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QSO med SMOAGD Erik. Foto: SM5COP Rune
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OVRIGT
HF 100W uteffekt , 5-100W (AM 2-40W) 
144MHz 2.5-50W (AM 0.4-20W), UHF 2- 20W (AM2-8W) 
IF shift, VOX, 107 minnen, inbyggd hogtalare 
Frekvensavlasning ner till 1Hz
Digital multifunktion , S/RF matare
Call minne for 144MHz/430MHz
Talkompressor, Variabel RF forstarkning
Levereras med mikrofon HM-103
Separat volym och brussparr
Flerfunktionstangenter, RIT ±9.9, noiseblanker
Stor, tydlig och lattavlast LCD
Smal FM, bred FM (endast rx)
Spanning 13.8VDC ±15%
Plats for 2 extra kristallfilter
Sub skala for enklare tillgang till RIT / andra VFO 
Separat tangent for bandbyte
Crossband split, valbar AGC,
Band stacking register kommer forutom 
trafiksatt aven ihag preamp/attenuator, 
installningar och tuner on/off lage
S-meny med snabbskift till 3 band
Tyst kylflakt, termostatstyrd
Cl-V for datastyrning, LF uteffekt 2W
Storlek: 167B58H200D mm, vikt 2.45kg

gSWEDISH RADIO SUPPLY AB
^communication equipment and services

ANF (Automatic Notch Filter) UT-106
Dampar automatiskt intcrferande toner, aven de som ’’forflyt- 
tar sig”. Fungerar i SSB, FM och AM.

DOT MATRIX DISPLAY
Inbyggd i LCD displayen finns en dot-matrix del. Med 
multifunktions omkopplaren kan man fa multi-funktions 
handhavande. Den grafiska menvn visar tx frekvens vid 
split, IF niva och spectrumscope.

SPEKTRUM SCOPE
En enkel spectrum visning, genom att scanna mellan tv& 
forprogrammerade frekvenser visas mottagen signal- 
stvrka. Denna funktion ar inte bara anvandbar pa VHF/ 
FM utan aven for att se aktiviteten pa HF.

hj hji. iHr 
I I. 1-lJ. ILio

*Nu aven 70 cm (430-440MHz) 20W 

*50Wp& 144MHz 

*Belysta tangenter

*Subton/CTCSS/piIotton/subton standard

CW MED MANGA FUNKTIONER
En elbug ingsir som standard. Variabel ’’weight”, CW- 
reverse (for att reducera interferens fr&n narliggande sig
naler), justerbar cw-pitch fr£n 300 till 900Hz ett smalt 
cw filter kravs (tillbehor) och full-break-in (QSK).

NYTT PA IC-7O6MK IIG

UT-106 DSP
En plug-in enhet som enkelt
monteras i transceiver
IC-706MkII (ej aldre model-
len I) och mottagaren
IC-PCR1000. Display/program
ar forberedda och de nya DSP-
funktionerna kommer efter 
installationen att finnas i respektive meny och 
skarmbilder.

NR (Noise Reduction) UT-106
Denna funktion minskar vissa storningskomponenter typ brus 
och innebar att man kan ”fiska fram” en signal som ar stord. 
Den mottagna analoga LF-signalen digitaliseras och signal- 
behandlas innan den £terskapas och matas ut i hogtalaren. 
Fun

O
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ktionen fungerar i alia trafiksatt.

TILLBEHOR
91100 FL-100 500Hz CW filter 628:-
91101 FL-101 250Hz CW filter 841:-
91103 FL-103 2.8kHz SSB filter 540:-
90223 FL-223 1.9kHz SSB filter 629:-
90232 FL-232 350Hz CW narrow 690:-
90282 CR-282 Kristall "ugn" 1015:-
90517 CT-17 Niv^omvandlare PC 991:-

CT-16 Satellitinterface ej faststallt
90086 UT-86 Tone squelch (ingar) 425:-
92589 OPC-589 Adapterkabel 8pol/modular 196:-
92598 OPC-598 ACC13 pin AT-180 368:-
92599 OPC-599 ACC13 pin adapter 334:-
90162 MB-62 Mobilfaste 118:-
90163 MB-63 Mobilfaste (front) 79:-
90165 MB-65 Mobilhallare (for MB63) 256:-
NY MB-72 Barhandtag ej faststallt
92581 OPC-581 Separationskabel 3.5m 371:-
92587 OPC-587 Separationskabel 5m 447:-
90102 UT-102 Talsyntes 295:-
90285 PS-85 Natdel 13.8VDC 20A, switchat 2949:-
90386 PS-86 Natdel 30A pris vid kop av 706 1200:-
90958 IC-SM8 Bordsmikrofon 1388:-
90952 SM-20 Bordsmikrofon 1438:-
10906 IC-PW1 Slutsteg HF+50MHz 49500:-
89021 IC-AH2b Antennelement for AH-4 2565:-
89026 AH-4 Ant.tun. HF+50MHz utomhus 3495:-
91180 AT-180 Antennatuner HF+50MHz 4750:-
90928 SP-7 Hogtalare mindre 466:-
90925 SP-12 Hogtalare platt 250:-
90927 SP-10 Hogtalare typ mobil 560:-

PRIS IC-7O6MK IIG : 15 500:-
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Det kommer standigt nya hot mot var hobby, och det galler att vara pa sin vakt mot olika 
forslag som kan hindra vara mojligheter att fortsatta med amatorradio pa ett meningsfullt 
satt. Ibland kan det vara latt att glomma bort att SSA ar en intresseforening och ett 
medlemskap i SSA innebar inte bara en tidning och QSL-service. En mycket viktig 
funktion for SSA ar att ta till vara vara intressen mot andra i samhallet, bade inom och 
utom landet.

En del av medlemsavgiften gar till IARU ( Intemationella Amatorradiounionen) Region 1, 
som nyligen visat sin betydelse genom att reagera mot ett forslag inom EU om att 
begransa den faltstyrka som far forekomma pa allmanna platser. IARU Region 1 har en 
speciell arbetsgrupp for att bevaka olika moten inom EU, den heter EUROCOM och leds 
av Gaston Bertels, ON4WF. Genom hans vaksamhet har IARU och de olika medlems- 
foreningama nu blivit bland de forsta att sprida information om vad som halier pa att 
handa.

Det finns manga satt att bli beromd, men italienaren Tamino, som leder en kommitte inom 
Europaparlamentet, for miljd, allman halsa och konsumentskydd, kommer nog att ga till 
historien som den som kom med fbrslaget att begransa straining fran radiosandare till 1 
V/m. Konsekvensen skulle exempelvis bli att en mobiltelefon maste befinna sig flera 
meter fran en manniska! Genom snabbt ingripande av flera foreningar, daribland SSA, har 
industrin, teleoperatdrer och myndigheter gjorts uppmarksamma pa konsekvensema av 
fbrslaget och vi hoppas nu att dessa kan paverka Europaparlamentet att fatta ett fomuftigt 
beslut i boijan av mars.

Detta ar bara ett exempel pa hur vi standigt ar utsatta for konflikter med andra intressen, 
och hur viktigt det ar med starka amatorradioforeningar och funktionarer som genom goda 
kontakter kan halla sig informerade om handelser i samhallet och paverka utvecklingen sa 
att det gynnar oss radioamatorer. Aven om vi halier pa med en hobby, sa maste vi fblja 
spelreglema och arbeta professionellt i kontaktema med andra radioanvandare och med 
myndigheter och intemationella grupperingar.

Nagra kan bidra till att skydda amatorradio tack vare kontakter i sitt dagliga arbete, men 
alia kan bidra genom sitt medlemskap i SSA och ett professionellt upptradande pa banden, 
sa att vi vinner respekt hos omvarlden.
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Teknik

HELP CINE01
COLL LOCK
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ACOJIfl 2000A Anvandarrapport av SM5C0P Rune

- Automatiskt HF-slutsteg,
Automatik och datorteknik finns i allt storre utstrackning i 
amatorradioutrustningar som annonseras ut i fdrgglada broschyrer och 
amatdrradiotidskrifter och som dyker upp i ny tappning i allt raskare takt. 
Under manga dr har FM-apparater jor VHF/UHF producerats i ett 
ofattbart antal varianter och utvecklingen tycks fortsiitta i ojorminskad 
takt ddr apparaterna blir mindre, finesserna fler och effekten hogre. Ofta 
dr kylfldnsarna storre an apparaten i iivrigt

De senaste aren har kortvagstransce- 
ivrarna fatt allt fler knappar och tacker 
nu aven VHF och UHF band. Pa 
slutstegsfronten har det daremot dykt 
upp endast ett fatal nya konstruktioner 
under en langre foljd av ar. Enstaka 
slutstegstillverkare har dock dykt upp 
men forsvunnit igen efter nagra ar. 
Koncepten har i regel varit gamla 
valbeprovade och roret 3-500Z har i 
manga fall utgjort standard och gor det i 
stor utstrackning aven fortfarande.
Automatiska slutsteg for amatorradio- 

bruk har funnits en tid pa marknaden 
och utvecklingen gar vidare. Ett nytt 
sadant, med den an sa lange ganska 
okanda beteckningen ACOM 2000A, 
kommer fran Bulgarien och saljs av 
FinnFet Oy i Finland (se faktaruta). Jag 
fick tag i ett av de forsta exemplaren 
strax fore jul och tankte att det har ar ju 
en fin grej, den skall jag skriva en liten 
anvandarrapport om for QTC! Nar jag 
kopplat upp den (tog bara ett par 
minuter) och kort med den sedan dess 
har jag grunnat pa vad jag egentligen 
skall skriva om. Det Finns ju inte sa 
mycket att saga! Den ar ju automatisk 
och det ar ju bara att kora pa.
Naja, nagot Finns val alltid att beratta. 

Vill dock direkt saga att detta inte ar 
nagon testrapport utan en enkel anvand
arrapport. Det forsta man far gora ar att 
plocka ut fjarrstyrningsdosan (RCU 
Remote Control Unit) som under 
transport lagts i det tomma utrymmet 
for transformatorn. Transformatom, 
som ar en ’’hypersil”, levereras i sar- 
skild kartong som vager lika mycket 
som sjalva slutsteget, 19 kilo. I mitt fall 
slapp jag denna lilla montering eftersom 
grabbarna i Finland redan testat slut
steget och 0H1RY Pekka, som ar en av 
agarna till Firman FinnFet Oy, gjorde en 
tur och retur resa med Silja Line till 
Stockholm enkom for att leverera 
slutsteget till mig. Under den transpor- 
ten kunde transformatorn sitta dar den 
skall.

Trangt pa bordet?
Eftersom jag har sa fullt pa bordet med 
en massa brate dar numera datorn for 
loggning och Qume terminalen for DX- 
Cluster med tillhorande tva tangentbord 
(!) tar en alltmer framtradande plats 
stallde jag sjalva slutsteget pa golvet 
tills vidare. Trots att sjalva slutsteget 
inte ar mycket storre an min Kenwood 
TS-940S Fick det inte plats pa mitt bord 
utan storre ommoblering. Det enda jag 
behover ha inom omedelbart rackhall ar 
tillhorande Remote Control Unit 
(RCU). Det ar en styrenhet som inte ar 
storre an ”halv musmatta”. De faktiska 
matten ar W131 x D170 x H25 mm. 
Den Fick plats pa bordet! Sjalva slut
steget ar en nastan helt sluten svart lada. 
Pa ovansidan Finns tva hal med luft- 
galler for utblasning av varm luft fran 
slutroren. Heide SM5NZG tycker att de 
borde blasa framat for att hal la fotterna 
varma nar hon kor radio! Pa baksidan 
Finns ett storre luftintag dar man kan 
montera en extra flakt om man vill 
’’pressa” slutsteget. Pa framsidan Finns 
bara en strombrytare och en liten rod 
lampa (LED). Jag anvander vanliga 220 
V uttaget i vaggen.

