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Danmark: NORAD A/S, Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjerring,
Tel. 98 - 90 99 99, Telefax. 98 - 90 99 88

Norge: VHF Communication A/S, Postboks 43, BRYN, N-O611 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
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HELTACKANDE RX. SPECTRUMANALYSER.150W UTEFFEKT 
DUBBEL PASSBANDTUNING. Pris 76894

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
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Medlemstidskrift och 
organ for foreningen 
Sveriges Sandare- 

amatdrer.
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Som framgcir av artikel pa annan plats i detta nummer av QTC p&g&r en genomgripande 

revidering av amatorradiobestammelsema. Aven om det i skrivande stund ar for tidigt att 
veta exakt vad regelverket kommer att innehaila och hur detta kommer att p&verka v&r 
utovning av amatorradio ser det dock ut som att onddiga detaljregler tas bort vilket for 
amatorradion generellt sett bdr vara positivt.

Vi har vid tre moten i februari/mars hos Telestyrelsen fatt tillfalle att lamna synpunkter 
pa delar av utkast till nya foreskrifter for amatorradio. Eftersom dessa utkast inte varit 
kompletta och vi bara fatt ta del av dessa pa motena ar det sv&l att veta exakt hur 
utformningen kommer att bli. N&gra detaljer om effekter och andra tekniska foreskrifter 
har vi ej sett forslag om utan bara resonerat muntligt om sadana.

Amatorradio ar inte vilken radiotjanst som heist! Det g&r inte att dra likheter med 
lastbilscentralens kommunikationsradio eller narradion. For oss radioamatorer ar detta 
sjalvklart. Amatorradio ar mycket mer an bara just radio och innefattas av uttrycket ”Ham 
Spirit”.

Aven i tekniskt hogt utvecklade lander har for manga ungdomar amatorradion varit en 
inkorsport till framtida yrkesinriktning inom elektronik- och teleomr£det. Kung Hussein 
av Jordanien, som sjalv ar inbiten radioamator, gjorde pa 70-talet en stor och lyckad drive 
hos skoloma i landet for att intressera ungdomar for amatorradio i syfte att fa fler att satsa 
pa teleteknisk utbildning. I lander dar amatorradio varit forbjuden eller fort en tynande 
tillvaro har den tekniska utvecklingen inom teleomradet stagnerat.

Delmai och etappresultat ar mycket effektiva sporrar som driver oss manniskor att 
kampa vidare, att lara oss mer. Satts maiet sa hogt att det for manga uppfattas alltfor 
ouppnaeligt ar risken att man tappar geisten innan man ens borjat. Darfor ar det sa viktigt 
for oss att vi nagot delmai pa vag till det hogsta amatorradiocertifikatet. Det ar darfor vi 
maste ha kvar vara nyborjarlicenser C och N i nagon form for att amatorradion skall kunna 
rekrytera nya utovare och for att aven denna vag kunna attrahera ungdomar till narliggande 
utbildningslinjer pa hogskolor och universitet.

Post- och telestyrelsen har, savitt vi forstar av det erhailna brevet, inga nyborjar- 
certifikat i sitt forslag till nya foreskrifter. Vi radioamatorer maste genom samlade 
gemensamma insatser forsoka fa en andring till stand. Du som kanner nagon opinionsbil- 
dare eller beslutsfattare som kan hjalpa till att paverka detta arende kan val gora en insats 
genom att informera om amatorradio och dess varde. Vi maste kampa fbr att fa ha kvar 
nyborjarcertifikat for bade kortvag och VHF!

X—^SMOCOP Rune Wande

C och N- 
licensema 
i fara!
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Information fran styrolsen

Nyaforeskrifterfor amatorradio utarbetas

Nya C och N licenser
De som foljt SSA-bulletinen pa kortvag och 
VHF samt pa packet har under februari/mars 
fatt information om de moten SSA haft med 
Post- och telestyrelsen med anledning av ut- 
formningen av de nya foreskriftema om inne- 
hav och anvandning av amatorradioanlagg- 
ningar. Information har ocksa lamnats pa HQ- 
natet. SSA:s styrelse har lopande hallits infor
merad och lamnat synpunkter.

SSA har under en langre tid fbrsdkt fa mote 
till stand med davarande Telestyrelsen men pa 
grund av deras stora omorganisation och se- 
dermera ny administration som ej enbart syss- 
lar med amatorradiofragor har det drojt. Sedan 
vi getts tillfalle till det forsta motet den 10 
februari 1994 har vi traffat Telestyrelsen ytter- 
ligare tva ganger. Vid dessa moten har vi fatt se 
ett utkast till nya foreskrifter men ej getts 
mojlighet att narmare studera deras arbetsma- 
terial.

Post- och telestyrelsen (nytt namn fr o m den 
1 mars 1994) har till uppgift att snarast skriva 
om alia forfattningar som till sin grund har den 
nya lagstiftningen om radiokommunikation 
som galler fran den 1 juli 1993 och anpassa 
foreskriftema darefter. Man kommer att ga 
ifran den detaljreglering som praglat B:90 och 
reglera endast det som lagen kraver. I forarbe- 
tena till den nya lagen om radiokommunika
tion, Prop. 1992/93:200 sags om grundema for 
att ge tillstand och for att tilldela frekvenser 
bl a att ’’Del krav pd att anvdndningen skull 
ske pd sdtt som inte medfor risk for skadlig 
inverkan pd annans radioanvdndning bor 
inte endast ha avseendepd inplaceringen av 
en ny anviindare i det befintliga systemet for 
frekvenstilldelning. Det bor ocksd innebiira 
att krav kan stdllaspd denpersonliga kompe- 
tensen hos radioanviindaren i frdga om att 
hunter a radioutrustningen ndr detta dr moti
verat utifrdn risken for skadlig paver kan. 
Detta far till fbljd betrdffande amatorradio- 
verksamheten, som dger rum i sdrskilt av- 
sedda frekvensband, att kravet pd att det skull 
kunnaforutses att skadlig paver kan inte kom
mer att ske far utgora grundfor att stalla upp 
aven kompetenskrav med avseende pd an- 
vandarens kunskaper och fiirdigheter. Fdrst 
om dessa krav, vars huvuddrag dr internatio- 
nellt hestdmda, uppfylls bor vederborande 
beviljas tiUstdnd till att inneha och anvdnda 
radiosdndare.” Har syftar man bl a till ITU- 
rekommendationen i form av radioreglementets 
artikel 32 och CEPT-rekommendationer.

SSA har erfarit att Post- och telestyrelsen inte 
har vara nybonarlicensklasser C och N i sift 

fbrslag. Vi har darfor omgaende, den 1 mars 
1994, lamnat in en skrivelse till Post- och 
telestyrelsen dar vi utforligt redovisat vikten 
av att ha sadana introduktionsklasser for att 
sedan uppgradera till nagon av de tva huvud- 
certifikatklassema A eller T. Vi har aven fatt 
tillfalle att uppvakta Generaldirektoren Jan 
Freese i detta arende. Vi har aven brevledes 
den 8 mars 1994 informerat Post-och tele- 
styrelsens styrelsemedlemmar om amatorra- 
dio och var synpa detta arende somkommer att 
fbrelaggas dem for beslut, ursprungligen pla
nerat till styrelsemotet den 17 mars 1994.

Som framgar av Post- och telestyrelsens brev 
har intill, vidhaller generaldirektoren den 10 
mars 1994 att endast tva certifikatklasser (A 
och 1) behovs och hanvisar till de av SSA 
aberopade CEPT-rekommendationerna. For att 
Du som SSA-medlem inte skall missuppfatta 
denna skrivning skall Du veta, att SSA har i 
sj al va verket har aberopat CEPT -handlingarna 
som stod for att nationella licenser (ex vis C 
och N) far finnas.

SSA arbetar vidare for att fa en andring till 
stand eftersom vi anser att nyborjarlicenserna 
ar av yttersta vikt for rekryteringen till amator- 
radionoch for amatorradions utveckling. Ama- 
torradio har varit och ar en viktig inkorsport for 
manga vid val av framtida yrkesinriktning. 
Savitt vi kan finna firms det ingenting, varken 
i den svenska lagstiftningen eller i CEPT- 
rekommendationema, vilket vi upprepade 
ganger framfort, som hindrar Post- och telesty
relsen att bibehalla vara nyborjarlicenser som 
nationella sadana. Dessutom pagar inomCEPT 
diskussioner om intemationellt godkannande 
av nyborjarlicenser.

I bulletinen har vi dessutom informerat om 
fbljande. Efter diskussioner med SSAdverva- 
ger Post- och telestyrelsen att i den nya forfatt- 
ningen slopa loggbokskravet, att ta bort kravet 
att vid mobil trafik identifiera sig med /M, att 
omvandla alia B-cert till A-diton. ERP-kravet 
for N-licensen kommer att tas bort liksom 
kravet pa 200 CW QSO for erhallande av A- 
certifikat. Dessutom overvager man att ta bort 
kravet pa specialtillstand for sambandstrafik 
vilket, savitt vi forstar, innebar att ingen avgift 
behover erlaggas for detta. Sarskilda bestam- 
melser for packet kommer inte att utfardas. 
Man har aven tagit fram forslag till certifiering 
av provfbrrattare som baseras pa att vederbo- 
rande skall ha innehaft A-certifikat i tre ar och 
vara lamplig. Vi halsar den har typen av avreg- 
lering med stor tillfredsstallelse.

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).

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

Annonsbokning i QTC

Jr Media
Jon Richnou
Tel 08-570 33 810 
Fox 08-570 35 055

Rlgciton 1, 1 34 40 Gustcivsborg

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
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farozonen

anser

Besoksadress

’02 49 STOCKHOLM
TelexBirger Jarlsgatan 16

40777 radcon s

Datum

1994-03-10
Ert datum

1994-03-01

Beteckning

HK 94-2209
Er beteckning

SSA
Foreningen Sveriges 
Sandareamatorer 
Ostmarksgatan 43
123 42 FARSTA

SSA

-03- | 1
123 42 FARSTA

Post&Telestyrelsen

Handlaggare, telefon

Generaldirektoren

Enligt planema skulle de nya foreskriftema antas av Post- och 
telestyrelsens styrelse vid sammantrade den 17 mars men vi har i 
skrivande stund erfarit att detta uppskjutits till motet den 18 maj 
1994. Det innebar att de nya foreskriftema sannolikt kommer att galla 
fran och med juli 1994. Folj SSA-bulletinen for aktuell information 

distribueras sa snart sadan Anns.
SMOCOP Rune, SM5BF Calle och SM0SMK Gunnar

Nya foreskrifter for amatorradioverksamhet

Som Post- och telestyrelsen tidigare har meddelat, 
har styrelsen - s&vitt nu ar ifr&ga - till uppgift 
endast att inom ramen for gallande lagstiftning se 
till att mojligheten till radiokommunikation tas 
tillvara pci basta satt. Styrelsen har s&ledes inte 
lagstod for att bruka resurser till annat andam&l. 
Styrelsen anser det tillrackligt for att uppn& detta 
m&l att styrelsen tillhandahciller de tvci
certifikatmojligheter, som anses obligatoriska enligt 
de av Er ciberopade CEPT-rekommendationerna. Era 
onskemcil faller darmed utanfor vad styrelsen 
sig ha mandat att tillgodose.
Redan tilldelade certifikat, liksom s&dana som kan 
komma att utfardas under en overgcingstid, galler 
naturligtvis aven framgent. Det ar ocks& Post- och 
telestyrelsens overtygelse - sarskilt mot bakgrund av 
all den tillhandahcillna informationen om verksam- 
heten - att SSA i egen regi skall kunna losa fr&gan 
om rekrytering av ungdomar som onskar bli radioama- 
torer.
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SSA Arsmote - Falun /
FRK 70-ars-jubileum

Hjdrtligt vdlkotnna till en intressant och trevlig weekend
Jubileums- och Arsmotes-bankett
Det firms nagra biljetter kvar till lordags- 
kvallens bankett, som ar hojdpunkten pa 
motet i Falun. Anmal dig genom att satta in 
300kronorperpersonpaFRKpostgirokonto 
832 48 68 - 2 och ange att det galler banket- 
ten pa talongen.

Banketten gar av stapeln i restaurangen pa 
Scandic Hotel. Meny med fbiratt, varmratt, 
dessert och kaffe. Till maten serveras folkoM 
bordsvatten. Vill Du ha vin/dl/snaps bestal- 
ler ochbetalar Du det vidbordet. Du som vill 
ha vegetarisk mat eller har allergi att ta han- 
syn till, var snail och ange det nar Du bestal- 
ler, sa att vi kan forvama koksmastaren. Hu- 
sets bar kan ocksa rekommenderas!

Albaz orkester med SM4ULL som kapell- 
mastare bjuderpa musikalisk underhallning 
och dansmusik. Kanske bjuder dom ocksa 
pa nagot speciellt med amatoiradioanknyt- 
ning? En ’’dalsk” folkdansuppvisning bju
der vi ocksa pa.

Lunch
I Lugnetskolan kan Du inmundiga en enk- 
lare lunch eller kaffe/the/lask mednagot till- 
tugg. Onskar Du en stadigare lunch sa har 
Scandicsrestaurang bppet for lunch bade lor- 
dag och sondag.

Logi
Det firms annu nagra rum kvar pa Scandic 
Hotel. Priset ar: Enkelrum 350:-, dubbelrum 
600:- och kombirum med 3 baddar 275:-/ 
badd. Satt in aktuellt belopp pa FRK post- 
girokonto 832 48 68 - 2 och glom inte att 
ange typ av rum och namn/call pa talongen.

Utflykt
For Dig som inte ar intresserad av SSA ars- 
mote anordnar vi en utflykt till Falu Gruva 
dar Du tas om hand av Storas guider som 
visar och berattar om Sveriges fd skattkam- 
mare. Vi har genom vanligt tillmotesgaende 
av Tommy Fors fatt ned kostnaden till 40:-/ 

person. For transportens skull bervi dig sna- 
rast anmala Dig till Ingrid SM4PDU per te- 
lefon 023-119 94 under kvallstid.

Lotter
Det finns fortfarande lotter kvar i FRK jubi- 
leumslotteri. Priset ar 20:-/lott. Tag chansen 
attvinnaenresecheckpa 10.000:-som grund- 
plat till en harlig DX expedition till nagot 
exotiskt stalle! Eller nagon annan av de 20 
vinstema! Lotter kan bestallas genom insatt- 
ning pa FRK postgirokonto 832 48 68 - 2. 
Glom inte att ange hur manga lotter Du be- 
staller. Om Du vill att vi skickar dem till Dig, 
var snail sand med ett bidrag till porto- 
kostnaden. Kommer Du till Falun och ars- 
motet kan Du ocksa hamta Dina betalda lot
ter i receptionen i utstallningslokalen i 
Lugnetskolan. Vinstforteckning se QTC nr 
3/94 sidll.

Valkomna onskar FRK/BSA 
genom SM4P UR Anna-Greta

Lordag 23 april Preliminart program
10.00

11.00

12.00

Diskussionsmote Packet
Information och diskussion om det 13.00
nya regel verket (B:90)
Danny SM0NBJ har last pa och

Rattviks sambandsbuss
Raddningstjansten i Rattvik har en 
mycket valutrustad mobil lednings- 
och sambands-central som visas 
under lordagen. Kliv in och se hur den 
serut! Finns det amatoradio i den?
Vagutbredning pa kortvag
Eskil SM4AWC berattar om vag
utbredning pa kortvag efter allman 
litteratur och egna erfarenheter.
Vagutbredning pa kortvag 13 30
- vad gor forskarna?
Bengt SM4ATR aibetarpa Institutet 
for Ry mdfysik i Uppsala, bl a med 
vagutbredning och berattar pa ett 
populart satt vad dom gor.
Mote med Sysop Cluster
YL-traff 14.00

berattar om det nya regelverket sc 
kommer att styra var verksamhet. 
Medverkan ffan SSA?

Svagsignalsteknik
Leif SM5BSZ arvalkand i VHF- 
kretsar. I ARRL:s EME-test hosten 
-93 nadde han anmarkningsvarda 
resultat pa 2m. Han berattar och 
diskuterar om villkoren for att lasa 
en svag signal och medel for att na 
dit. Kanske ett och annat aven gar 
att tillampa pa kortvag! 
Arsmote SCAG
Samband vid skid-VM -93
Jan SM4BPD berattar om 
sambandsp lan ering med rubrikcns 
arrangemang som askadningsmatc- 
rial. Det blir aven rundvand-ring i 
sambandslokalema pa skidstadion.
DX-holiday i Pacific
Patrik SM0NZY berattar och visar 
bilder ffan semestem i Stilla Havet 
vintem 93/94 tillsammans med Ulf 
SM0LCB och Lars SM0KAK. 
Malet var att ha semester och kora 
radio, i namnd ordning, utan att bli 
ruinerad.
Arsmote AMS AT

SCAGCW-prov
CW-provtagning med 
diplomutdelning

Sysop BBS diskussionsmote

14.30 Peter I DX-pedition
Peter ON6TT visar bilder och 
berattar om arets DX-expedition till 
den norska bn ca 180 mil sydvast
Kap Hom, soder om pol-cirkeln. 
Gruppen awerkade over 60.000 
QSO under de dagar de var aktiva. 
Aven vi undrar om Peter har QSL 
med sig?

15.00 Odd Fellow Ham Radio Club 
arsmote
Samband diskussionsmote

19.00 Bankett pa Scandic Hotel

Sondag 24 april

A

I 
I 
I 
I
I y

_____ >

10.00 SSA arsmote
Utflykt till Falu Gruva 

/--------------------------------------------------
| Badadagama visas foljande videos: 
| SM4TQO/MMpaKullaII 
| Samband vid skid-VM SSA Elmer
I Utstallningen ar oppen
I Lordag 23/4 09.00 - 17.00
| Sondag 24/4 09.00-15.00
v__________________________________

--------- Information fran styrolson
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Vdgbeskrivning
For att hitta till Lugnetskolan dar drsmotet och utstallningen halls 
samt till Scandic Hotel kor Du sa har om Du kommer med bil:

Fran Rdttvik - Enviken
Folj Vagverkets skyltning mot Gavle.
Vid det forsta trafikljuset Du kommer 
till svanger Du vanster. Du ser da 
Scandic Hotel till vanster.

Fran Borldnge
Folj Vagverkets skyltning mot Gavle.
Efter rondellen passerar Dufyra

Fran namnda trafikljuskorsning vid 
Scandic Hotel visar FRK. s skyltar 
hur Du akerfor att komma till

trafikljus innan Du skall svanga Lugnetskolan dar Utstallning,

ydrpan

Luqnet skolan

Scandic Hotel

JVGSTN

Tiskeri.

Runri

Luqnet

foredrag och dr smote halls.

Detfirms gott om parkeringsplatser 
bade vid hotellet och Lugnetskolan.

Husvagnsparkeringen finns pa
Lugnetsfritidsomrade.

/

’ Hosjbn

hoger, fortfarande mot Gavle. Vid det 
femte trafikljuset Du kommer till skall 
Du svanga vanster och Du ser nu 
Scandic Hotel till vanster.

c>

Fran Gavle - Hedemora/Stockholm 
Folj Vagverkets skyltning mot
Rdttvik Vid det forsta trafikljuset Du 
kommer till svanger Du hoger. 
Scandic Hotel kan Du da inte missal

Om Du kommer med flyg till Dala A irport, Borldnge, sa gar det bussar till 
Falun eller ocksa tar Du en flygtaxi.

Om Du kommer med tag eller buss maste Du ga till Stora Tor get i centrum 
(ca 800m) och ta buss nr 703 till Lugnet.

QTCNr4 94

Inlotsning: SK4AO har passningpa R1 och 145,425. 
Lordagkl 08.30-17.00 och Sondag 08.30-12.00.
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Projekt SARA
SSA:s styrelse anser att det, utover en ut- 
vecklad utbildnings- och rekry teringsverk- 
samhet, behovs informationsverksamhet 
som aven riktas till samhallsfunktioner pa 
hog niva. Detta for att befasta amatorradi- 
ons plats i samhallet som en ideell och sam- 
hallsnyttig verksamhet.

Projektet SAmhallsnyttiga RAdioama- 
torer - SARA - har darfor initierats, inne- 
barande att SS A uppvaktar tillampliga de
partement och personer i regeringen. 
Avsikten ar att fa amatorradionsbehov och 
mojligheter uppmarksammade pa denna 
niva i samhallet.

Vissa myndigheter kommer ocksa att upp- 
vaktas. Sjalvklart forutsatter SSA att re- 
gelbundna kontakter kan skapas med den 
nya myndigheten Post- och Telestyrelsen.

Tillbaka till framtiden
Civildepartementet, Landstingsforbundet 
och Kommunfdrbundet avholl den 31 ja- 
nuari 1994 en gemensam konferens kallad 
Tillbaka till framtiden. SSA inbjods och 
deltog med en monter dar amatorradio de- 
monstrerades. Konferensens tema var att 
diskutera hur offentlig sektor och ideella 
organisationer kan samverka for att ytter- 

ligare framja och utveckla det frivilliga ar- 
betet.

Over 450 personer fran regering, depar
tement, landsting, kommuner samt manga 
folkrorelser, samfund, foreningar m fl ka- 
tegorier deltog i konferensen. Programmet 
var intressant och debatten livlig.

Urkonferensinbjudan: ’’Fomyelsenav den 
offentliga sektom innebar bland annat att 
fl er aktorer i samhallet inbjuds till att ta ett 
storre ansvar an hittills. Det galler saval 
privata som ideella organisationer. Redan 
idag utfors i Sverige - ocksa i intematio- 
nella jamforelser - ett omfattande ideellt 
arbete inom flera samhallsomraden. Det 
ideella arbetet bygger pa frivillighet, ini- 
tiativformaga och engagemang.”

Amatorradions situation i 
inform ationssamhallet
I massmedia ar det minst sagt tunt med 
information om amatorradio. Egentligen 
ar val det inte sa markligt. Den informa
tion som ges i massmedia ar den som salj er 
den stdrsta upplagan. Den som vill infor- 
mera genom massmedia maste antingen 
kunna bidra med lasvarden for en bred pu- 
blik eller kunna kopa t ex annonsplatser.

Foretradare for speciella och kanske sma 
intressegrupper kan ha svart att gora sig 
gallande i massmedia och tvingas oftast att 
na ut pa andra, kanske mindre effektiva 
satt.
Ocksa vi radioamatorer ar i huviidsak han- 

visade till att informera om amatorradio 
pa andra satt an genom massmedia och da 
racker det inte med att vi hors pA banden.

ELMER-kampanjen lyckad
Kampanjen, som nu har pagatt mer an ett 
ar, ar ett av manga satt att gora amatorra- 
dion mer kand. Detta genom att manga ra- 
dioamatorer aktivt sprider information om 
sin hobby. ELMER-kampanjen startades 
av SSA for att vitalisera svensk amatorra- 
dio, framst genom battre tillstrdmning av 
ungdomar.

SM7KHF Lennart

Satsa 
pa ungdom 

och 
utbildning!

Civilministern och stadsradet Inger Davidsson studerar skriften Amatorradio 
- En samhallsresurs i etern i SSA:s monter vid konferensen Mot varlden 
genom etern. Ovriga pa bilden: SMOUWQ Nadja, SM5TC Arne och 
SM7KHF Lennart. Foto SM5BF Carl-Henrik.

Sanningen dr den att aven amatol- 
radio maste konkurrera med andta 
intressetL Det innebar att 
amatorradiororelsen mer an forr maste 
existera pa egnajortjdnster.

Foranderligt samhalle
Samhallet fbrandras mycket snabbtoch 
darmed amatorradions forutsattnimar odi 
mojligheter.
Anda ifragasatts det ofta om utatrikade 
insatser verkligen behovs for att aniatdr- 
radioverksamheten skall utvecklaspositivt. 
Samtidigt upplever manga med I e dm ad att 
stat, landsting och kommun i stora stycken 
inte alltid ger amatorradioverksamlieten 
onskvart stod.

Mer offentlighet
at amatorradio !

_____  Information fran styrek------------------------------------------------------------------------------------------ —-
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tillstAnds-statistik
(kalla Telestyrelsen)

Amatorradiotillstand med SM- 
prefix, aldersfordelning i slutet 
1992 respektive 1993

AlderAntal 1992Antal 1993
1992-10-18) (1993-01-24)

Not: Matperioderna var ej exakt 1 Ar, men trenden ar 
tydlig.

<10 0
10 0
11 0
12 3
13 3
14 1 13
15 2 17
16 10 29
17 13 47
18 25 32
19 41 45
20 75 65
21 85 91
22 114 106
23 134 136
24 142 136

<25 Ar 642 723 dkning 81 
(+12.6%)

25-29 1173 1103
30-34 1094 1097
35-39 1204 1184
40-44 1221 1181
45-49 1625 1542
50-54 1230 1351
55-59 850 872
60-64 Z4Z 760

25 <65 dr 9144 9090 minskning 5 
(-0.6%)

65-69 533 548
70-74 371 386
75-79 135 133
80-84 66 77
85-89 17 15
90-94 3 3
95-99 0 0
’65 Az 1125 1162 dkning 37 

(+3.3%)

Summa antal 10911 10975 dkning 64 

(+0.6%)

Nytillkomna 230 406

Annullerade 251 357

Alla amatorradiotillstand, 
antalsfordelning i slutet 1993

Prefix SM Antal %
Klass A 4691 42.74

B 1001 9.12
C 1154 10.51

6846 62.38
T 3985 36.31
N 144 1.31

4129 37.62

Alla SM 10975 100.00
Nytillkomna 406
Annullerade 357

Prefix SK 686
Nytillkomna 21
Annullerade 14

Prefix SL 203

Innehavstillstand 128
Nytillkomna 8
Annullerade 8

Sa Sb E3c

□ h St

Ur Telestyrelsens statistik over aren 1992 och 1993 kan utldsas att 
antalet tillstandshavareyngre an 25 dr okade med 12% det senaste aret. 
Gladjande! Lat oss alia medverka till att den utvecklingen fortsatter.

Sammanstallt av SM7KHF Lennart

Antennbok
pa svenska!

Redan i September 1993 present erade jag 
ett forslag till antennbok pa svenska for 

SSA:s styrelse. Boken
W som egentligen ar en 

y\ redigerad samling QTC-
artiklar omspanner mer an 

30 QTC-argangar. Men nu ar ju 
inte antennteori och praktik nagot som 
andrar sig som modet utan halier under 
lang tid.
Det har blivit en samling pa 250 sidor 

vilken ar utbyggbar med kommande 
QTC-artiklar.

Kapitelrubriker
Allman antennteori och vagutbredning, 
antenner for 1,8 MHz, antenner for 
3,5 MHz, antenner for 3,5-7 MHz, 
antenner for 7 MHz, antenner for 14-28 
MHz, multibandantenner, antenner for 
VHF, antenner for mobilt och portabelt 
bruk, Helixantenner och antennmaster.

Boken presenterades nyligen vid lopp- 
marknaden i Eskilstuna och ronte 
gladjande nog stort intresse. Om detta 
halier i sig kommer jag troligen att gora 
en fortsattning och nasta bok bor da 
logiskt sett omfatta energins vag fran 
sandare till antenn - dvs ett innehall med 
matchboxar, matningssystem, SVF- 
begrepp osv.

Urforordet...
’’Tack alia svenska radioamatorer som 
genom artiklar i QTC hjalpt foreningen 
att skapa en lasvard tidskrift samt nu givit 
SSA en mojlighet att sammanstalla ett 
kompendium av era fomamliga alster till 
gladje for bade erfaren som ny radioama- 
tor”.

Boken kommer att saljas genom SSA 
HamShop med premiar vid arsmotet i 
Falun. Darefter kommer den att finnas pa 
kansliet, men vid bestalining darifran 
tillkommer portokostnader.
Pris med parm 190 kr och utan parm 

150 kr.

SM5BRW Hans
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DY
2f

Olikadetalier

cig
5F 
5L 
px 
nix

anrop (calling)
grupper om fem siffror 
grupper om fem bokstaver 
program
musik 
pirat
IM-produkt (spurious) 
dagligen (daily) 
andra Overton

Bcvoknino ov
W inkraktcire

HSr fortsMtter serien om bevakning och 
rapportering av stationer som inte har rMtt att 
sanda pA amatdrbanden, och som inleddes i QTC 
1/94. Se ocksd sammanstMllningen av tidigare 
rapporter i QTC 2/94. Den hSr g&ngen blir det 
genomg&ng av 40 och 80-meters banden och mera 
information om sjMIva rapporteringen.

Sedan forra artikeln har det komm it nSgra fl er rapporter 
Mn vanligttill vArkoordinator BjOm, SM6EHY. Skicka 
uppgiftema direkt till BjOm, g3rna via packet till 
SM6EHY@SK6SA.

PS senare tid har det blivit al 11 vanligare med stationer 
i det foma Jugoslavien som anvands olagligt for bland 
annat “phone patch” (hopkopplade med telefon) och 
dessutom anvander LSB, normalt ar det bara 
amatOrema som anvander LSB medan kommersiella 
stationer anvander USB pa alia kortvagsband.

Man hOrofta stationer som sander data och emellanat 
identifierar sig med morse med signaler av typen 
GNH4. Dessa ar exempel pa de stationer som far 
anvanda bandet, det ar stationer bland annat pa 
Hebridemaoch ShetlandsOama. Som du ser ar 80 meter 
ett ganska komplicerat band med manga anvandare 
och det ar inte alltid sa I att att veta vad som ar tiliatet 
och vad som bOr rapporteras som inkraktare.

Meraom rapportering
TyskaDARC (motsvarighet till SSA) armycketaktiva 
med monitorering och fran deras dokumentation 
hamtarjagendei beteckningaroch forkortningarsom 
gOr det enklare att fa plats med mycket information pa 
lite plats ien rapport.

Exemplet paen rapport forra gangen hade kolumnema 
i en ordningsfoljd som kom fran en aldre ITU-handbok, 
for att passa ihop med andra rapporter inom IARU bOr 
du istallet anvanda den har uppstallningen:

Frekvens/Mode/Datum/Tid(UTC)/Identitet/Land/ 
Typ/Detaljer, exempelvis:
7065 IA3E IDY 10030-0200 IR.Tirana IALB IBC Ipxpolska. 
3645 IJ3E 114 12005 I - lexYUG l$$ I Family tfc

Rapportera hellre en sandning for mycket, koordi- 
natom, BjOm/EHY, kanner till banden och sorterar 
latt ut det som ar av betydelse. Fortsattning foljer om 
Ovrigaband.

SM5KUXSigge

Mode-sandnmgsslag

A1A morse-telegrafi, CW
F1A morse-telegrafi, FSK
F1C Fax, svart/vitt
F3C Fax, analog
J3C Fax, analog
A3E AM, dubbelt sidband
J3E SSB, undertryckt barvfog
J3E-U SSB, Ovre sidband
R3E SSB, reducerad bftrvAg
H3E SSB, full banfog
B8E SSB, oberoende sidband

Typav station

AT amatorradio
BC rundradio (broadcasting)
FC kuststation
FX fast station
MS fartygsstation

40 m (7000-7100 kHz)
Detta ar ett exklusivt amatOrband i alia de tre ITU- 
regionema, men med n£gra undantag i form av fotnoter 
till ITU radioreglemente.

Den undre delen av bandet (7000-7050 kHz) ar ocksa 
tilldelatfastastationeri Angola, Iraq, Kenya, Rwanda, 
Somal ia och Togo. Aven dessa stationer (fixed service) 
har, liksom amatorradio, primar status.

NAgra I ander har fasta stationer istal let for amatOrrad io 
pa dessa 50 kHz och detta galler Egypten, Etiopien, 
Guinea, Libyen, Madagaskar, Malawi och Tanzania. 

De vanligaste inkraktarna i detta band ar otilfotna 
rundradiostationer och stOrsandare som forsOker 
blockera(jamma) vissa stationer el ler enstaka program. 
Gfom inte bort att detta ar ett av de amatOrband dar 

Resolution 640 gal ler, vilket innebar att myndighetema 
kan tilfota viss kommunikation i samband med 
nOdlagen, exempelvis frAn ROda Korset eller andra 
organisationer.

80 m (3500-3800 kHz)
Det har ar ett komplicerat band med fiera anvandare 
och skillnader mellan regionema. I region I (Europa 
och Afrika) ar bandet tilldelat tre primara tjanster, 
Amatorradio, Fasttjanst (kommunikation mellan fasta 
stationer), samt Mobil tjanst utom luftfart 
(kommunikation mellan mobila stationer eller mellan 
en fast och en mobil station).
N^gra lander har system for positionsbestamning i 

detta band, dessa stationer for inte ha hOgre medeleffekt 
an 50 W men det hjalper ju inte sa mycket om det ar ett 
pulsat system dar varje enskild puls kan ha hOg effekt. 

Aven i de andra regionema ar det fiera tjanster som 
delar pa detta band vilket gOr det svart att avgOra vad 
som ar tiliatet, men rundradio och stOrsandare ar relativt 
latta att kanna igen och for givetvis inte finnas i detta 
band.

Det kanske vanligaste, utOveramatOrtrafik, ar att man 
hOr fiskebatar pa NordsjOn som halier kontakt med 
varandraellermedhemortenoch detta ar oftast til Hten 
trafik, om de halier sig till de fasta frekvenser som 
tilldelats av myndighetema. Det ar i regel batar fran 
Danmark eller Skottland men det hander att besatt- 
ningen talar andra spfok och det forekommer ocksa 
andra moder an SSB. Exempelvis ar kuststationen 
Stonehaven (anropssignal GND) registrerad hos ITU 
for sandningsklassema Fl B, J3C, J3E, J7B, R3C, R3E 
ochR7B!

Men det hander ocksa att dessa batar anvander andra 
frekvenser an de tilldelade, vilket givetvis ar olagligt. 
Lar dig darfor vilka frekvenser de oftast anvander sa 
att du kanner igen de som avviker. Observera att 
reglementet inte skiljer mellan olika delar av bandet 
och andra stationer, som i regel kOr USB, kan aven 
forekomma i vart CW-segment (bland annat pa 3525 
USB och 3528 USB).

Ansvarsfbrhallanden 
pa 432-438 MHz

Fran fiera hail har amatdrer pa senare tid 
undrat over vad som galler vid anvand- 
ning av 70 cm bandet mot bakgrund av 
den okande fOrekomsten av inbrottslarm 
och bilias som ocksa anvander detta band. 
Man har fragat sig vilken status dessa 
utrustningar har och i vilken utstrackning 
en amator kan tankas stallas till ansvar for 
att ha paverkat funktionen pa en sadan 
utrustning, som i vissa fall visat sig vara 
daiigt konstruerad med tanke pa 
stortaiighet.

Vid SSA styrelsemote 29-30/1 presenterades nedanstaende redo- 
gorelse for situationen och styrelsen var overens om att publicera 
denna. Vi kommer att vid senare tillfalle redovisa eventuella 
kommentarer frin Telestyrelsen.

Vilka regler galler i bandet 432-438 MHz
Med anledning av det okande antalet utrustningar av typen 

inbrottslarm, lisanordningar och liknande som anvander frekven
ser inom det vi betraktar som ett amatorradioband, ar det pisin plats 
att se narmare pi vilka regler som galler for vir, och andras, 
anvandning av bandet.

Enligt det intemationella radioreglementet (forkortas RR) ar 
“vart” band 432-438 MHz upplitet (ailokerat) inom Region 1 
(Europa och Afrika) for amatorradio och radiolokalisering som 
primara tjanster. Dessutom finns ett dussin fotnoter som anger 
olika tillagg och avvikelser i olika lander eller generellt.

I de svenska bestammelsema (B:90) finns en del inskrankningar 
for vir anvandning, det anges att bandet 432-438 MHz aven ar 
upplitet for radiolokalisering och i ett stort antal lander ocksa fast 
radiotrafik. Dessutom fir delbandet 432-435 MHz inte anvandas 
for trafik via amatorradiosatelliter, daremot far 435-438 MHz 
anvandas om det inte stor annan anvandning (radiolokalisering 
och fast trafik). Slutligen anges att 432-435 MHz i ett stort antal 
lander ar upplitet for mobil trafik (utom luftfartsradio). Nigra 
andra begransningar anges inte for amatorradio som ju trots allt ar 
en primar tjanst i detta band. De olika primara tjanstema i olika 
lander miste sjalvklart respekteras i alia lagen.

Enligt en fotnot (RR 661) ar en del av bandet, namligen 433.05 
- 434.79 MHz (centerfrekvens 433.92 MHz) utpekat (designated) 
forsikalladelSM-applikationer. Detta stir for Industrial, Scientific 
and Medical, och innebar exempelvis plastsvetsar, mikrovigsug- 
nar, diatermiutrustning och liknande. Enligt definitionen (RR 16) 
ar det anvandning av utrustning eller tillampningar avsedda att 
generera, och anvanda lokalt, radioenergi for industriell, veten- 
skaplig, medicinsk, nationell (innebar ofta i praktiken militar) eller 
liknande andamil, utom applikationer inom telekommunikation. 
Den sista delen ar intressant eftersom telekommunikation i sin tur 
ar definierad (RR 4) som overforing av tecken, signaler eller 
intelligens av nigot slag via trad eller radio. Ett larmsystem eller 
lissystem arbetar ju med overforing av information och passar 
darfor knappast in i begreppet ISM.

Nigot skydd for ISM-tillampningar finns inte, daremot finns det 
for nigra lander en annan fotnot (RR 662) om att radiokommuni- 
kation i bandet miste acceptera eventuella stomingar fran ISM- 
tillampningar. Ingenstans talas det om skydd av dessa tillamp
ningar och slutsatsen blir da att de primara tjanstema kan operera 
obehindrat.

Den mdjlighet som finns att tillata “udda” tillampningar i olika 
band, ar i enlighet till en punkt i radioreglementet (RR 342) som 
sager att administrationer inte ska ti 1 Idel a en frekvens som inskran- 
ker den normala anvandningen enligt frekvenstabellen, utom pa 
det uttryckliga villkoret att interferens inte orsakas de tjanster som 
opererar i enlighet med reglementet.

