vstagning. Automatisk till/ 
frdnslag med melodisignal. 
Klocka. Endast 4 batterier (R6 
AA) till tomkassett (BP- 159 
tillbehor). 1750Hz. Rx 108-174/ 
400-490 AM/FM mojlig. SET- 
lagc mm

Levereras med BC-74E laddare, 
800m AH laddbart batleri, baltes- 
clips, gummiantenn, handlovs
rcm och manual.

S-41E 430MHz FM 
HANDAPPARAT
Identisk S-21E men 430MHz. 
Rx aven 800-950MHz.

IC-T21EFM 144MHz 
Identisk med S-21E men har 
aven tangentbord 
med genombelysta 
tangenter. Utokad
mottagning 108-174/400-490/ 
800-950MHz AM/FM, vilket 
mcdgerfull duplex mellan 2m/ 
70cm. Crossband-scanning. 
Fem DTMF minnen. 1750Hz. 
100 minnen. Minirepeater. 
Scanning 12minnen/sekmm

Levereras med BC-74E lad- 
dare, 800mAH laddbart bat- 
teri, baltesclips, gummi
antenn, handlovsrem och
manual.

T-41E 430MHz FM HANDAPPARAT 
Identisk T-21E men for 430MHz. Mottag
ning av 144-146/400-490/800-950MHz. 
Crossbandsscanning/repeater.

Bestall garna kostnadsfritt broschyr/er.

PRISER
10103 IC-A100H 19072:-
10281 IC-281H 5695:-
10006 IC-2GXE 3637:-
10007 IC-2GXET 3932:-
10019 IC-S21E 3995:-
10041 IC-S41E 4295:-
10121 IC-T21E 4595:-
NYTT IC-T41E 4895:-

Danmark:

Norge:

Finland:

NORAD A/S, Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjerring,
Tel. 98 - 90 99 99, Telefax. 98 - 90 99 88
VHF Communication A/S, Postboks 43, BRYN, N-0611 Oslo 6, 
Tel. 02- 263 09 30, Telefax. 02 - 263 11 11
Suomen Radioamatooritarvike OY, Kaupinmaenpolku 9, 
SF-00440 Helsinki
Tel. 0 - 562 5974 Telefax. 0 - 562 3987

TEAM SCANDINAVIA Qrac

ICOM'snya 144/430/1200MHz FMmobiltransceivermed lostagbarfront*. 
Direkttangenter for kontroller som anvandes ofta. Med HM-88 
multifunktions-DTMF mikrofon (standard) fir man full kontroll over
IC-A100H. Svarston for varje band ar olika vilket gor att man slipper ta 
ogonen frin vagen. Totalt 643 minnen med bla 100 minne for varje band.

OVRIGT
Styming frin annan transceiver ( kraver UT-75). Duo/monoband korning. SET. 
AFC och manucll RJT/VXO pi 1200MHz. 3 yttre hogtalarullag med valbar 
utging. Inbyggt DTMF-minne. Scanning av alia band samtidigt. Avlyssning av 
flera frekvenser inom samma band. Uleffckt 50W 144MHz/35W 430MHz/
10 & 1W 1200MHz samt 5/10W 144/430MHz. Crossbandsrepealer. Rx 118- 
174/320-479/100-14(X)M I Iz AM/FM mm • Tillbehtir OPC-332 A OPC-333 behovs.

Data uttag for TNC for 9600bps. Mottag
ning a v430MHzbandet ger mbjlighet till full 
duplex mellan 2m/70cm. "Scratch pad" min
nen lagrar automatiskt de 10 sen ast an vanda 
tx-frekvenserna. 60 minnen med mojlighet 
att organisera efter eget behov. Foreknlad 
minnesprogrammering. Inbyggd pager och 
code squelch. Automatiskt frinslag. 
Gjutgodschassi. SET-lage for personliga 
installningar. Rx 136-174/400-479MH. mm 
Tillbehor: Tone scan, fjarrstyrd mikrofon, 
talsynlcs mm

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad 
Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5 

Oppet tider 09.00—16.00 lunchstangt
Postgiro 33 73 22 - 2 
Bankgiro 577 - 3569

Telefon
Telefax
Telex

12.00—13.00

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

2 ARS ICOM 
GARANTI
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<he FTiAM 

Tel: Fax: Postgiro: Bankgiro:
0322-20500 0322-20910 492734-9 894-9794

[Oppet: vardagar 08-17, lunchstangt 13-14]

Postadress: Besoksadress:
Box 27 Hjultorps Ind.omr.
447 21 V3rg£rda SkattegSrdsgatan 5

Vargarda
Radio AB 

veHsk g'eneFaTTgTml or YaEsTJ

Senaste nytt pa kortv&gssidan. Drivs 
pa 12VDC. En fullstandigt fantastisk 
transceiver till ett helt otroligt pris! 
. Lattavlast LCD-display med behaglig 
k bakgrundsbelysning och massor 
B av finesser som man annars 
B inte alls far till detta Itbga pris !

IB endast 10.025 kr ink moms

«»
o 

o

ink moms
6.100 kr

Pa varen skall man satta upp den fackverksmast 
som man gatt och dromt om hela vintern. Ring oss 
och lat oss fa hjalpa dig att fbrverkliga din drbm !!!

FT-53O
Marknadens 
mest fantas- 
tiska duo
bands hand- 
apparat star 
sig fortfa- 
rande i pris !

o
CD

Vi sander dig kostnadsfritt ett 
fargprospekt pa just den radio du 
onskar dig ’ Men ring nu, for alia 

prospekt gar at fort!

Mycket lattmandvrerad handapparat 
L trots det lilla kreditkorts-formatet 
k 1.5W ut vid 4.8V spanning! 5W ut 
B redan vid 9.6V. RX 110-180MHz 
B (AM) plus fantastiska finesser! 
" For en 2m-trcvr betalar du

endast 4.075 kr ink moms

Mobiltransceiver med hog 
i uteffekt och enastSende 
k mottagare i mycket litet 
B format. Har allt du kan 
B onska mobilt. For 2m 

versionen FT-2200 ar 
'' B priset ink moms:I 4.539k,

• •

n

Udi IXC1113IVV LUI 311 la dlltvillivi • JLVlllg / |g

och lat oss fa goda din antennpark !!! •3

Gick det inget vidare pa aktivitets-^8^®* 
testerna pa 2 och 70 under vintern ? Du 
har kanske for sma antenner ? Ring oss, z



POSITIONING B
FORENINGEN SVERIGES 
SANDAREAMATORER 
OSTMARKSGATAN 43 
S-123 42 FARSTA

sksulu
AFMDER3S0N DAVID

Den Nya Revolutionerande

/ Mobil Kommunikation.
Helt dold i Din Bil.

Den Diskreta Dekalantennen 
utan sprot och pinnar
Antligen en mobilantenn som ger exeptionella 
egenskaper fr&n insidan av din bil.
Det ar den forsta mobilantenn som ar multi- 
polariserad.

Det unika utforandet gor att du far en for- 
battrad mottagning med storre bandbredd an 
om du anvander en vanlig tak eller glasantenn 
som sitter p& fordonets utsida.

Antennen Anns i ett stort urval varianter 
frdn 25 Mhz och upp till 1,6 GHZ inom VHF 
och UHF bandet. TADCOM
CVA glasantenn ar ett tekniskt genombrott 
som nu ar tillgangligt for dig.

Box 606, 135 26 TYRESO, SWEDEN 
Telefon 08-712 55 25