Remote Control Unit
RCU-enheten har atta knappar varav 
fyra ar piltangenter, sju LED indikator- 
lampor som bla visar nar slutsteget ar 
paslaget, i Stand By lage etc. Det mest 
framtradande ar dock LCD, en display 
dar olika data kan utlasas och sen 
forstas vid sandning dessa numera allt 
vanligare ’’bananerna” for uteffekt och 
SWR. Nar man slar pa slutstegets 
natstrombrytare ser man ”by FinnFet” 
pa displayen. Texten kan andras, ex vis 
till egen anropssignal om man tycker att 
det ar roligare. ON/OFF knappen ar rod 
i motsats till den i dvrigt svarta ladan. 
Haller man den knappen inne i en 
sekund lyser alia indikatorlampor och 
bananerna visar fullt utslag, bade gront 
och rott. Samtidigt hor man TEST pa

Inom rackhall har man den tillhorande 
Remote Control Unit (RCU) - en 
styrenhet - inte dr storre an "halv 
musmatta
telegrafi. Detta ar saledes bara en test 
och LCD displayen lyser upp med 
texten ’’Power on in progress, please 
wait 148 s”. Sen raknar den ner dessa 
sekunder som maste passera innan 
slutsteget kan anvandas. Nar det star 
”000 s” pa displayen hors det en kort 
stund en del ljud fran, i mitt fall, 
’’golvet”, nar slutsteget ’’staller in sig”. 
Direkt darefter hors bokstaven R pa 
telegrafi. Sen ar slutsteget korklart. Det 
ar bara att se till att transceivern ar 
installd pa ratt band for den antenn som 
ar inkopplad och att drivningen ar 
neddragen. De fiesta av oss har ju 
transceivrar som ger cirka 100 W i 
uteffekt. Slutsteget ger 1000 W uteffekt 
redan vid cirka 35 W drivning! Vid 
cirka 50 W kan man avlasa 1500 W 
uteffekt och mer Finns att ge. Vid tusen 
watt gar saledes steget ’’lugnt”. Pa RCU 
displayen visas det bandsegment som 
senast anvandes (ex vis 7.000 - 7.100), 
ett par ’’bananer” aven dar som visar 
temperaturen pa slutroren (en banan per 
tio grader) och om steget ar i OPER 
eller STB (stand by) mode. Dessutom 
Finns indikation om vilken antenn 
slutsteget ar inprogrammerad for 
eftersom det Finns utrymme for tio 
varianter per bandsegment. Detta 
fungerar som en slags ’’matchbox”. Jag 
har annu inte haft anledning prova 
nagra varianter per band.

RCU-enheten ar ju den centrala for 
anvandaren och vid normal anvandning 
observerar man bananerna for 
uteffekten och i forekommande fall 
aven for SWR samt LCD-displayens 
bananer for rorens temperatur som vid 
sandning gar upp till cirka 60 grader 
Celsius. Slutstegets platlada blir dock 
inte alls varmt nagonstans och jag 
tycker att utblasningsluften fran slut- 
roren inte kanns sarskilt varm. Jag 
trodde nog att 50 - 60 grader kandes 
mer och den lilla varme som steget 
alstrar hade knappast hjalpt till att halla
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Foljande 
tjugo 
matetal kan 
avlasas pa 
fjarrkontroll- 
ens (RCU) 
display:

Forkortning pa 
display

BIAS 
DC-INPUT 
DRIVE 
FREQ 
FWD-P 
FIL-V
GAIN 
HV 
IF-FRONT 
IF-REAR 
l-GRID 
l-PLATE 
l-SCREEN
MAINS 
PLATE-RF
RFL-P 
SCREEN-V 
TEMP-F 
TEMP-R 
VSWR

Matetal

GRID BIAS VOLTAGE
DC POWER INPUT *
DRIVE RF POWER
LAST FREQUENCY USED
LOAD (ANTENNA) FORWARD POWER
FILAMENT VOLTAGE
AMPLIFIER POWER GAIN
PLATE HIGH VOLTAGE VALUE
FILAMENT CURRENT - FRONT TUBE
FILAMENT CURRENT - REAR TUBE
GRID DC CURRENT
PLATE DC CURRENT
SCREEN DC CURRENT
LINE (MAINS) INPUT VOLTAGE
PLATE RF AMPLITUDE (PEAK VALUE)
POWER REFLECTED FROM LOAD (ANTENNA) 
DC SCREEN VOLTAGE
EXHAUST AIRFLOW TEMPERATURE - FRONT TUBE 
EXHAUST AIRFLOW TEMPERATURE - REAR TUBE
LOAD (ANTENNA) VOLTAGE STANDING WAVE RATIO 
* (power consummated in the plate circuit)

Heides totter varma anda. Jag har markt 
att temperaturen gar ner valdigt snabbt 
och narjag slar av slutsteget visas pa 
displayen ”... cooling off tubes, wait” 
men det tar inte manga sekunder forran 
den sen slar av sjalv.

Fyra undermenyer
Det Finns fyra undermenyer: Measure. 
Service, Auto Tune och Man. Tune. 
Menyn Measure ar den anvandaren kan 
ha mest intresse av under drift. Man kan 
avlasa 20 parametrar och matvarden, 
varav nagra aven i lage STB (Stand 
By). Forutom de olika strommar och 
spanningar till roren kan man aven fa 
fram det bakre och framre rorets 
temperatur var for sig, SWR, driv- 
effekten, sandningsfrekvens, och 
naturligtvis uteffekten (samma som pa 
’’bananmataren” men med siffror). Aven 
natspanningen kan avlasas. Menyn Auto 
Tune, respektive Man. Tune ger opera- 
toren mojlighet att anvanda upp till tio 
olika installningar for antenner per 
frekvenssegment. Detta gor det mojligt 
att anvanda slutsteget utan separat 
antennavstamningsenhet aven om 
antennen visar SWR. Kortvagen fran 
1.8 - 29.7 MHz ar uppdelad i 250 
segment. Man garanterar att slutsteget 
kan anvandas till antenner med SWR 
upp till 3:1 (1.8 MHz - 2:1) men sager 
att i vissa fall accepteras aven hogre 
SWR. Dock rekommenderar man att 
inte kora med hog effekt vid coax 
matning dar SWR overstiger 3:1. 
Menyn Service kan endast nas i lage 
STB. Har kan man justera ’’zero-signal 
plate current and the optical sensors 
disks ...”. Detta forklaras narmare i ett 
Tekniskt Supplement som inte annu ar 
tillgangligt. Kor man emellertid bara 
med valanpassade antenner eller valjer 
att anvanda separat avstamningsenhet 
behover man sjalvfallet inte gora dessa 
installningar. Da ar det ”bara att kora 
pa”.

OFF-Meny
Det Finns faktiskt en meny till och den 
nar man nar slutsteget ar avslaget men 
natspanningen pakopplad. Under denna 
Finns en HELP meny dar man kan 
avlasa programvarans versions- 
nummer, serienumret pa RCU-enheten, 
serienummer pa vardera roren, 
sakerhetsintruktioner och hur lang tid 
roren varit i drift. Under CALL kan 
man byta ut Firmanamnet pa displayen 
till exempelvis egen anropssignal. 
INFO ger uppgifter om bl a nar fel har 
uppstatt och vilket felet varit samt 
andra servicedata som kan skickas till 
fabrikanten for diagnos. Informationen 
kan sandas akustiskt via telefon 
(standard BAUDOT kod) eller lasas in 
medelst PC och skickas som Fil over 
Internet. LOCK, ja det Finns faktiskt en 
mojlighet att sparra slutsteget for 
’’obehoriga”. Har galler det att inte

glomma koden man sjalv programmerar 
in, annars ar det kort! Det Finns aven en 
CLR funktion (Clear) som rensar 
minnet for de olika antenninstallningar 
man gjort vilket kan vara bekvamt om 
man tar slutsteget i bruk pa ett annat 
QTH med helt andra behov av 
antenninstallningar.

Byta Band
Det ar egentligen det basta! Oumbarligt 
for Cluster-DXaren och testkoraren men 
aven for ’’bandhopparen”. Bandbyte 
sker pa sekunden genom att sanda en 
”dit” med buggen eller i mikrofonen 
utstota ett ”hdh” som vi ifran Torneda- 
len garna gor ibland. Ni andra kan dra 
till med ett karnfriskt kort ”A”. Efter- 
som min transceiver ger ungeFar samma 
uteffekt pa de olika banden med samma 
lage pa power-ratten behover jag inte 
justera driveffekten nar jag byter band. 
Nar jag hade separat sandare och 
mottagare som de forut sa populara 
Drake-Twins Fick jag vid bandbyte 
jobba med bortat tio rattar och vred. 
Med nuvarande vanligen forekommande 
transceivrar racker det att trycka pa 
lamplig minnesknapp och jag har nog 
blivit lite av en ’’bandhoppare”. Nu 
behover jag inte heller bruka band- 
omkopplare, Tune och Load pa slut
steget langre!

N£t mer?
Ja, vad Finns mer att saga! Ovanstaende 
ar naturligtvis inte uttommande och jag 
har an sa lange bara anvant slutsteget 
”ratt upp och ned”. Tekniska data Finns 
pa FinnFets hemsida pa Internet 
http://www.kunnallislehti.Fi/Fmnfet. Dar 
ar priset pa slutsteget angett till US- 
Dollar 3995:-. I Finland ar priset satt till 
FIM 28.500:- och da inkluderar det tull 
och MOMS. Slutroren ar tva stycken 
4CX800A Svetlana -GU74B - (se 
faktaruta). Input matchningen ar mycket

Blower shipment screwsPrimary FusesOptional Fan

Uttagen pa baksidan: a) jord, b) RF Input, eller antenningang fran sandaren, c) RF 
Output, eller till antenn, d) Key In, eller relastyrning fran sandaren, e) Key Out, eller 
styrning till transceiver, f) Remote Control, eller fjarrstyrning, g) ALC, h) RS-232 
Interface samt i) Natsladd.
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Teknik

Faktaruta FinnFet Oy.
FinnFet Oy, som ar aterforsaljare av 
ACOM 2000A, ags av Pekka OH1RY 
och Jaakko OH IMA och startade 1996 
for att utveckla och tillverka latta FET- 
bestyckade slutsteg for DX-expeditioner. 
De saljer aven Kachina DSP 505 
(datorstyrd transceiver) i Finland. For ett 
ar sen fick de hora att en bulgarisk firma 
tillvcrkade automatiska slutsteg och 
traffade aterforsaljaravtal med dem. 
Planer Finns att med Kachina radio och 
Acorn slutsteg som bas utveckla ett per 
telefonlinje fjarrstyrt system for amator- 
radio. FinnFet:s hemsida Finns pa 
http:// www.kunnallislehti.fi/Fmnfet.
For fragor kan Jaakko OH IMA nas pa tfn 
+358 - 400 - 486391.

Faktaruta Svetlana.
Svetlana tillverkar en stor mangd olika 
typer av radioror, saval miniatyrror av 
typen 12AU7 som effektror 4CX800A 
och aven storre. Klassiska rortyper av 
olika slag kan introduceras i tillverk- 
ningsprogrammet om efterfragan Finns. 
Planer Finns att infora ex vis EL84, 
6V6GT och 5AR4/GZ34. Svetlanas stora 
fabrik Finns i St. Petersburg i Ryssland 
men bolaget har aven mindre anlagg- 
ningar pa andra hall. I St. Petersburg 
Finns ca. 15.000 anstallda varav 2.000 
ingar i rortillverkningen. Verksamheten 
startade ursprungligen 1889 och Fick 
namnet Svetlana (”svet” betyder ”ljus”) 
1913 da tillverkning av glodlampor 
startades. Ror tillverkas sedan 1928. 
Marknadsforingen skots av Svetlana 
Electron Devices, Inc. i USA. Ytterligare 
information och utforliga data pa roren 
Finns pa deras hemsida: 
http://www.svetlana.com.
Svensk distributor av Svetlanas ror ar 
Leif Hellstrom vid LH Musik & Audio 
AB, Nacka. Priser och information om 
rornyheter Finns bl a pa det foretagets 
hemsida www.lh-musik.se. (Tel 08- 
7180016, fax 08-7185970).