De tillampningar det nu ar fraga om (larmsystem mm.) anvands 
alltsi enligt det som brukar kallas “Non-Interference Basis” och 
utan nigra rattigheter till skydd. Om de piverkas av andra signaler 
i bandet si sker det pi egen risk, det ar foljdaktligen hogst osanno- 
likt att en radioamator skulle kunna stallas till svars for att ha 
piverkat funktionen pi nigon av dessa utrustningar. Daremot kan 
det finnas andra skal (grannsamjan) att hjilpa till med att losa de 
problem som kan uppsti.

Som tur ar ligger det utpekade ISM-segmentet (och de andra 
utrustningar som ar aktuella) i en del av bandet dar vi har FM-trafik 
(inklusive digitala moder) och vi sjalva ar mindre kansliga for 
piverkan medan de delar av bandet som anvands for CW/SSB och 
annan trafik med liga signalnivier klarar sig. Det finns alltsi ingen 
anledning till att minska eller forandra amatorradioverksamheten i 
detta band aven om det finns olika typer av ligeffektutrustningar 
som med Telestyrelsens medgivande borjat anvandas i en del av 
bandet.

SM5KUX, Sigge, DL5
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Article 32
Amateur Service and Amateur-Satellite

Service. Section I. Amateur Service.

§ 1. Radiocommunications between ama
teur stations of different countries shall be 
forbidden if the administration of one of 
the countries concerned has notified that it 
objects to such radiocommunications. 
§ 2. When transmissions between amateur 
stations of different countries are permitted, 
they shall be made in plain language and 
shall be limited to messages of a technical 
nature ralating to tests and to remarks of a 
personal character for which, by reason of 
their unimportance, recourse to the public 
telecommunications service is not justified. 
It is absolutely forbidden for amateur 
stations to be used for transmitting interna
tional communications on behalf of third 
parties. The preceding provisions may be 
modified by special arrangements between 
the administrations of the countries 
concerned.
§ 3. Any person seeking a licence to operate 
the apparatus of an amateur station shall 
prove that he is able to send correctly by 
hand and to receive correctly by ear, texts 
in Morse code signals. The administrations 
concerned may, however, waive this re
quirement in the case of stations making 
use exclusively of frequencies above 30 
MHz. Administrations shall take such 
measures as they judge necessary to verify 
the operational and technical qualifications 
of any person wishing to operate the 
apparatus of an amateur station. 
§ 4. The maximum power of amateur 
stations shall be fixed by the administrations 

concerned, having regard to the technical 
qualifications of the operators and to the 
conditions under which these stations are 
to operate.
§ 5. All the general rules of the Convention 
and of these Regulations shall apply to 
amateur stations. In particular, the emitted 
frequency shall be as stable and as free 
from spurious emissions as the state of 
technical development for such stations 
permit. During the course of their trans
missions, amateur stations shall transmit 
their call sign at short intervals.

Section II. Amateur-Satellite Service.

§ 6. The provisions of Section I of this 
Article shall apply equally, as appropriate, 
to the amateur-satellite service.
§ 7. Space stations in the amateur-sate Hite 
service operating in bands shared with 
other services shall be fitted with appropriate 
devices for controlling emissions in the 
event that harmful interference is reported 
in accordance with the procedure laid down 
in Article 22. Administrations authorizing 
such space stations shall inform the IFRB 
(International Frequency Registration 
Board) and shall ensure that sufficient earth 
command stations are established before 
launch to guarantee that any harmful 
interference which might be reported can 
be terminated by the authorizing adminis
tration.

Internationella Teleunionen ITU i Geneve, ett FN organ, svarar for samord- 
ningen av all telekommunikation saval administrativt som tekniskt. De overens- 

kommelser som ITU:s medlemsstater gjort inom radioomradet finns 
dokumenterade i det internationella radioreglementet RR (Radio 
Regulations). RR innehaller frekvensfordelning och ett antal villkor 
for hur man kommit over ens om att utnyttja etern. I RR finns Artikel 
32 som innehaller overenskomna rekommendationer betraffande 
amatorradio och dr ett av de dokument som Post och Telestyrelsen

tar i beaktande vid utformningen av de svenska foreskrifterna  for amatorra- 
dio. Eftersom detta dr sa grundlaggande for var verksamhet dr det vardefullt 
att sa manga som mojligt har tillgang till denna information och nedan foljer 
RR:s artikel 32 i dess engelsksprakiga utgava.

SMOCOP Rune

Intemationella Radioreglementet
RR Artikel 32

Insandare
Stadgeandringar

I QTC nr 3/94 foreslar styrelsen and- 
ringar av foreningens stadgar till ars- 
mdtetl994nrs 15:1 och 15:2.

Forslagen ar forsatligt utformade ge- 
nom att endast omfatta ny lydelse, utan 
att angiva den ursprungliga texten. Det 
blir darfor ytterst svart for medlem- 
marna att bilda sig en uppfattning om 
den verkliga inneborden. Gallande stad
gar saknas sedan flera ar tillbaka. De 
senast faststallda ar daterade 1990-04- 
22 och utsandes med QTC nr 6/1990 i 
delvis felaktig lydelse och med rattelse 
i QTC nr 8/1990. Darefter har ett antal 
andringar tillkommit, som vunnit ”laga 
kraft”, men daremot ingen ny utgiv- 
ning av aktuella, gallande stadgar.
Forslagen ar begripligt nog stallda av 

den ’’anonyma” styrelsen. Savitt kant 
har ingen medlem yrkat pa detta, och ej 
heller finns nagot protokoll fran nagot 
distriktsmote redovisat med dessa 
yrkanden. Skriftlig forfragan hos sty
relsen om namnet pa upphovsmannen 
har naturligtvis lamnats obesvarad.

Sarskilt de, som rostar med fullmakt, 
bdr pa forhand veta vad forslagen gar ut 
pa, sa att de kan lamna fu 11 maktstagama 
sina synpunkter och instruktioner.

De bdr darfor i klartext sagas rent ut i 
arlighetens och hederlighetens namn, 
att styrelsens tai om oppenhet m m ar 
detsamma som att utlandska medbor- 
gare beredes sate och stamma i styrel
sen.
For egen del kan jag absolut INTE 

tanka mig att bli styrd av utlandska 
medborgare. Den SVENSKA foren- 
ingen SVERIGES SANDARAMATO- 
RER skall sjalvfallet styras av 
SVENSKA MEDBORGARE.
Nar den svenska foreningen t ex for- 

handlarinternationellt, ardetheltorim- 
ligt, att detta sker av styrelseledamoter 
med utlandskt medborgarskap.
Styrelsens uppsatliga agerande, att 

med aberopande av s k '’oppenhet", 
men med undanhallande av gallande 
stadgar, forsoka fora medlemmarna 
bakom ljuset, arminstsagtOSNYGGT. 
Jag vadjar harmed till Arsmotet 1994, 

att i den SVENSKA foreningen SSA:s 
intressen, avsla de bada omddmeslosa 
styrelseforslagen nrs 15:1 och 15:2.

Knut Almroth SM5FH
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Avgift

2

Antal

24

0

Ar

1926

Summa

SM

1993 5950 350
1990 6601 270

1988 7248 225
1987 6848 210
1977 5021 110
1967 2842 40
1957 1715 20

1947 1200 10
1939 446 10

medlemsavgifter
Medlemsantal och

SSA bildades 1925-09-10

5359
252
114

225
5950

IVCA DX SSTV CONTEST
9-10 April 00.00 - 24.00 UTC

Band: SSTV segmenten pa 80-40-20-15-10 m 
banden. Mode: Farg eller S/V ochvalbarhastig- 
het.
Poang: 5 poang for varje 2-vags SSTV kontakt, 
samma station kan kontaktaspa de olika banden 
och ger fulla poang.
Multiplier: 80-40-10 m ger 2x5 poang.
20 m ger enbart 5 poang. 15 m ger 3x5 poang. 

Testmeddelande: Ange ditt qso lopnummer (ex 
O01) skrivet pa bilden eller meddela helt enkelt 
pa SSB ditt nummer. Motstationen anger sitt lop
nummer pa bilden eller meddelar det pa SSB. 
Dessa enkla regler har tillkommit da manga icke 
har mojlighet att textsatta bildema vilket ocksa 
innebar att du kan anropa en station pa SSB, allt 
for att fa manga deltagare.
Loggar sandes: I.V.C.A.

W6FW, Emarald Isle,
Weed, CA 96094 USA

LdZ mOtt pa at mi ns tone 80-40 m och fragor 
besvaras av SM5EEP, Nils 0223-148 54.

Manadstest pa 80 meter 
en begivenhet for LIDS

Sa har det hant igen
- Vi som kor FAX/SSTV inom vart tilldelade 
segment 3730-3740 blir fullkomligt overfallna 
av ett gang manadstestare.

En manadstestare pa kortvag laser tydligen inte 
QTC och knapper pa riggenbara en gang i mana- 
den. Han ar forsedd med slutsteg, later taskigt, ar 
blockerad for anrop fran andra an manadstestare 
och struntar fullkomligt i om han stor pagaende 
QSO pa frekvensen.
Han ar alltsa extremt hansynslos och lyder en- 

dast djungelns lag - kort sagt en praktfull LID.

Vet du inte vad en LID ar?
Jo, en LID ar en dalig operator och skulle egent- 

ligen inte fa ha amatorradiolicens.
Kannagonupplysamig om vadmanadstestema 

pa 80 meter skall tjana till?
Om det ar for att man skall lara sig battre trafik- 

teknik, da har sannerligen dessa tavlingar forfe- 
lat sitt syfte.

Om syftet inte ar att lara sig hantera sina riggar 
battre, da foreslar jag att manadstestema i fort- 
sattningen sker per telefon - det ar nastan lika 
fyndigt.

Fardhem 94-03-14
SMIBUOAke

SM0CWC Stig
Kans li chef

Medlemsantal
93-12-31

Fonder
Hans Eliaessons Minnesfond SM5WL 

Postgiro: 71 90 88-7
SM5ZK Bo Palmblad Donation 1975 

Postgiro 5 22 77-1
SM5LN Minnesfond
Postgiro 5 22 77-1

Information i anslutning 
till bokslutet 1993

Revisionsberattelse 
for 1993

For Fo reningen
Sveriges Sandareamatorer
Vi har granskat foreningens arsredovisning, 
rakenskaper och protokoll samt styrelsens 
forvaltning for rakenskapsaret 1993. Gransk- 
ningen har utforts enligt god revisionssed. 
Arsredovisningen, rakenskapema och 

forvaltningen har inte givit anledning till 
anmarkning.
Vi tillstyrker

att resultatrakningen och balansrakningen 
faststalles samt
att styrelsens ledamoter beviljas ansvarsfrihet

SM5US SM5TC

Hans Eliaesons
Minnesfond SM5WL
Vi har granskat fondens arsredovisning, 
rakenskaper och andra handlingar som lamnar 
upplysning om fondens verksamhet for 
rakenskapsaret 1993. Granskningen har 
utforts enligt god revisionssed.

Revisionen har inte givit anledning till 
anmarkning betraffande arsredovisningen, 
rakenskapema eller forvaltningen.
Vi tillstyrker

att resultatrakningen och balansrakningen 
faststalles samt att styrelsens ledamoter 
beviljas ansvarsfrihet for rakenskapsaret.
Stockholm 3-16

SM5US SM5TC

For ovriga fonder
SM5ZK Bo Palmblad Donation 1975 och
SM5LN:s Minnesfond har likalydande 
revisionsberattelser for 1993 avgivits.

C
D
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Amatorradiokontakt 
via satellit

Satellitnytt

SM0DZL Anders Svensson BIAbarsvagen 9 761 63 Norrtalje Tel 0176-198 62

RS-10/11 Kosmos-1861 18129U 87-054 A 
Radio-10 kor forsattningsvis i ’’nyborjarmod- 
A” mao. Uppfrekvens 145.860 - 145.900 
ochner 29.360- 29.400 MHz.

ROBOTen ar igang med infrekvens 145.820 
MHz och ut pa 29.403 MHz.

OSCAR-13 AO-13 19216U 88-051 B
Satel liter har fortfarande sin lagsta punkt i 
banan pa drygt 800 km hojd men under aret ska 
den borja krypa nerat.
Preliminart sandningsschema 1994-APR-04 
» JUL-11
M.A. (256) MODE
000- 160 Mode-B OFF
160-220 Mode-B
220 - 230 Mode-S; B-transp OFF
230-250 Mode-BS
250-256 Mode-B
250- 150 Rundstralande antenner

Attityd 240/0 andrastill 180/0 4juli 1994.

Senast nytt sander OSCAR-13 pa 
fyrfrekvensema 145.812 och 2400.664 MHz 
C W/RTTY samt 400 bps PSK.

Slow Scan Television lordagar och sondagar: 
ModeB 145.960 MHz.

DOVE DO-17 20440U 90-005 E
PY2BJO later meddela att man inte liingre 
behover mer telemetridata fran ”Duvan” och 
passar samtidigt pa att tacka alia bidragsgivare. 
Anropsignalema pa de 300 forsta halier pa att 
skickas ut via “Duvan”pa 145.825 MHz.

OSCAR-21 AO-21 RS-14 
21087U 91-006 A
Under den senaste tiden har RUDAK pa
145.987 MHz sant var tionde minut 
enligt foljande schema:
0-4 FM repeater med uppfrekvens 
435.016 MHz
5-7 WEFAX bilder 240 rader/minut
8-9 AFSK telemetri osv . . .

RS-12/13 Kosmos-2123 21089U 91-007 A 
Kor i mode K alltsa uppfrekvens 21.210- 
21.250ochner 29.410- 29.450MHz

POSAT PO-28 ? 22829U 93-61G
Viss forvirring verkar forfarande rada 
angaende POSAT. Nar satelliten ar oppen for 
“allmanheten” far man absolut inte plocka ner 
de bilder som ar tagna med CCD kameran 
ombord. Nagot schema pa tider nar satelliten ar 
igang verkar inte publiceras nagon langre tid i 
forvag.

Rymdfarjan:
Discovery STS-60 som flog i boijan av 
februari hade nastan 4000 connects pa packet 
daribland med SM5BVF. Den forvantade 
kontakten mellan MIR och Discovery verkar 
inte kommit till stand, aven om somligapastar 
sig ha hort det.

Nasta SAREX aktivitet planeras pa STS-59 
Endeavour med nominell start 7 april 1994. 
Baninklinationen ar 57 grader och hdjden 
endast 200 km, 6 personer ombord darav 2 
radioamatdrer N5RAX/Linda Godwin och 
N5QWL/Jay Apt. Farden beraknas vara i 9 
dygn. SAREX = Shuttle
Amateur Radio Experiment kommer att arbeta 
pa sina vanliga frekvenser:
FMupp (Europa): 144.700,144.750,
144.800 MHz
FM nerfrekvens:
Packet upp

ner
Callsign

145.550 MHz
144.490 MHz
145.550 MHz 
W5RRR-1

Bland de skolstationer med forhandsbokade 
sked aterfinns OH8AK, Paltamo skola i 
mellersta Finland. Preliminara bandata for 
STS-59

EPOCH
94097.56425350 = 
(07 APR 94 13:32:31.50 UTC)
Inklination
RAAN
Eccentricitet

57.0018 deg 
277.1957 deg 
.0008733 

ArgP
MA
MM
Acceleration
Ref varv nr

268.0585 deg
91.9530 deg
16.19594525 varv/dygn
2.34441 e-03 varv/dygn*2
2

METEOSATELLITER:
Pa 137 MHZ-bandet sander foljade satelliter 
WEFAXbiIder APT

NOAA-09
NOAA-10
NOAA-11
NOAA-12 
METEOR 2-21 
METEOR 3-3
METEOR 3-5
METEOR 3-6

137.620 MHz 
137.500 MHz 
137.620 MHz 
137.500 MHz 
137.850 MHz
137.300 MHz
137.300 MHz

?

RS-15? pa G?
Nasta RS-satellit kommer enbart att utnyttja 
mode-A. Nar starten kommer att ske ar inte 
kant. Banan lar enligt vissa kallor bli cirkular 
med hdjden 2300 km och inklinationsvinkel 
67 gr.
Frekvens: Upplank 145.857 - 145.897 MHz

Nerlank 29.351 - 29.397 MHz 
Fyrar 29.398 & 29.353 MHz

AMSAT-SM
Arsmote i Falun

I samband med SSA arsmote i Falun halier 
AMSAT-SM sift arsmote lordagen 23 april 
1994 kl 1400-1530 pa Lugnets gymnasium. 
23-24 april kommer AMSAT-SM- 
SERVICE att bista nya och gamla 
medlemmar med rad och dad genom 
SM7ANL och SM0PUY forsorg.

SM0DZL Anders

AMSAT-HA

AMSAT-NA f inns numera ocksa pa 30m via 
PBBSWT0N-3iStPaul,MN.
Frekvensen ar 10127 Khz LSB 300 baud och 
den ar igang mandag-ldidag 1600-2300 
UTC. Aven pa PACTOR 2330-0400 UTC.

AMSAT-ndtet
Aktiveras varje 

sondag kl 1000 svensk tid pa 
3740 kHz. 

Signal: SKOTX
Operator Henry SM5BVF

AMSAT-SM BBS
Telefon 

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

08-765 9778 14400 baud
0418-13926 14400 baud
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DEUTSCHER AMATEUR-RADIO-CLUB 
E.V. O.V. BIELEFELD

=i

WABI Nr. X..X.

WABI
WORKED ALL BIELEFELD 1ELEGRAFIE DOK N01

X X X X____________
hat heute das WABI erreicht

Grattis till dom sex N-licensare, 
som erovrade forra arets Aktivi- 
tetsdiplom. Arets upplaga kan erdvras 

av samtliga licensklassinnehavare. 
Regler hittar Du i QTC 12/1993.

MINSK AWARD
Minsk Radioclub utger det har diplomet 
till lie radioamatorer och SWL for veri- 
fierade kontakter med olika stationer i den 
vitryska staden Minsk fr&n 1959-01-01.

Alla band och trafiksatt far anvandas. 
Valfri pMeckning kan fits.

For HF kravs 10 kontakter.
For 160 m kravs 5 kontakter 
For VHF/UHF kravs 2 kontakter 
For Satellit kravs endast en kontakt.
Avgiften ar 5 IRC. Ansok med GCR- 

lista till Minsk Radio Club, Award Ma
nager, POBox 469, Minsk 220050, Vit- 
ryssland.

AIDA NET AWARD
Aruba International DX Association ut
ger det har diplomet till dem, som check- 
at in tre ganger inom en femveckorsperi- 
od pa the AIDA Net

Du hittar dom pA 21435 khz, sondagar 
kl 18-19 UTC.

Avgiften ar 2 USD. Ansok med logg
utdrag till P43AS, Juan Noguera, PO Box 
2380, St Niklaas, Aruba, Neth Antilles.

WORKED ALL BIELEFELD
DARC Ortsverband Bielefeld utger det 
har diplomet till lie radioamatorer och 
SWL for verifierade kontakter med 5 oli
ka stationer i Bielefeld, DOK NO 1.

Endast trafiksatten CW och RTTY f&r 
anvandas. Ingen tidsbegransning lider.

Avgiften ar 5 DM, 3 USD eller 7 IRC. 
Ansok med GCR-lista till DF7VW, K-D 
Kuhnke, Niedermiihlenkamp 60, D4800 
Bielefeld 1, Tyskland.

B'p[0^ Diplom SM6DEC Bengt Hdgkvist Bl&barsstigen 11B 546 33 Karlsborg

WORLDWIDE CAPITAL CITIES
The Nassau County Wireless Association 
- NCWA, utger det har diplomet till lie 
radioamatorer for verifierade kontakter 
med minst 25 huvudstader i varlden.

Stickers kan fas for 75, 150, 200 och 
alia 218 stader.

Alla band och trafiksatt raknas. Ingen 
tidsbegransning rAder.

For att kunna ansoka behover man ett 
blankettset, vilket aven innehAller alia gil- 
tiga huvudstader (WCC-list). Det kan fls 
mot 2 USD till utgivaren.

Sjalva diplomet kostar sedan 3 USD. 
Adressen ar Ed Schneider, AA7AN, 4665 
E Palo Brea Lane, Cave Creek, AZ 
85331, USA.

TOKMA AWARD
Tokma ar namnet pa en liten by i norra 
delen av Irkutsk oblast i Ryssland. Den 
ligger vid det geografiska centret av CIS 
(58.29.30N - 105.19.15E).

Diplomet utges for verifierade kontak
ter med foljande antal stationer i oblasts 
som ligger i omr&det:
Irkutsk oblast 124-10 olika stationer 
Arkhangel obi 112 -1 station
Maryi (Turkmen)obl 44 -1 station 
Kaliningrad obi 125-1 station
Chukotsky Autunomus region obi 139 - 
1 station.

Alla band och trafiksatt raknas.
Avgiften ar 10 IRC. Ansok med GCR- 

lista till Irkutsk Regional ARC, POBox 
323, Irkutsk-50, 664050 Ryssland.

COUNCIL OF EUROPE AWARD
Diplomet har upphort per 93-11-01, med- 
delar utgivarklubben TP2CE.

Stryk det ur registret i SSA Diplom- 
parm.

PAMPUS AWARD
Kontakta dom hollandska specialstatio- 
nema PA6PAM och PA6PUS, som hors 
lite dA och dA p& banden.

Avgiften 5 USD g£r till restaureringen 
av fastningen Pampus. Ansokan skall go- 
ras med loggutdrag till PA3AGT, Rob 
de Visser, Glorianstraat 17-3, 1055 CV 
Amsterdam, Holland.

DIPLOME DE LA
PROVINCE BRETAGNE
Det har franska diplomet utges till lie ra
dioamatorer och SWL for verifierade kon
takter med stationer i de Departement som 
ing£r i provinsen Bretagne.
Dessa ar
Cotes du Nord (22),
Finistere (29)
Ille-et-Villaine (35)
Morbihan (56).

Minst tre stationer i vaije Departement 
skall kontaktas. Postnumren for dessa sta
tioner boijar pa samma siffergrupp som 
Departcmentnumret.

Alla band och trafiksatt far anvandas. 
Kontakter frAn 1980-01-01 raknas.

Avgiften ar 10 IRC. Ansok med GCR- 
lista till F8UD, M Depagne, 3 rue des 
Villes, Meliguen, F-22370 Pleneuf le Vai 
Andre, Frankrike.

‘The Vfassau County ‘Wireless Association
Hereby certifies that JfMptttber

has as of January 18, 1991, estabUshed 
2-ivatj radio communication with 

25 worldwide capital cities.

X&so - 9&FUF
Awapd Wo. 1 Ed Schneider - SUlH&l
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for visad aktivitet pa 
amatorradiobanden under 

kalenderaret 1993

SPALDING & DISTRICT AMATEUR RADIO SOCIETY

TUUPUNO
has submitted evidence

stations within the area of Tulipland

AKTIVITETSDIPLOM

A-1993
tilldelas

TULIPLAND AWARD
Det har diplomet utges till lie radioama- 
torer och SWL for verifierade kontakter 
med stationer inom en radie av 25 kilo
meter frAn staden Spalding i Lincolnshi
re, England.

Dessutom raknas alia medlemmar i 
Spalding & District Amateur Radio So
ciety var de an bor. Endast kontakter frAn 
1970-01-01 galler.

100 poang behovs for grunddiplomet. 
P&teckning kan fAs for vaije ytterligare 
50-talet poang.

Vaije kontaktad station ger 10 poang. 
Klubbstationema G1DSP och G4DSP ger 
vardera 30 poang. Kontakter under maj 
inAnad ger dubbel poang.

Alla band och trafiksatt fAr anvandas. 
Avgiften ar 10 IRC. Ansok med GCR- 
lista till Award Manager, D Hoult G4OO, 
Chesboule Lane, Gosberton Risegate, 
Spalding, Lincolnshire, PE11 4EU, Eng
land.

En forteckning over medlemmar i 
SDARS kan f£s mot SAE och 1 IRC.

Stationer fran foljande stader vid Ti- 
gullio Gulf ger vardera 1 poang:
Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zo- 
agli, Rapallo, Santa Margherita Ligure 
och Portofino.

Avgiften ar 7 USD eller 10 IRC. Ansok 
med loggutdrag till ARI Club, POBox 5, 
16039, Sestri Levante (Genova), Italien

1813 AWARD
Det har tjeckiska diplomet utges dels for 
att fira staden Chlumecs 1000-Arsjubileum 
samt aven till minne av slagen mot Na
poleon 1813 vid Chlumec, Dresden och 
Leipzig.

Kontakter med stationer frAn distriktet 
Usti nad Labem i Tjeckien samt stationer 
fran platsema for de tre slagen raknas.

Vaije station f£r kontaktas en gAng per 
band.

20 poang ges for vaije kontaktad sta
tion.

Specialstationer med prefixet OL5 ger 
dubbel poang. Kontakter 1993-08-28-29 
med stationer i Chlumec ger dubbel po
ang.

Diplomet ar indelat i foljande klasser: 
Class III - 100 poang och en specialsta
tion
Class II - 300 poang och 3 specialstatio
ner
Class I - 700 poang och 5 specialstatio
ner
Honor class - 1000 poang och 5 special
stationer.

Avgiften ar 10 IRC. Ansok med veri- 
fierat loggutdrag till Radioklub OK1KCU, 
Award Manager, Masarykova 41,400 01 
Usti nad Labem, Tjeckien.

NOORDWIJK BULB
DISTRICT AWARD
Diplomet utges till lie radioamatorer och 
SWL for verifierade kontakter med tvA 
olika stationer fran Hillegom, Lisse, Lis- 
serbroek, Noorderwijkerhout, Noordwijk, 
Rijnsburg, Sassenheim, Voorhout eller 
Varmond.

Alla band och trafiksatt raknas. Ingen 
tidsbegransning r&der.

Avgiften ar 7 DM eller 2 IRC. Ansok 
med GCR-lista till PA0UE, Wim Keu- 
zenkamp, Jasmijnstrasse 3, 2201 NR No
ordwijk, Holland.

A-1994
VHF och hogre band
Regler i QTC 12/93< J

ALARA AWARD
Ansokningar for det har australiska dip
lomet skall numera sandas till ALARA 
Awards Custodian, VK3VAN, Jessie Bu
chanan, 4 Milford Crescent, Karingal, 
Victoria 3199, Australien.

Fullstandiga regler finns i SSA Dip- 
lomparm Arsserie 1990.

DIPLOME
DE LA BIERE DES MOINES
Gembloux Section of UBA utger det har 
diplomet till lie radioamatorer och SWL 
for verifierade kontakter med antingen tre 
klubbmedlemmar eller fem stationer frAn 
staden Gembloux eller inom en radie av 
25 km Mn denna.

Alla band och trafiksatt raknas. Ingen 
tidsbegransning r&der.

Avgiften ar 10 IRC. Ansok med GCR- 
lista till ON6GB, BP 16, B-5800 Gem
bloux, Belgien.

TIGULLIO TORRE MARCONI
Sestri Levante Amateur Radio Club ut
ger det har diplomet till lie radioamato
rer for kontakter med olika stationer i om- 
riklet kring Marconi gamla antennmaster.

10 poang behovs.
Klubbstationen IY1TTM ar obligatorisk 

och ger 5 poang.

Radio Club Noordwijk

Noordwijk-Bollen 8 treek. Award

A-1993
Utdelade diplom

SM7USA Mikael Hasselquist 
SM2UYN Konrad Persson 
SM7VAI Kristina Karlsson
SM3UPI Ingemar Englund
SM7UYS Martin Lindvall
SM4UUB Benny Hannebo

SSA

Diplom

2<1
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Pontus Welin lagger ut en baring.

Hedlund funderar.

Lanadutrustning
Dry gt 20 pe j lmottagare lanade v i ihop. Kartor over 
naromradet och kompasser fanns i skolan och 
horlurar kopte klubben in.

Till varkursen fick vi 14 anmalningar och 
hostkursen samlade 15 elever.
Nar det var dags for utvardering av kursentyckte 

de fiesta att den varit mycket bra och att de inte 
vill andra pa nagonting.

VMiar
Det ar inte sakert att vi far nagon varldsmastare 
ur vara kursomgangar och det blir kanske inte 
nagon omedelbar framgang i rekryteringen av nya 
ravjagare men pa sikt kommer vi att fa fram ung
domar, det tror vi ar fullt moj ligt. Vi inser att var 
sport ar svar. Men vi har upplevt tjusningen i den 
och det kommer flera att gora.
Ivarstartarviennykursmednyboijareoch under 

varen 1994 ska vi forsoka ta hand om de mest in- 
tresserade och coacha dem fram till ett eventuellt 
VM-deltagande.

Vilken rav dr det som sander? Niclas

skralapa att lasa karta och framforallt att hantera 
kompassen. Darfor justerade vi upplaggningen 
till andra kursen och borjade den med att ga efter 
karta och kompass.

Vi hade valdigttrevligt tillsammans med elever- 
na och vi vet att de uppskattade oss ocksa. Det var 
sarskilt tint att kursledama var ’ Vanliga ravj agare’ ’. 
Sjalva konceptet, dvs att vi gar ut i skolan pa sen 
eftermiddagstid i stallet for att forsoka introducera 
elevema vid vara ordinarie tavlingar tror vi pa.

stallde upp vaije gang och det genomforde vi.
Sa manga som 15-18 deltagare vartufftatt klara 

av pa sa fa ledare. Men vi visade och instruerade 
sa gott det gick och det fick duga. Det som forva- 
nade oss vid forsta kursen var att elevema var sa

Radiopejling-kul men svart
Medelaldem bland oss ravjagare okar med ett ar 
for varje sasong. Det ar ett sorgligt faktum som 
vi ofta kan konstatera. Varfor kommer det inga 
ungdomar till var harliga sport?
Vad ar det som gor sporten sa svarerdvrad? 

Kanske det beror pa att flera knepiga moment 
ingar; att lasa karta, hantera kompass, pejla in 
sandare och liigga in baringar pa kartan.

Varfinns ungdomarna?
Pa en hogstadieskola finns det precis ratt mal- 
grupp, namligen ungdomar i aldem 14-16 ar. 
Eftersom jag ar rektor pa en sadan skola borde 
man val, i sann amatdranda, kunna gora lite ex
periment med dem, eller hur? Och det ar just vad 
som skedde forra sasongen. Nybyggeskolans 
elever har ett stort urval av kurser att valja pa i 
alia amnen och nagra nyfikna borde vi val kunna 
locka.

Kursplanering pa radioklubben
Vid RPO-sektionens upptaktsmote i borjan av 
mars skissade vi upp en enkel kursplan for 8-9 
lektioner a 80 minuter.
1 Pejlmottagarens funktion, frekvensratt, vo- 
lymkontroll, ferritantenn. Hitta en kontinuerlig 
sandare i terrangen.
2 Repetition, sidobestamning, hitta en kontinu
erlig sandare 500 m bort och sandare nr 2 ”pa 
hemvagen”.
3 Karta, kompass, baringar. Forst teori iklass- 
rummet, sedan pejling mot en kontinuerlig rav 
franolikautgangspunkterpaenhalvcirkelformad 
bana.
4 Repetera baringar. Identifiera signaler: MOE, 
MOI osv. Sandningsintervaller 2 minuter. 
Tilllampning av pejling och sidobestamning. 
Hitta tva ravar som sander i tvaminuterspass.
5 Daligt-vaderpass. Tavling i att identifiera san
dare, tillverkning av karthallare, repetition av 
baringar, taktik, video och bildband, hur gar en 
riktig tavling till mm
6 Repetition av sidobestamning och grundema. 
Treravarsjakt.
7 Sandarens funktion, antenn,j ordplan, avstam- 
ning. Tre grupper upprattar varsin sandare. 
Treravarsjakt.
8 Fyraravarsjakt. I hostas snabbjakt.
9 ’’Examen”. Femravarsjakt i Rabyskogen. Av- 
slutning med prisutdelning.

Vi hade tankt oss att vara ett par tre ledare som

ungdomar.
Reflektioner

Under var- och hostterminen 
1993 genomforde SM5DAA 
John Larsson tillsammans med 
andra VRK-medlemmar en 
nioveckors RPO-kurs for

Radiopejlkurs for grunaskolan
Av John Larsson SM5DAA

Elevema i skogen
Rabyskogen ar inte sa stor, kanske 800 x 1000 m, 
sa det ar ingen risk att ga vilse. Kartan ar 1:10 000. 
Menmanga ville gatvaochtva som en extratrygg- 
het.

Fyra flickor deltog i varkursen, annars var det 
enbart grabbar i arskurs 7-9. Nar det blev fraga 
om tavling ochpriser blev det fart pa de ben som 
annars var troga. Och snabbjakten i hostkursen 
hojde ocksa motivationen.

4 Rp° ^Ra^>atoj,1,Onentermg
SM0BGU PA Nordwaeger,_____________
Gravlingsvagen 59,161 37 Bromma Tel: 08-26 02 27
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Tre glad a ravjagare: Hassan Hussein, 
med kompisarna har hittat forsta raven.

Framtidens folk - en kick
Nagra radioamatdrer stallde upp som medhjal- 
pare till SM5DAA nar han holl sina RPO-kurser 
forra aret. Det var bl a SM5BTX, SM5SVM, 
SM5EZM, SM5ACQ, SM5NDI och SM50W. 
Dessutom stallde ett antal medlemmar upp och 
lanade ut sina ravsaxar.
Erfarenheten av kursen blev:

Att arheta med dagens ungdomarkan vara mycket 
givande. Motivationen dr olika hos olika ungdo- 
mar, men att se ganget rusa runt och ta de fem 
ravama vid examen varen kick. Vi mer eller min- 
dre gamla "ravar" fann det mycket givande att 
under nagra eftermiddagar konfronteras med 
"framtidens folk".

SM5SVMHans Sundgren

AretsVMiRPO
ar range ras i 

Sverige 
r*^foo*'** under tiden 
c**'" 12-17 september.

Forlaggning pa Ing 1 i 
Program: Almnas, Sodertalje.
Mandag 12.9Ankomstdag
Tisdag 13.9 Traning och invigning
Onsdag 14.9Tavlingsdag,2m-jakt 
Torsdag 15.9 Fridag for t ex studiebesok 
Fredag 16.9Tavlingsdag,80m-jakt

Prisutdelning
Av slutningsbankett 

Lordag 17.9 Avresedag

Vi hoppas kunnabjuda pa ett spektakulart in
slag under invigningsceremonin och bjuder 
darfor in alia intresserade av spannande upp- 
levelser, amatorradio och ravjakt att komma 
till Almnas pa tisdagen. Det finns ocksa pla
ner pa att arrangera en amatorradioutstallning 
under veckan.

Kontakta C WV/Gunnar el ler BGU/PA i god 
tid pa nedanstaende telefonnummer sa att vi 
kan ordna med inpasseringstillstand eftersom 
det ar ett militart omrade.

SM5CWV Gunnar tel 021-24496 
SM0BGUPA 08-260227

Specialinformation 
for lyssnaramatdrer

Tel/fax 0303-616 13
SM6-7567 ChristerWennstrom, Rosenlundsvagen 1240,44030 Marsstrand.

Intressanta stationer

0530-0545 HCJB svenska fred-sond 11835 6205 17490
0700-0745 WYFR USA 7355
0700-1100 Wings of Hope Libanon. 9960

Horde jag varje dag i Eilat under jul och nyAr 
0700-0800 Radio for Peace International Costa Rica

7355
0700-0800 AWR frAn Slovakien 7180 eng, 5940 ty 
0800-0900 HCJB DX-Partyline lord, 9695

ett synnerligen valmatat program 
0800-0900 KNLS Alaska 7365

74900800-0900
0800-1000

0900-1000
0900-1600

7315
7425

WJCR USA
WHRI USA med beromda 
Shepards Chapel
WEWN USA
KWHR Hawaii med WHRI-test

1500-1630
1600-1700

1630-1700

(spannande) 9930 sond, 7425 vard 
KTWR Trans World Radio Guam 15610 
KSDAviaAWR Guam.

Ett bra DX-program, lord-sond 11980 
TWR Swaziland 9500

Nyhetstips

Voice of Peace via Addis Abeba. Sander UNICEF-program 
pA 11800 kHz. Ar hord kl 1100.1 Somalia! Med litetur kanske 
den kan horas aven har hemma.

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN
Radio Barahona kan horas pA 4930 kHz. Natt eller mycket 
tidig morgon vid 0300-tiden. En ny station som heter Station 
Onda Musical finns pA 4779 kHz och ar hord vid 03-tiden. 

GRENADA
Harbour Light of the Windward Islands ar en mellan- 
vAgsstation, som vid bra konditioner ar horbar i Europa. 
Prova pA 1405 kHz - obs frekvensen!

HONDURAS
Har begAvats med en ny station - Radio Litoral pA4830 kHz. 
Kan troligtvis horas vid 02-03-tiden, ev. tidigare.

SUDAN
Radio Omdurman sander Ater pA 4994 kHz och 9165 kHz kl 
2120.

TURKS & CAICOS
En exotisk del av varlden. Radio Visiohn Christiana ar en ny 
spansktalade station pA 535 kHz. Sander med 20 kW. Kl 
2300-0415 och relaar dA WWRV frAn New York.

En ny station ar Caribbean Christian Radio pA 1020 kHz. 
Hors ungefar sammatid som ovanstAende.

UNITED NATIONS
UN Radio frAn BBS Bhutan sander sondagar kl 1430-1445 
pA 5030 kHz. Troligtvis engelsksprAkig.

PUERTO RICO
En centralamerikansk mellanvAgsstation: UNWXi San Juan 
pA 530 kHz.

