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En SSA aktivitet i Storkholm

Radioamatdrer
vid Telemuseum

o

Bland annat dessa
entusiaster staller upp och
bemannar SKOTM:
SMOABR Kalle
SMOTGA Mikael
SM5BUH Stig-Ake
SMOCCE Kjell
SM5XW Goran
SM7KDBSven
SM5CAI Lars
SM7UE Sven-Thorsten
SMOJEM Lars
SMOUFA Bertil
SMOVNH Kalle
SM5AHK Curt
SMOTSE Mikael
SMOZT Lennart
SMOMC Sten
SMOFWW Leif
SMOARR Nils-Olof
SMONHE Urban
SMOBYD Hans
SMOYX Bengt
SM5A0Z Sven
SM5UH Ake
SMOTRT Gunnar
SM5CF Stig
SM5A0G Lennart
SM5ALO Sven
SMOBKZ Stig
SMOUGV Bengt
SMOCOP Rune
SMOHSN Victor
SMOVDZ Lennart
SMOFIB Birgitta

HANDLA RANTEFRITT UPP TILL 12 MANADER
Kredit frAn 3.000 till 30.000 kronor
Nu kan du handla och dela upp betalningen till en lAg mAnadskostnad. Ingen handpenning. InkopsmAnaden ar betalningsfri.
IC-775

IC-736

IC-706

HJ9S 70S

HF TRANSCEIVER
Kontant 33000:MAnadskostnad 3047:-(11 mAnader)

HF TRANSCEIVER
Kontant 21332:MAnadskostnad 1986:-(11 mAnader)

TRANSCEIVER HF 150MHz & 144MHz.
Kontant 13500:MAnadskostnad 1275:-(11 mAnader)

IC-820H

IC-2350H

IC-2000H

VHF/UHF TRANSCEIVER
Kontant 18100:-

VHF/UHF MOBILTRANSCEIVER
Kontant 6995:-

VHF MOBILTRANSCEIVER

MAnadskostnad 1693:-(11 mAnader)

MAnadskostnad 683:- (11 mAnader)

MAnadskostnad 383:- (11 mAnader)

LU

IC-Z1

IC-T22E & T42E

IC-2GXE & 2GXET

IC-T7E

IC-W31

HANDAPPARATER 144MHz
Kontant 3638:-& 3938:MAnadskostnad 378:- & 405

HANDAPPARAT
DUO 144/430MHZ

HANDAPPARAT
DUO 144/430MHZ
Kontant 4995:MAnadskostnad 501 :-

...... -.-.--UUm m L

—1
HANDAPPARAT

HANDAPPARATER

DUO 144/430MHZ
Kontant 5721:MAnadskostnad

144MHz
Kontant 2995:-& 3095:MAnadskostnad
319:-& 329:-

567:-

Kontant 3695:-

Kontant 3950:MAnadskostnad 406:-

Rantefri kredit i 12 mAnader innebar att du betalar 1/11 av summan plus 24:- aviavgift per mAnad i elva mAnader. Aven snabbkreditavgiften pA250:- delas pA elva mAnader. MAnadsbeloppet avrundas till narmast hogre krontal. InkopsmAnaden ar betalningsfri. Du
lagger erlagger heller ej nAgot kontant (alltsA ingen handpenning).
Exempel: vid 10.000 kronor ar den effektiva ran tan ca 3%. 11 x 24 kronor + 250 kronor = 514 kronor + 10 000:MAnadskostnad under 11 mAnader blir 956:- per mAnad.

Ar du Intresserad av att fA mer information om ’’RANTEFRITT” l&n sA hor av dig per brev, telefax, telefon
eller e-mail. Sand in namn, adress, telefonnummer sA sander vi information.
IC96

Danmark:

Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad
Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5
Oppet tider 09.00—16.00

lunchstAngt

054-85 03 40
054-85 08 51

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

A

Postgiro 33 73 22 - 2
Telefon
Bankgiro 577 - 3569
Telefax
Internet http:// www.kd.qd.se/~srs

Norge:
12.00—13.00

>
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Ta hand om
vara gaster!

SSA kansli
Kanslichef:
SM0CWC/Stig Johansson
Kanslist: Ulla Ekblom

QTC Redaktor
SM0RGP/Ernst Wingborg
Trakvista Bygata 36, 178 37 Ekero
Tel/Fax 08-560 306 48
Packetradio: SM0RGP@SK0MK
E-post: nummer@bahnhof.se
SSA QTC-ansvarig
SM2CTF/Gunnar Jonsson
Flintavagen 2, 945 34 Rosvik
Tel/Fax 0911-567 52
Packetradio: SM2CTF@SK2DR
Ansvarig utgivare
SMOCOP Rune Wande
Frejavagen 10, 155 34 Nykvam

Eftertryck med angivande av kalian ar tiliatet. FOr
ej bestallt material insant till redaktOren, spaltredaktOr eller SSA ansvaras ej. Redaktionen fOrbehAller sig ratten att korta ner och redigera insant
material. Arvode utg£r ej.
Om foton eller eventuellt annat material Onskas
ater, skall detta tydligt anges. FOr eventuella
felaktigheter i tidskriften ansvaras ej.

HQ-Natet
SSA HQ-Nat kors varannan
lordag, jamna veckor.
Frekvens: 3705 kHz + - QRM
Mode: SSB Tid: 0900 Svensk tid.
SW ISSN 0033 4820
Upplaga: 7.000 ex
Stockholm 1996
Nordisk Bokindustri AB,
Box 2123, 128 30 Skarpnack
Bud: Flygfaltsgat. 7, Skarpnack
Annonsbokning
SM0RGP Ernst Wingborg
Trakvista Bygata 36, 178 37 EkerO
Tel 08-560 306 48 Fax 08-560 306 48

QTC Nr 7 1996

vart fina turistland. Den s.k. CEPT licensen har gjort att mangahar med en transceiver, i de fiesta fall en for 2 m. For att viskall kunna ta hand om vara gaster maste vi fa kontakt med dem.
Vara repeatrar ar den naturligaste kontaktpunkten. Tyvarr blir ett
CQ ytterst sallan besvarat eller sa blir den anropande inte
inslappt i ett pagaende QSO. Jag forstar att manga tvekar pa
grund av spraksvarigheter, men det skall val inte avskracka.
Darfor ar mitt budskap ta hand om vara besokande amatdrer, fa
dem att kanna samhorighet pa repeatrama, traffa dem, ordnabesok i en klubblokal. Agera pa samma satt som ni skulle vilja
bli mottagen som turist i deras land. Resultatet kan bli en
livslang bekantskap med en radioamatorfamilj.
Ett annat satt att visa uppskattning mot omvarlden ar att varaaktiv pa banden under sommaren, ffamforallt ffan ett ffitidsQTH i en efterfragad forsamling.
Jag onskar Er alia en trevlig sommar med manga aktiviteter bade
i radiorummet och utanfor.

Innehall
Information fr&n styrelsen
IARU-nytt
2-metersbandet hotat?
Protokoll ff&n SSA &rsmote
SSA protokoll nr 4
SSA styrelse vid P&T kontr.stn.
Satellit-nytt
Contest
VHF
Diplom
SWL for lyssnaramatorer
RPO - Ravjakt
DX-nytt
DX-information

———

Tel 08-604 40 06 Fax 08-604 40 07
Se vidare inf. sid 4

Under sommaren besoker ett antal utlandska radioamatbrer

to to to to

Kansliets adress:
Ny postadress!
SSA, Box 2021, 123 26 FARSTA
Besoksadress:
Ostmarksgatan 43 (baksidan av 41)

Prag - staden vid Moldau
Allmant
SK0TM - Telemuseum
Slangbellan Mega-Super
Distrikt och klubbar
Medlemsregister
Silent key
Ham-annonser
HamShop
V&gutbredning
Teknik
Yaesu FT-200
Produktnytt
NSRA - kopieservice
SSA-funktionarer nr 6 1996 sid
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Information fran styrelsen
LARU-nytt!
Internationella A matdrradio
Unionen

SSA
Kansli

Information frAn SSA:s utrikessekreterare
SM5KUX/Sigge

Ny postadress:
SSA, Box 2021, 123 26 FARSTA

Tel 08-604 40 06 Fax 08-604 40 07
Besoksadress:
Ostmarksgatan 43 (baksidan av 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

Medlemsavgiit

Inom Sverige

1996
Helar
17arochaldre
350:Till och incd 16 ar 175:Familjeavgift
210:-

Familjeavgift galler da flera i familjen pa
samma adress ar medlemmar. En familjemedlcm bctalar alltid full avgift och far
QTC. Ovriga betalar reducerad familjeavgift och far ingen egen QTC.

Utanfor Sverige helar 1996
Ekon.
brev
440:Norden och Baltikum
462:Ovriga Europa
506:Utanfor Europa

1 :a kl
brev
462:506:602:-

Prenumeration helar 1996
avgift inom Sverige
Inclusive moms 25%
435:Losnummer inkl porto
Overdisk/hamtpris

48:35:-

Betraffande prenumerationsavgifter utanfor Sverige, kontakta kansliet.
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Nu liar det mesta av dokumentationen infor IARU Region 1
konferensen komniit En del av
motionerna sammanfattas har
tillsammans med information
om bur SSA arbetar vidare med
forberedelserna. Som en forberedelse infor WRC-99 liar
IARU dessutom gatt nt med en
enkatfor att ta reda pa vad
foreningarna anser om ITU
regiering av amatorradio.
Till konferensen som halls i Tel Aviv 29
September till 6 oktobcr, skickar SSA en
delegation bestaende av Gunnar/
SM0SMK (delegationsledare och ansvar
for strategisk plan, Eurocom och EMCfragor), Lars/SM3AVQ (HF arbetsgrupp,
handikappfragor, ARDF), Kjell/
SM7GVF (VHF arbetsgrupp och satellitfragor) samt Sigge/SM5KUX (IARUMS,
licensfragor och STARS).
Vid konferensen kommer arbetet delvis
att ske i kommitteer som sammantrader
parallellt. Kommitte 3 tar hand om
administrativa och allmanna arenden,
medan kommitte 4 svarar for HF-arenden
och kommitte 5 svarar for VHF och
hogre band. Alla dokument har nummer
som refererar till den kommitte dar de
kommer att behandlas, och det kan ju
aven underlatta i vara egna forberedelser.
I nedanstaende presentation av dokument
finns denna referens sa att det ar lattare
att vanda sig till ratt funktionar for att
lamna synpunkter. I kommitte 3 borjar
alia dokument med C3 och sedan foljer
ett lopnummer.
Varje delagat fran SSA ansvarar for att
hamta synpunkter fran andra berorda
funktionarer och fran mcdlemmarna,
inom de ansvarsomraden som anges i
inledningen. De olika forslagen som
behandlas vid konferensen kan leda till
IARU-rekommendationer som vi da blir
skyldiga att folja, det ar ju ett atagande
for medlemmarna i de foreningar som i
sin tur ar medlemmar i IARU. Det ar
darfor viktigt att vi kan paverka vilka
forslag som accepteras. Vid SSA forra
styrelsemote kom vi overens om att
bedomma forslagen enligt grundprinciperna att en regional rekommendation
maste vara nodvandig, enkel, och
flexibel. Vi ska inte reglera mer an
nodvandigt!
Har foljer en kort presentation av nagra
avbidragen till konferensen:

C3.26: Tyskland (DARC) vill hallaisar
amatorradio och allmanna natverk som
Internet, bland annat for att det kan ge
problem att overvaka vilken typ av trafik
som sker over radiodelen. Man ar ocksa
negativ till att Internet ibland anvands
ihop med packet radio som ersattning for
HF-lankar eftersom det strider mot det
grundlaggande syftet med amatorradio.
C3.29: Tyskland (DARC) vill aven att
distribution av shareware via packet radio
inte ska tillatas eftersom principcn for
shareware ar man betalar om man vill
fortsatta att anvanda programmet efter att
ha provat det, och darmed bdr det
betraktas som ett kommersiellt program.
Dessutom forbjuder manga lander
overforing av meddelanden som inte ar
relateradetill amatorradio.

C4.14: Osterrike (OVSV) foreslar,
bascrat pa de senaste 10 arens erfarenheter, att man antingen vidtar lampliga
atgarder for att respektera de contest-fria
segmenten och gora detta obligatoriskt
for IARU Region 1 medlemmar (exempclvis genom villkor i testreglerna, och
diskvalificering av de som bryter mot
detta), alternativt att slopa de contest-fria
segmenten for att forenkla bandplanen.
C4.17: Danmark (EDR) foreslar att
forwarding for packet pa 14 MHz ska
styras over till effektivare moder som
Clover, Pactor eller G-Tor. Dessutom vill
man flytta all forwarding till segmentet
14101-14112 kHz och att segmentet
14070-14099 kHz tilldelas Digimodc
(utom packet).

C4.18: Danmark (EDR) vill ocksa att
gransen mellan CW och Foni pa 1.8 MHz
flyttas ner till 1830 kHz eftersom de
fiesta lander i Europa nu har hcla bandet
1810-1850 kHz och att det ar orattvist att
Foni, som kraver storre bandbredd, bara
har 10 kHz att halla till pa.

C5.5: England (RSGB) foreslar en
tidplan for att ga over till 12.5 kHz
kanaldelning for FM repeater- och
simplextrafik pa 144-146 MHz. Inriktningen ar att det maste finnas tid for en
anpassning, attbade utrustning for 12.5
kHz och 25 kHz kommer att anvandas
under en overgangsperiod, och att
merparten av existerande utrustning ska
kunna anvandas under resten av sin
naturliga livslangd. Forslaget ar att
overgangen ska borja 1 januari 1997 och
vara avslutad 1 januari 2000. Under
overgangstiden kan vissa simplexkanaler
utses att vara ’’breda”, medan andra
anvands som ’’srnala”. Efter overgangsperioden m&ste aldre utrustning justeras
sa att deviationen motsvarar det som
galler for 12.5 kHz specifikationen.
C5.8 (RSGB) och C5.17 (EDR): Bada
forslagen gar ut pa att minska utrymmet
QTC Nr 7 1996
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for smalbandiga moder pa 144 MHz och
att flytta ner fyrsegmentet. Enligt RSGB
forslag far CW 144.000-144.130 MHz,
CW/SSB 144.130-144.400, fyrarna
144.425-144.510, datakommunikation
upp till 144.7125 och sedan alia moder
upp till 144.990 MHz. Ett av motiven
(enligt EDR) ar att digital kommunikation ar den enda form av amatdrradioaktivitet som vaxer i Europa.
C5.14: Sverige (SSA) vill att en liten del
(300 kHz) av satellitbandet 435-438 MHz
blir tillatet for lankar eftersom det ar
problem att fa plats med dessa i vart
’’stympade” band som utan satellitdclen
arbegransat till 432-435 MHz.

C5.38: Tyskland (DARC) och aven
Osterrikc (C5.10) vill ha ett 2 MHz brett
segment for digital ATV vid 433-435
MHz. En del av motivet ar att aktivera
den del av bandet som hotas av det stora
antalet LPD-utrustningar (Low Power
Devices), med larmsystem, tradlosa
horlurar och andra tillampningar, som
borjat breda ut sig i det som ar utpekat
som ett ISM-segment for industritillampningar.

Framtiden for amatorradio, enkat
infor WRC-99
Inom Region 1 har exekutivkommitten
beslutat att be foreningarna om synpunkter pa ett antal fragor som beror kapitlct
om amatorradio i ITU Radioreglemente,
som en forbcredelse for WRC-99, da
detta avsnitt av reglementet kommcr att
tas upp till diskussion. Svaren kommcr
att sammanstallas och distribueras innan
Region 1 konferensen och IARU formulerar sedan en gemensam uppfattning
som kan anviindas av de cnskilda landerna vid forbercdelscrna infor WRC-99.
Den viktigaste fragan ar om kravet pa
fardigheter i morsetclegrafering maste
finnas i ITU reglemcnte eller om det kan
regleras nationellt. For att citera enkaten
fran IARU Region 1, ’’Vardct av Morse
ifragasatts inte. For niirvarande ar det
krav enligt en internationcll overenskommelse (Treaty). Vi overvager de krav som
kommer att styra amatorradiotjansten i
nasta arhundrade”.

SSA slyrelse har kommit till slutsatsen att
det ar nodvandigt att ha kvar kravet i ITU
radioreglemente. Om det blir en nationell
fraga kommer det sannolikt att tolkas
olika i landcrna och antagligen skullc
flera lander helt slopa kravet om det inte
fanns stod internationellt. Detta skulle
leda till en okontrollerad spiral av sankta
nationellakrav.

SM5KUX, Sigge
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Ar 2-meters bandet hotat?
Nyheten om att detfinns
industriintressen som riktat
blickarna mot tva av vara
amatorband, 2m och 70cm,
spred sig snabbtfor nagra
veckor sedan
En arbetsgrupp i USA som halier pa med
forberedelser for nasta ITU-konferens
(WRC-97), och med en viss overvikt av
representanter for de som planerar system
med lagflygande satelliter (LEO) for overforing av data och en del andra tjanster,
presenterade ett forslag med frekvensband
som man ville skulle tilldelas nya tjanster.
I forslaget ingick bland annat 144-148 MHz
och 420-450 MHz.
Nastan lika snabbt kom forsakringar fran
FCC (en av telemyndigheterna i USA) om
att varje forslag forst maste analyseras innan
det kan ga vidarc som ett forslag till WRC97. FCC hade ocksa pa kort tid kontaktats
av over 1000 oroliga amatorer.
Fran ARRL har det nu kommit kompletterande information om laget och man fram-

haller att det inte ar ovanligt att skicka ut
losa ideer till andra lander for att testa vilka
mojligheter som kan finnas. Detta ar daremot forsta gangen som ett sadant forsok
riktar sig mot 2m-bandet. I det material
som U.S. Department of State skickat ut till
sina ambassader runt om i varlden, med
begaran omatt hamta in synpunkterfran de
olika landerna, har man redan tagit bort
uppgiften om 420-450 MHz, troligen for
att det Finns militara intressen i detta band
(inom USA). Forslaget innehallcr sammanlagt ett dussin band mellan 138 MHz och
1432 MHz. ARRL tror inte pa att det skullc
finnas nagon mojlighet att dela 2m-bandet
med nagon annan tjanst, eftersom bandet
innehaller en sadan blandning av olika ty
per av amatorradio, med varicrande modulationstyper, extremt kansliga mottagarc
och hoga uteffekter (for EME).
Det finns alltsa atskilliga argument att
forse my ndigheterna med for att visa att det
intear realistiskt att ha andra tjanster i detta
amatorradioband. SSA har ocksa informe
rat PTS om att vi vill ha vara band skyddadc
och att PTS bor bevaka utvecklingen pa
detta omrade infor WRC-97.

Sigge/SM5KUX

Viktiga beslutpa styrelsemotet 8-9 Juni
Styrelsebeslut presenteras
pa nasta uppslag, men jag
vill heir informera om de
viktigaste besluten.

1. Styrelsen utsag en arbetsgrupp som
skall arbeta med SSAs mal, visioner,
affarside och mcdlemsservice. Dessutom
skall en handlingsplan for var hobbys
utveckling tas fram. Detta skall ske i
samarbete med IARUs grupp for framtidsutveckling. Styrelsens organisation
och arbetssatt skall ocksa behandlas.
Gruppens leds av SM5BF/Calle, som har
hjalp av SM5KUX/Sigge och SM5OJP/
Magnus.
2. Styrelsen gav ordforanden i uppdrag
utse nagra personer som skall utreda
kansliets organisation. Arbetsuppgifter
skall kartlaggas, arbetsbeskrivningar
utarbetas och entreprenadformer skall
undersokas. For att bista utredarna

bildades en referensgrupp betaende av
DL3, DL6, DL7 och nagon fran gruppen
ovan.

3. Styrelsen bcslot att ta fram en affisch
’’poster”, som kan anvandas vid olika
aktiviteter for att vacka intresse om
amatorradio. Under hosten kommer en
allman informalionsfolder att tas fram
liknande ELMER-broschyren.
Ett informations- hafte om mojligheterna med amatorradio som en del av ITsatsningen i grundskolan ar under
framtagning.

4. Ungdoms-Utbildningsekr SM7EQL
meddelade att han utsett SM3FJF/Jorgen
till vice U-U sekreterare. Styrelsen
godkiinde detta.
SM3FJF kommer bl.a att arbeta med
vara utbildningslicenser.
SM7EQL meddelade att laromedel bade
for SSA - och PTS (CEPT) certifikaten ar
under framtagning.

SMOSMK/Gunnar
5
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Protokoll

Iran SSA arsmote i Umea den 21 april 1996
§1 Motet oppnades av SSA ordforanden SMOCOP,
Rune Wande.

SM7BNL. Bengt Frolander

inratta arbetsplats for SSA
arkivarie.

132 av

SMOOGX, Kjell Zajd
162 roster

Arsmotet beslutade att
avsla motionen.

21

SM2PYN, Bo Nilsson
23

Motion nr 8. Forslag att uppdra at styrelsen att
anpassa utgavor av QTC till bibehallande av
arsavgiften.

156

§2 Som motesordforande valdes SM7CGW, Bruno
Westerlind, som darefter overtog ordforandeklubban.
83 Som motessekreterare valdes SM5CWV, Gunnar
Ahl
§4 Till rostraknare och tillika justeringsman av
arsmotesprotokollet valdes SM2PYN, Bo Nilsson
och SM5OJP, Magnus Blendulf.

DL0

§5 Rostlangden omfattade 102 narvarande
medlemmar medan 73 representerades genom
fullmakt.

Fyllnadsval

DL2
DL4
60

SM4CQQ, Lennart Hane
65

DL6
Jansson 91

DL5
78

SM6KAT, Solveig Nordberg98
SM5OJP, Magnus Blendulf
88

Arsmotet beslutade att faststalla rostlangden.
§6 Att arsmotet var stadgeenligt utlyst konstaterades
och bejakades av arsmotet.

Arsmotet faststallde det redovisade valresultatet.

§7 Den i QTC 3/96 publicerade dagordningen
godkandes.

§12 Till ledamoter i styrelsevalberedningen valdes:

§8 Styrelseberattelse och ekonomisk redogbrelse har
publicerats i QTC 3/96. De genomgicks per avsnitt
och arsmbtesdeltagama gavs mojlighet att stalla
fragor eller ge synpunkter. De ansags darmed av
arsmotet vara foredragna och lades av arsmotet med
godkannande till handlingama.
§9 Revisionsberattelse tor 1995 har varit publicerad i QTC nr 4/96. Forste revisor SM5US, Goran
Odhnoff laste upp revisoremas berattelse och
tillstyrkte faststallande av resultat och balansrakning
samt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen for det
gangna verksamhetsaret.

Likalydande revisonsberattelser for fondema, Hans
Eliaesons minnesfond SM5WL, SM5ZK Bo
Palmblads donation 1975 och SM5LN:s Minnes
fond hade ocksa avgivits.
Revisionsberattelsema godkandes av arsmotet och
lades till handlingama.

§10 Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och
faststallde resultat och balansrakning.

§11 Da ingen av de valda postrostraknama var
narvarande foil det pa andre revisor SM5TC, Arne
Karle’rus att redogora for resultatet av arets
postrostning.
Av inkomna 610 forsandelser kunde 599 godkannas
medan 11 kasserades av olika skal.

Rostningen utfoll enligt foljande:
Ordf
536

SMOSMK, Gunnar Kvamefalk
vald

Kassaforvaltare SMOCWC, Stig Johansson
vald
532

som ordinarie

SM2JDU, Ulf Johansson, SM3CVM, Lars Aronsson
och SM7JKY, Anne-Li Kjellander

och som suppieant valdes
SMOKV, Olle Ekblom
§14 Arets motioner har publicerats i QTC 3/96
tillsammans med styrelsens forslag till behandling.

Motion nr 1. Om forbud att skriva i QTC och med
krav att SSAs styrelse offentliggor en fullstandig
lista pa de medlemmar som blockerats i QTCs
spalter, inkl tider och anledningar hartill.

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag
och avslog motionen.
Motion nr 2. Forslag om ffamtida avskaffande av
SSAs kansli i nuvarande form.

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag
och avslog motionen.
Motion nr 3. Forslag att uppdra at styrelsen att
forandra personalstyrka och organisation for SSAs
kansli.

SM5KUX, Sigge Skarsfjall
vald

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag
och avslog motionen.

SM4GL, Gunnar Eriksson

143
Revisor suppl.
389

6

SMOATN, Kjell Karle’rus
vald

Arsmotet beslutade att faststalla budget 1996 enligt
styrelsens forslag och godkande den preliminara
budgeten for 1997 enligt styrelsens forslag.

§13 Som postrostraknare omvaldes:

SM5AKP, Esko Antikainen och SM5JE, Borje
Gustavsson

Motion nr 4. Forslag att uppdra at styrelsen att
upphandla entrepenor for bokforing och redovisning.

SM5TC, Arne Karle’rus
vald

§16 I QTC 3/96 firms budget for 1996 och
preliminar budget for 1997 publicerad.

ESA, Foreningen Eskilstuna Sandareamatorer har
anmalt sitt intresse for att arrangera SSAs arsmote
1997. Arsmotet accepterade tacksamt ESAs
erbjudande.

SM7EQL, Bengt Falkenberg
vald

Andre revisor
423

Styrelsen hade inte forelagt arsmotet nagra forslag.

§18 Beslut om plats for nasta arsmote.

U & U sekr.
541

SM5US, Goran Odhnoff
vald

§15 Behandling av styrelseforslag.

Som sammankallande utsags SM7JKY

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag
och avslog motionen.

Forste revisor
538

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag
och avslog motionen.

§17 I QTC 3/96 foreslar styrelsen att medlemsavgiften for 1997 skall var oforandrad 350 kr. Arsmotet
faststallde medlemsavgiften for 1997 till 350 kr.

SMONBJ, Danny Kohn
vald

Fyllnadsval

Motion nr 9. Forslag om andring av stadgama sa,
att styrelsen befrias fran att avge yttrande till
inkomna motioner.

SM5NDI, George Loddby och SMONHE, Urban
Logelius

som suppleanter

Tekn.sekr.
524

Utrikessekr.
531

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag
och avslog motionen.

§19 Synpunkter pa verksamheten for innevarande
ar.

En arsmotesdeltagare som sjalv var aktiv inom en
privatradioklubb onskade att SSAs klubbar tog vara
pa de unga som finns inom privatradion och onskar
amatorradioutbildning.
§20 Motets avslutning.
Traditionsenligt avslutade Bruno sin del i arsmotet
med att beratta en fombjande historia.

Darefter intog SSA nya ordf. SMOSMK podiet och
tackade Bruno for en som vanligt val genomford
arsmbtesforhandling. Till FURA genom dess
ordforande SM2CKR, Mats-Ola Fredriksson
overlamnades en bok i 50-ars present och som tack
for utmarkta arrangemang.
Etter att ha tackat de avgaende styrelsemedlemmama -COP, -KUX, -HQN, -KHF, -CSX
och -CTF samt halsat de nya styrelsemedlemmama
-EQL, -NBJ, -KUX, -OGX, -PYN och -OJP
valkommna holl-SMK sitt jungfrutal i vilket han
klargjorde hur han skulle bedriva styrelsearbetet.
Till slut riktade -SMK ett varmt tack till alia
utstallare och medlemmar for att ha stallt upp vid
arsmotet, och forklarade detta avslutat.

SM5CWV, Gunnar Ahl

Sekreterare

Motion nr 5. Forslag att uppdra at styrelsen att
aweckla forsaljningsdetaljen/SSA HamShop.

Justeras

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag
och avslog motionen.

SM7CGW,Bruno Westerlind

Motion nr 6. Forslag att uppdra at styrelsen att
upphandla entrepenor for QSL-hanteringen.

SM2PYN, Bo Nilsson

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag
och avslog motionen.

Motion nr 7. Forslag att uppdra at styrelsen att

SM5OJP, Magnus Blendulf
Ordforande
Just.man

Rostraknare Rostraknare - Just.man
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Information fran styrolson

Utdrag ur protokoll nr 4 fort vid
styrelsemote i Umea 1996-04-21
§6 Kassaforvaltarens rapport.

§7:7 SH-spalt i QTC.

Bordlades till nasta styrelsemote.

-SMK informerade om att en SH spalt efterfragats.

§7 BehandUng av anmalda arenden

Beslut: Styrelsen beslutade att en SH spalt skall
inrattas i QTC sa snart en villig spaltredaktor
hittats.

§7:1 Fmiktionarer, nya respektive avgaende
-PYN meddelade att han valt SM2ECL, Anders
Lathi som vice DL

-OJP meddelade att han valt SM5OCK, Hakan
Karlsson som vice DL
-OGX meddelade att han valt SMOCSX, ULF
Zettergren som vice DL

§7:8 Sektionsfragor.
Punkten avford fran dagordningen

§7:9 Faststalla DL-representant i VU for
koinmande arbetsar.
Punkten avford fran dagordningen

Beslut: Styrelsen godkande de valda ersattama.

§7:10 433.92 MHz, liigesrapport

§7:2 Styrelsens arbetssatt.

-GVF och -NBJ ar i full fard med att kartlagga
problemen och kommer att redovisa ett handlingsprogram vid nastkommande styrelsemote.

-SMK redogjorde for hur han ser pa styrelsens
kommande arbetssatt. Detta kommer att i hog grad
bygga pa delegering till sektioner och funktionarer
enligt ramar och budget som styrelsen gemensamt
bestammer. Sektionsledama skall attestera
sektionens rakningar och svara for budgetuppfoljning tillsammans med kassaforvaltaren. Pr
& Info stalls direkt under styrelsen, for att gora
styrelsen mera engagerad i amnet. -SMK tar tills
vidare sjalv ansvaret for fiinktionen. Myndighetskontakter sker ocksa t v genom ordforanden.

Beslut: PR & Info ar en funktion direkt under
styrelsen.
§7:3 Genomgang av tidigare beslutade arbetsgrupper, konunitteer och ansvariga

Beslut: Styrelsen beslutade att SSA t v skall
representeras enligt foljande:
Inoni IARU

IlF-conunitte -AVQ
VIIF-committe -GVF
Common licence group KUX

Microwave
Managers -GVF
Monitoring System EIIY

ARDFWG -BGU
EMC WG -NBJ

I ovrigt
EUROCOM -SMK

Systemansvarig EMC SMK
Kabel TV -SMK
REFUG -SMK

§7:4 Kansliutredningen.

-DJZ Jan Hallenberg halier f n pa att kartlagga
nulaget pa kansliet.

§7:5 SSAs ”E:22”.
Styrelsen kunde belatet konstatera att den av alia
efterlangtade och av -SMK utlovade SSAs SM-Call
Book levererats i tid och i ett skick som maste falla
alia i smaken.
Styrelsen uttalade ett varmt tack till -HJZ, -BDS,RGP och -SMK for deras tortjanstfulla insatser.

§7:6 NRAU-motet pa Agestagarden 31/8—1/9
1996

I samband med NRAU-motet kommer Tekniska
museet,och Elfa att besokas.
Narmare information och eventuella beslut tas vid
nasta styrelsemote.
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§7:11 HAMRADIO i Friedrichshafen 28/6—30/6
1996.

Viss oklarhet rader betraftande SSAs representa
tion. VU hanterar fragan.
§7:12 Saniarbete med Svenska Kabel-TV
-SMK har tillsammans med Svenska Kabel-TV
framstallt ett dokument ’’Gemensamma riktlinjer”
for att genom visad samsyn komma tillratta med
vissa stomingsproblem i samband med kabel-TV.
Beslut: Styrelsen uppdrog till -SMK att for SSA
underteckna dokumentet.

§7:13 Problemanalys.
Styrelsen kommer att av ordf. -SMK fa i uppgift att
genom problemanalys fbrsoka finna goda losningar
till olika problem som forsvarar toreningens eller
amatorradions verksamhet. Forst ut ar rekryteringsproblemet eller pastaendet ’’Ungdomar foredrar
Internet i s f amatorradio ”

SSA
KANSLI
Semesterstangt
8-29 juli

Beslut 1: Alla styrelsemedlemmar skall till SMK senast 1/6 lamna sitt bidrag.

Beslut 2: -SMK och -NBJ sanunanstaller
styrelsemedlemmamas synpunkter.
§7:14 Studiebesok PTS kontrollstation
Enkoping.

-SMK informerade om ett ev studiebesok pa
kontrollstationen i Enkoping i samband med
nastkommande styrelsemote. Ev kan aven
styrelsemotet komma att avhallas i Enkoping.
§7:15 IARU REG 1 mote i Telaviv

Med hansyn till det kritiska lage som f n
rader i Israel anser styrelsen att IARU-motet
borde flyttas till ett annat land.

Beslut: Styrelsen beslutade att -SMK
tillskriver IARU och forordar flytt av motet till
annat land.
§7:16 29 MHz repeater i Hudiksvall.
Fran PTS har en remiss gallande repeaterplacering
i Hudiksvall inkommit till SSA.

Oppnar
ater
tisdagen
den 30 juli

Beslut 1: Styrelsen beslutade att till PTS endast
ange synpunkter baserat pa frekvensplanering
och stomingsproblem.
Beslut 2: Styrelsen beslutade att uppdraga till AVQ att besvara remissen.
§7:17 Hemsida.

Det har varit vissa svarigheter att fylla SSAs
hemsida med aktuell och korrekt information.
Mycket material ar nu klart och kommer att
overlamnas till operatdren via -NBJ
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Information fran styrelsen
Ny tekniksekreterare
SMONB J/Danny har pa egen begaran
avgatt som tekniksekreterare. Da vicetekniksekreterare ej finns ankommer det pa
styrelsen att utse en ledamot fram till nasta
arsmote. Styrelsen tar tacksamt emotkandidatforslag, kontakta erDL.

SMOSMK Gunnar
SSA pa Internet
SSA har tecknat ett avtal med algonet.
SSAs hemsida heter

http://www. svessa.se
Intemetredaktor ar SM5HJZ.
SSA har bcdomt att i vart administrativa
arbetc kommer Internet
att vara av stor
betydelse, inte minst i
vartinternationella
arbete.
Vi ar tacksamma for
de insatser som
UFW, -MCD och -VDC
gjorde pa- hogskolan i Kalmar genom att
erbjuda SSA utrymme i deras system. Att
det blev sa lite SSA information bcroddc
pa att vi into var mentalt och organisatoriskt forbercdda. Nar vi nu gor en satsning
pa Intemat anser vi att en egen hemsida
sett ur ett langre tidsperspektiv ar den basta
losningen.

SMOSMK Gunnar
Just nu pagar arbetet att lagga upp SSA:s
hemsida och det kan droja ett tag innan
arbetet dr klart. Information om hemsidan
kommer att Idmnas i nasta
nummer av QTC.

Styrelsen halier sig inom ramarna. Har ses en del av
matningspunkten till de tva korsade ramantennerna.

styrelse samlade under

SSSA:s styrelse besokte Post o Telestyrelsens
konirollstation i Enkoping
I anslutning tillforra styrelsemotet passade en del av SSA styrelse pa att besoka PTS
kontrollstation utanfor Enkoping.
Stationens chef, Christer/SM5JXA, visade lokalerna med utrustningfor hade kontrollverksamheten och for den trafik Stockholm Radio bedriver kommersiellt (bland annat
for langvaga trafik medflygplan).
Det dr en imponerande antennpark dar de fiesta antennerna har fordelare for att
kunna mata bade matutrustningen och mottagarnafor Stockholm Radio (motsvarande
sdndare finns i Karlsborg). Arbetet dr belt inriktatpa att bevaka och kartlagga aktiviteter pa kortvagsbanden, och detfinns goda mojligheter att bestdmma riktningar tillflera
sdndare samtidigt eller att gora noggranna analyser av spektrat i en signal.
Stationen med all utrustning kommer attfinnas kvar, men den kommer i framtiden att
skotasfiarrstyrtfran lokaler inne i Stockholm.
Text och bild: SM5KUX/Sigge

Christer/SM5JXA berattarfor SSA styrelse om de senaste arens organisationsforandringar, med bolagiseringar, utbrytningar och hopslagningar, innan man natt
fram till dagens myndighet (PTS) och hur arbetet vid kontrollstationen bedrivs idag.

Stoppdatum 1996
Med ’’Stoppdatum”, respektive
’’Sista minuten” avses, att manus och
andra bidrag skall vara redaktoren
tillhanda.
’’Sista-minuten” bidragen ar begransade till hogst 500 tecken.
Sista inlamningsdatum for Hamannonser ar den 10:e i manaden fore
inforandet. Betalningen skall da
ocksa vara erlagd.

Nr
8
9
10
11
12
8

Man
AUG
SEPT
OKT
NOV
DEC

StODD
12 jul
16 aug
13 sep
11 okt
15 nov

"Sista minut”

96
96
96
96
96

15 juli
19 aug
16 sep
14 okt
18 nov
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Satelliter

4 --^ Amatorradiokonlaki viasalellit

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

Satellit-aktuellt!
TAVLING!
OBS dndrat datum!
NAR STORTAR AO-13?
Den i QTC1996 nummer 2
sidan 38 utlysta tdvligenhar
forldngts med en mdnad
Skriv ditt "forslag” pa ett
kort t ex AO-13 5/12 1996 kl
01.30 UTC.
Svaren skickas till: AO-13,
SM7ANL, Reidar Haddemo,
Tulpangatan 23,
256 61 Helsingborg.
Skall vara framme senast 1
augusti 1996. Har du redan
skickat in dittforslag kan du
skicka ett till. Det sist
inskickade svaret rdknas.
Priset dr ett presentkort pd en
satellitantenn for 70 cm, 13
EL70-Cfran Vargarda Radio

NYSATELLIT
PEPSI lar ha for avsikt eller har redan
latit skicka ut en ”burk”fran MIR.
Bilderna fran denna illustra handelse ska
senare anvandasi en reklamsnutt. Nagon
som vet mera om detta? MIR har annars
underden senaste tiden givit upphov till
ett anlal nya rymdobjekt. Kanske ar
nagot av dessa en pepsiburk modell
storre? eller sa ar det gamla dumpade
rymdsopor.

AO-13
OSCAR-13 var den 8 juni nere i en
lagsta hojd pa ca 275 km. Fran 17 juni
andras tidtabellen, men nagon ny version
har inte kommit.
WEBERSAT/WO-18
Efter att ha genomlidit nagra crasher ar
den anyo igang.Tva unga studenter
James Wedewer, KE6QNL och Justin
Hartung har under varterminen studerat
hur magnetstavar kan anvandas for
stabiliseringav satelliter. Genom att
analysera data fran WEBERS AT’s
roreise over jordens magnetiska poler
samt over Atlantanomalin genom att
utnyttja data fran satelliten. Ett amne som
intresserar manga proffs i branchen. Efter
att ha vunnit en vetenskapligt tavling vid
sinegen High School, fortsatte de att
vinna stipendier och ara vid fleranationella och internationella vetenskapstavlingar. Totalt kammade James in 4750
USD samt stipendier. Justin och James
studerar bada vidChaminade College
Preparatory, West Hills, California.
Kanske nagot som kan utvecklas vid vara
svenska gymnasier?
ARIANE 501
Den 4 juni gjordc Ariane-5 sin lange
vantade jungfruresa i rymden men den
varade bara i 40 sekunder. Pa 4000
meters hojd girade raketen ur kurs och
man maste forstora den med kommando
fran markkontrollen i Kourou. Med
ombord fanns 4 st vetenskapliga Clustersatelliter, som skulle mata magnctfaltet
runt jorden. Ursprungligen skulle
AMSAT-PHASE-III-D funnits med
ombord,men man finns nu inbokad pa
testflygning nr 2 i stallet. Nar denna
kommer att ske ar f.n. inte kant innan
’’haverikommissionen” har avgett sin
rapport. Ariane-502 var ursprungligen
inbokad for start i oktober 1996. Om det
skulle bli nagon storre forskjutning av
starten kan PH-III-D komma att sandas
upp med en Ariane-4 i stallet. (Kanske
ett nagot sakrare kort). Bland de firmor
som aterfinns som leveratorer till Ariane
arVolvo Aero och Ericson Space.