I

Ny 10-meters transceiver
MFJ presenterar en ny 10m transceiver; MFJ-
941 OX. Pris ca 2.500 kr. 10-meterstationen for 
SSB ar en/ett 20-watt PEP USB-transceiver. 
(Single-blandningssystem; low-noise heterodyne 
VFO). Inbyggt 7 elements lagpassfilter. IF- 
bandpassfilter. Toppmonterad inbyggd hogtalare. 
S-meter, valfri semi-break-in CW modul. 20- 
watts. Drivs via kraftaggregat (3 ampere AC) 
eller 12 volt batteri. Low-noise preamp. Analog 
S-meter. Levereras med dynamisk SSB 
mikrofon.
Se vidare pa http://
www.mfjenterprises.com.

bra och uppvisar praktiskt taget ingen 
SWR pa nagot av amatorbanden. For 
antennswitchning och QSK anvands 
vacuum rela. Aven om relaet inte 
klapprar sa ar det inte heller helt 
ljudlost. Flakten ar mycket tystgaende 
och min dators flakt overrostar slut- 
stegets flera ganger om. Alla funktioner 
kan nas via PC for bl. a. lokala natverk 
med flera slutsteg och antennsystem. 
Forsiktig som jag ar med mina grejor 
har jag inte testat slutstegets skydds- 
funktioner men anda rakat pa dem. Ena 
gangen glomde jag dra ner driveffekten 
och korde in 100 watt. I nasta ogonblick 
lyste en rod lampa PROT (protection) 
och steget hade lagt sig i lage STB. 
Andra gangen glomde jag byta antenn. 
Da hann jag reagera lite snabbare och 
sag pa displayen att dar stod ’’one 
processor conflict” och nagot mer jag 
glomt. Slog omgaende pa steget igen 
och den borjade rakna ner fran 42 
sekunder tills jag var igang igen! Nu 
maste jag bara hitta pa ett bra satt for 
automatiskt antennswitchning. Dessa 
manuella coaxomkopplare borjar bli val 
sa trottsamma!

Man kan avlasa 20 parametrar och 
mdtvdrden. Forutom de olika strommar 
och spanningar till roren kan man aven 
fa fram rorets temperatur.

Ny antenntuner fr^n MFJ.
Modellnummer MFJ-922 for VHF/UHF. Avias- 
ning av SWR och kraft uppges vara mycket saker 
och latt avlast. (Ingen noll-justering behovs). 
Tacker VHF fran 136 till 175 MHz och UHF fran 
420 till 460 MHz. Upp till 150 watt i tva steg: 60 
watt eller 150 watt. Format: 4x2x1 1/4 turn

A

CF’ER
900 fll DEF

Fritt loggprogram forbattrat
Loggprogrammet XMlog som vi berattade om i 
QTC nr 6 (sid 29) forra aret,
har fatt nya finesser. Om man har ett CI-V interface, 
det vill saga kan koppla tillsamman dator och 
kortv&gsrigg, hamtar programmet automatiskt upp- 
gift om frekvens och sandningsslag samt skriver in 
dem i loggen. Det lar fungera med de fiesta model
ler av transceivrar fran Icom, Kenwood och Yaesu. 
Programmet ar fortfarande kostnadsfritt och kan 

hamtas hem fran:
www.xmlog.com.

SMODOU Gunnar Fahlstrom
Gunnar Fahlstrom@online.idg.se

P.raduktnyil

Skyddsfodral for SWR-matare.
Skyddsfodral i mjukt skumplastutforande.
’’Skraddarsytt” for MFJ-259B eller andra SWR- 
matare.

J 
V
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5 
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Monofon
MFJ presenterar en ny modell av hogtalare/ 
mikrofon framtagen for radioamatdrer och 
kommersiellt bruk.
Modell MFJ-2981 ar forsedd med elektronisk 
justerbar VOX-kontroll. Anvandbar for VHF- 
banden, kommersiellt bruk, sandaramatdrer samt 
for militart bruk.

En ljusindikator visar nar den aktiveras. VOX- 
mikrofonen ar konstruerad for att filtrera bort 
bakgrundsljud (kondensator mikrofon). Justerbar 

for tonlage; hoga eller 
mjuk roster. Tva ”AA” 
batterier. Kan anslutas 
till de fiesta Icom och 
Yaesu, Standard, Radio 
Schack, Alinco etc. 
(tva pinpluggs
kontakt).
Specifikationer:
Mikrofon: Omni
directional kondensator 
mikrofon. 20 Hz till 16 

kHz. Kanslighet 62dB+/-3dB. Impedans lk Ohm. 
Hogtalare: Frekvensenomrade 500 Hz - 6000 Hz. 
Utmatning S.P.L.: 105 +/-3dB. Inmatning: 1000 
mW. Impedans: 8 Ohm. Ca-pris 400 kr. 
Se vidare pa http://
www.mQenterprises.com.

MFJ kommunikationshorlur.
Avsedda speciellt for sandaramatdrer och 
kortvagsradioyssnare (SSB, FM, AM, data och
CW). Oronkaporna ar forsedda med separata 
volym/bas-kontroller. Brett huvudfaste och 

avancerad konstruktion 
gor det bekvamt att lyssna 
(super-lattvikt horsnacka 
-8 ounces).
Specifikation, MFJ-392:
450 mW Frekvens- 
omfang: 100-24,000 Hz.
Impedans ar 16 Ohm vid
1 KHz, kanslighet 102 
dB/mW. For mono eller 
stereo-lyssning. Ett ars 
garanti.Pris ca 200 kr. 
http://
www.mQenterprises.com.

Utanfor amatorbanden
Surfa med parabol

Tele2 marknadsfor nu genom varuhus ett interne- 
paket med parabol som ansluts till datorn. Man 
uppger att nedladdningstiderna ar tio ganger snab- 

bare med parabol an normal tele- 
uppkoppling. Datorn skall 
vara utrustad med ett digitalt 
satellit-kort. En medfoljande 
programvara (SatBeeper) ar 
till hjalp da det galler att stalla 
in riktningen for parabolen. 
Ett modem som klarar 33,6 

kbps bor anvandas for att 
kunna utnyttja overforingen 
maximalt.

Ett varuhus saljer utrustningen for 990 
kr + anslutningskostnad 250 kr + abonnemang a 
195 kr/manad (24 manader). Dartill kommer 
minutkostnad 46 ore (helger 23 ore/minut). 

I paketet ingar 60 cm parabol med mikrovags- 
huvud och fasten, 20 meter antennkabel, digitalt 
satellitkort, och mjukvara for PC. (Modem till- 
kommer).

SM0RGP Ernst

Tekniska tips:

Information om ringantenner
"Magnetiska loopar"

pa Internet

Foto: GW0TQM - http://www.ambrosia.demon.co.uk/csl/magloop.htm

Manga hams anvander sma ringantenner (’’magnetic loops”) med tillfredsstal- 
lande resultat - fordelen med en sadan antenn ar ju att den tar mycket litet 
utrymme i ansprak och kan darfor anvandas i “antennfientliga” miljoer. Det 
Finns flera kommersiella varianter att kopa (MFJ, AEA (’’Isoloop”) m fl) och 
antenntypen ar ocksa rolig att experimentera med pa hemmaplan. Det Finns 
fortfarande gott om rum for uppFinningar!

Man ska inte forledas av namnet alltfor mycket - en “magnetisk loop” ger 
fortfarande ett fjarrFalt med bade E- Fait (elektrisk Faltstyrka) och H-Falt 
(magnetisk Faltstyrka), precis som en dipol, men den kannetecknas av att den 
som mottagarantenn ar kanslig huvudsakligen for den magnetiska Faltstyrkan 
hos en inkommande signal. Darfor ar den en bra mottagarantenn vid QTH med 
svar “stordimma” med E-falt-komponenter - lysror, motorer - mycket vanligt!

Stralningsmassigt kan ringantenner ges prestanda i klass med kompakta 
antenner av typ W3DZZ osv, men de har ocksa fordelen att vara mycket mer 
selektiva an tradantenner, eftersom de mycket hogre Q-varden och darmed 
mycket liten bandbredd. Detta hjalper till att undertrycka storningar. Den lilla 
bandbredden medfor dock att man maste stamma av antennen till resonans vid 
QSY och de fiesta konstruktioner for sandarbruk innehaller darfor en motordri- 
ven avstamningsanordning, vilket ar en komplikation for de av oss som inte ar 
Finmekaniker.

Det Finns manga entusiastiska foresprakare for “magnetiska loopar” och en 
diger samling av litteraturreferenser for sadana antenner kan man hitta pa 
Intemet-sajten http://www.ambrosia.demon.co.uk/csl/magloop.htm. Dar Finns 
konstruktionsdata, goda rad och lankar till andra grupper som halier pa med 
antennexperiment. Bl a Finns Harry SMOVPO representerad - pa hans hemsida 
Finns artiklar om hans loopexperiment och ocksa en artikel om baluner som har 
hogt lasvarde!

Om det ar nagon som ’’undrar” om magnetiska loopar - sand ett e-mail till mig 
(eller anvand snigelposten)!

73 Janne/SMOAQW - jan.smOaqw^yvipnet.se

Jan Gunmar
Gamla Ekerovagen 42, 17834 Ekerd, Ekerd
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Omslaget
SSA medlemsinformation

Allmant

JY1 Kung Hussein - Silent Key

1984. SMOCWC Stig faster 
SSA:s hedersnal pa JY1 
Kung Husseins kavajslag. 
Foto: SM5COP Rune

Det kan val knappast ha undgatt nagon att 
JY1 Kung Hussein, HMK Alhussein Ibn 
Talal, efter en tids sjukdom avled den 7 
februari och begravdes den 8 februari
1999. Han blev 63 ar gammal och hade da 
regerat i 47 ar, sedan han var 16 ar.

Sjalv hade jag mitt forsta QSO med JY 1 
som SMOCWC/M den 12 maj 1970 pa 14 
Me 2xSSB. Han blev nyfiken och ropade 
upp mig. Han fragade, ar du verkligen 
mobil, du ar sa stark har i Jordanien. Visst 
var jag mobil, jag var pa vag hem fran 
jobbet i Stockholm GMT 1745 pa 
Nynasvagen, vag nr 73, till mitt hem i 
Vasterhaninge 26 km soder om Stock
holm. Han talade om att han hette Hussein 
och att hans QTH var near Amman i 
Jordanien. For att visa att jag visste vem 
han var tilltalade jag honom Your Majesty 
and my dear friend Hussein. Han foreslog 
da att det ar helt OK om jag kallar honom 
for bara Hussein. Jag talade om att jag 
korde en Volvo av senaste arsmodell och 
att den enligt instruktionsboken var 
California Vit och jag kallade mig da 
SMO-Califomia White Car /Mobile. Det 
roade honom, men sedan fragade han sa 
mycket om min bil att jag var tvungen att 
stanna och lasa innantill i instruktions
boken for att kunna svara pa alia fragor. 
Det var ingen tvekan om att han ocksa var 
mycket intresserad av bilar. Till minne av 
den kontakten fick jag per direktpost QSL- 
kort, portratt av kungen med namnteck- 
ning pa och nagra vykort fran Jordanien i 
ett kuvert frimarkt med ffimarken med 
Kung Hussein sjalv portratterad och med 
guldkrona pa baksidan av kuvertet som an 
idag lyser av guld. Pa den tiden korde jag 
en transceiver Swan-350 fran bilen med 
Hustler mobil antenner for 80, 40, 20, 15 
och 10 metersbanden.