INTERNATIONELLT VATTEN
Det uppges att en kristen organisation skall ankra upp ett 
fartyg utanfor norra kusten av Sydamerika. Organisationen 
- Overcommes Ministries of Walterboro - har hyrt in sig pA 
en av de fyra kortvAgssandare som kommer att finnas 
ombord. Tider och frekvenser ar okanda. HAII uppsikt i dina 
radiotidskrifter for mer information och meddela garna SWL- 
redaktoren om du fAr ytterligare information om stationen.

USA
WINB Red Lion sander enligt foljande: 1600-2100 pA I5295 
kHz 2100-2245 pA 15185 kHz och 2245-0330 pA 15145 kHz. 

WEWN i Miami har testsandningar pA 9955 kHz med 
400 W ut.

WEWN Birmingham sander till Europa bland annat kl 
1400-1700 pA 17510 kHz, 1700-1900 pA 15695 kHz och kl 
1900-2200 pA 9985 kHz.

TURKMENISTAN
Radio Ashkhabad mAndag-onsdag med engelska program 
kl 1905- 1910 pA 5015 kHz. Troligtvis nyhetssandning.

SYDAFRIKA
Capital Radio i Transkei kl 0330 pA 7150 kHz. Kan det vara 
nAgot?

UNGERN
Kl 1900 och 2100 sander man 30 minuter engelsksprAkigt 
program mot Europa. Frekvenser 6110, 7220, 9835 och 
11910 kHz.

NYA ZEALAND
ZLXA kl 2200-0700 pA 5960 kHz. Knepig station.
Radio New Zealand International hardettasandningsschema 
ett tag framover:
1650-1850 9655 kHz, 1850-2137 11735 kHz,
2138-0700 15115 kHz, 0700- 1206 9700 kHz,
1206-1650 9655 kHz.

ISRAEL
Koi Israel sander pA engelska och franska kl 0500-0530 pA 
nya frekvensen 11605 kHz.

AUSTRALIEN

2000-2200 5890 kHz, 2100-0630 15415 kHz,
1100-1300 15630 kHz, 0900- 1100 21725 kHz.

ALGERIET
RTA hors bra med sina engelsksprAkiga program i Europa 
kl 1500-1600 pA 11715 kHz.

GodJagdtpa 
banden 

SM6-7467 
Christer

Det forekommer en mangd radiopirater -framst 
pa 6 och 7 MHz. De brukar inte vara svara att 
identifiera och det finns ganska bra dokumenta- 
tion om dessa ” radiostationer” och den som vill 
ha upplysningar kan vanda sig till SWL-redakto- 
ren sa ska jag forsoka ta fir am uppgifier om dem. 
De har inget att gora pa nagot band. Ett brev 
eller fax till mig tas tacksamt emot -jag vidarebe- 
fordrar klagomalen nar sa onskas.

Piratstationema sander oftast under helgema 
och kan stundtals stora ut amatortrafiken rejalt. 
Problemet dr ingalunda nytt - men det dr irrite- 
rande att de gors ’’legitima ” i en del SWL-skrifter 
och ses som ”fri radio ” - framst av ungdomar.

QTC Nr 4 94 17



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

Di-tt och Da-tt
Radiosamband
- en nodvandighet!
Rubriken syftar till att poangtera det 
som ar radiooperatoremas uppgift 
under ett pagaende sakerhets- 
samband: Att bidraga till att forhin- 
dra, och, om det har intraffat, bista 
vid ett intraffat nodlage.

Vi, som tjanstgor som sambandsoperatorer, for- 
star sakert varfor det ar sa viktigt med sakerhets- 
samband vid olika typer av arrangemang. Det 
forstar givetvis ocksa de arrangorer, som anlitar 
oss for dessa uppdrag.

Men ovriga arrangorer da, har de forstatt hur 
hur viktigt det kan vara med den snabbhet vara 
radionat fungerar vid rapportering av en intraf- 
fad olyckshandelse, eller for att forebygga att en 
sadan intraffar?

Manga arrangorer valjer att anvanda mobil- 
telefoner, istallet for radiooperatorer, och forlitar 
sig helt pa dessa. Men, kan man verkligen gora 
det? Vi sandaramatorer, som innehar sadana, 
kanner val till de nackdelar och brister som 
faktiskt finns med mobiltelefonsystemet. Dalig 
eller obefintlig kontakt med basstation, risk for 
upptaget, svart att snabbt na ut med information 
till berorda, m.m.

Borde det kanske inte vara var skyldighet, som 
kunnigaradiomanniskor, att upply sa tveksamma 
arrangorer om fordelama med att anlita tranade 
radiooperatorer. Operatorer, som anvander ett 
oberoende radiosystem, som de sjalva litar pa, 
och som ogonblickligen kan na arrangemangets 
funktionarer med viktiga meddelanden i vaije 
sekund. Att natet ligger pa samma frekvens, och 
att vaije kontrollstation hela tiden vet vad som 
forsiggar, gor vart system sakerhetsmassigt 
starkt! Det ar nog inte bara en tjanst mot oss 
sjalva, utan aven mot arrangorema att upplysa 
om detta. De arrangorer som anlitar oss sager, att 
kostnaden inte avskracker, med tanke pa den 
nytta de har av oss.

Vikten av att ha ett gott sakerhetssamband 
belystes verkligen vid ett radiosamband i Gavle 
den 19 februari i ar, i en rallytavling med 5 
strackor och 14 operatorer. En olycka intraffade 
pa SS 4, och sakerhetssambandet sattes pa ett 
hart prov. Nar MTF/Lennart, fran malet pa 
strackan, larmade om olyckan, var CLA/Karl- 
Olof vid start en ute ur bilen, snabbare an blixten, 
och stoppade en tavlingsbil, mitt under paga
ende nedrakning for start! Berom fran 
tavlingsledningen! Tavlingschefen ryckte, till- 
sammans med RDU/Mikael, ut frankansliet till 
strackan. Nodtrafiken under raddningsuppdraget 
agde rum pa direktkanal och pagick i drygt 2 
timmar med sammanlagt 140 radioanrop mellan 
HQ och de tre berorda radiooperatorema. Under 
skedets forsta 30 minuter utvaxlades 48 
radioanrop med meddelanden! Tufft for alia 
inblandade. (Vi spelar in allt som hander pa HQ 
pa band med realtidsrakneverk, vilket underlat- 
tar vid genomgang av bandet efterat.) Det van- 

liga sambandet fortgick under tiden via 
repeatem med operatoren ACI/Steve pa 
HQ. Arrangorema var mycketnojdamed 
vart agerande under tavlingen och speci- 
ellt under nodsambandet.

Vid olyckan korde en tavlingsbil in i ett 
trad och manbefarade att kartlasaren fatt 
ennackskada. Forstarkningbegardes fran 
raddningskaren, som klippte upp taket 
och stortbagen pa bilen och lyfte ur den

skadade i stolen. Dessbattre kunde han lamna 
sjukhuset senare pa kvallen. (Uppgiflen hamtad 
ur Gavletidningama den 21 februari 1994.)

Denna handelse visade att radio sambandet och 
arrangoremas sakerhetsplan fungerade precis 
som forutsetts. Domarrapporten fran tavlingen 
visar heller inga som heist anmarkningar. Vi har 
dock, tillsammans med arrangoren, analyserat 
hela detta nodsamband ochkommit fram till, att 
det finns detaljer, bade hos arrangor och radio- 
klubb, som gar att finslipa. Var sambandsgrupp 
har redan boijat se over vad vi kan gora for att bli 
annu battre.

Om du onskar ytterligare detaljer, gar det bra 
att kontakta mig genom
Gavle Kortvagsamatorer, Sambandsgruppen, 
Box 72, 801 02 Gavle, eller via 
telefon 0749-600 652.

SM3NTA/Ove

ATT DISKUTERAIVASTERAS

Undertecknad deltog i SM7-distriktsmote den 
26/2. Plats Ekenassjon, nara Vetlanda.

Motet org. av SM7DEW/Jan och SM7FDO/ 
Lars-Erik, DL resp. vice DL7. Aven SM6KAT/ 
Solveig DL6 och SM7KIIF/Lennart, Ungdoms- 
och Utbildningssekr. varpaplats. Dessutom var 
flera olika sambandsgrupper fran 6:e och 7:e 
distr. representerade.
Efter sedv. behandl. av motioner till SSA:s 
arsmote, kom sambandsfragor upp.

SSA:s tekniksekr., SM5HQN/Claes, gav syn- 
punkter pa den tekniska utvecklingen och vad vi 
kan vanta oss inom amatorradion. SM0HEB/ 
Harry redovisade 1993 ars sambandsstatistik. 
Tydligt ar att biltavlingar dominerar stort.
Har nagra noteringar av nagot som kom upp, 

och som kan diskuteras vid SSA:s arsmote i 
Vasteras:
Ar radiosamband en viktig aktivitet inom ama- 

torradion? Maste mojligheten till radiosamband 
finnas kvar i Tsn: s nya bestammelser? Kan SSA 
eller annan organisation erhalla generellt till
stand, likt det som landets Raddningskarer fatt? 
Kan sandaramatorema ataga sig ett storre ansvar 
vid tavlingar? T.ex. handlaggning och overfo- 
ring av tavlingsresultat? Eller t.ex. start och 
malgang, med tidtagning, pa delstrackor? Beho-

Som ny sambandsgruppledare i Gavle Kort
vagsamatorer (GKA), kanner jag det som att ha 
fatt komma till ett dukat bord. SM3CLA, som 
jag nu har eftertratt, har under 13 ar byggt upp en 
val fungerande sambandsorganisation, dar allt 
fungerar utan problem. Jag har fatt hora idel 
lovord fran arrangorema om Karl-Olof, under de 
uppdrag vi hittills har haft under denna sasong. 
Det ar nog fa forunnat att fa overta en sadan val 
fungerande sambandsgrupp, som jag nu ska 
forsoka driva i samma anda.

Under vintem har jag organiserat radiosam- 
bandet vid fem arrangemang, det forsta den 2 
januari. Flitig medhjalpare har varit SM3ACI/ 
Steve som, forutom att hj alpa till pa HQ, tar fram 
blanketter av alia mojliga slag for vart behov. 
Jag tjuvstartade faktiskt i somras da vi, tillsam
mans med Gavle Privatradioklubb, genomforde 
radiosambandet vid VM i Enduro under 2 dagar, 
mitt i semestertiden. Sammanlagt var 24 opera- 
torer engagerade och vi anvande tre olika 
radiosystem, organiserat med ett naromrade for 
PR-folket och ett ytteromrade for sandaramatd- 
rema. Samarbetet mellan de tv a radioklubbama 
var mycket lyckat, och kan vara nagot for ovriga 
klubbar att tankapa, nar det kniper med folk fran 
de egna leden.

GKA:s nu avgangne sambandsgruppledare, 
SM3CLA/Karl-Olof, var vid detta tillfalle ute pa 
faltet, for forsta gangen pa manga ar. Vi kommer 
nu i fortsattningen att finna var eminente -CLA 
ute i skogen i fortsattningen.

Tack for allt du har byggt upp, Karl-Olof, och 
hoppas att du inte fryser for mycket darute nu pa 
alia vinterrallyn. Du har redan visat att du ar 
mycket snabb bade i tanke och fotter, jag tanker 
da pa incidenten vid vart tredje 
rally! Detta onskar din elev

SM3NTA/Ove.

ver specialsignalema vara kvar? Kan vi ev. kora 
med egna signaler? Maste det kosta 550 kr aven 
vid sma radiosamband med t.ex. 2-3 stationer? 
Vill vi ha regelratt ’’tredjepartstrafik” pa vara 
band? Vill vi over huvud taget nagot?

Har galler det att diskutera, och komma over- 
ens, innan ”det nya taget” gar! Ett bra tillfalle att 
dryfla ovanstaende, nagot tillspetsade, fragor ar 
vid SAMBANDSMOTET i Vasteras! Kom dit! 
Du behovs!

SMOHEB/Harry.
SSA:s Sambandsfunktionar

SM3NTA Ove

18 QTC Nr 4 94



Kontroll av "fardigprodukten ” innan uppsatt-
ningen. Fr. v. Erik Bergsten (da SM5MU) 
hallande "miken ” fran Sveriges Radios 
reportagebil. Till vanster, bakom Erik,
skymtar en av radgivama: SM3DE/Rune. 
Alldeles till hoger om Erik syns SM3LX/Carl 
Henrik, noggrant inspektera att allt star val 
till. Langst till hoger SM5KX.

Tillverkning av ramverk i tra. Tyvarr 
kan jag ej identifiera deltagama.

Klubb-tidskrifter
AUDIONEN
heter ett informationsblad som har kommit oss 
tillhanda fran Radiohistoriska Foreningen i 
Vastsverige, i egenskap av medlem.
Ordf SM6DU/Carl-Axel skriver foljande: 
’’Audion” var den tidiga benamningen pa den 

elektronrorsdetektor som kom att utgora ge- 
nombrottet for rundradiolyssnandet.. Audionen 
ersatte den nyckfulla och okiinsliga kristall- 
detektom och gjorde radiolyssnandet till var 
mans egendom.

Det gar inte att gradera inom vilket omrade som 
radiotekniken kommit att spela den viktigaste 
rollen, sjosakerhet, kommunikationmellan lan
der eller rundradion. Ur kulturell betydelse 
torde det dock knappast finnas nagot som kom- 
mer upp till rundradions motsvarighet, tryckeri- 
konsten undantagen.
Var forening ser det darfor som en stor uppgift 

att inte bara visa den rent tekniska utvecklingen 
pa radions omrade utan vi hoppas ocksa att 
genom att samla och visa de radioapparater som 
anvants i vara hem, ge den yngre generationen 
en intressant och fascinerande bild av det for- 
gangna, samtidigt som det for den aldre genera

tionen kan vacka manga angenama minnen till 
livs.
Vi vadjar om alias stod for var verksamhet och 

hoppas pa att snart kunna halsa dig valkommen 
till ett radiohistoriskt museum som skall gora 
skal for namnet.

Med radiohistorisk halsning
Carl-Axel Wannerskog

I bladet finns en onskelista over de behov 
foreningen har. Den omfattar bl.a. Kafebord 
med stolar, Spotlights, Glasmontrar, Mikrovags- 
ugn, Liten frys, VHS bandspelare, Kopiator, 
Langa hyllplan - bredd >30 cm.

Kan du inte hjalpa foreningen med nagonting 
av detta kan du, och det vill jag rekommendera, 
bidraga med pengar. Pengar behovs alltid i 
sadana har sammanhang. Om Du inte vill bli 
medlem, som kostar 100 kronor, sa kan Du 
hjalpa till genom att satta in valfritt belopp 1 -99 
kronor pa postgirokonto 13 68 88-5
AMATORRADIOHISTORISKA
FORENINGEN, Goteborg.
Gor det - sa gor du en god gaming! Vi vet, av 

personlig erfarenhet, att det i sadana har sam
manhang gar at massor med pengar.

-SM3BP-

I backspegeln ... ASTOLAGRET 1948

Fran amatorradiogemenskapen - tillverkning och uppsattning av en 3-elements "wide 
spaced'’yagifor 14MHz. SM5TK

Ett sannskyldigt team-work kravdes for att fa 
antennen pa plats, men ocksa en av lagrets 
hdjdpunkter (i dubbel bemarkelse). For 
vridningen av antennen svarade en 
"armstrong-rotor", d.v.s. en ribba , spikadpa 
masten/telefonstolpen, markerad med prefix, 
som W for riktning mot USA, Zs mot Afrika 
och J A mot Jjarran ostem o.s.v. En fantasieg- 
gande detalj- och, om conds stod hi, uppfyll- 
des fantasiema. (Fotograf okand)

SCAG QRPCUP 1994
Resultat 7 MHz 940304.
Station QTH Ant. prefix
SM6MDX Halmstad 209
SM5DQ Sodertalje 139
SM6PRX Hyltebruk 121
SM6SLC Vanersborg 76
SM7RTQ Nybro 23
SM3BP Sandarne 21
SMOEQK Nykvarn 10
SM7KJH Malmo 7
SM5KQS Oxelosund 5
SM6EWX Bohus 1

Detta ar galler det att kora sa manga PREFIX som 
mojligt, frAn alia DXCC-lander. Och da finns det 
en hel del att valja pai Vi kor i ar banden 7,18 och 28 
MHZ.
For fullstandiga regler, se SSA:stidning,
QTC nr 12/93. VALKOMMEN 

att deltaga, sager
Rune - SM6BSM.

SARNET NETGUIDE 1994
Nat Dag SvT Frekv Mode Call

SAN/A Mandagar 1830 3567 CW SK7SSK/
SKOSSK

SAN/A Torsdagar 1830 3567 CW SK6SSK/
SK3SSK

SAN/G Lordagar 0815 3705 SSB SK3SSK/
SK6SSK

SAN/I Lordagar 1300 14065 CW SK7SSK/
SK3SSK

FM-naten over Edsbyn, Hudiksvall och Ostersund 
gar oforandrat enl. tidigare natguide!

TRAFIKRAKNING S AR NET
Jan - Feb

SUMMOR: 66 673 45

Nat Sess Delt QTC

SAN/A 8 22 6
SAN/B 7 8 2
SAN/C 8 16 7
SAN/D 7 9 2
SAN/F 8 19 7
SAN/G 8 61 3
SAN/I 6 4 2
SAN/M 9 483 11
SAN/Z 5 51 5

Konditionerna pa 80m har vid
natens tider (1830 SvT), varit daiiga for inrikes 
trafik under Jan och Feb.
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Modem for bildoverforing. Pa grund av prishojningar pa komponenter och portohojning kostar 
mottagarmodemet numera 240 kr. Sandarmodemet kostarfortfarande 460 kr.
Du bestaller det enklast hos SM5CMM Ove Eriksson genom att satta in beloppet pa hans 
postgirokonto 491 24 28-2. Se aven QTC 1/94 sidan 8.

toms fimktion raddad.
Nasta problem ar att det ar mycket latt att fa 

HF frantx’en in idatom. I bastafall ’’hanger” 
sig datom da och i samsta fall branns nagot 
sonder med onodiga kostnader som fol j d.

HF-problemet ar naturligtvis storst pa kort- 
vag,menbetydligtenklarepaVHF. Deteli- 
mineras genom att vi anvander annu en trafo. 
Denna vands rygg mot rygg till den forsta. 
Vi gar alltsa ut fran datom med en lagohmig 
signal (minstakanslighetfdrHF-stdmingar) 
till switchboxen. Dar sitter annu en trafo, vil- 
kenfungerarsomimpedansomvandlare. Fran 
denna trafo har vi alltsa en 500 ohms signal, 
vilket passar perfekt till tx’ens mikrofonin- 
gang.

Fordelen med att anvanda tre transforma- 
torer, samt ett lagpass-filter ar att vi far en 
uppsnyggning av fvrkantsignalen fran hog- 
talarcn. Darmed minskas risken med ovan- 
ligt bred signal och splatter.

Lagg marke till att ’’mikrofonjord” skapas 
forst efter tredje trafon langt fran datoms 
hogtalare och dess +5 V.

Man maste ocksa komma ihag att dagens 
transceivers har manga ’’jordar”, sasom 
”mikrofonjord”, ”S/M-omkopplingsjord”, 
”chassie-jord” ochdessutom ’’hogtalaijord”. 
Ingenav dessajoidarfarsammankopplas med 
varandra - da uppstar dessa HF-stomings- 
problem direkt.

Detjagnu talat om arproblem som jag sjalv 
upplevt och aven konstaterat att andra drab-

Inkoppling av TI-1
Boija med att sla av datom och ta ut nat- 
sladden sa att datom ar stromlos.
Fortsatt sedan med att ta av kapan pa datom 
sa att du kommer in till hogtalaren. Nar du 
konstaterat var hogtalaren sitter sa ansluter 
du den kontaktlosa kabeln fran de tva trans- 
formatorema till hogtalaren. Det spelar ingen 
roll vilken trad som gar vart pa hogtalaren. 
Eventuellt kan du korta av kabeln sa att den 
passarprccis inne i datom innan du loder fast 
tradama.

Pa den andra kabeln fran trafona sitter en 9- 
polig DSUB-kontakt monterad, och denna 
kan du skruva fast pa baksidan av datom. Om 
det inte finns nagot ledigt hal for kontakten 
far du borra och fila till ett hal exempelvis i 
nagon av de tackplatar, som marker ut en le- 
dig kortplats i datom.

Sedan monterar du de tva trafona pa lamp- 
ligt stalle inne i datom T abort skyddspapperet 
pa den dubbclhaftande tejpen och tryck fast 
trafopaketet mot platen.

Nu ar det dags att ater montera datoms kapa 
och kora igang datom. Anslut den 9-pdliga 
DSUB-kontakten fran switchboxen till kon
takten du monterat i datom. Satt i mikrofo- 
nen i switchboxen ochanslut kabeln till tx’ ens 
mikuttag - KL ART att kora.

For att kunna sanda FAX/SSTV maste du 
skriva in din anropssignal i konfigurations- 
menyn under’’CALL” och aven valj a’’MO
DULATOR 6 bits on speaker”.

Hur kor du
Fax/SSTV?
For att vi skall fa basta mojliga 
bilder fran dig och for att du 
skall fa basta mojliga bilder fran 
oss pa kortvag ar forsta 
forutsattningen att alia ligger pa 
exakt samma frekvens.

Nar du ropar in pa natet - forvissa dig om att 
du ligger ratt i frekvens och att din RIT/XIT 
ar franslagen. Forvissa dig ocksa om att din 
VOX fungerar. Om den inte gor det - kor da 
med ’’turn-vox”.

En annan sak du maste ha koll pa ar om du 
har HF i utsandningen. Om du har mycket 
HF hors det i din hogtalare, annars syns det 
som largpluttar i bilden, speciellt vid svart/ 
vita overgangaroch till och med i ingressens 
graskala.

Det ar bara din motstation som kan avgora 
detta, sa fraga honom. Dra ej heller pa for 
mycket video och kor ej med processor.
Hur skall man da undvika HF ? Jo, genom 

att ha bra stationsjord, koaxmatad antenn, 
balun i matningspunkten, skarmat antenn- 
fiIter och ingen hopkoppling av olika jordar. 
Det laterval enkelt, ellerhur. Nej, detar inte 
alls enkelt, men det gar att fa ren utsandning 
om du bara harogonen pa ovan uppraknade 
saker.

Sandarinterface TI-1
Yttcrligare garantier for att det skall fungera 
far du genom att anvanda sandarinterfacet 
som tillverkas av Ove/SM5CMM. Jag cite- 
rar ur Oves handledning:

”JVFAX ar ett valdigt lattanvant program 
bade betraffande mottagning och sandning. 
Sandarsignalen kommer ut pa hogtalaren i 
datom, sa att man ”hor” bilden i hogtalaren. 
Vi skall nu pa nagot satt koppla hogtalar- 
signalen vidare till var sandare for att modu- 
lera denna. Detta kan goras pa tva olika satt, 
men det satt, som jag har beskriver, vill jag 
pasta ar det sakrastc att gora det pa.

Det firms flera saker man maste tanka pa 
innan man kopplar in sig pa datoms hogta- 
lare. Dennaaranslutenmellankollektompa 
en transistor och +5 V i datom. For att und
vika kortslutning av plusforande ledning till 
jord ansluter vi en utgangstrafo over hogta- 
laren. Pa sa vis har vi avskiljt datom gal- 
vaniskt fran yttervarlden och darmed ar da-
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Aktuellt om 
Fax/SSTV 

fran Danmark!
Dansk SSTV Contest 1994
De danska SSTV-amatdrema inbjuder harmed 
till dansk SSTV-contest fran och med 94-05-07 
0000 UTC till och med 94-05-08 2400 UTC.
Frekvensband ar 80-40—20-15-10-6 och 2 

meter och de av Region 1 rekommenderade 
SSTV-segmenten inom vaije bandmaste anvan- 
das.

Du far 2 poang for den forsta kontakten med 
varje DXCC-land enligt ARRL och en poang for 
efterfbljande kontakter. For varje kontakt med 
en dansk SSTV-station tar du enbonuspoang. Det 
ar tillatet att att ha kontakt med samma station pa 
olika band. De fem forsta platsema i tavlingen 
erhaller dip lorn. Sand din logg till:
SSTV-redaktoren Carl Emkjer, QZ9KE, 
Soborghus Park 8, DK 2860 Soborg
Danmark fore 94-07-06.

Kommentareromconds,rig, SSTV-utrustning, 
m.m. i loggen ar intressanta, sa glom inte att bi- 
foga det. Satt heist upp din logg pa foljande satt:

QSO TIME CALL BAND POINT BONUS TOTAL 
01
02

xx
TOTAL POINTS

SSTV-bildexempel (delbilder)
Ovre bild: RTBUO. GIF (640 x 480) 2 colours 100 dpi..

Undre bild dr i original en fargbild i JVFAX och printadmedprogrammet Graphic 
Workshop. Vinjettbilden har lagts in med hj alp av programme t IMPROCES. Utskriften dr 
gjord med en blackstraleskrivare, HP DeskJet500C. Resultatet hade sakert blivit battre 
med en laserskrivare.

Fore utskriftsproceduren genomgar bilderna en rastrering som kallas for dithering, 
darav punktrastret.

Har i trycket aterges bilderna enbart i en farg som streckbilder utan reproraster. Endast 
rasteratergivningen fran laserutskriften har utnyttjats.

Robot for kontroll
Fran Carl/OZ9KE i EDR och redaktor for OZ’s 
SSTV-spalt har jag fatt ett trevligt brev med in
tressanta upplysningar. Medredaktor till OZ’s 
spalt ar Allan/OZ9AU, som ar pappa till den ut- 
markta
SSTVscan-convertemSCAE86. OZ har haft sin 
SSTV-spalt i sex ar redan, sa dar ligger QTC i la. 
Men vi ser fram emot ett fruktbart samarbete 
inom FAX/SSTV med vara danska vanner.
OZ9STV - SSTV ROBOT I 

FREDERIKSBERGPA 144.500 MHZ
Denna robot kan anvandas for kontroll av egen 
utsandbildkvalitet och justering av egenmottag- 
ning. Sa har aktiverar man roboten

TON
1750 Hzi3s

DTMFnr. ”5”

DTMF nr. ”2”

FUNKTION
Sander3bilderi8smode
RX forblir i den mode som valdes 
sist
Sander3bilderi8smode
RX g&r i 8 s mode

Sander 1 bild i 32 s mode 
RX gAr i 32 s mode

Arbete pagar for att roboten skall kunna ta emot 
och sanda aven i mode ”Martin 1”.
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Zz^fe. Contest SM3SGP Gunnar Widell Gunnar Widell Sigvreten 82 818 32 VALBO

JO88AN
JO99BH

14/11
17/ 3

267/341
445/160

5
3

3.040
1.815

4
4
5
4
4
3
4
4
4
4
3
4
3
4
4
5
3
2
4
5

4.272
4.268
3.380
3.320
3.168
3.087
2.732
2.636
2.428
2.380
2.349
2 280 
2.079 
1.740
1.684
1.495
1.320
1.142

736
370

Tavlingsnytt
Kortv^g

JO67BM 
JP53NT 
JO78NP 
JP63CP 
JP81PF 
JO67OD 
JP81CI 
JO69MJ 
JP93LF 
JO68DJ 
JO58XI 
JO89EM 
JO89WW 
JP81DI 
JO89TE 
JP81GI 
JP80MI 
JP53EG 
JO89GP 
KP31IC

424/644
542/525
472/204
293/537
443/349
507/522
324/359 
476/183
607/ 0 
208/387 
475/308
302/268
363/330
435/ 0 
185/236 
0/299 
240/200 
0/571
147/ 37 
74/ 0

Janne/SM3CER
SSA HF Contest Manager

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10__________
11. SM6PVB/P
12. SM5NAD/P
13. SM5PAX/P
14. SM3STF/P
15. SM5DQ/P
16. SM3ANA/P
17. SM5ASE/3/P
18. LA4YW/P
19. SM5RG/P
20. OH5ZB/P

KLASS B Multi Op.

1. SK5BN/P
2. SKOTH/P

Checklogg: SM3BEE/P /JP82ML/. 

Ej insinda loggar:

(Plac. Call Locator-QSO 3.5/7-Mil totalt 3.5/7-Eff.mult.(3.5/7)

KLASS A Single Op.

SM6ZN/P
LA8NC/MM
SM5BUZ/P
LA8CD/P 
SM3BP/P
SM6LWH/MM
SM3ALW/P
SM4SEF/P
SM0LAN/3/P
SM6SLC/P

Kommentarer
SM6ZN: En mycket fin portabeldag!
Morgonen kail, men temperaturen steg raskt, 
eftersom solen str^lade hejdlost hela dagen. Fa 
stationer igAng fran start (eller var det konditio- 
nema som svek?). Efter n£gon timma okade 
aktivitetema, som holl i sig till slutet. Roligt, att 
for forsta gSngen under Portabeltesten, f& kora 
b£de LA- och OH-stationer. Korde med
Kenwood TS-120V, Butternut HF6V och 
bilbatteri.
LA8NC: D^ligt deltagande frcin LA/OH/
OZ. Horde manga SM-stationer, men alia lyssnar 
for daligt! Rig: Ombyggd Heath. Ant: 160 m. 
loop.
SM5BUZ:
LA8CD: Tack for fin test, aven om condsen
var lite daliga. Raknar med att delta nasta ar igen, 
om allt g^r bra! Utrustning: Kenwood TS-120V,
MFJ 945D ant.tuner, 26 m. l£ng antenn med 5 m. 
motvikt, 12 V batteri. QTH: Sandvika, nara SM3- 
land, ca 300 m. fran gransen.
SM3BP: Rig: HW-9, uteffekt 3 W. Ant:
Dipoler 40 + 80 m. QTH: Pracksundet, 
Soderhamns skargArd.
SM6LWH: Kul med Portabeltesten. Lite dalig
aktivitet fran de ovriga nordiska landema. Korde 
/MM den har gAngen. Det gungade ganska bra i 
bdijan. Rig: Ten-Tec, 10 W. Ant: Akterstag + 
drake 80 upp!
SM3ALW: Blev sen i starten p g a att
kastlinan gick av och lodet gick in i en omlopps- 
bana runt jorden!SM4SEF: Antligen dax igen! 
Portabeltestema ar arets roligaste tester! 
Uppsokte denna g&ng traktens mest makabra 
QTH - Grums Harads avrattningsplats p& 
Borgviksfjallet! Med galgbacken ett stenkast 
bakom ryggen och ett nyuppsatt (tomt! puh!)

steglingshjul framfbr nasan, infann sig en sallsam 
stamning. Vadret OK. Condsen ocksci OK, men 
40 m var lite sv^rflirtat. Som vanligt HW-8 och 
dipoler.
SMOLAN/3: Rig: Kenwood TS-850,4 W. Ant: 
Helical, 1 m upp.
SM6SLC:
SM6PVB:
SM5NAD: - - -
SM5PAX: Hoppas p& fler deltagare frcin
ovriga Norden i fortsattningen! Rig: ICOM IC- 
725, 10 W ut. Stromkalla: Bilbatteri. Ant: 
Butternut HF6V. QTH: Rasbo, ca 15 km NO 
Uppsala.
SM3STF:
SM5DQ: Har kort med ’’Argonaut 2”, ca 3.5
W output och ca 10 m antennwire till en bjork. 
SM3ANA: Rig: HB3 (HemBygge 3?). Ant:
Dipol med 6 m ’’skosnorc”.
SM5ASE/3: - - -
LA4YW: Testen pagick under konstant
regnande, likas& sjalva antennuppsattningen (Jag 
fick hjalp av ovriga familjen med den). Efter 
diverse komplikationer, oforutsedda saker etc 
kom jag igang nagon timme forsenad. Det blev 
n^gra QSO:n trots allt, men humoret pa den 
ovriga familjen var p& nollpunkten. QTH under 
testen var nara den lokala alpinanlaggningen vid 
Vassfjallet.
Jag lAnade strom till stationen fran min 

elektriska rullstol! (Det gick utmarkt)! Korde 
nagra extra Wattar, for att over huvud taget fa ut 
nagon signal fran den uppsatta/liggande antennen 
- ca 1-2 meter over marken.
Jag kommer igen nasta &r med battre antenn, lite 

mer planering och forhoppningsvis utan 
familjemedlemmar, som lider av akut hemlangtan 
till en varm dusch - efter att ha blivit bade 
genomv&a och kalla efter antennuppsattningen. 
(Deras hemlangtan var mycket ljudlig och 
p&taglig - darav den brada avslutningen)!
SM5RG:
OH5ZB: Rig: Hembyggd CW/SSB-
transceiver, 0.48 W. Ant: Dipole.
SK5BN:
SK0TH: Trevligt med ovriga Norden QRV
och hoppas att fler upptacker denna 
aktivitetsform. Uppeh^llsvader!

Rig: Yaesu FT-757. Ant: 2 x 20 dipol. 
SM3BEE: Det far bli en checklogg, eftersom
det gick sa daligt - trots att QTH:et var det 
troligen hogsta berget i Sundsvalls narhet. 
Troligen beror det daliga resultatet p& avsakna- 
den av jordspett, eftersom jag horde m^nga 
stationer som inte horde mig - trots att man sade 
sig kora med ungefar samma effekt. Riggen den 
vanliga: HW-8 och antennen en dubbel dipol, 
som var inverterad.

PORTABELTESTEN 1993
Hostomgangen

Poing)

OH1LHS/KPOOSD/(1) - OH6NPV/KP22QB/ (1) - OH7MLE/KP53FC/ (1) - SK3SN 
/JP80IO/ (17) - SM2CDF /KP04GD/ (1) - SM5BRG /?/ (4) - SM7RTQ /JO76WS/ (4). 
(Siffroma inom parentes anger i hur minga inskickade loggar callet tdrekommit. 
OH1LHS, OH6NPV, OH7MLE och SM2CDF lorekom i firre an tre inskickade 
loggar, si dirfor ar QSO:na med dessa stationer ogiltiga. Vid QSO med ovriga 
stationer, som ej skickat in logg, halveras poingen).

Foljande tutor aktiverades: JO58, JO67, JO68, JO69, JO76, JO78, JO88, JO89, 
JO99, JP53, JP63, JP80, JP81, JP82, JP93, KPOO, KP04, KP22, KP31 och KP53. 
(20 st). Samtliga aktiverades pi bida banden, utom JO76, JP93, KPOO, KP04, 
KP22 och KP31 som endast lorekom pi 80 m och KP53 som endast lorekom pi
40 m.

Totalt deltog 30 stationer.

Operatorer:
SK5BN: SM5CTV - SM5RTA - SM5SHQ
SKOTH: SMOKY

De tre forsta i Klass A och den forsta i Klass B fir diplom, dessutom fir segraren 
i Klass A en plakett.

M A N A ■ ■flST E ST E N

MT 2 CW 94
1. SM3CER Y409 7/26 66 19 1254 1 000
2. SK3IK Y201 6/29 70 17 1190 949
3. SM7DUZ M1210 5/24 58 15 8/0 694
4 SM5EVK D422 1/28 58 14 812 648

SM5ALJ U201 0/29 58 14 812 648
6. SM5AZS E729 2/22 48 16 768 612
7. SM0XG A110 8/20 56 13 /28 581
8. SM3RPK W309 0/27 54 13 702 560
9. SM3LWP X1008 1/24 50 14 700 558
10. SM7CFR F1210 0/27 52 13 676 539
11. SM3DTR Y211 4/19 46 14 644 514
12. SM7BGB L1211 2/20 44 14 616 491
13. SM6CZU P304 0/22 44 13 572 456
14. SM0DZH B705 5/18 46 12 552 440

SM5AHD B2403 4/20 46 12 552 440
16 SM0NZG B1506 4/20 48 11 528 421
17. SM4CTI W501 0/25 46 11 506 404
18 SM6SHF 0204 0/21 42 12 504 402

SMOBDS B705 0/21 42 12 504 402
20 SM7ATL H517 1/18 38 13 494 394
21. SMOOY B1301 4/17 42 11 462 368
22 SM5DQ B1504 2/18 40 11 440 351
23. SM3PXA Y403 0/18 36 12 432 344
24 SM7HVQ F401 1/18 38 11 418 333
25. SM6UQJ 0703 0/19 36 11 396 316
26. SM7BZV F602 0/18 36 10 360 287
27. SM3CBR X307 0/19 38 9 342 273
28 SM2CDF AC510 2/12 28 9 252 201
29. SM3LNU Y211 3/11 28 8 224 179
30. SM3FVW Y2O9 0/11 18 8 144 115
31. SK7CA H517 1/7 16 4 64 51
32. SM5IZF U402 0/7 14 4 56 45
33. SMOHEP A127 1/5 12 4 48 38
34. SM6NT P1404 0/4 6 3 18 14

SM0DZH & SM5DQ korde QRP. SMOCSX, SM3SV& SK5UM 
sinde in checklogg Totalt deltog 34 stationer i testen.