RYMDFARJORNA
Den 27 juni ar/var det dags for Columbia
STS-78 som kommer att ha saval FM
som packet. Banan ar tyvarr i lagsta laget
och inklinationsvinkeln bara 39 grader
varfor endast de sodra delarna av landet
haren chans. Farden kommer att vara i 15
dygn.ll skolor i USA, Canada, Australien och Frankrike kommer att ha kontakt
med Columbia dar man far tillfalie att
stalla fragortill astronauterna. Ovriga far,
om tillfalle ges, noja sig med en rapport.
Frekvenser:
Upplank FM
144.700, 144.750,
144.800 MHz (Europa) Packet
144.490 MHz
Nerlank FM och Packet 145.550 MHz
QSL:ARRL STS-78 QSL, 225 Main
Street, Newington, CT 06111-1494,
USA.
SASE = Self addressed stamped
envelop. Atlantis STS-79 beraknas
komma upp i bana och docka med Miri
borjan av augusti. Amatortrafik SAREX
men enbart FM aven denna gang. Banan
blir givetvis samma som for Mir mao
inklinationen 51.6 graderoch hojden 400
km. Det verkar bli 145.550 MHz FM den
har gangen ocksa.

JAS-2
Fortfarande ar det augusti som galler for
japanernas JAS-2. JAS-2 liknar tidigare
versioner och har foljande frekvenser:
Analog upplank: 145.900 - 146.000
MHz
nerlank: 435.800 - 435.900 MHz
(inverterad) 1 WDigital upplank:
145.850, 145.870, 145.890, 145.910
MHz
1200bps BPSK(NRZ-I)
nerlank: 435.910 MHzDigital
upplank: 145.870 MHz 9600bps
FSK(NRZ-L)
nerlank: 435.910 MHzDigitalker:
435.900 MHz FM voice, max 25 seconds
1 WCW telemetri: 435.795 MHz 60
taktAnropssignal: 8J1JCS
AMSAT-UK
annu finns det chans att boka in ett besok
pa AMSAT-UK 11th Colloquium i
Guildford, Surrey mellan 25 och 28 juli.
Intresserade kan kontakta AMSAT-UK,
LONDON E12 5EQ, England.

<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMSAT-SM
Pa det extra AMSAT-SM motet den 17
maj valdes Sven Grahn, Rymdbolaget till
ny ordforande. GRATTIS!

Tavling!
Skicka ett vykort dar du skriver nar du tror att
satelliten AO-13 stortar. Skriv t ex sa har:
” AO-13 5/12 1996 kl. 01:30 UTC’.
Skicka kortet till:
AO-13, SM7ANL Reidar Haddemo
Tulpangatan 23, 256 61 HELSINGBORG.
Senast den 1 augusti 1996. Fint pris utlovas!

Tavlingen administreras av SM7ANL Reidar Haddemo
<------------------------------------------------------------------------------ QTC Nr 7 1996

I

AMSAT-SM-BBS
I BBSen finns bandata, bulletiner och
program for satelliter.
Telefon 08-531 732 45 8-N-l 300 33600 bps. OBS ny V.34+
AMSAT-natet
Varje sondag kl 1000 svensk tid sander
SK0TX en satellitbulletinpa 3740 kHz
vanligen med Henry SM5BVF som
operator.

Anders SM0DZL
9

Contest
Tavlingsnytt kortv^g
SMOTTV/Andy - Andrei Dulski
Ullerudsbacken 63, 123 73 FARSTA

Nu nar sommaren dr har och
de fiesta dras sakert till utomhusaktiviteter.
Jag skall dock paminna att
nagra av arets roligaste tester
kommer att hallas inom kort.
IARU-HF Championship,
arets kanske viktigaste contest,
ska hallas den 13-14 juli.
RSGB’s IOTA Contest, som
snabbt blivit popular, halls
den 27-28juli och ndsta manad dr det EU-Championship,
ocksa den mycket popular.
Trevlig Sommar!
73 es CU in TEST
de SMOTTV/Andy

NS A 160 meter CUP
1996
For att stimulera intresset for kontakter
inom Sverige och dess naromr&de
introducerar Diplom Sverige kommitten
inom Nykopings SA, ”NSA 160 m Cup
1996”.
Reglerna ar enklast tankbara - kor s&
m^nga forsamlingar som mojligt pa 160
m under tavlingstiden. Det ar vAr forhoppning att skall bli ett Srligen Sterkommande evenemang med ny tavling varje
kalender^r. Ev utokning i framtiden ar
ocks& mojlig.
For 1996 galler darfor QSO p& 160 m
under tiden 1 jan - 31 dec.
B&de test-QSO och rag chew QSO
godkanns, alia mode. Som log anvSndes
lampligen en Record Book eller den
speciella logbladsats vi tagit fram. Mer
information kan f$s frcin SMOBDY/Evert.
Senast den 31 januari 1997 vill vi ha din
logg.
Adressen ar:
NSA, Box 25, 611 22 Nykoping.
Till de framsta utdelas priser - till hur
m&nga beror p& antalet deltagare.

73 de SMOBDY/Evert
(adr + tfn enl E:22)

Rdttelse till artikel sid 12, QTC maj 96
Har du aidrig kort en HF-Contest?
I artikeln: Har du aidrig kort en HFContest? gavs ett exempel p& ett contest
QSO. Detta exempel har av vissa contesters ansets vara for Icing och bla medfora
att DX-stationen tappar ryttmen.
S&ledes inget som en nyborjare ska lara
sig.
Exemplet nedan rekomenderas i stallet.
I2UIY: CQ contest Italy Two Uniform
India Yankee contest.
SM0TTV: Sierra Mike Zero Tango Tango
Victor.
I2UIY: Sierra Mike Zero Tango Tango
Victor you are Five Nine Papa Victor,
(59-PV).
SM0TTV: Thanks, you are Five Nine,
Zero Two Six, (59-026).
I2UIY: Thanks, QRZ contest...

Record-Book
Du som behover en Record-Book, satt
in 80 kr pA NSA pg 92199-9.
Du som ska trycka QSL kort, glom
inte att ta med forsamlingsbeteckningen.
Om du behover uppdatera en gammal Record-Book kan du gora detta
for 20 kr. D& f<ir du en uppstallning
over samtliga kommun- och forsamlingsSndringar sedan Diplom
Sverige startade.
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NRAU Contest 1995
Results
-CWSM3CER
SM7DUZ
SM6BSK
SM5ALJ
SMODZH
SM4SX
SM2CDF

SMOOY
SMOARR
SM6NM
SMOAJV
SMOBDS
SM7ATL
SMOCSX

-SSBSM3CER
SM4SET
SM3AF
SM2KAL
SM5ALJ

13.568
11.044
8.987
6.324
3.696
3.360
2.912
1.680
1.564
1.562
950
700
490
CHK

29.678
17.212
16.802
16.308

15.900

SMODZH

SM5BMB
SM4DHF
SM7ATL

SMOOY
SMOELV
SMOARR
SM1CIO

SMOAJV
SMOBDS

7.761
7.120

6.560
5.520
4.032
3.816
2.880
1.100
442
216

- MIXED CW result + SSB result
SM3CER
43.246
SM5ALJ
22.224
SMODZH
11.457
SM7ATL
6.010
SMOOY
5.712
4.444
SMOARR
SMOAJV
1.392
SMOBDS
916

Country Results
CW
Country
132.234
1. Finland
2. Sweden
54.697
3. Norway
49.770
4. Denmark
12.992
5. Greenland
161

SSB
270.807
126.893
75.072
50.863
-

Total
403.041
181.590
124.842
63.855
161

73 de SM3CER/Janne

RESULTAT
MANADSTESTEN
MT 5 CW 96
I. SM5C0P
2.SM3FVW
3.SM7CBS
4.SK6QW
5.SM3CVM
6.SM5AZS
7.SM6NM
8.SM5MLE
9.SM3DTR
10.SM7BGB
II. SM2KAL
12.SM0DZH
13.SM7EQL
14.SM7CFR
15.SM0AJV
16.SM3AHM
17.SM0HEP
18.SM5RN
19.SM7ATL
20.SM7CQY
21.SM5DQ
22.SM4SEF
23.SM0THU
24.SM3VDX
.SM3LNU
26.SM6VGJ
27.SM2UBG
28.SM0XG
.SM6VVT
30.SM7RTQ
31.SM7AIL
32.SM5KQS
33.SM7FYK
34.SM3RSD
35.SM5GHD
.SM6F0V
.SM5DYC
38.SM5DXR
39.SM3AF
40.SM4BTF
41.SM5APS

D0605
Y0209
H0715
R0901
Z0801
E0729
N0311
U0802
Y0211
L1211
BD401
B0705
M0905
F1210
A0128
Z0509
A0127
E0729
H0517
M0708
Bl 504
S0603
B1512
Z0802
Y0211
P0315
AC809
A0110
00409
H0805
G0504
D0501
M1109
Y0407
E0705
R1412
U0806
U1110
Y0403
SI 402

28
27
25
20
21
19
20
16
17
17
16
16
16
16
12
15
14
14
12
13
12
12
11
11
11
11
10
10
10
11
10
11
9
11
8
8
8
8
7
5
3

13/32
21/20
16/25
4/31
15/17
7/21
5/21
3/25
12/14
10/14
17/8
6/18
0/23
6/16
1/23
10/9
7/11
7/11
6/13
0/18
1/17
0/17
0/17
6/10
6/11
5/10
4/12
5/10
2/13
2/10
2/11
2/9
6/7
2/9
0/11
0/11
0/11
3/6
1/8
05

SMOTHU, SM5DQ, SM5KQS & SM7RTQ kOrde QRP. SM7VIK skickade inte in
ndgon logg. Totalt deltog 42 stationer i testen.
MT 5 SSB 96
1.SM3AF
2.SM7EDN
3.SM5COP
4.SK7CA
.SM4SET
6.SM7CQY
7.SM5DYC
.SM7ATL
9.SM7HSP
10.SM4TIY
.SM7PER
12.SM6VVT
13.SM7FQH
.SMOAJV
15.SK0UX
16.SM0DZH
17.SM3LIV
18.SM7AIL
19.SM7CFR
20.SM6FXW
21.SM7CBS
22.SM0XG
23.SM6NJK
24.SM0TRT
25.SM0HEP
26.SM5GHD
27.SM1CIO
28.SM5BTX
29.SM5DXR
30.SM6JOC
31.SM7DLH
32.SM4BTF
33.SM7ABL
34.SL0ZZF
35.SM5KQS
36.SM6VGJ
37.SM7BGB
38.SM0FIB
39.SM3MQF
40.SM2KAL
41.SM3RSD

Y0403
H0506
D0605
H0517
S0905
M0708
U0806
H0517
K0105
W0802
K0503
00409
M0506
Al 28
B2007
B0705
Y0405
G0504
F1210
N0311
H0715
B0305
R0909
B2301
A0127
E0705
10178
U1122
U1110
00227
L0503
SI 402
G0730
B0101
D0501
P0315
L1211
A0123
Y0409
BD401

11/35
6/40
1/41
7/36
1/39
0/38
0/38
4/33
3/32
0/36
3/33
1/35
0/36
1/33
0/37
4/30
7/31
1/33
2/33
1/30
0/31
3/27
0/32
4/24
5/24
0/29
0/27
0/25
0/29
0/23
0/25
1/24
2/21
2/20
0/21
0/19
0/20
0/17
1/13
11/4

91
91
82
79
79
75
74
74
69
71
71
70
68
68
71
67
75
64
69
62
61
60
63
55
57
55
54
50
55
46
49
50
46
44
41
36
40
34
28
29
22

21
20
20
19
19
19
18
18
19
18
18
18
18
18
17
18
16
18
16
17
17
16
15
16
15
15
15
16
14
16
15
14
14
14
14
13
11
9
10
9
10

1911
1820
1640
1501
1501
1425
1332
1332
1311
1278
1278
1260
1224
1224
1207
1206
1200
1152
1104
1054
1037
960
945
880
855
825
810
800
770
736
735
700
644
616
574
468
440
306
280
261
220

1000
952
858
785
785
746
697
697
686
669
669
659
641
641
632
631
628
603
578
552
543
502
495
460
447
432
424
419
403
385
385
366
337
322
300
245
230
160
147
137
115

SM5KQS kOrde QRP. SM4HFI & SM7SA skickade inte in nSgon logg. Totalt
deltog 43 stationer i testen.

Kommentar och vfidjan fr£n SM7FYK

Om man rakar ha oturen att fa en anropssignal
som slutar med bokstaven K far man ibland
lagga ner mycket tid o mOda for att motstationen skall fatta att det skall vara ett K i
slutet av signalen.
Trots att jag sander ”...de SM7FYK + k” sa far
jag ofta till svar:” SM7FY de ....”.
So, PSE skarpning, lyssna innan Ni kastar Er
pa nyckeln sA kanske jag kan spara lite tid o
mOda. Tack pa fOrhand
de SM7FYK + k.
POSTNUMMER 696 94
Har vid flera tillfallen pApekat att undertecknad
fAtt nytt postnummer sedan Icing tid tillbaka.
Trots det si kommer flertalet loggar till mej
med det gamla postnumret. Till denna
omg^ngen kom det 57 brev. Av dessa var det
41 ! brev med fel postnummer. Man undrar om
det bara ar 16 av deltagama som laser spalten
har i QT ! Det blev tyvarr fel postnummer i
sista infdrandet av reglerna ocksA.
Mej spelar det ingen roll men brevbararen har
pSpekat flera ganger samt att jag ser att breven
varit pa utflykt runt om i vart avianga land
innan det kommer mej tillhanda med fbljd att
breven blir fOrsenade.
Sa PSE: MITT POSTNUMMER AR 696 94
HAMMAR.ee
SM4BNZ
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Contest -------------------------------

SSAJULTEST1995
(Plac.-Call-QSO-QSO 3.5/7-Poang)
KLASS 1
1. * SM3CER
2. ‘SM3DTR
3. *SM0AHQ
‘ SM5BVF
4. * SM6BSK
* SM5BRG
5.
SM7DUZ
6.
SM0DZH
7. SM3LNU

Synd att si fa stationer staller upp i den har trevliga tavlingen, dar
det finns gott om tid att utbyta jul- och nySrshalsningar till vanner och
bekanta.
Det skulle bli betydligt roligare for samtliga deltagare om det vore 2 3 ginger si minga som deltog. Ett bra tips ar att sti over den dar
sista snapsen under julmiddan, si att du orkar kliva upp till kl. 0800
Juldagen och Annandag Jul. Vissa deltagare har uttryckt sina
dnskemil om att korta ned tavlingstiden p g a si fa tavlande, men
det tycker jag ar att angripa problemet frin fel hill. Den itgarden tror
jag inte ger tier deltagare. Ett mycket battre satt ar ju att gdra reklam
for ta vlingen bland sina amatorkompisar och be dom gora ett forsok
om dom inte provat fdrut och dessutom overtala alia f d jultestare att
stalla upp.
En trevlig overraskning denna ging var SM5CUN/EA8 - en gammal
kompis till mig. Visserligen ar det val ett gransfall rent regelmassigt
att en utlandsk station ar med i Jultesten, men nar reglerna
utformades var det nog inte si vanligt med svenska amatdrer
utomlands. Anders klagade bara pi att ni var diliga pi att lyssna
efter svaga signaler - han horde och ropade pi minga som inte kom
tillbaka. Jag tycker vi halsar Anders valkommen tillbaka nasta ir!

71

45/26 130
43/17 109
46/16 108
46/14 108
60
44/14 100
58
55
46/09 100
41/14 96
55
49
40/09 84
46
36/10 82
SM6NM
45/02 79
47
44
SM7ATL
38/06 76
SM3CBR
42
39/03 73
SM5AZS
42
37/05 72
SM7CFR
41
36/05 72
SM0BDS
21/07 50
28
SMOKY
25
25/00 42
SMOOY
25
25/00 41
SM4CTI
25
25/00 39
SM0AJV
14
13/01 25
SM5CUN/EA8 10 06/04 19

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

60
62

KLASS 2 (QRP)
1. * SM0THU

44

SM5DQ

2.

Totalt deltog 31 stationer i 1995 irs Jultest.

De call som foregis av stjarna fir diplom, dessutom fir segraren i

43/01 77
37/05 75

42

Contest Kalendern

Klass A en plakett.

Janne/SM3CER
SSA HF Contest Manager

Results of QRP
Summer Contest 1995

SSB

Topp 3 +alia SM.
VLP < 1 W
YU1LM
1
S53BH
2

3

OK1DMP

22

SM5HPI

IARU Region 1
Frekvens-rekommendationer
for contesting
80 meter ■

40 meter 7000-7035 kHz
20 meter- 14000-14060 kHz

40 meter -

3700-3800 kHz
7045-7100 kHz

20 meter- 14125-14300 kHz
15 meter - 21151-21335 kHz

105

15 meter - 21000-21080 kHz
21120-21149 kHz

48

3

IOmeter - 28000-28050kHz
28150-28190 kHz

171

167
199

21345-21450 kHz

IOmeter - 28255-28675kHz
28685-29200 kHz
29550-29700 kHz

DJ3XK
S51TP

ON5SH/P

49266
48118
39263

23
61

SM6FPC
SM0THU

11970
1764

55
24

207
195
172

41

MP<25W
1
OK1KI
YU50BO
2
3

DL6KWN

59430
51500
43240

13

SM7BZV

4988

Results of 1995 JARTSWW
RTTY CONTEST JARTS
Contest Manager JH1BIH
Topp
Single Operator
QSO
No. CallSign
CE8SFG
1
664
S53MJ
2
564
UT0I
3
569

SM5EIT
SM4GVR

137
145

SM7BHM
SM7ATL

98
87
81
77

SM5FUG
85 SM4RIK
118 SM4RLD

3600-3650 kHz

152
119

1
2
3

53

80 meter -

38760
22508
18156

QRP<5W

59
76
81
84

3500-3560 kHz

11

3 + SM

Point
1959
1365
1324

Multi
148
167
169

Total
289932
227955
223756

322
310
217
195
177
163
24

70
57

22540
17670

55
47
45

11935
9165
7965

45
8

7335
192

Sa kan du skicka
material till
Contest-spalten
- Artiklar - lampligtvis med datordiskett. PC-formaterad 3.5" disk
med ASCII text fil.
- Fotografier - Vill du ha tillbaka
bilden eller disketten sa ska du
skicka med ett frankerat returkuvert.

SMOTTV/Andy

Tester planlagda i JUL11996

Datum
1
6-7
13-14
20
14
14
20-21
27-28
27-28
27
28

Tid-(UTC) R Namn
0000-2400 Canada Day Contest, Mix
0000-2400 *
Venezuelan Contest, SSB
1200-1200 *
IARU HF World Championship
0000-2400 *
Colombian Contest,
Mix
1400-1500
196 SSA Minadstest, CW
1515-1615
196 SSA Minadstest, SSB
0000-2400 * SEANET Contest,
CW
0000-2400 *
Venezuelan Contest, CW
1200-1200 *
IOTA Contest,
Mix
0700-1000 *
NSA Fdrsamlingstest, SSB
0700-1000 *
NSA Fdrsamlingstest, CW

Tester planlagda i AUGUST11996
Datum
3
3-4
10
10-11
18
18
17-18
17-18
18
24-25

Tid-(UTC) R Name
1000-2200 *
Europan HF Champ,
Mix
2000-1600 *
The YO-DX Contest,
Mix
0700-0800 > AM-Test,
AM
0000-2400 > European DX Contest, CW
1400-1500
196 SSA Minadstest, SSB
1515-1615
196 SSA Minadstest, CW
0000-1600 > SARTG WW RTTY Contest
0000-2400 ‘ SEANET Contest,
SSB
0700-1100
594 SSA Portabeltest, CW
1200-1200 < TOEC Field Contest, CW

Teckenforklaring:
* Regler iterfinns i detta nummer.
< Regler iterfinns i fdrra numret.
> Regler kommer i nasta nummer.
- Regler saknas.
mnn Regler iterfinns i QTC nr m irging nn.

>

KLUBBTAVLINGEN
KLUBBTAVLINGEN CW
Adalens Sandareamatdrer
Malardalens Radioamatorer
Kalmar Radio Am.Sallskap
Jemtlands Radioamatdrer
Norrkopings Radioklubb
Mariestads Am.-Radioklubb
Vasteris Radioklubb
Ham Club Lundensis
Aby Radioklubb
Botkyrka Radioamatdrer
Gellivare-Malmbergets ARK
Pejl Radioklubb
Westbo Radioklubb
Tekniska Hogskolans Radioklubb
Sundsvalls Radioamatdrer
Umei Radioamatdrer
Kronobergs Sandareamatdrer

3422
3270
2720
2219
1958
1556
1240
1191
816
804
784
768
688
576
343
320
260

KLUBBTAVLINGEN SSB
Kalmar Radio Am.-Sallskap
Sundsvalls Radioamatdrer
Vasteris Radioklubb
Botkyrka Radioamatdrer
Ham Club Lundensis
Vastra Blekinge SA
Kronobergs Sandareamatdrer
Malardalens Radioamatdrer
Radioforeningen i Karlstad
Norrkopings Radioklubb
Vasterdalarnas ARK
Tekniska Hogskolans Radioklubb
Kvarnbergets Amatorradiofdreni
Pejl Radioklubb
Aby Radioklubb
Westbo Radioklubb
Mariestads Amator Radioklubb
Gotlands Radioklubb
Goteborgs Sandare Amatdre
FRO Svartlosa
Gellivare-Malmbergets ARK

5690
3611
2902
2695
2649
2589
1796
1640
1501
1399
1278
1224
1207
1206
1175
1104
945
810
r 736
616
261

Sponsor
Manads
Testen
J
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R E G L E R
1996 IARU HF World Championship
Eligibility - All licensed amateurs worldwide.
Object - To contact as many other amateurs,
especially IARU member-society HQ stations,
around the world as possible.
Date - Second full weekend of July (July 1314, 1996).
Bands - 160 - 10 meter, (no WARC).
Contest Period - 1200 UTC Sat until 1200
UTC Sun. Both single and multioperator
stations may operate for the entire 24-hour
period.
Categories A) Single operator—phone-only, CW-only and
mixed-mode.
One person performs all operating and
logging functions. Use of spotting
nets is not permitted. All operators must
observe the limits of their
operators’ licenses at all times. Single
operator stations are allowed
only one transmitted signal at any given time.
B) Multioperator—single transmitter, mixed
mode only. Must
remain on a band for at least 10 minutes at a
time. Only one transmitted
signal allowed at any given time. (Exception:
Only IARU member-society
HQ stations may operate simultaneously on
more than one band, with one
transmitter on each band/mode. Only one HQ
station call sign per member
society per frequency band is permitted.) All
operators must observe the
limits of their operators’ licenses at all times.
Contest Exchange - IARU member-society
HQ stations send signal report and official
IARU member society abbreviation. All others
send signal report and ITU zone. A complete
exchange must be logged for each valid QSO.
Valid Contact A) The same station may be worked once per
band/mode.
Mixed-mode entries may work a station once
per mode (but only in the
generally accepted portions of that band for
that mode. Note: Reworking a
station in the phone portion of the band on
CW is not permitted). Example:
On any band, a station may be worked once
on phone and once on CW (in
the CW segment) for additional QSO credit.
However, this counts as only
one multiplier. Crossmode, crossband and
repeater QSOs do not count.
Where contest-preferred segments are
incorporated in regional band plans,
participants are requested to observe them.
B) The use of non-Amateur Radio means of
communication
(eg, telephone) for the purpose of soliciting a
contact (or contacts) during
the contest period is inconsistent with the
spirit and intent of this
announcement.
QSO - Points 1 p - QSO’s within your ITU zone, as well as
QSOs with all IARU HQ member-society
stations.
3 p - QSO’s within your continent (but
different ITU zone).
5 p - QSO’s with a different continent.
Multipliers - Total number of ITU zones plus
IARU member society HQ stations worked on
each frequency band. (Note: HQ stations do
not count for zone multipliers.)
Scoring - Multipliers times the total number of
QSO points.
Logs - You may submit your contest entry on
diskette in lieu of paper logs. The floppy
diskette must be IBM compatible, MS-DOS
formatted, 3.5 or 5.25 inch (40 or 80 track).
The log information must be in an ASCII file.
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One entry per diskette. An official summary
sheet with signed contest participation
disclaimer is required with all entries. You
may submit your contest entry via Internet to
contest@arrl.org. Send your ASCII summary
sheet file and your ASCII log file following the
ARRL Suggested Standard File Format.
Multipliers should be marked clearly in the log
the first time they are worked. Entries with
more than 500 QSOs total must include
cross-check sheets (dupe sheets).
Awards - A certificate will be awarded to the
high-scoring CW-only, phone-only, mixed
mode and multioperator entrant in each State,
each ITU Zone and each DXCC Country. In
addition, achievement-level awards will be
issued to those making at least 250 QSOs or
having a multiplier total of 50 or more.
Additional awards may be made at the
discretion of each country’s IARU member
society.
Conditions of Entry - Each entrant agrees to
be bound by the provisions of this
announcement, by the regulations of his/her
licensing authority and by the decisions of the
ARRL Awards Committee, acting for the IARU
International Secretariat.
Disqualification - An entry may be
disqualified if the overall score is reduced by
more than 2%. Score reduction does not
include correction of arithmetic errors. An
entry may be disqualified if more than 2% of
duplicates are left in the log. A three-QSO
reduction will be assessed for each duplicate
QSO found during log checking or for each
miscopied callsign.
Deadline - August 14, 1996.
Address -

IARU HQ
Box 310905
Newington, CT 06131-0905,
USA

Islands on the Air
Contest 1996
General - The aim of the contest is to
promote contacts between stations in
qualifying IOTA island groups and the rest of
the world and to encourage expeditions to
IOTA islands. Please note the changes to
rules 4(a) to 4(c).

Bands - 3.5, 7, 14, 21 and 28MHz. IARU
bandplans should be observed.
Modes - CW and SSB.
Categories (a) Single Operator. Only one transmitted
signal. Use of packet cluster or other
assistance during the contest places the
entrant in the multi operator category. CW
only, SSB only or MIXED-mode.
(b) Single operator limited. CW only, SSB only
or MIXED-mode. Operation is limited to 12
hours. Off periods must be clearly marked and
must be a minimum of 60 minutes in length.
(c) Multi operator single transmitter, MIXED
mode. The use of one ’’run” transceiver and
one ’’multiplier” transceiver is permitted. NB
This category is open to Island Stations only.
Sections (a) IOTA Island Stations Stations on an island
with an IOTA reference, for example AS-007,
EU-005. This section includes the British
Isles. Note: mainland G/GM/GW = EU-005,
mainland GI/EI = EU-115. Entrants intending
to operate from a location whose IOTA status
is not clear are advised to confirm validity by
reference to the IOTA directory available from
RSGB headquarters. Please indicate on the
entry whether the station is permanent or a
contest DXpedition, i.e. antennas and
equipment installed specifically for the

contest.
(b) World (listed by continent) Any station in a
location which does not have an IOTA
reference.
Exchange - Send RS(T) and serial number
starting from 001, plus IOTA reference
number if applicable. Do not use separate
numbering systems for CW and SSB. Stations
may be contacted on both CW and SSB on
each band. Entrants in section (a) MUST send
their IOTA reference as part of each contact.
Scoring (a) QSO Points Each contact with an IOTA
island counts 15 points. Other contacts count
5 points, except contacts with the entrant’s
own country or own IOTA reference, which
count 2 points.
(b) Multiplier The multiplier is the total of
different IOTA references contacted on each
band on CW, plus the total of different IOTA
references contacted on each band on SSB.
(c) Total Score The score is the total of QSO
points on all bands added together, multiplied
by the total of multipliers.
Logs - Entries are preferred on disk using
recognised contest software i.e. SD, CT, NA
but must be accompanied by a summary and
signed declaration that the rules and licence
conditions have been complied with. Separate
log sheets must be used for each band (but
not each mode). Paper logs are also
acceptable. Single mode entrants who make
contacts on the other mode should submit
these separately as checklogs. Logs must
show: Time, Callsign, RST/serial number/
IOTA reference sent, RST/serial number/IOTA
reference received, multiplier claimed, and
QSO points. Entrants are encouraged to
submit cross-check (’’dupe”) sheets and a
multiplier list. IOTA stations must state their
location, i.e. island from where they operated,
as well as their IOTA reference number.
Checklogs from non-entrants are welcome.
Awards (a) Certificates will be awarded to leading
stations in each category and section, and in
each continent, according to entry.
(b) The CDXC Geoff Watts Memorial Trophy
(Non returnable) will be presented to the
entrant whether single operator or a multi
operator group in the IOTA Islands stations
section (Non DXpedition subsection) with the
overall highest score regardless of mode.
(c) The IOTA Trophy (non-returnable) will be
presented by the IOTA Committee to the
entrant, whether single-operator or a multi
operator group in the IOTA Island Stations
Section (DXpedition subsection), with the
overall highest score, regardless of mode. A
trophy will also be awarded to the leading
non-DXpedition IOTA entrant.
Deadline - 31st August
Address -

RSGB IOTA Contest,
c/o S. Knowles G3UFY,
77 Bensham Manor Road,
Thornton Heath, Surrey,
CR7 7AF, England.

Colombian
Independence Contest
Sponsored by the Liga Colombiana de
Radioaficionados.

DATE: Third full weekend in July every year.
Time - OOOOz Sat - 2400z Sun.
Mode - CW/SSB (CW Only or SSB Only, No
Mixed)
Bands- 80, 40, 20, 15, 10m
QTC Nr 7 96

Classes Single Op, Single Band
Single Op, All Band
Multi Op, Single TX
Multi Op, Multi TX
Exchange - RS(T)+QSOnr beginning with 001.
QSO-Polnts 5 p. per QSO with HK-HJ stations
3 p. per QSO with DX station
1 p. per QSO with same country
Multipliers - Multipliers are DXCC countries
and HK districts per band.
Final Score - Total QSO-points times total
multipliers.
Logs - Ingen information, antagligen som
vanligt, logg + summary sheet.
Deadline - Aug 31
Address -

Liga Colombiana de
Radioaficionados
Colombian Independence
Day Contest
Box 584, Santa Fe de Bogota,
Colombia

Venezuelan Independence Day Contest
Sponsored by the Radio Club Venezolano.
Time - OOOOz Sat - 2400z Sun
Bands - 80 - 40 - 20 - 15 - 10 meter.
Classes Single Op, Single Band
Single Op, All Band
Multi Op, Single TX
Multi Op, Multi TX
Exchange - RS(T)+QSOnr starting from 001
QSO-Points 1 p - for contacts with stations in same
country.
3 p - for contacts on the same continent.
5 p - for contacts with different continents.
Multipliers - One multiplier for each YV call
area contacted on each band and one
multiplier for every different country worked
on each band.
Final Score - QSO-points times the number
of multipliers.
Logs - Include summary sheet and signed
declaration of rule observance.
Deadline CW - Oct 31
SSB - Sep 30
Address -

Radio Club Venezolano
Concurso Independencia
Box 2285
Caracas 1010-A , Venezuela

NSA Forsamlingstest
Sommar 1996
FrekvenserSSB: 1835-1850, 3740-3790, 7040-7090 kHz.
CW : 1820-1835, 3510-3550, 7010,7040 kHz.
Anrop - SSB ”CQ forsamlingstest”, CW ”CW
SM FG TEST”. De stationer som deltar i b£de
CW och SSB deltar i b£da klasserna.
Testmeddelande - RS(T) + Forsamlingsbeteckning enl. Record Book.
QSO-poang - SSB 1p/QSO, CW 2p/QSO.
Varje station far kontaktas en g&ng per band/
mode. Dublett QSO’n godkanns endast for
erh^llande av ny multipel. For mobilstationer
galler att dessa som regel ej kan erhAlla ny
multipel, varfor dessa d& far tillgodorakna sig
QSO-poang. Det ar tillAtet for mobila och
portabla stationer att byta QTH/fbrsamling.
Det nfaste dock klart framgS i loggen nar byte
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har skett.
Multlplar - Varje kord forsamling i varje del
ger en multipel. Dessutom raknas den
forsamling man kor ffan som kord, dvs den
ger ocksS en multipel forutsatt att man kor
minst 4 QSO (i enlighet med reglerna for
Diplom Sverige). Vid QSO mellan tv&
mobilstationer raknas i fosta hand ny multipel.
Vid godkand dublett QSO kan man aidrig fa
b£de QSO-poang och multipel.
Slutpoang - Summan QSO-poang multiplice
rad med summan multiplar. For mixed-klassen
galler: Summan QSO-poang p£ bAde CW och
SSB multipliceras med summan av multipliers
p& b£de CW och SSB.
Utlandsstationer - Dessa ar valkomna att
kora i testen. Kontakter med dessa ger
samma poang jamte en multipel per DXCCland per band/mode forutsatt att de utlanska
stationen insander logg.
Loggar - Loggar far inte innehAlla mer an
50% QSO med samma station per band/
mode. Den som ej insander log kan ej heller
tillgodorakna sig dessa QSO’n for Diplom
Sverige. Anvand separata loggar p& varje
band. Glom ej att ange namn och adress i
loggen, s£ att ev priser slipper g£ i retur.
Deadline - 30 dagar efter testen.
Adress -

NSA, Box 25
611 22 NYKOPING

European HF Championship
EVERY YEAR FIRST SATURDAY IN
AUGUST
10.00 -22.00 UTC CW/SSB

Objective - For European amateurs to
contact other European amateurs - to
determine European HF champion. Only EU
to EU contacts count.
Calling - CQ EU on CW and CQ EUROPE on
SSB.
Bands - All bands 1,8 through 28 MHz except
for WARC bands. Avoid using DX portions of
the bands.
Type Of Competition Only Single Operator - All Band category in
three classes: CW only, SSB only and CW/
SSB.
Only one signal allowed at any one time; the
operator can change bands or modes at any
one time, CW contacts on the SSB portion of
the bands or vice versa are not allowed.The
same station may be worked on CW and on
SSB on the same band. Cross band/mode
contacts are not permitted.
Exchange - RST report (CW) or RS report
(SSB) plus two digit number designating to
the last two digits of the year of operator’s
first license (i.e. 57982 or 5982 means that
operator obtain his first amateur radio licence
in the year 1982).
Multiplier - A multiplier of one (1) for each
different last two digit numbers of received
reports per band regardless of mode.
Points - Only contacts between European
stations count for points and multipliers.
Contacts on SSB count one (1) point,
contacts on CW count two (2) points.
Scoring - The final score is the total sum of
the QSO points from all bands multiplied by
the sum of multipliers from all bands.
Awards - CW/SSB winner will be awarded
with a cup and will be announced as EURO
PEAN HF CHAMPION for that year.
Respectively, only CW and SSB winner will
become the CW and SSB HF EUROPEAN
CHAMPION. Second and third places will be
awarded with plaques. Additionaly, first place
certificates will be awarded for winners in

every participating country. Other special
awards may be given by the championship
committee’s decision. Persons or
organizations interested in sponsoring a
trophy are encouraged to contact the address
below. To promote low power operations,
stations with power output of 100W or less will
be marked regardless of the place or
category.
National Competition - Separate list of
national scores will be published. Scores of all
logs from one country will be summed for
national list regardless of clubs.
Log linstructions a) all times must be in UTC
b) all sent and received exchanges are to be
logged
c) indicate multiplier only first time it is worked
on each band regardless of the mode
d) logs must be checked for duplicate
contacts, correct QSO points and multipliers.
Submitted logs must have duplicate contacts
clearly shown.
e) entrants are encouradged to send logs on
disks. IBM MS-DOS compatible disks are
recommended. Logs should be submitted in
ASCII.
f) use a separate sheet or file for each band
g) each entry must be accompanied by a
summary sheet (on a paper) showing all
scoring information,station description,
contestant’s name and address in BLOCK
letters and signed declaration that all contest
rules and regulations for amateur radio in the
coutry of operation have been observed.
h) all entrants are required to submit cross
check sheets (an alphabetical list of calls
worked) for each band.
i) unmarked duplicate contacts and broken
calls penalty: up to 3%, three (3) additional
contacts removed; over 3% is grounds for
possible disqualification. Disqualification will
occur with other violations of the rules.
Deadline - August 31st. Indicate EU HF
CHAMPIONSHIP on envelope.
Address -

Slovenia Contest Club,
Saveljska 50,
61113 Ljubljana, Slovenia

YO DX Contest
Sponsored by the Romanian AR federation.
Time - 2000z Sat - 1600z Sun
Bands - 80, 40, 20, 15, 10m
Modes - CW/SSB, no crossmode QSOs
Classes Single Op, single band
Single Op, multi band
Multi Op, multi band
Exchange - RS(T)+ITU-Zone. YO-stations will
send RS(T)+two letters indicating their county.
QSO-Polnts 2 points for QSO with own continent.
4 points for QSO with different continent.
8 points for QSO with YO-stations.
Multipliers - ITU-Zones and YO-counties
worked per band.
Total Score - Multiply total QSO-score with
total number of YO-counties and ITU-zones
worked per band.
Deadline - Aug 31 (inte saker men verkar
rimligt /red.)
Address -

RARF,
PO BOX 05-50
R-76100 BUCHAREST,
ROMANIA
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W/SUMs

Amatorradio
p£ frekvenser over 30 MHz

SM7GVF Kjell Jari, Sommarvagen 9A,
352 37 Vaxjd. Tel /Fax 0470-291 60
Packet: sm7gvf@sni7gvf.g.swe.eu
e-post: kjell.jar1@enator.se
Testledare: SM5RN/Derek Gough, Box 130 15,
600 13 Norrkoping, Tel 011-18 77 88

I host sa har vi tva storre moten, det forsta ar NRAU (Nordiska Radio Amator
Unionen) motet, forsta helgen i Septem
ber, dar de nordiska landerna traffas (i
Stockholm i ar) och det andra ar IARU
Region 1 motet i Tel Aviv forsta veckan
i oktober. Till det senare Finns ett stort
antal motioner och forslag som kommer
att behandlas. Jag listar har kort de mo
tioner som beror Trafiksektion VHF.
Jag, som ar vald till VHF manager av
er, kommer att representera er pa dessa
moten och vill ha synpunkter pa behandlingcn av motionerna.
Trafiksektion VHF bestar, forutom av
mig, av SM7HCJ som ar vice trafiksekreterare, och det ar till honom ni vandcr er med repeaterfragor. SM5JXA,
fyrfunktionar, besvarar fragor om fyrar.
SMODZL, satellitfunktionar, handhar
satellitfragor (med egen spalt i QTC).
Testledare SM5RN lagger ner stort arbete pa loggar for aktivitetstesterna. Ovriga tester som SSA star for loser vi fran
fall till fall,jag har bl a haft god hjalp av
SM7THS. Tack alia.
Nu nar ni laser detta nummer ar det hog
tid att lamna uppgifter till Topplistan om
antalet korda rutor, laget 96-06-30 galler.
Passa aven pa att rapportera till Hort och
kort!

73/Kjell, SM7GVF

AKTUELLATESTER
Jull
DagTidTest
2 1700-2100
6-7 1400-1400
1700-2100
9
16 1700-2100
23 1700-2100
27 1400-1900
27 2000-2300
28 0500-1000

Regler
12/95
Aktivitetstest VHF
6/95
SRAL Nordiska test
12/95
Aktivitetstest UHF
12/95
Aktivitetstest MIKRO
12/95
Aktivitetstest 50 MHz
Estonian Open 144 MHz 7/96
Estonian Open 1296 MHz7/96
Estonian Open 432 MHz 7/96

Augustl
Dag UTCTest
3-4 1400
3
0700-1000
0700-1000
4
6
1700-2100
13 1700-2100
20 1700-2100
27 1700-2100

Regler
The IX Sudety Contest
NSA Forsamlingstest
NSA Forsamlingstest
Aktivitetstest VHF
Aktivitetstest UHF
Aktivitetstest MIKRO
Aktivitetstest 50 MHz
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7/96
7/96
7/96
12/95
12/95
12/95
12/95

Motioner till IARU Region 1 motet
Nedanfoljer p g a utrymmesskdl en kortare sammanstcillning av de viktigare motionerna
som kommer att behandlas vid motet i oktober. Kompletterande uppgifter kan fas av
mig. VHFkommitten heter C5, och motionerna numreras CS.nn, hdr anges endastnn.