I borjan av oktober 1984 var Kung 
Hussein JY1, Drottning Noor JY1NH och 
deras dotter Prinsessan Iman pa privat visit 
och som gaster hos Kung Carl XVI Gustav 
och Drottning Silvia pa slottet i Stock
holm. I kungaparets folje fanns flera 
radioamatdrer, bl a JY2RZ och JY3AK. 
Prins Raad, HRH Raad Ibn Zeid, JY2RZ, 
en kusin till Kung Hussein, var da sedan 
20 ar tillbaka gift med svenskfodda 
prinsessan Maj da fran Sodertalje. Ulf

SM5BBC, davarande vDLO, hade haft 
kontakt med Prins Raad JY2RZ. SSA:s 
davarande informationssekreterare Rune 
SMOCOP forfattade ett valkomstbrev som 
Ulf sedan akte till slottet och overlam- 
nade. I brevet uttrycktes en onskan att fa 
traffa JY1 och JY2RZ och det bifogades 
souvemirer i form av SSA-vimpel och 
SSA-duk. JY2RZ horde av sig till Ulf och 
vi blev inbjudna till slottet fredagen den 5 
oktober 1984. Vi, det var Ulf SM5BBC, 
Rune SMOCOP, Ake SM4EAC med XYL 
Anna- Greta, som sedermera fick signalen 
SM4PUR, och jag sjalv Stig SMOCWC 
som da var SSA sekreterare. Ake hade 
ocksa haft kontakt med JY1 1970 och 
hade uppratthallit kontakten via radio 
sedan dess och hade efter inbjudan aven 
varit med familjen och halsat pa Kungen i 
Jordanien. SSA hade beslutat att tilldela 
JY1 och JY2RZ SSA hedersnal for all den 
PR de under manga ar gjort for amatdr- 
radioverksamheten over hela varlden. 
JY 1 kom sjalv forst och motte oss och 

halsade oss valkomna och hade med sig 
JY2RZ och JY3AK Ali, vars fullstandiga 
namn var Ali Kinj Shoukri och som jag 
inte minns om vi fick reda pa vilken 
stallning och funktion han hade. Jag hade 
fatt i uppdrag att utdela SSA hedersnalar 
till JY1 och JY2RZ. Det ffamgick att de 
uppskattade hedersnalama. Kungen var 
mycket intresserad av att hora om SM- 
amatdremas olika aktiviteter och bl a om 
vara olika licensklasser. JY3AK Ali var 
speciellt intresserad av aktivitetema har pa 
VHF och UHF. JY2RZ Raad berattade om 
sitt stora datorintresse. Vi fick veta att 2- 
metersrepeatem i Amman var belagen 
hemma hos JY2RZ. Drottning Noor, 
JY1NH, anslot sig aven till sallskapet 
efter att hon atervant fran en shopping- 
runda. Hon var mycket vacker och 
charmerande. Hon berattade bl a om 
episoder fran kungaparets alia resor 
runtom i varlden. Vi bjods aven pa kaffe 
under den trevliga amatdrradiotraffen som 
var planerad till ca en timme, men som 
blev narmare en och en halv timme. Vi 
kommer alltid att minnas JY 1 Kung 
Hussein som en fin och lagmaid person 
som samtigt var en stor ledare och 
skicklig politiker.

Stig SMOCWC

Tillrattalaggande 
Vallistan i QTC

Med QTC nr 2 medfoljde en vallista 
och tva valkuvert. Tryckeriet rakade av 

misstag avbilda valkuverten pa bak
sidan av vallistan. Nar du postar din 

rost ska de tva valkuverten anvandas! 
Det racker alltsa inte med att vika 

vallistan och satta pa frimarke. 
Pa vallistans forsta rad ska jamna artal 

bytas till udda artal.

SM0RGP Ernst QTC-redaktor

Staden Bad Bentheim i Tyskland 
soker pristagare till 

’’The Golden Antenna” 
for beromvard hjalpinsats.

Sa har lyder informationcn fran stadshuset i Bad 
Bentheim: ”In Germany there is a town which found 
its heart for amateur radio. It is Bad Bentheim, 
directly on the border to the Netherlands. In 1998 
amateur radio enthusiasts from all over Europe met 
at the German Netherlands Amateur Radio Days 
(DNAT) for the 30-th time. Meanwhile thousands of 
amateur radio enthusiasts found their way to Bad 
Bentheim during the last weekend in August. 
Since 1982 the presentation of the Golden Antenna 
of the town of Bad Bentheim has been one of the 
highlights of the celebrations at the DNAT. Amateur 
radio enthusiasts from the Netherlands Antilles, 
from Brazil, India, Armenia, Rumania, Hungary, 
Italy, Belgium, The Netherlands, Switzerland and 
Germany previously received this prize. With their 
amateur radio stations they had all helped people in 
an emergency caused by accidents or natural 
catastrophes. If you, dear reader, know of any 
amateur radio enthusiast or group of enthusiasts 
whose utilisation of technology is connected to 
humanitarian work, please write before 1 June 1999, 
to:
The town of Bad Bentheim, P.O. Box 1452, D-
48445 Bad Bentheim* F.R. of Germany.
Bad Bentheim, November 1998.

RTTY/CW-program for ljudkortet 
Efterlyses. Kan nagon tipsa om ett bra 
program for RTTY/CW som gar att kora 
over ljudkortet i datom sa att jag slipper 
anvanda mig av modemet.som i regel ar 
last vid packet och winpack?

73 SM2KYA Bengt
Packetadress:
BENGT, SM2KYA @ SK2AU

Tavling?
Harmed ett bidrag till den pagaende (?) 
tavlingen att ha QSO med stationer med 
samma suffix som man sjalv. Jag har 
tidigare sant in bidrag och nu kommer 
detta: EA 2 AlJ/mobil, Tony, den 7/2-99 
pa 21 me ssb kl. 0932.

73 de Stig, SM 5 AIJ
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Allmdnt

Lennart Grone
Stenmursvagen 5
SE-719 32 Vintrosa - SWEDEN

Tnx QSO 73:s de

Produktion av QSL-kort med Microsoft Word
Orebro Sandaramatorer, OSA, 
fir ar 60-ars jubileum i dr! Av 
denna orsak fick SM4ARQ, 
SM4TRE och undertecknad i 
uppdrag att ta fram ett jubileums- 
QSL. Ddrvid utnyttjades kapacite- 
ten och mojligheten att konstruera 
ett QSL med hjcilp av Microsoft 
Word-programmet.

Vi enades om att lagga in SSA:s logotype, var 
foreningstillhorighet, och OSA:s egen logotype. 
Dessa scannades in av TRE och finns sparade i 
var sin fil. Ovriga uppgifter som skall finnas pa 
ett QSL ar enligt ARRL och kraven for giltighet 
for DXCC fbljande:

1 Egen anropssignal - Adress, ort och 
stat / land

2 Motstationens anropssignal
3 Datum och tid i UTC
4 Frekvensband och trafiksatt
5 Signalrapport - RST
6 QTH-locator (Vid QSO:n pa VHF, 

UHF och hogre frekvenser )
Anm : Ditt namn bdr anges i adressen och 
postnummret i SM foregas av SE-.
Ditt lan uppskattas aven av forsam- 

lingsjagare.

Skall man rita eller skriva text som senare skall 
flyttas och placeras i tex ett QSL, sa Anns 
mojlighetema under ” RITA Streck och 
figurer, fyrkanter eller ovaler, kan enkelt andras 
avseende linjebredd, farg eller typ, format och 
bakgrundsfarg etc.

Textblock kan andras pa liknande satt. Nar det 
galler text, sa kan man aktivera WordArt genom, 
visa - verktygsfalt - WordArt, och skapa en 
snygg text for anropssignalen pa QSL:et. Skriv 
din signal, markera den och aktivera det 
snedstallda A:t i WordArt-menyn. Da kommer ett 
fonster upp dar du kan valja nagot av de 30 
forslagen. Valj ett av dem, tryck OK och sa kan 
du redigera textens storlek och typsnitt. Vid OK 
kommer texten fram och kan valfritt skalas om i 
storlek och proportioner. Inte nog med detta testa 
de ovriga knappama i menyn. Du kommer att bli

Confirming QSO with yy-mm-dd Time Band Mode RST

Rita ffirst en tabell 
med rektangel och 
streck. Finjustera med 
pit, Ctrbpil

Skriv text i textbiock 
justera mellanrum s3 
att texten passar in i 
tabellen. Finjustera.

forvanad over vilka mojligheter som erbjuds. Har 
galler det att prova pa olika altemativ, texten kan 
fbrvandlas pa manga satt. Glom inte att redigera 
och angra inmatning etc ar mycket anvandbart. 
Jag brukar gora en kopia, spara som xyz med 
tillagget -1, -2, -3 och jobba vidare med en kopia. 

Principen for att gora nagon forandring, 
redigera, ar kort sagt, markera och kommendera. 
Blir det fel sa gar man till redigera och angrar, sa 
manga ganger som behovs, for att komma tillbaka 
till utgangslaget. Det galler bade text, ritade och 
bild-objekt.

Ibland maste man aktivera ritobjekt i rita-menyn 
for att rotera eller vinkla nagot objekt eller for att 
placera detta underst eller overst. Efter lite dvning 
gar det sakert bra. Ett tips, lagg in en eller flera 
hjalplinjer som kan tas bort sedan man kommit 
tillratta med placeringen. Dessutom kan man 
maskera en yta genom att lagga in en rektangel 
och ta bort kantlinjen, ramen. En speciell effekt 
far man genom att dra linjer, rakt eller kors och 
tvars over ett call och sedan andra farg pa linjema 
till ” vitt ” eller annan anvand bakgrundsfarg. 
Callet blir da snyggt genombrutet av linjer, 
kanske i olika bredd. Testa !

Nar man sedan skall placera in objekten i ett 
QSL sa bdr formatet vara c:a 100 x 140 mm, som 
ett vykort.

Rapportfaltet, innebar det storsta kruxet. Forsok 
gora en egen snygg tabell i Word, Excel eller 
nagot annat program, det ar hopplost. Jag gar 
tillvaga pa foljande satt. Rita en rektangel i 
onskad storlek.

Lagg in en linje som avskiljer rubriker och 
ifyllnadsfalt. Lagg in en vertikal linje som delar 
upp rektangeln, kopiera denna linje i nodvandigt 
antal. Markera och justera linjema i lage med < 
pil >. Det finns en ” snap on ” funktion i Word, 
som medfdr att linjer kan placeras i bestamda 
lagen, utnyttja detta. Vill man sedan finjustera, 
galler alia markerade objekt, sa anvand < Ctrl -

pilar >
Manga skriver ut etiketter direkt fran loggen 

eller via nagot separat program och placerar 
dessa over rapportfaltet. Det har dessutom blivit 
populart att skicka QSL via e-mail. Eller som en 
SSTV-operator fran EA-land gjorde, han 
skickade en bild av sitt QSL med ifyllda 
uppgifter ” i realtid ”.
Nar QSL:et ar fardigt, brukar jag lagga in 4 st 

pa en liggande A-4 och printa ut dem pa min 
skrivare, en HP 5L, varvid jag later kopian 
komma ut rakt framat utan att boja runt, innebar 
mindre friktion lor mekaniken. Vid kopiering 
valj er jag : Skriv ut - egenskaper - utskrifts- 
kvalitet - Text och grafik ( Basta kvalitet). 
Det gar fint att kopiera pa 200 gram:s papper, 
fdrutsatt att man hjalper till sa att pappret 
greppas av valsama i starten. Ett litet tryck med 
tummen, ibland kanner man nar pappret ” 
kommer i lage ”. Jag tror inte att HP rekommen- 
derar detta men jag har ej markt att printem 
tagit skada. Naturligtvis kan man anvanda en 
fargprinter men jag tycker personligen att svart 
tryck pa en trevlig bakgrundsfarg kan bli nog sa 
bra.
Normalt finner man papperstjocklekar upp till 
120 gram hos affarer i kontorsbranschen, 
tjockare ark finner du hos tryckerier, som latt 
skar ned dessa till passande storlek, exvis A4. 