MT 2 SSB 94
1. SM7EDN H506 10/34 87 18 1566 1000
2. SK3IK Y201 11/27 75 17 1275 814
3. SM2SUM AC801 12/25 72 17 1224 782
4 SM4SET S905 1/37 75 16 1200 766
5. SM5ALJ U201 1/36 74 16 1184 756
6. SMOOY B1301 0/38 76 15 1140 728
7. SM7SMS F1120 4/30 67 17 1139 727
8 SM7ATL H517 8/28 71 16 1136 725
9. SM5AAY U201 1/34 70 15 1050 670
10. SM3CER Y409 6/30 71 14 994 635
11. SM7BZV F602 1/30 62 15 930 594
12. SM7HSP K105 7/24 61 15 915 584
13. SM5BTX U1122 0/30 59 14 826 527

SK7CA H517 7/23 59 14 826 527
SM4BTF S1402 1/29 59 14 826 527

16. SM5AHD B2403 2/30 63 13 819 523
17. SM3BJV Y503 3/29 64 12 768 490
18. SM1CIO 1178 0/30 59 13 767 490
19. SM7PER K503 5/19 47 15 705 450
20. SM7AIL G5O4 4/22 52 13 676 432
21. SM2JDU AC 102 11/17 56 12 672 429
22. SMODZH B705 2/23 50 13 650 415
23. SM7CFR F1210 3/19 43 14 602 384
24. SM6FXW N311 3/22 49 12 588 375
25. SMOXG A110 2/24 52 11 572 365
26. SMOBDS B705 0/24 47 12 564 360
27. SM7BGB L1211 6/17 45 12 540 345
28. SM3GUE W309 0/24 47 11 517 330
29. SM3DTR Y211 7/16 46 11 506 323
30. SM6NT P1404 0/21 41 12 492 314
31. SK6AW 0232 0/23 41 11 451 288
32. SM4TIY W802 0/22 43 10 430 275
33. SK4UW S104 0/21 39 9 351 224
34. SM0EQK B1506 0/17 34 8 272 174
35. SM4JUW S101 0/17 33 8 264 169
36 SM3LWP X1008 0/16 32 8 256 163
37. SK5UM D204 0/13 26 9 234 149
38 SM6SHF 0204 1/13 25 9 225 144
39 SM2CDF AC510 4/11 30 7 210 134
40. SM6UQJ 0703 0/12 23 8 184 117
41. SLOZZF B101 0/12 24 6 144 92
42. SM2PYN AC806 3/9 24 4 96 61
43. SM2NZK AC701 2/7 18 4 72 46
44. SMOHEP A127 0/2 4 2 8 5

SM0DZH korde QRP. SM7TTO skickade inte in nigon logg
Totalt deltog 44 stationer testen.

>

KLUBBTAVLINGEN
KLUBBTAVLINGEN CW KLUBBTAVLINGEN SSB
Adalens Sindareamatorer 2202 Kalmar Radio Am.Sillskap 3528
Sundsvalls Radioamatorer1686 Fagersta Amatorradioklubb 2234
Botkyrka Radioamatdrer 1328 Adalens Sindareamatorer 1781
Westbo Radioklubb 1094 Sundsvalls Radioamatdrer 1762
Givle Kortvigsamatdrer 1044 Vistra Blekinge SA 1620
Milardalens Radioamatbrer968 Botkyrka Radioamatdrer 1399
Fagersta Amatorradioklubb 868 Homefors RAASS 1224
Telestyrelsens Radioklubb 812 Radioforeningen i Karlstad 1200
Norrkopings Radioklubb 768 RK vid Ericsson Radio S AB 1140
Radiokiubben FAXE 700 SVARK 1139
Boris Radioamatdrer 590 Visteris Radioklubb 826
Kalmar Radio Am Sillskap 558 Gotlands Radioklubb 767
Pejl Radioklubb 552 Kronobergs Sindareamatorer 676
Hisingens Radioklubb 504 Hisingens Radioklubb 676
RK vid Ericsson Radio SAB 462 Lycksele Radioamatdrer 672
Skelleftei Radioamatdrer 252 Peil Radioklubb 650

Arvika Sindareamatorer 615
Westbo Radioklubb 602
Wistra Gistrike SA 517

ELFA-KATALOGER Boris Radioamatdrer 492
Visterdalamas AK 430

Denna minads lyckliga vinnare av Milardalens Radioamatdrer 272
varsitt exemplar av den beromda Radiokiubben FAXE 256
ELFA - katalogen blev: Flens Radioamatdrer 234
CW: SM5AHD SSB: SMOOY Skelleftei Radioamatdrer 210

FRO Svartlosa 144
GRATTIS! Umei Radioamatdrer 96
SM4BNZ/Rolf Storuman-Tamaby AK 72
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SSADX-CUP
1991 1992

(Plac Call-Antal lander-Poling) (Plac.-Call-Antal lander-PoSng)

Totalt deltog 11 olika stationer i Cupen.

KLASS A, ALL BAND KLASS A, ALL BAND
1. SM5AKT 265 2.774 1. SM5AKT 266 2.898
2 SM3CVM 206 1.192 2. SM6NJK 190 1.042
3. SM3CER 218 1.183 3. SM3RCA 217 986
4. SM5BDY 159 1.026 4. SM3CER 199 912
5. SM7TUG 201 915 5. SM5KNV 194 779
6. SM5DUT 180 694 6. SM5DUT 173 588
7. SM5AQD 227 682
8. SM5KNV 180 608 KLASS C. ALL BAND
9. SM3RCA 224 478 1. SM3TLG 217 1.218
10. SM5KQS 70 132 SM4RRD 97 207

KLASS C. ALL BAND 1.8 MHz
1. SM3TLG 226 1.165 1. SM5AKT 74 174

2. SM6NJK 26 34
QRP, ALL BAND 3. SM5KNV 11 11
1. SM5KQS 61 106 4. SM3CER

SM3RCA
1
1

1
1

1.8 MHz
1. SM5AKT 44 68 3.5 MHz
2. SM5BDY 16 16 1. SM5AKT 135 372
3. SM7TUG 11 11 2. SM3CER 50 104
4. SM3CER 2 2 3. SM3RCA 40 76

4. SM6NJK 36 42
3.5 MHz 5. SM3TLG C 30 36
1. SM5AKT 99 246 SM5KNV 24 36
2. SM3CVM 67 139 7. SM5DUT 1 1
3. SM5BDY 50 95
4 SM3CER 33 69 7 MHz
5. SM7TUG 40 61 1. SM5AKT 145 347
6. SM3TLG C 20 23 2. SM3TLG C 118 240
7. SM3RCA 5 14 3. SM3RCA 59 133
8. SM5KNV 2 5 4. SM3CER 53 105
9. SM5KQS 2 2 5. SM6NJK 48 70
10. SM5DUT 1 t SM5KNV 26 42

7. SM5DUT 2 2
7 MHz
1. SM5AKT 148 334 10 MHz
2. SM5BDY 106 204 1. SM5AKT 195 333
3. SM3CVM 103 203 2. SM3CER 43 61
4. SM7TUG 93 177 3. SM3RCA 33 54
5. SM3TLG C 85 147 4. SM6NJK 34 45
6. SM3CER 48 96 5. SM5DUT 5 5
7. SM3RCA 36 83
8. SM5KNV 9 15 14 MHz
9. SM5KQS 3 3 1. SM5AKT 173 293
10. SM5DUT 1 1 SM6NJK 105 157

3. SM3CER 97 150
10 MHz 4. SM3RCA 75 133
1. SM5AKT 181 307 5. SM5KNV 72 119
2. SM5BDY 89 133
3 SM3CER 45 70 18 MHz
4 SM3CVM 30 40 1. SM5AKT 211 362
5 SM5DUT 19 25 2. SM3TLG c 95 152
6. SM3RCA 5 6 3 SM6NJK 90 143
7. SM7TUG 3 3 4. SM3RCA 60 103

5. SM3CER 50 84
14 MHz 6. SM5KNV 19 31
1. SM5AKT 185 316 7. SM5DUT 2 2
2. SM3CVM 163 273
3. SM7TUG 134 217 21 MHz
4. SM3CER 123 197 1. SM5AKT 161 280
5. SM5KNV 105 179 2. SM5KNV 140 238
6. SM5BDY 106 166 3. SM3TLG c 140 235
7. SM5DUT 92 143 4. SM3CER 111 183
8. SM3RCA 32 57 5. SM6NJK 99 161
9. SM5KQS 3 3 6. SM3RCA 75 139

7. SM5DUT 73 114
18 MHz
1. SM5AKT 218 377 24 MHz
2. SM5AQD 197 338 1 SM5AKT 193 330
3. SM3TLG C 95 151 2 SM3TLG c 88 143
4 SM5BDY 80 124 3. SM6NJK 76 121
5. SM3CER 63 106 4. SM3RCA 60 114
6. SM3RCA 29 49 5 SM3CER 38 67
7. SM7TUG 13 16 6. SM5KNV 12 19
8. SM5DUT 12 14 7. SM5DUT 1 2
9. SM3CVM 6 11

28 MHz
21 MHz 1. SM3TLG c 170 412
1 SM5AKT 189 322 2. SM5AKT 161 407
2. SM3TLG C 136 229 3. SM5DUT 149 365
3. SM3CVM 133 219 4. SM5KNV 111 283
4. SM3CER 123 203 5. SM6NJK 117 269
5. SM5KNV 105 182 6. SM3RCA 85 233
6. SM5DUT 80 125 7. SM4RRD 97 207
7. SM7TUG 73 118 8. SM3CER 59 157
8. SM5KQS 63 92
9. SM5BDY 53 77
10.SM3RCA 31 58 Totalt deltog 8 olika stationer i Cupen.

24 MHz Resp. klassegrare pi de olika banden ar
1. SM5AKT 203 350 markerade med B, C eller Q (QRP).
2. SM5AQD 199 344
3. SM3TLG C 119 188 Vi gratulerar Lars/SM5AKT, som iteri-
4 SM3CER 80 131 gen vinner Allbands-klassen och dess
5. SM5BDY 56 83 utom pi samtliga Single Band utom ett
6. SM3RCA 24 40 och han (Ar darmed en tennpokal och ett
7. SM5DUT 22 27 parp aketter. Plaketter aven till SM6NJK,
8. SM3CVM 5 9 SM3RCAoch SM3TLG.
9. SM7TUG 1 2

28 MHz
1. SM5AKT 184 454
2. SM3TLG C 177 427
3. SM5DUT 150 358
4. SM7TUG 122 310
5. SM3CER 125 309
6. SM3CVM 126 298
7. SM5KNV 91 227
8. SM3RCA 63 171
9. SM5BDY 60 128
10.SM5KQS 14 32

Resp. klassegrare pi de olika banden ar markerade med B, C eller Q (QRP). 

Gratulerar Lars/SM5AKT, som an en gdng vinner Allbands-klassen och dessutom 
pA samtliga Single Band och han fir darmed en tennpokal och ett par plaketter. 
Plaketter aven till SM3CVM, SM3CER, SM3TLG och SM5KQS.

Aven diplom utdelas: 1 - 4 deltagare - 1 diplom
5- 9 deltagare - 2 diplom

10-19 deltagare - 3 diplom
20-29 deltagare - 4 diplom osv.

Janne/SM3CER
SSAHF
Contest Manager

JULTEST1993

(Plac.- Call- QSO- QSO 3.5/7-Poang)

KLASSA
1. SM3CVM 115 59/56 210

SM3CER 114 60/54 210
2. SM5BRG/4 107 57/50 191
3. SM6UKA 105 67/38 188
4. SM7DUZ 103 49/54 187
5. SM5BVF 102 58/44 185
6. SK3IK 99 48/51 179
7. SM5MLE 93 54/39 166
8. SM3CBR 92 54/38 162
9. SM0XG 86 47/39 151
10. SM5EVK 87 57/30 149

SM7CFR 84 53/31 149
11. SM7ATL 79 43/36 141
12. SMOCOP 57 36/21 100
13. SM0NHE 59 59/0 98
14. SM6GZX 54 38/16 86
15. SMOOY 43 30/18 83
16. SKOTH 45 25/20 78
17. SM5AHD/5 41 27/14 72
18. SM0DZH 37 22/15 60

KLASSB
1. SM5DYC 88 52/36 162

KLASSC
Ingen deltagare

KLASSD
1.

(QRP) 
SM5NBE 94 52/42 171

2. SM3LWP/3 96 55/41 168
3. SM5IMO 61 45/16 112
4. SM5DQ 52 42/10 97
5. SM7CZC 33 20/13 59
6. SM6EOI 30 25/ 5 54
7. SM6BSM 15 13/ 2 24

Ej insanda loggar:
SMOBKZ (10) - SMOGNU (3) - SMOTHN (58) - SM4VBZ (81) - SM5ALJ (78) - SM6BSK 
(87) - SM6CLU (41).
(Siffroma inom parentes anger hur minga QSO resp. logg minst innehSller. Om 
dom har stationema aven kort varandra, tillkommer ju dessa QSO:n. TyvSrrardet 
bare en uppskattning, eftersom deras loggar inte skickats in for koll. Samtliga har 
forekommit i minst 5 loggar, utom SMOGNU, som endast iterfanns i 3. QSO med 
dessa stationer har fororsakat poangavdrag).

Checkloggar:
SK6EI (4 QSO) - SMOCSX (24 QSO) - SM4TYF (4 QSO) - SM5BUH (17 QSO) - 
SM6PVB (12 QSO) - SM6REA (4 QSO) - SM6SLC (47 QSO) - SM6TOL (4 QSO). 

SK6EI, SM6REA och SM6TOL har alia gelt sina4 QSO:n till en och samma station. 
Det luktar lite ilia och ar osportsligt. Har man tid att slA pi radion lor dessa 4 QSO.n, 
si kan man gott ge sig tid att ge andra tavlande chansen att (A dessa 4 QSO i 
loggen. I detta fall har alia ovriga tavlande utom den "lyckliga" missat hela 12 
mojliga QSO (24 poang). De poangen har mycket stor betydelse i en sidan har 
forhillandevis liten tavling. Tank tanken att det var segrama SM3CVM eller 
SM3CER som hade utnyttjat dessa extra 24 poang. Utan dessa tankta extra poang 
skulle dom hamnat pi 5:e plats i stallet for 1:a! Nu var det Ivckligtvis ingen av 
segrama det gallde. Sens moral: Om man inte har nigon lust eller tid att vara med 
i en tivling, behover man heller inte slA pA radion for att ge en eller ett par kompisar 
dessa extrapoang och stanga ute alia andra!

Operatorer:
SKOTH: SMOKY. SK3IK. SM3DMP, SK6EI: SM6RLS.

Totalt deltog 43 stationer i 1993 Ars Jultest.

De call som st Ar med kraftigare stil (Ar diplom, dessutom f Ar segrama i Klass A en 
plakett. (Bide SM3CVM och SM3CER fAr varsin plakett, eftersom dom delar pA 
segern).

Janne/SM3CER 
SSA HF Contest Manager

z

KALENDER
APRIL
9 0600-0800 UA-Testen Pass 1 4/93
10 0600-0800 UA-Testen Pass 2 4/93
10 1400-1600 UA-Testen Pass 3 4/93
16-17 0000-1600 SARTGWWAMTOR 4/93
17 1400-1500 SSA MT SSB Nr 4 1/94
17 1515-1615 SSA MTCWNr4 1/94
23-24 1300-1300 Helvetia “
MAJ
7-8 2000-2000 ARI Int DX 5/94
17 1400-1500 SSA MTCWNr5 1/94
17 1515-1615 SSA MT SSB Nr 5 1/94
22 0700-1100 SSA Portabeltesten 5/94
28-29 0000-2400 CQWPX Phone 3/94
JUNI
4-5 1500-1500 IARU Fieldday
12 1400-1500 SSA MT SSB Nr 6 1/94
12 1515-1615 SSA MTCWNr6 1/94
18-19 0000-2400 All AsiaCW? *★

JULI
9-10 1200-1200 IARU HF Champ 6/94

** Behover mer info om denna test.

\______

IARU HF
Championship 1994?

SSA har en speciell anropsignal att 
anvanda i IARU HF Championship - 
klubbsignalen med HQ som suffix. I 
Sverige far endast en HQ-station vara 
aktiv som skall representera SSA, en 
HQ-station som raknas som egen 
multipel i testen.

De tva senaste aren har HQ-stationen 
befunnit sig i SM3 distriktet.

Som HQ-station skall man kora 
Multi-Multi och eftersom det galler att 
representera SSA ar det givetvis en 
serids satsning som galler. Eftersom vi 
endast kan ha en HQ-station igang i 
Sverige ar det lampligt att de som 
skulle vilja satsa pa Multi-Multi under 
testen anmaler sitt intresse till SSA 
testledare- SM3CER snarast. Ange hur 
ni kan genomfora testen, operatorer, 
utrustning med mera. For specifika 
regler for HQ-stationen kan ni hora av 
er till SM3SGP eller rota fram QST 
ffan forra aret.

SAC 1993
Om vi har tur hinner resultaten for 1993 
ars SAC-test vara klara innan SSA:s 
arsmote. Utlottning kommer da att ske 
sa fort som mojligt och eventuell 
prisutdelning till de vinnare som finns 
pa motet att ske. SSA:s 
vandringspolak(er) kommer troligen att 
finnas till beskadan pa motet. Vi ses...

Sponsor av Manads Testen

PACC1993
SM0BXT 166 40 6640
SM2PDW 161 40 6440
SM5ALJ 122 36 4392
SM7BZV 81 25 2025
SM0SYP 63 24 1512
SM6FPC 84 15 1260
SM7HSP 17 8 136
Checkloggar: SMOBDS, SM6FPZ
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Personligen ar jag mycket besviken pa den sk 
kordinatorn som skulle hjalpa till med trafiken 
har i Europa. John 0N4UN har haft forbindelse 
med over 300 lander pa alia band. Han har kan- 
ske den basta antennanlaggningen i varlden och 
jag forst^r att han inte kunde begripa att vi van- 
liga amatdrer hade problem! Varje kvall skulle 
han enligt forhandsbeskeden hjalpa till med tra
fiken till Europa och framfora synpunkter till 
operatorerna. Han verkade mest besvarad nar 
det stalldes fragor och klagade standigt pA att 
han inte kunde sitta natterna igenom och svara 
p& dumma fragor. -1 samband med sista dona- 
tionen till ON6TT kommer jag att beratta om 
v^ra dAliga konditioner och att vi vid flera till
fallen framforde det till John ON4UN. Om Pe
ter ON6TT kommer till ^rsmotet den 23-24 april 
hoppas jag ni berattar samma sak!
Aven om ni inte fick 3Y0PI i loggen m£ste li- 

vet g& vidare, det ar ju bara en hobby vi holler 
pA med - eller hur!

Manadens DX-tips:
BV9... Pratas Island. Tidigare har jag skojat 

om aktivitet till denna o. Nar Martti OH2BH ar 
inblandad skall man dock ta det p& allvar. Nu 
pratas det om en eventuell aktivitet i slutet av 
mars och nar du laser detta kan aktiviteten vara 
i full g&ng. Forutom Martti lar det vara 13 
operatorer som &ker dit.

KH0/JA1CMD Marianas Island blir aktiv 
med start i slutet av mars.

T5YOU Somalia. Ron W6YOU ar aktiv och 
hors dagligen p& SSB 20 och 15M. QSL via 
W6YOU.

91.. Zambia. Holger, DL7VTM, Lutz, 
DL7VLA och Birgit ex Y58AO blir aktiva med 
specialanropssignalema 9I2Z, 9I2A och 9I2M.

Aven denna manad handlar 
det om den genomforda 
3Y0PI, Peter 1 operationen. 
Det har anlant manga brev 
med synpunkter.
En del undrar om det inte ar 
en hobby vi halier pa med och 
menar det var val inte sista 
taget som gick nu eller . . .

SM0EU Jan Petersson 
Radioprognos April 94
Solfldtkstal (SIDC) 35

grupp radioamatdrer fr£n RAST ( Radio 
Amateur Society of Thailand) blir aktiva 8-10 
april. On ligger 600 km soder om Bangkok. Det 
blir aktivitet p£ RTTY, CW och SSB. 
Operatorer: HS1AMM, HS1CDX, G3NOM och 
G4UAV. QSL-information meddelas senare.

9N.. Nepal. Antligen aktivitet fran inhemska 
radioamatdrer! Efter gastoperationen med bl.a. 
Baldur DJ6SI som generost donerade tva radio
stationer ar man nu aktiva. I borjan av mars hor 
man 9N1AA och 9N1 HA flitigt aktiva alia band. 
Satis 9N1 AA ar aven aktiv pa RTTY. EUDXF 
har ett finger med i donationen och man har g£tt 
in och betalat mycket dyra tullavgifter for att fa 
denna utrustning in i landet. En nybildad radio- 
klubb med utbildning pa programmet kommer 
sakert ge resultat och mycket snart blir fler 
operatorer aktiva. QSL skall sandas till Satis 
9N1AA eller Surish 9N1HA PO. Box 4292, 
Kathmandu, Nepal.
Aven HS0ZBK Rana som ar fodd i Nepal kom

mer att bli aktiv i slutet av april.
VU3HKQ Antactic. Denna station har horts 

aktiv fr&n en Indisk Bas (7IS 12E).
FH.. Mayotte. Trots ett stort flode av informa

tion via packet och olika bulletiner missade jag 
helt starten av denna operation. I slutet av fe- 
bruari och i borjan av mars hordes FH/DF9PG, 
FH/DJ2BW, FH/DJ7HH och FH/DK2BI aktiva 
pa alia band.
KH0.. Marianas Island. Tosy, JA6VZB arak-

Det blir aktivitet p& alia band CW, SSB och 
RTTY. QSL via DL7VRO.

ZD8M Ascension Island. Gick QRT den 16 
mars.

IS Spratly Islands. En ny grupp operatorer 
blir aktiva. Anropssignalenblir9M0A, 9M0AG 
och 9M0BZ och man har valt den lilla on 
Layang-Layang Island som tillhor Spratly 
ogruppen. Formodligen samma o som opera
tionen 9M0S var aktiv ifr&n. Man utlovar akti
vitet p& alia band CW, SSB och RTTY. 
Operatorer blir bl.a. J A9 AG, JQ1WSL, 9M6BZ, 
G3NOM och JS1QHO. Alla QSL skall sandas 
via JA9AG.
A71CW Qatar. Chris fortsatter att vara flitigt 

aktiv p& CW. I slutet av februari hade han kort 
44000 QSO.
FK8..New Caledonia. En langretidhar vi lyss- 

nat efter FK8CP p& lagre frekvens. Nu blir aven 
Rudi DK7PE aktiv och han lovar att det skall 
bli aktivitet p& 80 och 160M CW.

TI9.. Cocos Island. En stor grupp operatorer 
blir aktiva med start den 13 maj. Bland opera- 
torerna namns V73C, AD 1S, AH6MM, TI2JJP, 
XE2CQ, NH6UY, N5MIH, N0AFW och 
AH9B. Man planerar att ha 7 stationer aktiva. 
Mer om denna operation kommer i nasta spalt. 

5N..Nigeria. Patrick F6BLQ/TU5DX flyttar 
nu till Lagos. Han raknar med att bli aktiv med 
start i april

E28DX Kho Samui Island (AS-101). En 

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

Dest. \ GMT 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
EL 9 9 12 17 18 18 18 18 17 13 10 9
5H 8 13 18 19 20 20 19 17 13 11 10 9
F 5 6 8 10 11 11 11 10 9 8 7 6
JA 11 13 15 16 15 14 13 10 9 8 9 10
KH 6 Kort 10 9 9 11 12 13 14 15 15 14 13 11
KH 5 LAng 14 15 17 15 15 15 14 13 16 17 15 15
LU 8 8 10 12 17 18 18 18 19 16 10 8
A4 9 14 17 18 18 18 17 14 12 10 9 8
OA 8 8 9 12 14 16 17 17 17 16 12 9
OD 8 12 15 16 17 17 16 15 12 10 9 8
PY 8 8 10 13 17 18 18 18 19 14 10 8
UA 1 6 7 10 11 11 11 11 10 8 7 6 6
YB 12 16 18 18 18 17 15 13 11 10 8 9
VK Kort 13 16 18 18 17 15 13 12 11 9 10 11
VK LAng 11 9 10 13 13 12 — — — 14 14 12
VU 11 16 18 18 19 18 16 13 10 10 9 9
W2 7 7 7 9 12 14 14 14 14 14 10 8
W6 7 7 8 8 8 9 12 13 14 13 12 10
XE 7 7 8 10 10 14 15 15 15 15 12 8
FG 8 8 9 12 16 17 18 17 18 16 11 9
ZL Kort — 15 16 16 15 14 12 11 11 10 11 —
ZL LAng 11 10 12 13 13 — — — 13 16 14 12
ZS 9 8 17 19 20 21 20 19 13 10 9 9
Anl arktis 9 9 12 18 20 21 21 20 12 10 9 9
SM < 250 km 2,6 2,9 3,8 4,4 4,5 4,6 4,9 4,8 4,2 3,6 2,9 2,5
SM 500 km 2,8 3,3 4,3 5,0 5,2 5,2 5,6 5,5 4,8 4,1 3,2 2,8
SM 750 km 3,2 3,8 5,0 6,5 7,1 7,7 6,6 6,4 5,6 4,8 3,7 3,2
SM 1000 km 3,7 4,4 6,3 8,1 8,8 8,8 8,2 7,5 6,5 5,5 4,3 3,7

SM6CTQ Kjell Nerlich 9 54633
Manadens DX:are: SM60LL Roland 
DXCC-information: SM5DAC Roland 
QSL-information: SM5CAK Lars
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IB -Norra Cypern

SM5BUH/Stig har vidarebefordrat ett brev 
fran KUO J/Igor som fritt oversatt lyder:

’’Efter att ha kort hamradio fr&n TA i cirka fem 
&r fick jag i fjol licens for att kora fran IB. De 
tre forsta licenserna till lokala amatdrer utfar- 
dades strax innan jag fick min.

Jag forsdkte kora sd mycket C W jag kunde med 
min gamla TS140S och 85 m LW. Pa &terresan 
korde jag ett tag fr&n TA 1.

Vad ar IB ? Turkiska Republiken Norra Cy- 
pern ! M&nga har fragat om detta ar ett nytt land. 
Om man tittar pa traden i den valvardade ” 1 Oth 
Anniversary of the Republic Park” s& ar svaret 
att det istallet for ett nytt land kan kallas ett ungt 
land !

Innan min avresa horde jag att 1B var foresla- 
git som nytt DXCC-land. Vid min aterresa fann 
jag, att enligt januariutg^van av QRZ DX, 
KR4M/Cliff hade sant in ett forslag om detta 
emedan greker och turkar skulle traffas i januari 
for att klara ut sina meningsskiljaktigheter. Jag 
skulle garna se att de kunde gora upp om detta 
men om man ser realistiskt p& saken s& verkar 
det osannolikt att en s&dan gammal konflikt kan 
losas med ett mote! Som radioamator har jag 
emellertid svart att se att alia meningsskiljak
tigheter m^ste losas for att Norra Cypern ska 
kunna godkannas som DXCC-land!

Republiken har existerat i m<mga Ar, har sin 
egen regering, har konsulat i Washington,DC, 
har egen arme, egen polis, egna frimarke,etc. 
VArlden ar full av politiska problem, jamfor 
gamla DDR, Sydafrika, Bosnien, m.fl.

Till de fa som kallar mig pirat, utan att identi- 
fiera sig sjalva samt andra som tvivlar pA 
legaliteten av min operation; min licens ar ut- 
fardad av Norra Cypems Telestyrelse, jag har 
loggarna intakta och mitt pass ar stamplat for 
in- resp utresa!

Med er hjalp var det en mycket trevlig opera
tion och jag hoppas att fA gora om den igen i 
framtiden. Slutligen vill jag tacka er alia for 
tAlamodet och samarbetet och ett specielIt tack 
till de som sande vidare halsningar till slakt och 
vanner.

73 and see you again on the air, 
KUOJ/Igor.

Igor Zdorov, 5980 Anna Aveny # 308, 
Minneapolis, MN 55432, USA

(Turkiska Republiken Norra Cypern ar inte er- 
kand av nagon annan an Turkiet och detta krite- 
rium gor det oacceptabelt som eget DXCC-land 
enligt statuterna. SM6OLL:s anm).

Arctic Expedition
En 90 dagars expedition till Canada via Ryska 
Arctic och Nordpolen. Tv A amatorradiostationer 
ar aktiva RU6LC/0 och RI/JH9AGN. Radioa- 
matdrer medfoljer expeditionen for sakerhet- 
ssamband och i mAn av tid kommer vi att hora 
dessa aktiva pA amatorradiofrekvens. Bland 
operatorema finns Mitruro Ohba frAn Japan och 
han meddelar att det kommer att bli aktivitet pA 
20M.

QSL Route: RU6LC/0 via
Yuri Chubuchenko, ul Bolshaja
Sadowaija 176 Kw 14,
344022 Rostov-on-Don,
Russia. RI/JH9AGN via JA1BTR.

DX-info. forts fran foregaende sida

tiv frAn Rota Island pA alia band CW; SSB och 
RTTY. QSL via JA6BSM.
T5YOU Somalia. WA6YOU ar nu Ater aktiv. 

Han har horts pA 15M SSB.
TY1IJ Benin. Sigi Atervander till Benin och 

raknar med att bli aktiv i juli.
VU7LI Laccadive Island. VU2STG med XYL 
befinner sig pa on. En del rapporter har noterats 
pa 15M SSB. De stannar c:a 6 manader men 
aktivitet pa amatorradiofrekvens kommer nog 
i andra hand?

ZK1.. North Cook Island. Ken, ZL2HU/ 
ZK1KH befinner sig pa Pukapuka Island (OC- 
098).

CIS
Jag har tidigare har i spalten berattat om de nya 
CIS-prefixen (1994:2) Kommunikationen ar 
inte sA bra i landet och overgangen som skulle 
gal la fran den 1 januari har inte trangt igenom 
100%. Ni som kort test nyligen har sakert haft 
problem med en blandning av nya och gamla 
prefix?

Nu kommer har ytterliggare andringar:
Gamla 4JI (M-V Island)
Bytertill R1MVA-R1MVZ.
Gamla 4K2 (Franz Josef)
Byter till R11FJA-R1FJZ.
Gamla Antarctica Byter till R1 ANA-R1ANZ. 
Jag har inga forslag pa hur ni skall gora med 

era Testprogram i ett overgangsskede. Det ar 
bara att hoppas pA att alia aktiva i CIS foljer de 
nya prefixblocken!

3Y0-operationen
Kommer operationen att bli godkand for 
DXCC?

En av gruppens medlemmar har nu efterat 
avslojat att man under huvuddelen av vis- 
telsen pa nordvastra delen formodligen inte 
varit landbaserade. Belagenheten uppmark- 
sammades forst dA ett elverk sjonk genom 
isen. Efter upptackten flyttades taltet med 
radiostationen till en landbaserad plats ca 100 
m fran den plats dar man kort 52000 qso. Med 
andra ord ar det ca 10000 qso som formodli- 
gen kommer att godkannas for DXCC.

For att vara saker pa riktigt qso bdr du ha 
haft kontakt med 3 Y0PI efter den 16 februari.

DX-mote i 
Oslo 16 april

G3SXW berattar om sina 
expeditioner, bl a om den till ZD9SXW. 
Foredrag av LA6VM om expeditionen till 
Tanzania (som 5H/LA6VM). For att tacka 
utgifter ar entreavgiften 75 kr - entrebiljetten 
ar samtidigt en lott!
For ytterligare inf kontakta DX-redaktoren 
SM6CTQ eller LA-DX-Group LA6MP John 
Schjetne, Freidigveien 4, 1163 Oslo
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DX

Vanliga DXCC-fr&gor:
Kan min ansokan kontrolleras i Sverige av na~ 
gon?
Svar NEJ. Det har skrivits om detta i olika tid- 
ningar, att man skulle kunna fA sin grund anso- 
kan kontrollerad av vissa utsedda kontrollanter. 
Detta galler annu inte!

Maste jagfylla i baksidan med alia datapa mina 
QSO?:
Svar NEJ. NSr man overgick till till data- 
registrering s& kan man bara sanda in sina QSL- 
kort. Du skall dock alltid fylla i framsidan p& 
din DXCC AWARD APPLICATION blankett 
MSD-505(592). Jag brukar dock alltid r&da till 
att Sven fylla i baksidan for egen uppfoljning!

Jag har grunddiplomet 100 lander och skall nu 
ansoka om pabyggnad. Kan jag samtidigt med- 
sanda QSL for WARC-banden trots att jag inte 
fatt ihop 100 lander?
Svar: JA. Jag har inte lyckats lasa mig till att det 
ar riktigt, men jag vet dom som provat och dom 
forbindelserna blir registrerade p& data- 
blanketten!

Hur manga DXCC-lander finns det?
Svar: 326. Den 1 mars strdks Penguin Island 
och Wai vis Bay. P5, Nord Korea och Pratas Is
land ar annu inte godkanda!

Var far jag tag pa en aktuell DXCC-lista? 
Svar: Den listan som var i QTC nr 1:94 galler 
om du stryker ZS9 och ZSO!

Hur lang tid tar det att fa korten tillbaka? 
Svar: Det ar lite olika beroende p£ vilken tid du 
sander in din ansokan. I januari tog det 2 veckor 
nar du hade tidigare ansokan p& data. Nar det 
galler ny ansokan s& tar det sakert en m&nad! I 
januari hade ARRL erh&llit 909 ansokningar 
med totalt 66,054 QSL-kort. I borjan av februari 
meddelade ARRL att man hade 449 ansokningar 
och 40,710 QSL-kort som inte var behandlade.

Har det nagon gang hant att QSL-korten for- 
svunnit?
Svar: Jag har inte hort att n&gon fdrlorat sina 
kort! Man bdr dock vara forsiktig och anvanda 
Registered mail, samt sanda korten i en ordenlig 
forpackning. Skriv tydlig adress och ange all
tid avsandare!

Jag hoppas att du som lange funderat pa att 
ansoka nu verkligen gor slag i saken. Det tar 
givetvis nagra timmar att samla in korten och 
skriva ansokan men sedan gar det fortare att 
gora en pafyllnad nar du vdl fatt din forsta an- 
sokan registrerad.

Lycka till onskar DXred.

6M. Galler fran 1945-11-15.
10. 2M. Galler fran 1945-11-15.
11. Sate!lit. QSO med hjalp av satellit galler 

fr&n 1965-03-01. Bekraftelsen m&ste ange sa- 
tellit-QSO emedan split (ex 145/432) ej ar till- 
rScklig indikering.

12. 5BDXCC. 5-bands DXCC galler fr&n 
1969-01-01, och det fordras att du kort och f&tt 
QSL fr&n minst 100 DXCC-lander (strukna lan
der galler ej) p& foljande band: 80, 40, 20, 15 
och 10M. Till detta diplom kan man f& s.k. en
dorsement, en p^byggnadsmerit, for banden 
160,17, 12,6 och 2 meter. Den som klarar detta 

Det som vi i dagligt tai benamner DXCC ar en 
klubb som heter American Radio Relay League 
DX Century Club och ar en sammanslutning for 
DXare over hela Varlden. Klubbstyrelsen har 
ett r&dgivande organ som heter ARRL DX 
Advisory Committe (DXAC), som bereder bl.a. 
arenden som galler landers legalitet, medlems- 
skap m.m. DXAC roster i viktigare arenden, 
samt ger darefter en rekommendation till sty- 
relsen. Styrelsen foljer vanligtvis rekommen- 
dationen.

Idag Finns det 12 olika diplom samt de sk 
elitdiplomen Honor Roll och #1 Honor Roll.

1. Mixed. Galler for QSO Mn 1945-11-15 
( blandat CW, FONI och RTTY).

2. Foni. Galler for QSO fran 1945-11-15.
3. CW. Galler for QSO fran 1975-11-01.
4. RTTY. Galler for QSO fran 1945-11-15 

(ASCII, Baudot, Amtor, Packtor och 
Packet raknas som RTTY).

5. 160M. Galler fran 1945-11-15.
6. 80M. Galler fran 1945-11-15.
7. 40M. Galler fran 1945-11-15.
8. 10M. Galler fran 1945-11-15.

Av DXred
SM6CTQ

Efter overgang till 
dataregistrering har ansok- 
ningar och intresse okat for 
detta diplom.
Sverige aterfmns bland de 
basta i varlden och sakert har 
de svenska topplistoma bidra- 
git till det stora intresset. 
Manga brev med fragor om 
DXCC kommer varje manad. 
Jag har sammanstallt de vanli- 
gaste fragoma for att hjalpa 
dig som har funderingar.

diplom kan for 25 dollar f& en vacker plakett 
med individuell gravering..

13. #1 Honor Roll. Ar nummer ett i hede- 
rsrullan. Har galler det att ha bekraftade forbin- 
delser med alia lander for Mixed, CW eller 
Phone. (Strukna lander skall ej raknas in).

Dokumentation: En sarskild blankett MSD- 
505(592) atfoljd av minst 100 QSL-kort erfor- 
dras vid forsta ansokningen for att f& grund
diplomet. Adressen finns p£ blanketten. Blan
kett framtagen med dator g&r bra, men den m&ste 
vara godkand (Dataprogrammet DXLOG kan 
exempelvis anvandas). Du skall ocksS bifoga 
returporto samt 10 dollar som handlaggnings- 
avgift. Sander du in flera ganger per &r kostar 
det efter forsta g&ngen 20 dollar per g&ng. Ar du 
medlem i ARRL sA har du en fri sandning per 
Sr, darefter blir det 10 dollar per gSng.

QSL-korten skall innehSlla bada stationernas 
anropssignaler, DXCC-landet, trafiksatt, datum 
och tid samt frekvensband. Forfalskade eller 
andrade QSL-kort som insandes kan leda till 
diskvalificering

Endorsements (pabyggnader). Klistermarken 
erhSlles for pSbyggnader till grunddiplomet. For 
Mixed, Phone, CW och RTTY samt 10M DXCC 
ar pSbyggnadsmarken exakta multipier av 25 
d.v.s. 125, 150, 175, 200, 225, och 250, samt 
multiplar av 10 mellan 250-300. Over 300 gal
ler multiplar av 5.
For 160M, 40M, 6M, 2M, och satellit DXCC 

ar pSbyggnaden multiplar av 10 upp till 200, 
darefter multiplar av 5. Det ar tillStet att sanda 
in QSL-kort for vilken sSdan delning som heist.

Motstation. Alla QSO skall vara med andra i 
sitt land godkanda och legala amatdrstationer. 
(jag forsoker sS ofta jag kan att beratta om olika 
operationer som blivit godkanda for DXCC). 
Har ett land forbjudit amatorradio sS godkands 
ej QSL-kortet frSn sSdant land. Alla stationer 
skall vara landstationer, QSO med fartyg eller 
flygplan ar ej godkanda for DXCC.