• 4. RSGB om 10 GHz bandplan p g a
att WLL (Wireless Local Loop) far en
10,15- 10,30 GHz i UK.
• 5. RSGB om tidplan for overgang till
12,5 kHz. pa 144 MHz.
• 8. RSGB om bandplan for 144 - 145
MHz. Huvuddragen som stods av oss
med flera medlemslander ar att minska
fyrbandets storlek samt flytta ner det till
smalbandssdelen av bandet, vilket aven
det krymps nagot, detta till forman for
data och all modes. Fyrbandet som anvands av de som kor DX narmare
anvandarna, samt utgor en buffertzon
mellan CW/SSB och digitala moder/all
modes sektionen. RSGB:s forslag ar
144,0 - 144,400 CW/SSB, 144,425 144,500 fyrar, 144,510 - 144,7125 data,
144,7125 - 145 All modes.
Vilken ar era synpunkter?
• 11. RSGB om polarisation via EME pa
3 GHz och uppat. En anpassning till gallande praxis om linjar polarisation.
• 12. RSGB Guidelines for fyrar, deras
nyckling och frekvensavstand.
• 14. SSA:s motion om lanksegment i

DXCC
Grattis till SM2CEW som korde 5B4/
DL5MAE pa 144 MHz manstuds (EME)
den 23/5. Det blev det 100:e landet for
Peter, som da kvalificerar sig for DXCC!
Vad vi vet ar det nummer tva i Sverige,
SM7BAE var forst for ett par ar sedan.
Vem hade kunnat tro det for tio ar sedan,
att ett diplom som alia jagar pa kortvag
skulle erdvras pa 144 MHz!
Expeditioner
SM0KAK m fl kommer att aktivera
YL1A/A (KO07) (Lettland) i ett fyrtorn
pa 50 - 1296 MHz samt 10 GHz under
23/7 - 29/7, man har aven kortvag.
Lasse, KAK, berattar att aven i ar kom
mer DG0KK troligen att aktivera rutorna
JO85 JO95 KO05 KO04 KO03 KO 13
och KO23 pa 144 - 1296 MHz. Se efter
pa packet for mer information.

73/Kjell

ovre delen av 437 MHz.
•15. MRASZ om MS CW anropsfrekvens. De menar att nuvarande bokstavrekommendation ej efterlevs, och foreslar att 144,100 anvands for norr/vast
sandning udda minuter och 144,150 for
syd/ost sandning jamna minuter.
• 19. EDR. Andring i 50 MHz bandplan:
50,100 CW MS referensfrekvens, 50,150
SSB centerfrekvens, 50,200 SSB MS
referensfrekvens.
• 24. SRAL om procedur att rikta antennen efter klockan (eller 180 grader at
andra hallet) for att oka chanserna till
QSO pa band med liten aktivitet.
• 25. SRAL foreslar att ordforandcn
skriver brev till storre tillverkare av
amatorradioutrustning med onskemal om
prestanda pa radioapparatcr (sadan som
har HF-betydelse).
• 29. SRAL om att fyrar inte skall sanda
langre an nodvandigt, och hellre kanske
bara V-tecken. Detta for att lattare kunna
skilja fyrar fran annan interferens som
okar i var varld.

Synpunkter mottages tacksamt!
Kjell

SSA
HQ-Nat
Kors varannan
Iordag,
jamna veckor
Frekvens:
3705 kHz + -QRM
Mode: SSB
Tid: 0900 Svensktid
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VHP

18th Nordic VHF UHF SHF-mote i Espoo, KP20HF.
Den 7-9 juni 1996

Rapport frdn det arligen aterkommande Nordic VHF/SHF/SHF-motet,
denna gang arrangerat av RA TS, Radio Amateur Technical Society, OH2NXX,
tillsammans med SRAL Finlands Amateur Radio League.

I

Avrundning med en ”Ham Dinner” dar sa gott som samtliga 192 inloggade
besokare deltog. Stdrsta delegation utanfor OH-land varJran Sverige, darefter Danmark och Norge. En representant kom Jran Estland och en Jran
England.
RATS har mer an 300 mcdlemmar och ar en
av SRAL’s stdrsta klubbar. Motet anordnades i Espoo trakten, omkring 25 kilometer
firan Helsingfors.
Ett intressant inslag var fasbrusmatningen
av 2m transceivers. Matsystemet som har
utvecklats och byggts av OH2MCU och
OH3CU. Systemet ar fortfarande battre an
kommersiell utrustning trots att den utvecklades under senare halften av 80-talet. Manga
motesdeltagare utnvttjade mojligheten att
mata sina riggar.
Jukka OH6DD holl ett intressant foredrag
om beacons i Skandinavien med ifyllnad av
Ivan OZ7IS och LA 1BR Helge. Ovriga fore

Programmet var valjylld med aktiviteter. EJler
incheckningen ochformaliteterna ordnades ett grillparty
och trots myggor och rok in togs en mangd korvar och
dracks en del ol. Har dr bl aSMODFP/Per, SM3AKW/
Kalle, SM5GHD/Lasse och SM7GVF/Kjell.

drag handlade om Tropo Scatter, Meteor
Scatter och P3D och lOghz sandarc av
OH7JP/Amsat-OH.
En diskussion med samtliga Nordiska VHFmanagers avrundade motet. Dar behandlades de olika ’’Proposals” infor motet i Israel
hosten 96. Bl.a. Channel separation 12.5
kHz, satellit koordinering, technical
standards, och beacon policy.
Nasta ar ar det Sveriges tur att arrangera
motet och i skrivandes stundar tvaplatser pa
forslag namligen Goteborg eller Kalmar.

SM5RNDerek

En loppmarknad ingick dar deltagare kunde stalla ut och sdlja sina pinaler.
Ett annat inslag var Nordic Cellphone Throwing Championship som gick ut pa at
kasta enficktelefon sa nara som mojligt intill en pinne nedstucken i jorden. Ficktelefonen fungeradefaktiskt efter att ettfemtiotalpersoner hade kastat den.
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Nagra av SM-delegaterna: bl a
SMOLKE/Ove, SMOFHF/Bengt och
SMOSBI/Pon tus.
- Ett intressant inslag var fasbrusmat
ningen av 2m transceivers, tyckte manga.
- Systemet dr battre an kommersiell
utrustning trots att den utvecklades un
der senare halften av 80-talet, var nagot
som uttalades.
Nordic VHF-managers: OHICF/Jari,
LA IBR/Helge och SM7GVF/Kjell.
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VHP
Manstuds (EME)
Mitt namn ar Bjorn, SM7SJR. Jag kor
en hel del EME pa 144 MHz, och tankte
komma med manstuds information till
VHF-spalten eftersom jag ar ganska aktiv. Skicka garna info direkt till mig sa
sammanstallerjag.

Det ligger tva intressanta EME expeditioner framfor oss inom den narmaste
tiden. Med callet 3 V8BB kommer Frank,
DL8HYR, att bli QRV under tiden 6/7 18/7.
Locatorn blir JM46, och han kommer att
kora bade 6 och 2 meter, meteorscatter
och manstuds. Pa 2 m EME kor han och
sked stationerna pa 144,090 medan
random kors pa 144,092. 3 V8BB sander
alltid jamna minuter. Utrustningen ar 4 x
17 element DJ9BV antenner och effekten
700 W. SM-stationer pa skedlistan sa har
langt ar SM7SJR, SM5MIX och
SM6CMU.

Den andra cxpeditionen ar V47/
W6JKV, med operatdrer W6JKV och
K6MYC som bada ar mycket rutinerade.
De kommer att kora 6 m, 2 m och 70 cm
under tiden 29/6 - 9/7.
Locator de har pa St Kitts ar FK87. Pa
EME sander sked stationer pa 144,080
och V47 pa 144,082 samt icke-skedade
stationer ropar pa 144,084. V47 sander
jamna minuter.
Pa 144 MHz kommer man att anvanda
en long yagi eller 4x9 element. Sked
stationer ar i skrivande stund SM7B AE,
SM6CMU, SM7SJR och SM5MIX.
Tyvarr sa missade jag sjalv 5B4/
DL5MAE men flera SM stationer korde
Wolfgang, bl a SM5MIX, SM2CEW och
SM5FRH, det ar bara att gratulera.

73, Bjdrn/SM7SJR

Test regler

Regler for 1996 Estonian Open Field ay
Tider och frekvenser:

Lordag 27 juli, kl 1400 - 1900 UTC, 144
MHz
Lordag 27 juli, kl 2000 - 2300 UTC, 1296
MHz
Sondag 28 juli, kl 0500 - 1000 UTC, 432
MHz
Mode: CW, SSB, FM, AM
Klasser:
A - Single operator, ett band (SOSB)
B - Single operatlr, flera band (SOMB)
C - Multi operator, flera band (MOMB)

(endast en sandare at gangen).
D - Icke-ES som inte kunde fa QSO med
Estland.
Testmeddelande: RS(T) + lopnummer
med borjan pa 001 pa varje band +
LOCATOR.
Alla deltagare kan kontakta varandra, dock
maste minst ett QSO med en ES station
genomforas.
Det ar tillatet att kora samma station flera
ganger, bara det forflutit minst 1 (60 min)
timme sedan forra kontakten. Man har inte
lov att byta QTH under testen. Kontakter
via repeatrar, satteliter eller EME ej tillatet.
Poangberakning: 1 poang per km. Kon
takter under 10 km ger 10 poang. Vid beriikning av avstand skall oversattningsaktorn 111.2 km/grad anvandas.
Multiplier: 144 MHz = 1,432 MHz = 2,
1296 MHz = 4
Slutpoang: Summan av Antalet kilometer
* bandmultipel per band.
Loggar: Separata loggar for varje band.
Fyll i ett sammanstallningblad med uppgifter for varje band. Loggar skall vara poststamplade senast 31/8 1996 och skickas
till:
ES Open FD 96
ERAU VHFManager
P O Box 125
Tallinn EE0090
ESTONIA
Bifoga 1 IRC sa far du testresultaten i retur.
Regler for The IX Sudety Contest

Tid: 3-4 augusti, 1400 - 1400
Klasser:

Single Op
Multi OP
Band: 50, 144, 1296, 2300, 3400, 5650
och 10000 MHz
Trafiksatt: CW, SSB, FM
Testmeddelande: RS(T) + lopnummer +
LOCATOR. Lopnummer borjande pa 001,
separat for varje band.
Poang: 1 poang per km, bonus for varje ny
locator (JO76) ar 1000.
Loggar: IARU standard sandes post16

stamplade senast 25/8 till
Sudecki OT.PZK
PO.Box 215
58 500 Jelenia Gora
Polen
NSA Forsamlingstest VHF
Sommar 1995
Tider: Lordag 3 aug 1995 kl 0900-1200

svensk tid (CW), Sondag 4 aug 1995 kl
0900-1200 svensk tid (SSB+FM)
Frekvenser: 2 menl IARU
Klasser: VHF mixed, VHF CW, VHF foni
for CEPT2 och UN cert, icke-SM
Testmeddelande: RS(T) + forsamlingsnummer enl RECORD-BOOK
QSO-poiing: Foni lp/QSO med eget distrikt och 2p/QSO med anna distrikt. CW
2p/QSO med eget distrikt, 3p/QSO med
annat distrikt. OBS distrikt 5 och 0 raknas
som ett och samma. Varje station far kontaktas en gang per dag. Dublettkontakter
godkannes endast for erhallande av ny
multippel. For mobilstationer galler att
dessa som regel ej kan erhalla ny multipel,
varfor dessa da istallet far tillgodorakna sig
QSO-poiing. Det ar tillatet for mobila/
portabla stationer att byta QTH/forsamling
under testen. Det maste klart framga i log
gen nar byte skett.
Multiplar: Varje kord forsamling och
varje nytt lan per dag ger en multipel.
Dessutom raknas egen forsamling som
kord, men forst efter att man kort 4 QSO
dariffan.
Slutpoang: Summa QSO-poiing x summa
multiplar.
Utlandsstationer: Dessa iir valkomna att
deltaga i testen. Kontakter med dessa ger
samma poiing jamte en multipel pr DXCCland under forutsattning att den utlandska
stationen sant in log.
Loggar: Insiindes senast 30 dagar efter
testen till
NSA
Box 25
611 22 Nykoping.
Loggar far ej innehalla mer an 50 % QSO
med samma station pr mode. Den som ej
sander in log kan ej tillgodorakna sig dessa
QSO for DIPLOM SVERIGE. Glom ej
ange certifikatklass.
Ovrigt: Du som behover RECORD-BOOK,
satt in 80 kr pa NSA postgiro 92199-9. Ny
upplaga up-to-date pr den 1/1-95 och innehaller all nodvandig information. Du som
skall trycka QSL, tiink pa att ange
forsamlingsbeteckningen pa kortet. Har du
synpunkter eller forslag pa forbiittringar,
meddela mig Tillsammans kan vi gora
testen annu battre.
73!SM5BDY/Evert
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A KTIVITETSTESTE R
Call
LOC QSO
2S0 Poai
Poang
SM7 CMV/7 JO65 143 71574
SM7LHI
JO65 105 47970
SM7BOU JON 98 42650
JO76 79 37552
SK7JC
SM1MUT JO97 62 36041
SM7ALC J065 53 33286
J077 83 32851
SK7HR
SM1LPU
JO97 53 31430
JO68 84 31002
SK6EI
JO99 74 30410
SKOCC
SK5CG
JPOO
„ 65 29143
SM4VQP/4 JO79 81 28974
SK6HD
JO68 83 27832
SKOUX
JO99 62 27776
SM4RGD JO79 70 27524
SM6TMQ JO67 69 26288
JO66
SK70L
____ 67 25921
SM4RPP/4 JO79 73 25487
SK7BT
JO65 69 25259
SLOCB
JO89 64 24378
SK7AX
JO77 57 22889
SM7HWD JO65 64 22859
SM6FOV JO78 53 22427
SM5GHD JO88 57 20796
SM1REI
JO97 34 20275
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

SMOEPO
19037
SM7LXV
19012
SK3QE
18791
SM5RN
18063
SL1ZXK
17907
SK6QW
17713
SM5KQS 17653
SM5HL
17580
SM7VHS
16906
SM7UYS
16712
SK7CY/7
16530
SM5VDB
15874
SM6VKC
15703
SK4KO
15602
SM6UMO/615273
SK6NP
14970
SM6MCU 14723
SM6VQX
14695
SK2AZ
13961
SM3BEI
134 33
SM1CJV
12972
SK3AH
12934
SK3BP
12920
SM6MVE
12857
SM5UFB
12833
SM5MCZ 12432
SK6IF
_____
12392
SM4TRB/P 11763
SM4EFW 11697
7S2AT
11248
SM2PYN
11224
SK5BN
10618
SM6MHE 10615
SM5SHQ 10354
SM7HGY 10319
SM6USS
9993
SM3LWP
9889
SM7DH
9799
SM5TSW
9680
SM5CIH
9546
SM4KJN/4 9426
SM6VZE
9110
SM3RIU/3 9052
SM7MXP
8584

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

SM4HEJ
SM5TJH/7
SM4VLH
SM5DYC
SK4EA
SM7AEW
SK6AG
SM5PAG
SM2OKD
SM4UTD
SL5ZZ0
SM6DBZ
SM5ACQ
SM5RTA
SM7RTF
SM6UQL
SK4RL
SM4VOZ
SM5VAK
SK5SU
SM6NT
SM4SCF/4
SM6VHW
SM6MFA/M
SM6VKB/6
SLOZZF
SM2VHB
SM6VTZ
SM6ANW
SM7TWP
SM5VVQ
SM4KL
SM6AHU
SK3BG
SM6PEF
SM7SKO
SM6UXG
SM5VIH
SMOCXK
SM6TRZ
SM2ERL
SM4ATA
SM5PEY
SK4IL
SM4KBC
SM6VYK
SM5VMX
SM5ERP
SM6SKU
SM6CPO
SM4TYA
SM5NDI
SM2AZG
SM5VDU
SM5VIL
SM5TC/5

8362
8108
7996
7841
7809
7807
7694
7595
7581
7398
7356
7086
6973
6969
6845
6621
6099
6022
5844
5503
5494
5225
5034
4724
4631
4426
4351
4280
4223
3906
3902
3872
3614
3440
3425
3374
3371
3205
3172
3084
2810
2751
2561
2511
2476
2438
2127
2004
1917
1882
1545
1403
669
535
530
501

Call
LOC (
SMOFZH JO99
SM7BOU JO66
SMOFMT JO89
SKOCT
JO89
SK7BT
JO65
SM3AKW JP92
SM3BEI
JP81
SKOUX
JO99
SK7CY
JO66
SK6HD/6 JO68
SM5DFF JO88
SM7FMX JO65
SICCA
JO86
SK6EI
JO68
SKOCC
JO99
SM4RPP/4 JO79
SK6NP
JO68
SM7LXV JO65
SM6MVE JO67
SK5CG
JP80
SK7AX
JO77
SM6MFA JO68
SK6AB
JO57
SM6CEN JO57
SM7ECM JO65

ISO
49
57
43
42
54
35
35
36
44
38
31
42
27
29
24
25
24
27
23
18
21
18
23
18
22

Poang
24485
21472
20946
20890
18616
16614
16562
16463
15080
14869
13531
13479
12915
11548
11512
10031
"■*
9509
9493
9041
8495
8340
8174
7934
7340
7263

SM5HL
26
SM4SJY/P
27
SM2DXH
28
SM4DXO
29
SM5SHQ
30
SM2PYN
31
SM6UQL
32
SM1MUT
33
SM4EFW
34
SM3LWP
35
SM7HGY
36
SM3UNK
37
SM2OKD
38
SK3QE
39
7S2AT
40
SM4BRD
41
SM2AZG
42
SM5TC/5
43
________
BASTA DX:
SKOCT - DF9CYJO54 7 29 km

VHF N-LICENS
Nr
Call
' "
SH3AAR
1
SMOVSV
2
«...
................ —
. -—
BAST ORB N-CERT SH3AAR - OH6AI 444km.
SENT INKOMMEN LOGG SM4TYC.
CHECKLOG: SM7VQD
BASTA DX:
SM7CMV/7 ■ 0N4KST J020 820 km

50 MHz
SO Poang
•’
Nr
Call
SK7BT
22 14509
1
SKOUX
2
28 13620
SM6MPA
17 1 2808
3
SMOFMT
4
24 11869
SM7EBI
14 10803
5
SM6VKC
6
SM1MUT
7
8S1FR0
8
SK6AB
9
SM6MVE
10
SM6MFA
11
SM4HEJ
12
SM5NVF
13
SKOCT
14
SM5PPS
15
_____
BASTA DX:
SM6MPA • I6ADU JN72

V

Per-Einar har igang sin sandare pa 50,079
mest jamt, han ar aven QRV pa 144 MHz MS/
EME.
SM7VHS (JO76), Martin, berattar om sin
forsta ES oppning 10/5: 12:48 Z32DR
(KNO1RX), 12:54 HB9SNR (JN36MQ), 13:05
DF4IE (JN48DW), 13:11 HB9JAW (JN47CE),

13:15 DJOYS (JN48FD),
13:19 SV8CS (KM07KS), 13:36 IK3GES
(JN64CP), 13:42 I7CSB (JN71QQ), 13:44
IK3GHZ (JN65DM), 13:50 OE2MJM
(JN67MT), 13:57 IK8DYD (JN71EB), 14:08
I8TWK (JN70GR), 14:13 EA6ADW (JM19LU),
14:24 IK7XGF (JN71QM). Antennen var en
dipol 4 m over marken och riggen en IC 706.
SM7FJE 26/5 1653 TR8CA. TR8CA ar aktiv
alia kvallar, och TR8A fyren ar QRV pa
50,049 MHz.
10 GHz
SM7ECM (JO65): 8/6 Pa regnscatter kl 1300
- 1642: DC6UW (JO44), OZ2OE (JO45),
DL3YEE (JO42) 490 km, DK1KR (JO53),
DL9CW (JO52), DL4IB/P (JO54). Aven SSB
och FM gick att anvanda! Anders kor ca 10
W. Regnfronten kom fram till Anders ca kl
2000.
Tack for rapporterna, Kjell
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28
29
30
31
32
33
34

SKOUX
SK2AT
SK7CA
SK6EI
SK6NP
SK6HD
SK6DW
SK4BX
SK7JC
SKOCC
SIC AX
SK6QW
SK7CE
SK5CG
SK7CY
SK3AH
SK3BP
SK6AG
SK7HR
SK4A0
SK4DM
SK7YX
SK3QE
SK5DB
SLOCB
SK5BE
SK6IF
SK5AA
SL1ZXK
SK2AZ
SK7BV
SK5AS
SK6AB
SK4K0
SK4RL
SK4EA
SK5MR
SK5DV
SK3LH
SK7U0
SK7MO
SL5ZZ0
SKOMT
SK5SU
SK6LK
SK6LU
SLOZZF
SK3BG
SK6GX
SK5BB
SK4Y0

TIOiTOPP

Summa
Poang
266458
239428
189467
120868
110137

SK5BN

MIKRO MULTI
Call
LOC QSO Poang
Nr
SM7ECM JO65 25 11688
1
SM6EAN JO57 17
’ 9548
2
SM3BEI
JPB1 13 4032
-----~
3
BASTA DX:
QRG 2G3 SM6EAN ■ LA2D 191 km
QRG 5G7 SM7ECM ■ SM6EAN 236km
QRG 10G SM6EAN - LA6LCA 175km

69697
68821
64927
57570
56679
56498

1
1
2
1
2
2
4
1
2
1
1

2

1

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

51937
49590
47236
46690
46162
45437
39146
32851
30603
27782
26288
25031
24631
24378
23497
19478
18945
17907
16771
16712
15874
15868
15602
15525
15207
12833
9110
9052
8584
7807
7356
6650
5503
5494
5034
4426
3440
1882
1403
896

98.66
93.94
92.44
91.49
88.18
73.10
71.10
67.20
62.94
62.72
59.57
59.55
58.55
58.26
57.07
48.16
34.19
33.97
32.22
29.30
27.61
24.96
20.65
20.62
18.89
16.61
12.91
7.06
5.27
3.36

orra
2
1
3
9
5
4
6
2
0
7*

Call
SM7CMV
SKOCC
SK6HD
SK6EI
SM7BOU
SM7ALC
SK7BT
SK5CG
SM6TMQ
SK7JC

Antal Summa
5 343263
5 183605
5 174024
5 172914
5 1 68919
5 1 60480
5 158295
5 153256 (
5 150891
4 143722 (

Call
SMOFZH
SM3BEI
SKOCT
SM3AKW
SM7BOU
SKOUX
SICCA
SK7BT
SKOCC
SK6EI

Antal Summa Forra
5118277
5 100099
5 92885
..........
5 87041
5 80543
4 72972
5 72265
5 66941
5 64800

MIKRO 1296
nr
van
SM7ECM
1
SM3BEI
2
SM5FHF
3
SM5QA
4
SM4DHN
5
8
SM3AKW
7
SM6EAN
SKOCT
8
SK7BT
9
SM7FMX
10
MIKRO MULTI
Nr
Call
SM7ECM
1
2
SM6EAN
SM5QA
3
SM3BEI
4
SKOCT
5
SM4DHN
6
7
SM6PGP
SM3AKW
8
SK6AB
9
SMOLCB
10

50 MHz
Nr
Call
SKOUX
1
2
SMOFMT
SK7BT
3
4
SM6MPA
SM6MVE
SM7NYI
SM6VKC
SM4HEJ
SM7EBI
SM1MUT

5
5
3
5
4
5
5
5
4

30056
27117
24590
20202
19379
16112
15684
11953
10972

(

Antal Summa Forra
5 66919
1
43778
2
3
23426
22472
1 3322

53813
35599

15655
14529
10803
10148

j

Resultat OH - SM Landskampen 1995

Hort och kort
50 MHz
JX7DFA (IQ50), Per-Einar pa Jan Mayen,
berattar om Aurora-E QSO:n: 14/5 ca 2130
SM6MVE, SM7CMV, SM7FMX, SM7SCJ. 25/
5: ca 2045 SM4POB, SLOZG, SMOAJU,
SMODME (ej komplett), SMOFMT, SMOKAK,
SMOKCR, SMOVDA, SM2VFI, SM3BIU,
SM3EQY, SM3JGG, SM3VEE, SM5NVF.

KLUBBTAVLINGEN

MIKRO 1296
Nr
Call
SM7ECM
1
SKOCT
2
SM5FHF
3
SM5DGX
4
SM4DHN/PJP6O
5
SM3BEI
6
7
SM6EAN
SM2DXH
8
SM5CTV
9
SM7FMX
10
SKOUX
11
SM4EFW
12
SK7BT
13
SM4TRB/PJP70
14
SM1MUT
15
SM4DX0
16
7S2AT
17
SM7K0J
18
..........
BASTA DX:
SM5DGX • OH6NSG 541 km

KLUBBTAVLINGEN
nr
Amain poang
SKOCT
6 5221.44
1
SK5BN
6 5168.86
2
SK7BT
6 4584.11
3
SK70L
4
6 2080.36
SK2AT
5
6 1828.85
SK4A0
6
6 1744 00
SK6EI
6 1719.37
7
SICCA
5 1613.92 (
8
SK1BL
6 1601.70 (
9
SK6QW
6 1594 00
10

MAJ

CW-delen
SM-stationerna
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**

Call

QSOt

Points

SK3MF
SM3BEI
SKOUX
SM2DXH
SM2PYN
SK3QE
SK5CG
SMOEPO
SM2KAL
SMOCXK

47
36
31
24
23
17
15
14
5
3

4670
3882
2941
2669
1926
1010
945
775
651
181

46
34
34
19
13
25
20
10
10

5091
3529
3089
2556
1916
1623
1214
440
393

OH-stationerna
1
2
3
4
5
6
7
8
9

OHOLRY
OH2BNH
OH6QR
OH2AXH
OH5NM
OH3AR/1
OH6PA
OH6LUW
OH3KOH

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
♦♦

SK3QE
SM3RIU/3
SK5CG
SMOEPO
SM3UVH/5
SM4EFW
SK3HK
SM2SXT/2
SL0ZZF/0
SMOCXK

1
2
3
4
5
6

SK3MF
SM3BEI
SKOUX
SM3VEE
SM2DXH
SM2PYN

61
53
30
29
26
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
♦♦

OHOLRY
OH6QR
OI12AXH
OH6PA
OH3AR/1
OHOAA
OH6MTC
OH5NM
OH6LUW
OH1LQP
OH2BNH
OH2KTB
OH6NPQ

CW
Fone
Summa
4829
4620
2122
1532
1304
1279

1233
1040
949
693
464
372
358
353
244
140

49
49
20
32
28
35
28
6
13
11
8
11
4

3782
3767
1870
1653
1588
1541
1457
679
470
435
330
236
180

OH-stationerna

Totalpoints:

Fone-delen
SM-stationerna

23
22
21
19
11
10
13
17
7
6

SM
OH
19650 19851
21532 17988
41182 37839

Grattis till Er alia! Ni vannar 19
men akta Er 1996!
73' de Veko, OH1AWW
17
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Diplom
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The United States
Islands Awards Program
Proudly Presents
This Island
Excellence
Award To:

Anledningen ar det vaije Ar Aterkommande tyska korttidsdiplomet Sea of Peace,
vilket innebAr att man under juli mAnad
skall kontakta ett visst antal stationer i
lander runt Ostersjon. Diplomet utges i
form av en vacker vimpel. Bild pA vimpel och fullstandiga regler finns i den nya
Diplomboken.

for outstanding performance
in state island collecting. Thank you
for your contribution to USI

FRO 50 Ar
Passa pA att kora SL-stationer, nu nar
FRO ar extra aktiva med anledning av
sitt jubileumsdiplom.
Med tanke pA det kommande forsvarsbeslutet, sA lar SL bli ett rart prefix i
framtiden!

70 Years
Amateur Radio in Bulgaria
Det har jubileumsdiplomet utges med an
ledning av att den officiella bulgariska
amatorradioorganistationen BFRA fyller
70 Ar.
Under perioden 1996-05-01 till 199612-31 skall 70 olika bulgariska stationer
kontaktas. Ett lampligt tillfalle ar under
LZ DX CW Contest i September.
Alla band och trafiksatt fAr anvandas.
Avgiften ar 2 USD eller 4 IRC. Ansok
med loggutdrag till BFRA Central Club,
Award Manager, LZ4BU, P.O.Box 830,
Sofia 1000, Bulgarien

US
isl
IOTA's framgdngar
har medfort att
antalet d-diplom
bara okar.

USI
Program Director - John Reisenauer, Jr., NL7TB

U.S. Islands Award Series

Diplom Sverige

I svansen pA det alltmer popular IOTA
foljer ett vaxande antal regionala o-diplom.
Den har diplomserien utges till lie ra
dioamatorer for verifierade kontakter med
olika oar i USA.
Hit raknas aven inlandsoar bAde i sjoar
och floder.
Skriv till utgivaren och bestall en fullstandig forteckning.
Avgiften ar inte angiven. Ansok med
GCR-lista till NL7TB, John Reisenauer
Jr, Rt2, Box 2161, Benton City, WA
99320, USA.

NSA har efter ingAende diskussioner och
pAtryckningar utifrAn beslutat att reducera kravet pA korda stationer for att fA rakna den egna forsamlingen som kord.
Fr o m den 1 juli 1996 behover man ej
langre fyra QSO for att fA rakna egen
forsamling som kord.
Efter detta datum racker det med ett enda
QSO for att ersatta en icke kord forsam
ling genom att sjalv kora darifrAn.
For egomobildiplomet, dar det ej ar frAgan om att ersatta en forsamling, utan att
kora frAn sA mAnga forsamlingar som mojligt, ar ju kravet pA fyra QSO frAn vaije
forsamling sedan nAgra Ar nastan borta.
Genom andringen hamnar nu Diplom
Sverige pA samma nivA som t ex WAB
och Holyland Award.

Foljande diplom utges i serien:

City of Famous Champions Award
ARI Sezione Novi Ligure utger det har
diplomet till lie radioamatorer for verifierade kontakter frAn 1972-01-01 med 2
stationer i Novi Ligure. Delta till minne
av segrama for de tvA racerforarna
Costante Girardengo och Fausto Coppi,
bAda fodda dar.
Ansok med GCR-lista och 10 IRC till
ARI, POB 1, 15067 Novi Ligure, Italien.

Basic Award Certificate
100 oar
Intermediate Award Certifikate I
300 oar
Intermediate Award Certificate II
500 oar
Advanced Award Plaque A
Minst 2 flod-oar och 2 insjo-oar i vaije
stat, plus 25 saltvattenoar.
Advanced Award Plaque B
1000 oar.

erbjudes for 351kronor
(tillverkningskostnad 285 kr plus frakt 66 kr)

Satt in pengama pa Postgiro 449 62 91-8 (Bengt Hogkvist)
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uli innebar att beteckningen
SOP kommer att horas pa banden igen. Svenska amatorer i alia
distrikt utom SM4 kommer att
marka en hogre svarsfrekvens pa
sina CQ.

Conquet Diploma
MTTOSZ Gyor Radioklub utger det har
korttidsdiplomet med anledning av Ung
ems 1100-Arsjubileum till lie radioama
torer och SWL for kontakt under kalenderAret 1996.
Specialstationen HG1H plus en station
i vart och ett av ungems tio amatorradiodistrikt (HA/HG1-0) skall kontaktas.
Ett distrikt mA ersattas med nAgon av
foljande jokrar
HG96HQ, HG1G, HG1P.
Diplomet utges i klassema CW, SSB
och RTTY.
Avgiften ar 5 USD eller 10 IRC. An
sok med verifierat loggutdrag fore 199812-31 tin MTTOSZ Gyor Varosi Radio
klub, Pf 79, IT-9002 Gyor, Ungem.
QTC Nr 7 1996

Diplom

Full fart
for FRO 50 Award!
FRO-diplomet har som vantat blivit en
succd. I bdijan pA juni hade 29 diplom
utfardats.
Redan den 18 maj klockan 1446 kom
den forsta ansokan via telefax frin (gissa
vem) SM6AHS, Roland, som for tio Ar
sedan ocksA kammade hem nr 1 (FRO 40
Award). Klockan 1630 lamnades nasta
ansokan. Nils, SM5MBP, fick nr 2.
Den som var snabbast med att kora 50
poang var tydligen Rune, SMOCOP, vAr
forre ordforande. Redan klockan 0823
UTC den 17 maj hade han klarat fordringama frAn sitt nya fritids-QTH nara
Strangnas. Strongt gjort! (Men kanske var
det sA att Heide (SMONZG) ville att det
skulle bli nAgonting utrattat pA tomten
ocksA!).
Axel, SM7AST, sommarhemma frAn
CT1, var ocksA snabb med att fA ihop 50
poang, frampA kvallen forsta dagen, den
17 maj, FRO's "fodelsedag".
Bjorn, SM0DZH, ar hittills den ende,
som har fAtt tvA diplom! Ett till sitt ordinarie QTH i Jarfalla och ett till sitt fri
tids-QTH i Domsjo (SM3DZH).
Grattis till alia diplomerade!
Den som annu inte ansokt har tiden
fram till den 31 december pA sig att kora
ihop, eller som lyssnare logga de nodvandiga 50 poangen. Ingen lyssnare har
annu hort av sig. 80 meter (3.7 MHz) ar
ett bra tips for nordiska lyssnaramatorer!
Reglema for FRO 50 Award finns i
QTC 5/96.

73 de
Curt - SM5AHK
Managerfor
FRO 50 Award

QTC Nr 7 1996

Frivilliga Radioorganisationen

FRO 50 AWARD
This is to certify that

- £ AMPl£ has submitted satisfactory evidence of having
fullfilled the rules to obtain this Award given
in recognition of the 50th Anniversary of FRO,
the Voluntary Radio Organisation in Sweden,

Stockholm

Number

Curt Israelsson, SM5AHK
Award Manager

Landesgartenschau-Diplom
Lunen 1996
Det har diplomet utges av DARC Ortsverband Lunen (DOK 015) med anledning av genomforandet av Landesgartenschau 1996 i tyska Lunen.
Under tidsperioden 1996-01-01 till
1997-12-31 skall 23 olika stationer i distriktet Nordrhein-Westfalen kontaktas, sA
att meningen

Landesgartenschau Luenen
bildas med hjalp av sista bokstaven i respektive stations anropsignal.
DOK-beteckningen for giltiga stationer
bdijar med bokstaven O.
Alla band och trafiksatt fAr anvandas,
dock inte via jordbunden repeater.
Valfri pAteckning kan fAs efter onskemAl.
Avgiften ar 10 DM, 7 USD eller 5IRC.
Ansok med verifierat loggutdrag till
Award Manager DG9DBF, Petra Perkuhn, Am Hohen Kamp 16, D-59192
Bergkamen, Tyskland.

Bochumer Jubilaumsdiplom
DARC Ortsverband Bochum (DOK 004)
utger det har diplomet till lie radioamatorer och SWL for kontakt under tiden
1996-01-01 tin 1997-12-31 med olika sta
tioner frAn staden Bochum. Detta med anledning av stadens 650 Arsjubileum.
50 poang behovs.
Station frAn Bochum (DOK 004, 33, 35
och 40) ger 5 poang. Hogst 2 stationer
frAn nAgon av vanortema Sheffield (G),
Oviedo (EA), Donezk (UR) och Nordhausen (DOK X07) ger 10 poang.
Ansok med loggutdrag och 3 IRC till
DK4DC, Klaus Joswig, Castroper Hellweg 422. D-44805 Bochum.

A-1996
Alla band !
Alla trafiksatt!
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7T sPec’alinf°rmation
W l/for lyssnaramatdrer

Urmaj-loggen
SH6-AAJ Christer Wennstrom,
Skepparegatan 6, 440 30 Marstrand.
Tel/fax 0303-616 13

Ett tips till Dig som dr SIVLare octi lyssnar pa SSAbulletinen som, som regel gar
i Ditt omrade pa lordagar eller
sondagar. Ring in Din
incheckning!
Iden liar jag fattfrail
SK6SSA over Goteborgsrepeatern. Ddr liar SWL-arna
mojlighet att ringa till
bulletinldsaren.
Den 12 maj checkade 4-5
lyssnaramatdrer in! Aven
lyssnaramatoren bar en hel
del att hdmta ur Bulletinen.
Har Du inte lyssnat in forut
- sd borja nu! IQTC nr 1/96
finns pa sid 5 sdndningsschemat for Bulletinen och i
QTC nr 8/95 finns en
repeaterkarta.
Lycka till!

Nu har jag varit radioa matdr i 10 vcckor!
Oh, sa roligt det ar. Har ’’redan” ett 75-tal
signaler i loggen. Antalet QSO-n ar dock
betydligtstorre. Jagharkortnorrman, danskar, en ryss och en fransman (bada marinmobila). Den snart beryktade mobilpinnen
pa bakplaten ar pa vag till historiens skuggor. Ersatts pa onsdag kvall av kryssyagin.
Jaja, det ar med mig som med det forna
Sovjet, allting gar pa rullandefemarsplancr!
Revideras standigt!
Nar Du laser detta har jag awerkat den
forsta semesterperioden - som avhalls i
SM1 -land i mitt ordinaire QTH. Dar vantar
en annan kryssyagi som skall upp i sorkens
mast. Nasta semestervanda till SMI-land
gar i augusti-september.
Det har blivit manga nya vanner i etern
och del ar har som radiohobbyn visar sin
framsta sida. Och en ny och intresserad
van har jag fatt i mitt vardfolks aldste son 14 ar. Han hanger over mig var och varannan kvall och ho vet - han kanske blir en ny
SH-amator sa smaningom. Intresset finns
bade for DX-ingen och radioamatdrismen.
Darmed onskar jag er alia en skon sommar med valbehovlig vila. Lat dronen vila
sig med skon musik fran en sprakande
radiostation i djungeln eller en sprakande
amator pa nagot band.

God Jagdt pa banden.
Vy 73 de
SH6AAJ christer i Marstrand.
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Det har tyvarr varit synnerligen urusla konditioner vilket menligt paverkat listans langd.
Tid UTCFrekvens
0300
7205
7230
0701
7345
0715
11615
0716
11615
0730
7140
0740

0810
0830
0830
0900
0915
0917
0919

0924
0940
0945
1000
1000
1008
1011
1110
1120
1129
1130

1230
1310
1455
1500
1504
1504
1507
1509
1511
1515
1518
1523
1609
1630
1645
1650
1650
1650
1700
1700
1700
1700
1700
1711
1740
1805

1815
1820
1830
1837
1843
1852
1855
1900
1957
2000
2013
2015
2018
2035
2105
2110

5925
9615
7160
6155
17515
17545
13680

17388
11670
12045
15060
11655
5955
15475
11640
17885
17730
15500

7345
11715
7210
15665
6295
15530
15395
11715
5895
6120
7385
17485
11580
15395
13732
15010
17775
15095
15745
13595
9465
9500
15400
9500
9825
15615

6245
7425
6055
12050
11980
6280
13760
7365
9675
9675
9710
15540
9710
12160
13695
15095

Station
VoA fran Kavala i Grekland
Radio Japan (detta ar ett BBC-rela)

Radio Slovakia International
Radio HCJB med DX-Partyline
Rdio HCJB med nagot som paminde om slow speed English
R Belarus. Var en dag i mitten av maj horbar pa 28820 kHz
men det var en spegel pa fjarde overtonen fran 7205.
R Estland med sin svenska sandning
KNLS Alaska med rysk predikan
Evangelische Rundfunk via R Monte Carlo (TWR)
Radio Osterreich International
R Swiss International
Koi Israel
R Bagdad Irak mycket, mycket svag
All India Radio External Service
Radio France International
Deutsche Welle pa ryska fran Ryssland
Saudi Arabien
Voice of Russia med nyheter pa engelska
R Nederland spelade skon nostalgipop
Afrique No 1, Gabon
Radio Australia
R Kuwait med vacker sang
R Almaty Kazakstan
En amerikan som jag inte kan hora stationsID pa. Spelade
soulbetonad jazz i en hel timme, gjorde massor av reklam.
1200 borjade en predikan! Sedan varvade man reklam,
predikan och musik i en salig blandning. Men fortfarande
inga ID! Finns inte i WRTH. Far konsultera gamla listor. Kan
det manne vara University Network? Svara och langa
fadingdalar.
R Prag borjade sin eftermiddagsandning
VoA Phillipines
Radio Belarus P1
WEWNUSA
Good Fun Radio i Italien
Radio Australia, mycket svag
UAE Dubaii parallell med 17830
KJES USA med mycket djup fading
Hrvatski Radio Zagreb
Radio Finland pa svenska
AWR troligen via Albanien-sandaren
Radio Slovakia pa tyska
KTWR Guam
UAE Dubaii med nyheter pa engelska
All India Radio External Service
Voice of Vietnamn fran Hanoi

KVOH USA
Radio Damascus Syrien
WHVA USA
WSCR USA
WMLKUSA
TWR Swaziland mycket svag men lasbar
WYFR Family Radio USA svag
TWR Swaziland, mycket svag
Vatikanradion med sin vackra signaturmelodi
Koi Israel med musik for oss 30-talare och telefonprogram.
Gackade mig lange men efter idogt lyssnande fick jag ett ID
Parallell med 7495 och 9388 kHz
Voice of Greece
R Bulgaria
R Slovakia International pa engelska
Radio Ukraina
Missionswerk Werner Heukelbach, Tyskland
Wings of Hope Libanon
WHRI USA
Vatikanradion pa svenska parallell med 6185 och 1611 kHz
Voice of Indonesia, sprak franska
Voice of Indonesia overgar kl 20 till engelska
Radio Vilnius
HCJB engelska, mycket svag
R Vilnius pa franska men skulle varit engelska
Voice of Resistance (?) via WWCR USA
WEVN USA
Radio Damascus Syrien
QTC Nr 7 1996

Nytt ’’missionsradioforetag” i Tyskland. Pa senare tid har manga sa kallade
’’Missionswerk” startat i Tyskland. Den senaste i raden ar troligen Missionswerk
Freudensdienst med sandningar fran Moskva och Luxembourg. Stationen kan horas
med tyska program kl 0430-0445 UTC pa 1440 kHz (Luxembourg) och 1645-1700 pa
frekvensen 9470 kHz (Moskva).
’’Wonderful words of life” ar ett radioprogram fran amerikanska Fralsningsarmen.
Man hyr in sig hos olika radiostationer och sander enligt nedanstaende schema
HCJB Ecuador
Radio Africa

KTWR Guam
WWCR USA
King of Hope Libanon

5900 kHz
7150
15190
11580
5065
15685
6280

lordagar
lordagar
tosdagar
fredagar
mandagar
sondagar
sondagar

0745-0800
2000-2015
2000-2015
1615-1630
0500-0515
1200-1215
1930-1945

Kampcn om sjalarna hardnar i alia lander!