Fordelen med att tillverka sitt eget QSL-kort ar 
att man kan kopiera efter hand som behovet 
uppkommer och att man enkelt kan andra 
utseendet. Har man kopt 2000 kort sa ar det inte 
sa latt att andra dessa.

Lycka till
73 de SM4LLP - Len i V-rosa

GORAN

LENNART JO79LG

Confirming QSO with Year-Month-Day Time UTC Freq. MHz Mode RST

r
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----------------------------  Allmant

International Marine 
Coast Radio

Special Event
April 1999

/I ward

r i
Radio Officers’ Association

Coast Radio Station 
Special Event

April 10th/11 th 1999

SM6NM/Lars Deltagande kuststationer,
uppdaterad t.o.m. 990131:

1. Storbritannien Stanger sin kortvagsstation 
Portishead Radio/GKA under varen och kommer 
att satta upp ett antal amatorradiostationer pa 
Portishead Radio och anvanda signalema 
GBOGKA(-GKB -GK.C -GK.L) under tiden l-l l 
april. Darefter kommer signalema att vandra runt 
i landet.

2. Da telegrafin upphor som kommunikationsme- 
del vid nodkommunikation for sjofarten l999-02- 
01, kommer detta att uppmarksammas av 
kustradiostationer i hela varlden.
Hdjdpunkten blir 10-11 april.

Organisationen Radio Officers Association of 
Europe (R.O.A.E) har genom Radio
Officers Amateur Radio Society (R.O.A.R.S) 
tagit initiativet att sla ihop dessa handelser och 
gora ett ’’International Marine Coast Radio 
Special Event” i april.

Ett speciellt Award kommer att tas ffam i 
Storbritannien.

De deltagande stationema kommer att pa 
amatorradiobanden anvanda anropssignaler, dar 
den ordinarie civila anropssignalen for kust- 
stationen ingar i amatorradiosignalens suffix, i 
gorligaste man. T.ex hade Hollands kuststation 
Scheveningen Radio den civila anropssignalen 
”PCH” och anvander nu amatdrsignalen 
’’PA6PCH”. Tysklands kuststation Norddeich 
Radio/DAN anvander ’’DAODAN” osv. Man 
raknar med att upp till 100 kuststationer kommer 
att deltaga.

Sverige deltar med f.d. Goteborg Radio/SAG och 
amatdrsignalen ’’8S6SAG”. Sandning kommer att 
ske dels fran Goteborg Radio, dels ffan hemma- 
QTH for personal som tjanstgjort pa SAG. 
Stockholm Radio/SDJ deltager med signalen 
8S0SDJ och Hamosand Radio/SAH med 
8S3SAH.

Huvudsakligen CW kommer att anvandas.
Frekvenser +-10 kHz. Nagon frekvens for 80M 
och 160M har inte angivits.

n 7.020 kHz
n 10.120 kHz
n 14.050 kHz
n 21.050 kHz
n 28.050 kHz

Land/Kuststation Call QSL via

Australien
Sydney Radio/VIS 
Darwin Radio/VID

VI2VIS VK1XX
VK1XX

Belgien
Oostende Rad io/OST

Danmark
Lyngby Radio/OXZ
Lyngby Radio/OXZ 
Blaavand Radio/OXB

OZ1OXZ
OZ5OXZ 
OZ1OXB

OZ8AE
OZ5DL
OZ6TL

Finland
Helsinki Radio/OHC

Frankrike
Bologne-sur-Mer Radio/FFB
Marseille Radio/FFM 
Bordeaux-Arcachon Radio/FFC

Fardarna 
Torshavn Radio/OXJ OY3OXJ

Gronland 
Qaqorttog Radio/OXF 
Nuuk Radio/OXI
Aasiaat Radio/OYR

OX3OXF
OX3OXI
OX3OYR

Hongkong

Indien
Bombay Radio/GZH VU2BJA

Irland
Malinhead Radio/GMH+EJM

EI4EJM 
Valentia Radio/GCK+EJK EI4EJK
Haulbowline Naval Radio/EIL

EI4EIL

EI3ID 
EI3ID

EI3ID

Island
Reykjavik Radio/TFA TF3TFA

Italien
Roma Radio/IAR

Kanada 
Vancouver Radio/CKN 
Vancouver Radio/CKN 
Halifax Radio/ CFH

CF7QRT
VE7CKN VK7FKK

St Laurent

Malaysia 9M2FK 9M2FK

Malta
Valetta Radio/9HD 9H1BM 9H1BM

Mauritius 3D8CF 3B8CF

Namibia
Walvis Bay Radio /VSW V31SW

Nederlanderna
Scheveningen Radio/PCH PA6PCH

Norge
Svalbard Radio/LGS JWOLGS LA5NM

Nya Zealand 
Wellington Radio/ZLW 
Auckland Radio/ZLD 
Awarua Radio/ZLB

ZL2ZLW

ZL4ZLB

ZL2BJC ZL2RX
ZL2BJC
ZL2BJC ZL4SEA

Ovriga i Nya Zealand:
RNARS Special Event Station

GB4MNR

ZL2RN ZL1MH
Irirangi Naval Radio/ZLO ZL2ZLO ZL2JON ZL2VS

ZL2GEO
Schweiz
Bern Radio/HEB HB9HEB

Singapore
GYL 9V1GYL VU2BJA

Sri Lanka 
Colombo Radio/4PB

Sverige 
Goteborg Radio/SAG 8S6SAG SK6RM/SM6NM
Stockholm Radio/SDJ 8S0SDJ SMOGDB
Hamosand Radio/SAH 8S3SAH SM3PZ

Syd-Afrika 
Cape Town Radio/ZSL ZS1ZSL
Cape Naval Radio/ZSJ ZS1ZSJ ZS1GCC

Turkiet
Istanbul Radio/TAH

Tyskland 
Norddeich Radio/DAN DL9DAN

United Kingdom 
Anqelsey Radio/GLV GB0GLV GW3WC
Burnham-on-Sea Radio/GRL

GBOGRL G3LPE
Chelmsford Radio/MWT GXOMWT GOGJS
Clyde Radio GBOCLY
Cullercoats Radio/GCC GBOGCC G3KTT
Guernsey Radio/GUC GBOGUC
Devizes Radio/GKU+GKT GB0GKU 
Hebrides/Lewis Radio/GHD

G4KJV

GBOGHD GM3KCY
Humber Radio/GKZ GBOGKZ G4EBK
Ilfracombe Radio/GIL GBOGIL G3JUW G4NNP
Jersey/Guernsey Radio/GUD

GBOGUD
Land's End Radio/GLD GBOGLD G3RID
Lizard Radio/GLD GB2GLD G3PLE
Newhaven Radio/GUV GBOGUV
Niton Radio/GNI GBOGNI G7RER
North Foreland Radio/GNFGBOGNF M1AJU
Oban Radio/GNE GB0GNE GM3ZDH 

MMOBMW
GB1YGV

Poldhu Radio/MPD GBOMPD
Portishead Radio/GKA GB0GKA

GBOGKB 
GBOGKC

(ROARS) GBOGKL
Port Patrick Radio/GPK GBOGPK GM4BES
Rugby Radio/GBR GBOGBR MOASD
Seaforth Radio/GLV GB2GLV
Stonehaven Radio/GND GBOGND GM4BKV
Wick Radio/GKR GBOGKR

Ovriga i UK:
Whitehall Radio/BYA (HMS Belfast)

GB0BYA GB0RN
Queen Elisabeth 2/GBTT 
ROARS, Isle of Wight GBOROA
Merchant Navy Remembered

USA
Amagansett Radio/WSL 
Chatham Radio/WCC

Osterrike OE10OM FA

Anm: For uppdaterad lista, se Internet http://homepages.enterprise.net/dbarlow. UK 30 + int 27 = 57 st

10 QTC 3 99

http://homepages.enterprise.net/dbarlow


Allmdnt

MIR bilden, fran IVCA hemsida, nedtagen 
av W9NTP.

E*JRL CAYMAN

urn

SSTVett sdndningsslag i tiden
*SSTV = Slow Scan TeleVision (bildoverfbring via amatorradiobanden)

Ett avfyrskeppen som deltog i ”fyr- 
aktiviteten” 1998 var ”Fladen/SK6FL”. 
QSL-kort gm SM6NM Lars Kalland, 
Kungsbacka

International 
Lighthouse/ 

Lightship
Weekend 1999.

Forra arets fyraktivitet blev en succe. Deltagarantalet 
okar for vaije ar. 151 olika fyrar/fyrskepp fran 38 
lander deltog. Alla varldsdelar var representerade. 
Redan nu villa jag flagga for 1999 ars fyraktivitet 

som ager rum fran lordag den 21 augusti 0001UTC 
till sondag den 22 augusti 2359 UTC .

Detta evenemang ar wife en contest. Vaije 
deltagande station bestammer sjalv hur och pa vilka 
band trafiken skall bedrivas. Man kunde forra aret 
notera att nar aktiviteten inte var sa hog gavs det 
tillfalle till mera ’’normala” QSO:n, men nar 
aktiviteten okade blev kontaktema mera lik contest- 
QSO:n.
Jag aterkommer med mera information om 

frekvenser och annat. 1 senaste QSL-sandningen kom 
ett kort fran OZ7DAL som ar aktivitetens huvudsta- 
tion.

Ni som tanker ”hyra in er” pa nagon fyr eller pa 
nagot fyrskepp kan alltsa redan nu boka weekenden
21-22 augusti 1999. Lycka till!

SM3AVQ

Kommentarer till 
bandplan for HF

Bandplanen for HF i forra numret av QTC var ett 
forsok att pa ett enkelt satt visa hur de olika banden i 
stort ar uppdelade for anvandning av olika trafikslag. 
Genom tillkomst av nya trafikslag och en rad 
overenskommelser vid moten inom IARU har det 
blivit nagot kompliccrat pa vissa band.

Speciellt for de digitala trafikslagen ar det darfbr 
nodvandigt att studera den kompletta bandplanen, 
inklusive tillhorande anmarkningar, exempelvis i 
bilagan till SM Call Book (eller SK.3BG hemsida) for 
att se vad som galler. Ett av de trafikslag som ar 
omgardat av begransningar ar SSTV, och detta galler 
speciellt pa 80m och 40m. Pa 80m ar SSTV enligt 
IARU bandplan hanvisat till segmentet 3730-3740 
kHz och pa 40m ar det segmentet 7035-7045 kHz 
som ar avsett for bland annat SSTV.

Pa de hogre banden (20/15/10m) anges istallet en 
rekommenderad anropsfrekvens (14230/21340/ 
28680) och darefier bdr kontakten flyttas till 
fonidelen av respektive band.

Sigge/SM5KUX

SSTV - ett mode i tiden
Cykel 23 gar pa i ullstrumpoma och pa 
sprang mot nya fina conds. Detta avspeg- 
lar sig ocksa i den mega -tillstromning av 
nya SSTV-stationer WW men naturligtvis 
ar det ocksa sa att datom mer och mer blir 
var mans egendom likaledes WW och 
slutligen ar SSTV programmen i dag av 
hog klass och vissa kan ju t.o.m. helt 
gratis koras in i datom fran Internet.