Egen station. Alla QSO skall vara korda frSn 
samma land och av samma licensinnehavare. 
Det ar godkant att fS kreditering for QSO korda 
med olika anropssignaler med samma licens. 
Ovrigt. Det forutsattes att DXCC-medlemmar 

iakttager god trafikdisciplin och uppfor sig som 
gentleman nar de upptrader p& banden.

Man kan sanda in ansokan nar som heist och 
har du problem med din ansokan, sA kan du 
skriva till Osten SM5DQC som ar expert pa 
DXCC-fr&gor. Onskar du blanketter s& skicka 
ett frankerat kuvert med din adress till DXred.

DXCC
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Manadens DX-are
DX --------------------------------------------

Har presenteras en veteran
- SM3BIZ Curt Westling fran 
Amasvall.
Han borjade med amatorradio 
redan 1952.
Curts forsta DXCC hamnade 
pavaggen i shacket redan
1956.

Denna manad presenteras en veteran 
som var med pa den gamla goda tiden; 
SM3BIZ. Han heter Curt Westling med 
adressen Box 554 i Amasvall. Curt ar 
ingenjor och har arbetat som konstruk- 
tor inom transportomradet. Han ar 67 ar 
ung och borjade med amatorradio redan 
1952 och tog i sammavevacertifikatet. 
Enligt egen utsago sa ar han inte speci- 
ellt CW-intresserad utan snarare inrik- 
tad pa foni. Curts forsta DXCC ham
nade pa vaggen i shacket redan 1956. 
Den som uppmarksamt last QTC kan- 
nertillattSM3BIZliggerpatoppen nar 
det galler DXCC foni och mixed. 
For narvarande ar Curts huvudintresse 
antenner samt i viss man testkomingar 
och han brukaralltid kora CQWW SSB. 
Han har lange kort allt utom ett land. 
Men nu smallde det till i och med att 
dxpeditionen Peter I kom igang. Curt 
har i skrivandes stund kort 3 Y OPI pa tre 
band och det ar salunda bare en tidsfraga 
innan han intrader i den lilla skara som 
kort ”allt”, eller som man sager #1 
Honor Roll .

Curt startade sin verksamhet

med en sandare som hade den valbe- 
kanta 807:an som slutsteg samt en 
dipolantenn.
Numera har han en FT-902 samt ett 
hemmabyggt slutsteg, en kopia av 
Heathkits SB-200. Han ar aven anslu- 
ten ti 11 cl ustret och har salunda term inal 
och modem for detta andamal.
Curt anser att kora DX ar bade lattare 

och svarare nu an forr. Lattare genom 
att det utvecklats battrc utrustningar och 
bl .a. genom att SSB tillkommit; svarare 
genom den okade konkurrensen pa ban- 
den, sarskiltnardetgallerraraDX. Vad 
betraffar QSL sa tillhor jag dem som 
anser att man ska QSL:a 100 %, sager 
Curt. Ett minimikrav ar att man atmins- 
tone besvarar alia mottagna QSL via 
byran. Tyvarr gor inte alia managers, 
test-korare och dxpeditioner detta idag. 
Det ar en beklaglig utveckling, anser 
han. Direkt-QSLkostaross”QSL-sam- 
lare” en massa pengar.

Konditions- 
test pa 12M

Nu nar solflackama minskar ar det 
mycket sma oppningar pa hogre ffek- 
vens. For att snabbt kunna kontrol- 
lera konditionema upprattas fyrar i 
olika kontinenter. Sjalv saknarjag 
nagon aktuell listamen fran Brazilien 
meddelar man att fyren PY2AMI nu 
har startat pa 24931 KHz.

Hor du denna fyr ar det med andra 
ord bra forhallande till Syd Amerika.

3Y0PI - Rapport

Dx-peditionen till Peter I Island ar som be- 
kant slut och har efterlamnat atskilliga be- 
svikna dx-are i bl.a. Sverige. Den mycket 
daliga vagutbredningen till Skandinavien 
under februari samt stundtals hindrande 
vader pa Peter I far anses vara huvudorsa- 
ken till de fa lasbara signalema har hos oss. 
KI. 2200 den 20 februari lamnade de sista 
operatdrema on. Hemresan gick over South 
Shetlandsoama och Chile.
Fran Peter I Island, signalen 3Y0PI, kordes 
omkring 61.000 QSO (planerat 80.000). Som 
manga av oss misstankte sa favoriserades 
SSB och det blev 65 % SSB samt 35 % C W. 
En detaljerad redogorelse kan forvantas sa 
smaningom.
Betr. QSL sa hanvisas till tidigare artiklar. 
De v adj ar emellertid om minst SASE och 
gama en extra dollar da det blivit dyrare an 
planerat. Berakna ett SASE per fem QSO 
med tanke pa att det ar dubbelvikta kort. 
Har du kort dem pa manga (!!) band sa racker 
ett kort dar du anger alia QSO.
Om alia DX-are runt om i varlden ger bidrag 
i den omfattningen som Medlemmama i 
Lake Wettem DX Group, bor det inte bli 
nagra storre finansiella kriser for denna dx- 
pedition.
I skrivande stund forbereds oversandandet 
av de sistabidragen som kommit in. Det blev 
$300 till och salunda sammanlagt $600. 
Bidragsgivare:

SMOAGD SM4CTT SM6BWQ SMOBNK SM4GL 
SM6CKS SMOBXT SM4SX SM6CTQ SMODJZ 
SM5AAP SM6CUK SMOELV SM5AQB SM6CWH SMOIX 
SM5ARL SM6CVX SMOKRN SM5BLH SM6FKT 
SMOSMK SM5CSS SM60LL SM2AQT SM5CZQ 
SM6TOLSM2DAFSM5EITSM7ASNSM2EJESM5GZ 
SM7AYV SM3BDZ SM5HV SM7AZZ SM3BIZ SM5LI 
SM7BBV SM3CVM SM5PLW SM7BIP SM30PZ 
SM5SWASM7BROSM3QJSM5UFSM7BYPSM3TLG 
SM5WC SM7CNASM4AJG SM5VS SM7DZZSM4AOH 
SM6AHS SM7HCW SM4BOI SM6AVD SM7NDX 

SM5CTISM6BGGSM6TNB

Medlemmama i dx-peditionen har sakerli- 
gen gjort ett mycket bra jobb under de om- 
standighetema som varit radande men sett 
ur SM-synpunkt var den med stor forvantan 
emotsedda operationen inte nagon succes.

DXCC

AV DXred SM6CTQ
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SM0FSK Peter Hall Timotejvagen 15/67 191 77 Sollentuna Tel 08-75 44 788 

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

Sa har da varen gjort sin 
forsta attack mot vintem, och 
hittills ser det ut som om 
gumman to har vunnit forsta 
ronden. I takt med att som- 
maren narmar sig sa borjar 
ocksa Es sasongen att ge sig 
till kanna. Detta kommer 
naturligtvis ganska snart att 
ge resultat pa 50 MHz, men 
aven pa hogre frekvenser.

Innan sommaren s& har vi sakert f^tt reda pa 
vad det nya reglementet for amatorradio inne- 
bar. Forhoppningsvis s& ar beskedet positivt 
vad galler 50 MHz, men om detta vet vi valdigt 
lite i nulaget.
Det finns bAde positiva och negativa signaler. 
De positiva kommer fr&n ERO, som ar ett 
CEPT organ, vilka prognostiserar ett amatorra- 
dioband pa 50 MHz, dock inte lika stort som i 
ovriga varlden. De negativa kommer frdn rund- 
radioutredningen som kommit fram till att det 
g^r att etablera 2 ytterligare markbundna TV- 
kanaler i Sverige. Detta kan innebara att man 
blir tvungen att bygga ut p£ de l£ga TV-kana- 
lerna, enligt tidigare utredningar.
Saga vad man vill om EU och centralstyrning, 

men ibland kan det vara till nytta att vi foljer 
den (vast) Europeiska linjen.

50 MHz Nytt
Foljande blandade nyheter, bl. a, frati 
6-meter info/SM7AED

JORDANIEN
I slutet av Maj och i Juni kommer en station att 
vara QRV fran Jordanien. Den kommer att 
opereras av Jordanska amatorer tillsammans 
med amatorer fr£n UKSMG. Hall dron och 
ogon oppna for mer info.

UKRAINA
UU8JJ kommer att bli QRV fr£n olika QTH pa 
Krim under sommaren.

ANDORRA
C31HK, den enda 50 MHz stationen i Andorra, 
har nu tillstand att anvSnda 50 - 52 MHz, och 
kan nu forenas med resten av Europa som kor 
kristallstyrt pa 50.110 MHz.

TYSKLAND
Den provperiod som omfattade 600 special
licenser ar nu avslutad. I stallet kommer alia 
med klass B, hogsta licensklass, att kunna 
anvanda bandet efter inrapportering av viss 
info, t.ex. QTH och telefon. Detta storskaliga 
forsok galler endast under 1994 varefter en mer 
generell tilldelning skall diskuteras.

BELGIEN
De specialtillstand som finns kan forlangas till 
arets slut, efter skriftlig ansokan.

UNGERN
Enligt uppgift fran HA8BI pagar fortfarande 
diskutionerom 50 MHz med telemyndigheterna. 
Problemet ar i huvudsak den sandare som 
betjanar huvudstaden som ligger pa kanal R1 
(49.750 MHz).

OVRIGT
OZ3SDL/G3SDL kommer att aktivera 50 MHz 
fran olika platser under aret. 4/6 OZ3SDL/p 
JO64,29/6-12/7 5B4/G3SDL KM65 (Keyer pa 
50.093), 31/7-8/8 OZ3SDL/p JO75, ev JO74.

AKTUELLA TESTER

APRIL
Dag UTC Test Regler

3 1300-1500 RTTY Kvartalstest 3/94
5 1700-2100 Aktivitetstest VHF 12/93
12 1700-2100 Aktivitetstest UHF 12/93
19 1700-2100 Aktivitetstest MIKRO 12/93
21 1800-2000 Finska Dataklassens test 3/94
23-24 0000-2400 Italiensk EME-test 4/94
26 1700-2100 Aktivitetstest 50 MHz 12/93

MAJ
Dag UTC Test Regler

3 1700-2100 Aktivitetstest VHF 12/93
7-8 1400-1400 SSA’s Nordiska test 4/94
10 1700-2100 Aktivitetstest UHF 12/93
17 1700-2100 Aktivitetstest MIKRO 12/93
21 1800-2200 SM-OH landskamp CW 4/94
22 0600-1000 SM-OH landskamp FONI 4/94
24 1700-2100 Aktivitetstest 50 MHz 12/93

JX7DFA har mojlighet att vara 
QRV fran Jan Mayen under perio- 
den Juni till April 1995. Han saknar 
storre antenn och PA (planerar 
2x15 el pa 144 MHz)

ITALIENSK EME TEST

Inbjudan har kommit om en EME 
test fran Italien.
Reglerna ar minst sagt komplice- 
rade, da klassema ar beroende pa 
hur manga element antennen har 
eller hur stor parabolen ar. Ar du 
intresserad av reglerna (pa 
italiensk engelska), hor av dig till 
SM0FSK for en kopia.

Testregler
REGLER FOR SSA’s NORDISKA TEST

TID:
Lordagen den 7:e Maj 1400 UTC - Sondagen den 8:e Maj 1400 UTC. 
FREKVENSER: 144 MHz och uppSt.
MODE:
CW, SSB, AM, FM. QSO via Repeater eller satellit ej tillStna. 
Crossbands QSO'n ar ej tillta.
DEFINITIONER:
Single operator: Station opererad av en enda operator, utan assis- 
tans under testen, med privatagd utrustning och antenn. 
Multi operator: Alla ovriga.

SEKTIONER:
144 MHz Single operator.
144 MHz Multi operator.
432 MHz Single operator.
432 MHz Multi operator.
MikrovSgor Single operator.
MikrovSgor Multi operator.
TESTMEDDELANDE:
RS(T) + lopnummer med borjan pS 001 pA varje band + LOCATOR. 
POANGBERAKNING:
144 MHz = 1 poang/km
432 MHz = 1 poang/km
1296 MHz = 1 poang/km
2.3 GHz = 2 poang/km
5.7 GHz = 3 poang/km
10 GHz = 4 poang/km
24 GHz = 5 poang/km
o.s.v.
BONUSPOANG:
Varje ny kord ruta (JO89) ger 500 bonuspoang pA 144,300 pS 432 
MHz samt 100 bonuspoang pS MikrovSgor.
Maxpoang per QSO ar 2000 poang.
SLUTPOANG:
Summan av poangen for varje QSO.
LOGGAR:
Separata loggar for varje band. Region 1 Testloggar bdranvandas 
och skall innehSlla Dag, UTC, Call, Sand RST, Mottagen RST och 
Locator, Frekvensband, poang och bonuspoang i namd ordning. 
Loggar skall vara poststamplade senast 8 dagar efter testen och 
skickas till:

Loggar skickas till:
Jan Emanuelsson, SM7KOJ
Tingsgatan 29B
264 32 Klippan

REGLER FOR LANDSKAMPEN SM-OH

TID:
Lordagen den 21 :e Maj 1800 - 2200 UTC
Sondagen den 22:a Maj 0600 - 1000 UTC 
FREKVENSER:
144,432 och 1296 MHz. Repeater eller satelliter ej tillcitna. 
MODER:
Lordagen: ENDAST CW
Sondagen: ENDAST FONI (SSB, AM, FM)
TESTMEDDELANDE:
RS(T) + Lopnummer med borjan p& 001 for varje dag + LOCATOR 
POANG
QSO SM - OH = 3 poang per p&bdrjad 10 km. 
QSO SM - SM = 2 poang per pSborjad 10 km.
QSO SM - annat land = 1 poang per pSborjad 10 km 
OBS! AvstAnd under 50 km raknas som 50 km. AvstSnd over 2000 
km raknas som 2000 km.
MULTIPLIKATOR:
QSO pci 432 MHz = poang x 2.
QSO pci 1296 MHz = poang x 3.
LOGGAR:
Skall vara av REGION 1 Typ (Vanliga VHF loggar). Separata loggar 
for varje dag. Loggarna skall vara poststamplade senast 4 Juni for 
att raknas. Skickas till:

Loggar skickas till: 
Jan Emanuelsson, SM7KOJ 
Tingsgatan 29B
264 32 Klippan
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KLUBBTAVLINGEN TIOITOPP

Loggar Summa Klubb-
Nr Call V U M Poang PoSng
1 SKOCT 3 4 3 244889 1000.00
2 SK7CA 7 6 2 215350 879.38
3 SK5BN 10 5 1 182691 746.02
4 SK1BL 5 3 1 133980 547.11
5 SK6QW 9 114029 465.64
6 SK70L 3 109315 446.39
7 SKOUX 2 1 106818 436.19
8 SK2AT 4 2 85514 349.19
9 SK3MF 2 1 77745 317.47
10 SK7OA 2 1 69979 285.76
11 SK6DK 1 1 64277 262.47
12 SK7BT 1 1 57679 235.53
13 SK5EW 1 55819 227.94
14 SKOCC 1 1 55078 224.91
15 SK6HD 1 1 49785 203.30
16 SK5MR 3 46770 190.98
17 SK6EI 3 46156 188.48
18 SK4AO 2 2 40289 164.52
19 SK4IL 7 38364 156.66
20 SK6NP 1 2 34823 142.20
21 SK4EA 1 32263 131.75
22 SK5CG 1 1 31995 130.65
23 SK2QG 2 30619 125.03
24 SK3BP 1 1 30433 124.27
25 SK6AB 1 1 1 28878 117.92
26 SK2AZ 1 1 26844 109.62
27 SK6IF 2 26260 107.23
28 SK7JC 1 25501 104.13
29 SK7DI 2 25347 103.50
30 SK7YX 2 24863 101.53
31 SK5DB 1 1 23422 95.64
32 SK7CE 1 23118 94.40
33 SK4HC 1 18558 75.78
34 SK6DW 1 17968 73.37
35 SK7GC 1 17675 72.18
36 SK2AU 1 17529 71.58
37 SK3QE 2 1 17463 71.31
38 SL5ZZ0 1 14168 57.85
39 SK4RL 1 13795 56.33
40 SK7UO 1 1 13061 53.33
41 SK5EU 1 12786 52.21
42 SK3BG 2 12770 52.15
43 SK6KY 1 12527 51.15
44 SK7AX 1 10448 42.66
45 SK6AG 1 9783 39.95
46 SK6AW 1 9658 39.44
47 SK6GX 1 8446 34.49
48 SK5SU 1 7841 32.02
49 SL5AB 1 7738 31.60
50 SKONN 1 6862 28.02
51 SLOZZF 1 6714 27.42
52 SK4YO 1 1 6562 26.80
53 SK4KO 1 6477 26 45
54 SK5SK 1 5138 20.98
55 SK2VY 4 4852 19.81
56 SK5AA 1 4758 19.43
57 SK4BX 1 4607 18.81
58 SK4BZ 1 4573 18.67
59 SL2ZA 1 4277 17.47
60 SK4UG 1 3622 14.79
61 SK7TS 1 2714 11.08
62 SK4KR 1 1839 7.51

SM5RUU: Kul att vara igAng igen 
med testkorandet (fd -NXK) med en i 
alia fall riktbar antenn. Nu strejkade 
rotom mestadels och nar den gick tog 
det minst 5 minuter for ett varv. blir 
det bara varmgrader sA skall nog det 
fixa sig oxo.
73 de SM5RUU/Per.

VHF

Nr Call Antal Summa Forra
1 SM7CMV 2 134970
2 SK3MF 2 73223
3 SM6OEW 2 73113
4 SM7SPG 2 62051
5 SKOUX 2 61871
6 SK4EA 2 59792
7 SM7ALC 2 57940
8 SK5EW 1 55819
9 SKOCC 2 53188
10 SMOFMT 2 51897

UHF

Nr Call Antal Summa Forra
1 SM3BEI 2 51002 ( 1)
2 SKOCT 2 43577 3

34865 ( 7)3 SKOUX 2
4 SM4DHN 2 33926 2
5 SK3MF 2 32329 ( 4)
6 SKOCC 2 29789 5
7 SM5CTV 2 25224 (6)
8 SM6OEW 2 24563 (8
9 SK6HD 2 17197 (14)
10 SM2DXH 2 17164 (10)

MIKRO 1296

Nr Call Antal Summa Forra
1 SM5QA 2 11134 I
2 SM7ECM 2 8390 l 2)
3 SM3BEI 2 6471 | 6i
4 SM5FHF 2 6111 |:4>
5 SKOCT 2 5461 | 3)
6 SM4DHN 2 4675
7 SM5CTV 2 3620 | 5)
8 SK7CA 2 3386 | 7)
9 SM7EA 2 1878 | 9)
10 SM1MUT 2 1705 ( 13)

MIKRO MULTI

Nr Call Antal Summa Forra
1 SM5QA 2 13278 (1)
2 SM7ECM 2 13068 (2)
3 SM3BEI 2 9231 (3)
4 SKOCT 2 6689 '<4!
5 SK6AB 1 1257
6 SM6PGP 1 221 (■)

50 MHz

KLUBBTAVLINGEN

Nr Call Antal Summa Forra
1 SM5QA 2 11965 (1)
2 SM3EQY 2 8673 (3)
3 SM6OEW 2 7000 (8)
4 SKOUX 1 5555 (2)
5 SM6MPA 2 5033 ( 7)
6 SM6CYZ 1 5032 (-)
7 SM1MUT 2 4205 (4)
8 SM7SPG 1 3912 (■)
9 SM6MVE 2 3658 (6)
10 SK6AB 2 3455 (5)

Nr Call Antal Kl.poangForra
1 SKOCT 2 2000.00 ( 1)
2 SK5BN 2 1475.13 2
3 SICCA 2 1369.02 ( 5)
4 SK1BL 2 1131.94 3
5 SK6QW 2 965.87 (4)
6 SK70L 2 927.79 6
7 SK2AT 2 767.15 (7)
8 SKOUX 2 717.69 (11
9 SK3MF 2 701.98 ( 8)
10 SK6DK 2 586.05 ( 9)

UHF

SKOCT: Kvallens QL var DL5K.VD 687 km. Korde med delvis 
nya prylar (bl.a 4*23 el). Det fungerade val hyfsat forutom att 
rotom storde PTT-sekvens-lAdan, och tvA 432-28 MHz convertrar 
tick sAtta livet till. 73 Ops:-KAK,DFP,EPO,OY.

SKOUX: Hej va bra det gick denna kvall! Vi fick dock inte 
kanslan av nagra speciella conds, dock tidvis kraftig QSB. Bast 
gick det mot OH (som vanligt) fick ocksA lite OZ och sodra SM7 
(mS vara flera?). Roligt med aktivitet i SMI,2 och SM6.
73 de LCB/Ulf, OGL/Sigvard och NBJ/Danny.

SK2AZ: Inga vidare conds eller kanske berode det pa den hastigt 
modifierade 10 el TV-antennen vi anvande.
73 de -2ECL,VBK och UMH.

SM7MXP: Tack ni norrut med ’’lAnga oron” som horde mina ynka 
10 Watt till en 6 el inomhus. Men var det bara jag som inte horde 
nAgot at soder och vaster ? Marklig modulation var et ocksA pa 
flera stationer. 73 och vi hors. Janne.

SMONCL: Det saknas nya signaler frAn alia SM distrikt vilket gor 
testen en smula langsam och utdragen under en 4-timmars period. 
Ratta in er i leden VHF-testare. Kor mer UHF!
Enmanshobbyn stagnerar!

73 Christer.

50 MHz
SM6MPA: Samma trogna gang, 9 QSO och basta QRB var 347 
km/ OZ2LD. Horde SM5QA pA CW och foni. Gjorde flera fbrsok 
pA bada moden. Nil svar! Nasta gang kanske!
73 de SM6MPA/Hans.

KOMMENTARER

VHF

SM4CYY: Samsta resultatet pA lange.
Konditionema varierade en hel del under kvallen, 
men battre borde det ha gatt i alia fall. Horde
SM5-stn:s kora LA ’’over huvet” pa mig, men inte 
ett pip fran LA-land. Horde 2 st OZ men nil QSO. 
73 de -4CYY som hoppas pA nasta varv...

SK2AZ: Noll grader i chacket och -27 grader 
utanfor = Helly Hansen + skoteroverall pa ! Har 
NI provat att kora CW-test med handskar pa ? Det 
har jag ! Condsen ganska normala med korta 
stunder av anvAndbar Aurora. 73 de - 
2ECL/Anders.

SK4HC: Hej alia. Det var lange sedan den har 
signalen luftades i VHF-test. Fina conds utan 
nagon utpraglad riktning och en vAl fungerande 
utrustning gjorde det hela till en mycket trevlig 
afton. Vi horde en SP-stn men lyckades inte fa 
QSO.
Basta 73 och GL frAn Team Ericsson i Kumla.

SK3QE: Hej igen ! Den har gAngen korde vi fran 
ordinarie QTH, p.g.a snohinder. Var ute vid /3 
QTH:t pA Sondagen med traktor,plog och 
snoslunga, men vagen drev igen efter 2 timmar ! 
Meterhoga drivor, halv snostorm, dikes ned-och- 
uppkoming ! Pa mAndagen kom det Annu mer 
kristalliserat vatten. Det blev tyvarr inte Harte, 
men a andra sidan slapp vi 5 mil med bil och in 
och uppackning av rigg och PA. Dessutom fanns 
det lite tarta kvar efter en 5-arsfbdelsedag! 
Aktiviteten var till synes dalig. Massfall for 
SK3BP av nagon anledning t.ex. Gjorde en rejal 
fika-paus pa c:a 1 timme. Halvdana conds och nil 
AU. NAgon namnde att det hade funnits en 
mycket svag AU, men den hordes i alia fall inte 
har. Den obligatoriska Gottlanningen blev denna 
gAng SM1ALH. SM0ELV hade nAgot fel pa sin 
nycklingoch var nast intill olasbar. SK5CG fick 
inte heller nAgon ratsida pa hackmaten. Problem 
hade ocksA var grann-klubb SK3GA. Brummade 
som en nyvaken bjom och hordes pa minst 2 
frekvenser samtidigt. Trodde det var en gammal 
ryss! Hi! Den enda fyra som hordes och kordes 
var SK4BX. Inte ett pip frAn 6 och 7, men 
SM2OXB/2 horde vi i flera QSO:n, men oss 
undvek han Det nu anvanda test-stAllet ligger lite i 
la for norrut liggande stationer. Well annars som 
vanligt en trevlig test med en hel del langprat. Vi 
hors och stors, till dess ha det sA bra! Tack for 
Annu en, de SM3RXC och SM3UNK.

SKOUX: Oj, Mycket sno i backen denna kvall. 
det blev att lamna bilen halwags upp till toppen. 
Pulsade sedan med alia prylama till toppstugan. 
Val dar fungerade allt utom CW-nycklingen. 
Borjade dA med SSB och sA fick det bli hela 
testen! Tyckte inte condsen var oversig goda. 
Fick dock mycket OH,SM2 och SM3 men var Ar 
alia SM7 och OZ? Efter 3,5 timmars ’’skrik” 
visade loggen 95 QSO och man kande sig mycket 
nojd. Hoppas den kanslan kan komma tillbaka 
fler gAnger!
73 de -OLCB/Ulf och -OOGUSigvard.

SM6OEW: Jag har nu under 4 tester loggat med 
OZlFDJ:s TAClog en pre-release utgAva. Fardig 
version planeras till hosten 94. Den fungerar 
alldeles utmarkt, Antligen ett riktigt loggprogram 
sA man slipper det gamla SSAlog-programmet 
som sett sina basta dagar.
73 de SM6OEW/Bengt.

SM3RIU: Dax for test igen. Det var kampigt att 
pulsa i den nastan meterdjupa snon. Tur att det 
’’bara” var 300 meter att gA. Men det var det vart, 
for condsen var hyggliga mot SM0,5,2 och OH- 
land. VI ses i kommande drabbningar.
73 de Stefan.

UHF

Nr
1

Call 
SKOCT

LOC
JO89

2 SKOUX JO99
3 SM3BEI JP81
4 SK3MF JP82
5 SKOCC JO99
6 SM6OEW JO67
7 SM4DHN/4 JP60
8 SK7BT JO65
9 SM0VDA JO89

10 SM7SHY/7 JO86
11 SK6HD/6 JO68
12 SM5CTV JO88
13 SICCA JO86
14 SK6AB JO57
15 SMONMT JO88
16 SM5GHD/5 JO88
17 SM2DXH KP03
18 SM1MUT JO97
19 SK5CG JP80
20 SM6CEN JO57
21 SM2PYN KP03
22 SM7LXV JO65
23 SM7THS JO76
24 SM5HL JO88
25 SK6NP JO68

Poang
6108
5049
4538
3516
3032
2778
1719

856
107

Poang
24279
22583
20425
15252
13503
12538
12290
11913
11479
10380
9985
9959
9390
8940
8934
8782
8159
7368
6854
6780
6574
6427
5977
5903
5579

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

BASTADX: 
SM4DHN/4 • DL1SUN 728 km

MIKRO 1296

Nr
1

Call 
SM5QA

LOC 
JO89

2 SM7ECM JO65
3 SM3BEI JP81
4 SM5FHF JO89
5 SM4DHN JP60
6 SKOCT JO89
7 SK7CA JO86
8 SM5CTV JO88
9 SM5EBE JO89

10 SM1MUT JO97
11 SK6AB JO57
12 SM7EA JO76
13 SM6PGP JO67

BASTADX:
SM5FHF - SM7ECM 539 km

MIKRO MULTI

2/78
1950
1414
1355
1307
1260
1241
1071
506

VHF KLASSB

PLAC CALL WWLQSO PTS
1 SM7UYS JO65 3914817
2 SM7USA JO76 20 8011

QSO Poang
146 71454
147 55819
103 39201

83 39018
95 37487
91 33863
92 33853
94 32263
75 31050
53 29925
94 29815
70 28742
71 28690
68 28072
56 27882
67 27200
57 25501
70 25196
58 24165
43 24134
55 22855
51 22317
60 21100
74 20543
43 20427

MIKRO

BASTADX: 
SKOCT -SM3BEI 218 km

Nr
1

Call 
SM7ECM

LOC 
JO65

QSO
25

Poang
7706

2 SM5QA JO89 24 7180
3 SM3BEI JP81 18 6346
4 SKOCT JO89 12 3866
5 SK6AB JO57 6 1257
6 SM6PGP JO67 2 221

50 MHz

Nr
1

Call 
SM5QA

LOC
JO89

QSO
12

Poang
6368

2 SM6OEW JO67 12 5080
3 SM6CYZ JO66 9 5032
4 SM3EQY JP81 7 4512
5 SM7SPG JO66 9 3912
6 SM6MPA JO67 9 3008
7 SM1MUT JO97 3 1971
8 SM6MVE JO67 6 1570
9 SK6AB JO57 6 1357

10 SM6NZV JO57 5 1355
11 SM4BRD JP70 2 1327
12 SM5PPS JO89 2 1118
13 SM6DWF JO57 3 1077

BASTADX: 
SM6CYZ - SKOUX 456 km

SM5PAG 
SM4DXO 
SM3LWP 
SM7NNJ
SM7ATL 
SM1CJV 
SM4RPP 
SK4AO 
SM6MVE 
SM6EAN 
SM4EFW 
SL5AB 
SMONCL 
SM7MXP
SK3QE 
SM5SHQ 
SIC AZ 
SM4BRD 
SM4PG
SM4BTF 
SM5KUX 
SM3TTW

SMONMT 
SM7ENC 
SM1MUT 
SM3LWP 
SM7THS
SM6EAN 
SM5UFB 
SK6QW 
SM6TIS 
SM6RTM 
SM4RPP
SK4HC
SK5CG 
SM6LVK
7S6DW 
SK7GC 
SM2IZO 
SM2OXB/2 
SM2PYN 
SK7YX/7 
SM7UFW 
SM5GHD/5 
SM7UFR 
SM5MCZ 
SM6MVE 
SM7SJR 
SM5RN 
SM1CJV 
SM6FOV 
SM6BWQ 
SK6IF 
SL5ZZ0 
SK4RL 
SM2IVB 
SK3QE 
SM6MPA 
SK5EU 
SK4AO 
SM6FMW 
SM5AHD 
SM5PAG 
SM5TJH 
SM6DBZ 
SM7NUN 
SM3CER 
SM4HEJ/4 
SM4EFW 
SM6LPH 
SM2OKD 
SM5HL 
SM7DH 
SM5SHQ 
SM6ANW 
SM6PEF 
SM6VAO 
SMOEPO 
SM7UME 
SM5CIH 
SM6AHU 
SM4BTF 
SM6CPO 
SM4TZZ 
SM7PIK 
SM4KBC 
SM3UZS 
SK5SU 
SM7UVX 
SM2OQP 
SM7SMF 
SK6AB 
SM6SLK 
SM4SEF 
SLOZZF 
SM5TSW 
SM4TRB 
SM5UGF 
SK4K0
SM1CIO 
SM5CMM 
SM4FNK 
SM4RLD 
SM5RUU 
SM5DYC 
SM4RIK 
SM4UPT 
SM4UVP 
SL2ZA 
SM7RTF 
SM4BRD 
SM3GBA 
SM4EIC 
SM4CYY 
SM6VAU 
SM2SXT 
SK7TS 
SM4VDF 
SM4AMJ 
SK2VY
SM3SV 
SM2VEC 
SM2UWM 
SM2UYN 
SM4SCL 
SK2IV 
SM3UPC

SKOCT: Goda signalstyrker pA 1296 MHz. 
Under vintem har vi haft hemska 
bredbandiga QRM. Nu hoppar riggen upp 
och ned i takt med enbart Ballsta-radams och 
medtavlamas QRM.
73 de -KAK,DFP och NBJ.

SM7ECM: Condsen aning over normala. 3st 
SM5:or och en SM4. Missade SM0, ett halvt 
QSO med SKOCT. Jag och OZ1DOQ slog 
nytt rekord igen, QSO pA 4 band pA 60 
sekunder!73 de Anders.

BASTADX: 
SK5EW - DLOWAE 908 km

VHF 
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

Call LOC
SM7CMV/7 JO65
SK5EW JO79
SM6OEW JO67
SK3MF JP82
SKOUX JO99
SM7SPG JO66
SK7BT JO65
SK4EA JO79
SKOCT JO89
SM7ALC JO65
SK6HD JO68
SM7SHY/7 JO86
SMOFMT JO89
SKOCC JO99
SM1ALH JO97
SM7LXV JO65
SK7JC JO76
SK7CA JO86
SMOELV JO89
SK2AZ KP05
SM5CTV JO88
SM3RIU/3 JP93
SK5MR JO78
SK6EI JO68
SK2AT/2 KP03

VHF
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Antennkompendium p£ svenska
Ur 30 QTC arg&igar. Sammanstalld av 
SM5BRW. Format A4
Med gedigen parm 210:-
Utanparm 170:-

Bli sandaramator, SM0MAN:s kurspaket.
Del 1: Teknik.
Del 2: Reglemente.
Del 3: Ovningsbok.
Dessutom en "Fr^gelek”. 350:-

Conversation Guide. 8 sprAk samt rysk
fonetik av OH1BR och OH2BAD. 115:-
Supplement pa svenska till
Conversation Guide. (Tillfalligt slut)
Supplement pa danska till
Conversation Guide. 22:-
Supplement p& finska till
Conversation Guide. 22:-

ARRL:s DXCC Countries List. 40:-

ARRL:s Handbok 1994 430:-

ARRL:s Antenna Book, 16:e upplagan 350:- 

ARRL.s Antenna Compendium, Volume 1 
av K1TD, W4RI och KA1DYZ 150:-

ARRL:s Antenna Compendium, Volume 2 
av K1TD, W4RI och KA1DYZ 160:-

ARRLs Antenna Compendium Volume 3 300:-
Berakningsprogram for dito, se disketter.

ARRL:s Antenna Notebook av W1FB. 150:- 

ARRLs Yagi-Antenna Design av W2PV 230:- 

ARRL:s Antenna Impedance Matching av 
Wilfred N Caron. 300:-

ARRL:s Satellite Experimenter’s
Handbook 1990 av K2UBC. 300:-

ARRL:s Satellite Anthology.
Uppl 1,1988 100:-
Uppl 2, 1992 130:-

ARRL:s QRP Notebook av W1FB. 
1:a upplagan 1990. 100:-

ARRL:s QRP Notebook av W1FB. 
2:a upplagan 1991. 150:-

ARRL:s Novice Antenna Notebook av
W1FB. 130:-

SSA 
HamShop

Sveriges Sandareamatorers fdrsaljning
SSA. Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta.
Vid bestallning: Satt in beloppet pa postgiro
522 77-1 eller bankgiro 370-1075.
Obs! Moms och porto ingar om inte annat anges. 
Ej postforskott. Om varor tillfalligt ar slut i lager 
satis du upp pa vantelista.
Viss vantetid galler vid bestallning avnamn- och 
signalskyltar. Om mojligt meddelar vi beraknad 
leveranstid.

ARRL:s Help For New Hams av W1 FB. 150:- 

ARRL:s The Complete DX:er.
Av W9KNI, teckningar av K3SUK.

Grundlaggande om saval utrustning som 
operationsteknik for DX-trafik. 180:-

ARRL:s Operating Manual.
Den mest kompletta bok om amatorradio 
”on-the-air-operating” som n&gonsin 
publicerats. 4:e uppl. 300:-

ARRL:s Solid Siate Design. Grundlaggande 
teknik av W7ZOI och W1 FB. 210:-

ARRL:s Hints and Kinks for the Radio
Amateur. Av K8CH och AK7M. 130:-

ARRL:s Electronics Data Book av W1FB. 190:- 

ARRL:s Your Gateway to Packet Radio.
Av W1 LOU, 2:a upplagan. 250:-

ARRL:s Your Packet Companion 190:-

ARRL:s AX.25. Packet Radio Protocol.
Version 2.0. Okt. 1984. AvWB4JFI. 130:-

ARRL:s 200 Meters and Down.
The Story of Amateur Radio. 130:-

ARRL:s Weather Satellite Handbook, 
(Berakningsprogram for dito, se disketter). 400:- 

ARRL:s Transmission Line Transformers. 
Av W2FMI. 280:-

ARRL:s Low Band DX-ing. Av ON4UN. 170:-

ARRL:s The DXCC Companion. Av KR1S. 110:-

ARRL:s Reflections Transmission
Lines and Antennas av W2DU. 280:-

ARRL:s Novice Notes, urval av nyborjar- 
artiklar ur QST. 110:-

ARRL:s Design Notebook av W1FB. 150:-

ARRL:s UHF/Microwawe Experimenter’s 
Manual. 400:-
Berakningsprogram for dito, se disketter 

ARRL:s Radio Frequency Interference:
How to find it and fix it. 240:-

ARRL:s QRP-classics. Det basta QRP- 
projekten frAn QST och ARRL:s handbok. 180:-

ARRL:s Radio Buyer’s Sourcebook. 
(Samlade produkttester fran QST). 230:-

ARRL:s Your VHF Companion. 180:-
ARRL:s QRP Operating Companion. 140:-
The International VHF-FM Guide 1987.
Av G3UHK och G8AUU. Nedsatt pris. 30:- 
ARRL:s Your RTTY/AMTOR Companion 190:- 
UHF-compendium. Engelskspr&kig. Del l+ll.
Av DJ9HO m fl. 390:-
UHF-compendium. Engelsksprakig. Del III + IV. 
Av DJ9HO. 440:-
DARCS:s DOK-lista. 40:-
DARC:s 10 GHz SSB-Transverter av
DC0DA och DK2AB. 80:-
DARC:s FAX for nyborjare.
Av Hans Jurgen Schalk. 80:-

Disketter
SSA:s CW-kurs pci diskett IBM PC
5 1/4-tum eller 3 1/2-tum. 150:-
ARRL:s berakningsprogram pci diskett
IBM PC. 5 1/4-tum for
Antenna Compendium Volym 2. 105:-
UHF/Microwawe.Experimenter’s Manual. 105:- 
Weather Satellite Handbook. 105:-

Diplom. Loggbocker
SM6DEC:s diplomparm.
Grundsats samt cirsserierna 1979-1993. 250:-
Arssats 1993
till SM6DEC:s diplomparm. 60:-

Record-bok for SSA:s diplom
WASA/HASA-HF. 12:-

Record-bok for SSA:s diplom
WASA/HASA-VHF/UHF. 12:-

Record-bok for SSA:s diplom SLA. 12:-
FIELD AWARD. 20:-

Record-bok for SSA:s diplom
MOBILEN. 20:-

Loggbok A4.
Limmad med 100 h&lslagna blad.
Tryck pa en sida for 100 x 25 QSO. 
Med omslagsparm.
Blad kan samlas i A4-parm. 50:-

Loggbok A5.
Haftad med omslagsparm. 40:-

Testloggblad i 20-sats. A4-format. 20:-
VHF-UHF-testloggblad i 20-sats.
A4-format. 20:-

Teleprinterrulle,
pris vid postbefordran. 50:-
Teleprinterrulle, hamtpris. 40:-

Perforatorrulle. 40:-

QTC-parm med A4-format for en argang. 70:-

Radiogram
1 block med 50 st.
Pris vid postbefordran. 20:-
Hamtpris. 10:-

5 block. (5x50 st.).
Pris vid postbefordran 60:-
Hamtpris 40:-

10 block (10x50 st.).
Pris vid postbefordran. 110:-
Hamtpris. 60:-

Kartor
Varldskarta, skala 1:30 000 000. Fyrfarg. 
Bredd ca 137 cm. Hojd ca 92 cm. 
Plastskena i over- underkant samt med 
upphangningssnodd. Nedsatt pris. 90:-

Prefixkarta av DK5PZ, farg.
Bredd 97 cm. Hojd 67 cm.
Levereras kartvikt i plastfodral. 80:-

Lokatorkarta Europa. Aven prefix, 
repeatrar och fyrar. Av DK5PZ. Farg. 
Bredd 97 cm. Hojd 67 cm.
Levereras kartvikt i plastfodral. 80:-
Locator-atlas. SM5AGM:s The Radio
Amateur’s World Atlas. 32.400 
lokatorrutor. 30:-

Telegrafi, CW, Filter, WCY
SSA Grundkurs i morsetelegrafering. 32 Ijud- 
kassetter. (30 for mottagning, 2 for sandning). 
Kursbok med facit och anvisningar. 800:- 

SSA:s CW-kurs p^ diskett. Se DISKETTER.