Norea Radio Sverige har nu tydligen fatt klart med att sanda fran Polen. Man anvander
sig av en sandare i Stettin och frekvensen blir 1503 kHz. Start sker den 1 oktobcr 1996.
Tider annu ej meddeladc.
Adventist World Radio - AWR - firar i ar sitt 25-arsjubileum. Om jag minns ratt sa var
det i Portugal, Sines, som de hade sin forsta station. Ratta mig om jag har fel!
HJCJ Ecuador har velat runt lite bland frekvenserna den senaste tiden. Nu byter de igen.
De svenska sandningarna pa lordagar gar nu som foljer.
0530-0600 lordagar 12025 kHz
2000-2030 lordagar 15530kHz och pa SSB 21455 kHz.
Norea Radio Norea Radio Sverige (finns i Norge ocksa) har nu fatt alia nodvandiga
tillstand for att starta svenska sandningar fran Stettin i Polen. Start 961001. Sandningstidcr
ar into publicerade. Frekvensen ar mellanvag 1503 kHz. Stationen ar religios.
1962-1963 sandc Norea Radio ocksa svenska i samarbete med Norea Radio Norge. Da
finansierades sandningarna av Evangcliska Fosterlandsstiftclscn.
Radio Ad ventsky rkan ar en annan religios svensksandare som skall horas pa 9890 kHz
kl 1600-1630 pa onsdagar, fredagar och sondagar. Det ar nog lite si och sa med
kontiuniteten i sandningarna.
Radio Tallinns svenska sandningar laggs ner fran 960701. Trakigt!
Bosnien IFOR-styrkan har nukommit igang med sina sandningar fran Tuszla -dar bland
annat den svenska styrkan finns. Frekvcns 1020 kHz. Tider okanda. Den lar skall sanda
pa svenska ocksa men jag tror att det faktiskt ar pa en kortvagsfrekvens.
Sao Tome Olika uppgifter om Voice of Americas sondningar fran Sao T ome varicrar hela
tiden. Senaste uppgifterna sager foljandc.
6080 kHz 0300-0600 vardagar (-07001o/s6)
6035 kHz 1630-2230 vardagar, 1620-2130 lordagar (-2200 sondagar)
Lesotho BBC har flyttat fran Lesotho. Man har tagit ner all utrustning och flyttat till
Sydafrika!
Deutsche Welle som sander skandinaviska program pa norska lagger ner denna sprakgrupp. Nu kan man bara hora skandinaviska pa satellit! Det gar utfor.......
Norge Tva gamla DECCA-stationer kommer ater till heders - nu som mellanvags- och
langvags(’) stationer for att relaa NRK ut till de norska fiskefalten i norra nordsjon och
Atlanten. 1 Rost kommer man att ha en mcllanvagsstation p 675 kHz och pa Nordkapp en
langvagsstation pa 153 kHz.
Filippinerna Radio Philipinas sander pa engelska kl 1730-1930 pa frekvenserna 11720,
11890 och 15190 kHz. Kl 0230-0330 hors man pa 17760, 17865 och 21580 kHz - fast
knappast i Sverige!
Zambia Christian Voice i Zambia har bytt frekvens till 3330 kHz. Den arbetydligt svagare
an gamla frekvensen 4965 kHz. Tid 1945-2000.

Radio Sweden
Satellite broadcasts on:
ASTRA (19,2 grader east)
10.964 GHz (ZDF), audio 7.38 MHz

TELE-X (5 grader east)
12.475 GHz (TV-5 Nordic), audio 7,38 MHz

http://www.sr.se/rs
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Radio
Internet
Den som via nagon av sokfunktionerna i
Internet soker WWW-sidor med sokordet
Real Audio hittar mangder av ljudfiler. Har
ar det ocksa mojligt att ta in ljud fran olika
radiostationer.
Det ar dock nodvandigt att ha datom fbrsedd med ljudkort samt program for att kunna
taemot Real Audio. Overfbringsliastighctcma
ar minimum 28,8 kilobit per sekund.
Detamcrikanska TV-bolaget ABC ar ett av
de foretag som sander via Internet.
Systemet for att kunna kora Real Audio pa
din dator utgors av tre delar:
1. Programdclcnfbruppspclningsom installeras i din dator. Programmet finns pa manga
stallen bland Real Audio-sidoma och kan
laddas hem gratis.
2. Programmet Real Audio Studio som ar ett
redigeringsverktyg for den som producerar
utsandningar.
3. Real Audio Server som sander ljudet over
Internet.
Real Audio fungerar tack vare en komprimeringsalgoritm som foretaget Progressive
Networks tagit fram och som gor att ljudet
distribueras i en kontinuerlig strom. Tack
vare det ar det mojligt att ta emot ljudet
samtidigt som det sands. Ljudet kan dekomprimeras och avlyssnas i rcaltid pa en
PC. Ljudet kraver ungefar en kilobyte lagringsutrymmc per sekund. Ljudfilema som
Real Audio sander ar tidsmarkta och laggs i
ratt ordning nar de kommer fram till mottagaren
Programvaruforetaget Netscape har tagit
fram ettprogrammeringsgranssnitt for att ge
tredjepartsutvecklare mojlighet ett skapa
tillaggsmodulema till Netscapes WWW-lasare.
SMORGP/Ernst
Pi rat radiostation storde
flygkommunikation
Den intemationclla flygplatsen Ben Gurion
utanfbrTel Avivi Israel stangdes i tre timmar
en dag darfor att tva piratradiostationer storde
kommunikationen mellanflyglcdningen och
planen i luften.
Bl ablevpilotenpaettfransktplanlvungen
attbyta till nodfrekvens darfor att han tick in
hebreisk popularmusik i stallet for flygledarnas instruktionen infor landningen.
Den israeliska polisen genomforde senare
en razzia och stangde de illegala radiostationema.
SMORGP/Ernst

Nodsiindare
Omkring 200 fiskebatar i Sverige ska utrustas med nodsandare och nodradio sa att besattningen kan raddas, aven om fartyget sjunker, uppges av Goteborgs-Posten. Det ar
olyckan med fiskefartyget Novi, som fbrsvann sparldst med fyra personer ombord,
som lett till beslutet att skaffa ny utrustning.
Nodpaketet bestar av tre delar; en boj som
talar om vilken bat som ar i nod och var den
befinner sig, en transponder som forstarker
radarekon for den som letar och en flytande
nodradio som anvander VHF-bandet.
Utrustningen uppges kosta omkring 20.000
kronor per bat.
SMORGP/Ernst
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skidorna. Han framforde efter jakten att
han hade vissa problem med att finna ra
varna 1, 5 och 6 ute pa isen - de lag ju pa
land!
Jag var ju tvungen att kolla hur grabbarna
skotte sig pa banan och var ute och smog,
utan lyse i natten. Vid spaning ut over isen,
bort mot 2:an och 7:an, sags KON/Olle
stretande pa. 2: an gickbra, likasa 7 :an, och
darefter banade sig Olles ljuskagla vidare
mot 4:an, som han hittade. Men vad nu da,
Olles ljuskagla vande ater mot 7:an, och
det med fart!
Efter jakten forklarade han, att han drab
bats av en allman forvirring. Tio fasta kontrollcr var det ju och da bordc ju antalet
ravar vara, ja vad da? Olle, som nu vande
ater mot 7:an, fick i den allmanna forvirringen for sig att arrangoren hade vid 7 :ans
rav lagt en tvillingrav, nr 8! Ljuskaglan
kom dock ej fram till 7:an; det gick upp ett
annat ljus for Olle, som vande om, skidadc
forbi 4:an och forsatte till 3:an.
AKF/Bossc vallade bast - dock
fungerade inte blandningen pa
den svenska urgraniten, ty han
fick inget glid over en berghall,
nar det gick utfor borta vid 2: an.
Blodvite uppstod, men det var
bara att slicka saren, staka vi
dare och ta raven.
Som vanligt var det mycket
bortforklaringar runt matbordet
efterjakten, om hur bra det skulle
ha gatt om inte om funnits.
Marginalerna ar knappa oxsa i denna sport,
minuten skiljde Bosse och Olle at. Vi gratulerar Bosse - gammal ar anda aldst!

RadioPejl Orientering "Ravjakt"
SM0BGU PA Nordwaeger,
Gravlingsvagen 59, 161 37Bromma
Tel: 08-26 02 27

Den 24 februari, mitt i
smdllkalla vintern,
arrangerade Gunnar Svens
son i Stockholms Rdvjiigare
SRJ sin arligen aterkommande rav-jakt pa skidor en
lordagseftermiddag vid
Sundby friluftsgdrd i sodra
delen av Huddinge.
Las heir hans beriittelse, sedd
ur banlaggarens ogon.
’’Denna kvall hade de fiesta redan i forvag
ljimnat aterbud. Dock kom
trejagarc till start foratt jaga,
denna gang inte bara de sju
vanliga ravarna utan ocksa
10 (!) st fasta orienteringskontroller.
Den striinga kylan hade nu
slappt sitt grepp och vi bjods
pa ett harligt vintervader lagom kallt utan att forfrysa
fingrarna nar baringarna
skulle laggas ut pa den lilla
kartan. Omradet var som vanligt Sundby
utokat med en bit is pa Orlangen. Fore
betradandet av isen fanns mojligheten att i
en halvtimme varma upp med de tio fasta
o-kontrollerna.
De tre tappra jagarna gav sig ut springandes
och/eller med skidor. En ropadc: ” Jag kommer ater och hamtar skidorna”. Forst efterat blcv jag varse vad som avsags ty efter
jakten forklarade denne jagare, var van
Gunnar Fagerberg, att han hade uppfattat
att uppvarmningen, dvs de tio fasta kontrollerna, skulle ske pa land och att de sju
ravarna lag pa isen, och dar behovdes

Eksperimenterende Danske Radioamatorer (E.D.R.) har
hermed forndjelsen at invitere jer til Nordisk Mesterskab i

RadioPejleOrientering (RPO) 1996.

Tid:

3 - 4 august 1996

Sted:

Melbylejren i Asserbo, ca. 5 km nord for

Frederikavaark og ca. 60 km NW for Kobenhavn. Kort og
korevejledning vedlaegges. Lejren ligger kun ca. 1 km fra

een af Danmarks finaste badestrande. Der vil vaere

mulighed for indkvartering i lejren fra fredag eftermiddag di
2. august.
Talk in: R5 (145,725 MHZ) eller 145,500 MHz
Program
Fredag

2. august: Fra 15:00
Fremmode / indkvartering

18:00

Aftensmad

19:00-21:00 Traening pa 2m og 80/160m

Lordag

Sondag

3 august 08:00 Morgenmad

11:00

Senaste frist for frammode

12:00

Udlevaring af madpakker

13:00

Af gang til startsted

14:00

Start 2m

16:30

Middag med efterfolgende Hamfest

4 august

08:00

Morgenmad og udlevaring af madpakker

09:00

Afgang til startsted

10:00

Start 80/160m

14:30

Praemieuddeling og afslutning

Regler og Klassaeinddeling: Lobene afvikles efter vadlagte
regler for Nordisk Mesterskab mrk. NRRL/LA2RR/950515

med folgende modifikationer:
Tidtagning:

Vad hver post vil dar vaere placerat en

tegngivnings-/tidtagningsautomat, hvori deltagaren checkar

ind ved hjaelp af et udlevarat DIN-stik, som er kodet med
daltagarens startnummar. Placeringen afgdres af tiden ved
fast malsted, men deltagarne skal melde sig ved startstedet

17 ravar

2) KON/Olle
3) Gunnar Fagerberg

Danmark

sidst fundne post. Der vil altsa ikke bliva taget tid ved at

Resultat:
1) AKF/Bosse

Inbjudan
Nordiska Masterskap RadioPeileOrientering 1996 -

14 ravar

1.38.30

efter lobet.

1.39.50

Klasser: Der vil afhaengigt af deltagerantallet, bliva

2.01.40

konkurreret i felgende klasser pa 2 m henholdsvis 80 m:
• YL: kvindar uanset alder

Tips: Isdubbar och metallfria stavar ar bra
att ha om det ar skidfore, likasa ett extra,
nyladdat battcripaket. Det ar inte varje ar
som manskenet kommer som en raddning!

•Junior: Maend under 18 ar
• Senior: Maend fra 18 til og med 39 ar
• Oldtimer: Maend fra 40 til og med 59 ar
• Veteranar: Maend 60 ar og derovar

• International
Det er herudover planen at afholde en uofficiel konkurrence
pa 160 m parallell med 80 m-lopet af hensyn til eventuelle

Goteborgs Ravjagare
Ravkalender 1996

danske deltagare, dar ikke rader over en pejle modtagar for
80 m.
Startgebyr: DKK 60, - pr: lop incl. orieneringskort

Nr Dag/datum
8

9

on 14 aug
to 29 aug

10 so 8 sep

Telekarta

Startplats / Banlaggare

Priser for indkvartering og forplejning:

18:30. Kolumnen “Tele" anger startplatsen enl

Indkvartering: Pr: person pr: nat:

telefonkatalogens karta. Startavgift 10:- plus karta

Pa sovesal

till sjalvkostnadspris. Medtag: penna, kompass

Pa dobbellvaerelse DKK 60,-

Harryda, Harskogsvagen
Ingvar Nilsson SM6FHI 033-230405

och visselpipa. UtlAningssaxar finns. Introduktion /

Pa enkeltvaerelsa DKK 100,-

Demo for nyborjare vid alia jakter. Alla valkomna!

Der vil harudover bliva opkraevel et mindre beleb for brug

DAG-DM samlinq kl 15:30

Jagmastare ar Ingvar Nilsson SM6FHI,

af brusebad og rum til rengoring af udrustning.

Tuve motionscentral
Torgil Larsson SM6ESH 031-573629

Horsickans badplats-P
Thomas Svensson 031-872398

10A3

27F5
syd om

Natt-DM samlinq kl 18:00
11 to 10 okt

Dar annat ej anges ar samling kl 18:00 octi start kl

34D2
Arekarr (reservlampa obligatorisk)
Bengt Lindberg SM6BLT 031-911418

DKK 30

Kallbacksrydsgatan 11 b,

Forplejning:

510 54 BRAMHULTel bostad 033-230405, tel arb

exkl. drikkevarer, som ma kebes separat.

031-7761663

Morgenmad: DKK 25,-

fax arb 031 -7763757

Va! mdtt / Ingvar

Middag (afton), fredag og lerdag: DKK 100,-

Madpakke, lerdag og sdndag:DKK 40,- pr. pakke.
Betaling for indkvartaring og forplejning vil blive opkraevet
ved fremmodet.

Nationella jakter 1996
Aug 17-18/8

SM

ESA*

Internationella jakter 1996
■

cn —

i

Augusti:
Sept:

NM, Sjalland Danmark
EM i Bulgarien,

Tilmeldning: Udbadas pa vedlagla skema, som sendes
inden d. 15. juli 1996 til:

OZ9VA Arne H. Jensen Gyvelbakken 25,

DK 3460 Birkerod Danmark
Eventuella sporgamal til: OZ9VA, Arne H. Jensen, Tel. +45

42 81 75 93 (efter kl. 19) eller Fax + 45 43 96 26 36.

OZ9VA, Arne H Jensen RPO-Manager
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Tavlingar Ravjakt i Europa

02.-07.07. Brno Trade Fair ARDF Cup 5days

CZE, Ralsko

OK2BWN

13.-14.07. International ARDF Comp. La Lorraine

FRA, Nancy

F6DDW

20.-21.07. BEREG Cup

HUN, Nyiregyhaza

MRASz

27.-28.07. German ARDF Cup

GER, Westfalen-S

DL5NBZ

03.-04.08. Open ARDF Tournament

BUL, Troyan

LZ1US

03.-04.08. Nordic ARDF Championships

DEN, Copenhagen

OZ9VA

09.-11.08. German ARDF Championships

GER, Westfalen-N

DL5NBZ

16.-18.08. Hungarian ARDF Championships

HUN, Szekszard

MRASZ

16.-18.08. Slovak ARDF Championships

SVK, Trencin

SARA

16.-18.08. Ukrainian ARDF Championships

UKR, Donetsk

UARL-ARDF

23.-25.08. Czech ARDF Championbships

CZE, Tumov

OK2BWN

01.-06.09. IARU R1 European ARDF Championships

BUL, Borovets

LZ1US

14.-15.09. Czech Youngsters ARDF Championships

SVK, Pezinok

SARA

27.-28.09. Open Championships of Moscow University

RUS, Moscow

Mr. Teplukchin

28.09. Slovak Long Distance ARDF Championships

SVK, Pezinok

SARA

26.09-06.10. IARU Region 1 Conference

ISR, Tel Aviv

02.-06.10. Big Lviv Fox Hunting 96

UKR, Lviv

UARL-ARDF

05.-06.10. Brussels International ARDF Competition

BEL, Brussels

ON7YD

05.-06.10. Cup of Stara Lubovna

SVK, Star Lubovna

SARA

11.-13.10. Autumn ARDF Cup &
Czech Academic ARDF Championships CZE, Benesov

OK2BWN

16.-21.10. Sumshina Cup

UKR, Sumy

UARL-ARDF

19.-20.10. Popradsky Cup

SVK, Poprad

SARA

26.-27.10. German Foxoring Championships

GER, Guestrow

DL5NBZ

Morokulien!
Jag var pa vag hem i bil Iran Lillehammer till Stock
holm. Vagen jag valt gick mellan Kongsvinger och
Arvika. Jag passerade gransen mellan Norge och
Sverige. Da plotsligt dok skylten upp med det bekanta
namnet; Morokulien!
Har fanns klubbstationen med den unika signalen
SJ9WL. Ett snabbfoto och jag var tvungen att fara
vidare.
Nasta gang blir det en langre paus. Och da ska jag
boka in mig i stugan genom SM4IM Enar Jansson som
ar SSA. s kontaktman. Men jag maste tydligen vara ute
i god tid - i midsommarveckan ar den bokad tio veckor
framat, berattar Enar.

Pill ocksa du boka klubbstationen? Kontakta SM4IM
Enar Jansson, tel 0571-20093
SMORGP/Ernst

SM2CTF Gunnar Jonsson
Flintav 2. 945 34 Rosvik 0911 -567 52

Nu, mitt i sommaren, ska vi ta en titt pa
innchallet i en del tidskrifter fran den ”amatoriska” omvarldcn, och det galler majnumren.
Som vanligt borjar vi med finlandska
RADIOAMATOORI. Det mesta av detta
material kommer fran var finsktalande korrcspondent SM4UPT/Kari. Forst kan vi konstatera, att aven i Finland diskuterar man CEmarkning, och vad den kan innebara (av
OH2BVE). Med anlcdning av att man i ar i
Finland firar 75-arsminnet av den forsta
amatorlicensen i Finlandfinns den har gangen
en artikel av OH2SZ. I den uppmarsammas
ocksa det forsta QSO:et Finland-USA ar
1925. Mitt i tidningenfinns ocksa ett pakostat frageformular till en enkat, som syftar till
att ta reda pa hur SRAL ska kunna bli annu
battre. Sedan foljeren artikel avOH6DD om
50 MHz, med tips om sommarens konditioner. Med anledning av det snart intraffande
solflacks- och solflodesminimet finns ocksa
en artikel av OH2BVE.

OZ for maj bdijar med en artikel av OZ8EV
om en linjar forstarkare, som ger 60 W PEP
ut, med 6,5 mV in! Den gar pa 2-30 MHz.
Darefter kommer en test av transceivern IC706, av OZ1AWJ och OZ5RM. OZ5RM
aterkommer sedan med en artikel om dataloggar (bl a WJ2O och N6TR). Mitt i tid
ningen aterfinns den avslutandc delen av
’’bruksanvisningen” for packet (ocksa namnd
i ”S AXAT” tidigare). Den har ’’bruksanvisQTC Nr 7 1996

ningen” verkar sa uttommandc och bra, att
den egentligen borde oversattas till svenska
och tillhandahallas av SSA!

Norska AMATORRADIO borjar med en
artikel om 160 m av LA5HE/OZ8RO. Den
visar ocksa en, som det pastas, ratt effektiv Lantenn. Sedan kommer, forstas, LA8AKmed
nagra ’’Tekniske Refleksjoner”, om
switchdioder for antennomkoppling i transceivrar, och ’’roriserade” spiinningsregulatorer for 50-200 V/max 100 mA. LA7BO
fortsatter med en artikel om transistorer.
LA5BQ beskriver en elektronisk antennomkopplare for 70 cm, som kan ersatta relaer
i surplusapparater.

RadCom for maj bjuder pa en hel del smatt
och gott, bl a en artikel om det evigt aktuella
amnet ” EMC och EU” av G4JKS (det
handlar mest om byggsatser och vad som ar
tillatet i det sammanhanget). Sedan kommer
en redogdrelse av G8OZP for hans ATVkontakter pa 10 GHz med bl a PE1ECO.
Sedan foljer en byggbeskrivning pa en ”hastighetsmatare” for CW (som kopplas till en
handpump eller bugg och direkt visar sandningshastigheten). Pa spalten ”In practice”
diskuterar G3SEK bl a effektmatning pa
linjara slutsteg, och i samband darmed ocksa
hur den nuvarande effektgransen pa 400 W
PEP i England kommit till. G4LQI presente
rar en rundstralande antenn for 137 MHz
(vadersatellitmottagning), som ursprungligenkonstrueratsavF5OQD. Nasta bidrag av

intresse ar andra och sista delen av G4YNM:s
beskrivning av ett nataggregat for 13,2 V/40
A (ocksa namnt i fbregaende ”SAXAT”).
Efter allt detta kommer G3VA:s spalt (om
man nu kan kalla det for spalt, det ar 5 sidor!).
Dar tar han bl a upp foljande efter ideer och
forslag fran olika kallor:

- nya kretslosningar pa VHF/UHF (PINdioder, optokopplare, m m)
- lagbrusforforstarkare for montering vid
antennen, for 137/144 MHz
- lagbrusforforstarkare for montering vid
antennen, for 50 MHz
- faror med starka magnetfait ochstarka HFfalt
- bandpassfilter med laga forluster
- aterkopplade mottagare med hog forstarkning for VHF
- tips om spridare for 450 ohms stege
Som synes allt mojligt i branschen, samlat i
en spalt! Vi kan dessutom konstatera, att
G3 VA skrivit sin spalt i manga ar! I ovrigt i
RadCom aterfinns en hel del intressant i
satellitspalten (2 spalter om Phase 3D, om RS
12 och RS 15). Dataspalten har ett par sidor,
som nastan bara handlar om Satellite
Gateways. Mikrovagsspalten diskuterar en
ny bandplan for 10 GHz.
Ja, det har var s a s litet om mycket! Mer
kommer, forhoppningsvis, nasta manad!
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DX-redaktor: SM6CTQ/Kjell Nerlich,
Parkvagen 9,546 00 Karlsborg.
Tel 0505-12000 Fax 0505-131 75
Bitr. red. SM60LL Roland
DXCC-information: SM5DQC Osten
QSL-information: SM5CAK Lars
samt SM6FKF Fredy
Radioprognos SM510/Stig

Nu dr det hog tid att planerafor de
nya antennerna eller se over de
gamla sa de hanger med hela
vinterperioden! Tank pa att denna
vintern kanske dr den sista i denna
cykeln som det dr bra konditioner
pa de lagrefrekvenserna!
Manga langtarformodligen till
perioden med ett hogre solflacktal
sa det gar att aktivera 15 och 10M.
Ndr detta skrives i mitten avjuni
har det varitfina dppningar pa
10M inom Europa.
Ett gott rad, passa pa vid dessa
oppningar att kontakta de nya
landerna Bosnia-Herzegovina,
Macedonia o.s.v. for sedan blir det
svdrt!
Juni manad har bjudit en hel del overraskningar. DXpeditionen till 5V med anropssignalema 5V7ML och 5V7HR har varit
mycket lattkorda. Peter ON6TT gjorde en
avstickare till 9U och var aktiv med anropssignalen 9U5C W. Det blev akti vitet p& RTTY
och de lagre frekvenserna och hela perioden
gynnades av bra konditioner. ZS8IR Marion
Island har nu blivit mer aktiv och han har vid
flera tillfallen horts p& 80M SSB. 9J2GA
George har vid flera tillfallen varit korbar p&
160M. DXred har skickat QSL 3 ganger
utan att fa svar s& lagg inte for mycket krut
p& att fl QSO med honom!
Forra mSnaden skrev jag att ZL8RI med
d&liga operatdrer formodligen inte skulle
komma upp till de planerade 40.000 forbindelsema. Det blev m&nga som horde av sig
och berattade att de f$tt forbindeIse pA flera
band men det ar sakert lika m&nga som
aidrig lyckades hora dom n&gon g^ng! Jag
medger att jag inte trodde de skulle prestera
fbljande statistik: Gruppen korde totalt 34.000
forbindelser. 18.500 (55%) p& SSB och
14.000 (41%) p& CW samt 1.300 (4%) p&
RTTY. 10% av forbindelsema var med sta
tioner i Europa och trots d&liga konditioner
lyckades man fti 1000 forbindelser p& 10M.
Kanske jag var negativ i overkant forra
m^naden. Det vore mycket intressant att fl
veta om n&gon med lOOw fick QSO. Ar du
ansluten till clustret eller har mojlighet att
sanda mig ett meddelande via packet och
beratta om du fick forbindelse s& skall jag
redovisa resultatet nasta g&ng. Nasta g&ng
kommer aven en lista p& de som lamnat
bidrag till Kermadec-operationen!
24

5AlA godkiindfor DXCC
Forra m^naden berattade jag har i DXspalten att statusen for 5Al-operationen i
juli forra &ret var oforandrad. DXCC-styrelsen godkande inte de papper som sants
in fr&n klubbstationen 5A1A.
Toly hade haft stora ekonomiska utlagg i
samband med resan. Hans sista hopp var
en rysk diplomat som skulle resa till Libya
och han lovade forsoka p£ diplomatisk vag
fa nya papper som skulle utvisa att Toly
hade tillst^nd att aktivera klubbstationen
5A1A.
Det svanger snabbt! DXCC-styrelse hade
p& egen hand gjort undersokningar som
resulterade i att amatorradioverksamheten
i Libya var bemyndigade att sjalva svara
for tillsftmd till aktivitet frAn klubbstationen
5A1A. Toly hade redan skickat in detta
tillst&nd och darmed var saken klar! 5A1A operationen var godkand.
En febril verksamhet utbrot nu bland
olika DX-organisationer i USA. Toly m^ste
bjudas in till Dayton. Kanske Toly aven
kunde skriva ut QSL-kort om han blev
inbjuden till Dayton-Hamvention?
Segrare blev redaktoren for QRZ-DX
som har relaterar handelsen fr^n borjan:
Fritt oversatt fran QRZ DX 1996-05-27.
Precis nar jag forberedde utskick av nr. 1921, borjade min Fax att spotta ut papper i
en omfattning som tydde p& nftgot viktigt!
Som ffamg&r av rubriken s& var det den
mycket intressanta nyheten att styrelsen
for DXCC slutgiltigt godkant 5AlA-stationen. Alla DXpeditioner, fr&n den ukrainska med UT3UY/Toly och hans vanner
fr&n Kiev, till de fbljande operationerna
som utfordes av libyer, accepteras nu av
DXCC:s styrelse. Godkannandet kom efter m^nader av febrilt letande och inforskaffande av dokumentation som utvisade
att 5A1A faktiskt ar bemyndigad av den
libyska regeringen att bedriva amatorradioverksamhet. Det slutgi It iga dokumentet erholls efter ihardigt arbete av UT3UY/
Toly, Ukrainas utrikesdepartement och
The Ukrainian Youth Organization vilken
sponsrade Toly och hans gang i juli 1995.
Jag kontaktade snabbt Dan/W4BRE, som
hade antytt att Toly onskade komma till
Dayton Hamvention. D& 5A1A blivit god
kand var Toly angelagen att komma till
Dayton for att personligen dela ut s& m&nga
QSL som mojligt ff£n sin DXpedition.
Toly kom ocks& mycket riktigt, han an-

Low Band Monitor
Ar en m^natlig bulletin for er som Sr
intresserade av trafiken p£ de lagre
frekvensema.Kostnaden ar 36 US dollar
och betalningen kan ske med kort eller
check till
Lance Johnson,
P.O. Box 1047, Elizabeth,
CO 80107 USA.

lande precis i tid till fredagens DX Din
ner. D& hade han varit utan somn i tre
dagar s£ han var mycket trott men orkade
andci med att lSmna ut ett antal QSL-kort
p& Crown Plaza p& fredagskvSllen.
P& lordagsmorgonen kl 10 var Toly p&
plats i QRZ DX-b^set. Han holl ett 15
minuters tai till DX Forum men i ovrigt
holl han p& att plocka fram QSO uppgifter
och skriva kort i over fem timmar. Han
hade med sig en Lap Top-dator samt
pappersloggar fbr de sista dagamas opera
tion som ej korts in i datorn. Han signerade
alia korten sjalv och var assisterad av
W2CC/Dave samt AD4HC/Mary. Ernedan Toly var tvungen att sluta kl 1500 for
att hinna med flyget hem, s& hann inte alia
som onskade
sina kort. Ca 600 QSLkort delades ut till den l&nga kon av amatorer som fick vanta upp till en timma
innan de kom ffam!.
Ytterliggare information betr. QSL-hanteringen kommer inom kort d£ arrangemang gors for att ge Toly hjalp med de
^terst^ende ca 34.000 korten. Vi raknar d&
ocksS med att kunna ge information betr
QSL fran de libyska operatorerna.

Om ni redan sant kort till de tidigare
angivna managers OM /LZ, sand inte
flera! Ge dem tid att svara!
Det har tidigare angetts att inga kort fr&n
5A1A skulle sandas ut om inte godkannande fr&n DXCC erh^llits. Ev. sponsring
och donationer skulle inte heller sandas
fore ett godkSnnande.
Detta var fritt oversatt fr£n DX-Bulletinen
QRZ-DX.
QRZ DX var som ni forst^r mycket stolta
over att ha kunnat bjuda in Toly till detta
DX-mote. Vi ftfr hoppas att m^nga av
deltagama lSmnade sponsring i samband
med mottagandet av QSL-kort?
Den 10 juni meddelas i QRZ-DX bulletinen att redaktoren Carl Smith, N4AA
blir QSL-manager for den ryska operatio
nen som avslutades den 25 juli 1995. Detta
gSller endast for USA-stationer!
Detta verkar vara USA:s svar p& den
uppgjorda P5-operationen dar penningstarka Japanska organisatorer handplockade vilka som fick ha QSO.
Det borjar bli en hobby for Big Guns &
Little Pistols. - Det ar min personliga
&sikt!
SM6CTQ

Robinson on the Air Sr en ny bok p&
engelska. Det Sr meddlemmar fr£n Russ
ian Robinson Club som sammanstallt mer
ar 50 IOTA, Polar och Marine expeditioner. 1 boken finns Sven information om
Ryska IOTA medlemmar. Forfattare Mr
Valery Sushkov, RW3GW
och kostnaden ar US$27.
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DX-Information
1A0.. SMOM. Under maj hordes en station aktiv med
anropssignalen 1AOSOM. Det var formodligen en pirat-

aktivitet!
3C1 DX Equatorial Guinea. Teo, EA6BH blir nu Ster
aktiv. Teo kommer att forsoka ta en transport over till
Annobon Isl och anropssignalen blir da formodligen

3C0DX. QSL via EA6BH.

*1 ^

5R8EN Madagaskar. Gerard, F2JD kommer nu att bli
aktiv pa 80 och 160M. QSL via F6AJA
5V.. Togo. Lars, DL7ALM och Roy, DL7UBA har
varit aktiva med anropssignalerna 5 V7ML och 5V7HR.
QSL via respektive hemma call.
PA3ERL/6Y5 Jamaica. Hordes aktiv pa olika frekvenser i juni. QSL via PA3ERL.

8Q7PM Maldiverna. Andy, G4VPM blir aktiv 8-22
september

911.. Malta. DL8OBC och DL4OCL blir aktiva som
9H3UD och 9H3UF till den 9 augusti. QSL via respek
tive hemma call.
9J2DI Zambia Hank, KN6DI stannar nagra manader i
landet. QSL via AA6BB.

9M0.. Spatly. Jan, SMOOEK som just nu ar aktiv som
9M2JJ har planer pS akti vitet frSn Pulau-Layang(Swallow
Reef) Nagot datum namns ej.

9N1... Nepal. Brad, KV5V hordes i slutetavjuni aktiv
som 9NlARBoch 9N1RHM.
CYOAA Sable Island. Har allt gStt enligt planerna
skall denna expedition vara aktiv nardu laser detta. QSL
via WD8SDL.

BV8BW

CQ ZONE 24
ITU ZONE 44

TAITUNG / TAIWAN

D6...Comoros. Ett Tyskt team med bl.a. DL4XS,
DL6ET och DL3KDV planerar att bli aktiva alia band 22
augusti-4 September. I forberedelserna namner man akti vitet pa 80 och 160M.
Man planerar att ha tvS stationer aktiva samtidigt. Eventuellt kommer det att bli en kort avstickare till FH
Mayotte. QSL skall sandas via DARC den tyska byrSn.
eller direkt till Maike Stargardt DL4XS, Friedrichsthal
21, 51688 Wipperfuerth, Germany.
EM1U Antarctica. Hors nu aktiv pd olika frekvenser.
KI 18z har han dagliga sked pa 14133 KHz om du ar
intresserad av att begara sked pa nSgon frekvens.

FR5ZQ/T Tromelin. Blir aktiv nSgra veckor i juli.

HBO.. Liechtenstein. DL3JSW, DL5YYoch DL1JBN
blir aktiva/HBO 14-27 juli
JG8NQJ/JD1 Minami Torishima Stervander till on i
borjan av juli. Aktivitet i 3 manader utlovas. QSL via
JA8CJY

AlItjler operatorer hors
mi aktiva fran Taiwan.
B V8BIV hors ofta pd
40m CIV.

LU6Z South Orkneys som hordes aktiv forra &ret har
haft problem med QSL-utskick. The Argentine CW
Group planerar nu fS ut de forsta korten i borjan av juli.
Man ber alia vanta och inte sanda nagra nya QSL.

NP3 Puerto Rico. Prefixet NP anvands nu av stationer
i Puerto Rico ex KP4.
TJ1RA Cameroon. Alberto hordes aktiv pa 80 och
160m i mitten av juni. Enligt planerna skulle han stanna
till i slutet av juni. QSL via 12EOW
VKOWH Macquarie Island. Warren ar fortfarande
mycket svSrf^ngad. NSgot riktigt system pa hur han ar
aktiv har jag inte lyckats att fS fram. En del havdar att han
finns aktiv antingen pa 40 eller 20M varje Sondag
morgon

ZS8IR Marion Island. Chris, ZS6RI hors sporadiskt
aktiv. PS hogre frekvenser anvander han 2 rhombicantenner som ar orienterade i olika riktningar. Chris
anvander en Icom-735 till slutsteg FL-2100Z. Senast han
hordes aktiv berattade han att han snart hade en Battle
Creek Special antenn uppe for de lagre banden. Den
senaste tiden har han varit aktiv pS 80M sS den finns
kanske pa plats nar du laser detta.
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SV9/PA3BWK
CRETE ISLAND
CQ ZONE:20 ITU ZONE:28

HarUgt foto-QSL fran
PA3BWK/Wilko som var
aktivforra aret.
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DX
Hela "ganget" samlat efter den goda
maltiden.
Fran vanster: Undre
raden; Blanka (XYL
OK1CZ), Petr
OK1CZ,
Brita (XYL
SM5AHK) och Curt
SM5AHK. Bakre
raden; Mlados
OK1MD, Andy K2LE
och Martin OK1RR.

En ”helkvall” i Prag med
OKICZ/Petr, OKIRR/Martin,
OKIMD/Mlados och
K2LE/Andy.

Prag
-staden vidMoldau
Som vanligt ndr vi dker utomlands forsdker jagfa kontakt med amatorvanner som
jag haft kontakter med. Sa
aven denna gang.
Text och bild: Curt SM5AHK

Martin, OKI RR har alltid starka signaler ndr han visar sin fina CW pa banden.
Martin dr ocksa medlem av FOC. Till professionen dr han chefredaktor for tidningen
Automa (elektroteknisk). Andy, K2LE dr ursprungligen fran Ungern. Aktiv under 50talet fran HA5KBA och sedan med egen signal, HA5BM. - Han dr en riktig "Globe
trotter” och har varit aktiv fran bl a CT3WJ, ZF1BA, /DU2, /V4, /VP2M, /VP5,
9Y4W, ZF1AN, 4U1UN, HH2VP, 9N1MM, 4UI ITU och VP5Q. Andy dr ocksa med
lem av FOC.

Petr, OK1CZ vid sin station. Han gor ganska ofta
utflykter till andra lander. Senast var det aktivitet
fran A61AF darifran han gav manga ett nytt land
pa 160 meter. Petr dr bl a medlem av FOC och
ordforande i OK QRP Club.