SSTV med pa manga DX expeditioner. 
I dag spelar det nog ingen roll i vilken 
riktning din antenn ar parkerad, du far 
alltid in SSTV. Det ar ocksa numera 
vanligt att nagon SSTV operator ingar i 
DX expeditioner. A2 - D2 - FT5 - KH0 - 
Z2 - 3W - 7P8 etc ar korda med hjalp av 
dessa. FT5ZJ som blir kvar ett ar pa 
Amsterdam & St.Paul Island kor SSTV. I 
expeditionen till ZL9 skulle inga SSTV 
men operatdren insjuknade tyvarr strax 
fore avresan. Det behover naturligtvis inte 
vara en expedition for att plocka DXCC 
lander, jag har 143 konfirmerade, 4 
saknade qsl, 3 att kora! Malet ar just nu 
150. Det tog mig 22-23 ar att klara 100 
lander men kanske jag nu klarar 50 pa 3 
ar! Bland de 25 senast korda lander kan, 
utover ovanstaende, namnas: AP-A7- 
D68 - EK - EY - EZ - JW - J28 -J6-VR- 
ZF - 5N - 6W - 8P. ..

Smapotatis for SSB men inte helt enkelt 
med bilder !

Sverige bekantingen W9NTP flxade 
SSTV utrustningen till MIR.
Den, i skrivande stund, aktuella aktivite
ten ar SSTV sandningar fran MIR pa 2 m 
(145.985). SSTV utrustningen pa MIR ar 
konstruerad och signerad W9NTP, Don 
Miller ocksa involverad i SSTV-modets 
tillkomst. Han har besokt Sverige och var 
nestor Ake Backman (SMOBUO),
SM7BUO. Sjalv traffade jag Don och 
hans XYL Sue i Dayton 1992. Bilder fran 
MIR och annat om SSTV hittar du pa: 
http://www.mindspring.com/-sstv/ 
index.html

Kordisciplin saknas!
Al It har en baksida sa aven SSTV av i 
dag. Det ar framst kordisciplin som 
saknas och jag tar risken pasta att vara 
Syd-Europeiska vanner har rekordet i den 
grenen. Deras och forvisso manga andras 
okunnighet och odisciplinerade framfart 
pa banden gor att 20m bandet (oftast det 
basta) ar nastan helt oanvandbart pga 
QRM. Det ar icke ovanligt att 2-3 
stationer kallar CQ pa samma frekvens, 
lyssnar icke om frekvensen ar fri etc och 
annu mindre anvandes mikrofonen. Det ar 
ju sa att CQ skall utforas antingen med en 
bild (frekvensen helt fri) eller med SSB. 
Svar pa ett CQ skall alltid ske med SSB. 
Dessa problem och en hel del andra ”tjuv 
och rackar tyg ” pa banden har jag 
beskrivit under ”How to operate QRM-fri 
SSTV” pa min enkla hemsida: 
http://wl .213, telia.com/-u21305272

Uppsatsen ar oversatt till spanska och 
publicerad i spanska ” CQ Radio
Amateur” juni 1997, likaledes oversatt till 
tyska och publicerad i tyska ”CQ DL” 
juni 1998. Amatdrer varlden over har hort 
av sig och uppskattat ’’skronan”.
Nagon som kan oversatta uppsatsen till 

italienska? Hor av dig!

Bilder: MIR bilden, fran IVCA hemsida, 
nedtagen av W9NTP.
Ovriga bilde: SM5EEP

SM5EEP Nisse,
Nils-Gustav Strom
Kampavagen 1
737 43 Fagersta

http://wl. 213. telia. com/~u21305272

SK6FL
i
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BT1WW - China
Strax fore tavlingen pa 160 meter den 29- 
31 februari meddelade OH2BH Martti, 
att de skulle aktivera en station med 
anropssignalen BT1WW. Eftersom jag 
sjalv ej lyckats fa nagon kontakt med 
China tidigare, sa var forvantningama 
stora. Resultatet blev magert och efter 
tavlingen meddelar Martti att det blev 24 
QSO med USA. Nagon kontakt med Eu
ropa rapporteras det ej om!

DX-Nyheter pa Internet!
Lars, SM3CVM levererarvarje veckaDX- 
information till internet och de svenska 
clustersystemen. Denna service ar mycket 
uppskattad och ar helt overlagsen de 
utlandska bulletiner som kommer med 
post. Nu finns bulletinen aven pa hem- 
sidan SK3BG. Adressen ar:
www.sk3bg.se/dxcal.htm

Ljudklipp fran
Campbell Island, ZL9CI

Jag har lagt ut nagra ljudklipp 
fran pagaende DX-pedition till 
Campbell Island pa min hem- 
sida:
"http://hem.passagen.se/ 
smOdtk/"
Klicka pa "Eargasm"!
Lyssna pa signalema pa olika 
frekvenser. Bl a bandades 
SM5AYY vid ett CW-QSO pa 
28 MHz!

SMODTK/Martin
martin.k.hedman@telia.se

DX-redaktor: SM6CTQ/Kjell Nerlich, 
Parkvagen 9,546 33 Karlsborg. 
Tel 0505-12000 Fax 0505-131 75 
e-post:ctq@algonet.se
Bitr. red. SM4OLL Roland 
DXCC-information: SM5DQC Osten 
QSL-information: SM6FKF Fredy 
Radioprognos SM510/Stig

DX-nyheter
Nytt DXCC omrade - Palestina E4
Da skriver vi in ett nytt land i DXCC- 
listan. Palestina med anropsignalprefixet 
E4 ar ett nytt DXCC omrade fr. o. m. 1 
februari. Mer om Palestina i manadens 
spalt under rubriken ’’Nytt DXCC om
rade”.

Mars och april ar ofta mycket bra ma- 
nader for aktivitet p& de hogre frekven- 
serna 24 och 28 MHz. Aven 6 meters 
bandet kan oppna upp ordentligt.

Nytt DXCC omrade.
ITU har i sin Operational Bulletin nr 685 
av den 1 februari 1999 tilldelat Palestina 
anropsignalprefixet E4.

Under radande DXCC-list criteria, sek- 
tion 1, uppfyller denna anropsignal- 
tilldelning fordringarna i paragraf b

Palestina laggs till DXCC-listan fr. o. m 
1 oktober 1999.

Kontakter med E4-stationer efter 1 fe
bruari 1999 raknas for detta nya omrade 
For de som har loggprogram galler fol- 

jande Dar ar tva olika delar namligen Gaza 
Strip 31 JON och 34.28E samt West Bank 
31.74N och 35.13E. WAZ 20 och ITU 39

I enlighet med DXCC-reglema raknas 
inte kontakter med det strukna omradet 
Palestina gjorda fore 30 juni 1968.

J A1WSK i shacket dar han har bl a ICOM och Collins utrustning.

JAlWSKNori
Varldsetta pa RTTY?

RTTY entusiast
JA1 WSK Nori ar fbrmodligen en av Varl- 
dens framsta pa RTTY. Sjalv har jag haft 
kontakt med c:a 250 olika lander pa det 
digitala trafiksattet och narjag far ta del 
av Noris framgangar da kan man inte bli 
annat an imponerad.

Nori ar 49 ar och har varit radioamator 
sedan 1966. Hans utrustning ar en ICOM- 
781, ICOM-735 samt en Collins S-line. 
Hans RTTY-system ar PK-232MBX, 
TNC-231, RTTY2 av K6STI och BTL 
(Blaster TeLetype) av Rob ZL2AKM. 
Antenner: TA-351 for 10, 15 och 20 
meter samt en roterbar dipol for 40 me
ter.

Nori ar mycket informerad om olika 
aktiviteter och ar alltid med bland dom 
forsta som anropar nar nagon rar DX- 
station blir aktiv. Nori saknar en riktig 
reflektor pa internet for RTTY, men be- 
soker du hans hemsida kan du fa ta del av 
mycket fin information.

I januari har Nori haft kontakt med 
foljande DX-stationer: OA4/DH8WR, 
ZD7DP, ZD7JC, 3D2DK, KP2D, FG5GI, 
VP8TTY, 6Y/DL7VOG, P43T, T20FW, 
JD1AMA, ZL9CI, TU5IJ, EL2WW och 
VP9/N1RCT.

Antennmast med yagi TA-351 samt en 
roterande dipol for 40 meter

JA1WSK hemsida finner du pa foljande 
adress:
http://www.246.ne.jp/~jalwsk/
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DX

CcuyM 1st. En insandare 
<r" "==: klagar pa kartan

och information om
ZL9 Campell Island som var 

inford i QTC nr 1/99. ”Sa har ska kartan se 
ut", ar papekandet!
Tack for tillrattalaggandet!

SMORGP Ernst QTC-red.

Nytt QSO rekord 
Expeditionen ar avslutad och 
gruppen redovisar nu ett nytt 
rekord i antalet fbrbindelser. 
Totalt blev det 96.004 QSO. 

Denna expedition har fatt 
stort utrymme i spalten tidi- 
gare. Oturligt nog redovisade 
jag vid ett tillfalle fel kartbild. 
Manga har patalat felet och 
jag her om ursakt for det 
intraffade.
Ett stort grattis till en val 

genomford DXpedition! De 
som ingick i ZL9CI teamet 
var: Ken ZL2HU, Lee 
ZL2AL, Declan EI6FR, 
Andrew GIONWG, James 
9V1YC, Jason ZL2URN, 
Brian VE3XA, Jun JH4RHF, 
Wilbert ZL2BSJ, Trey N5KO 
och Murray ZL1CN.

DXred

Z.L.

Dave, K8MN aktiv som 5H3US 
Dave arbetar nu vid den amerikanska 
ambassaden i Tanzania och ar aktiv 
med anropssignalen 5H3US. Tidigare 
har vi hort Dave aktiv som 9L1US, 
Sierra Leone, J52US Guinea Bissau och 
A22MN Botswana.

Alla som varit aktiva nagra ar pa 
kortvag, har sakert haft kontakt med 
Dave, fran nagon av de platser han 
tidigare under tio ars tid aktiverat fran 
Afrika. Nu ar hans QTH Dar es Salam, 
Tanzania.

Dave ar aktiv pa alia frekvenser och 
med god hjalp av Mike, KD4RGW har 
alia antenner blivit uppmonterade. I 
borjan av augusti forra aret bombades 
ambasaden. Hela byggnaden forstordes 
och personalen har fram till nu anvant 
tillfalliga utrymmen. Under februari 
kommer man flytta in i ny restaurerade 
lokaler och det blir inte mycket fritid for 
amatorradion, men Dave lugnar oss med 
att han kommer att stanna till i augusti 
ar 2001 sa det Finns gott om tid!

Ralf Karhammar, SMOLRK arbetar vid 
den Svenska ambassaden och han ar 
aktiv med anropssignalen 5H3RK. Ralf 
har under januari vid flera tillfallen horts 
pa 40 meter CW med fin operationstek-

Dave, 5H3US vid 
kortvagsriggen; en 
Ten Tec Omni VI.

Mike, KD4RGW monterar 
kortvagsantennen.
Dave dr nu aven aktiv pa 6 meter. 
Vem blir forste svensk som far 
kontakt med Dave pa 6M?

Vilken rora!

mk.

1998 bombades ambassadbyggnaden och 
man har anvant tillfalliga lokaler.

Ralph 
5H3RK 

arbetar vid 
den svenska 

ambassaden.
Har svalkar 
han sig med 

en kali ol i 
varmen.