Ovningsoscillator i byggsats med kretskort, 
komponenter, hogtalare och volymkontroll 
och varierbar tonfrekvens.
For 9V, exkl. batteri. 150:-
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Telegrafinyckel.
Fornicklad massing.

Silverkontakter. 500:-

Auth hogpassfilter
HP 40-S, sparrfrekvens 0-30 MHz.
Kontakt IEC.DIN 45 325. 75 Ohm.
Pris for medlemmar. 290:-
D:oejmedl. 410:-

HP 174-S. Sparrfrekvens 0-150 MHz.
Kontakt IEC.DIN 45 325. 75 Ohm.
Pris for medlemmar. 215:-
D:o ej medl. 300:-

HP 470-S. Sparrfrekvens 0-430 MHz.
Kontakt IEC.DIN 45 325. 75 Ohm.
Pris for medlemmar. 215:-
D:o ej medl. 300:-

Ovriga filter
Auth sparrfilter. SF 145-S.
Sparrfrekvens 144-148 MHz.
Kontakt IEC.DIN 45 325.
75 Ohm. Pris for medlemmar. 215:-
D:o ej medl. 300:-

Auth sparrfilter. SF 435-S.
Sparrfrekvens 430-440 MHz.
Kontakt IEC.DIN 45 325.
75 Ohm. Pris for medlemmar. 215:-
D:o ej medl. 300:-

Auth mantelstromfilter. HFT-2. 2-870 MHz. 
Kontakt IEC.DIN 45
325. 75 Ohm. Pris for medlemmar. 250:- 
D:o ej medl. 350:-

Auth IAgpassfilter. TP 30 KV.
Sparromrade 47-870 MHz. 1 kW PEP 
kontakt UHF (PL259), 50 Ohm.
Pris for medlemmar. 530:-
D:o ej medl. 745:-

Auth l&gpassfilter. TP 2 A 2 m.
Sparromrade 200-870 MHz. 200 W
PEP kontakt UHF (PL259), 50 Ohm.
Pris for medlemmar. 600:-

D:o ej medl. 850:-
Auth l&gpassfilter. TP 70 A 70 cm. S 
parromride 500-870 MHz. 200 W. PEP kontakt UHF 
(PL259/SO239).
Pris for medlemmar. 590:-
D:o ej medl. 840:-

Auth l&gpassfilter. TP 870-S. Radar-filter. 
Sparromrade 1-2 GHz.
Kontakt IEC-DIN 45 325, 75 Ohm. 400:- 

Auth Ant-vx EM 702 for sandare 2 m/70 cm. 
100 W PEP. Kontakt N-norm. 50 Ohm.
Pris for medlemmar. 582:-
D:o ej medl. 832:-

Auth l&gpassfilter. TP 1600-S for 160 m. 
Sparromrade 3-870 MHz.
Kontakt IEC-DIN 45 325, 75 Ohm.
Pris for medlemmar. 380:-
D:o ej medl. 543:-

Auth ing.filter TBA 302 for fdrstarkare-ing&ng. 
Kontakt IEC-DIN 41 424. 5-polig han- honkontakt. 
Pris for medlemmar. 235:-
D:o ej medl. 336:-

Funktions- och byggbeskrivning av
WCY-transceiver. 60:-

Kretskort for WCY-transceiver med 
byggbeskrivning. 220:-

SSA Prylar (medl.naiar etc)
SSA-duk. Ca 40 x 40 cm. 50:-
SSA-vimpel 16 x 25 cm. 40:-
SSA reklamvimpel ca 5 x 12 cm. 10:-
SSA Blazermarke. 5 x 10 cm. 25:-

SSA medlemsnAI:
Stickn^l inklusive nSlstopp. 30:-

Clutch med fos. 30:-
medlemsnSI med halskedja. 30:-
medlemsnai p& slipshSllare. 40:-

SSA-dekaler
Ca 5,5 x 2,5 cm. Sjalvhaftande.
Per set om 5 st.
Rattvand 12:-
do spegelvand. 12:-

Ca 9,5 x 4,5 cm. Sjalvhaftande.
Rattvand 10:-
do spegelvand 10:-

Ca 12,5 x 9 cm. Elipsformad.
Sjalvhaftande Spegelvand. 5:-

Figurdekaler
ca 75 x 78 mm.
Guldvinyl med bfott tryck. Sjalvhaftande
Foljande alternativ finns:
nr 1 "RPO", nr 2 "RTTY”, nr 3 "VHF/UHF/SHF”, 
nr 4 "CW”, nr 5 "Satellit”, nr 6 TONE”, nr 7 "ATV”, 
nr 8 "Mobil", nr 9 "SWL”, nr 10 "Field Day”, 
nr 11 "Repeatertrafik” och nr 12 ”DX”. 
Ange dnskade alternativ vid bestallning. 

Pris per styck 5:-

Serie om 12 st olika (se ovan). 42:-

Skyltar
Viss vantetid forekommer for namnskyltar.

Namnskylt 62 x 15 mm. Silver/svart text, 
en rad. Max 20 tecken. 40:-
Vid samtidig bestallning av 2 st lika. 70:- 

Namnskylt 62 x 15 mm. Silver/svart text, 
tvA rader. Max 20 tecken per rad. 60:-

Namnskylt 62 x 15 mm. Valndt/vit text, 
en rad. Max 20 tecken. 40:-
Vid samtidig bestallning av 2 st lika. 70:- 

Namnskylt 62 x 15 mm. Valnot/vit text, tv£ rader. 
Max 20 tecken per rad.

60:-

Magnetskylt med anropssignal.
Vit text p£ bl A botten. Langd 35 cm. Hojd 8 cm. 
Lamplig for exempelvis bilen. 100:-

Div marker) och nalar
Sambandsmarke med armbindel.
Set om 10 st. 120:-
Sambandsmarke. 70 mm diameter.
Sjalvhaftande textildekal. 10:-
Armbindel med plastficka for
sambandsmarke. 10:-

OTC medlemsnAI, exkl n^lstopp.
Endast for OTC-medlemmar. 35:-
NAIstopp for OTC-nai och andra 
stickn&smarken. 7:-

QSL-marken, QSL-kort
SSA QSL-marken. Karta om 100 st. 25:-

QSL-marken med Morokulienmonumentet. 
Halva avgiften tillfaller SM5WL-fonden. 
Karta om 100 st. 40:-

L&gpris-QSL Volvo.
Ca 140 x 90 mm. Ca 2,5 - 3,0 gram.

300 st 50:- 2.700 st 350:-
600 st 100:- 3.600 st 450:-
900 st 140:- 4.600 st 550:-

1.500 st 215:-

Uthyrning till klubbar
Video-film
Avgiften avser paborjad vecka. Hyresmannen be- 
kostar returporto. Vid hyra av mer an ett hyresobjekt 
samtidigt reduceras hyrespriset med 10 kr for var- 
dera hyresobjekt.

ARRL:s 'The World of Amateur Radio”. 
Engelskt tai. VHS. Ca 25 minuter. 50:-

ARRL:s "The New World of Amateur Radio”. 
Engelskt tai. VHS. Ca 28 minuter. 50:- 

ARRL:s "Amateur Radio’s Newest Frontier”. 
Engelskt tai. VHS. Ca 30 minuter. 50:-

RSGB:s "Amateur Radio for beginners”.
Engelskt tai. VHS. Ca 22 +21 minuter. 50:- 
"Paneldebatt om HF-immunitet 1985.”
Med deltagare fr&n Konsumentverket, Televerket, 
Sv Radiomastareforbund och SSA.
Svenskt tai. VHS. Ca 30 minuter. 
"Fritid”. Svenskt TV-program fr&n 9 april 1986. 
VHS ca 30 min
"Radioamatdrer”. Fr&n Tekniskt Magasin
1983. Red Erik Bergsten, SM6DGR. 
Svenskt tai.. VHS ca 60 min 50:-

ARRL:s 'The World of Amateur Radio”.
Engelskt tai. 16 mm film med magnetiskt ljudsp&r. 
Ca 25 minuter. 50:-

Videofilm (forsaljning)
”SSA Elmer-video”.
Intressevackare for amatorradiohobbyn.
Producent SM6DOI.
Speaker Fredrik Belfrage.
Medverkande bl a SM5UEM och
SM0AGD.
6 minuter. 120:-

V ______________________________________________ 7
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-utrustning anvands heist 
"hyllvara". Utrustningen 

vara prisbillig da kvantitet i 
detta fall dr viktigare an 
kvalitet. Enkelt hand- 

havande dr ett krav.

Uppdraget i Bosnien
Raddningsverkets uppdrag i Bosnien 
borjade med transporter inom Sarajevo 
dar vara lastbilar (da 12 st) skulle sta for 
transporterna mellan Sarajevos flyg- 
plats och de centrala delarna av staden. 
Undertecknad var sjalv med och skotte 
sambandet mellan fordonen och med 
UNHCR:s basstationer inom landet. 
Ganska snart sa fick SRV:s lastbilar

raddn i ngstj ansten.

Uppdraget skedde aven denna gang pa 
regeringens order, och att sanda ut dessa 
sma helt sjalvforsorjande specialist- 
grupper (benamd Swedish Rescue 
Team) for rent livsraddande uppgifter 
visade sig vara en lyckad losning.

FN:s flyktingkommisariat UNHCR 
uppmarksammade var verksamhet och 
regeringen, SRV och UNHCR skrev 
under hosten 1991 ett avtal dar SRV 
staller 5 st staende s.k. Swedish Sup
port Team till UNHCR:s bistand

Teamen har en beredskap att sattas in 
inom 48 timmar vid eventuella kata- 
strofsituationer i varlden. Personalen 
ar fardigrekryterad och medfor olika 
typer avmaterieluppsattningar for olika 
typer av uppgifter, exempelvis forjord- 
bavningsundsattningar eller flykting- 
katastrofer.
Vad som alltid finns med ar en kom- 

plett uppsattning av speciellt framta-

KORTVAG
(TAt.rexT) 

RADDNINGS-
VERKET 

I KARLSTAD

uppdraget att transporter fornodenhe- 
ter landvagen till Sarajevo och som 
utvecklingen sedan har skett i detta 
sargade land, sa ar vi nu stationerade i 
Belgrad och transporterar nu fornoden- 
heter in ti 11 de norra delarna av Bosnien, 
med tyngdpunkt pa staderna Srebrenica 
och Tuzla.

Idag omfattar organisationen ca 30 st 
lastbilar som gar i 3 st konvojer och 
egen ’’ledningscentral i Belgrad” samt 
tre byggarbetsplatser i Bosnien dar vi 
bygger ca 300 st trahus for hemlosa 
flyktingar.

Sambandsnatet
Sambandsnatet har under operationen 
vaxt eftersom en stor del av var saker- 
het ar beroende av snabba och sakra 
kommunikationer- en forutsattning for 
att vi skall kunna arbeta effektivt och 
sakra var ambition att ”inte ta nagra 
risker”.

Ledningscentral i ett hotell
Pa Hotel Jugoslavia i Belgrad har vi 
inrett en speciell ledningscentral dar 
vara radiooperatdrer standigt bevakar 
trafikfrekvenserna och 3 st komplette-

LEDARBIL

INWARSAT-C
kortvAg

Raddningsverket har fatt ett 
okat atagande av intematio- 
nella insatser och manga 
radioamatdrer har hort av och 
fragat hur vi loser radio- 
sambandet

Mycket av ideerna for de tekniska los- 
ningama for sambandsnatet i Bosnienar 
hamtade fran amatorradiosidan och 
flertalet av vara operatdrer ar radioa
matdrer.

Bakgrund
Statens Raddningsverket (SRV) bilda- 
des 1986 genom en sammanslagning 
av Civilforsvarstyrelsen och Statens 
Brandnamd. Raddningsverkets huvud- 
sakliga uppgift ar raddningstjanst i krig 
och fred. Var Tekniska avdelning har 
en egen enhet for samband och 
varningsystem (Ts) dar undertecknad 
tjanstgor. Jag vill understryka att de 
internationella insatserna bara ar en 
liten del av var verksamhet.
Redan 1988 sa Tick SRV i uppdrag att 

omedelbart sanda en undsattningsstyrka 
till det jordbavningsdrabbade Arme- 
nien. Med ett Herculesplan lastat med 
raddningshundar, och raddningsper- 
sonal sande aven SRV:s Tekniska av
delning med en radioperator (Anders 
SM4GT) med en enkel kortvagstrans- 
ceiver for att halla kontakten hem via 
Stockholm Radio.

SRV:s nasta undsattningsuppdrag 
blev i granstrakten mellan Turkiet och 
Irak (Kurdistan) 1991 da en hastigt 
uppkommen flyktingkatastrof uppstatt 
som en efterdyning av gulfkriget. In- 
satsen varade i 6 veckor och 
Raddningsverkets personal skotte 
vattentransporterna till och i 
flyktinglagren. Detta innebar i prakti- 
ken livsraddande verksamhet for ca. 
200.000 flyktingar.
Personalen rekryteras ur SRV:s na- 

turliga rekryteringsbas och utgors av 
brandman dvs. personal som ’’normalt” 
ar anstalld inom den kommunala 
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JGOSLAX

INMARSAT-C
INMARSAT-A 

kortvAg (text TAl)
VHF-RADIO

LEDARRH

RETASTATI ON

--------------------------------- Allmant----------------------------------------------------------------------- —---------------------------------

Raddningsverkets internationella raddningsinsatser

Raddningsverkets sambandsnat
i det forna Jugoslavien.

gen sambandsutrustning och minst en 
utbildad radioperator.

Sedan 1991 har Raddningsverket ge- 
nomfort uppdrag at UNHCR i bl.a. 
Kenya och Liberia., samt sedan juni 
1992 driver vi en transportorganisation 
for fornodenhetstransporter i Bosnien.



Allmant

Konvojfran Split till Sarajevo

Kortvagsradio typ Codan. 
(Scanning, selcall)

en liten skrivare, en transceiverenhet i 
storlek av en vanlig ”biIradio” samt en 
rundstralande antennenhet (pam inner 
om ett 20 cm hogt ”agg”). Denna ut- 
rustning har fordelen att den kan an- 
vandas nar fordonet ar i rorelse. Den 
kan med hjalp av en inbyggd GPS- 
mottagare automatiskt sanda positions- 
angivelser till basen.

PERSONAL
Raddningverket rekryterar mestadels 
brandman for denna typ av raddnings- 
verksamhet. Pa den personal som arbe- 
tar med sambandsuppgifter stalls spe- 
ciella krav de behover ha extra utbild- 
ning och personal rekryteras och utbil- 
das av undertecknad.

Generellt kan jag saga att amator- 
radiocertifikat utgoren merit bland flera 
- de fiesta operatdrer som tjanstgjort 
hos oss har aven andra sam bandsmeriter 
bakom sig.

Den trafik som sambandspersonalen 
handhar ar for oss livsviktig och ett 
meddelande maste komma fram fran A 
till B. Darfor maste personalen ha en 
professionell installing till verksam-

♦

Portabel VHF-relastation for nat- och 
batteridrift. Masten dr 5 meter hog 
i uppfallt lage, utejfekten dr ca2Woch 
relastationen manovreras enkelt med 
subtoner (CTCSS).

heten bade tekniskt och operatdrmas- 
sigt. Detta hindrar dock ej det faktum 
att flertalet av vara operatdrer ar ra- 
dioamatorer, med en fin formaga att 
improvisera sambandslosningaralltef- 
ter behov.

Det ar var ambition att halla var orga
nisation sa liten som mojligt pa ”hem- 
maplan”. Det innebar att det bara ar en 
person som sammanhaller sambands- 
natet for operationen. Mitt arbete be
star darfor bl.a. av att rekrytera och 
utbilda sambandspersonal, projektera 
och inkopa materiel samt att planera 
for framtida sambandsuppgifter. I mitt 
jobb har jag assistans av kollegan An
ders Weiss SM4GT.

Per Andersson SM4LWD
Projektledare

rande system till vara konvojer, sa att 
en konvoj alltid har samband ”hem”. 
I ledningsrummet sker aven alia kon- 
taktertill vara ledningspersonal i Karl
stad, trafik med UNHCRrs ovriga en- 
heter som bl.a. bestar i andra konvojer 
och deras sam verkansgrupper. Kort sagt 
- all var sambandstrafik terminerar i 
vart ledningsrum.

VHF-NATET
I varje fordon finns en mobil VHF- 
station installerad samt i den konvoj- 
ledarbil som alltid har taten i konvojen. 
Ledningscentralens hoga antennplats 
har medfort att vi kan genomfora VHF- 
trafikpaupptill 140 km pa upp till 140 
km pa forutbestamda platser. Pa vissa 
platser styrs dessa via ’’crossband” over 
UHF.

Genom detta system bygger vi ut en 
tackning som idag omfattar stora delar 
av norra Bosnien, inte helt olik radioa- 
matorernas repeatertrafik. Natet om
fattar idag ca 80 st mobila eller barbara 
radiostationer.

HF-NATET
I varje konvoj ledarbil finns en kom- 
mersiell kortvagsradio som ’’scannar” 
ett antal HF-frekvenser och automa
tiskt stannar vid anrop. Trafiken gar 
over SSB, men systemet har selektiv- 
anrop med s.k. ”vem-har sokt” funk- 
tion. Aven i detta fall har vart lednings
rum i Belgrad en god radiotackning 
over norra delarna av Bosnien. For fast 
trafik sander vid text och tai som ett 
kompletterande system mellan Belgrad 
och Karlstad. Vi har ett dagligt ”sked” 
med var byggarbetsplats i Srebrenica 
och det ar inte ovanligt att vi kor SSB 
direkt till vara konvojer. Textrafiken 
sker via SITOR direkt mellan Belgrad 
och till var egen ’’central” i Karlstad.

INMARSAT-A
Den dagliga ordinarie rapporteringen 
mellan Belgrad och var jourpersonal i 
Karlstad sker via en satellit-telefon typ 
INMARSAT-A som medger telefon- 
trafik med full duplex eller ’’vanlig” 
fax. Var jourhavande koordinator kan 
’’Belgrad” alltid nas via mobiltelefon 
dygnet runt.

INMARSAT-C
Fran vara konvojledarbilar till vart 
ledningsrum i Belgrad sker en stor del 
av trafiken med s.k. satellit-telex. Ut- 
rustningen bestar av en laptop-dator,
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Ham- 
annonser

Annonspris for medlemmar 40 kr for annons 
om hogst 200 tecken. Darefter 5 kr for varje 
p&bdrjad 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 m^naden fore 
inforandet.

Det g&r utmarkt att utnyttja postgirots inbetal- 
ningskort dar annonstexten skrivsp^textdelen. 

Tank p£ att vi endast erh^ller en kopia av 

inbetalningskortet dar annonstexten kan vara 
svcirlast. Skriv darfor extra tydligtI

Kopes

□ IC-745, TS-830S eller liknande i 
gott skick.
SM2UAL Timo ® 0922-109 10

□ Vertikalantenn for 10 - 80 meter 
med Iitet jordplan t ex Cushcraft R5 
eller R7.
SM7ISK Rolf (2) 036-16 34 37

□ Collins mottagare, sandare, 
transceivers, tillbehor, allt av intresse. 
Hammarlund SP600. National NC400, 
Racal RAI7, RAI 17. Hallicrafter 
SX88, SX115. SM3BNV
Bengt® 0650-163 78

□ Bencher manipulator eller byte. 
Oscilloskop Heathkit modell 10-12. 
SM3LWP Hans ® 0270-545 70

□ Mottagare Collins 75 S3-C - B, 
Hammarlund HQ 180XE-AX, R390A- 
URR i mycket bra skick. Sen modell. 
Collins mek. filter F455 J31-F455 J21. 
Manual HRO 60. Jan d> 08-27 37 72

□ MF-adapter Collins typ NO.353 A- 
31 till HRO 60. Spol kasetter HRO 60. 
AA-AB-AC-AD aven STD. Kasetter 
QST t o m 1946. Jan ® 08-27 37 72

□ Antennmast, minst 18 meter. 
SM6AGR Mats (D 031-99 10 73

□ Kortvagsrigg TS 440 eller IC 735 
eller nagon annan heltackande rig. 
SM4UPU
® 0225-401 27efterkl 16.00

□ ICOM R9000,
SM5CKJ Goran ® 018-50 16 20, 
fax 018-50 16 40

□ Tidningar och booker om amatorra- 
dio. SM7URN Patrik (D 0456-144 16

Saljes

□ Kenwood. Tva stycken 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® 0534-30425

□ Kortvagstr. Uniden 2020. 144 MHz 
Yeasu FT22 + PA 75 W + extra 
hogtalare. Allt for 4.000 kr. 
SM6JXT Benno ® 035-10 29 35

□ IC 701 mick SM2 cw-filter. Natagg 
IC701 PS. Pris 3.000 kr. SM5FMQ 
Lars® 0142-14146

□ Ten-Tec Paragon 12.500 kr. 
Kenwood TS-450SAT 14.500 kr. 
Kenwood TR-751 2m CW/SSB/FM
8.500 kr. SM3SV Sven ®
060-19 53 46 (arb) 060-15 39 79 (bost)

□ Drake TR5 + orig PWR. Drake 
TR44B, ej PWR. Drake L4B, 2 st 3- 
500Z, ej PWR. Kenwood TS 430S + 
PS430 s ny. QTC 1950-1993=43 arg 
m m prylar. Pris = bud.
SM5BFA® 08-39 18 37 

□ Fackverksmast i galvaniserat stal 
inkl. toppror 13 meter.
SM6AGR Mats ® 031-99 10 73

□ Icom 3220 H duobander saljes. 
Pris 5.500 kr. SM7UPP
Anders ® 0456-201 02

□ Yaesu FT 890/AT fabriksny i 
obruten kartong och med 
originalmikrofon. Ett ars garanti.
13.500 kr. Fabriksnya slutror 3-5OOZ, 
1.350 kr.
SM0SQ Bertil ® 08-647 91 70

□ Duobander Yeasu FT-727R, laddare, 
extra bat, mobilhallare, headset, vaska, 
5/8 mobilantenn, 15 el yagi, 9 el X- 
yagi, rotor, Kenwood SWR&Power 
meter. 3.400 kr. Kantronics KPC1. 
SM4OLM
® 010-665 47 59, 0573-250 42

□ Slutsteg: Heathkit SB-230 + 2 st 
extra ror typ 8873. Pris 3.500 kr 
SM0NJM ® 08-93 42 29

□ Icom IC-735 med extra CW-filter 
komplett med mic, manual samt 
originalkartong. Pris 6.900 kr SM5TSP 
Lasse ® 0173-401 73 arb 018-12 21 00

□ Mast. 9 meter, 4 el beam, rotor. 
Hamtpris 6.000 kr. SM5FH
Knut ® 013-701 30 eller 17 63 26

□ Uniden UBC 200XLT programmer
bar scanner. 200 kanaler, 10 band. 
Marin VHF-radio M7 med slutsteg. 
Slutsteg 145 MHz, 1W 35 W ut. 
SM5JSC Goran ® 0141-563 69

□ Fackverksmast 13 mtr. galvad, 3 
delar 2x6 mtr + 1 mtr toppsektion for 
rotor. Trekant i bra skick. Pris 2.000 kr. 
Fardig for avhamtning.
SM5RBF Stig® 016-11 69 65

□ Dator HP 150 med 256 kB minne,
2 diskettstationer, touchskarm, Dos
2.11, 2 st skrivare. Flera program och 
disketter. 1.000 kr. Ring
SM7PER Per ® 0456-113 75

□ 1 st IC-3200E 3.000 kr. 1 st IC-4SE
2.500 kr. 1 st Mascot 5A 700 kr. 
SM4PCF Eero ® 0570-198 45

□ 2m antenn Cushcraft ARX-2B. Kord
3 QSO under 3 ar. Pris 300 kr. 
SM7GNG Erik ® 0413-129 19

□ ABC 80-dator med bandspelare, 
diskettstation och rikligt med program 
(t ex terminalprogram for packet, 
loggprogram och satellitspamings- 
program). 600 kr. SMOORI Tore
® dagtid: 08-797 10 56, 
efterkl 17: 08-592 511 28
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FREKVENS- 
RAKNARE

OPTOELECTRONICS 3000A 
Matomr^de 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-ing&ngar

Inbyggda NiCad-batterier.

Levereras med 220-volt laddare 

och antenn.

Stoppdatum 1994

OPTOELECTRONICS Ml
Matomr&de 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

□ Drakeline: Drake R4A, T4X med 
AC3, MN4 och L4B med L4PS. 
Fulltrafo med statisk skarm.
Reservslutror till TX och PA. Heath 
Cantenna. Paketpris 14.000 SEK. 
SM0CHB Richard 0) arb 
08-735 05 69, bost 08-592 518 48

□ PC 21Mb hd 2x360 floppy CGA 
fargskarm utan tgbrd. 1.500 kr. Philips 
fargmon. 8833 1.500 kr. Ny Hercules 
mon. + kort 1.000 kr. Handscanner HS- 
3000 inkl. prog 1.000 kr. QTC vissa 
arg. fran 1950 mm mm.
SM3EZ0 Janne (D 0278-51218

□ Dator PC Philips P3204 AT ,hdisk, 
diskettenhet 5 1/4”, fargmonitor och 
tangentbord. MS Dos 5.0. Datom ny. 
Pris SEK 2.500 kr.
SM5BVU Richard ® 08-540 603 70

□ Antenntuner Vectronics
VC300DLP. 1,8-30 MHz korsvisande 
SWR/PWR matare. Nyskick. Pris
l. 300 kr. Konstgjord RF-jord. MFJ-
931. 1,8-30 MHz. Pris 600 kr.
SM2-7589 Peter (D 0923-139 83

□ Slutsteg Yaesu FL-2100-Z, 10-160
m. 6.000 kr. Daiwa Electr. keyer DK- 
210 500 kr.
SM5NCZ Bjorn Q) 011-13 23 44

□ UFB pryl. TOKYO HY-POWER 
HL-732D, 2m/70cm slutsteg 35/30W 
ut, full duplex, RXpreamp., lampligt 
for handjagare, nytt, nypris kr 5.000 kr 
1.900 kr.
SM0EBP, Borge ® 08-86 45 87

□ QTC-argangar 1953 - 1992 losa nr i 
tidskriftsamlare SM5-2294
Lasse ® 08-604 13 04

□ Slutsteg, Kenwood TL-922 inkl. 
2*3-500Z. Hamtpris 8.000 Kr.
SM2AIDTord ® 0920-56 187

□ Duobands handapparat IC 24-ET 
saljes med accar BP82 BP90 monofon 
laddare. Mycket valvardad. Pris
3.800 kr.
SM4UWG Patrik ® 0243-809 59

□ Multimodem HK232 med pbbs 
2.000 kr. Atari Portfolio med serie- och 
parallellportar. Fungerar bra pa packet 
till HK232:an 2.000 kr. Transverter 
10m/6m 0,5W 1.000 kr. Tonna 6m/5el 
500 kr. Baycom-modem 300 kr. 
Digicom-modem 300 kr. SM7RDX 
Bengt (D 0480-269 59 efter kl 16.00

□ KLM KT 34XA i gott skick. Hamt
pris 3.500 kr.
SM7CLK Ingemar (D 0485-310 28

Bytes

□ Kamera Contax 167 MT med Zeiss
50/1,4. Nypris 8.600 kr. Komplett 
fotolabb med fbrstorapp. LPL 330ID. 
Nypris 3.000 kr. Allt ca 6-7 man 
gammalt. Saljes kontant eller bytes mot 
IC-726, IC-575 eller annan 50 MHz 
allmode.
SM7TIW Jonas ® 044-10 69 74

Foretagsannons

□ Paraboler, Prim. Focus typ 58 cm. 
Alu. samt 90 och 120 cm. Egen till- 
verkning. ESC AB, Bo Nielsen 
(D 010-235 40 10, fax 0322-132 48

Nr Stoppdatum "Sista minuten"

for manus senast

5/maj 11 apr-94 18 apr-94
6/jun 9 maj -94 16 maj -94
7/jul 10 jun -94 17 jun -94
8/aug 11 jul-94 18 jul-94
9/sep 9 aug -94 17 aug -94
10/okt 9 sep -94 16 sep -94

Med "Stoppdatum", respektive "Sista mi- 
nuten”avses, att manus och andra bidrag 
skall vara redaktoren tillhanda angiven 
dag.
Sista minuten = hogst 500 tecken.
Ham-annonser: Senast den 10:e.
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Distrikt oth klubbar

St or framgang for 
gentekniken! 
Nobelpris for 

radioamatorer igen

Omslagsbilden:
SM0KCO Carlos
- skicklig contest-operator!

En grupp forskare har lyckats fa fram 
den perfekta Contest-operatdren med 
hjalp av genmanipulation.

An salange halls detaljemahemliga, 
men redaktionen har fatt en bild som 
visar prototypen. For fortsatta experi
ment soker forskama frivilliga gen- 
donatorer.
Tycker du att du ar Contest-begavad 

kan du kontakta redaktionen som av- 
gorom Contest-begavningen harloka- 
liserats till kromosompar nr 25.

Anm: Bilden visar SM0KCO Carlos - 
en skicklig contest-operator - dock ej 
genmanipulerad!

SM0JHFHenryk
Smygfotograf

(Akluell bild 1 april 1994)

Sundsvall - 80 meter
Efter nagra manaders test kan nu kon- 
stateras att daligt intresse visats for den 
fasta samlingspunkten pa 80 meter for 
i forstahand amatdrer med anknytning 
till Sundsvall.
Forhoppningsvis kan nya forsokt go- 
ras i ffamtiden.

73 de SM3BSF Stig Ostlund

z

SM-kalender 1994

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

Fax: 0157-10558
Brev: Flens Radioamatorer, Rundv 7,642 34 Flen

Datum Klubb Aktivitet QTH Info

April
940409 SK2AZ Distriktsmote SM2 Pitea SM2CTF

940409 SK3PH Distriktsmote SM3 Delsbo SM3CWE

940416 SK7CA Auktion KRAS Kalmar SK7NZB

940423-24 SK4AO Arsmote SSA Falun SM4PUR

Maj
940514-15 OH2NXXFieldDay GIGA Camp, 3rd annual Rajamaki OH2LCQ

940521-22 SK5BN Field-Days NRK Sorsjon SM5RN

940522 Test SSA Portabeltesten SM3SGP

940528-29 TestCQWPXCW SM3SGP

Juni
940604 SK4UH FieldDay i Intrdnget Hedemora SM3SJF

940624-26 DL Utstallning Friedrichshafen Sydtyskland

Juli
940701-03 SK4BM FieldDay Bjommote Sunne SM5ERW

940709-10 Test IARU HF Champion SM3SGP

940714-17 OH Sommariager SRAL NAdendal SMOCOP

940730-31 SK5BE Test Forsamlingstest NSA SM5BDY

Augusti
940805-07 SK1BL FieldDays GRK Oppen for alia Visby SM1IRS

940819-21 SK7BT FieldDays MARC Sjobo SM7LBB

September
940903 SK0MK Loppmarknad Nykvam SM5CCT

940912-17 SM4 VM i Ravjakt (ARDF) SM0BGU

940917-18 Test SAC CW SM3SGP

940917-18 SK6IF FieldDay Fjallstugan Lysekil SM6OPW

940924-25 Test SAC SSB SM3SGP

940924 SK7AX Loppmarknad SVARK Huskvama SM7FDO

Oktober
941014-16 JOTA Jamboree On The Air SK7TS

941029-30 Test CQWW SSB SM3SGP

November
941126-27 TestCQWWCW SM3SGP

December

Januari 95

Februari 95
950204-05 SK5BE TEST Forsamlingstext NSA SM5BDY

950205 SK5UM Arsmote Flens Radioamatorer Flen SM5HIH

Mars 95
950304 SK5LW Loppmarknad 10.00 ESA Eskilstuna SM5OCK

950324-25 TEST CQWPXSSB SM3SGP

Mer info om ovanstaende aktiviteter i kommande QTC.

Kalendem ar avsedd att vara till hjalp vid l&ngtidsplanering av klubbaktiviteter. Kalende ruppgifter kan 

laggas in for obegransad framtid. Kalendem publiceras regelbundet i QTC.

Du som skickar in kalenderuppgifter per packet/fax fdri returen uppdaterad kalender. 

SM5HIHGdran

•■
o
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Disfrikt och klubbar

Distriktsmote SM2
Kom ihag varens distriktsmote i Pitea lor- 
dagen den 9 april kl 12.00. Plats: Musik- 
hogskolan. Se kallelse i QTC for mars! 
Valkomna!

PARK och DL2

Odd Fellow Ham Radio Club

kallar till arsmote i Falun
Lordagen den 23 april

1994.
Plats: Anvisad lokal i Lugnets gymnasie-
skola. For eventuell ovemattning och del- 
tagandc 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

Lotteri vid Eskilstuna-loppisen
Foljande lotter utfoll med vinstvid
Eskilstunasandareamatdrers loppmarknad
den 5 mars 1994

Serie Gblalott
Serie O gra lott

nr 61 (koaxomk.) 
nr 134 (antenn) 
nr 9 (bok) 
nr 120 (bok)

De lotter som Finns kvar att avhamta ar de 2 
bockema.

Om du har nagon av dessa lotter sa tag 
kontakt med SM5OCK,
Hakan 016-127966.
Tack alia forsaljare och kunder, vi ses 

nastaarigen.
73 Eskilstuna sandareamatdrer
gmSM50CK

Malmfaltsmote
1 ar har vi ocksa ett Malmfaltsmote i 
Malmberget lordagen den 16 april kl 
14.00. Plats: GEMARKS:s klubblokal i 
Malmberget, i "Kupan", Johannesbacken
2 (gamla Hermelinsskolan).
Pa programmet:
- Information fran SSA.
- Information fran distriktsmotet i Pitea.
- SSA:s arsmote i Falun, genomgang av 
motioner, m m.
- Packetinformation, m m.

Valkomna! Ci EMARK och DL2

Gratulerar
Nya signaler

SM6VGJ C Guldstrand Georg Hjortryd Asphyddan 516 33 Dalsjofors
SM6VGK T Telder Dick Bergkullev 275 461 66 Trollhattan
SM3VGL C Blomberg Soren Granbo 1562 830 43 As
SM0VGM N Rolker Mikael Bjomkarrsv 45 183 41 Taby
SM3VGN I Nilsson Ingemar Grundlaggargrand 8,2 831 36 Ostersund
SM7VGO T Sj oberg Fredrik Bodekullsv 11C 374 35 Karlshamn
SM7VGP T Lindfors Torbjdm Sodergatan 1 243 31 Hoor
SM7VGQ N Johansson Oskar Berghallsv. 10 570 15 Holsbybrunn
SM7VGR T Talpai Josef Ronnebyg 12, 214 38 Malmo
SM7VGS N Hellstrom Oskar Ronnv 12 574 95 Vetlanda
SM7VGU N Nilsson Magnus Alleg41D 574 50 Ekenassjon
SM3VHF N Svangard Bo Genvalla 3174 831 93 Ostersund
SM5VIE N Ericson Anna 2:a Bjurhovdagangen 26 723 52 Vasteras

Hojning

SM7NUK C
SM6SXH C
SM0VDS C

Augustason Curt 
Svensson Magnus
Severin Rune

MjonasUddev 103 
Hokegardsg. 14B
Norrskensb 19

SM0VDZ A
SM0VDR C

Zachrisson Lennart
Waszkiewicz Tomas

Lilia Sallskapets v,g 18,1 
Tradskolev 38

290 37 Arkelstorp
431 36 Mo Indal
146 46Tullinge
127 61 Skarholmen
120 48 Enskede Gard

SM3 Distriktsmote

DL3 ochDelsbo Radioklubb inbjudertill SM3- 
mote den 9 april i Delsbo.