GUEST HOUSE DD
PRAGl’E - CZECH REPCBUC

PRAG I MAJ - MUSIKENS MANAD
Alla v&ra vanner som besokt Prag har talat sa
entusiastiskt om Staden vid Moldau att vi,
hustru Brita och jag, beslot oss for att gora ett
besok. Under m&naden maj, som man i
turistbroschyrema kallar ’’Prague Spring”.
D& sjuder det av liv i den gam la staden med
sin m^ngfald av vackra byggnader,
katedraler, skulpturer - och turister i tusental! Det Sr ett folkliv utan like...
Huvudsyftet med v&r resa var musik- och
teaterutbudet, som ar extra stort under
’’Prague Spring” och att
uppleva n£gon
operaforestallning, som inte har spelats i
Sverige. Vara forvantningar infriades med
rage! Fr£n lunchtid fram&t midnatt fanns det
alltid flera koncerter att vSlja mellan. Tiden
rackte ju bara inte till for al It man ville gora...
Man behover knappast bestalla biljetter
hemma i Sverige om man inte Sr angelagen
om n&got speciellt. Daremot ar det ratt klokt
att forbestalla operabiljetter.
Det finns mycket intressant att uppleva i
26

Prag och s& m^nga skonhetsupplevelser att
vi bara sager: Ak dit! Du kommer sakert inte
att bli besviken.
Vaxelkursen ar gynnsam. For en svensk
krona far man cirka fyra tjeckiska. Trots den
stora turisttillstrdmningen ar prisema fortfarade l&ga. I synnerhet for dagligvaror.
Men se upp med taxichaufforer! Du bdr heist
gora upp i forvag hur mycket resan far kosta.
Pruta! Taxichaufforen sager stopp nar det
inte lonar sig for honom att ta komingen...
Portot ar t ex extremt billigt. 1:25 for ett
vykort och 1:75 omraknat i svenska pengar
for ett brev inom Europa. (Hos oss kostar det
6:-!). Undra p& att man ibland f^r QSL fr&n
tyska DX-expeditioner avstamplade i
Tjeckien.
Som vanligt nar vi ciker utomlands fbrsoker
jag fti kontakt med amatorvanner som jag
haft kontakter med. S& aven denna g&ng.
Petr, OK.1CZ och hans hustru Blanka ordnade en ’’helkvall” pa en tjeckisk restaurang
med tjeckisk mat (riktigt god!) och gott ol

"Guest House DD". Blankas och Peters
Guest House - en stor "Djursholmsvilla” i ett tyst och lugnt omrade bara
8-10 minuters bilfard fran Prags cen
trum

tillsammans med 0K1RR Martin, 0K.1MD
Mlados och K2LE Andy som ocks& r&kade
vara i stan.
Vi besokte ocks& Blankas och Peters stora
valskotta hus, som ar alltfor stort for dem!
Darfor har de oppnat ett ’’Family Guest
House” dar man kan fti hyra in sig. Allt ff&n
dubbelrum med bed & breakfast till en hel
v^ning med max fyra baddar.
Peter lovar en kraftig nedsattning av kostnaden for den som ar amator. Med CEPTlicensen i fickan finns ocks& en chans att fti
anvanda Peters station! - Den som funderar
pa att besoka Prag kan ju skriva till Peter for
mer upplysningar (eller kontakta mig - jag
har Peters telefon och fax).
73, Curt SM5AHK
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QSL-information
CALL
3A0CW
3A200SM
3B8FL
3DA0NX
3X/TU2QU
4K2BDU
4K2OX
4S0AA
4X/WA7SIN
5A5TR
5T0REF
5T23RY
5V0A
5V7AW
5V7HR
5V7ML
5V7TM
5W0AN
5Z4PI
6K24SO
6K88SO
7Q7/9J2AE
7Q7KH
8A5ITU
8P6AD
8P6SH
8P7FU
8P7FV
9A4A
9A4D
9A4SP
9A4XX
9G5CA
9H1ED
9H3RN
9H3SC
9H3SS
9K2DC
9K2PI
9K2UB
9L/DJ6SI
9Y50NP
AP2N
AP2SQ
BOOKS
BO1/JP1RIW
BY2JS
C21/JA1WPX
C6A/AI5P
C6AIC
CE6MBQ
CJ2DR
CO4OTA
CQ8UA
CR3U
CR3X
CR3Y
CS1UA
CT1AOZ
CT3AF
CU8L
CU9L
CW6V
D2BG
DL5PV/HI7
E3A30
EA1BPC/P
EA1DFP/P
EA8AB
EA8AFG
EA9BCH
EA9CE/P
EA9EU
EA9NW
EA9UA
ED3VDX
ED4IDS/1
ED6ZXN
ED8CQ
ED9EXP
EG2ITU
EG2UIT
EM8W
EO6AHG
EQ2DX
ES5MC
ES5RY
ES5TV
EX1FA
EX1M
EX1W
EZ8AI
F5PWT/OD
FG/FD1OMP
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VIA

F6FNU
F6FNU
F6FNU
ZS6CAX
F6FNU
RW6HS
RW6HS
F6FNU
W3HNK
W3HNK
F6FNU
F6FNU
F6FNU
F6FNU
DL7UBA
DL7ALM
F6FNU
DF8AN
W3HNK
F6FNU
F6FNU
F6FNU
WF5A
YC5BLG
KU9C
KU9C
W3HNK
W3HNK
9A4AA
9A1HCD
9A1AKL
9A2AA
ZL2IW
RW6HS
DL3NEK
DL5XAT
DL6MDG
W3HNK
KBOKVA
UROEP
DJ6SI
W3HNK
DF8WS
W3HNK
BV2KI
BV2KI
DF4JS
JA1WPX
W3HNK
DK8OT
LU8DPM
VE2DR
CT1ESO
W3HNK
DL2HYH
DL5EBE
HB9CRV
W3HNK
CT1AHU
W3HNK
CU3EJ
CU3EJ
W3HNK
F6FNU
DL5PV
G4OEP
EA1BT
EA5OL
JH7MSQ
EA8AM
EA9AU
EA9JS
W3HNK
EA4AI
EA9IB
EA3BT
EA4ENQ
EA6ZX
EA8CQ
EA7ZM
EA2CMW
EA2BFM
UY5XE
RW6HS
W3HNK
W3HNK
DJOIB
ES5JH
OE3SGU
DF8WS
DL8FCU
RW6HS
F5PRR
F6FNU

CALL
FG/FH4EC
FG0/W1UQ
FK/FD1MIZ
FOOAQ
FO5PO
FR/DL1VJ
FR/FH4EC
GB2PG
GB2QE
GB2TI
GU/DG4YIE
GU/DL1FDH
GU/DL4OCM
HA/W0YR
HC1JOL
HC1YA
HP7/TI2LAK
I0INU/ID9
I0WBX/ID9
IB0/IK0HWI
IG9/IK4NYV
IK0DDP/ID9
IO4A
IO5A
IO5RFS
IQ4C
IQ4T
IR5EEE
IR5MEQ
IR5NXD
IU9C
IW0RFK/ID9
J37MF
J50NU
JY5DK
KE4EKV/6W1
KH2/KL7NA
LTOF
LT0M
LTON
LY2ER
N2WCQ/6W1
N600BFM
NP4A
OI0JWH
OI0JWL
OL3C
0L3Z
P29BS
P29VH
PX5A
R1FJA
R3IOTA
RF6QAI
RM7M
RP3AM
RP3APC
RP3APR
SO8FHG/9
SO8HW
SU1EA
SU1FJ
SU1SK
SV1AFA
T32LN
T91A AW
T91AVN
T91BAW
T94QE
TA1AY
TA2DF
TA2FE
TA3AK
TA3BN
TA8KA
TE4A
TE4P
TE4T
TG4VT
TG8DX
TI9M
TK/FD1MIZ
TK/IK3JYE
TK89EL
TM1MA
TM2CIN
TM2ICF
TM2RDS
TM2YEU
TM4HOC
TM4TEL
TM9AF
TM9C
TM9TEL

Vissa lander har ingen fungerande QSL-byra och darmed
dr man tvingad alt anvanda en manager som kan ta emot
och sanda ut QSL-korten.

VIA

F6FNU
W3HNK
F6FNU
F6FNU
N6VO
DL1VJ
F6FNU
GM3DJS
G1XYP
G3JNJ
DG4YIE
DL1FDH
DL4OCM
AA9DX
KC6SMW
W3HNK
F6FNU
I0INU
I0WBX
IK0HWI
IK4PLC
IK0DDP
IK4PVR
I5OYY
IK5JAP
I4UFH
IK4HVR
IK5EEE
IK5MEQ
I5NXD
IT9J0F
IW0RFK
W2AH
F6FNU
ON6BY
PA3BUD
W3HNK
LU1FC
LU1MZE
LU2NI
RW6HS
PA3BUD
W8CNL
W3HNK
DJ2PJ
DL5FF
OK1DWX
OK2PI
W3HNK
VK4FW
JA1VOK
RW6HS
RW3GW
RW6HS
DF8WS
RK3AWA
RK3AWR
RK3AZG
PA0FHG
SP8APG
OE6EEG
SU1DZ
IK8AUC
SV1CIB
AA6BB
9A2OT
9A2AJ
DJOQJ
DL3KAX
TA1KA
TA1KA
KK3S
DL5YCQ
TA1KA
TA1KA
W9WU
TI4PX
TI4BGA
W3HNK
W3HNK
F6FNU
F6FNU
IK3JYE
F6FNU
F5TKA
F5JMG
F5PTI
F6AUS
F5TKA
F2YK
F6KLS
F5SM
F5IN
F6KLS

CALL

VIA

TN0A
F6FNU
TNONU
F6FNU
TU0A
F6FNU
TU90A
F6FNU
TV90A
F6FNU
UA0I/UV3DDC RW6HS
UA0KAH
G4AYO
UAOKL
G4AYO
UA0MF
W3HNK
UA0QBA
EV6A
UA0QBQ
RW6HS
UW0ST
UAOSJ
UA0SMF
DL5OV
UA0Y/UA9YC RW6HS
RW6HS
UAOZCJ
W3HNK
UA9CUA
VK4FW
UA9LM
UA9OAR
UA9OOA
W3HNK
UA9OS
W3HCW
UA9XS
UE6ADI
RW6HS
UE9WAB
W3HCW
W3HCW
UE9WAC
KA6ZYF
UE9WML
G3MHV
UE9WTL
UF6QAT
RW6HS
UF6QBA
RW6HS
UF6VAI
RW6HS
W3HNK
UG6GAF
UJ3I
RW6HS
UK7PBH
IK2QPR
G3SWH
UK8AWD
UA9AB
UK8AWX
UA9AB
UK8AX
ON7GB
UK8BA
UK8BAM
RW6HS
I0WDX
UK8BBB
UK8BN
RW6HS
UK8BWO
RW6HS
UK8BWR
G3SWH
RW6HS
UK8FC
UK8FF
W3HNK
RW6HS
UK8GBS
UI8GBK
UK8GK
UK8IZ
I0WDX
UK8OAF
OZ1KYM
UK8OAN
RW6HS
UK8OB
RW6HS
UK8OM
RW6HS
W3HNK
UK8OO
UK8QU
K9FD
UK9ADL
RW6HS
UL7PJQ
IK2QPR
UL7TX
RW6HS
W3HNK
UL8PC
RW6HS
UMOMO
UM1NU
F6FNU
IK2QPR
UN2O
UN7AO
RW6HS
UN7BY
F6FNU
KI6YB
UN7CC
UN7DA
KL7IDA
KA5GMN
UN7FZ
G3UKH
UN7ID
K8BTH
UN7JC
UA9XFY
UN7JID
UN7JX
N2AU
UN7PJQ
IK2QPR
N8LYM
UN7QF
UN7TX
RW6HS
UN7VBJ
UN7VGB
UN7VW
UA9AB
IK2QPR
UN9PQ
W3HNK
UO5OAS
UP2BDN
F6FNU
UQ1GXZ
EA3ADS
UR7LD
UR8LV/R0
UT1HT
UTOH
UT2IZ
UTOI
UT5UDX
UTOU
UT5UCK
SM2DYS
UT3UA
UT5UDX
KF2KT
UT5UGR
UT5URW
W3HCW
UT7I
UT2IO
UT7QF
UA9AB
UT8IZ
W3HNK
UXOW
UY5XE
UX2HD
I2PJA
I2PJA
UX2HO
UX2MM
DL3BQA
UX3FW
OE5EIN
DK1RV
UX4UA
PA3BUD
UX5UO

CALL

VIA

UX9W
UY0W
UY9W
V63NN
V85RM
V85ZA
V85ZM
VE1BFV
VE1BL/1
VE2LJP
VE2NR
VE2QRZ
VG2DR
VG2M
VK2BRT
VK2IBQ
VK2IFB
VK2IMD
VK3ETA
VK3OT
VK4FML
VK4MWZ
VK4SID
VK4VD
VK9CT
VK9GA
VP2EEG
VP2EFF
VP2EUQ
VP2EYL
VP2EZI
VP2KAB
VP2KK
VP2KX
VP2LAO
VP2LDI
VP2VDQ
VP2VY
VP5/W5ASP
VP9MN
VP9MP
VP9NMW
VP9OM
VP9SWS
VP9WS
VP9YL
VQ9TC
VS6AI
VS6DD
VU2AK
VU2GUY
VU2JPS
VU2YL
VU40GUY
WA5UKR
WA7SIN
WAA5VKJ
WP4AFA
WP4C
XE3ABC
XO5COP
XO5TX
XO7TX
XQ3D
XQ3DPD
XT2AW
XT2BR
XT2BS
XUONU
XU1CJF
XX9JN
YA1VKJ
YB9LC
YJ8NAC
YO3AC
YO6JN
YT7A
YT7P
Z2/9J2AE
Z2/G3UUV
ZD8DEZ
ZD8RC
ZE4JS
ZP5AL
ZP5AN
ZP5AO
ZP5KB
ZP5LOY
ZP5LX
ZW9L
ZYOFCA
ZYOFCM
ZYOFMC
ZYOFMN

UY5XE
UY5XE
UY5XE
JE7JRZ
F6FNU
F6FNU
F6FNU
W3HNK
W3HNK
VE2QK
WA3RHW
WB2K
VE2DR
VE2AHC
VK2BEX
KI2Y
DF8AN
VK2KAA
DK1RV
WA6BYA
JE1LET
VK4FW
AA8JK
VK4FW
VK4FW
PAOGIN
W3HNK
JH4IFF
W3HNK
W3HNK
JH4EZI
W3HNK
W3HNK
W3HNK
W3HNK
W3HNK
W3HNK
W3HNK
W5ASP
WB2YQH
WB2YQH
WB2YQH
WB2YQH
WB2YQH
WB2YQH
WB2YQH
W3HNK
W3HNK
W3HNK
F6FNU
F6FNU
VU2FOT
F6FNU
F6FNU
W3HNK
W3HNK
W3HNK
F6FNU
W3HNK
F6FNU
VO1COP
VO1TX
VO1TX
F6FNU
F6FNU
DF2WO
F6FNU
F6FNU
F6FNU
JROCGJ
KU9C
W3HNK
W3HNK
F6FNU
W3HNK
KU9C
YU7GMN
YU1AOP
F6FNU
G3UUV
GODEZ
W3HNK
W3HNK
W3HNK
W3HNK
W3HNK
W3HNK
LU8DPM
W3HNK
PY1LVF
PS7KM
PS7KM
PS7KM
PS7KM

Adresser
4F1JUX
4K6D
4L6YL
4S7EA

9A2AJ

A41LZ
AA7VB
BZ4BRX
CE2LZR
CE7AOY

CN8TM
CN8TW

CT1FMX
CU5ARJ

EU1AZ
EU6AF

GW0GHG

K8JP
ON6BY
PP5VB
RA9XF

RN9XA

RZ9MYL
SP5ABL
SU1GS
SU1HR
SV5TH
UA0YAY
UN0AA

UN5PR
UN7CM

UN7FW

V51CM
VK9CT

VR2KM
VR6DR
VR6MW
XX9KC
YB5NOF

YC5BLG
sien
YS1JRG
Z32BU
Z32XA
ZL2HU

P. O. Box 8078, Paranaque, 1700 Manila,
Filippinerna
Mir, Djalala 99. KV 95, Baku, Azerbaijan
Box 387, Yeroham 80500, Izra, Georgian
Ernest Amarasinghe, 275 6
Colombo Road, Divulpitija,
Boralesgamuwa, Sri Lanka
Tomislav Polak, P. O. Box 613, 41000
Zagreb, Kroatien
P. O. Box 2837, Ruwi 112, Oman
Dennis Motschenbacher, 3999 S. Lipan
Street, Englewood, CO-80110, USA
P. O. Box 538, Nanjing, Kina
P. O. Box 8017, Vina Del Mar, Chile
Percy Raurich, P. O. Box 15, Puerto Montt,
Chile
Ali Sekkat, Avenue de Fes, Californie,
20150 Casablanca, Marocko
Ali Sekkat, Avenue de Fes, Californie,
20150 Casablanca, Marocko
P. O. Box 189, 2562 Torrres Vedras,
Portugal
A.R.J., P. O. Box 44-9800, Velas,
Sao Jorge
Island, Azorerna, Portugal
Al Zinkevich, Box 82, Minsk-66,
Vitryssland
220066
211840 Postawy, Necrasova/5,
Vitryssland
Donald Roberts, 16 Min-y-Mor, Aberffraw,
Anglesey, North Wales LL63 5PQ,
England
Joe Pontek, P. O. Box 59573
Schaumburg, IL 60159-0573, USA
Monique V. D. Dolder, Klaprozenlaan 10,
B-4800
Oostende, Belgien
P. O. Box 13, Imbituba, SC, 88780-000,
Brasilien
Leonid Sidrkin, P. O. Box 841,
Syktyvkar 167000,
Ryssland
Eugene Bugrimov, P. O. Box 1229,
Syktyvkar 67001, Ryssland
P. O. Box 1742, 644099 Omsk, Ryssland
W. Piesiewicz, ul. Pajdaka 7 m. 74,
03-134 Warszawa, Polen
Greiss Sobhi Greiss, P. O. Box 18
Agouza, Giza, Egypten
Hesham Y. Khater, P. O. Box 78
Heliopolis, Cairo, Egypten
P. O. Box 282, Rhodes, Grekland
Box 40, Kyzyl 667011, Tuva, Ryssland
Yuri Ermolayev, P. O. Box 70,
Aktau 466200, Kasakhstan
P. O. Box 73, 472300 Temirtau,
Kazakh Republic
Serge Zakhorutin, P. O. Box 14,
Petropavlovsk, 642032, Kazakhstan
Vadim Mikhin, UL. Lenina 47-27,
Ekibastuz 638710, Kazakhstan
Chad E. V. McIntyre, Tsumkwe 9245,
Namibia
Oceanian DX-Group, P. O.
Box 929, Gympie, OLD 4570, Australien
P. O. Box 541, Hong Kong
Dennis Christian, P. O. Box 2,
Pitcairn Island, Nya Zeeland
Meralda Warren, P. O. Box 27,
Pitcairn Island, Nya Zeeland
P. O. Box 58, Macao
John E. Fromuas, P. O. Box 1205,
Palu 94001,
Indonesien
M. Swid, Wisma Pasir Putih E 11, Tabing,
P.O.Box 137, Padang 25171, Indone

P. O. Box 32, San Salvador, El Salvador
P.O. Box467,91000Skopje, Makedonien
Box 15, Stip 92000, Makedonien
Ken Holdom, P. O. Box 56099,
Tawa, Wellington, Nya Zeeland

J45DZX Kalymnos
Gdran, SM0CMH var pa varkanten aktiv fr£n
Kalymnos med anropssignalen SV5/SM0CMH.
Under WPX-testen erhOll han specialprefixet
J45DZX en anropssignal som vMckte stor uppmarksamhet.
Kalymnos
ar en
d
i
Dodecaneserna, Tolvdarna och jag hoppas
Goran berattar mer om vistelsen dar och hur
han lyckades fa den pa CW mycket rytmiska
anropssignalen. Goran ber mig papeka att QSL
skall sandas till honom direkt Goran Lundell,
Algovagen 1 1, 133 36 Saltsjdbaden eller via
SSA QSL-byra.
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VKOWH - Macquarie Island
Manga svenska DXare jagar denna
mycket svarfangade station. Warren har
haft problem med utrustningen men nu
kan han lyssna pa frekvenser runt sin
egen sandningsfrekvens. Leif SM5BFJ
lyckades for ett tag sedan fa QSO pa
40M och jag tror fortfarande det finns
en mojligehet vid bra konditioner. Basta
tid dr runt 05z. Manga i Europa praktiserar metoden att anropa VKOWH och
hoppas da att Warren skall svara.
Ni som saknar Macquarie skall bevaka
7009 KHz runt 05-06z och genom att ha
studerat rapporter pa Bandpass i olika
DX-bulletiner sa verkar Sondag morgon
vara den sakraste dagen. Lyckas du fa
kontakt sa kommer ett QSL mycket
snabbt via managern VK9NS.

RTTY
1 mitten av juni hade jag forbindelse med Peter,
0N6TT som var aktiv som 9U5CW och nSgra
dagar senare aven aktiv som 5X1T. Peter korde
mycket effektivt och det gick raskt undan. Trakigt
bara att manga motstationer envisades med att
sanda hela ramsan om TX, RX och skonummer..
Erik, SM5EIT berattar for mig att Peter formodligen korde med programmet ”RTTY” och d&
maste man skriva de SM5EIT. Skriver man DE
SM5EIT SM5EIT SM5EIT ger det endast en chans
attbli fangad. Skriver du DESM5EITDESM5EIT
ger det tva chanser. Detta var for mig n^got helt
nytt och jag ber Erik forklara lite mer om detta
RTTY-program.

RTTY BY WFIB.
RTTY ar ett contestprogram. Det har mtinga fina
egenskaper. Bl.a. f&ngar det sjalv den signal som
kommer p& skarmen. Men hur? Det lilla ordet
”DE” marker programmet omedelbart och tar or
det efter som en anropssignal. Det skall dock
uppfylla vissa vilkor for att godkannas. Sedan
kanner det efter om det ar ett ”DUPP” och talar om
det di rekt.
Darfor ar det viktigt att skriva DE SM5EIT DE
SM5EIT skulle det namligen bli missprint pa forsta DE SM5 EIT sa far har programmet en ny chans
nar nasta DE SM5EIT kommer. Nar programmet
f^ngat en anropssignal ar det bara att trycka p&
’’INSERT” sa gar hela min forsta ramsa ut med
hans hans och min anropssignal plus MSG. Nar
han svarat trycker man pa ’’PAGE DOWN” dd ger
programmet QSL p& mottaget MSG och loggar
forbindelsen.
Programmet har forutom de vanligaste RTTYtesterna ocksa en ’’DX-EXP” men i den delen finns
ju inte nagon poangberakning.
Contestprogrammet raknar ut poangen och skri
ver loggen och man kan aven printa ut etikett for
QSL-korten.
Contestprogrammet ’’RTTY” av WF1B utkom i
en uppdaterad version (2.12) dec 1994. Mer om
detta program finns att lasa i SARTG NEWS nr 87
1993
Det ar ett noje att kora contest med detta program
berattar Erik och han trodde att Goran SM4DHF
var forst i Sverige med att kora DXexpedition med
programmet RTTY.
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warren Hull, 15 Gaillardia Street, Macgregor, QLD 4109, Australia

IOTA Contest 27-28 Juli.
Nar det ar tunt med DX-aktivitet s& ar
jakten p& olika IOTA-oar en trevlid sysselsattning. Ofta brukar denna aktivitet
oka den senare delen av juli och sjalva
kulmen blir IOTA-Contest som i £r g£r
den 27-28 Juli. Ofta har dessa aktiviteter
specialprefix och QSL-korten brukar
vara lite extra p&kostade. Regler for
denna tavling hoppas jag finns med i
Contest-spalten har i QTC.

Nordiskt Cluster
I mitten av maj fick vi en indikering pa att
ett Nordiskt Cluster skulle kunna bli en
verklighet i en nara framtid. Nar detta
skrives i mitten av juni dA har vi n&tt dit.
Alla uppkopplingar ar inte permanenta
men vi ar en god bit pa vag.
For n&gra m^nader sedan fick jag ett
p^hopp i form av en insandare har i QTC
nar jag fbrsokte tigga pengar till uppbyggt
system. Slarvigt nog kallade jag det avgift
och det ar ju sjalvklart fel formulering.
Uppbyggda system kostar pengar och om
alia hjalper till med en slant s& kan vi gora
utbyggnader och forbattringar. Du som
anvander ett cluster har angett HOME
NODE det ar med andra ord det cluster
som ar din hemma bas och dit kommer alia
brev som ar adresserade till dig. I varje
omr&de lagger SYSOP ner massor av tid
och pengar for att systemet skall fungera
till noje for dig. Jag hoppas du sander
honom ett bidrag s& vi kan underh&lla
redan uppbyggda system och p& sikt planera for nya utbyggnader.
Avslutningsvis vill jag be om bidrag fran
Er som ar SYSOP:s. Nej inga pengar! - Jag
tankte ni kunde beratta hur utbyggnaden
ser ut och eventuella nybyggnadsplaner.
En intressant sak ar hur det Sr lost ekonomiskt?
DXred.

GOLIST
W6G0 startade for m^nga Sr sedan en
bulletin med QSL-information. Nu finns
GOLIST aven som QSL-databas till Clus
ter. GOLIST har funnits i Cluster SK6 W W6 sedan i borjan av januari och fungerat
mycket bra.
Denna QSL-databas finns i de fiesta Clus
ter i USA men Sven i England, Ireland,
Japan och Korea. Finessen ar att anvandare kan uppdatera nya informationer som
laggs i en fil som en gSng i mSnaden sands
via internet till AE4AP Paul som sammanstaller alia inkomna uppgifter och
darefter sander han tillbaka en uppdaterad
fil som Ster installeras i Clustret. Styrkan
ar att mSnga anvandare hjalper till med
uppdateringen.
Ar du intresserad av att ha GOLIST i ditt
Cluster skall du tillskriva Paul AE4AP
P.O. Box 2306. Paducah, KY 42002-2306
USA Eller sMnda honom ett meddelande
via E-Mail: Golist @midwest.net.
Kostnaden ar US 10$ per ar. Vill du veta
mer om funktionen kan du kontakta
SM6LPF Swen-Erik
Atlantic Canada DXpedition
Varje sommar blir det aktivitet frAn
olika semesterdar. The West Island
Amateur Radio Club i Montreal arrangerar tva olika aktiviteter denna sommar.
Den forsta blir den 17-22 juli och g&r till
Glace Bay, Cape Breton i Nova Scotia.
Intressant for IOTA-jagare da den har
IOTA NA-010.
Den andra utflykten g£r till Seal Island
IOTA NA-126 med start den 25 juli och
man raknar med en veckas aktivitet.
Med sig har man hoga master och haftiga antenner. Man kommer att kora alia
band men man ber mig beratta att man
kommer att forsoka kora Europa p£ 2
och 6M. Frekvensen pa 2M blir 144.020
MHZ.
Operatorer blir VE2AYU, VY2OX,
VE2SEI, VE2YAK, VE3TBH, VO1NO
och VE2TBH. QSL skall sSndas via
VE2CWI.
QTC Nr 7 1996
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RADIOPROGNOS
Radioprognos Juli 1996
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Tabellen visar sannolikheten att fa forbindelse for alia amatorband pa kortvag (1.8-28 Mhz) och varannan timme (02-24) GMT. Sannolikheten
anges i procent. ”9” betyder 90-100 %, ”8” 80-89 %,..., ”2” 20-29 %, ”1” 10-19 % och ”o” 5-9%. Mindre an 5 % markeras med
(”:” for timmarna
08 och 18). Vidare forklaring finns i QTC nr 1 1995 samt notis i QTC nr 4 1995. /SM5IO. Stig
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En mycket uppmarksammad
radioaktivitet agde rum fran
semester on Cancun som tillhor
Mexico. Operatorer var
OH7XM, OH2NSM och OH3JF.
Samtliga var aktiva /XF3.
Totalt blev det 9000 QSO och
cirka 400 QSO pa 160M.

- Det galler att verkligen leva
sig in i den mexikanska kulturen, men ocksa att ladda upp
infor aktiviteterna pa banden,
sager OH2NSM.
Vid polen finns antenner for 80m.

XF3 Cancun Quintana Roo Mexico

ELSTAR O¥, Ltd Radio communication products
export and import. Highest Quality for Radio Amateur.
Aiinco. KLM. Kenwood. Telex HyGain. 'Ter;-Tec-arid Drake
call Elstar, when you need beat quality. Phone / Fax: 358 31 3483 99b.
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Intill hotellet fanns en
rejalt hog mast som
expeditionsmedlemmarna fick
tillgang till. En bit
upp i den masten fick
man tillatelse att
hissa upp sin antenn
for 160m - inte undra
pa att dom hordes sa
bra i Europa.
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Allmant

Dajag tjanstgjorde
som operatorpa
SKOTM!

*
1.Ill

SM5XW/Goran Eriksson vid SSAstationen SKOTM

• *

Linda Lindblad har
QSO med ’’farfar''
SM4AVPfran SKOTM

Kusinerna Maria och
Linda Lindblad talar med
"farfar ” SM4A VP fran
SMOTM

"Den hoga aktiviteten och positiva
kommentarerna om SSA-stationen
vid Telemuseum - SKOTM - beror
inte bara pa oss operatdrer utan
ocksa pa Bengt ’s goda formaga att
entusiasmera och organisera verksamheten. Jag vill overracka ”manadens ros” tillSMOUGV/Bengt
Grattis Bengt!"
SM5XW/Goran Eriksson

Ur dagboken, vecka 18

Den har veckan var det ganska lungt och
sa manga besokare var det inte. Men plotsligt en dag fanns en hel skolklass i shacket
bakom ryggen pa mig.”Far vi stiga pa
allihop”, undrade magistern. ’’Sjalvklart”!
Och se’n tog tjejema over konversationen.
Vi vaxlade nagra ord om amatorradio i
allmanhet och jag fick snabbt veta att klassen kom fran gymnasieskolan i Smedjebacken, nast intill mina egna bamdomstrakter. Pa den omisskannliga bergslagsdialekten undrade ett par av toserna om
det gick bra att fa prata med ’’farfar”. Javisst 1 Ring upp honom och tala om att vi
finns pa 3.638.
’’Farfar” visade sig vara Erik, SM4AVP i
Sorbo, Soderbarke. Sjalv kanner jag Erik
30

mycket val och har haft manga kontakter
med honom under aren, ocksa under min
tid i Kenya for ett par ar sedan. Fem minu
ter tog det och gladjen var stor, nar dessa
harliga ungdomar kunde prata med ’’farfar” fran Telemuseum. Jag passade pa att
ta nagra bilder, for att riktigt bra komma
ihag denna handelse.
Under eftersnacket fick jag veta av deras
larare att han sjalv vaxt upp i Hamosand
och haft ”en granne” som var radioamator. Han berattade att grannen var optiker
och att doma av hans antennpark mastc ha
varit valkand over riket. Jag kunde verifiera att ’’denne granne” verkligen var en
kandis bland oss 11.000 radioamatorer i
Sverige. Och dom om ’’magistems”

fovaning da jag kunde visa upp SM3LX’
gedigna sandare, ett vackert hembygge i
rackform, som finns uppstalld utanfor
shacket till SKOTM.
Den har dagen kan adderas till manga
andra med fina upplevelser tack vare far
fantastiska hobby.
Sjalv kanner jag det som en stor forman
att fa kora radio fran SKOTM. Det ar en
underbar station med absolut allt en radioamator kan onska sig, tom den mest
krasne ’’datagubbe” kan kanna sig nojd.
Manga borde lockas att salla sig till
operatorsskaran.

73 de Goran Eriksson, SM5XW
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Allmant
Amatorradiostationen pa Telemuseum i Stockholm

SKOTM - SSA:s ansikte utat
SMOUGV Bengt

SKO TM med SM5CAI/Lars, vid spakarna.
Foto: Bengt Svensson

Amatorstationenpa Tele
museum i Stockholm, liar nu
varit i drift under ett dr, sedan
nyinvigningen ijuni 1995.
Erfarenheterna dr mycket
goda och stationen liar varit
bemannad, sa nar som pa
ndgon dag, under museets
oppettider.
33 operatorer turas om att
kora stationen Pensionerade
amatorer under vardagar och
ovriga under helger.
Besokarc fran nar och fjarran soker sig till
SKOTM och tidvis ar det fullt i shacket.
Det galler att forklara vad var hobby gar
ut pa, demonstrera utrustningen och ge
vagledning for den som onskar bli amator.
I Internet-teknikens tidevarv galler det
ocksa att visa hur olika teknikgrenar kan
samvcrka och inte konkurrcra om intresset.

Varfor nystart?
For tre ar sedan blaste antennerna ner och
den davarande masten domdes ut av
sakerhetsskal, varvid SKOTM blev QRT
under ett par ar. SSA gav da DLO,
SM5CSX Ulf i uppdrag att organisera en
upprustning och han tog hjalp av vDLO,
SM5CAI Lars och SMOUGV Bengt, for att
undersoka mojligheterna att fa stationen i
brukbart skick. SSA agde da utrustningen,
SRA (Stockholms Radio Amatorer) hade
driftsansvaret och Telemuseum upplat lokalen.
Det primara var nu att ordna anlennfragan.
Telemuseums nye chef, Lars Johannesson
viinde sig till TELIA Mobitel, som gav lofte
om en ny mast och nedtagning av den
gamla. Tack SMOAGP Seth!

3
ssa

Byggstart
Byggnadslovet tog n£ra ett ar att ordna,
men sen byggdes ett nytt fundament och
Telia-proffs levererade och monterade den
30 m hoga fackverksmasten.
Under tiden bearbetade Lars-CAI, ett an-

Sveriges s^ndareamatdrer

tal tankbara sponsorer, med storartat rcsultat. Swedish Radio Supply donerade en HFrigg, IC-737A med manipulator. ELFA
svarade for en tribander, Kenwood TS790E
med antcnner och TNC for packet.

Entusiaster och proffs i blandning. Fr.v. Elis Nilsson och Per Olsson
fran Telia, SMOZT Lennart, SM5CAI Lars, SM5DSB Fare, SM5NU Per, SMOUGV
Bengt, SMONAG Anders och Rune Asberg Telemuseum.
Foto: Svante Geggen

Frivilliga operatorer
Foljande 33 entusiaster har lamnat lofte om minst en
arbetsvecka eller tva helger per ar:
SMOABR Kalle, SM0TGA Mikael, SM5BUH Stig-Ake, SM0CCE

Kjell, SM5XW Goran, SM7KDB, Sven, SM5CAI Lars, SM7UE
Sven-Thorsten, SMOJEM Lars, SMOUFABertil, SM0VNH Kalle,

SM5AHK Curt, SMOTSE Mikael, SMOZT Lennart, SMOMC Sten,

SMOFWW Leif, SM0ARR Nils-Olof, SM0NHE Urban, SM0BYD
Hans, SMOYX Bengt, SM5AOZ Sven, SM5UH Ake, SMOTRT
Gunnar, SM5CF Stig, SM5AOG Lennart, SM5ALO Sven,
SMOBKZ Stig, SMOUGV Bengt, SMOCOP Rune, SMOHSN Vic

tor, SMOVDZ Lennart, samt enda YL SMOFIB Birgitta.

Operatorerna har gatt in for uppgiften med liv och
lust och nu har vi en fungerande verksamhet for PR
och rekrytering till hobbyn. SSA's ansikte utat.
<____________________________________________________ ,
Antennen monteras pa toppdelen med
rotor, som sedan lyftes med skylift.
Foto: Svante Geggen
QTC Nr 6 1996
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Allmiint
Radioamator kunde hista vid sjodrama

SMOHCI Olle Rylander
larmade sjoraddningen
SMOHCI/Olle Rylander blev overraskande inblandad i ett
sjodrama som utspelade sig mitt ute pa Atlanten i borjan av maj
manad Men det dr forst nu som SMOHCI'.s insats blivit uppmarksammad

Det stora lyftet skedde med stor
precision av dom som varit med
forr. Foto: Svante Geggen

UD skankte en 3-fas-rotor med mandverenhet, som suttit pa nagon fjarran
besickning FRITZEL skankte via Pergus
en 6-bands, 5-elements yagi typ DX506
och en forlangd FD-4, som aven klarar 160
m. IBM tillhandaholl en industridator
486DX2-66 med tre monitorer for packet,
DX-cluster etc. FRA bestod med tva utrangerade spanarbord och lagforlustkabel
med kontakter. Fran den ’’gamla” stationen beholls trotjanaren Drake TR-7, som
reservrigg och slutsteget L4B.
Nu startade uppbyggnaden, som tog over
ett halvar och utfordes av SM5CAI Lars
och SMOUGV Bengt med benagen hjalp
av SM5DSB Kare. SMOUCC Curt och
SMONAG Anders. Slutligen kom Teliaexperterna tillbaka och monterade kabelstege, drog koaxer och monterade antennerna i masten med hjalp av en Skylift.
Vardet pa sponsorernas insatser overstiger 250 000 kr, men sa blev resultatet over
forvantan.

Dagens situation
Telemuseum ager nu utrustningen och SS A
har driftsansvaret. SMOUGV Bengt har
atagit sig att vara stationsforestandare med
SM5CAI Lars som stallforetradare.
Pg.a stationens hoga kvalitet, har det inte
varit svart att rekrytera operatorer.
Enda tekniska problemet var en kraftig
storning, S9+10 dB, pa 80 mbandet, som
dock kunde atgardas efter insats av bl.a
Post- och Telestyrelsen, se sarskild artikel.
Telemuseum ar val vart ett besok och inte
minst SK0TM.
Ring garna 08-6708142 och avisera Din
ankomst.
de SMOUGV/Bengt
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SMOHCI Olle Rylanders insats gallde det sjodrama som utspelades mellan den 28 april och 15
maj och som utforligt redovisats i massmedia.
En 34 fots segelbat ’’Charade”, som tordes av
de svenska broderna Sune och Janne Olsson (51
resp 55 ar), hade kapsejsat pa vag fran Azorerna.
Baten hade tor tva ar sedan seglats fran Goteborg till Venezuela. Broderna hade flugit till
Karibien i januari i ar for att segla hem sin
segelbat. Farden gick fran S:t Martin i Vastindien
via Azorerna dar de gjorde uppehall nagra dagar.
Vid fortsatt fard blev vadret allt samre och cirka
300 sjomil nordost om Azorerna, utanfor Portu
gal, var ovadret sa hart att baten slog runt -tom
tre ganger. Broderna fruktade att baten skulle
sjunka men lyckades ta sig till livflotten. Flotten
var fastad i en livlina till den drivande segelbaten, men sa smaningom brast linan mellan baten
och livflotten.
I tio dygn drev broderna omkring i den lilla
flotten. En del av maten hade spolats bort i den
harda sjon och det var knappt med dricksvatten.
Da och da sag de fartyg pa avstand och fyrade av
nodraketer. Den fjarde, och sista nodraketen,
uppfattades av en besattningsman pa det ryska
kryssningsfartyget Akademik* pa vag mot
Travemiinde. Det var vakthavande styrman
Sergej Vavilov som uppfattade ett ljussken och
satte kurs mot det hall han sett nodljuset.
Efter ett tag syntes en drivande brandgul livflotte mellan vagtopparna. Det var inte latt att na
livflotten i den grova sjon med vindhastigheter pa
20 meter per sekund. Raddningsarbetet underlattades emellertid tack vare att det ryska fartyget
ursprungligen var byggt for havsforskning och
efter en kvart var de tva svenskama ombord pa

det ryska fartyget.
- Broderna var ytterst medtagna och de hade nog
bara overlevt nagon dag till, uttalade kapten
Kalashnikow pa det ryska fartyget tor massme
dia. Dricksvattnet var nastan slut liksom nodprovianten.
De ryska fartyget forde de bada broderna till
Goteborg dar familjerna vantade.

Amaorradiobandet
SMOHCI/Olle hade ett QSO med VE3OZ den 11
maj sent pa eftermiddagen nar engelsmannen
GMOILQ/MM/Jim breakade in.
Jim berattade att han befann sig i sin segelbat
tillsammans med sin hustru Kate langt utanfor
Azorerna. De fanns intill en segelbat som drev
utan att nagon besattning syntes till. De hade
anropat baten under en halvtimme, men inte fatt
nagot svar. Jim rapporterade att den drivande
segelbaten var mycket skadad men den harda
sjogangen gjorde det omojligt att komma intill
baten.
GMOILQ/Jim, som breakat in, meddelade nu
svensken SMOHCI Olle Rylander sina iakttagelser. Olle ringde darefter upp den svenska sjoraddningen som i sin tur kontaktade den portugisiska sjoraddningen pa Azorerna. En intemationell sjoraddningsoperation paborjades dar bl a
sjoraddningscentralen i New York sokte kontakt
med fartyg som befann sig i omradet.
Kanske var det tack vare larmet som styrman pa
den ryska baten holl extra utkik och spanade efter
livflotten - men det ar inte bekraftat.

SMORGP/Ernst
* Se kommentar av SM2CTF pa nasta sida!
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Allmdnt

Tips for antennuppsattnins!

Slangbellan Mega-Super!
SM5HIH/Goran har byggt en "Mega-Super-Slangbella’’for antennuppsattningar! Konstruktionen utgors av en stege, tva plankor, en stark
tdjhar bagagerem och en gamma/ damhandvaska
- Den skjuter hogt, bekrdftar SMOTGU/Lars som pa nara hall inspekterat
anlaggningen. Lars har ocksa pa nara hall studerat startrampen, gjort en
nerrdkning, fotograferat startogonblicket och kontrollerat funkttionen. Lars
bekrdftar att SM5HIH/Gdran har tagitfram en helt unik konstruktion som
sakert harframtiden for sig.
-Att hjalmen dr nodvandigfor personer i narmaste omgivningen
dr en sjalvklarhetfor personal vid kontrollstationer och startramp,
men aven for publik
Foto och inspektor: SMOTGU/Lars

* Not.
I sjoraddningsartikeln torekommer ett ryskt fartyg, som
benamns Akademik, men det ar nog ytterligare ett
tillagg i namnet.