K8MNDave aktiv — 
vid amerikanska ambassaden 

i Tanzania
fl

/O
ZL9CI

'A January
k 1999
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TOPPEN
10 MHz

1 SM5AKT 305 8 SM6CST 283 6 SM5AQD 246
2 SM3EVR 301 9 SM4ARQ 275 7 SM2AQT 245
3 SMOAJU 286 10 SMODJZ 271 8 SM6CMR 245
4 SM6CMR 277 11 SM5AHK 270 9 SM4ARQ 239
5 SM2AQT 271 12 SM5AQD 269 10 SM5AHK 231
6 SM6A0U 262 13 SM0KRN 257 11 SM6DIN 214
7 SMODJZ 258 14 SM6AHS 254 12 SM6CST 210
8 SM0KRN 254 15 SM6CTQ 242 13 SMODJZ 206
9 SM3NRY 252 16 SM7EH 233 14 SM3TLG 196

10 SM5AHK 249 17 SM5CEU 229 15 SM6LQG/PA184
11 SM6CST 232 18 SM6DIN 226 16 SM5HV/HK7182
12 SK7AX 200 19 SM4CTI 222 17 SM6AHS 181
13 SM6CTQ 200 20 SM5HV/HK7220 18 SM0KRN 169
14 SM4UII 194 21 SM7CNA 220 19 SM6CTQ 161
15 SM5HV/HK7190 22 SM3PZG 219 20 SM7BHH 157
16 SM30KC 189 23 SM3QJ 216 21 SM7CQY 154
17 SM4ARQ 184 24 SM7BHH 212 22 SK4BX 153
18 SM3QJ 174 25 SK4BX 211 23 SM6CTC 151
19 SM7CQY 164 26 SM3TLG 210 24 SM7CZL 148
20 SM4DHF 157 27 SM7CZL 209 25 SM7WT 147
21 SM7BHH 156 28 SM6OLL 208 26 SM1TDE 141
22 SM5CEU 155 29 SM6LQG/PA200 27 SM5CEU 140
23 SM6LQG/PA155 30 SK7AX 199 28 SK7AX 138
24 SM3CBR 154 31 SM6CTC 197 29 SM5JPG 130
25 SM6AHS 150 32 SM6T0L 196 30 SM3QJ 129
26 SM7CNA 146 33 SM6NJK 193 31 SM6BWQ 127
27 SM60LL 142 34 SM7TE 187 32 SM6TOL 127
28 SM1TDE 136 35 SM7CQY 186 33 SM7EH 124
29 SM3PZG 136 36 SM6MSG 183 34 SM4DHF 121
30 SM5AQD 129 37 SM6BWQ 180 35 SM6NJK 121
31 SM6T0L 128 38 SM3CBR 178 36 SM3CBR 118
32 SM2BQE 122 39 SM6MSG 177 37 SM6TEU 115
33 SM7WT 121 40 SM1TDE 170 38 SM4CTI 111
34 SM7CZL 118 41 SM6MCX 165 39 SM6MSG 109
35 SM6DIN 113 42 SM7WT 164 40 SM7GIB 106
36 SM7EH 112 43 SM7GIB 151 41 SM6OLL 105
37 SM7GIB 106 44 SM4DHF 147 42 SM7TE 101
38 SM6CTC 105 45 SM7RDT 142 43 SM3WMU 100
39 SM3VAC 104 46 SM5JPG 139 44 SM6MCX 98
40 SM6TEU 104 47 SM2BQE 120 45 SM7CNA 92
41 SK4BX 101 48 SM4AI0 120 46 SM7PGH 91
42 SM4CQQ 101 49 SM4CQQ 113 47 SM3RDT 87
43 SM6BWQ 86 50 SM6TEU 118 48 SM2BQE 83
44 SM6MCX 78 51 SM3VAC 101 49 SM4AI0 82
45 SM4RIK 66 52 SM6WT 92 50 SM7CNA 78
46 SM6NJK 63 53 SM3WMU 86 51 SM7AST/CT 73
47 SM6WT 63 54 SM6SLC/qrp 72 52 SM3PZG 70
48 SM3WMU 61 55 SM6HRR 70 53 SM4RIK 68
49 SM7AST/CT 51 56 SM7AST/CT 65 54 SM5KUX 60
50 SM4AI0 49 57 SM5CSS 63 55 SM6WT 49
51 SM2RI 46 58 SM4VPZ 61 56 SM5CSS 46
52 SM6MSG 43 59 SM6SLF 61 57 SM6SLF 43
53 SM4ATE 42 60 SM6UM0 61 58 SM6SLC/qrp40
54 SM7TGE 33 61 SM7T0G 61 59 SM4CQQ 38
55 SM5CSS 29 62 SM4ATE 59 60 SM7T0G 36
56 SM7T0G 18 63 SM4RIK 59 61 SM7TGE 30
57 SM7NGH 13 64 SM7NGH 56 62 SM2RI 28
58 SM5CCT/qrp 7 65 SM2RI 45 63 SM3GBA 26
59 SM7TE 7 66 SM7PGH 42 64 SM4ATE 25
60 SM4VPZ 1 67 SM5CCT/qrp41 65 SM4VPZ 23

68 SM7TGE 40 66 SM5LNS 14
18 MHz 69 SM5LNS 20 67 SM5CCT/qrp12

1 SM3EVR 318 68 SM7NGH 6
2 SMOAJU 309 24 MHz
3 SM5AKT 308 1 SM3EVR 303
4 SM2AQT 298 2 SMOAJU 295
5 SM3NRY 298 3 SM5AKT 283
6 SM6AOU 288 4 SM3NRY 269
7 SM6CMR 283 5 SM6A0U 249

Uppdatering/nyanmalning och ev. rattelser gor du 
till nSgon av foljande adresser (det racker med en 
uppgift om antalet korda lander): Post: SM5DQC, 
Osten B Magnuson, Nyckelv. 4,599 31 Odeshog. 
e-mail: sm5dqc@algonet.se
packetradio: SM5DQC@SM6JZZ

Den heir 30 meter hoga masten stod pa 
taket pa ett av vara hotell. I den satte 
vi upp en inverted Vee for 160 meter. 
Den och goda condx, bidrog till att vi 
en kvall hittade en kanonoppning till 
Sverige och korde 14 SM-stationer pa 
rad. (JF1IST klattrar)

Jag har tidigare har i spalten berattat om 
denna operation. Speciellt framholl jag da 
de tva svenska operatdrernas skicklighet i 
operationsteknik

Erik SMOAGD kommer har med kom- 
pletterande information:
Vi var aktiva fran Siem Reap i Kambodja 

27 november - 3 december. For att redu- 
cera lokala storningar mellan vara statio
ner spred vi ut oss pa tre olika stations- 
platser i stan. Det var darmed mojligt att 
vara aktiva pa CW och SSB pa samma 
band samtidigt. Erik berattar att vid nagot 
tillfalle lyckades han aven klamma in 
RTTY mellan de tva andra stationema pa 
20 meter.

Under senare ar har Kambodja drabbats 
av manga inbordes konflikter och befolk- 
ningen har lidit stor skada. Landminor 
som placerats ut i stora mangder har skor-

Operatorsganget: Staende fran vanster 
JF1IST, JH1AJT, XW8INH, VR2MM, 
AHOW. Sittande: SMODJZ, KH7U, 
SMOAGD och VR2KF.

dat manga oskyldiga offer. Det var grymt 
att se manga, vuxna som bam, som med 
korta eller inga benstumpar alls, forsokte 
ta sig fram pa olika satt. Fa hade rullstol. 

Behovet av benproteser ar stort och en 
japansk hjalporganisation har oppnat en 
klinik i Siem Reap dar man med lokal 
personal kan prova ut och tillverka pro- 
teser for cirka 25 US dollar styck. Man 
fbrsoker finansiera den verksamheten med 
insamlade pengar. Som ett led i detta 
arrangerades, da vi var dar, ocksa ett inter- 
nationellt halv-maratonlopp som foljdes i 
japansk TV.

Tittama uppmanades att ringa in sina 
bidrag. Vi radioamatdrer behovde inte 
springa maraton berattar Erik, men vi 
satte upp en station vid malplatsen sa de 
amatdrer vi kontaktade kunde ocksa se oss 
pa direktbild i TV. I samband med QSL 
inskick uppmanas alia skicka in en dona
tion som oavkortat gar till detta behjar- 
tansvarda andamal. QSL via JH1AJT.

JH1AJT - Zorro Himself!

SMOAGD Erik

XU1A - Kambodja
Aktiva fran Siem Reap, Kambodja 27 november - 3 december...

/ J
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Tips for
DXCC-diplomet!
Sammanfattning av vad man har att 
tanka psi vad galler DXCC-diplomet. 
Uppgifterna kommer direkt fran Bill 
Moore/NCIL som ar Century Clubs 
Manager.

Det ar tva stoppdatum varje ar, 31 mars 
for Honor Roll-listan samt 30 September 
for den ordinarie listan, sager Bill.

Du maste alltid fylla i den gallande 
ansokan eftersom dar ska finnas alia rele
vanta uppgifter. Detta galler oberoende 
om det galler forsta ansokan eller pa- 
byggnad (endorsement). Alla kort maste 
sorteras i bandordning, darefter i trafik- 
satt ordning. Du far garna sortera alfa- 
betiskt men det ar ej ett krav. Multipel- 
kort laggs i en sarskild hog. Eftersom 

inmatningen i datom ar det jobbigaste 
momentet ar det vasentligt att korten lig- 
ger i namnda ordning for snabb expedie- 
ring och farre fel.

Paketera korten ordentligt och lagg an- 
sokan om paketet tillsammans med ev. 
sedlar, IRCs, etc. Du far garna sanda dina 
kort tillsammans med kompisens men det 
ar mycket viktigt att buntarna ar ordentligt 
separerade sa att det framgar att det ar tva 
ansokningar (eller flera). Datorprogram- 
met behover bara kortet en gang, alia QSO 
pa kortet matas namligen in i datorn. Om 
du inte vill ha nagot QSO in i datorn maste 
varje kort vara forsett med en lapp som 
anger vad som ska in. Det kan ha ekono- 
misk betydelse for dig nar det galler 
gransen 120 QSO. Om du onskar bekraf- 
telse pa att din ansokan mottagits maste du 
sanda med ett SASE eller adresserat vy- 
kort med porto. Det maste laggas pa utsi- 
dan av paketet da det inte oppnas forran 
inmatning av data sker.
Din forsta ansokan kan sandas in nar som 

heist da det inte Finns tidigare diplom att 
ta hansyn till. Det ar bast att sanda 102 
eller 103 i handelse av problem. Det 
kommer ibland in exakt 100 kort och om 
nagot kort inte godkands ar det ju trakigt 
att inte kunna sanda ut nagot diplom.

Om du ska sanda in for Honor Roll i 
anslutning till arets stoppdatum sa ar det 
bast att vanta till efter arsskiftet for maxi
malt utbyte, d.v.s. du kan sanda med de 
senaste ”nya” landerna. Om det galler 
vanliga listan sa bdr du vanta till nar- 
mare 30/9 for att fa mest for pengama.

Avgifter, m.m.
Din forsta ansokan kostar $ 10 och ger dig 
ett diplom och ett diplommarke for kavaj- 
slaget samt medlemskap i DXCC.

Varje ytterligare diplom kostar $10.
Darefter kostar varje ars ansokan $10 

for ARRL-medlem och $20 for icke- 
medlem. For varje ytterligare ansokan

DX - fors. sid 19

CHECKLISTA DXCC RADIOSTATION.................................................... BAND....................