Boka in den dagen redan nu!

Narmare information kommer i aprilnumret 
av QTC, SSA-bullen ochpapacket.

Delsbo Radioamatdreroch
DL3/SM3CWEOwe

HUtnyttjar 
du ord- 
behand- 
lare?

Bidrag till QTC tas gama emot viabrev, fax, 
modem, packet och muntligt med skiftande 
trafiksatt.

Ettpraktiskt 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.
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Teknik---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Av SMOAIG Ingemar Myhrberg

Rota i harddisken
Villnivarariktigtavanceradekan ni ocksa 
med hjalp av TPK sitta och rota i varan- 
dras harddiskar per radio.

Dyker det upp korbara program i form 
av sakallade 7-plusfilerpadin BBS sa tar 
TPK hand om dem, sorterar dem i num- 
merordning, avkodardem automatiskt och

Det ringde pa dorren en dag.
I far stun stod Charly/SMOOFG med en diskett i naven.
- Prova den har, sa han. Det blev upptakten till nagot som jag 
lugnt kan pasta har revolutionerat packet-komingen.

Att kora BBS har forvandlats 
frail ett knoligt bokande med 
stokiga kommandon till rena 
nojet.
Det gar fort och effektivt och det 
arroligt!

Sa gor i vart fall TPK.
Vill duutbytamail ellernagotintressant 

dataprogram med en kamrat som ocksa 
kor TPK, sa gar det lika geschwint.
Da letar ni upp en ledig frekvens och kor 
bverfilemakomprimeratmedYAPP-pro- 
tokoll. Du skriver bara: /SEND 
FILN.AMN sa rinner det over ca 6 kb i 
minuten.

Okafarten och minska QRM

TPK programmet
- en revolution for 
packet BBS

TPK, som programmet heter, ar tillagat 
med fransk finess och intelligens av 
GerardRegnard, Fl EBN. Och det ar inte 
bara proffsigt, det ar ocksa gratis.

Vari bestar nu det markvardiga? Jo, till 
att boija med behover inte alia sitta och 
hamtanedmessage-listanvarforsig. Den 
fardui stallet automatiskt och snyggtpar- 
kerad pa din harddisk utan att du ens be- 
hover connecta SMOETV, eller vad din 
lokala BBS nu heter. Det sker genom ett 
slags rundradiosandning av listan, kallad 
”broadcast”.

Skadespelet pa skarmen
Med listan i naven (eller datom) kan du 
sedan med hjalp av en sokfunktion leta 
ffam det som intresserar just dig, t ex det

ning mellan grekiska och rappakalja. 
Handlar det om personliga mail sa forblir 
de just personliga, eftersom ingen annan 
kanlasadem - atminstone inte utan vidare.

For dig som arlat
Ar du riktigt lat, kan du i forvag tala om 
for TPK vad som intresserar dig, t ex alia 
inlagg som heter DEBATT eller handlar 
om TPK eller om ditt modem MF J etc. 
De hamtas da hem automatiskt, en gang i 
kvarten eller halvtimman liksom din per
sonliga post som ocksa kommer angande 
for egen maskin.

Vill du svarapa ett mail eller en bulletin 
trycker du bara pa R som i reply sa far du 
enfardigadiesseradblankettdardetduville 
svara pa ligger inbakat som stod for min

iagger den fardiga EXE-filen i ditt TPK- 
bibliotek. Nardu aterkommer fran kaffet 
trycker du pa ENTER och testar nyfor- 
varvet, vare sig det handlar om ett smart 
hj alpprogram eller kopulerande grodor 
(vilket ocksa kan forekomma).
Nu later ju det har nastan for bra for att 

vara sant. Varfinns haken? Eller atmins- 
tone nackdelama. Beklagar - men de ar 
inte latta att Anna. Jo mojligen da att TPK 
i handema pa en person av ekorrtyp som 
samlarpaallamsg i allaamnen kan bli till 
en QRM-maskin.

Men ofta upptacker man sj alv att det inte 
lonar sig att automatiskt plocka hem till 
ex allt som heter AMSAT for da far du 
ocksa en massa skrap. Battre ar att sjalv 
screenalistanochprickafbrdetintressanta.

som handlar om satelliter eller Baycom 
eller DX eller . . .

Du markerar dcssa msg med ENTER och 
trycker sedan pa I som i immediate.

Sedan kan du ga och koka kaffe om du 
nu kan slita dig fran skadespelet pa skar
men. TPK ropar namligen upp din BBS, 
connectar, plockar hem de msg du ville ha 
och disconnectar sedan automatiskt, fbr- 
modligen innan kaffet ens hunnit koka.
Det gar snabbt eftersom TPK utnyttjar 

samma system som nar BBS-amakorfor
ward sinsemellan. Dina msg bverfors i 
komprimerad form och dekomprimeras 
automatiskt innan de landarpaharddisken. 
En kanske positiv bieffekt ar att det for 
ovriga pa ffekvensen ser ut som en kors-

net.
Har du glomt nagot TN C- BB S- eller DX- 

cluster kommando, trycker du pa ALT H 
sa Anns all hjalp du behover on-line.

Medan filbverforingen pagar far du upp 
en liten meny dar du ser vilket msg som 
just da hamtas ned och hur fort det gar, i 
bastafall kommer de farandes med ca 100 
tecken i sekunden vilket ar ungefar 
maxgransen vid 1200 baud.

Nu Anns dettyvarr nagot som heter QRM 
- ofta forvarrat pga felaktigt installda 
TNC:n, folk som kor med beamar och 
darfor krockardarfbratt de inte hor ovriga 
pa ffekvensen m .m. Sa i praktiken gar det 
lite langsammare men da ar det bara att 
awakta tills det lugnar sig pa kanalen.

Slit och graa har
Kanske en del ocksa kan uppleva sjalva 
installationen av TPK som besvarlig och 
komplicerad. Man far ofta betala den se- 
nare lyckan med nagrakvallars slit och ett 
par extra graa har, men det kan det vara 
vart. En ca 100 sidor tjock och utforlig 
manual medfbljer och kruxet ar egentli- 
gen bara att snickratillkonftgurationsftlen 
CONFIG.TPK sa att den fungerar ihop 
med just din variant av TNC.

Vad behovs for att kora 
programmet TPK?
Din lokala BBS maste vara av FBB-typ - 
ocksa det en fransk historia men spridd 
over hela varlden och anvand av alia
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Fig 1.
Msg-listan kan sorter as pa alia tankbara satt. Har ligger 2.084 msg i 407 amnesomraden fran 1.128 avsandare. Det 
bara att valja!

alidate > < FGUF > < FG

X;

■x-

5

{1

Ce programme est 
domaine public e 
gratuit pour tou 

utilisation par d 
rad io anate urs

:::

W 'XX '.-XX '?XX :;\X :;\X'; v^^.XX^-.^

;Nxxxx?2

XBxvxXxxXiXixxxXxXxi
All commercial nr professional nse is prohibited.

This programm is in
XX ■. '• 
Wsf;

1 <C> 1987-1993 Uersion 1.81 ;X?..S

the public domain F1EBN Gerard Regnard
and is free Mocquesouris

of charge for 1 77220 Tournan en Brie
radio amateurs use M FRANCE

«:nceBs

/
Programmet TPK, dr tillagat medfranskfiness och intelligens av Gerard Regnard, Pl EBN. Och det dr inte bara proffsigt, 
det dr ocksa gratis

BBS: SH0ETU Last Recd: 273875 Last List: 273751 NbMsg: 2084 NbSel: 500

H tpk
MsgNun T Size For 0BBS From Date Title

Teknik

E> — 6 <
AMSAT 11 ALLBBS 1 SM0AIG 3
anstr 1 ALLUS 232 SM0CNS 4
AMI OR 12 RLLUSA 1 SM0ETT 1
ANT 2 AMSAT 54 SM0ETU 12
ANTEHA 2 ARRL 10 SM0FMI 1
ANTENN 5 EB 627 SM0HUL 3
ANT IK 1 LA 17 SM0IIN 4
AP/MAG 1 LA 37 I 1 SM8MRJ 11
APRS 8 NOR 5 SM0NBX 1
ARA 1 OH 185 SM0ORB 2
A ERL 3 oz 48 SM0RBO 1
ASTROL 1 SCA 51 SM0SBD 1
ATARI 5 SM 149 SM0THU 10
AIM 3 SMS 2 SMSTUA 2
AUDIO 1 SNA 1 SMOOGT 3
AWARD 2 ww 779 SM1OII 6

li
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40m

ALL

9403 09 
940309
940309
940309
940309
940309

leitung Uertika.1 80 und 
talDigest 94/56C

DH9KAQ
PA2AGA
DH9KAQ
LA8AK
IK5RQM
C8FRA

[ Selection of messages 1-------—
To/From/PBBS
Text search in the Subject 
Text search in all the header 
From a Date

G0MBL 940309 TRIO/KENUOOD TF801
OH2AIJS 940309 Re: DEBATT1 eja

Ixtlndsavgiften.
Update: End <2b>
Coilmeter ...1980???

AN
HD
YA 
DE
DX 
HE
ALLE PED 
HDDIG PER 
ALLE 0EB 
TECHNI6EU
SAT PEH

PEI*
PMR PED 
DEBATT0OH

??Bauanleitung Vertical fuer 80 
HamDigitalDigest 94/56D
??Magnet.Antenne fuer 80/40m??
Simple 80m 1W transmitter
SPACE NEUS 07 MARCH 1994
Sat Track Progs

Title
CAI Prog for FT 747 GX
Virtual Reality pograms
Res :■“>
DIME p> ton-tutan FT--530
Tillstlnd i SCA ??
Peter I Update: End <2a>
Schematic for Amstrad Monitor
HamDigitalDigest 94/56A

For 0BBS From Date
FT747 eww G6GTM 940308
ALL ewu KD4EMI 940308
DEBATT0SM SM5TGU 940308
YAESA @sca SM7UGE 940309
MONEY escA SM10II 940309
DX PER 0N6TT 940309
AMSTR 0EU 0Z1ULH 940309
HDDIG (?EU PA2AGA 940309

73889262134 to

TPK

I

I

k <<fX rx «wj

M0ETU 940309 08:17
ej Ingemar. Aktiva meddeLanden,: 1679 Hya meddelanden: 
et Finns 1 nya meddelande<n> till din.

g tpk
■ [ Message transfer 1............................................................................ ITxD RxD Cts SRts §Dcd§ 1
File: C:\TPXxLISISxSM0ETU\273792

Subject:TU IX more dangerous than pwr lines?
Bytes: 250

Si2e
948
817
518
698

1528
9345
1243
8396
1485
8251
1658
1115
9349

923
1498
8233
1514
1323
7744

837
1101
1252

T
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
E
B
B

ESC : abandon the transferell Ms

onnecte SM0ETU | 8bits | Log:¥es | Qrg:144.675| 478 | Coml: 9600 | 08:19:45
< 273777
< 273792

IPK-1.81 1
< 273766
< 273777
< 273792

i:md:Link state is: CONNECTER to SM0ET8 
aW<> .15- AB1FHHS$ 1

Pig 2
Sa har ser BBS-listan ut med en sokfiinktion i mitten. Ivansterkantfinns markeringarfor vilka msg 
jag vill ta hem resp redan plockat ned och last.

Fig 3.
Skarmbild under en filoverforingfran ETVdar antalet bytes rullarfram i dvre rutan.
I verkligheten mycket farggrann.

X

•j»r*’t

BBS: SM0ETU Last Recd: 273875 Last^List: 273875 NbMsg: 2084 NbSel: 500nee l^^Rx iwn^^Rx e Rbs Mscf^C Hs«

---------------------------------- Teknik

<>
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ABBS-ar med sjalvaktning.
Du maste ha en dator, ej bara monitor, 

men det racker med XT 4 MHz och uppat. 
IBM-kompatibelt och MS-DOS.

Eftersom TPK anvander bade CTS och 
DSR mm sa maste du ha minst 8 tampar 
mellan dator och TNC. Anvand 9- eller 
25-poligt med alia kontakter anslutna. 
Vanlig s k modemkabel gar bra utom till 
TINY2, se fig.

TPK fungerar utmarkt med med de van- 
ligastetypemaavTNC som KAM, MFJ, 
PK-232 och Tiny m.fl.

Sa far du tag i programmet!
Programmet hittar du kanske enklast hos 
nagon kamrat pa din BBS som redan kor 
det - OBS! att du maste meddeladin BBS 
att du nu kor TP K, annars fungerar det inte. 
Har du telefonmodem, kan du hamta pro
grammet hos:
SMOETV.s Alley Cat BBS 
tel 08-749 58 26.
Det ligger i grupp 9: Packetradio och he- 
terTPK-V181.EXE. Det firms ocksahos 
andratelefon-BB S: ar och i nodfall hos forf. 
dvs SMOAIG.

Installation av TPK
Installera med kommandot:
TPKINST GBsapackarprogrammetupp 
sig snyggt och prydligt med underbibli- 
otck och engelskatexter.

Config-filerfbrolikatyperavTNCmed- 
foljer men maste kompletteras for att list- 
ning och forward ska fungera.

Dessa anslutningar maste finnas for att TPK 
ska fungera, dels for ett vanligt TNC typ PK, 
KAM och MFJdels for Tiny 2 och likande.

PC Tiny-2
1 and 7---------  5
2 ->------------- >- 3
3 _<------------- <_ 2

4 ->------------- >- 7
5 -<------------- <- 8
6 -<------------- <- 6

8 -<------------ <- 1

’’7-PLUS PLAGAN”
Se samtidigt till att skaffa dig 7plus.exe 
ett genialt litet program av Axel Bauda, 
DG1BBQ. Med dess hjalp kan korbara 
program overforas liksom langa textfiler 
styckas upp i mindre bitar. Blir det fel i 
overforingen, gor 7+ en ERR-fil som 
skickas till avsandaren som retumerar en 
COR-fil med felande data.
’’Plagan” bestar i att en del missbrukar 7+ 
genom att sanda jatteprogram och stora 
bildfileri20-30deiarom 10K,vilkettynger 
nerdet langsammapacket-natet. Men ratt 
anvant ar 7+ en trevlig tillgang.
Det ar alltid lika spannande att packa upp 
en 7+ fil och kolla innehallet eller prov- 
kora programmet.

Den som packar skriver 7plus filnamn 
och den som packaruppgorlikadant. TPK 
gor det automatiskt. 7plus hittar du i na
gon valsorterad BBS. Senaste versionen 
armig veterligt 2.14.

PARAMETRARI CONFIG.TPK A
CONFIG.TPK heterfilen 
som bestammer om du ska 
lyckas eller ej. I den blandas 
bMeTPK-ochTNC- 
parametrar. Forutom det 
som TPK sjalvt forester, ska 
du lagga till foljande: 

MYCALL SMOAIG 
BR SMOETV C SMOETV 
BR SMOETV U SMOETV 
BR SMOETV SY 

givetvis med ditt eget/din 
BBS'call.

Det finns darutoveren 
uppsjo av parametrar du kan 
lagga in forattgdra livet 
lattare, se manualen!

FEW
FE SMOETV
MYCALL SMOAIG
BR SMOETV U SMOETV 
BR SMOETV C SMOETV 
BR SMOETV EK
BR SMOETV E 2000
BR SMOETV SY
BR RXMSG PRIV
BR RXMSG 7PLUS DECODE
FORLRX
FORLTX
FORT 30

Oppnar ett 10 raders fonster 
Lagger ETV:s paket i fonstret 
Aven om stdr i TNC:n 
Tar hem listan fran din BBS 
ConnectardinBBS
Killar msg du markerat med K 
BehAII er hogst 2000 msg i listan 
Ber att f£ listan
Taremotdin privatpost
Kodaraut. av7plusfiler
RX forward
TX forward
Hamtar post var 30:e minut

Viktiga TNC-parametrar ar bl a HEADER som ska vara ON och XFLOWsom ska vara OFF. 
Enklast ar att konsultera nAgon som redan kor TPK med samma typ av TNC som ditt eget.

Dessutom bdr foljande TNC-kommandon ocksci finnas med i 
CONFIG.TPK:
CONOK ON, CPAC ON, FLOW OFF, HEADER ON, MS OFF, RX ON, MON 
ON, MCOM ON, MCON ON, MN ON, XFLOW OFF.

Teknik ------------------------------------

MorseTriining for

Morsetraning for Macintosh ar ett program for 
inlaming och traning av Morse. Det fungerar som 
vilket Mac-program som heist med fonster, me- 
nyer osv. Det har traningsfonster, alfabetfonster 
och hjalpfonster och manga installningsmojlig- 
heter for att kunna anpassas till olika inlamings- 
och traningstraditioner. Det har tre varianter av 
traning: egen text, slumptext, och textbibliotek. 
Egen text innebar att du kan trana med texter som 
du sjalv matar in eller med text som du laser in 
fran en fil. Vill du trana pa nagra specifika tecken 
kan du anvanda slumptexttraning dar du anger 
v ilka tecken du vill trana pa och hur stora tecken- 
gruppema skall vara. Textbibliotek innebar att 
du tranarpa fardiga texter fran ett bibliotek. Bib- 
liotek kan du sjalv enkelt skapa i programmet 
antingen fran text som du sjalv komponerar eller 
fran fardiga textfiler. I biblioteket blir varje text 
en lektion och flera lektioner samlas i ett avsnitt. 
Varje avsnitt har en viss teckentakt och hastighet 
kopplad till sig. Programmet fungerar pa alia 
Macintosh-modeller fran Mac Plus och uppat 
med system6.0.7 eller senare. Dock rekommen- 
deras Mac LC eller battre med system 7.0 eller 
senare.
Programmet finns for nuvarande bade i svensk 

ochamerikansk version. Programmet understod- 
jerdock flera alfabet och med litebesvarkanman 
defmiera andra lokala varianter av alfabetet.

Liksom mycket annanutbildningsmjukvara fran 
universitet sa ar MorseTriining gratis. Viharinga 
kommersiella intressen utan ser gama att det 
sprids sa brett som mojligt for att framja intres- 
set for radiokommunikation.
Sen forsta versionen presenterades for ca ett ar 

sedan har programmet funnit manga anvandare 
viirlden over som kommenterat och gett forslag 
pa forbattringar. Om du ar intresserad sa kan du 
erhalla den senaste versionen genom att skicka 
ett frankerat brev plus diskett till adressen nedan. 
Om du har tillgang till det varldstackande dator- 
natet Internet kan du via ftp hamta programmet 
pa adressen 130. 235.32. 86. Naturligtvis har 
manga BBS:er MorseTriining men det ar inte 
sakert att de har den senaste versionen:

- MorseTraning S-1.1.1 - svensk version med 
svenskt och intemationellt alfabet.
- MorseTraning US-1.1.1 - amerikansk version 
med intemationellt alfabet.

Lars Sundstrom, doktorand
Institutionen  fortillampad elektronik 
Lunds Universitet
Box 118, 22100 LUND
Tel. 046-10 9513fax. 046-10 99 48
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Information.

C4

Fig 6.3 Detekterad signal.

L

L1

Fig 6.6.

Kretsen arbetar som en van I i g 
helvdgslikriktare.

Normalvarden pa komponen- 
terna.

R1 = 250 KQ
C2 = 250 pF
04 = 0,1 pF
R2 = 250KQ pot. (log)

Liksom vid vanlig likriktnmg i nataggregat kan man anvanda hel- 
vagslikriktning. I detektorkretsen anvandes en MF-transformator vars 
sekundarlindning ar forsedd med mittuttag och avstamd till MF-signa- 
len. Kopplingen visas i fig 6.7.

Den halva barvagen med information aterfinns over R1. Men genom 
lam pl igt val av C2 kortsl utes mellanfrekvensbarvdgen till jord. Informa- 
tionen bestar nu av en pulserande Iikspanning over R1 enligt fig 6.4.

Den pulserande likspanningens 
y<\ /~\ medelamplitud ar propotionell mot 

0 —signalstyrkans nivan och kan, efter for- 
Pig 64 starkning och ytterligare filtrering, an-

vandas som AGC (Automatic gain 
control). Genom attkoppla in en kon- 

f /~\ densator C4 (se fig 6.1) kan man av-
I \37 W skilja likspanningen och kvar over ut-

gang ”2” finns endast informationen. Se 
Fig 6-5 Fig 6.5.

Att med hjalp av endast C2 filtrera bort barvagen ar sv&rt utan att en del 
av densamma bli kvar. En batt re koppling visas i fig 6.6. For att ta bort 
likstromsnivan pa utgangen anvandes en kopplingskondensator C4 
mellan R2 och utgangsklammorna. Typiska varden pa lagpassf i Itret R1, 
C2 och C3 i fig 6.6 ar 50 kQ och 100 pF for C2 och C3 vid 455 kHz samt 
0.1 pF for C4.

Av SM5BUJ, Lennart Raneback, Ljungsbro

L2/C1 ar avstamd till mellanfrekvenssignalen vars utseende framgar 
av fig 6.2 nedan. Den inneh^llertva informationervarav den ena ar spe- 
gelvand. Genom att likrikta signalen med hjalp av D1 avlagsnas den 
icke onskade informationen. Den liktiktade signalen innehaller en halv 
barvag med en overlagrad information. Se fig 6.3

Teknik

Fran vagguttag 
till antenn

Fortsattning. Tidigare avsnitt har varit inforda under
1993 i foljande nummer: Nr 3 sid 44-45, Nr 4 sid 38-39, 
Nr 5 sid42-43, Nr 7sid36-37, Nr 9 sid42-46, Nr 12 sid35-37 

samt nr 2/94.

Modulation och demodulation.

Sandningsslag.
Sandningsslag indelas normalt i sex grupper.

Grupp 1. MA, J2B, F1B.
Grupp 2. A3E, H3E. R3E. J3E. 8K00F3E. 8K00G3E.
Grupp 3. H3C. R3C. J3C. J3D. 3K00C3J. 3K00F3F.
Grupp 4. A2A, A2D, H2D, R2D, J2D, F1 A, F2A, F2B, F2D, A2C, F3C, 

16K0F3E, 16K0G3E.
Grupp 5. C3E, F3F, 36K0F3E, 36K0G3E.
Grupp 6. F3E, G3E, P1 A, P2A, K1E.
Sandningsslag anges mormalt med sju symboler i enlighet med interna- 

t ion el I a teleunionens radioreglemente och ar atergivna i T eleverkets forfatt- 
ningssamlingTFSB:90

De har uppraknade olika sandningsslag fodrar att DETEKTERING sker 
med lampligt utformad DETEKTOR. Dessa kan indelas i grupper efter det 
slag av signal de skall detektera enligt foljande:

1. Amplitudmodulerade signaler med barvag.
2. Amplitudmodulerade slignaler utan barvag.
3. Frekvens och fas-modulerade signaler.
4. Omodulerade signaler.

Detektering ell er demodulering kallas den process som skiljer informatio
nen fran barvagen och omvandlar den till anvandbar signal. Detektorn maste 
da utformas efter sandningsslaget.

De krav som stalls pa detektorer ar:
a. Detektering utan kvarvarande huvudbarvag.
b. Detektering utan distorsion.
c. God kanslighet och I i njaritet utan belastning av foregende krets.
d. Hog verkningsgrad.

Krav a. och d. ar relativt I att att tillgodose.
Detektorns linjearitet ar ett matt pa formagan att exakt aterge infor- 

mationens kurvform. Detektorresistansen eller impedansen belastar den 
krets som den ar ansluten till. Eftersom den kan vara relativt lag kommer den 
att forbruka en del av den energi som matas till kretsen. Detta kan medfora 
overbelastning och uppkomst av distorsion.

Detektorer. Man kan indela dessa i tva undergrupper med avseende pa 
”aktivitet”.

1. Passiva detektorer.
2. Aktiva detektorer.

De senare innehaller al It id nagon form av forstarkarelement, transistor, 
IC eller elekt ronro r. Det senare anvands numera sal Ian.

Detektering av amplitudmodulerade signaler med barv&g. 
/.Passiva detektorer.

Till dess anvamdes DIODEN som detektorelement. Halwags dioddetektor 
ar mycket vanlig i enkla AM-mottagare eftersom dioder ar effektiva nar man 
vill detektera starka signaler. De har dock vissa nackdelar. Dioden belastar 
den avstamda kretsen kraftigt d£ dioden leder. Detta for med sig att kretsen 
dampas och bandbredden okar. For att undvika detta ar det viktigt att 
impedansanpassa.

Verkningsattet avviker inte fr£n vanlig halvvAgslikriktning. Fig. 6.1 visar 
kopplingen.

Den i antennen mottagna signalen behandlas forst i hogfrekvens, blandare 
och mellanfrekvenskretsama innan den padres detektorkretsen. Signalen an- 
slutestilllinkenLI.

iC4
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Fig 6.11 y
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Genom att alia dioderna ar mycket val matschade till varandra kommer 
spanningsfallet over var och en att vara lika. D& endast en signal finns pa 
kretsen blir utg^ngsspanningen pa T2 lika med 0 V. BFO-signalen maste 
kunna ge+13dB (20 mW).

Aktiv produktdetektor
Tva exempel pa enkla aktiva produktdetektorer visas i figur 6.12 A och B 
nedan. I (A) injiceras BFO-signalen pa source over ett 100 ohms motstand. 
Typisk signalniva ar 6,5 mW, vilket ger:

6,5x10-3 = U2/100 ; ^0,65 = 0,8 V (RMS)

En battre detektor visas i (B). Detektorenarbetarpasammasattsomi (A) 
men BFO-signalen laggs p& kontrollgrinden G2.

Signalen bdr bara 1 volt RMS och behover leverera 0,1 mW.
L/C-f i It ret i drainkretsen avlagsnar effektivt BFO och H F-signal pa LF-sig- 

nalen i b&da kopplingarna.

BFO 0.8V (6.5 mW)

1.5k

Fig 6.12 >>

MF

Fig 6.8.

Fig 6.10

HF

En kopphng som anvandes i modema kopplingar ar den Dubbelbalanserade 
detektom (Dobly balanced detector). Se Fig 6.11

Somsynesharden2st identiskt lika transformatorerTI ochT2. Fordelen 
med kopplingen ar att alia tre "portama” ar effektivt isolerade fran varandra.Denna koppling kan detektera stora signaler och med lag distorsion. 

Detektorn blir mera kanslig da MF-kretsen inte belastas (Zin > 1MQ). 
Linjariteten ar god. Eftersom detektorn ar kopplad som en signalfoljare kan 
inte Gate bli positiv i forhallande till Source.

Drainkretsen sparrar effektivt for M F-signalen. Pa utgangen kopplas M F- 
signalen till jord via 500 pF medan LF-signalen utbildas over 27 kQ. Utan 
signal ardrainstrommen mycket lag vilket betyderattdenarbetarnaraklass 
B.

Da MF-signalen ar positiv okar ell er minskar JD i takt med modulationen. 
Da MF-signalen blir negativ stryps JD och vi far en likriktning av MF-signalen. 
Over 27 KQ far vi samma signal som i fig 6.3, dvs en pulserande likspan- 
ning.

2. Aktiv detektor. ("Anoddetektor”)
Fig 6.9 visar en aktiv detektor, dvs samtidigt som den detekterar forstarker 
den signalen. Den borde val egentligen kallas for "Drain-detektor”eftersom 
en JFET anvandes som detektor. Installningen av JFET:en ar densamma 
som i infinite-detektorn. Dvs i klass B. Skillnaden ar att LF-signalen tas over 
Drainmotstandet 1,5 kQ . MF-signalen hindras effektivt av avkopplings- 
kondensatorn pa 2,2 nF och en HF-drosseln i drainkretsen. Ytterl igare f i It re
ring kan ske genom en avkopplingskondensator av lamplig storlek efter 
drossein. In till overlastningspunktentar den ingen effekt fran MF-kretsen. 
Gate kan fa hogre spanning an Source varvid LF-signalen distordera. Angi- 
vet varde for filtret i drainkretsen gal I er for 455kHz.

Som tidigare sagts kommer dioder alltid att verkadampande pa MF-kretsen och 
darmed minska selektiviteten. For att undvika denna negativa verkan kan man 
anvanda sig av: Infinite-Imperance-Detector. med en JFET. fig 6.8.

Fig 6.9

2 Detektering av SSB-signaler
Produkt-detektor.

Vid amatorradio anvandes vanligen SSB utan barvag. For att detektera denna 
signal maste man tilIsatta en banfag. Detta sker i samtliga nedanstaende kopp
lingar med hjalp av en BFO-signal som ar avstamd till mellanfrekvensen.

S&val passiva som aktiva detektorer anvandes ofta for detektering av: SSB, 
CW, RTTY och FSK-signaler. De anvandes b£de i forsta och andra detektor i 
modema tranceivrar. De passiva saknad drivspanning. Detektering sker genom 
blandning av tva signaler. Fig 6.10 (A) och (B) visar exempel pa enkla balanse- 
rade produktdetektorer. Overgangsforlusten ar normalt 5 dB vid 2 dioder och 8 dB 
vid 4 dioder. T1 i b£da kopplingarna ar lindad med 3x301,0,25 mm lacktfad pa en 
ringkamaavtyp Amidon FT50-43. Permeabilitet950, (eller likvardig). Val matchade 
1N4148 gcir bra att anvanda. Bast resultat erhalles med Hotcarrier-dioder. IC- 
kretsen RCA 3039 eller 3019 ar utmarkta i dessa kopplingar.

Punktmarkeringarna pa T1 visar borjan pa varje lindning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Teknik
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Teknik

Tips vid byggen av
4CX250B, 4CX300A, 4CX350 m fl.

Man bdr ha ett motstand pa ca 22 Ohm 25W mellan anod-drosseln och 
matningsdonets + (seschemat)sarskiltdamananvanderbegagnaderor. 
Da minskar de problem som annars kan uppsta med overslag i ror etc. 
EnvaristormonterasmellanG2-anslutningenpardrsockelnochjord. Lamp- 

ligt varde ar Elfa typ VI50 K7 med artikel nr 60-297-97. Den skyddar 
rorsockeln som i regel ar svar att fa tag pa - eller valdigt dyr - om 
matningsdonet/rdretskullekollapsa. (Sockelntal max 500V mellan G2 och 
jord).

En skyddskrets monteras i den handelse anodspanningen forsvinner och 
skarmgallret har matningsspanning. G2 brinner da pa mycket kort tid, da 
G2 striivar attjobba som anod med, mycket stor strom som foljd. (se sche- 
mat).

SM4SJY

—O + 12V

100uF

1ur

ut

£

Fig 6.13

y

Mer tekniskt 
innehall!

Det ar markligt att QTC inte har nagra tekniska tester eller ”konsument- 
granskningar” av amatorradiomat  eriel, som exempelvis tidningen 
’’Elektronikvarlden” har pa videokameror och arm an hemelektronik. Har ar 
man helt hanvisad till utlandska tidsskrifter som QST och OZ.
Danska OZ har jag last pa radioklubben. Dar finns ibland tester pa 

transceivrar och handapparater. Som enda svenska tidning kan QTC tydli- 
gen inte erbjuda denna service - enklast ar val att direktoversatta tester i OZ 
eller QST?.'

QTC verkar vara en halvdod tidning som nastan bara koncentrerar sej pa 
tester - i mitt tycke helt vardelost!.

Det finns inga tekniska tester pa transceivrar eller handapparater. Varfor? 
Ar QTC radda for att stota sej med annonsorema?
Nagra erfama amatorer maste det val finnas som ar intresserade att opar- 

tiskt granska nya apparater som kommer ut?
Sjalv ar jag ny inom hobbyn. Dessforinnan var det svart att veta vad jag 

skulle kopa.
For och nackdelar med respektive apparat och nagon form av test vore 

intressant som vagledning. Aven test av rena mottagare skulle sannolikt 
uppskattas av lyssnaramatdrema.
Jag tror detta skulle oka QTC:s lasvarde mycket for saval sandar- som 

lyssnar-amatdrer. Flera andra sandareamatorer jag varit i kontakt med har 
samma upp fattning.

SM4UYH Anders

Det arSSA.s medlemmar som bidar och paverkar det redaktionella inne- 
hallet i QTC. Annonsorema har inte nagot injlytande . Att objektivt be- 
doma utrustningoch aven dokumentera resultaten aren kvalificerad upp- 
gift. Manga ganger kravs dessutom bra bildmaterial, ritningsschema och 
produktspecijikationer. Ersattning utgar inte till bidragslamnama..

Alla SSA medlemmarar valkomna medartiklar och bidra till utokat tek
niskt innehdll och da gama artiklar med bedomning och beskrivning av 
utrustning.
Har du investerat i nagon rigg annu Anders? Vad blev valet? Du dr val- 

kommen med ett bidrag dar du delar med av dina erfarenheter. Dittbidrag 
kan vara langt och uttommande, men du dr lika valkommen med kortfattad 
text pa ettvykort!

SMORGP Ernst, QTC Redaktor

Gamla telegrafnytklar

Det dr en kabelnyckel, s k. dubbelstromsnyckel vilken
anvandes forr i tiden vid telegrafering over storre av stand, t.ex. via 
atlantkablar.

Nyckeln dr forsedd med 2 tangenter som antingen ligger i kontakt med 
en metallskena i vilolaget, eller endera av dem i kontakt med skenan i 
arbetslaget.

Nar hogra nyckeln nedtrycks alstras en positiv strompuls och vid 
nedtryckning av den vanstra avges en negativ puls.
Bilden arhamtad ur "Uggland” 1919.

SM5VD Carl-Ejnar Sundberg

Aktiv Balanserad Produkt-detektor
Fig 6.13 A och B visar exempel p£ aktiva produktdetektorer.

B forekommer i bl a Argouaut 515. Den anvandes bade som
SSB-generatoroch LF-detektor.

A-kretsens IC innehAller en differentialforstarkare. Med undantag av 
forstarkningenarbetarden pA samma satt som kopplingen i fig 6.6 A. B-kretsens 
ICinneh^llertvA differentialforstarkare. Den arbetar pa samma satt som fyr-diod- 
detektom (fig 6.6.B) men ger flera dB i forstarkning.
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Stege ------ - ■-----  Windom

Annat intressantforsokarattjamfora antenner 
pa ett och samma band.
Harspelardetju mindre roll hur resultaten blir 
till, en scanning av bandet gar ganskafort.

y

Ej vetenskapligt
Det har ar inte en vetenskaplig artikel om exakta 
fysiska data och vetenskapliga utredningar, utan 
snarare ett hopkast for att forstro och beratta lite 
om hur en dataknutte kan anvanda sitt yrke i sin 
hobby.

SM5SWV, Kaj Bjorkman

band dagtid och nattetid.
Hittar snabbt intressanta stationer
Med mitt nya program hittar jag snabbt nya in
tressanta stationer. Eftersom jag omedelbart far 
in stationen narjag oppnar en datapost i registret 
slipper jag det eviga knappandet och rattandet. 
En scanning av 19m bandet pa dagen och natten 
ger ocksasinabesked. Har forsvinner ’studsskikt- 
en’ och signalema dyker. Aven om en och annan 
station stanger av, och andra startar, sa ar resul- 
tatet ganska entydigt (= det visste vi ju!). Se fi- 
gur ’’Signalstyrka Natt/Dag”.

Ett annat intressant forsok ar att jamfora anten
ner pa ett och sammaband. Sefigur ’’Antenn jmf’. 
Har spelar det ju mindre roll hur resultaten blir till, 
en scanning av bandet gar ganska fort.
Skalan?Nolltill tolv? Ja for de intresseradekan 

j ag avsloja att min radio riiknar bakifran och framat. 
Fragar man min radio svarar den med ett tai mel- 
lan noil och 255 (aha, ett databekant intervall!). 
Och forstas ar ett lagre varde ett hogre S-varde. 
118 ar S-varde 5, och 72 ar+50 dB. Noll ar ’banana- 
jackpot’ eller ’turn on the attentuator! Now! ’.

Nar jag gick i skolan fick jag lara mig att 1 ige- 
nom nagot var sin motsats i skalan. Jag forde pa 
lite konstanter for att lyfta upp skalan lite.

Radi oGraphData
Jag drog ettsvep overhela kortvagsbandet 
haromdagen. Envansinnig operation, men kul! 
Antennen var min vanliga windom. En ganska 
bredbandigsak.
Resultatetar, minstsagt, svartolkat. For att se 
battre maste man ga ned mer i detaljper band.

Teknik

Pa kortvagsradion rattade jag in 7.658 MHz 
(Shift 380,50 Baud, BAUDOT-kod). 
Signalen var lite svag - bara att vaxla upp 

nagra megahertz till 24.102.
Det var battre - jag sag hur texten vaxte fram 

pa skarmen. Det slog det mig att det skulle vara 
intressant att mata signalstrykan mellan

~’=——rta c=3 rai 
"» a.oas.ocr 
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CEE

NRD-535 inte arkand for att ha en bra S- 
matare... WRTHskrev i sin test (1992 edition): 

’’The S-meter is strange. Under S5, i.e. 3 
microvolts, the S’meter shows nothing at all. 
By the time you get to S9 the meter just shows 
S6. In our examples, weak signals are always 

shown weaker than they really are. "Daremot 
gillade man serieporten: ”We've tested both 

MS-DOS and Macintosh software which allow 
you to control a lot of the receiver’s functions 

via an external PC. ”

Fjarrstyming via datorn
Det skullebli jobbigt forstas; ratta inmassor med 
frekvenser och skriva ned S-vardet for varje i en 
lista. Och sedan en gang till nar solen gatt ned. 
Men vanta! Fanns det inte ett datorinterfacepa min 
kortvagsmottagare?

En dykning i manualen gav vid handen att det 
mesta gick att fjarrstyra fran en dator via D25. 