Det forhaller sig namligen sa, att ordet akademik =

akademiledamot (speciellt medlem av den sovjetiska/

ryska vetenskapsakademin).
Det for halier sig ocksa sa, att Sovjet/Ryssland i
nagra decennier har dopt sina havsforskningsfartyg
(med kanske ibland aven andra, skummare, arbetsupp-

gifter) efter olika vetenskapsakademiledamoter
(kanske beromda/avlidna), salunda:

Akademik Petrowitch = Akademiledamot Petterson
Alltsa bdr det aktuella fartyget i praktiken heta nagot
mera an bara ’’Akademik”!

QSL-Byra-Nytt! Hyllorna rensas pa kansliet!
I slutet av Augusti kommer hyllorna att rensas!
Alla de smalandera skall fa av vad vi har i
facken. M.a.o. dax for stadning infor hosten
och vintem.
Kort till de fiesta landerna kommer att skickas
ut oavsett hur mycket det finns. Passa pa att
kolla i loggbockema och se om det kan vara
dags for ett paminnelse-kort till nagon som inte
svarat tidigare. Omkring 20 augusti lagger vi
locket pa
En nyhet infor denna omgang ar att 5H och 5X
har blivit invalda i IARU och saledes ocksa

oppnat QSL-byraer. Sa nu skickar vi dit. Aven
till T9 skall det numera ga att skicka post, varfor
vi nu gor ett forsok. Likasa skall det numera ga
att sanda korten till EK, 4L och 4K varfor vi nu
kan sanda till samtliga ex-Sovjetiska lander.
I ovrigt hanvisas till den senaste SM-Call Book
sidan 32-33 angaende sorteringen av insanda
kort. Att skicka in helt osorterade kort medtor
bara att de blir fordrojda ytterligare i hanteringen. En glad sommar till alia QSL-are

gm SMODJZ/Janne och
kansliet gm Ulla

SM2CTF7Gunnar
QTC Nr 6 1996

33

------------------- Distrikt o klubbar

Gratulerar
Nya signaler

SSA
Medlemsnytt
For komplettering av
SM-Call Book: SSAmedlemmar. (Betalda
medlemsavgifter efter
utgivning)
SH6ABC
SK5VS
SK6YW
SLOZT
SL5ZXR
SMO-7912
SM0ETP
SM0HZE
SM0NWX
SM0WCL
SM3-7910
SM3-7911
SM3UPI
SM4BZH
SM4ONG
SM4UPW
SM5-7909
SM5-7918
SM5EST
SM5FDD
SM5RDF

SM5SVD
SM5VST
SM6-7915
SM6HKD
SM6RRY
SM6VSF
SM6VTT
SM6VTZ
SM6WBB
SM6WBY
SM6WCA
SM7-2332
SM7-7913
SM7-7914
SM7-7916
SM7-7917
SM7BCL
SM7EYW
SM7FJW
SM7ITZ
SM7MRL

Hdjda llcensklasser
SM4SJY
Cept 1
SM5PNY Cept 1
SM5SFY Cept 1
SM5VEO Cept 1
SM5VVQ Cept 1
SM6VKC Cept 1
SM7WCZ Cept 2

Mats
Mikael
Sussi
Robert
Stig
Peter
Otto

Nyberg
Mattsson
Johansson
Tamasi
Lindehammar
Dahlbom
Lundblad

Nyponstigen 3 C
Marmorvagen 12 E,2tr
Landsborgsgatan 7
Skrinnarvagen 16
Bdksjd.Bjdrkbacka
Munkebo, Ores jo
Vilhelmsfelt 6083

771
752
591
633
618
461
262

43
44
37
59
94
91
96

LUDVIKA
UPPSALA
MOTALA
ESKILSTUNA
KOLMARDEN
TROLLHATTAN
ANGELHOLM

Nya anropsslgnaler
SH6ABC SSA:s UC
SM0WCL Obekant
SM3WCE Cept 1 •
SM3WCO Cept 1 • •
SM5WBE Cept 2
SM6HKD Obekant
SM6WCA Obekant
SM6WCG Cept 2
SM6WCQ Cept 2
SM6WCX Cept 2

Erik
Karin
Hakan
Guy
Anas
Veikko
Lars
Daniel
Markus
Roar

Ruotsi
Ortendahl
Bjorkudd
Osterlind
Hyseni
Karvo
Skogh
Karlsson
Hellgesson
Eriksen

Oriongatan 2 B
Orvar Odds vag 3
Gronborgsgatan 12 E
Alaskavagen 1050
Lustigkullevagen 44 B
Sibbarp 1
Hestra Ringvag 50 a
Torparvagen 2
Lindvagen 11
Frostmatarevagen 92

441
112
852
872
591
516
504
463
463
461

36
54
37
00
46
96
70
34
71
64

ALINGSAS
STOCKHOLM
SUNDSVALL
KRAMFORS
MOTALA
APLARED
BORAS
LILLA EDET
LODOSE
TROLLHATTAN

Nya anropsslgnaler, klubbar
SK6KX
Radioforeningen KAPRI
Nya medlemmar
—>SH6ABC SSA:s UC
SMO-7912 Lyssnaramator
SM0WCL Obekant
SM3-7910 Lyssnaramator
SM3-7911 Lyssnaramator
SM5-7909 Lyssnaramator
SM5-7918 Lyssnaramator
r—>SM6-7915 Lyssnaramator
SM6HKD Obekant
SM6VSF N-licens
SM6VTT Cept 2
SM6VTZ Cept 2
SM6WBB Cept 2
SM6WBY Cept 2
SM6WCA Obekant
SM7-7913 Lyssnaramator
SM7-7914 Lyssnaramator
SM7-7916 Lyssnaramator
SM7-7917 Lyssnaramator
SM7MRL Cept 1

c/o Andreas Brannstrom, Karret 19

Erik
Mats-Johan
Karin
Kristian
Mikael
Torbjorn
Sven
Victor
Veikko
Johan
Fredrik
Christian
Per-Olof
Lars
Lars
Jarl F:son
Thomas
Bengt I.
Patrik
Ingvar

Rattelse fran tidigare publicering QTC
SM7UPD T+N-licens/Cept 2r
Henrik

546 91

Ruotsi
Jonsson
Ortendahl
Karlsson
Lindberg
Ericson
Tunstrommer
Eriksson
Karvo
Wahlen
Hansson
Akesson
Olsson
Mansson
Skogh
Holmgren
Mildenhag
Nilsson
Persson
Olsson

Oriongatan 2 B
441 36
Gliavagen 71
168 58
Orvar Odds vag 3
112 54
Smultronvagen 5 G
806 35
Byn 212
820 77
Jupitervagen 6
611 60
Riddarangsvagen 23 B590 18
Olseangen 2
442 42
Sibbarp 1
516 96
Godhemsg. 34 A,3tr
414 68
Storgardsvagen 32
461 42
Frejvagen 36
455 30
Sollid 13540
459 91
Kungsgatan 64
461 35
Hestra Ringvag 50 a 504 70
Munkvagen 7
240 10
Kopenhamnsv 43c,2tr 217 71
Birger Jarlsgatan 41 A 216 11
Musketorgatan 9 A
212 43
Rubinvagen 8
260 61

Lund

Bygdevagen 5

361 30

KARLSBORG

ALINGSAS
BROMMA
STOCKHOLM
GAVLE
GNARP
NYKOPING
MANTORP
KUNGALV
APLARED
G0TEBORG
TROLLHATTAN
MUNKEDAL
LJUNGSKILE
TROLLHATTAN
BORAS
DALBY
MALMO
MALMO
MALMO
HYLLINGE

EMMABODA

SH6ABC Erik

1 :a UC-licens

SSA-HQ-nat

Amateur Radio Conserves
I maj-numret av QTC (sid 29) aterfinns en liten

artikel med rubriken ’’Amateur Radio Conserves”.

Semester!
Aterkommer
lordagen den 24 augusti

Artikeln behandlar svenska sandareamatdrer med

hog alder och inkluderar en forteckning over de, som
uppnatt minst 85 ars alder 1996. Ur listan kan

strykas -UB/1 Helge Ruths, som avled 1996-04-11.
Bror Ronnevall -WK/3 ar fodd 1901 och ej 1900.

SMSOK/AkeAlseus

SKOTM
Nyupprustade amatorradiostationen Med
valvilligt stod Iran sponsorer och ett
beundransvart arbete av ett fatal entusiastiska radioamatdrer har SKOTM blivit en
attraktiv HAM-station.

Valkommen till Telemuseet!
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= Ex: SM3-7868
= Ex: SM3-7282

7 cut:

SSA Bulletinen
Bidrag till nasta bulletin ska vara
redaktionen tillhanda senast
tisdagenden 13 augusti 1996 kl 1930
Adress:
Basenvagen 30, 471 31 Skarhamn.
Bidrag kan aven lamnas per
telefon/fax 0304-67 44 77,
dock heist ej efter kl 2130.

Listan i maj-numret kan ocksa kompletteras enligt
foljande:
Arkiv

Placering Namn och ort

id.

efter

-BJB/1

-PG/1

Bill Reimer, SOsdala

1909

87 (aktiv)

-UF/2

•AAZ/1

Harry EngstrOm, Stockholm

1909

87 (aktiv)

-ASR/1

■ZW/3

GOsta Linderoth, Vasteras

1911

85 (aktiv)

■ZB/3

•MG/1

Ake Barre, Stockholm

1911

85 (aktiv)

Fddelsear Alder

@ e-post-adress!
SMODJZ/John sanunanstaller ett
register pa sandaramatoremas
Internet-adresser.
Du som vill Annas med i registret ska
skicka uppgift med namn och callsign
samt e-postadress till:

jan.hallenberg@mailbox.swipnet.se
QTC Nr 7 1996
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Silent Key
ibri-rT
SM7AQX/Tage Pennerup
Det var med stor smarta i sinnet som vi fick
veta att var gamle van Tage Pennerup hade
avlidit, och en spcciell stamma pa banden
hade tystnat.
Tage som ursprungligen var fodd i Dan
mark som lantbrukarson, tog sig tidigt till
Sverige, redan pa 5O-talet. Han var mycket
intresserad av tcknik och var alltid imponerad over radioutbredning och da ocksa tele
vision. Det kom sig darfor ganska naturligt
att Tage etablerade sig som radio/TV-teknikcr och startadc ett eget foretag, TV-Jour i
Malmo AB. som crbjod service dagar, kvallaroch helger. Tage var en mycket flitig man
och jobbade gama. Snart hade Tage ocksa
funnit en kar hustra, Ingrid och i snabb foljd
fatt tre bam, flickor alia.
Tage skaffadc sig certifikat pa 70-talet och
var en flitig man pa UKV, 2-metcr och 70cm och var under lang period engagerad i
klubbarbete inom UKV. Pa 80-talet blev det
sa dags med A-certifikat och Tage kom ofta
att ligga pa 80-meters bandet och hade dagligen sked med sin broder OZ4PY.
De senaste tio aren hade Tage drabbats av
cancer men vardades for detta med gott
rcsultat trots att Tage manga ganger var
ledsen och hade svara plagor. Darfor sag al It
positivt ut och det blev desto mcr en overraskning nar vi fick veta att Tage hade
lamnat oss p.g.a. av hjartat. Tage som var en
van av arlighet och hade en stor kansla for
rattvisa drabbades i slutet av en fcjd med en
granne om utscendet pa sin antenn som i sin
tur gjorde Tage sa upprord att hjartat inte
klarade av detta. Tage drabbades den 29
april och avled sedan den 3 maj 1996.
Tage var fodd i September 1927 och blev 69
ar gammal.
Tage var trogen mcdlcm och sponsor i
Malmo Amatorradio Club MARC. Han var
ocksa mycket aktiv inom ordens-vasendet
och broder av Druid-orden, Logen Vasa och
bland brodema en saknad broder.
Vi kommer att minnas Tage som en god
och kar van. SM7AQX ar QRT.
Vila i frid kare van.
Vara tankar gar naturligtvis till hustra Ing
rid och barn.
SM7TE - Kjell Ekholm och vanner
och kamrater i
Malmo Amatorradio Club

Radiokryssning” med
’’Silja Symphony”
18-20 September
Missa inte tillfallet att folja med pa en unik
och harlig kryssning t.o.r. Helsingfors med
ett innehallsrikt program till specialpriser.
’’Paketet” innehaller forutom resa: valkomstdrink, en a-la- carte-middag, ett
smorgasbord, tva frukost, kaffe, 50 kr
vardekupong for kop ombord samt konferensrum 3 tim, och inte minst en egen
konferensvardinna, som tar val hand om
oss.
Prel. Programpunkter: besok pa ”bryggan”, dar var kapten informerar om datakommunikations- och navigeringssystem
paen modern bat. GoranNordin, SMOLAN
ar ’’chief’ ombord och visar oss ’’batens
hjarta”, maskinrummet. Programmet i
konferensrummet blir en overraskning.
Tillfalle ges att kora marin-mobilt pa 20
och 80 meter fran tva hvtter. SMOLAN har
ordnat med speciella antenner for att sakerstalla gott resultat.
Dagcn i Helsingfors disponerar du som du
vill. Vi planerar ett besok pa den svenska
ambassaden med information om de arbetsuppgifter som utfores dar (begransat
antal).
Detaljerat program far du ombord.
Priser for ovan beskrivna ’’paket”:
a-hytt (2 pers) sea side
1.665:- kr/pers (begr antal)
a-hytt (2 pers) promenade
1.520:- kr/pers (begr antal)
c-hytt (4 pers) ej fonster
1.270:- kr/pers
Anmalan per tel till radioklubben
’’Laser”:
Goran Eriksson, SM5XW,
tel 08/ 500 288 18
Alf Frasen, SM0NHL,
tel 08/ 500 220 85
Sista anmalningsdag ar 9 September.
Obs att vi reserverat ett begransat antal
a-hytter, sa droj ej med anmalan!
Hjartligt valkomna till en annorlunda
och intressant kryssning i avkopplande
miljo bland trevliga amatorer.
Radioklubben ”Laser” pa Sodertorn /
Goran Eriksson, SM5XIV

AM-test
For attonde aret inbjuder Arboga Radio
Klubb och Arboga FRO-avdelning till en
lekfull radiotavling.
Stall upp och testa din gamla rig, eller
den nya med oanvand knapp for AM!
Nagra enkla regler:
Tid: Lordag 10 augusti kl 09-1000 SNT
Frekvens: 3650-3700, 7050-7070 kHz
Modulation AM, dubbelt sidband med
barvag
Klasser: 1. Fast station
2. Portabel station
Anrop: CQ FRO
Tcstmeddelande RS och eget ortsnamn
Poang: Summa avstand i mil multiplice
rat med klassmutipcl. Station far kontaktas
en gang per band
Logg:
Ange klass och eget QTH
Ange band, tid, motstationer med
QTH samt utraknat avstand
Sand loggen inom 14 dagar till:
SM5EMR, Jonny Rosenqvist,
Brattbcrgsvagen 32, 732 48 Arboga.
Ej insand logg Halv poang erhalls for
dcssa kontakter om station aterfinns i
minst 2 loggar
Priser: Alla dcltagare erhaller diplom
som intygar att de beharskar den svara
AM-tekniken
Totalsegrare erhaller nostalgisk radiopryl
Lycka till i bruset halsar
Jonny, SM6EMR

Radioamatorlager
Karleby/Finland, 11-14 juli 1996
SRAL:s (Finlands radioamatortbrbund) sommarlager
MEGAHERTSI ordnas i Karleby (Kokkola) den 11-14

juli 1996. Lagret brukar samla ca 1.500 deltagare fran

hela Finland. Lagerplats ar stadens campingomrade vid
havet ca 2 km fran stadens centrum.
Alla stugor ar redan bokade, men det finns gott om plats

tor husbilar, husvagnar och talt. Dessutom erbjuder sta
dens hotel 1-logi till sommarpriser.

Vid lageromradet finns UHF-VHF och HF-stationer.
De finska foretag som saljer transceivers, antenner och

andra radioamatortillbehbr ar val representerade, dess
utom har vi ett lopptorg med massor av grejor att gora
fynd pa. Det officiella programmet innehaller foredrag

om bl.a. GPS och planering av radionat. Pa kvallen
dansar vi i festtaltet till ’’levande” musik.

Deltagaravgiften ar 50 FI M for medlemmar, 80 FIM for

SSA pa Internet
Kommer inom kort!
Aktuell intemet-adress:

SSA hemsida

http://www.svssa.se

icke-medlemmar (radioamatdrer) och medtoljande familj betalar 30 FIM.

Karleby (pa finska Kokkola) ar en trevlig kuststad
ungefar pa samma breddgrad som Umea. Staden ar
tvasprakig, ca 20% ar svensksprakiga, sa man klarar sig

bra i staden aven om man inte kan finska.
Lagerarrangbren, radioamatorklubben i Karleby -

Internetredaktor Jonas SM5HJZ
Klubbinformation kan lamnas via fax

0174-206 59

Kokkolan Radioamtoorikerho OH6 Al - hoppas pa manga

deltagare ocksa fran SM-land.
Mera information ges av
Karleby Turism - Kokkolan Matkailu + 358 68 8311 902

Hotell Seurahuone + 358 68 865 3111

Hotell Vaakuna

Silent Key
SM3BNV Bengt Eurenius,
Hudiksvall
SM5AQJ BjdmLarsson,
Haninge
QTC Nr 7 1996

+ 358 68 827 7000

Hotell Nukkumatti + 358 68 831 0890

Rundradiomuseet Motala
Stangt for besok under hela aret
pa grand av omandring och
pedagogisk utveckling.
73 de SM5PBX/Ulla

Projektledare OH6CL/Ari + 358 50 517 8922

Valkomna till Karleby i sommar onskar
Vi alia i OH6AI
genom Ragny/OH6LRL
tel. + 358 68 831 2947
fax+ 358 68 831 2603
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Radioklubben Nordo
Sommartraff 13 juli.
Valkommen till Radio
klubben Nordo :s
sommartraff 13 juli vid
Aleklinta vid Kalmarsund, 15 km norr om
Borgholm.
Samling for traffen 18-19-tiden. Ta med
kaflekorg, och korv for grillning.
Inlotsning/guidning via repeatrarna
SK7RNO pa R2x och RU-3. Valkomna alia
semestrande och bofasta radioamatorer!
Genom SM7NJD/Ake
Stora Bjorn motet 1996
Arets Bjornmote halls den 5-7 juli som
vanligt pa Tossebergsklatten, ca 15 km norr
om Sunne.
Incheckning over Sunne-repeatern pa
kanal R7.
Tag med din egen utrustning att kora
med, kraft ar inget problem - 220/380V
Anns.
Lordag: Traditionsenligt gemensam
supe.
For ovcmattning pa plats, kontakta
SM4KVP Per tel. 0563-72371 eller
SM5ERW Tage 0151-31135.
SM4KEL@^tupi. se

LOPPMARKNAD
Sodra Vatterbygdens Amatorradiokluhb
Huskvarna
Preliminart lordagen den 7 September.
Aterkommer vartannat ar!
SPARK gm SM7FDO

Medlemmar som hojt sin certiftkatklass
bdr meddela detta till SSA: s kansli
dar registering sker i medlemsregistret.
Telefon: 08-604 40 06 ellerfax 08-604
40 07.
QTC-redaktionen erhalier darefter
uppgifterna ftran SSA kansli via
dataoverforing.
Nyblivna amatdrer dr ocksa valkomna
att informera SSA:s kansli sa att vi kan
publicera nya anropssignaler i QTC.
Detta galler naturligtvis aven icke
medlemmar.
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SK0HB pa studiebesok vid
Stockholms Observatorium
Medlemmama vid SK0HB hade en trevlig kvall den 20 mars da Gote Flodqvist berattade
om astronomi, aurora, kometer och om olika stjarnbilder. Vi hade tur med vadret och fick
tillfalle att se bade Venus, Karlavagnen och SAS flygplan mot Arlanda. Vi tittade aven pa
ett svart hall
73 de SMOGYX/Uwe ordf
Scotlager - Orust
Under tiden 27 juli till 4 augusti kommer ett
scoutlager att arrangeraspa Orust vid Almags
kile.
Annetorpsdalens Scoutkar svarar for programmet med SM6MGZ, SM6UQJ,
SM6VA0 och SM6VPC som sambandsansvariga. Man kommer att anvanda signalen 7S6PS pa foljande frekvenser:
HF
3.750, 7.090 och 14.290 kHz
VHFFM 145.375 kHz saint RO, R1 och R2.
VHFSSB 144.290-144.300kHz(trafikoch
anrop)
Vi kommer att kora de tester som kommer
att ga under lagret med namnda signal.
Mojlighet att kora fbrekommande diplom,
Pronto, Vastkustens oar, Forsamlingar etc.
Eventuellt kommer det att bl i aktiviteter ti 11
sjoss med besok pa ett antal oar i den vastsvenska arkipelagen.
GL halsar 7S6PS genom
Lasse, SM6MGZ

bamiljekortet!
UDINCd

SM0UNE

SM0PRR SM0D6H

I
I
I
I

FURA:s jubileumslotteri
Foljande lottnummer har utfallit med
vinst i Foreningen Umea Radio
Amatorers jubileumslotteri:
143, 203, 369, 418, 422, 447, 523, 544,
682, 750, 862, 918, 949, 974, 980,
1006, 1027, 1060, 1113, 1156, 1159,
1293, 1302, 1359, 1378, 1409, 1410
och 1485.
Vinnare - kontakta SM2EKA/Rune
Tel 0935-51100 eller 090-144400 (arb).
SM2EKA/Rune

Samlade pa bilden: SM0HY, SM0GYX, SM0SYP, SM07794, SM5DB, Korhonen,
SM0HEP, SM0XG, SM0HIM, SM5AHD, SM0LZT, SM0WDZ, SMOOPU samt Gote
Flodqvist
Foto: Uwe Seeger

•IO CLUB

TRODDE Nl ATT Nl SLAPP OSS
SA LATT!
DA TRODDE Nl FEL!
GIVETVIS FINNS VI I HORRS
NYGARD SOM VANLIGT!

DOCK HAR VI NY ORGANISATION OCH LITE ANNORLUNDA PAHITT.
SA DU SOM HAR VARIT TROGEN GAST UNDER ALUX AR, VALKOMMEN IGEN TREDJE HELGEN I AUGUSTI OCH SE VAD VI HITTAT PAl
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Distrikt o klubbar
SM i Radiopejlorientering

ESKILSTUNA SAND ARE AMATORER
INBJUDER TILL
SVENSKA MASTERSKAPEN I
RADIOPEJLORIENTERING
17-18 AUGUSTI 1996 I ARLA
Tavlingen sker med 7 ravar enligt svensk
standard. Nattetappen ar 3.8 km och gar i
kulturmark. Dagetappen ar 4.8 km och gar
i vildmarks-terrang. Tavlingen ar uppdelad i klasserna: Old timer, Seniorer,
Juniorer, Darner och Nyboijare.
Anmalan sker genom att satta in 100 kr
pa postgiro 57 15 19-8 (Eskilstuna
Sandare Amatdrer) senast den 2 augusti.
Ange SM-96, signal, namn, adress och
klass pa postgirotalongen.
Information om forlaggning, tider och
slutlig kostnad skickas till alia anmalda
cirka en vecka fore tavlingen.
Fragor besvaras av
Dag Ohlsson, SM5 L4J,
tel 016-703 78. Vdlkomna!

Horrs Nygard
16-18 augusti
Ater dags att planera och boka for
Malmoe Amateur Radio Club, MARC:s,
fielddagar pa Horrs Nygard i Sjobo helgen
16-18 augusti.
I ar blir det ett nagot annorlunda Horrs
Nygard. Pa ffedagskvallen har vi ett knytis,
dvs var och en tar med sig sin egen fortaring
for en gemensam och trevlig afton. Den som
into har egen grill kan utnyttja grillplatsen.
Pa lordagskvallen kommer vi att ha en fest
med kassler och potatissallad.
Barbros kok och kiosk kommer att vara
oppen, aven pa fredags- och lordagskvallama. Under lordags-kvallen kommer Barbro
att tillhandahalla rakor (orensade) i 1/2kilosportioner till de som forhandsbestallt.
Sag till vid anmalan om rakor onskas.
Ur programmet i ovrigt kan namnas att
foljande kommer att narvara: AMSAT-SM,
FRO, SS A HamShop samt de fiesta av vara
storre utstallare. Loppis och olika barnaktiviteter. Ponnyridning, tipsprommenad,
RPO pa 80, korvgrillning samt mycket annat.
Sedvanligt SM7-mote med DL7.
Ovematlning ar mojlig i egen husvagn
eller talt eller i kollektiv lokal. Vandrarhem
(ej i priset) finns ca 3 km ffan Horrs Nygard.
Paketpris inkl invigningsfika, 2 ffukostar, 1
lunch, lordagsfest och avslutningskaffe samt
ett av altemativen taltplats/husvagn/kollektiv till kr 250:-. Bokning emotses per
postgiro 53 99 61-3.
Information genom
Olle, SM7LBB 046-73 46 38 eller
Barbro, SM7VOV 040-54 87 14.
Ytterligare information kommer under
sommaren pa paketradion.
Vdlkomna halsar styrelsen for
MARC genom Peer, SM7MME.
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MARC
SK7BT

Sveriges stdrsta
Fielddagar
Horrs Nygard, Skane
16-18 augusti
• Manga utstallare
• Dans pa fredags- och
lordagskvallama. • God mat 1
ar ocksa!
Boka plats i tid! Kontakta:
• Barbro's Kok och Kiosk
SM7LBB/Olle 046-734638
oppen som vanligt!
SM7VOV/Barbro 040-548714
• Aktiviteter for bamen!
Christer Jogenbom <Christer.Jogenbotn@era.erics9on.se >
To: nummer@bahnhof.se

Amatorradiotraff
Oland Lordagen den 13 juli.
Lordagen den 13 juli arrangerar Radioklubben Nordo, SK7RN, en amatorradiotraff i Aleklinta vid Kalmar sund ca 15 km N
Borgholm pa norra Oland. Vagledning via
repeatrama pa R2x och Ru3.
Camping enligt allemansratten.
Vi samlas vid 18-19:tiden men kom garna
tidigare. Tag med material for radiokorande,
grillning etc.
Vdlkomna till norra Oland halsar
Radioklubben Nordo genom
Ake, SM7NJD, Tel 0485-100 92 (host)

Fieldday Buberget, Vasterbotten
Som vanligt anordnar Foreningen Umea
Radioamatorer, FURA, fieldday pa Buber
get i Vindelns kommun i det vackra Vaster
botten. Tiden ar 6-7 juli och den huvudsakliga aktiviteten ar ett aktivt deltagande i
SRAL-testen pa VHF- och UHF-banden,
men aven andra aktiviteter ar det gott om:
Vad sags t ex om korvgrillning, botaniska
ochornitologiska studier,myggrakningmm.
I ar ar vi ocksa QRV pa kortvagsbanden,
vilket kan gladja alia som inte har fbrsamlingen AC1001. Buberget ligger i ruta JP94
och naturligtvis anvander vi FURA:s
jubileumssignal 7S2AT. Samling sker i
Vindelns centrum kl 1200 SST den 6 juli for
gemensam fard till Buberget. Aktiviteterna
slutar den 7 juli kl 1600 SST. Forlaggning,
om sa onskas, sker i talt.
Vdlkomna onskar FURA :s styrelse
genom Bosse, SM2PYN

Sveriges basta QTH aktiverar sig
En uppmaning till alia prylsamlare i SM:
- sluta grav i dina prylhogar!
- bygg nagot som varar och bygg nagot som
flera kan kora radio med!
SK0UX har flora lyckade genomfbrda projekt som manga har mojlighet att anvanda.
Inget av dessa projekt hade gatt att genomfora utan gemensam kraftansamling. Nytt
for i ar ar de nya EME antennerna. Antennrecept enligt SM2CEW, 4x19 element
kryssyagi, beraknade med assistans av VE7
BQH/Lionel.
SMOLCB/Ulf, SMOUFW/Niklas,
SMODFP/Per utgor EME-teamet idag,
men VHF test-teamet kommer att kunna dra
nytta av de nya antennerna.
De planerade kortvagsprojektet ar en 5
elements Quad pa 14MHz.
Nuvarande 2 elements Quad pa 7MHz ar
utmarkt for DX och contest.
Ovriga KVband har utmarkta sloper sys
tem och andra yagi antenner som gor -UX
till ett kraftfullt test-QTH. Paket trafiken i
SM0 har via SMOGJK-2 pa Kvarnberget
fatt en lank mellan Sodermanland och Uppland, ett bra initiativ pa ett bra QTH. KlubbarnaTSA, SAK, SRAhararligen respektive fielddays och loppmarknader pa
Kvarnberget, ytterligare ett utmarkt satt
aktivera sin lokala radioklubb.
For alia internet anslutna finns en URL
adress med utforlig information om Kvarnbergets Amatorradio forening och anten
ner:
http://ham.te.hik.se/clubs/skOux/index.htm
Aktivera dig pa -UX eller se till att din lo
kala amatorradioklubb gor det.
Kvarnbergets A matorradioforening SK0UX.
Christer SM0NCL 08-7585042
Niklas SM0UFW 08-54065 754
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FIELDDAY ON TJARO
3-4 AUGUSTI SK7JC-SK7AP
En gemensam fleldday med familjetraff Sr
planerad p& on Tjaro - 10 minuters b&tfard
ff&n Jamavik. Tanken ar att har ska finnas
aktiviteter for samtliga familjemedlemmar:
Tipsrunda runt on. 5-kamp mellan klubbama? Mojlighet att hyra b&tar? Bad, grillmojligheter for den som vill av medhavd
korv, gris med mera! Radiokoming ff&n fint
QTH; kortv&g, 2m och 70 cm. Mojligheter
till ovemattning i stuga eller talt.
Hela programmet ar inte klart, men kom
gama med forslag! For att pejla intresset och
att kunna genomfbra denna fielday vill vi ha
in intresseanmalan till resp verksamhetsledare snarast, dock senast den 9 juli.
SK7JC
SK7AP
Percy SM7THV
Martin SM7TRH
0457-81393
0455-21796

Repeatersallskapet Vastra, RSV
Fieldday 27 juli
Kom till naturskona T&sjodalen!
Repeatersallskapet Vastra, RSV, inbjuder
till fieldday den 27 juli Som vanligt erbjuds
du en vidunderlig utsikt ff&n T&sjdberget i
vastra Angermanland, ca 14 mil norr om
Ostersund. Har har du mojligheter att prova
dina egna antenner, skapa kontakter, umg&s
med andra, ga en tur runt berget och mycket
mycket mera. Vi gor ocksa ett besok p&
SK3RMX. Om intresse finns arrangerars
besok pa bil- och motorcykelmuseum.
Vill du ligga kvar over natten finns mojlig
heter att boka en stuga eller bo i egen husvagn. Inlotsning via RO.
Information genom Yngve SM2KJK, eller
Mats, SM3KDY Fax 060-12 99 86
Valkommen halsar RSV
genom Mats, SM3KDY
Sommar-scoutlager
• 27/7 - 3/8 SK7SSF Spdrlos 1996
Pa tva meter ar man sakrast QRV kl 9-10
resp 20-21 SST runt 144.300 MHz
Ev paketradio SK7SSF@SK7JD
• 3/8-10/8SK7TS Upptdck '96
SMU-scout i Jonkopings distrikt.
OTH ar Hestra. Lyssnar runt 3740 kHz.
73 de Janne

Frekvenser7S6PS

7S6PS

80 m

3.750 MHz

40 m

7,090 MHz

20 m

14,290 MHz

2mFM

145,375 MHz + R0+ R1 + R2

2mSSB
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144,290-144,300 MHz
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SK4IL/4 ’’camp Ericsson” i Varmskog pa fodelsedagen, ett stenkast ftan Lars Magnus
stuga i strilande regn. Dock veil skyddade i ett storre talt. Det blev faktiskt pile up dar ute
pa gardet, dock nastan bara 80 m.

SM4SCFIUIfkor CWfrdn SK4IL/4 i
Varmskog.

Fieldday

Radioklubben SK4IL
hedrade minnet av
Lars Magnus Ericsson 150 dr
Den 5 maj 1846 foddes grundaren av ’Telefon AB LM Ericsson”.
Stugan dar han foddes, Nordtomten,
Varmskog, ar nu ett valfylit telefonmuseum
med en hel del gamla fina telefoner med
mera. Har du vagama forbi v&ra trakter sa
missa inte att besoka museet och betank

Under tiden 27 juli - 3 augusti kommer ett
scoutlager anordnas med SSF och KFUM/
KFUK-scouter p& Orust, vid Almags Kile.
Under lagret kommer ett av
programpunktema givetvis att vara radio,
och da med inriktning p& amatorradio.
Ansvariga for radiosidan kommer att vara
undertecknad SM6MGZ/Lasse,
SM6VAO/Christer och
SM6VPC/Christian. SM6UQJ/Jonas
kommer att vara behjalplig till och fr&n
under lagret.
Vi kommer att vara QRV p& frekvenser
enligt vidst&ende tabell med signalen
7S6PS. Vi kommer aven att vara QRV
med v&ra egna signaler samt SL6BF
(Goteborgs Marin Brigad) som hjalper till
med viss del av radiomaterielen.
Forutom amatorradio kommer vi att
svara for hamnradio i det civila SJO-VHF-

vilken stor och framg&ngsrik exportindustri
denne man blev upphov till! Museet ar oppet
dagligen kl 13-17 under tiden 15/6-15/8.
Varmskog ligger i Grums kommun i Varmland. Kor mot Varmskog, darifr&n ar det
skyltat till museet!
S&som narmaste klubb passade vi i SK4IL
pa att fira Lars Magnus Ericsson med en
fieldday p& sjalvaste fodelsedagen. QTH var
en stenkast frSn Lars Magnus stuga (fbrsamling S604). Om det nu berodde p& att Lars
Magnus sjalv i sin himmel inte uppskattade
detta tilltag (han sysslade ju inte sjalv med
tr&dlosa forbindelser), eller p& andra orsaker, s& bjods i alia fall p& ett strilande regn
hela dagen. Vi satt dock val skyddade i ett
talt, model 1 storre, och korde med klubbsignalen SK4IL/4.
Det blev faktiskt lite av pile up dar ute p&
gardet eftersom vi hade forannonserat v&ra
ambitioner i bullen. Av olika orsaker blev det
dock nastan bara 80 m som betraddes av vara
v&gor. Om femtio &r blir vi QRV igen fr&n
Nordtomten, d& fyller ju Lars Magnus 200
&r. Lyssna efter oss d& igen!
SM4SEF/Bosse

RADIONATET. Kanal 71 samt kanal 16
kommer att passas. Aven 27-MHz
privatradiobandet kommer att anvandas
under lagret.
For att ta detta att fungera kommer vi att
bygga upp en antennpark p& lagerplatsen
enligt ovanst&ende skiss.
Vi kommer aven att tillverka tillfalliga
antenner tillsammans med scoutema och
sedan provkora dessa
SM6MGZ i Lasse
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ICOM - KENWOOD ■ YAESU
AMERITRON - CUE DEE - CUSHCRAFT - HEIL - IRCI - KLM - MFJ - TIMEWAVE

BEGAGNAT I LAGER JUST NU

A

KENWOOD TS-870S, med mikrofon...... 22.500:KENWOOD TS-850S/AT, med mikrofon 15.500:KENWOOD TS-850S/AT, dubbia cw-fiiter 17.000:KENWOOD TS-850S/AT, dru-2, ssB-fiiter 16.700:KENWOOD TS-940S/AT,
16.500:KENWOOD TS-940S/AT, dubbia cw-fiiter 18.200:KENWOOD SP-31, Hogtalare...................... 850:KENWOOD SP-940, Hogtalare.................... 900:KENWOOD DRU-2, Digital Recording Unit... 900:-

YAESU FT-1000MP, inb. natagg.............. 28.900
YAESU FT-1000,200W............................ 28.000
YAESU FT-990/AT, inb. natagg............... 16.000:
ICOM IC-706, HF/VHF.............................. 11.000:
DIAMOND SX-100,swr/pwr,3kw, i.6-6omhz.. 950:
BENCHER BY-1, manipulator...................... 550:
ASTATIC D-104, Silver Eagle..................... 1.100:

Ater i lager:
BANDKABEL, 450 ohm, 30 m/rulle............... 395:

Egen service - 6 manaders garanti pa begagnat
SB oss en signal - def lonar sig!
V£rai

nya riggar
ar nu
jCE-marktaj

Du kan aven nd oss pa v6r E-mail-adress:

afrelect@afr.se

Ny rig r
Vand Dig
med fortroende
till ossI

<__ ________ J

------------------------------ Tung ata n % 853 57 SUNDSVALL

Tel. 060-17

FAX 060-15 0173
Bankgiro 5802-5164
Postgiro 417 31 20 - 9

SM3AFR-Tommy
8 060-17 14 17
Mobil 010-251 87 10

Radiotelegrafisternas kamratklubb
En intemationell fbrening for telegrafister
startade i USA 1968, Society of Wireless
Pioneers, SOWP. Bland grundama fanns
veteraner ffan radiotelegrafins bamdom i
boijan av seklet. Medlemsskaran har av
naturliga skal tunnat ut, men foreningen lever an, aven om medlemsantalet har sjunkit fran cirka 4 000
till nuvarande 1 600.
SOWP ar oppen for alia som nagon
tid har tjanat sitt levebrod som radiotelcgrafist till sjoss, i flyget eller
pa kust- och markstationer. Foreningcns syfte ar - forutom att knyta
oss samman som kollegor i ett utdoende yrke - att historiskt dokumentera morsetelegrafins era.
Nar medlemsantalet var som storst hade
foreningen ekonomiska mojligheter att utge
en valmatad kvartalstidning, Sparks Jour
nal, med historiskt material och skildringar
av medlemmamas erfarenheter under krig
och fred. Tidskriften, som nu heter The
World Wireless Beacon, har minskat till

format och sidoantal, men den kommer fortfarande ut med 3-4 nummer om aret.
SOWPs medlemmar ar uppdelade i olika
klasser:
• SSGP (Senior Spark-Gap Pioneer) tjanstgort fore 1915

• SGP (Spark-Gap Pioneer) tjanstgort mellan

WIRELESS

1915 och 1925

From: arrl-nediv-list@netcom.com, barclist@netcom.com, ema-arrl@netcom.com,
fieldorg-l@netcom.com, w1aw-iist@netcom.com
Subject: URGENT ARRL NEDIV BULLETIN
Sender: owner-w1 aw-list@ netcom.com
This is a message sent from: AC-Skolnet, a FirstClass
schoolserver situated in northern Sweden.
From: Daniel_Stenvall@fc.malgomaj.vilhelmina.se
(Daniel Stenvall)
Jonas_Udgren@fc.malgomaj.vilhelmina.se,

1 borjan avjuni cirkulerade ett par
bulletinerpa Packet och Internet,
som hancllar om nya hot om amatbrbanden, i(lethdrfalletrdrdet2m
och 70 ent

• P (Pioneer) tjanstgort mellan 1926 och 1939

• V (Veteran) tjanstgort mellan 1940 och 1949
• M (Member) ar alia som tjanstgjort/gor frAn
1950 odi till i dag.

PIONEERS

SM3CER - Janne
8 060-56 88 73
Mobil 010-655 44 65

Medlemsavgiften ar $15 US per
ar eller $40 for tre ar plus $5 i
administrationsavgift for ny medlem. Intresserade kan hora av sig
till mig for att fa en anmalnings-

blankett.
73! de SOWP 3854-M,
Birgitta Gustafsson, styrelsemedlem.
Adress:Torggatan 8 B, 731 32 Koping,
tel 0221-246 58.