Snart hade jag kopplat in min dator och skrivit 
ihop ett program. Nu gick det att kommunicera 
med kortvagsmottagaren. Bara att koppla ihop 
datat med ett grafikprogram sa kom det fram 
grafer.

Med programmet j ag skrivit gar det att skapa en 
dataserie pa S-matarens varde per frekvens inom 
ett intervall. Upp till tva matningar p er omrade kan 
lagras i samma serie. Programmet kanner om pos- 
ten(frekvensen) redan finns. Om saarfallet ’knuf- 
fas’ foregaende varde ned ett steg innan det nya 
lagras. Pa sa satt kan man skapa ’tvaskaliga’ A-B 
tester enkelt.

Stomingsfritt?
En dator ar inget stomingsfritt fenomen i ett 
radiohom. Meni dagens digitalsyntes-varld ar sa- 
dana stomingar vardagsmat. Och inte ens min 
kortvagsradio klarar sig undan sig sjalv; Japan Ra
dio 535 ar battre an sin foregangare, mennog hor 
hon sig sjalv. For att inte tala om min bildskarm 
till dekodem. (Finns det nagon som har en kom- 
positvideoskarm som kanavskarmas - i metall?).

Anvandningsomrade
Radio har fascinerat mig sedan jag var liten, men 
den har anviinder jag enbart for att lyssna pa an
dra. De intemationellakommersiellastationema 
ar sadana jag i forstahand lyssnar till. Bade van- 
ligaoch’utility’. Itidochotid.Harkommernyhe- 
ter, mer eller mindre vinklade, lektioner i Kora- 
nen likval som vackra v ykortsbeskrivningar fran 
Japan ochbesattningsloggar via SITORfran far- 
tyg till sjoss eller nyheter fran Tanjug (RTTY).

10
9 
8
7
6 
5
4
3
2
1

R. France , R Australia, Darwin Swiss Radio Int

Jag skiinker gdrna bort kopior pa 
programmet, men tyvdrr pass ar det (dnnu) 
bara i Macintosh-datorer. De fiesta har ju 

’PC’ - ddr finns ju de fiesta 
tilldmpningarna, men jag dr ’hacker’ i 

Apple Macintosh och Newton.

( lelbt* )
( CancM ]

t.CmfeM. *
I programmet finns aven en lyssnarloggoch en 
frekvenstabell. Men det berors inte i den har 
artikeln.

Natt ------ U----- Dag

Scanning av 19m bandet pa dagen och 
natten ger dessa utslag. Har forsvinner 

’studsskikten ’ och signalema dyker. Aven 
om en och annan station stanger av, och 
andra startar, sa dr resultatet ganska 
entydigt (=det visste du ju!).

mo
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Nyhet!

l&gfdrlust koaxialkabel (diam. 7,2mm)

Hor Du? Hors Du? Billig slutsteg^ med inbyggd preamp!

• ■

l&gforlustkoax (diam. 10,8mm)
— 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 databladJ

— 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 / 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

Jr Media, Jan Richnau
Tel 08-570 33 810 
Fax 08-570 55 055 

Algaton l, l 34 40 Gustavsberg

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.

Hy-Gain Explorer 14-10,15, 20m $ 510

Paragon 585 100 kHz-30MHz $ 1875
Omni VI $2450
Butternut vertical
HF6V+A18-24+160TBR $268
Hf5B+10 - 20m - Yagi $365

Hy-Gain TH5BDX 10,15, 20m $ 590
Mosley TA33M 10 - 20m $ 342
Mosley Pro 57B10,12,15,18, 20M $ 719 
KLM KT34A 10 - 20m $545
Hy-Gain Telex TH7DXS-10,15-20M $ 699 
Pro 67A- 10, 12,15,20, 40M $799

Skriv (p£ engelska) till W9ADN f£r du de exakta priserna!

ORGANS and ELECTRONICS
Priserna kan Du spar pengar och
andrasutan P.O. BOX 117, LOCKPORT, ILLINOIS 60441 USA fSranddde 

foregSende meddelande. senaste modellerna nar du
Du betalar i dollar. VI EXPORTERAR OVER HELA VARLDEN! koperdirektfrAn USA.

ICOM - KENWOOD - YAESU
ANTENNER FOR HF-VHF-UHF

3 EL 50 MHZ 895:- 6 EL 430 MHZ 370:-
6 EL 144 MHZ 475:- 13 EL 430 MHZ 565:-
9 EL 144 MHZ 620:- 19 EL 430 MHZ 795:-
STACKN-KABLAGE, LINJARA/CIRKULARA FR 260:-

KOAXIALKABEL OCH KONTAKTER.

MALMO RADIO
FRIDHEMSTORTGET 22 • MALMO
TEL 040-269202 • FAX 040-919778



Identisk I-21E men for 430MHz. Mottagning av 
144-146/400-490/800-950M Hz. Crossbands- 
scanning/repeater.

Identisk med S-21E men bar aven tangentbord ■ 
med genombelysta tangenter. Utbkad mottagning 
108-174/400-490/800-950M Hz A M/FM, vilket med - 
ger full duplex mellan 2m/70cm. Crossband-scan
ning. Fem DTMF minnen. 1750Hz. 100 minnen. 
Minirepeater. Scanning 12minnen/sek mm 
T-41E 430MHz FM HANDAPPARAT

-<•

NYHETIC-T21E FM 144MHz

kanslighet O.lpV 12dBSINAD.
SET-lagefor personliga
installningar.

I S-21E/ 
| S-41E

Data uttag for TNC for 9600bps. Mottagning av 430MHz bandet ger 
mojlighet till full duplex mellan 2m/70cm. "Scratch pad" minnen 
lagrar automatiskt de 10 senast an vanda tx-frekvenserna. 60 minnen 
med mojlighet att organisera efter eget behov. Foreknlad minnes- 
'programmering. Inbyggd pager och code squelch. Automatiskt frAn- 
slag. Gjutgodschassi. SET-lage for personliga installningar. Rx 136- 
174/400-479MH. mm

PRISER

Teiefon : 0753/323 90 (Sakrast cm + kvali) Mandag - Lordag.
Postadress: Box 49,147 06 UTTRAN JOURTELEFON Kjell 010 - 213 45 05 & Bjorn 010 - 214 91 99

Hdromdagen foil mina blickar i telefonkatalogen - pd det av Telia rekommen- 
derade bokstaveringsafabetet. Jag skrattade och kom pd en episod som hdnde 
mig som nybliven A-amatdr.

ord, kan oftast
Afabet anvandas.

14 _ Nellie 
O - Oliver 
p  Peter 
q — Queen 
r  Robert 
$ — Samuel 
-p _ Tommy 
U  Uncle 
y  Victor 

William
X - Xray
Y _ Yellow 
Z - Xebra

e rings*’

A  Alfred 
A - Benjamin 
C - Charles 
£> - David 
£  Edward 
p  Frederick 
G  George 
pi  Harry 
I  Isaac 
] - Jack
K - King 
0 - London

Bokstaver'ngSj^ar^nder 
samtaHiWandra lander

•a samtal till utlandet 
Nar man v bokstavera ett
bar behov av toU«rav

Sugen som jag var pA att kora allt och alia som 
hordes pA 80 meter, sA besvarade jag en dag en 
dansk, av rosten att doma en aldre gentleman, 
som ropade CQ, strax ovanfor 3700, som dans- 
kar plagar gora.

OLOF ZATA Atta XERXES XERXES fran SIGURD 

MARTIN SJU FILIP PETTER ZATA KOM

Det vart dodstyst pA frekvensen ett bra tag, 
sedan kom foljande svar:

TIL DEN SVENSKE STATION SOM KALDTE MIG OP, 

VIL DU VARE VENLIG AT KALDE MIG OP IGEN, 

MEN BRUG VENLIGST ET INTERNATIONALT 

BOGSTAVERINGSALFABET. ALLEVI ANDRE FORSTAR 

IKKE HVAD I SVENSKERE MENER MED JERES 

SIGURD MARTIN 0G SA VIDERE!

De fA ganger jag brukar mikrofon i QSO med 
vAra nordiska grannlander ar jag sedan dess 
mycket noga med att anvanda just ”ett intema- 
tionellt bokstaveringsalfabet”

SM6FPZ

Sandaramatdrens val

Pridelkibes
ol ioo% 

RFtestade
Elektronror

L.H.Musik&Audio AB
Ugglev. 34A, 13144 NACKA 

Tel 08-718 0016 Fax 08-718 59 70

BUTTERNUT 
ANTENNER

HF 6V 6 band
10-15-20-30-40-80 M

HF 2V 2 band 
40 och 80 M

Hojd 7,9 meter
Pris 2.750:-

Moms ing&r
Hojd 9,75 meter
Pris 2.700:-

SVEBRYJ
ELECTRONICS of

Box 120,541 23 Skovde 
 Tel 0500-48 00 40 Fax 0500-471617

10281 IC-281H
10006 IC-2GXE
10007 IC-2GXET
10121 IC-T21E
NYTT IC-T41E

5695
3637
3932
4595
4895

144MHz 50W FM MOBIL

tion. Inbygd tone squelch.
Ovrigt: Inbyggt ladd/dc-uttag. Strombesparing. 
1750Hz. Monitor for koll av infrekvens. Hog

NYHET

IC-2GXE och IC-2GXET FM144MHZ 
Tv# nya handpparater fr&n ICOM. Stor tydligt 
LCD-fonster. Hela 7W uteffekt (via yttre DC). 
gakstycke av die-cast aluminium och stanksaker 
front. Indikering av kanalnummer. 40 minnen. 
Utbkad rx 136-180MHz mbjlig mm
IC-2GXET
Tangentbord. Val av minne direkt frAn tangent- 
bordet. Fem DTMF-minnen med "redial"-funk-

MICROWAVE SCANDINAVIA CONSULT AB
SATELLIT-TV OCH AMATORRADIOSPECIALISTEN

VI SYNS PA
Arsmotet.
RING FOR 
FORHANDS1NFO OM
SPECIALPRISER TILL
ARSMOTET.

IC
-2

81
H

96
00

Ba
ud



Vi har aven en viss nyforsaljning av de fiesta av de 
produkter vi reparerar. Ring och f raga oss om detar 
n3got speciel It Du soker. Kan vi inte svara Dig di- 
rekt tar vi reda pa det Du vi 11 veta och Sterkommer ti 11 
Dig.

Ar Du en ’’hemmapulare” och har svart att finna 
reservdelar till Dina projekt? Ring oss och fraga. Vi 
har star sortering pa delar till TV, Video m m.

Har Du svfirt att hitta japanska transistorer eller

(1

Har Du problem med Din rigg? Korn och lamna 
den til I osssa reparerar vi den till Dig. Om Duvill 
kan vi aven lamna ett kostnadsforslag innan vi 
siutfOr reparationen, speciel It om det ar en gam- 
mal rigg som Du artveksam till om detar ekono- 
miskt forsvarbartatt reparera.

Du kan antingen komma hit med Dinatrasiga 
prylareller, om Du tyckeratt detarfor ISngtatt kora, 
sa kan Du skicka den med post.

ersattare till dem? Vi har start sortiment pa 
dessa, 2SA, 2SB m fl och kan skaffa hem annu 
tier. Oftast pa tider under envecka.

Andra fragor? Ring oss. Vi kanske har los- 
ningen pa just Ditt problem.

Valkommenonskar
Jan,SM7NVR Harald, SM7JGA

Yddingevagen 7,23041 KlSgerup 
Verkstad: Mol levagen 1, Holmeja

Oppettider: mand - fred 8-19, lord 9-13 
Sakrast nar Du oss per telefon pa formiddagarna

Tel 040-481038
Biltel 0707-41 78 43

JANHOLMERUP

Vi reparerar allt
Amatorradio - Jaktradio- Komradio 

Commodore - Atari - PC-datorer m m 
Datamonitorer

TV-Video 
Stereo - HiFi 

Elorglar - Keyboards
Ljud och ljusanlaggningar for disco och PA-bruk 

TV-antenner - Parabolanlaggningar
HARALD LONN



THE CHALLENGER DX-VIII THE VOYAGER DX-IV

The Challenger antenna is the first produc
tion multiband antenna to utilize GAP 
technology. Thousands of Challengers are 
now in use throughout the world. From the 
jungles of New Guinea to the bitter cold of 
Finland to the brutal sands of Desert Storm, 
Challenger with its elevated feed links its 
user with the rest of the world. Challenger is 
the first and only antenna capable of 
operating on eight separate bands from 3.5 
MHz to 144 MHz. Its operating bands are 
80m, 40m, 20m, 15m, 12m, 10m, 6m and 
2 m, Over 130 KHz of bandwidth is 
provided on 80m. On 2m Challenger is a 
great base station antenna. CQ tested the 
Challenger and established that on 2m, for 
example, its gain was approximately 6 to 
8dB. On 40m compared to a monoband 
vertical, they found Challenger an S unit 
stronger. This is typical of the many reports 
received from amateurs around the world. 
Challenger is designed to be mounted 
directly in the ground or elevated. A ground 
mount is provided with each antenna. With 
the ground mount in place, the Challenger 
simply drops in. If necessary, because of 
space limitations, but not to improve perfor
mance, Challenger may be roof mounted 
since it does not require earth loss to obtain 
a 50 ohm match. Challenger requires a 
counterpoise of three 25 ft. insulated wires. 
They may be buried or just scattered on the 
ground-. Symmetrical deployment is not 
critical. Adding additional wire will not 
significantly improve performance. All of 
these are covered in a 16-page assembly 
manual provided with each antenna.

UNIQUE FEATURES 

STANDARD TO ALL 

GAP ANTENNAS

• Unique "Elevated" 
Feed

• No Tuning Required
• No Traps
• Automatic Band 

Switching
• No Tuner Required
• Input Power: Legal 

Limit
• Input Impedance: 
52Q Nominal

FOUR REASONS 

TO AVOID TRAPS

• A trap is a coil
capacitor device that 
operates at high 
voltage. High voltage in 
a moist environment is 
prone to arc and 
destroys itself.

• The coil portion of the 
trap changes its value 
as a function of 
temperature shifting 
the operating frequency 
of the antenna.

• A trap must have a 
high Q to perform effi
ciently. A high Q trap 
will have a narrow 
bandwidth and restrict 
antenna bandwidth.

• Finally, as everyone 
knows, traps are 
lossey. They rob 
transmitter power.

THE ELEVATED GAP 

GAP antennas launch RF 
at an "elevated" point. El
evating the feed point 
raises antenna resis
tance, diminishes earth 
loss and therefore im
proves efficiency signifi
cantly. The feed point is 
placed high, generally 
above the height of most 
verticals. An insulated 
gap is placed in the mast 
at this point which allows 
the RF to flow out on the 
antenna. Propagating RF 
in this manner obsoletes 
the trap design and the 
need for matching net
works.

The elevated feed also 
eliminates the require
ment to have maximum 
current at ground level 
where you cant fully uti
lize it. Maximum current 
can now be moved up the 
mast. Raising the current 
point improves the DX 
angle—and increases low 
angle gain. A GAP an
tenna does not employ 
traps, coils, transformers, 
baluns or resistors. No 
GAP antenna requires 
earth loss to achieve a 
match.

CHALLENGER DX-VIII
8 Band Multiband DX Antenna 

SPECIFICATIONS

Bands
80m 40m 20m 15m 12m 10m 
6m 2m

This is the first antenna manufactured 
specifically to provide efficient low band 
operation from the typical backyard with
out a huge investment in time, money 
and space. The Voyager is not another 
“add a kit’’ antenna for 160m. The GAP 
Voyager DX-IV incorporates the identical 
unique technology as in the Challenger DX- 
VIII to “open up’’ the low bands. Emphasis 
was given to 160m and 80m when design
ing the Voyager, because of the difficulties 
these bands create and the lack of previous 
technology to overcome them.
Unlike the Challenger, the Voyager employs 
a capacity hat with circular ring to reduce 
the physical height to 45 ft. while maintain
ing an electrical height of 66 ft. A capacity 
hat is the most efficient way to reduce 
height, maintain bandwidth and eliminate 
corona.
As an integral part of the design, GAP 
technology uses parallel tuner rods to per
form a number of functions, one of which is 
on 40m. They create a vertical dipole 
for increased low angle gain. Unlike the trap 
multiband antenna, the Voyager utilizes the 
entire antenna on all bands. For those who 
detest the need to “alter” purchased anten
nas, no tuning or matching is required to 
put the Voyager on the air.
If you have always wanted to operate the low 
bands, go for DXCC on 80m or WAS on 
160 m, now with Voyager, you can. If you 
want to work CW on 3.55 and SSB at 3.95 
or switch to 20m and work a JA, now you 
can—without a tuner.

Bandwidth—Under 2:1
Entire band on 40m 20m 15m 
12m 6m 2m
80m over 130 KHz: 10m over 1 MHz 

Height Weight
31.5 ft. 18 lbs.

Radiation Efficiency
Exceeds conventional verticals 
by up to 600%

Mount
Ground or elevated
A ground mount is supplied

Counterpoise
3 at 25 ft.

Ground Area Required
Fits in 10 ft. by 12 ft. area

VOYAGER DX-IV
4 Band Multiband DX Antenna

SPECIFICATIONS

Bands
160m 80m 40m 20m

Bandwidth—Under 2:1
Entire band on 80m 40m 20m; 
160m over 90 KHz

Height Weight
45 ft. 30 lbs.

Wind Load
7 sq. ft., requires two sets 
of guy ropes

Mount
Ground
Aluminum pivot and guy 
brackets supplied

Counterpoise
3 at 57 ft.
Deployment pattern is very
Ground Area Required
4 guy anchor points 25 ft. 
from base mount

GAP Challenger DX-XIII
GAP Voyager DX-IV
Inkl. moms.

3780:- Vill Du veta mer ring/skriv
5600:-

for utforliga testresultat.
Reservation for valutaforandringar. efter 940301

OFITR PPUC1T ANTENNA PRODUCTS

Box 9019, 291 09 Kristianstad • Tel 044-22 92 82



ICOM IC-737 ICOM IC-281H
Alla band, alia trafiksatt (SSB,CW,FM,AM) finns inbyggda. 
Heltackande rx: 5OOkHz- 30MHz.Inbyggd antennswitch (med 
minne for tva antenner). Inbyggd antenntuner. Dubbelt 
bandstackingregister minns tva frekvenser pa tidigare band. 
Split-funktion. 101 minneskanaler.. Passbandtuning. Notch. In
byggd elbug. Manga scanningfunktioner. Pris: 18.850,-

Transceiver for 144 MHz, med mottagning 136-174 samt 400- 
470 MHz (mojliggor full duplex mellan 2 och 70 cm banden.) 
De 10 senast anvanda sandarfrekvensema lagras i minnet. 
Dessutom finns 60 minnen med forenklad minnes- 
programmering. Datauttag for TNC for 9600 bps. Inbyggd 
code-squelch. Gjutgodschassi. Pris: 5.695,-

ICOM IC-735
Kompakt HF-transceiver med heltackande mottagare. Matt: 
94H x 24IB x 272D mm. Vikt 5 kg. Tacker alia amatorband fran 
1,8 till 30MHz. Mottagare fran 100kHz till 30MHz. SSB, CW, 
FM och AM klara att anvanda. Uttag for AFSK. Tre scanning- 
mojligheter, 100 w uteffekt, minnen, god kanslighet, for- 
forstarkare, dampsats, inbyggd flakt. Pris: 13.500,-!!!!!!

ICOM IC-A100H
Mobiltransceiver med lostagbar front. For 144/430/1200 MHz. 
Direkttangenter for ofta anvanda kontroller. Totalt 643 minnen 
med bl a 100 minnen for vaije band. Duo/monoband-kapacitet. 
Uteffekter: 144 MHz 50w, 430 MHz 35w, 1200 MHz lOw. 
Scanning av alia band samtidigt. Rx: 118-174/320-479/1000- 
1400 MHz AM/FM. Etc, etc. Pris: 19.072,-

ICOM IC-707
Lagpris HF-transceiver med heltackande mottagare. Matt: 95H 
x240B x239Dmm. Vikt 4,1 kg. Tacker alia amatorband fran 1,8 
till 30 MHz. Mottagare fran 500 kHz till 30 MHz. SSB, CW, AM 
och FM (med tillbehor UI-7). 100 w uteffekt, 32 minnen, god 
kanslighet, forforstarkare, dampsats, inbyggd flakt. Pris: 9.950,-

ICOM IC-S21E
Ny handapparat i mycket litet format med massor av finesser. 
Scanning 12 minnen/sek. 100 minnen. Inbyggt ladd/dc-uttag. 
Mottagning pa 108-174/400-490 MHz. Uteffekt upp till 6w. 
Fem valbara uteffekter. Finns ocks& som IC-S41E for430MHz 
(och rx dessutom 800-950 MHz) Pris: 3.995,- (S21)

ICOM IC-2GXE
Ny handapparat med stort tydligt LCD-fonster. Uteffekt 7w (vid 
yttre DC). Bakstycke av die-cast aluminium och stanksaker 
front. Indikering av kanalnummer. 40 minnen. Mojlighet till 
utokadrx (136-180MHz). Inbyggt ladd/dc-uttag. Strombesparing. 
Enkel kontroll av infrekvens. Pris: 3.637,-

ICOM IC-2GXET
Identisk med IC-2GXE, men med tangentbord. Vai av minne 
direkt fran tangentbordet. Fem DTMF-minnen. Inbyggd tone
squelch. Pris: 3.932,-

T4 ses i ‘Tahin

ICOM IC-T21E
Identisk med S-21E, men aven med tangentbord (genomlysta 
tangenter). Rx 108-174/400-490/800-950 MHz FM/AM vilket 
mojliggor full duplex 2/70. 100 minnen, 5 DTMF-minnen. 
Minirepeater. Scanning 12 minnen/sek. IC-T41E for 430 MHz 
(rx: 144-146/400-490/800-950 MHz). Pris:4.595,- (T21)

ICOM IC-2ie
FM-handapparat for 144 MHz. En av marknadens absolut 
minsta. Vager endast 260 g inkl standardbatteri (BP-121. Stor- 
lek: 58B x 91H x 30D mm. Uteffekt 5 w vid yttre stromforsorj- 
ning. Valj uteffekt: 20 mW, 500 mW, 2,5W, 5W. 10 minnen. 
Programmerad scanning, minnesscanning. Batterisparkrets. 
Klocka. LCD-belysning (slacks automatiskt efter 5 sekunder.) 
Pris: 2.750,-!!!!!

Vi reserverar oss for prishojningar

CAB-kredit loser det akuta penningproblemet. 
Dela upp pa 12, 24 eller 36 manader

CAB-katalog - nr 12
Katalog nr 12 kostar 10:- (30:- till utlandet).

Satt in pa postgiro 435 57 83 - 4 och ange tydligt namn och adress!

CAB -efefaronil^Mi
Box 4045, 550 04 JONKOPING 

tel. 036-165760, Nils (SM7CAB) 
036-165761 (automatisk ordermottagning) 

036-165766 (telefax)
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the BI1AM J

Gick det inget vidare pa aktivitets-^®^ 
testerna pa 2 och 70 under vintern ? Du 
har kanske for sma antenner ? Ring oss, 
och lat oss fa goda din antennpark !!! Z

priset ink moms:

4.539k,

onska mobilt. For 2m 
versionen FT-2200 ar

mottagare i mycket litet 
format. Har allt du kan

I &I
1r»j

Mobiltransceiver med hog 
uteffekt och enast£ende

VA ph.

&

TCl!]
KE

ink moms
6.100 kr

Senaste nytt pa kortv^gssidan. Drivs 
pa 12VDC. En fullstandigt fantastisk 
transceiver till ett helt otroligt pris! 

Lattavlast LCD-display med behaglig 
bakgrundsbelysning och massor 
av finesser som man annars 
inte alls far till detta laga pris !

endast 10.025 kr ink moms

nt

I z
t

Varyaria
X Hasten

V? ... j:Varct

&

&

Pa varen skall man satta upp den fackverksmast 
som man gatt och drdmt om heia vintern. Ring oss 
och lat oss fa hjalpa dig att forverkliga din drom !!!

11-530
Marknadens 
mest fantas- 
tiska duo
bands hand- 
apparat star 
sig fortfa- 
rande i pris !

Mycket lattmandvrerad handapparat 
> trots det lilla kreditkorts-formatet

1.5W ut vid 4.8V spanning! 5W ut 
redan vid 9.6V. RX 110-180MHz 

L (AM) plus fantastiska finesser! 
For en 2m-trcvr betalar du

endast 4.075 kr ink moms

I Vi sander dig kostnadsfritt ett 
/ fargprospekt pa just den radio du 

onskar dig ’ Men ring nu, for alia 
& prospekt gar at fort!

Postadress:
Box 27
447 21 VSrgSrda

Besoksadress:
Hjultorps Inc >mr.
SkattegSrds m 5

Tel: 
'”'>2-20500

Fax:
0322-20910

Postgiro:
492734-9

Bankgiro:
894-9794

[Oppet: vardagar 08-17, lunchstangt 13-14~]

Vargarda 
Radio AB
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7^7-NYHETER
MFJ-1214PC FARG FAX MODEM
Med detta modem kan du sanda och mottaga FAX, WeFAX, RTTY, ASCII och CW. 
OVRIGT
WeFAX animation, sc hur vadrel forandras. 16 grSskalor. Visar upp till 10 globala bilder p5 skarmen. 
Frekvcnsmanager: lislap£900faxslalioncr. FargFAX stddcr32000farger. Automatisk SETUP for VGA. 
Forballrad RTTY installningsindikering. Automatisk signalanalyscr for RTTY. Texteditor. Musstod. 
Spara tcxl/bilder till disk och/cller skriv ut. Timer mm
Krav: IBM kompatibcl 10MHz dalor, 512K RAM och VGA. Artikclnummcr 33121. Pris 2200:-

MFJ-564 DELUXE MANIPULATOR
Myckel lik Bencher BY-2. Juslcring av fjadcrlryck, konlaktavslSnd, sjalvjuslcrandc nylonlagcr, gummi- 
folter och plalla av lung krom (1.1kg ). Artikelnummer 33564. Pris 735:-

MFJ-493 MINNESBUG 32000 TECKENS MINNE
En avancerad elbug med mcnyval p£ frontpanclcn. Ultag finns for seriellport och standard IBM 
kornpatibelt 101 ATtyptangcntbord varvid alia kommandon, funktioner och minncn kan styras frSn delta 
langenlbord. Inbyggd Morselranare. FCC Exam simulator sander slumpmassiga QSO'n for traning. 
MF’J's QSO simulator sander QSO'n, precis som p& kortvSg. Dcssa QSO'n kan du besvara ellcr ropa upp 
en station. Ord-igen-kannarc ger dig hundralals de mesl anvanda orden inom amalorradio. 
Artikclnummcr 33493. Pris 2063:-

MFJ-105B ANALOG 24 TIMMARS KLOCKA
En quarlz-styrd klocka med 0 25cm urtavla. Sckundvisare. Ell A A baltcri racker ca 12 mSnader. 
Artikelnummer 33105. Pris 293:-

MFJ-249 HF/VHF SWR ANALYSER
Mater mellan 1.8- 170MHz (aven mellan amalorbandcn). Avlas antennens resonans frdn shackel. Avstam 
1 IF mobilantenncn p3 nAgra sekunder, ulan atl ulsatla din transciever for hog SWR. Mat din anlcnns 2:1 
SWR pS ell band cller over hela spektrat. Juslcra anlcnnavstamningsenhelen 1:1 utan atl orsaka QRM. 
Della ar en brSkdel av vad man kan gora. MFJ-249 ar 3 instrument i etl: en noggrann RF signalgencrator, 
en 170MHz frekvensraknare och SWR analyser. Drivs med 8 AA (Pcnlight)battcrier eller yllre 12VDC. 
Uttag for antenn SO-239 och frekvensraknare BNC. Artikclnummcr 33249. Pris 3098:-

MFJ-259 HF/VHF SWR ANALYSER MED RESISTANSMATNING
Samma som MFJ-249 men aven rcsistansmatarc. Ar SWR 2:1 25 cller 1000HM? Delta avlases direkt 
p3 insirumenlel. Nu kan man mala RF matningspunkl rcsislans upp till 5000HM. Nu behover man cj 
langrc gissa sig fram nar du bygger baluncr eller antennavslamningscnhet.
Artikelnummer 33259. Pris 3242:-

MFJ-203 GRID DIP-MATARE MED BANDOMKOPPLARE
Inga spolbylen cndasl en kopplingsspole. 'lacker 1.8-34.8MHz. Perfekl vid lindning av spolar, mata 
induklans och kapacislans. Miiining av haslighelsfaklor och cleklrisk land p5 kabel. Bcstamma rcsonans- 
frekvens pS avslamda krelsar. Mala Q-vardc p3 spolar. Anvandcs aven som signalgencrator. FET- 
oscillalor. OP-amp malforstarkare och uttag for yllre de 9-12V. Drivs med 9V battcri. Ultag for 
frekvensraknare (phono). Artikelnummer 33203. Pris 1474:-

MFJ-815B KORSVISANDE SWR/EFFEKT MATARE 1.8-30MHZ
Pldtholjc. Gummifoller. Effekl200/2000W. Belysning. In/ut SO-239. Artikelnummer 33815. Pris 1030:-

MFJ-1786 SUPER Hl-Q LOOP ANTENN 10-30MHZ
En HF antenn som endaslar 91 cm i diameter och lacker 10-30MHz konlinucrligl (aven WARC). Perfekl 
for porlabclbruk, field day, dx-exeditionermm. Robust konstruklion. Automaliskl frekvensval. Korsvis- 
andc SWR & effcktmalare. Rund konduklor, mcr effektiv an konkurrentema. Slyming via koaxen. Effekl 
150W. Monlcring vcrtikall cller horisontall. Drivs fr£n 12VDC. Artikelnummer 33183. Pris 3685:-

MFJ-1272B TNC/MIKROFON OMKOPPLARE
Du kan ha b^dc mikrofon och TNC samtidigt inkopplad till din transceiver. Vai av TNC/mikrofon gors 
med en omkopplare. Passar MFJ-1278/1278B och PK-900och TA PR TNC II. Passar Icom, Kenwood, 
Yacsu, Alinco och Azden med 8-polig kontakl (valjes med bygling).

MFJ-2020 REPEATERKONTROLLER
Programmerbar Morse id ellcr lal-id (tillbchor). In/ut portar. Crossbandkoppling. DTMF kommandon 
for fjarrstyming. Egen kod (for slyming) och myckel mer. Artikelnummer 33205. Pris 6681:-

TEAM SCANDINAVIA QTCANN^
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

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Postadress. Box 208, 651 06 Karlstad
Besoksadress. Fallvindsgatan 3-5

Oppet tider 09.00—i6.oo lunchstangt 12.00—13.00

Postgiro 33 73 22 - 2 Telefon 054 - 85 03 40
Bankgiro 577 - 3569 Telefax 054 - 85 08 51

Telex 66158SRSSCAN S

at
:

A



24.800 kr 25
dBD

KRAFTIG mekanisk konstruktion 
BRED dppningsvinkel 

MYCKET god anpassning 
till ett LA GT pris!

i

.146
1.0:

I-

SWR

4.5 m bom
13dBD

dBD= decibel over dipol-referens 
dBi = decibel over isotrop-referens

0dBD~1,6dBi 
(ex.v/s: 10 dBD ~ 11,6 dBi)

22
dBD

19
dBD

70cm
2.366 kr

2m
3.000 kr

8x19EL7O 10.292 kr

tyckepriser:
VDIP2 vertikal vikt dipol 2m 295,-
3EL2 3 el 2m 7 dBD 350,-
6EL2 6 el 2m 10 dBD 475,-
9EL2 9 el 2m 13 dBD 620,-
AKTIV2 2 el typ "HB9CV" 325,-
VDIP70 vertikal vikt dipol 70cm 259,-
6EL70 6 el 70cm 10 dBD 370,-
13EL70 13 el 70cm 13 dBD 565,-
19EL70 19 el 70cm 14,5dBD 795,-
Stackningskablage.......... vanligen kontakta oss.

Cirkulart kor du med 
vara C-antenner. Ring 
for narmare informa
tion.

Vises p^SSAars- 
mote i Falun !

Samtliga prisuppgifter ar inklusive mervardeskatt. Frakt tillkommer.

Postadress:
Box 27
447 21 VSrgSrda

Besoksadress:
Hjultorps Ind.omr.
Skatteg^rdsgatan 5

Tel:
0322-20500

Fax:
0322-20910

Postgiro:
492734-9

Bankgiro:
894-9794

[Oppet: vardagar 08-17, lunchstangt 13-14~]
Vargarda 
^RadioAB

v 
111

Storre antenner mot- 
svarar attdu f£r mycket 
hogre sandareffekt 
och en mycket kansli- 
gare mottagare!!

Vi levererar kompletta antenn- 
stackar med antenner, fasnings- 
kablage, mastror och rorkryss.



H.2Q0.B0
r - T T T T
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Tungatan 9Z 853 57 SUNDSVALL Tel. 060-17 14 17
SM3AFR - Tommy
B 060-17 14 17 
Mobil 010-251 87 10

FAX 060-15 01 73 
Bankgiro 5802-5164

Postgiro 417 31 20 - 9

SM3CER - Janne 
a 060-56 88 73 

Mobil 010-674 37 93

rt

KENWOOD.-s flaggskepp! En hogklassig transceiver 
med inb. digital signalprocessor. Dubbla mottagare. SSB 
Slope Tuning. Inbyggd elbug. Inb. AT med minnen. Levere- 
ras med CW- och SSB-filter.150 W uteffekt. Vikt ca 23 kg. 

LPRISSANKT ! ! ! 54.995:- J
Alla priser inkl. moms. Frakt tillkommerJ

9e oss pa arsmotet i Falun 23-24 april!
Vi visar bdde nutt och begagnat. Demonstration av TIMEWAVE Noice Killers.

KENWOOD TS-950SDX

I COM ■ KENWOOD ■ YAESU
AMERITRON - CREATE - CUE DEE - CUSHCRAFT - HEIL - IRCI - MFJ - TIMEWAVE

____ Vi introducerar nu en suveran 
KIV I I I NOICE KILLER pa den svenska 

W 1 * marknaden-TIMEWAVE DSP-59! 
Den har 320filtervariationerfor alia mode: CW, SSB, AM, 
RTTY, AMTOR, PACTOR, satellit, EME och svaga VHF. 
16 bitars processor. Knivskarpa filter. Tar bort stortoner 

^och grundbrus INTRODUKDONSPRIS; 3585:- J

Timewave - -

TIMEWAVE DSP-59 1

KENWOOD TS-450S/AT

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

IPRISSANKT ! ! ! 2|h|- 21.995:-J

KENWOOD TS-850S/AT

For den krasne DX-aren! ssb/cw/am/fm/fsk pa
160-10 m. med heltack. mott 100 kHz - 30 MHz. Dynamik
omrade 108 dB. Inb. elbug med 3 minnen. SSB "High Boosf-
funktion. Inb. AT med minnen. 100 W uteffekt. Vikt 11 kg.

PRISSANKT!!! 26.919:- 24.995:- J

ICOM IC-737A

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

LAGPRIS !! ! 18.850.-J

M V



Pa SSA arsmdte / Falun kan du titta narmare pa vara produkter - vi ses !?
Samtliga prisuppgifter ar inklusive mervardeskatt.

L

For varje ytterligare 3 M betalar du endast 1747 kr. Lyft isar och 
satt ihop - lattare kan det inte bli! VARGARDA-MASTEN vager bara ca 4 kg/m 
och alia skruv, brickor och muttrar ar i rostfritt stal. Aluminiumlegeringen ar den 
starkaste som star att fa vilket motsvarar SIS 4212-06. Toppror finns i langderna 1, 
2, 3, 4 och 5 meter. Bara att valja efter behov. Staglinefaste kostar endast 336 kr, 
levereras komplett med schacklar, och placeras pa valfri hojd. VARGARDA-MAS
TEN har under sina 15 ar gjort sig kand genom en fantastisk styrka till ett forva- 
nande lagt pris och skulle var standardmast vara for stor for dig, sa titta pa var 
MINI-MAST ! En smal mast med mycket kraft for liten tomt och passar aven en 
mindre tiock planbok.

Postadress:
Box 27
447 21 VSrgSrda

Besoksadress:
Hjultorps Ind.omr.
Skatteg^rdsgatan 5

Tel:
0322-20500

Fax:
0322-20910

Postgiro:
492734-9

Bankgiro:
894-9794

(Oppet: vardagar 08-17, lunchstangt 13-14 ]
i



POSITIONING B

S-171 17S0LNA ■ TEL 08-735 35 00 ■ 
FAX 08-730 10 40 ■ INDUSTRIVAGEN 23

Allt mellan antenn och jord

Varldens just nu popu- 
laraste KV-station.
Nu 19.950:- inkl moms
(Ord pris 26.912:-)

ELFA-katalogen
Ingen annanstans hittar du sa myck- 
et olika elektronikkomponenter 
och produkter som i ELFA-kata
logen, oavsett om du behover 
kabel, kontakter, antenner , 
eller radiostationer. Kort 

sagt allt du behover for 
att utova din hobby.

TS-850S AT

bTi3lJLU
0 A V10

O '

Valkommen till ELFA!
Vi staller ut i Falun i samband med SSAs arsmote 23- 
24 april 1994 bade med ELFA-bussen, dar vi visar ett 
urval av vara 28.000 elektronikkomponenter, samt 
inne i utstallningshallen, dar vi har visning och forsalj- 
ning av amatorradio och relaterade produkter.

Specialerbjudande till alia!
(Galler 1-31 april 1994)

TS-50S
Varldens minsta
KV-station.
Nu 12.950:- inkl moms.
(Ord pris 14.943:-)

FORENINGEN SVER1GES 
SANDAREAMATORER 
dSTMARKSGATAN 43 
S-123 42 FARSTA