2 Meter AND 70 cm bands threatened
This is no joke!! ARRL has learned that in
preparation for the world radio conference in
1997, representatives of the low-earth-oibit
(leo) industry proposed a list of candidate
frequency bands for reallocation to, and
exclusive use of the mobile satellite service.
This list includes 144- 148 mhz (the current
amateur 2 m band) and 420-450 MHz (the
current amateur 70 cm band)!
If this effort were to be successful, it would
mean the end ofamateur operations on these
two most heavily utilized amateur vhf/uhf
bands!
Daniel_Stenvall@fc. malgomaj. vilhelmina.se
Jonas_Lidgren@fc. malgomaj. vilhelmina. se

Se inlagg ”Ar 2-metersbandet hotat? ” sid 5!
SMORGP/Emst QTC-red
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Hamannonser
Annonspris for medlemmar 40 kr for annons om
hOgst 200 tecken. Darefter 5 kr fdr varje pcibdrjad grupp om 40 tecken.
For affarsmassig annonsering samt fbr icke
medlemmar ar grundpriset 100 kr for 200 tecken
och tillagget 10 kr per grupp om 40 tecken.
Text och detaining i forskott - skall finnas

senast den 10:e m^naden fore inforandet hos:

SSA, Box 2021,123 26 Farsta.
Postgiro 27 388-8. Bankgiro: 370-1075.
Det g£r utmarkt att utnyttja postgirots inbetalningskort dar annonstexten skrivs p£ textdelen.
Tank
att vi utnyttjar optisk avlasning och
endast erhAller en kopia av inbetalningskortet
dar annonstexten kan vara svSrlast. Skriv darfor extra tydligt!

Kopes
□ Manual till FDK-Multi 8 onskas kopa
eller l^nas for kopiering.
SM7VVY/Tommy (2) 0485-12424 eller
SM7NJD/Ake (2) 0485-10092
□ Kortv&gsrigg, billig. Garna aldre, ev
defekt. 21 element Tonna, en eller flera.
Ev defekt. Ej X yagi. SM4SJY/Mats
(2) 0240-84454 efter kl 16.00
□ Litet LF-oscilloskop eller ’’station
monitor” kopes. SM2CTF/Gunnar
(2) 0911-56752, fax 0911-56752

Saljes
□ Yaesu FT221R 2M allm. 10W.
Mirage MOW 2M PA m. preamp. Yaesu
KR/G-500 elev.rotor. Teleskopmast.
glasfib 8m. 2M Yagi 19el. 4st.
SMONCL/Christer (2) 08-7585042 kv
□ Kenwood 820S i toppskick inkl.
monterad modul for alt. 12V-drift.
4.800 kr. Slutsteg Swan 1200X 1 kW
2.800 kr. Heathkit HW 101 inkl. natagg
1.000 kr. Slutror Eimac nytt 3-500Z
1.300 kr. Slutror RCA 826 par 350 kr.
Slutror General Electric 6146B matchade
par, nya 350 kr/paret. Mikrofon Ken
wood MC-50 350 kr. Mikrofoner Astatic
DI04 (ett antal) 350 kr/styck. Slutror
RCA 6HF5 (nya) 350 kr/paret. Mikrofon
Electro Voice mod. 950 400 kr. Drivror
RCA 12BY7A, nya 100 kr/st. Mikrofonelement Astatic MC-563, dynamiskt, nytt
i originalforpackning 100 kr. Mikrofonelement Icom, dynamiskt for t ex HM6
80 kr. Coax relays Motorola, Allied,
Advance 150 kr/st. Erik Sundberg 1 -fas
fulltransformator typ KS 100011 prim,
220V 4,9A sek. 110/127V 9,1/7,9A. 1
kVA 500 kr. Scandia Metric Variovolt
prim 220V, sek variabelt 0-220V 3A
500 kr. Varmekabel ITT TKXP 2,5 + J -
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25 m. ny och oanvand 375 kr. Mobile
mount fbr bl a Kenwood 120-serien
150 kr. Mobile mount for t ex Icom IC25 75 kr. Servicemanual Kenwood
440SAT 200 kr. Kvalitetshogtalare
Blaupunkt/Isophon, ovala 165x100 mm.
35 kr/st. 50 kr/par. Bandkabel hogsta
kvalitet Reinhardt, superlatt och vindtaiig 200 m/rulle 300 kr. Portabelvaska,
hogklassig, filtfodrad och rejal med
axelrem. Rymmer t ex Kenwood 440 +
power pack. Utvandig ficka for div. 250
kr. Aldre Call Books USA och Intemationell 50 kr/st. Slutror Eimac 5-500A,
nya, 1.400 kr/st. Transceivrar Radio
Shack, 49,9 MHz, nya, (trimma om till
50 MHz) 1.500 kr/par. Hamtpriser.
SMOSQ/Bertil (2) 08-6479170, 056533013, 0091-(941)471-9596
□ Fritzel-beam 3 el for 20-15-10 m samt
DAIWA-rotor MR 750.
SM5BLN/Olle (2) 0121-14402

□ SMDl^gbrusiga Pre-Amps 144/432
MHz avsedda for inbyggnad i omtrimmade
mobiltelefoner, packetnoder, eller som
mStforstarkare, 10 GHz-MF-steg etc.
TScker 30 - 1000 MHz, storlek 6x18x30
mm, NF 1 dB, G 12 dB, lP3ut +10dBm, 50
ohm. 13.5 V. Pris 135 kr.
SM7EQL/Bengt (2) 046-47342
□ Fackverksmast, 30 meter i 5 st 6
meterssektioner. Masten ar forsedd med
s k fallskyddsskena av typen ’’Raylock”.
Medfoljer aven litteratur med rekommendationer for fundament, vindlast mm.
Masten ar nedmonterad och i mycket gott
skick. Hamtas 1 Enkoping. 5.000 kr.
SM51NC/Johnny (2) 0171-27883
□ 3m parabolantenn. (ex radiolank) med
fastram, men utan horn. 1.500 kr. Ev. byte
mot 2m allmode Tx/Rx. VCO, TO-8, 1,52,5 GHz, 10 dBm, 200 kr. SM5DWS
(2) 08-58172550 (kvSllstid)
□ 2m allmode Kenwood TS-700G, 15W
ut, lite anvand 3.000 kr. Duobander 2m/
70cm Kenwood TM-701E FM ut 5W/
25W, likv. m. ny. inkl. 5/8 antenn,
duplexfilter, (fabr. Kenwood) 4.700 kr.
Frekv. raknare 0-200 MHz, 1.200 kr.
Oscillosk^pmultiplexer OMB, for enk.
str&ligt o. sk£p. 950 kr. Nataggr. ELFA
BJA, Natsp. 220 V AC, 13.5 V, 20 A,
brum lmV vid max strom 850 kr.
SM3GYN/Eric (2) 0271-55221
□ Gr& kabel, styrkabel till antennrotor 7ledad varav 1 jordledare. 21 meter. Priset
kan vi diskutera. Svart kabel, koaxkabel till
antenn, 5 mm, 34 meter. Priset kan
diskuteras. f. d. SMORFW/Rick
(2) 08-7733930, 08-333810 (arb)

□ OscilloskopTektronix465 100MHz
utan manual. SWR/Power meter Zetagi
l,8-200MHz 1 kW max. Power Supply
Coutant Lambda switchat prim 115/230V
sek 4,5V-6,5V 120A. Material for 2m PA:
2 st Eimac rorh^llare for 4CX 250, 6 st ror

4CX250B, trafo prim 220V sek 2,5 kV 1 A,
Likriktare till ovan trafo. Ev saljes helt
fungerande PA for 2m med 1,5 kW input.
TelefonvMxel ’’televerkets” STELLA2, en
ink ledn-tv^ ankn. LSmplig mellan bostadverkstad. 1 :a o 2:a v&ning etc. Mottagare
Skanti 5001 R. Mycket proffsig, kommersiell kortv^gsmottagare 10 kHz - 30
MHz, PLL, Syntes for 19 turns rack
montage. Transceiver Trio Kenwood TS510 med PS. En mycket bra kortv^gsrigg. Kan f^s for 19 turns montage eller
vanlig bordsmodell. Hogstbjudande.
SM4VOZ/Goran
(2) 0565-91021 efter 18.00
□ Uher 4000 Reporter med mikrofon
1.000 kr. Standard C408, 70cm 1.500 kr.
Icom IC-725 4.000 kr. Icom IC-706
10.500 kr. SM5AM/Ame Sonnergaard,
Sodersunda, 130 38 Runmard
(2) 08-57152265
□ IC-4SE med extra acc. Laddare. 70cm
hand. 1900 kr. IC-24ET med extra acc.
Laddare. Ny vaska, monofon, extra kort
ant. Duoband hand. 3.500 kr. IC-735 med
smalt CW-filter och inbyggd bugg
6.800 kr. Kenwood TH-48E. Laddare.
Scanningsomr&de: 136 - 520MHz. Du kan
lyssna p& 2m. 70cm hand. 2.500 kr. IC290E 2m FM/SSB/CW. 10W. 3.500 kr.
Kenwood TS-440S/AT med 2 CW + 1
SSB filter, talsyntes, Tv£ IC-kretsar for
datastyming. GenomgAngen och trimmad
av Svebry. Snygg kortvAgstransceiver.
8.500 kr. Kenwood CW-filter 270Hz
YK-88CN-1 passar (nytt) 450/850/940/
690. 450 kr. Zodiac PA-1004E. 16 kanaler
Laddningsstall. 70cm hand. 800 kr. AT
MFJ 940D 300W HF 1.8 - 30 Mhz.
1.300 kr. Trebands vertikal ant. 1.3m l£ng
2m/70cm/23cm. 950 kr.
SMOOGX/Kjell (2) 08-765 21 18

□ Kenwood TS-50S gen. cov Rx, ny
13.500 kr. Nu 8.000 kr. Eller bud.
SMOHJV/Johan (2) 08-6579559
□ 2elementGEM-quad 1.500 kr. Rotor
CD44 1.600 kr.
SM6VR/Ame (2) 0300-25852
□ Oscilloskop-japanska: KikusuiCOS
5100 1 OOM Hz med 2 st probar, Iwatsu SS
5710 60 MHz med 2 st probar, b$da med
manual. Philips plotter/X-Y-recorder
medell 8133. Ericsson matrisskrivare med
traktormatning. Inbyte 2m/70cm trans
ceiver, HF-transceiver eller PA typ Icom
2KL.
SM5USK (2) 018-531623, 0171-61124
□ Begagnad Heath-Kit SB101 med
antenn Hustler (alia band) saljes.
Orsak: sjukdom. Pris 2.800 kr. Diverse
andra radioprylar kan ingL
SMOVYT/Pelle (2) 08-4113703 sakrast
alia dagar 17.00-21.00
□ IC-02E med mycket tillbehor. Morsekurs, nyckel, telereader, bas-antenn 2/70,
RG-213, mastror, koaxkontakter, o
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ombyggda MRT med servicemanual,
antenn-vaxel, diverse litteratur samt
ovrigt. Allt ska bort. 2.500 kr. Peter
& 08-7427430, 010-2009464
□ 144 MHz slutsteg, FM/CW/SSB, 125135 watt ut vid 10 watt in 1.595 kr. 144
MHz slutsteg, FM/CW/SSB, 55-65 watt
ut vid 10 watt in 995 kr. Heathkit KV
line SB401 sandare, SB 301 mottagare,
2.300 kr. Eventuellt byte transverter 28432 MHz. SM7HWD/Lars 0) 046249791, 010-2988685. Fax 046-249130.
SM7UYJ/Roger 0) 046-141273.
□ Icom IC-706. Pris 9.500 kr.
SMOXG/Karl (2) 08-6468059
□ IC-737. Obetydligt kord med eller
utan power PS 15 12 resp. 14.000 kr.
SM6AMU/Ingvar (2) 0532-18915, kvall.

□ Drake TR 44 R4A + T4C, bra skick
med manual 2.200 kr. Kenwood R5000
ny 4.500 kr. Kenwood DSP 100, ny
2.200 kr. KV Beam TH3JR 1.350 kr. 2m
slutsteg 12V 100W Tono 1.200 kr. NMT
450 barbar Ericsson Hot line hemma +
billaddare och magnetantenn 2.000 kr.
SM5SMH/Roine 0) 018-165434 eller
018-367821
□ Commradio privat radio Shinva Mark
5 FM 40 kanaler med ant B 27 med SM6
halsmic. Natagg Saga 3 amp. Pris
2.000 kr. Eventuellt mot en 751 Ken
wood med natagg. MVH SM4-7814
(Snart SH4-signal) Nils Erik Karlsson
0) 010-3328408. Vid ej svar lamna
meddelande pa mobilsvar. - star pa
dygnet runt
□ 70cmRepeaterbyggare: Basradiostationer 450 Mhz Johnson med separat
RX/TX, slutsteg, 30A nattagg, filter,
antenner mm. Allt i 19" sk£p och tillverkat
for kontinuerligt bruk. Mobilstation
Kenwood TM-732E 2M/70cm FM m
TSU-7 och DTMF-mic 5.900 kr. Handapparat Kenwood TH-78E 2M/70cm FM
m TSU-7, handmic och bordsladdare
4.500 kr. Slutsteg 2M FM/SSB RFC 2-315
!70watt, preamp 2.700 kr. SM5JFL/Joakim
(2) 0224-19500 eft 18 och helger
□ Transceiver - Heathkit HW-100,
nataggr., 3-element beam, rotor, 10 rn
teleskopmast i stai, SWR-matare.
3.700 kr. for allt.
SM7UZP/Per (2) 0371-16943

□ Storfritt, inarbetat, hogt belaget HamQTH. 6.000 kvm antennyta, 240 kvm boyta,
35 km N. Stockholm. SMOHP/Rolf
(2) 08-51241433, 08-54082387
□ Kenwood TS-940S/AT 15.500 kr. Ken
wood TR-751A 6.500 kr. 9 element beam
V^rg^rda 2m 500 kr.
SM3UQS/Mats (2) 060-29121
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Saljes/bytes

□ 386 dator for Packet Radio och annat
1.900 kr. XY Rullbeddsplotter som ny
300 kr. Div. Mikrofoner/Monofoner40kr/
st. Voice Keyer, skr&ddarsydd for contest
fans. 50W 2M FM Slutsteg 550 kr.
SM0IWR (2) 08-531 869 67

Stulen utrustning
Vid inbrott i klubblokalema hos
Radioklubben SK4IL stals n£gon gang
mellan 16-19 maj foljande utrustning:
HF-transceiver IC-720A med mikrofon
SM5 och originalhogtalare,
Antenntuner Daiwa CNW419,
VHF-transceiver IC-251E (nr 108 048
25) med handmikrofon,
Slutsteg 2 m, Tono 130G,
Packetmodem Kantronics KPC-2,
Minnesbugg Dewsbury med Bencher
manipulator svart,
Elbugg Daiwa DK-210 med Himound
manipulator, Telegraffiyckel SSAmodell,
PC 386 DX 25 med VGA-f&rgskarm,
tangentbord, mus och musmatta. Datom
innehailer en hel del program som kan
harledas till SK41L, NAlskrivare IBM
Proprinter med en lada papper, Naiskrivare Epson, Kopiator Toshiba 2810.
Tacksam for all info om ovanst^ende
utrustning.
Kontakta Bosse, SM4SEF 0555-102
15 eller Lennart, SM4KBC 0555-1 14
30 eller narmaste polismyndighet.
SK4IL:s styrelse genom
Bosse, SM4SEF

Rattelse

Artikel ”W3DZZ med koaxial traps”
QTC nr 5-96
Lite forv&nad ar jag over SM0AQW:s kommentar till den 24,5 meter l&nga matarledningen (RG59 B/U). Han hartydligen inte
fatt med sig att detta ar en kvartvagstranformator ( 7 1/4-v^gor pa 14 och
tillnarmad 11 pa 21 Me) som antennens
ungefar 100 ohms impedans pa dom har
frekvensema ( matt i matningspunkten med
MFJ 259) nertransformerar till 50 i forsta
kvartv^gen. Harifran och till transceiveren
citerstar exakta elektriska halw^gor (3 Pa
14Mc, 5 pa 21 Me), och enligt antennlitteraturen (t ex. ”ARRL Antenna Book”) spelar
det ingen roll om dessa halvvagor utgors av
50 eller 70 ohms kabel - impedansen ar
densamma i bada andar. Principen ar for
ovrigt samma som vi anvander for att nertransformera en loop-antenns ungefar 100
ohm impedans till 50 ohm.
For att atervanda till forlustema sa star vi
kvar med kabelns egenfbrlust pa dessa
frekvensema, l,3dB/100 ft och l,6dB/100 ft
vid 14 och 21 Me - och inga tillsatsforluster!
Med andra ord.
l,3dB: 30,48x24,5 = l,04dB pa 20 meter
och
l,6dB: 30,48x24,5 = l,28dB pa 15 meter!
Inkoppling av wattmeter (Bird) i antennens
matningspunkt visar da ocksa med all tydlighet att forlustema inte ar storre - utan anvandning av antenntuner pafyra band. Men for all
del: anvand tuner pa tio meter.

Med vanliga halsning och basta 73
LAlIC/RolfBrevig

El-overkanslighet - ett
gissel for IT-samhallet
Juninumret av QTC inneholl en artikel rubricerad
"El-overkanslighet - ett gisselfor IT-samhallet”.
Beklagligtvis blev texten i artikelnjorvanskad i slutet
infer tryckningen. Sa harskall det vara...
Priset for den 60-sidiga boken ar 187:50 och den kan bestallas fi*an
Arbetarskyddsnamnden i Stockholm. Den kan naturligtvis ocksa
lanas pa bibliotek eller kanske av skyddsombud pa din arbetsplats.
SMOTRT/Gunnar

Orsaksanalys

Figuren visar schematiskt
hur Arbetslivsinstitutets
forskningsprogram dr
utformat. "Tartbitarna ”
dr tankbara orsaker till
eldverkanslighet. Pro
gramme dr brett tvarvetenskapligt och omfattar
samarbete med S:t Gorans
och Huddinge sjukhus.
Jag beklagar att inforandet inte blev korrekt vid
foregaende inforande.
SMORGP/Ernst QTC-red
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SSA
HamShop
Sveriges Sandareamatorers forsaljning
SSA, Box 2021, 123 26 Farsta.
Besoksadress:
Ostmarksgatan 43. (Baksidan av nr 41.
Vid bestalining: Satt in beloppet pa postgiro

5 22 77-1 eller bankgiro 370-1075.
Obs! Moms och porto ingAr om inte annat anges.
Ej postforskott. Om varor tillfalligt ar slut i lager
satts du upp pa vantelista.
Viss vantetid galler vid bestalining av namn- och
signalskyltar. Om mojligt meddelar vi beraknad
leveranstid.

Svensksprikig
Mot varlden genom etern.
Kursbok for amatorradiolicens
av klasserna N och C. 91 sidor.

40:40:-

SSA:s anvisningar:
SSA 1995:1, i anslutning till Post- och
telestyrelsens foreskrifter (1994:5).
SSA 1995:2, om kunskapskrav for erhailande av
SSA-certifikat enligt anvisningar:
SSA 1995:3, om forrattning av kunskapsprov for
SSA-certifikat enligt-anvisningar: SSA 1995:2.
Pris for SSA:s anvisningar 1995:1, 1995:2
och 1995:3 tillsammans
20:Post- och telestyrelsens foreskrifter om
innehav och anvandning av amatorradioanlaggninaar m.m.
(kopieras i A4-format)

20:-

SSA informerar om kunskapskraven for
radioamatorcertifikat klass CEPT 1 och
CEPT 2 enligt PTSFS 1994:5
10:SSA informerar om kunskapskrav i
morsesignalering

6:-

SSA:s Q-koden (valda). Diverse trafikforkortningar, rapportkoder och bokstavering 25:-

Antennkompendium. Artiklar samlat
ur 30 argangar av QTC. Sammanstalld
av SM5BRW. Format A4
Med gedigen parm
Utan parm

Bli sandaramator, SM0MAN:s kursbok
innehAllande:
Del 1: Teknik.
Del 2: Reglemente.
Del 3: Ovningsbok.
Dessutom en Tragelek”.

210:170:-

410:-

Antenna Notebook av W1FB.

150:-

Yagi-Antenna Design av W2PV

230:-

Antenna Impedance Matching av
Wilfred N Caron.

390:-

Satellite Experimenter’s
Handbook av K2UBC.

360:-

Satellite Anthology.
Uppl 2, 1992
Uppl 3,1994

130:230:-

Ovrig litteratur

QRP Notebook av W1FB.
Uppl 2, 1990.
Uppl 2, 1994, 2:a tryckningen
Novice Antenna Notebook av W1 FB.
Help For New Hams av W1 FB.
The Complete DX:er.
Av W9KNI, teckningar av K3SUK.
Grundlaggande om saval utrustning som
operationsteknik for DX-trafik.

100:220:130:150:-

180:-

Solid State Design. Grundlaggande
teknik av W7ZOI och W1 FB.

250:-

Hints and Kinks for the Radio
Amateur. Av K8CH och AK7M.
Electronics Data Book av W1FB.

190:-

Your Gateway to Packet Radio.
Av W1LOU, 2:a upplagan.

250:-

Your Packet Companion

190:-

200 Meters and Down.
The Story of Amateur Radio.

130:-

130:-
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(TysksprAkig litteratur)
FAX for nyborjare.
Av Hans Jurgen Schalk.

Disketter
SSA:s CW-kurs pa
diskett IBM PC
5 1/4-tum eller 3 1/2-tum.

80:-

a

150:-

ARRL:s berakningsprogram pa 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
SSA nya Diplomhandbok av SM6DEC
Inbunden - 1632 diplom fran 118 lander -

Pris 351 kr, - varav frakt 66:-.

Weather Satellite Handbook av WB8DQT
(Berakningsprogram for dito, se disketter). 420:-

Bestalles direkt fran Diplomfunktionaren
genom att satta in beloppet 351:- pa postgiro

449 62 91-8 Bengt Hogkvist
J

Transmission Une Transformers. Av W2FMI.

280:-

The DXCC Companion. Av KR1S.
Reflections Transmission
Lines and Antennas av W2DU.
Novice Notes, urval av nyborjarartiklar ur QST.

150:280:-

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

12:-

110:-

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

12:-

Design Notebook av W1FB.

220:-

Record-bok for SSA:sdiplom SLA.
FIELD AWARD.

12:20:-

Record-bok fbr SSA:s diplom
MOBILEN.

20:-

Loggbok A4.
Limmad med 50 haislagna blad.
Tryck pa en sida for 50 x 25 QSO.
Med omslagsparm.
Blad kan samlas i A4-parm.

50:-

Loggbok A5.
Haftad med omslagsparm.

40:-

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

Radio Frequency Interference:
How to find it and fix it.

330:-

QRP-classics. Det basta QRPprojekten frAn QST och ARRL:s handbok. 280:Your VHF Companion.

180:-

QRP Operating Companion.

140:-

Your RTTY/AMTOR Companion

190:-

Antennas and Techniques for Low-Band
DXing av ON4UN

420:-

Beyond Line of Sight, a History of VHF
propagation hamtat ur QST och sammanstallt av W3EP, om bl a Tropo,

350:-

50:-

Low Profile Amateur Radio av KR1S handlar
om lAg effekt och sma antenner, att kunna
kora amatorradio frAn nastan varsom heist 180:-

Bbcker frAn ARRL

Handbok 1995, omarbetad frAn grunden

590:-

Antenna Book, 17:e upplagan 1994,
inklusuve berakningsprogram pa diskett
3 1/2-tum, 1,44 MB for IBM PC/XT/AT

SLUT

Antenna Compendium, Volume 1
av K1TD, W4RI och KA1DYZ

200:-

Antenna Compendium, Volume 2
av K1TD, W4RI och KA1DYZ
Berakningsprogram for dito, se disketter.

Morse Code, det
oumbarliga spraket.
Allt om morse. Historik,
alia forekommande
morsealfabet, High speed,I, super-CW, nodsignalering, nodfrekvenser, Q-forkortningar,
internationella forkortningar mm.
140:-

Testloggblad i 20-sats. A4-format.
VHF-UHF-testloggblad i 20-sats.
A4-format.
QTC-parm med A4-format for en argang

20:-

20:70:-

Sporadiskt E, Aurora, Meteor Scatter och
manstuds
250:-

Engelskspr^kig litteratur

DXCC Countries List.

310:-

Antenna Compendium Volume 4

Operating Manual.
Den mest kompletta bok om amatorradio
"on-the-air-operating” som nSgonsin
publicerats. 4:e uppl.
400:-

Litteratur

Provisorisk kursplan med komplementhafte till boken - Mot varlden i etern.
Omfattar SSA:s utbildningscertifikat
UC och UN.
UC och UN.Handbok for provforrattare
(endast prov forrattare)

Antenna Compendium Volume 3

240:-

Nyhet!
SSA
SM-Call Book
1996
Pris 100 kr
Inkl moms o porto
(Hamtpris 80 kr)

Radiogram
1 block med 50 st.
Pris vid postbefordran.
Hamtpris.

20:10:-

5 block. (5x50 st.).
Pris vid postbefordran
Hamtpris

60:40:-

10 block (10x50 st.).
Pris vid postbefordran.
Hamtpris.

110:60:-
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Kartor
Preflxkarta av DK5PZ, farg. Bredd 97 cm.
Hojd 67 cm. Levereras kartvikt i plastfodral.100:Lokatorkarta Europa. Aven prefix,
repeatrar och fyrar. Av DK5PZ. Farg. Bredd 97 cm.
Hojd 67 cm. Levereras kartvikt i plastfodral.100:-

Locator-atlas. SM5AGM:s The Radio
World Atlas. 32.400 lokatorrutor.

Amateur’s
30:-

Telegrafi, CW, Filter, WCY
SSA Grundkurs i morsetelegrafering. 32 Ijudkassetter. (30 for mottagning, 2 for sandning).
Kursbok med fadt och anvisningar.
800:SSA:s CW-kurs pS diskett. Se DISKETTER.
Ovningsosdllator i byggsats med kretskort,
komponenter, hogtalare och volymkontroll
och varierbar tonfrekvens.
For 9V, exkl. batteri.
210:-

Ovrigt frSn Auth
HFT-2, mantelstromsfilter, 2-870 MHz.
Kombineras med sparrfilter.
Kontakt IEC-DIN 45 325, 75 Ohm.

Div marken och ndlar
370:-

TBA 302 for forstarkaringAng till skivspelare,
radio, kassettspelare m m.
Kontakt, 5-polig IEC-DIN 41 424.
235:TBA 302 C, se TBA 302.
Stickpropp/hylskontakter

235:-

EM 702, antennvaxel for sandare
2 m/70 cm. 100 W PEP. 50-75 Ohm.

600:-

Funktions- och byggbeskrivning
WCY-transceiver.

250:-

SSA-duk. Ca 40 x 40 cm.
SSA-vimpel 16 x 25 cm.
SSA reklamvimpel ca 5 x 12 cm.
SSA Blazermarke. 5 x 10 cm.

Telegrafinyckel.
Fornicklad massing. Silverkontakter.

Slut!

Auth hogpassfilter
(Ansluts ex-vis till antenningbng pci stord TV,
bredbandsforstarkare, radio, m m.
Kontakt IEC DIN 45 325, 75 Ohm)
HP 40-S, sparrfrekvens 0-30 MHz.
380:HP 174-S. Sparrfrekvens 0-150 MHz.
300:HP 470-S. Sparrfrekvens 0-430 MHz.
300:-

Auth TVI sparrfilter
Ansluts till antenning^ng pA stord TV-app.
Kontakt IEC DIN 45 325, 75 Ohm)
SF145-S (2 m),
sparromrSde 144-148 MHz.
380:SF 435-S (70 cm),
sparromrAde 430-440 MHz.
380:TP-870S (radar),
sparromr^de 1000-2000 MHz
400:TP 1600-S (160 m)
sparromr£de 3-870 MHz
380:-

Auth ISgpassf ilter
(Ansluts till antenningAng p£ sandaren
UHF-kontakter PL 259/SO239, 50 Ohm)
TP 30 (KV), sparromr^de 47-870 MHz.
1000 W PEP
530:TP 2 A 2 m, sparromrAde 200-870 MHz.
200 W PEP
600:TP 70 A (70 cm) sparromrAde 500-870 MHz.
200 W. PEP
590:-
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10:35:7:-

Sticknckl inklusive n^lstopp.
Clutch med lAs.
Halskedja.
Slipshailare.

Uthy rning till klubbar
30:30:30:40:-

SSA-dekaler
12:12:-

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

10:10:-

5:-

Figurdekaler
ca 75 x 78 mm.
Guldvinyl med blAtt tryck. Sjalvhaftande
Foljande alternativ Anns:
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 onskade alternativ vid bestalining.

Pris per styck
Serie om 12 st olika (se ovan).

25:-

50:40:10:25:-

Ca 5,5 x 2,5 cm. Sjalvhaftande.
Per set om 5 st.
Rattvand
do spegelvand.

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

SSA QSL-marken. Karta om 100 st.

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

SSA medlemsmarke

Se QTC 1994 sid 40-43. 25-199-takt,
97 lektioner, inbyggd sandningsosdllator,
inbyggd elbugg med minne och printerutg^ng 1200 Baud
690:-

10:-

QSL-marken

SSA Prylar

Telegrafikursdator i
byggsats av SM0EPX.

OTC medlemsnAI, exkl n^lstopp.
Endast for OTC-medlemmar.
N^lstopp for OTC-nAI och andra
sticknAlsmarken.

120:-

60:-

Kretskort for WCY-transceiver med
byggbeskrivning.

Sambandsmarke med armbindel.
Set om 10 st.
Sambandsmarke. 70 mm diameter.
Sjalvhaftande textildekal.
Armbindel med plastficka for
sambandsmarke.

5:42:-

Skyltar

Video-film
Avgiften avser p^borjad vecka. Hyresmannen be-

kostar returporto. Vid hyra av mer an ett hyresobjekt
samtidigt reduceras hyrespriset med 10 kr for vardera 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 frAn 9 april 1986.
VHS ca 30 min

"Radioamatorer”. 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
ljudspar. Ca 25 minuter.
50:-

(Viss vantetid forekommer for skyltar)
Namnskylt 62 x 15 mm. Silver/svart text,
en rad. Max 20 tecken.
Vid samtidig bestalining av 2 st lika.

40:70:-

Videofilm (forsaljning)

”SSA Elmer-video”.
Intressevackare for amatorradiohobbyn.
Producent SM6DOI.
Namnskylt 62 x 15 mm. Valnot/vit text,
Speaker Fredrik Belfrage.
en rad. Max 20 tecken.
40:Medverkande bl a SM5UEM och
Vid samtidig bestalining av 2 st lika.
70:SM0AGD.
Namnskylt 62 x 15 mm. Valnot/vit text, tvA rader.
6 minuter.
120:Max 20 tecken per rad.
\_________________________________________ /
60:-

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

60:-

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

43

----------------------------

AlImint ----------------------------------------------------------------------------------------------------tande konventionellt hopp, och anda vara starkare
an en vag utsand vid samma tidpunkt den korta
vagen med ett flertal konventionella studsar.
De reflexions- och absorptionsforluster resp vAgor far utsta, har i fig 8 illustrerats genom att
straiama at hoger och vanster fran TX, som fran
borjan ar lika tjocka, blir lite smalare for varje
studs och varje genomgang av absorptionslager.
Inte mycket varje gang, men nar de bagge straiama
mots vid RX ar skillnaden i styrka tydlig.
Kordautbredda signaler ar inte sa vanligt forekommande, eftersom det ar lite speciella betingelser med bade ’’uppforsbacke” och ’’nedforsbacke”
som maste till for att denna typ av straigang ska
varamojlig.
I figuren har den utgaende straien givits sadan
riktning (azimut) att den hal 1 it sig pa dagsidan ett
helt halvvarv. Det ar inte nodvandigt for att korda
mekanismen ska kunna uppsta. Om vagen skickas
i vag fran sandaren i nagon annan riktning pa
dagsidan, sa att den fortfarande traffar pa en
’’uppforsbacke”, kan motsvarande ’’nedforsbacke”
traffas pa tidigare an efter ett halvt jordvarv. I
dessa fall far dessutom vagen en viss ’’snedkick” sa
att den inte langre exakt foljer storcirkelplanet.
Strai
banan projicierad pa jordytan skulle ge en linje
som ’’ormar sig fram”. Inte alltfor manga grader,
men i alia fall fullt markbart. Detta ar enanledning
till osakra resultat vid fjarrpejling i gryning och
skymning. Den pejlade stationen ligger i verkligheten en bit vid sidan av den matta riktningen.
Det ar inte alldeles latt att inse det just sagda om
man inte ar van vid ’’stereotankande”. Men i forekommande fall, efter en stunds manipulering med
tidigare beskriven pappskiva och jordglob plus en
lampa forestallande solen som ger lj us och morker
pa olika orter pa globen, har det forhoppningsvis
blivit annu en aha-upplevelse.
Vi kan ta ytterligare en liknelse frAn en bollsport
till hjalp. Den som vet hur squash gAr till kan ju
fbrsoka forestalla sig hur bollen skulle ga om
hornen i hallen inte var riktigt ratvinkliga, och
vaggarna dessutom lutade lite, den ena sidvaggen
lite in&t och den andra utat. Dessutom en eller
annan bula eller grop har och dar.
Sa ar det for en radiovAg, som traffar pA F2regionen tidig lokal fbrmiddag och lokal sen eftermiddag. Den kan dra iv2g At ett hAll som ar
svArforutsagbart, vilket innebar att man ibland
turligt fAr en battre forbindelse an forvantat. Eller
ocksA ar det otur och miss.

Vagutbredning ijonosjaren
Del 5 i en serie
Av SM5BLC Bo Lennart Wahlman
Yngvevagen 12,182 64 DJURSHOLM
Tfn 08-755 99 05

QTC fortsdtter har artikelserien om
vagutbredning pa KV och tolkning av
radioprognoser. Tidigare artiklar har
varit inforda i numren 1995/12, 96/03,
96/04, 96/05.

Mera om hoppmekanismer
I tidigare artiklar har berorts de valkanda en- och
flerhoppsmekanismerna med olika kombinationer
av reflexion i E-regionen och F2-regionen. Vi talade ocksA nAgot om de nAgot mindre kanda
varianterna med hjalp av F-regionen, och studs pA
ovansidan av E-regionen.
Kordamekanismen
ar en variant, som bcskrivits forst pa senare tid. Se
figur 8. DAr har vi jorden i mitten (medelradie
ungefar6 375 km), till hAlfteni morker, till halften
solbelyst. For omvaxlings skull har i denna bild
ocksA markerats jordaxelns lutning, 23,5 grader i
natt/dag-gransen. Den yttre delen av dubbellinjen
symboliserar E-regionen 110 km overjorden dygnet runt. Denyttersta linjcn representerar F2-regionen som en distorderad cirkel, som pa nattsidan
halier sig kring 200 km hojd for att mitt pa dagen
ha stigit till 500 km eller nagon gang annu mer.
Figuren ar for tydlighetens skull inte riktigt skalenligt ritad, utan skikthdjderna ar nagot overdrivna. F^skiktet antas inte verksamt i den strax
diskuterade mekanismen och ar inte utritat, for att
det inte ska bli for manga linjer, som forvirrar i
Figuren. D-regionen ar inte heller markerad.
Strax efter det solen gAtt upp borjar det handa
saker i F-regionen: den skiktar sig i en F,-del, som
sanker sig nagot, och en F2del som hojer sig.
Mellan longituder, dar natt rAder och F-regionen
ligger pa lAgt nattlage, och longituder, som i flera
timmar haft fullt solsken och dar F2-skiktet ligger
pa full dagshojd blir det ett overgAngsomrAde med
en ’’uppforsbacke” for skiktets hojd over jorden.
(Formiddag, FM i figuren.) Paeftermiddagen (EM

i Figuren) uppstar motsvarande ’’nedforsbacke”.
Pa natten och mitt pa dagen ligger F-regionen i
stort sett parallellt med jordytan. Tiden strax efter
soluppgang daremot, och nar solen pa eftermiddagen narmar sig horisonten, bildar F2- regionens
ekvivalenta reflexionsplan en vinkel mot jordytan
nedanfor (uppforsbacken och nedforsbacken).
Detta medfbr att en strAle som frAn jorden narmar
sig F-nivan underifran inte skickas tillbaka mot
jorden som den skulle ha gjort andra tider pa
dygnet. Straien vinklas visserligen av nedat, men
inte tillrackligt for att ens komma ner till E-niva.
Tank dig en bordtennismatch, dar du halier racketen snett vid bollreturen. Pingisbollen hamnar da
vid sidan om bordet i stallet for pa motspelarens
planhalva.
Var radiostrale rusar al 1 tsa forbi pa viss hojd over
E-regionen och narmar sig F2-regionen pa nytt ett
bra stycke bort. Den har gatt langs en korda pa
insidan av F2-skalet. Dar straien nagra millisekunder senare moter F-regionen for andra
gangen, utan att ha varit nere pa jorden emellan, ar
lokal tid timmavis senare, och F-regionen i stort
sett parallell med jordytan igen. Eftersom radiostraien kommer in valdigt flackt mot F2-regionen,
kommer den att ocksa skickas ivag valdigt flackt,
sA att den ger sig i vag utefter annu en korda pa F2skalets insida. ’’Straien vill inte tillbaka till jorden
igen”. Inte forranden kommit fram till lokal eftermiddag, da I^-skiktet ’’blivit nedforsbacke”, kickas
straien ivag sa pass mycket nedat att den efter
passage av E- och D-regionerna nar jorden igen.
Eventuellt studsar den sen vidare pa gammalt kant
maner.
Fordelar med kordamekanismen ar:
• Vagen kan gora mycket langa rymdskutt mellan
reflexionsstallena.vilket medfbr mindre reflexionsforluster;
• absorption i D- och E-regionerna undviks;
• resvagen langs straibanan blir kortare;
• inga QRM pa jorden utefter vagen sa lange vagen
halier sig pa kordan;
• eftersom vagen moter F2-regionen sa flackt, ar
chansen god att F-MUF ska vara tillrackligt hog
for att vagen verkligen ska reflekteras.
Med lite tur kommer en kordareflekterad signal
att med hygglig styrka kunna ta sig ett bra stycke
langre bort an halva jordens omkrets (langa va
gen), eventuellt t o m efter nagot enstaka avslu-

Hur mycket ar DX?
NAgon klar definition pA vad som menas med DX
har jag aidrig sett; bara lite svavande uttalanden

Solprognos
Rullande 12-mAnadersmedelvarden enligt majcirkularet fr£n ITU:s RadiobyrS: solflacktal
F?12, utraknat i Bryssel resp Boulder, samt brusflodet <t>12 (uttryckt i enheten
10y22 * W ’ m~2 ’ Hz-1)
utraknat
i
Penticton.
Brysselprognosens
uppskattade
osakerhet 1996-10 -- 97 - 04 ar ±2. For Boulder och Penticton uppges ingen
osakerhetsuppskattning. d>12 anvands for berakningar i E- och F^regionerna, och F?12 i
F2-regionen.
En kort beskrivning av bakgrunden till prognosen gavs i QTC 1994 nr 11, och informa
tion om brusflodet finns i QTC 1995 nr 12.

Utrakning med historiska data:
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Fig. 8 Exempel pa kordamekanismen
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Allmiint

Fig 9. Maximal rackviddfran Stockholm
for olika hoppmekanismer

"utanfor Europa” e d. Ibland drar man till nAgot
som har med svArighetsgraden att pA ett visst band
nA ett visst avstand. I praktiken, nar det galler om
man ska svara eller inte svara pA ett CQ DX, tycks
meningama bland amatdrerna utc pA banden vara
hogst delade.
Och det ar svart att generalisera till visst land
eller prefix. Det ar en storre bedrift att frAn exempelvis Abisko nA till Portugal (d v s inom Eu
ropa) an att frAn SkAne fA QSO med Nordafrika
(d v s till en annan kontinent).

Ett satt att fii ordning pa DX-frAgan vore kanske
att gora en definition som ar anpassad till rymdvagutbredning. Man kunde exempelvis satta gransen vid vad som maximalt uppnAs med ett eller
kanske tvA F-hopp. Vad innebardet dA i praktiken
for en radioamator i Sverige?
Hur lAngt man nAr i narzonen med nAgra olika
hoppkombinationer illustreras i figur 9, dar Stock
holm lagts i centrum med cirklar ungefarligen pA
avstanden 2 000, 4 000, 6 000 och 8 000 km.
Notera vilka lander de olika cirklama gAr igenom
och riktningarna dit. Fick du nAgra aha-upplevelser?
Det vore intressant att fa nAgra kommcntarcr
fran DX-jagare och andra till detta forslag. Bor
gransen laggas vid 1—F, 2-F eller nAgot annat
hoppbetingat avstand?

utbredningsmekamsm, som i en given situation
blir verksam. I vissa lagen kan emellertid ett Fjhopp bli den basta signalen. ITU rekommenderar
att man ska rakna med att F j kan vara verksamt for
kommunikationsavstand mellan 2 000 km och
3 400 km. Vad detta innebar frAn svensk horisont
framgAr av figurema 10 och 11, centrerade pA
Malmo resp Kiruna. Den skuggade zonen markerar den tackning man kan rakna med for ett F|hopp.
Skillnaden for Malmo och Kiruna ar inte uppseendevackande stor, men dock fullt tydlig. Detta
galler alltsA rent geometriskt. Vad man i verkligheten kan uppnA pAverkas av mAnga andra faktorer
ocksA, s&skillnaden mellan vad som armojligt fran
den ena eller den andra orten kan anda bli betydande.
AvstAndscirklama galler naturligtvis generellt
och inte bara vid F|-kommunikation. Den inre
zongransen for F]-tackning, 2 000 km ar densamma som maximal rackvidd for 1-E. Detta gor
att alia tre figurerna 9, 10 och 11 blir jamforbara
vid spekulationer kring rackvidd och sandningsortens belagenhet.
GrAlinjen
Strax fore soluppgAngen pa marknivA, vilket i tid
sammanfaller med det ogonblick da solen gAr upp
pA jonosFarhojd, ardampningsforlustema i genomtrangda regioner som lagst, och forutsattningama
goda for DX. Om man dA skickar ivag en radiostrAle i en riktningsom ungefarligen sammanfaller
med dag/natt-gransen pA jorden (gryningszonen)
fore ligger dessa gynnsamma omstandigheter fortfarande efter mAnga hopp. Det Finns naturligtvis
ocksA en skymningszon, nar solen ar pA vag ned,
men den ar inte lika bra for DX eftersom da
fortfarande absorptionsforlusterna i D- och Eregionerna ar hoga. Grynings- och skymningszonema kallas ibland gemensamt for grAlinjen.

Fj-hopp
Hittills i denna framstallning har Fj-regionen i
stort sett negligerats. Skalet ar att andra jonosfarregioner ofta "tar kommandot” betraffande den

GrAlinjens riktning (azimut) sett frAn en viss ort
varierar alltefter ortens latitud och tiden pA Aret.
Vid vAr- och hostdagjamningarna gar den rakt i
nord-syd; mitt pA sommaren i huvudriktningen
sydsydvast-nordnordost; mitt i vintern i huvudrikt
ningen sydsydost-nordnordvast. Figur 12 illustrerar detta.
For omvaxlings skull har denna figur centrerats
pa "Sveriges mittpunkt". For denna punkt finns det
mAnga konkurrerande definitioner. I vAgutbredningssynpunkt synes en rimlig ansats vara medelvardet av latitudema for Treriksroset och Smygehus, samt medelvardet av longitudema for vAr
vastligaste granspunkt i narheten av Stromstad

Fig 10 Tackning med ett Fl-hopp fran
Malmo

Fig 11 Tackning med ett Fl-hopp fran
Kiruna

QTC Nr 6 1996

och den mest ostliga nara Haparanda. Gor man sA
hamnar man pA Flataklacken, som ligger i narhe
ten av Sunds vail. SA detta ar vad jag har menar med
"mitt i Sverige".
Om man Fardas utefter grAlinjen med start i
gryningen sA kommer man efter ett tag ha hamnat
i skymning. Detta "tag" ar inte nodvandigtvis ett
halvt jordvarv! N Agra experiment med en jordglob,
en ljuskalla och den tidigare namnda pappskivan
rekommenderas, och forhoppningsvis inser du ef
ter en stund att det mAste bli pA det vis, som har
sagts. (Tank pA att jordaxeln hela tiden, oberoende
av tiden pA Aret, pekar mot den fjarran och fixa
polstjarnan, nar jorden fMrdas kring solen.)
Om man skickar sina signaler en stund innan
grAlinjen anlant over ens egen ort, och i en riktning,
som sA att saga moter grAlinjen; eller om man
forsovit sig nAgot och skickar ivag sin signal i en
riktning sAdan att signalen sA att saga springer
ikapp grAlinjen, dar denna rusar fram over jordytan, kommer radiovAgen att traffa reflekterande
omrAden i jonosFaren pA ett sAdant satt att elektrontatheten varierar inte bara med hdjden over mark
utan aven i sidled dar vAgen drar fram. Det innebar
att vAgen bojs av inte bara vertikalt, utan det blir
aven en horisontell komponent vid riktningsandringen. Detta ar ett annat satt att uttrycka det som
nyss beskrevs som "snedkick". Man kan ocksA
sAga, att det ar som att gA pA skrA i den jonosFariska
"uppforsbacken" resp "nedforsbacken". Resultatet blir att vAgen inte helt hAller sig inom storcirkelplanet.
Kommunikation omkring gryning och skym
ning mellan stationer, som befinner sig samtidigt
pA grAlinjen gAr ofta battre an vid andra tider. De
som ar intresserade av DX rekommenderas darfor
att stalla vackarklockan pA ringning strax fore
soluppgAngen. DA ar som regel ocksA QRM mindre an vid skymningen. MAnga potentiella storare
pA kort och medell Angt avstAnd sover namligen dA,
och du har chans att lAsa aven svaga signaler.
Dock ar det sA, att det inte nAgon gAng pA Aret ar
mojligt att komma pA samma grAlinje som mAnga
orter pA jorden, d v s utanfor de smala kilama
soderut och norrut i figur 12. Vill man nA dessa
orter fAr man alltsA klara sig utan grAlinjekommunikation, och dA kan det vara andra tider an i aria
morgonvakten som ar mest gynnsamma.

(Fortsattningfoljer i ett kommande
nummer av QTC.)

Fig 12 Gralinjens extremlagen under aret
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Teknik

Yaesu FT-200 ateruppstdnden
FrAn Radio ZS, oktober 1995, forfattare ZS5L/Roger Davis
To C 5 &

Oversattning: SM2CTF/Gunnar Jonsson

Nar jag fick min licens i Port Elizabeth i borjan av
1970-talet kopte jag en ny YAESU FT-200
transceiver, som sedan gjorde god tjanst i manga ar.
Slutligen saides den och ersattes av modemare utrustning, men minnet av den gladje jag haft av denna
min forsta transceiver har jag annu kvar. For nagra
manader sedan kopte jag for en overkomlig summa
en begagnad FT-200. Den hade uppenbarligen haft
ett hart liv. Fronten och aven chassiet bar tydliga
tecken pa den tidigare agarens rokvanor! Det pastods, att transceivem intehade varit i bruk pa manga
ar.
Nar jag satte i gang att arbeta med transceivem tog
jag ut chassiet ur holjet, tog ur ror och relaer, och tog
ocksa Ids matinstrumentet. Hela chassiet stoppades
ner i en blandning av denaturerad sprit, aceton,
Swipe(ungefar = Ajax Allrengdring eller liknande)
och ammoniak, allt detta tillsammans med 10 I
vatten. Chassiet fick ligga i denna blandning i ett
dygn. Blandningen rordes om da och da, och de ytor,
som gick att komma at, borstades forsiktigt for att fa
bort alia gamla ’’avlagringar” (sarskiltdet storakretskortet). Darefter togs chassiet upp och lades i ett karl
med rent vatten, dar det fick ligga i 12 timmar, och
aven detta vatten rordes om da och da. Efter detta togs
chassiet upp, och fick torka sa att det ej droppade av
det, och placerades sedan i en ugn, med lagom, ej allt
for hog varme. forattalltkvarvarande vatten i spolar
och transformatorer, m m skulle torka. Matinstru
mentet och alia relaer sattes tillbaka, och de gamla
roren sattes pa plats (spruta rorhailama med nagon
bra kontaktspray, liksom alia strombrytare, omkopplare, m m). Sedan kopplades nataggregatet in och det
hela slogs igang, och felsokningen tog vid.
En hel del olika fel kom fram, mest var det lMckande
kondensatorer, men ocksa andra fel, som en bruten
ledning pa kretskortet, en spole, som det bli vit avbrott
i, plus en hel del annat. Innan nagon trimning
paborjades sattes helt nya ror in overallt utom i
slutsteget ( 2 st 6JS6C). Med de nya roren och efter
trimning ftingerade transceivem som ny, med undantag av att uteffekten pa 10 m lag under den normala
(100 W).
Transceivemshdljeoch aven hdljettill nataggregatet
tvattades i samma sorts
tvSttlosning och gicks over med fin smargelduk,
varefter de sprutades med matt svart lack.
Sedan jag haft den hSr riggen i gang nagra manader
traffade jag ett par FT-200-anvandare fran Kapstaden, och vi bytte da tips och erfarenheter. Det kom da
fram, att FT-200 skulle fungera annu battre, om man
kunde byta ut de gamla slutroren mot 6146B (som ju
ar byggda for HF) i stallet for 6JS6C (som ju egent-
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Yaesu FT-200 var en av de
fdrsta av en lang rad olika
amatdrtransceivrar, och varen
tid mycketpopular. Manga av
dessafinns kvar. Hdr visas, hur
denna klenod kan renoveras
och goragottskdlfor sig. Man
kan ocksdgradera upp slutsteget
pa samma gang.
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Slutstegets kopplingmed 2 x 6146B
i stallet for 2 x 6JS6C
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ligen ar avsedda som ”sweep”-ror i TV, pa betydligt
lagre frekvenser).
Om man ser pa de olika slutrorens format, sa ser man,
att 6146B passar in fint pa chassiet, och att ocksa nya
oktalsocklar passar bra i stallet for socklama for
6JS6C. Om man ser pa rorens data, kan man konstatera, att vissa andringar i kopplingar och spanningar
blir nodvandiga. Det ar dock relati vt sma andringar:

1. Slutrorens anodspanning ska hojas fran 600 V till
800 V.
2. Slutrorens skarmgallerspanning ska hojas fran
150 V till 250V.
3. Skillnadema i deolikarortypemas inre kapacitanser
gor, att vissa varden i neutraliseringen maste andras.

Att andra anodspanningen var enkelt, da originalnataggregatet hade ett uttag for hogre spanning pa
transformatom, som gav ratt spanning, men de be
fintliga diodema i brygglikriktaren klarade inte den
okade spanningen. Nar de befintliga 4 diodema, 4 st
470 kohms motstand och 4 kondensatorer pa 0,047
uF togs bort fran nataggregatets kretskort sa visade
det sig, att pa kretskortet fanns markeringar for att
man skulle kunna satta dit 8 dioder och motsvarande
motstand och kondensatorer, for att klara den hogre
spanningen.

4 st dioder, typ 1N4007, 8 st motstand pa 470 kohm
och 8 st 0,047 uF /2 kV keramiska kondensatorer
fanns det plats for, och de sattes dit, och
transformatoms utgangsspanning andrades till 600
V (i stallet for 460 V).

6146Bbehdveromkring250 V i skarmgallerspanning,
och det gar att ordna antingen genom att koppla en
zenerdiod pa 100V/5W eller ett OB2 (spanningsregulator, 1 OOV) mellan 350 V likspanningoch skarm
gallren. Den befintliga kopplingen fran 150 V DC
maste tas bort fran skarmgallren.
Neutraliseringen andras genom att man tar bort
kopplingstraden fran neutraliseringskondensatom till
den kalla anden pa drivrorets (12BY7A) anodkrets
och i stallet dar kopplar in en keramisk kondensator
pa 10pF/l kV.

T-

7

-r-

Kopplingen forrdrsocklamatillde tv3 6146B framgAr av figuren. Observera: Glodtradama pa 6146B
maste kopplas i serie (framgar av figuren).
Nar alia modifieringar ar gjorda, kontrollera alia
kopplingarnoga innan nataggregatet kopplas in och
fortsatta prov gors.
Koppla sedan pa spanning och (i mottagningslage)
kontrollera, att alia spanningar ar de ratta. Styrgallren skall ha -105 V, skarmgallren 250V och anodcma
800 V. Stall transceivem i SSB-lage, med mikrofongainet pa noil och instruments pA Ic. Tryck PTT, och
stall in slutstegets vilstrom pa 50 mA. Trimma nu
sandaren och mottagaren enligt instruktionsboken
(sidan 13) och neutralisera slutsteget (instruktionsbokens sidor 14 och 15).

Uteffekten pa min modifierade FT-200 var mer an
120 W pa alia band, och inga tecken pa ostabilitct
visadesig.
Min fardigmodifierade transceiver ser ut som ny,
och, enligt min uppfattning, fungerar den battre an i
originaltillst&nd!
Om nagon skulle vilja gora motsvarande andring i
slutsteget pa nagon av de manga transceivrar av typ
FT-101, som fortfarandeSribruk, ardetenkelt. Man
byter ut rorsocklama, och kopplar dem for 6I46B,
och satter i de nya roren. Koppla ifr^n de befintliga
160 V pa skarmgallren och ersatt dennna koppling
med en koppling till be fin tl ig 300 V, med en zenerdiod
pa 50 V/mer an 2 W kopplad emellan. Satt dit en
kondensator pa 10 pF i neutraliseringen (som beskrivet
tidigare har ovan) och trimma om och neutralisera
enligt handboken.
Da anodspanningen i FT-101 ar bara 600 V kan
man vanta sig, att uteffekten blir 100 W eller kanske
nagot lagre pa alia band, men slutrorens effektivitet
och livslangd ar klart battre an tidigare.
Overs Uttarens anmarkning:
I ett QSO pa 80 m i borjan pa juni blev det en del
diskussion om bl a gamla FT-200/FT-250 (FT-200
var Yaesus beteckning och Sommerkamp kallade
samma pyts FT-250, ratta mig, om jag har fel). Efter
QSO:et kom jag ihagden har artikeln, somjag last for
en tid sedan, och kanske det ar nagon, som kan ha
nytta av den Sven i SM.
SM2CTF/Gunnar Jonsson
QTCNr7 1996

Kenwood
TH-22E
TH-79E
TM-241E
TM-251E
TM-441E
TM-451E
TM-255E
TM-455E
TS-790E
TS-50S
TS-690S
TS-870S
R-5000

2 m FM handapparat
2m/70cm handapparat, Dot Matrix Display
2m FM mobil transceiver 50 Watt
2m FM mobil transceiver, m/1200/9600 data
70cm FM mobil transceiver 35 Watt
70cm FM mobil transceiver, m/1200/9600 data
2m all mode transceiver, 40 W, 1200/9600 data
70cm all mode transceiver, 35W, 1200/9600 data
2m/70cm transceiver m/plats for 1.2Ghz
HF mobil transceiver
HF transceiver m/50 Mhz
HF transceiver med inbyggd DSP - ATU etc.
Kommunikationsmottagare 100KHz-30MHz

3 149 kr
5 984 kr
3 793 kr
4 930 kr
4 003 kr
5 117 kr
11 134 kr
11 661 kr
25 124 kr
11 542 kr
16 948 kr
25 872 kr
12 987 kr

Rekvirera garna broschyrer och komplett prislista over hela
Kenwood programmet.
Moms ingar i alia priser.

Nu finns massor pa begagnathylia

Svebry Electronics AB. tel 0500-480040 fax 171617
Box 120. 54123Skdvde
Generalagent for Kenwood i Sverige
Leverantdrer - amatorradio/data/
elektronik - utbildning
SSA QTC Annonsdrer

A.F.R Electronics
Tungatan 9, 853 57 Sundsvall
Tel 060-17 14 17 Fax 060-15 01 73
CAB-Electronik AB
Box 4045, 550 04 Jonkoping
Tel 036-16 57 60 Fax 036-16 57 66
CUE DEE ProdukterAB
Sikea, Box 10, 915 21 Robertsfors
Tel 0934-153 10 Fax 0934-150 72
Data Print
Box 9019, 291 09 Kristianstad
Tel 044-229282
Daxtronlc AB
Box 1075, 43622 Askim
Tel 031-282250, Fax 031-682895
ELDAFO
Vardkasevagen 14B, 175 61 Jarfalla
Tel 08-896500 Fax 08-897200
ELFA AB
171 17 Soina
Tel 08-735 35 00 Fax 08-730 10 40
FRO Frlvllllga Radloorganlsatlonen
Box 5435, 114 84 Stockholm
Tel 08-7889992 Fax 08-178937
HQ - equipment
Bultvagen 9, 944 31 Hortlax
Tel/Fax 0911-30011
JH-Elektronlk AB
Yddingevagen 7, 233 94 Svedala
Tel 040-481038, 0705-481038
JEH-Tradlng
Box 99, 460 64 Frandefors
Tel 0521, Fax 0251-254308
Kllngenfuss Publications
Hagenloher Str 14, D-720 70
Tubingen, Tyskland
Tel 00949 7071 62830 Fax -600849
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Labys Data & Teleteknlk
0225-771117, 070-7500229
Leges Import
Bagegatan 4, , 891 31 Ornskoldvik,
Tel/fax 0660-190 32
http ://ww w. leg es @ alg on et.se/~ leg es
L.H. Muslk & Audio AB
Sickla strand 63, 131 34 Nacka
Tel 08-718 00 16 Fax 08-718 59 70
Llmmareds Ham Center HB
Box 30, 510 90 Limmared
Tel/Fax 0325-42140, 0705-221022
Microware Software
Italien. Svensk repr.
Bengt Svahn/SM5YY, Tel 08-7325954
Mlstra AB
Lilia Breden, 740 10 Almunge
Tel 0174-20219, Fax 0174-20659
Nltech Scandinavia
V Grevie 22, 235 94 Vellinge
Tel/fax 040-443309
NSA Nykdplngs Sandareamatdrer
Box 25, 611 22 Nykoping
Clas Ohlson
790 85 Insjon, Tel 0247-44444
Organs and Electronics
P.O. Box 117, Lockport,
Illinois, 60441 USA
Parabolic AB
Fax 0300-40621
P.O. Box 10257, 434 23 Kungsbacka
Sanco
Gimborgsvagen 12, 907 42 Umea
Tel 090-194529
http://www.algonet.se/~sm2irz
Sangean Radio AB
Box 2024, 135 02 Tyreso
Tel 08-7987020 Fax 08-7987030
SFT MICRO-*Box 222 45, 250 24 Helsingborg
Tel 042-200788
http://www.swefab.se

Svebry Electronics
Box 120, 541 23 Skovde
Tel 0500-48 00 40 Fax 0500-47 16 17
Swedish Radio Supply AB
Box 651 06 Karlstad
Tel 054-85 03 40 Fax 054-85 08 51
Svenska CEE Norm AB
Box 178, 601 03 Norrkoping
Tel 011-107430 Fax 011-137870
VArgdrda Radio AB,
Besoksadress:
Hjultorps ind.omr. Skattegardsg. 5
Box 27, 44721 Vargarda
Tel 0322-20500, Fax 0322-20910

Utbildning - Amatdrcertlflkat
Hdgalids Folkhdgskola
Smedby, 394 70 Kalmar
Tel 0480-844 80, 97
SM5LBR/Ralnor Arndt
Kolarvagen 18, 744 92 Huddungeby
Tel 0224-961 27, 010-2007337

Platsannonser
Utrlkesdepartementet
UD-radlo Gdran Blumenthal
08-4055955
Transtema Communications AB
Teknikchef Rainer Davidsson alt.
VD Lars Wallstrom
Ekonomivagen 2, 436 33 Askim
Tel 031-680450
Ericsson Radio Messaging AB
Hans Persson, Susanna Wahllof
Box 830, 161 24 Bromma
Tel 08-757 59 09
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Teknik

Produktnytt
Ovningssatser for ytmontering

Denna bild och texter om 43f^ft Och
teknologin dr hdmtade ur Inter
visar vad som fbrsiggar pa
70 cm! Hur kan dett\f^D/Ake
Uppmdrksammat av SM7NJD/Ake

434 Mhz teknologin!

Packetmodem i miniatyrformat med
uppladdningsbart batteri
PacComm i USA har kommit med ett nytt
packetmodem i miniatyrformat - ”PicoPacket”. Storleksmassigt ar det mindre an
ett paket cigaretter (25x63x83 mm). Det
drivs med ett inbyggt uppladdningsbart
batteri (laddningsfiinktion Finns inbyggd).
Modemet ar uppbyggd runt processorn Z181, en hogintigrerad MPU med en mega
byte adressutrymme.
Modemet kan utrustas med en ’’Trimble
SVee6-CM3” GPS mottagare, som monteras inuti modemets holje.
Distributor i Sverige dr Sanco i Umea.
Tel 090-194529.

Ryms i skjortfickan
Standard Radios C-108 - ar en en
handapparat som ryms i skjortfickan.
Trots det lHla formatet uppges att
C-108 har manga finesser.
Transcievern manovreras med
hjalp av sju knappar pa dess
framsida. Installningar gors med
en ’’Set mode funktion” dar
scanningfunktioner valjs;
frekvenssteg, squelch,
monitor key, program
mering av fasta kanaler
med mera.
Vikten ar 130 gram
(med batterier), storlek
58x80x25 mm, uteffekt
230 mW, 20 programmerbara kanaler,
frekvensomrade 110170 MHz, fyra scanning
funktioner, ton 1750 Hz och 2 kanals
passning
Transcievern firms aven i en 70 cm
version (C-408).
Distributor i Sverige: Sanco
Vargarda lanserar nu en ny serie av
Yaesu duo handapparater for 2m/70cm.
Mottagningsomradet tacker 76-999MHz.
FM har tva bandbredder - standard eller
smal. Uteffekten ar 5 watt. Parameterinstallningarna kan andras genom att
utnyttja ett specialprogram for
Windows. Som extra tillbehor finns ett
gummiskydd for extra tatning.
Information genom Vargarda Radio
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Nasaco
Upp till 1000 meter tradlost
ELFA har tagit fram ett nyborjarset med
dvningssatser for ytmontering. Satsen
innehaller 30 st komponenter med bl a
kapslarna 0805/1206 SO-, SOT- samt
PLCC-kapslar. Satsen kostar ca 360 kr
exkl. moms SMORGP/Ernst

For forstagangen i Norden har 434 Mhz teknologin
tillampats pa tradlosa horlurar och hogtalare.

Vi kan erbjuda ett komplett system med sandare
och ettobegransatantal horlurar och/eller hogtalare
utan en trad. Rackvidd inomhus minst 100 meter!
Utomhus upp till 1000 meter. Finjustering av frekvens pa bade sandare och mottagardel (hogtalare
och lurar) garanterar en stomingsfri mottagning.
Nasaco system fungerardessutom UTAN NAGON
LJUDFORSAMRING - du far ett maximalt bra ljud
var du an ar - inget kasst infrarott Ijus har inte.
Nar du val har en sandare kan du i efterhand
kompletteramed hogtalare/horlurar/fickmottagare i
obegransad mangd

Digitalt processorkort
DVP Digital Voice Processor ar ettkort som
pluggas in i datorn och med var hjalp datorn kan utnyttjas som digital voice keyer
och inspelare.
Det ar alltsa moj ligt att lagra rostsekvenser, pa samma satt som med en bandspelare.
Skillnaden ar att har kan man snabbt kalla
fram de forinspelade rostsekvenserna genom en enkel tangettryckning.
DVP automatiserarvoice QSOs pa samma
satt som CT automatiserar CW QSOs. For
contest ar detta ett fornamligt hjalpmedel.
Varje bokstav kan digitaliseras och det ar
moj ligt att kora en contestoperation med
minimumanvandande av rosten.
Det ar ocksa moj ligt att digitalicera mottagen audio och lagra den pa din harddisk.
Tillsammans med CT kan DVP gora en 30
sek backcopy pa mottagen audio for omedelbar aterspelning i horlur.
- Dagens hightech tavlingar kraver denna
utrustning, havdar SM3PZG Sam Gunnarson som importerar rostkorten.
Priser pa kortet ar ca 2.000 - 3.000 kro
nor, beroende pa utforande. Dartill kommer kabelanslutning.
Leverantor: Leges Import, nu med
internet www (hemsida):

Allt argodkand av Post och Telestyrelsen och CE
markt.
Nasaco horlurar och hogtalare levereras fardiga att
anvanda med laddningsbara batterieroch natadapter
for 220 V. Nasaco sandardel levereras med kabel
for RCAanslutning samt phonouttag (stor och liten).
Inom kort kommer det aven en fickmottagare. Da
kan du ansluta vilka horlur eller horsnackor som
heist.
Pris pa fickmottageren blir troligen 795:P riser
Tradlosa horlurar inklusive sandare . Pris 1.795:Tradlosa horlurar .Pris 1.095:Sandare
Sandarefrekvens 433,05-434,79. Bandbredd 1700
kHz. Pris 850:Tradlosa hogtalare inklusive sandare. Pris 2.995:Tradlosa hogtalare. Pris 1.450:-/st

For vidare information och vid kop kontakta Musikbdrsen eller bestall via Internet.

Allt 3r godkand av
Post och Telestyrelsen och
CE markt.

http://www. leges ©algonet.se/~leges

SMORGP/Ernst
QTCNr7 1996

SFT MICRO+

En jiinkare i sta fn
]

Vi saljer allt inom Data och Multi
Media. Minne , harddiskar , CDROM, grafikkort och hela system.
Amatdrer & profTs lika valkomna.

Informationsteknologisk
rddgivning

Besok var hemsida pa :

Databas applikationer

http://www.swe/ab. se

Teknisk dokumentation

Dar hittar du en ofta uppdaterad
Hemsidor pd Internet

Produkt / Prislista

SM5HJZ Jonas Ytterman

Tel. 042-200788 o Fax 163871

Mistra AB
Telefon
Lilia Breden
Fax
740 10 Almunge e-post

QTC
Ndsta nummer:
Stoppdag 15 juli!
Sista minuten 18 juli
Hamannonser:
Senast lOjuni ska
manus och hetalning
finnas tillgdngligt vid
SSA kansli

SSB-CW

Gorsom ES0SM/0
kor med GAP Titan

Gunnar Svala, KAlBYUex. SM5A0G
och hedersmedlem i SSA, var pa besok i
Sverige for att traffa slakt och vanner.
Lennart, SMOZT bjodpa Sheraton-lunch
den 20:e maj. Medbjudna var aven Bengt
SM5GU, Bengt SMOUGV och LarsGunnar Kristersson, arbetskamrat med
Gunnar for 50 dr sedan pa L.M. Erics
son.
Gunnar dr vanligtvis QRVfran Lakeville,
CT pa 14.173 MHz vid 1230z.
Foto: Bengt Svensson.

Sandare och mottagare
med full fabriksgaranti
Cirkapriser inkl. forsakring och flygfrakt till Stockholm
och Goteborg /tillagg till dvriga flygstationer).

T ull och mervardesskatt tillkommer.
Kenwood, Icom, Yeasu, MFJ Enterprises
Write for low prices for all items.
Ten-Tec-Paragon, Omni v
$1895
Omni VI
$2450
901 Power sup
$275
Linears-Henry Radio. Write for prices.
All items 2 to 8kw
Antennas - Butternut HF6VX, A18-24
$243
TBR160
$77
$240
HF2V
HF5B
$362
Hy-Gain TH5DXS
$616
TH7DXS
$692
TH11DXS
$999
All other items
Mosley TA53M
$578
Mosley TA33M
$426
Pro57B
$786
Pro67B
$1056
Write for prices for other items not shown above.
Rotors-Telex-Ham IV 220V
$395
T2X 220V
$495

Skriv pA engelska till W9A0N sa far du de exakta priserna. Du spar pengar och far Snd6 de senaste model-

lerna nar du koper ffan U5A.
VIEXPORTERAR OVER HELA VARLDEN!

P 0 BOX 117, LOCKPORT. ILLINOIS 60441 USA
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0174 - 202 19
01 74 - 206 59
jonas@mistra.se

Boka
annonsplats!
Ring eller faxa
08-560 306 48
Sandaramatdrens val

Pridenibes
100%RF-testade
Elektronror.
Exempel:
3-500Z 1.295 kr

GAP Titan DX
8 Band Multiband
DX-antenn.
Band: 10m, 12m,
15m, 17m, 20m,
30m, 40m och
lOOkc pA 80m.
SWR: Under 2:1
alia band.

Hojd: 7,5 meter.
Ingaradialer/traps
Ingen intrimning,
lag strain.vinkel.

Dubbeldragen aluminium 6063T832. Alla tillbehor i rostfritt stal.
Kan monteras pa mark eller tak.
Mittmatning (GAP center feed).
Pris: 3960:- inkl moms.

DfiTfi PFW
Ewe Hakansson

L.H.Musik& Audio AB

Box 9019-291 09 Kristianstad

Sickla strand 63,131 34 NACKA

Tel 044-22 92 82

Tel 08-718 0016 Fax 08-718 59 70
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STANDARD

BayCom

HwComm

Packet Radio

VHF/UHF transceivrar

Se vart stora sortiment av Packet Radio utrustning. Allt fran modem
for den enskilde anviindaren till multikanals modem for BBSer, TNCer
for nodbruk och transceivrar for 9k6-19k2.

Standard Radio, tillverkad av Japanska Marantz (kand for sina

For den enskilde anviindaren av BBSer eller Packet Cluster
rekommenderar vi BayCom micromodem. Priset ar 584:-!! Inklusive
terminalprogram. Overkomligt for alia!

Ett
•
•
•

Micromodem

kvalitetsprodukter bl.a. inom ljud och kommunikation), firms nu i
Sverige! Rekvirera var kompletta katalog!

litet axplock ur vart sortiment:
Cl08 Standard Radio mikro VHF passar i skjortfickan 2406:C508 Standard Radio mikro DUO passar i skjortfickan 3283:CT 108 Midland: ALAN VHF handapparat 2089:-

Tiny-2
nir

CTJ

I
BayCom USCC>4

Sysops pa BBSer skall titta niirmare pa BayCom USCC>4. Med detta
modem kan man styra upp till 8 portar i sin PC med samma IRQ och
blanda 300baud -19k2 pa portama.

Sanco,

Gimoborgsviigen 12, 907 42 Umea
Tel 090-194529 (Helg/kvallstid), Fax 090-196467
E-mail: sm2irz@algonet.se, HomePage http://www.algonet.se/~sm2irz

Nordvastra
. Skdnes Radioamatdrer
NSRA kopieservke
Oversattning:
SM7PXM: Tysksprdkiga artiklar
SM7SWB: Franskspr^Kiga artiklar
SM7EJ:
Engelskspr&kiga artiklar

NSRA - Nordvastra Skdnes Radioamatorer lamnar har informa
tion om intressanta artiklar,
varav kopior kan bestallas:

Fdr bestalining av kopior av artiklar:
Betala 2 kr per kopiesida. Dessutom for porto och
expedition: 10 kr per max 15 kopiesidor, 20 kr per
max 30 sidor etc, (dvs 10 kronor per varje 15-tai
kopiesidor). Till:
Nordvastra Skenes RadioamatOrer, postgiro 44 68
19-5. OBS! Till utlandet: dubbla ovansUende
porto-kostnad, dvs 20 kronor for varje 15-tal
kopiesidor.
Ange bestallningsnumret eniigt nedan samt din
signal, namn och adress. Det hander att vi bara far
namnet, vilket kraver mycket deckarjobb.
Skriv texten stort och tydligt, eftersom postens
kopior av postgiroblanketten annars kan valla
problem. Leveranstid: nagra veckor.
Ange bestallningsnumret eniigt nedan samt din sig
nal, namn och adress.
Leveranstid - nagra veckor.
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C108 mikro VHF

Sanco,

Gimoborgsvagen 12, 907 42 Umea
Tel 090-194529 (Helg/kvallstid), Fax 090-196467
E-mail: sm2irz@algonet.se, HomePage http://www.algonet.se/~sm2irz

Different Grounds for Different Shacks (Lab
notes)
av ARRL Lab Staff. Denna tva-sidors art ike I
bestar av frAgor och svar angaende jordning, exvis
BehOver stationen jordning for att funka korrekt?
Jag bor pa tredje vaningen i ett flerfamiljshus. Kan
jag dra en jordlina darifran? Etc. Artikeln ar inte
utfommande men ger flera fornuftiga svar pa
jordnara fragor.
QST 96-04-80/2, tvas.

Receiver Antenna Tuning
fran D-i-Y Radio (Do it yourself radio). I den har
artikeln, som alltsA Radcom klippt, beskrivs en
universell tuner avsedd for anslutning till en
mottagare. Den tacker omradet 10 till 80 meter och
avstammer, med enkla omkopplingar, allt fran 20
till Over 1000 ohm.
Radcom 96-05-34/2, 2 s.
Antenna Spring Cleaning
FOr av Ian Keyser, G3ROO. Nagra enkla men
fornuftiga synpunkter pa underhailsatgarder,
lampliga att agna sig at pa varkanten, men aven pa
rena forbattringsatgarder. Dessutom meddelas
synpunkter pa matarledningar, baluner etc.
Radcom 96-05-35/2, tva s.

A Morse Speed Meter
FOr den CW-ham, som saknar en Super Bug,
vilken i sin frageiada kan ge svar aven pa "vilken
speed?", kan den har anordningen vara av intresse.
Den ar uppbyggd kring PIC16C56XT
mikrokontroller samt tre andra IC:n.
Mikrokontrollern, som av tillverkaren ar
forprogrammerad med en Basic tolk, skall laddas
med instruktioner fran en PC. Mjukvara i Basic
kan erhailas pa diskett, men finns ocksa redovisad
i artikeln. Speeden visas pa en display.
Radcom 96-05-45/3, 3 s.

Big Beam Mast-to-Boom Hinged Bracket
av Neville Cheadle, G3NUG. FOrfattaren skulle
anbringa tva stora beamar pa varsitt Versatower.
Han ville gOra detta nere pa marken och samtidigt
vara saker pa att beamarna, val uppe i topp, skulle
vara helt horisontella och peka helt korrekt eniigt
manOveriadan i shacket. Han konstruerade och lat
til I verka beslag i rostfritt stAI, som gav honom
mOjlighet att, staende pa marken med masten helt
horisontell, pa denna montera bom, element mm i
tur och ordning. Bom och element var horisontella
under montagets gang. Han behOvde alltsa inte
lyfta och manOvrera en tung och otymplig,
fardigmonterad beam. Radcom 96-05-58/2, 2 s.
40 A Power Supply Unit, den avslutande delen
av Ben Spencer. Den forra och inledande artikeln
redogjorde for kretsschemat. Denna artikel ger
anvisningar for montering av aggregatet samt test
och kalibrering. Radcom 96-05-63/2, 2 s.

Mast-Head Pre-Amp for 137 (or 144) MHz
(Technical Topics)
Har beskrivs en brusfattig, smalbands masthead
forstarkare i vilken inputten frAn en balanserad
antenn delas mellan tvA mosfets. Detta eliminerar
balunen, forbattrar Overbelastningsegenskaperna
och reducerar OvertonsnivAer for starka signaler
inom bandet, allt eniigt artikelforfattaren.
Radcom 96-05-69/2, 2 s.

The Cohn ’’Minimum Loss" Filter (Technical
Topics)
Det har skrivits ganska mycket i litteraturen, inte
minst pa senare ar, om vikten av att ha en god
forselektivitet pa mottagarna, allt i avsikt att
astadkomma basta mOjliga dynamik. G3ROZ har
erfarit, att det ar mycket svart att bygga ett
konventionellt Cohn filter, som medger en
genomgangsdampning av 6 dB, vilket anses vara
typiskt for detta filter. Han visar har en reviderad
konstruktion, som eniigt hans egen uppgift, ager
just de efterstravade egenskaperna.
Radcom 96-05-71/1, en s.
QTC Nr 7 1996
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UD-Radio som ingar i
Utrikesdepartemertets
sambandssektion, formedlar
meddelande via kortvagsradio
til l/fran svenska ambassader
utomlands.

HtSSr ? * 1 j
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Ministry for Foreign Affairs

Stockholm

UD
soker

Radiooperator
Ett langtidsvikariat pa 1 ar som sambandsoperator (radio) blir ledigt med tilltrade i
augusti 1996.

Arbetsuppgifter
• sanda och ta emot telegram via radio med datorstod
• ge stod till radiooperatorer vid utlandsmyndighetema
• utbilda den personal som skall tjanstgora vid utlandsmyndighetema.
Onskvarda kvalifikationer
• Radiotelegrafistutbildning eller motsvarande.
• Svenskt medborgarskap ett krav

Arbetstiden ar vardagar kl. 08-10-17.00 med viss jourtjanst under helger ca en gang per
manad.
Narmare upplysningar om arbetsuppgiftema kan lamnas av forestandaren for
UD-Radio, Goran Blumenthal, tel 08-4055955 eller 0708-116162.

Fackliga organisationer ar TCO-UD och UPF (SACO), tel.vx 08-4051000.
Skriftlig ansokan med meritforteckning skall ha inkommit senast den 17 juli 1996 till:
UD, A 1/REKR, Box 161 21,103 23 Stockholm. Mark kuvertet ’’radiooperator”

ADRESSUPPDATERING

Posttidning A
SSA, Box 2021
123 26 FARSTA

120 077 700
Vid dehnitiv avnyttning eller felaktig adress sands
forsandelsen vidare till nya adressen. Rappo rtkort
med nya adressen sands till Postkontoret

123 20 FARSTA

IC-T7E
Dubbelband handapparat i verkligt litet format: (B57 x H122 x D29 nun), med
en konstruktion som bar tagit fasta pa enkelheten i anvandandet.. T ex kan man
valja kanalindikation: (t ex sa att endast kanalnununer visas). Remotekontroll
med tillbehorsmonofon HM-75
Upp till 4 watt output pa 144 MHz resp. 3 watt pa 432 MHz
Alla typer av scanning
Auto-power-off funktion
DTMF-minnen (9 st)
Stromsparfunktion
Bakgrundsbelyst LCD
Vikt 320 g
Pris: 3.950,Begiir specialbroschyr!

Mdtt:
167W x 58H x 200D mm. Vikt: ca 2,5 kg.
Effekt:
5 - 100 w (1,8 - 50 MHz), 0,5 - lOw (144 MHz)
Frekvens: Mottagning 30 kHz - 200 MHz
Sandning 1.8/3.5/7/10/14/18/21/24/28/50/144 MHz
Trafiksatt: LSB/USB, CW, RTTY (FSK), AM, FM, WFM (rx)
Minneskanaler: 101. - Delbar
Pris:
13.500,Begar specialbroschyr!

Vargarda-masten - en hojdare!
Kompktt, 9 ni mast (exkl toppror), ej ytbehandlad
for gjutet faste och vridbart toppror
Dito ytbehandlad vit natureloxering
Kompletterande mellanscktion, 3 in incd kopplingar
Dito ytbehandlad vit natureloxering
Tillbehor enligt speciell lista

Pris:
Pris:
Pris:
Pris:

8.890,10.505,2.430,2.990,-

Rotorer

TET-antennen
Ont om svangplats? Valj TET TE-23M
En minibeam med tva element, som kan siittas upp niistan over al It.
Bommens liingd bara 2 meter! Liittviktare (9 kg) - kan roteras med en
liten TV-rotor. Liingsta clement 5 in. Effekt 1 kW PEP. Band 14/21/28.
Forstarkning dBi 4/6/6.
Pris: 3.300,TET bar mdnga andra allemativ (om platsen tillAter)!

fran Emulator, Kenpro, Yaesu. Modeller for alia antenntyper.

C A B-elel\lronil\ AB
JkSveriges Sandareamatorer-SSA

<2%

Member of IARU

Box 4045, 550 04 JONKOPING
tel. 036 - 16 57 60, Nils (SM7CAB)
036 -16 57 61 (automatisk ordermottagning)
036-16 57 66 (telefax)

NYA "E22"SM-CAUBOOK1996
Ur inneha 11 et: Cirka 12.000 signaler och adresser over svenska sandareamatorer, SSA
lyssnaramatorer samt SSA-medlemmar i utlandet. SSA-stadgar. Foreskrifter och avgifter
for SSA resp.
Post & Telestyrelsen. Provfdrrattare. IARU och NRAU.
CEPT-licens och regler. Distriktsindelning. Bandplan for kortvSg och VHF. Fyrlista. Repeaterkarta. Svenska datanatverket (Cluster), packetradionatet. Satellites ITUs prefixlista.
DXCC-lista. QSL-verksamhet. Radiosamband. Information om lokala klubbar. SSA
hedersmedlemmar/hedersnSlar.

5i
1

Pris 100 kr

Inklusive moms och porto.

1996

SSA
HamShop

Hamtpris pa SSA kansli och
vid kop pa arsmotet: 80 kr
*Beloppet insattes pa SSA postgirokonto5 22 77-1 eller
bankgiro 370-1075.
Ange CallBook pa talongen.