1A0 70 C2 ER H4 KG4 P2 T9 VK9/M YN
3A 7P C3 ES H40 KH0 P4 TA VK9/N YO
3B6 22 C5 ET HA KH1 P5 TF VK9/W YS
3B8 7X C6 EU HB KH2 PA TG VK9/X YU
3B9 8P C9 EX HB0 KH3 PJ2 TI VP2E YV
3C 22 CE EY HC KH4 PJ7 TI9 VP2M YVO
3 CO 8R CE0/X EZ HC8 KH5 PY TJ VP2V Z2
3D2/C 9A CE0/Y F HH KH5/K PY0/F IK VP5 Z3
3D2/F 9G CE0/Z FG HI KH6 PY0/P TL VP8/F ZA
3D2/R 9H CE9 FH HK KH7/K PY0/T TN VP8/G ZB2
3DA0 9J CN FK HK0/A KH8 PZ TR VP8/O ZC4
3V 9K CO FM HK0/M KH9 Rl/F TT VP8/SS ZD7
3X 9L CP FO HL KL7 Rl/M TU VP8/SH ZD8
3Y/B 9M0 CT FO/A HP KPI SO TY VP9 ZD9
3Y/P 9M2 CT3 FO/C HR KP2 S2 TZ VQ9 ZF
4J 9M6 CU FO/M HS KP4 S5 UA1-6 VR2 ZK1/N
4L 9N CX FP HV KP5 S7 UA2 VR6 ZK1/S
4S 22 CY0 FR HZ LA S9 UA9-0 VU ZK2
4U/ITU 9U CY9 FR/G I LU SM UJ VU/A ZK3
4U/UN 9V D2 FR/J IS LX SP UN VU/L ZL
4X 9X D4 FR/T J2 LY ST UT XE ZL7
5A 9Y D6 FS J3 LZ SU V2 XF4 ZL8
5B A2 DL FT/W J5 OA SV V3 XT ZL9
5H A3 DU FT/X J6 OD SV/A V4 'xu ZP
5N A4 E3 FT/Z J7 OE SV5 V5 XV ZS
5R A5 E4 FW J8 OH SV9 V6 xw ZS8/M
5T A6 EA FY JA 75ho T2 V7 XX9
5U A7 EA6 G JD/M ojo T30 V8 xz
5V A9 EA8 GD JD/O OK T31 VE YA
5W AP EA9 "gF JT OM T32 VK YB
5X BS7 El GJ JW ON T33 VK0/H YI
5Z BV EK GM JX OX T5 VK0/M YJ
6W BV9P EL GU JY OY T7 VK9/C YK
6Y BY EP GW K OZ T8 VK9/L YL
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Valkommen till Gotland!

Pensionat Lovangen
Pris: SEK 75! Du serverar Dig sjalv. 
Drycker fran baren.
Meny: Janssons, sillrora med agg, rokt 
lax, kottbullar, gratin, tarteller med 
skaldjursrora, mimosasallad med rokt 
kott, sallad, smor och brod! 
---- En Kick Off for Dig som kommer 
redan under fredagen----
Take Off For A Night Flight 
Gate: Pensionat Lovangen
Embarkering: fran kl 1900 SNT
Start: bana 01
Flyghojd: 2 fot

Paketerbjudanden
(personbiljett bdtresa och logi)

Bokning ske hos resebyran
Gotlands Resor AB, Visby.
Bokning hos annan resebyra berattigar 
inte till rabatt-priser!
Telefon 0498-20 12 53
Fax 0498-20 12 70
E-post bok4@gotlandsresor.se
Kontaktperson Cecilia Satterstrom
Ange signal eller SWL vid bokningen! 
Prisuppgifter och tider for fdrjorna erhalls 
vid bokningen. Bilbiljett ingar ej. Bokas till 
ordinarie pris

Pensionat Lovangen, byggt 1925, dr vart 
huvudkvarter under arsmotesarrangeman- 
get. (Foto SM1ALH)

HKgfrlwtt

«. ,u3

Inlotsning
I SMI-land kor vi R 7! Ingen 
repeater pa 70 cm. Inlotsningen 
bemannad fran kl 06 fredag och 
lordag.

Hyrbil
Hyrbil kan bokas hos
Europcar (SMIOAT Roland) 
pa Visby flygplats.
Tel 0498-21 50 10.
Specialpris for SSA 
fredag-sondag!

I denna byggnad, ’’Frejs Magasin ” 
kommer en del av er att bo. Byggnaden 
var forr varumagasin. (Foto SM1ALH)

Transporter Visby-Ljugarn
Du som kommer med bat eller med flyg och ej har bil 
ska meddela behov av transport till resebyran Gotlands 
Resor! Du som kommer med morgonbaten fredag tar 
Swebus nr 11 till Ljugarn (byte i Roma). Tider far du 
genom Gotlands-Resor. Aterresa sondag till Visby med 
abonnerad buss.

/ Ekeoy +

tetorginntWtn

Sjoviksgarden, bygdegarden narmast 
havet! Styrelsens hearing, supen och 
arsmotesforhandlingarna halls har. 
(Foto SM1ALH)

Ljugarn dr udden vid vags ande och 
med havets brus som standigt 
ackompanjemang. (Foto SM1ALH)

Ljugarns Fiskehamn. Numer hamn for 
fritidsbatar. Nagra yrkesfiskare finns kvar 
som agnar sig at kustnara fiske. 
(Foto SM1ALH)

Flyg - ett alternativ!
Flyg bokas direkt hos Skyway 
tfn 0498-250000 eller hos
Flying Enterprise tfn 020-691452. 
Ordinarie biljettpriser galler!
Logi bokar Du hos Gotlands Resor AB 
enligt ovan. Sarskild prislista galler for 
flygresenarerna.

Raukar vid Folhammar 2 km N 
Ljugarn. (Foto SM1ALH)

QTCnUSt viSa, In
Program, ^Mtrnedbuss, 
kvdUenssupdyvy
bastutider, utstallare.
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Valkommen till Gotland! —

Boka i god tid.
Stor biltdvling pd Gotland samma helg!

Bat och/eller logi:
GOTLANDS RESOR AB 

I Visby
Tfn 0498-20 12 53 
Fax 0498-20 12 70

E-post: bok4@gotlandsresor.se
Var kontakt neter Cecilia.

Uppge din signal vid bokning.

Flyg:
Skyways

tfn 0498-25 00 00 
fax 0498-25 00 29
Flying Enterprise 
tfn 020-69 14 52 

fax 0498-20 34 19
Logibokning sker hos 

Gotlands Resor enl ovan.

Hyrbil pa Visby Flygplats: 
Europcar SMI OAT Roland 

tfn 0498-21 50 10 
fax 0498-21 11 70 

mobil 070-535 50 98 
Dctaljupplysningar hos 
Gotlands Resor eller pa 

www.grk.se eller 
via www.svessa.se.

Partnerprogram
Bussutflykt lordagen den 24 april. 

Heldag kl 10-16 ca. 
Pris SEK 100.

Minimum 25 deltagare (vuxna). 
Anmalan redan nu till 
SM1WXC eller under 
fredagen den 23 april i 

informationen pa Lovangen.

Logiaiternativ
• Pensionat Lovangen med Frejs Magasin: 
rum, stugor och lagenheter.
• Ljugams Badpensionat: hotellrum.
• Loburg: annexbyggnad med rum samt 
stugor.
• Monica & Bengt: rum och stugor.
• STF Vandrarhem: flerbaddslogi.
• Vitvar Camping: husvagnscamping med el, 
stugor, servicebyggnad.
Logipris tva natter inkl personbiljett bat 475 
-810 kronor!

Hyrbil
Hyrbil kan bokas hos Europcar (SMIOAT 
Roland) pa Visby flygplats. Bokas pa tfn 
0498-21 50 10. Specialpris for SSA fredag- 
sondag.

Transporter Visby-Ljugarn
De deltagare som kommer med bat och ej 
har bil eller med flyg skall mcddcla behov 
av transport till Gotlands Resor (se ovan). 
Ankommande med morgonbaten frcdag tar 
SWEBUS nr 11 till Ljugam (byte i Roma) 
Tider hos Gotlands-Resor.
Aterresa sondag till Visby med abonnerad 
buss.

Valkomna till Ljugarn 23-25 April!
For forsta gangen i SSAs historia forlaggs 
foreningens arsmote pa Gotland. Arrangor ar 
Gotlands Radioamatorklubb (GRK) SKI BL. 

Klubben firade sitt 50-arsjubileum 1997. 
Medlemsantalet ar knapp 100. Manga av 
medlemmama bor pa fastlandet men har 
sommar-QTH har.
Du ar valkommen till Ljugam, den lilla byn 46 
km SO Visby. Det ar har solen gar upp. Det ar 
harifran ljuset kommer. Det ar har havet hors 
brusa. Valkommen hit for att fa uppleva ett par 
vardagar, fbrhoppningsvis med skir gronska 
och kanske till och med varme. Stanna hos oss 
ett par dagar, ak runt pa var d, koppla av. Det 
behover Du. Har finns inget jakt och hets. 
Varva ner! Tag med Dig nagon Du tycker om 
att ha sallskap med. GRK erbjuder arsmotes- 
deltagama en annorlunda arsmotesmiljo. Du 
kommer till en gammal sekelskifiesbadort med 
pensionat i stallet for betongkomplex, med 
grusvagar i stallet for asfalt och med behagligt 
promenadavstand mellan de olika aktivitetema 
och boendet.
Valkomna till SSAs arsmote den 23-25 april 
1999!

SKIBL

For ytterligare information kontakta: SM1WXC Christer. 
Tfn/fax 0498-493203, arb tfn 292535, epost shlaaj@telia.com. 

SM1ALH Erik. Tfn 493383, epost smlalh@grk.se

Gotlands Radioklubbs arsmoteslotteri

GRK-lotteriet 1999

GRK-lotteriet 1999

•yGRK-lotteriet 1999
Dragning 990425. Dragningslista publiceras i QTC 
samt fWVfAa"'*''

Lotteriet omfattar 1000 lotter.
FOraaijningstid 990125-990424.
LotterifOrestSndare SM1IRS Anders Stenberg tfn 0498-217261.
Kontrollant SM1 LPT Peter Melander tfn 0498-492362.

2 nr 6

Lotteriet omfattar 1C 
FbrsSIjningstid 990 
Lottenfbrestdndare 
Kontrollant SM1LP‘ 
Dragning 990425.1 
samt omgaende pe 
Vinstlott insSndes t 
Vinst, ej uthSmtad 
Vinstplan enligt sSi 
SK1BL Gotlands

Lottnr 000

Lotteriet omfattar 1000 lotter.
[XXSnd^SM^RS Anders Stenberg*^98~217261 

Kontrollant SM1LPT Peter Melander tfn 0498-492362.
Dragning 990425 Dragningslista publiceras i QTC nr 6 

samt omq&ende p£ www.grk.se v.
Vinstlott insSndes till GRK, Box 1338, 621 24 Visby. 
Vinst, ej uthamtad fbre 990620 tillfaller lottenet

Vinstplan enligt sSrskild lisla
SK1BL Gotlands Radioamatbrklubb

Lottnr 000173

Over 40 vinster! Antenner, nataggregat, matinstrument, farskinn, 
bryggsatser Gotlandsdricka, frekvenslistor pa CD etc. 

20 kr + 5 for porto! GRK postgiro 18 92 12 - 4. 
Ange namn, signal och adress samt hur m&nga lotter Du vill ha.

Vi pa GotlandsResor 
tackar Sveriges Sandaramatdrer 
for att ni valt oss som samar- 
betspartner for sammankomsten 
pa Gotland.
Gor ett besok pa var hemsida 
ivwiv.gotlandsresor.se eller ring 
0498 - 20 12 60 sa far ni veta 
mer om vad vi kan erbjuda.

GOTLANDS ifi^FRESOR

E-mail: bokningen@gotlandsresor.se
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SSA
AKTIVITETSDIPLOM

A-1998
tilldelas

for vi»«d aktivitct 
pi amatArradiobanden 

under kalenderiret 1998

Gratulerar till A-1998!
Foljande medlemmar har tilldelats 
1998 ars aktivitetsdiplom

SM1WXC SM3GBA SM3NAB
SM5DQ SM5EIT SM5NVF
SM5VVQ SM6CTC SM6DBZ
SM6MSB SM6MPA SM6VVT
SM6WXO SM7AST SM7GXR
SM7HSP SM7ORK SM7TXZ
SM7UJR SM7VEJ SM7WDS
SM7WXS

AKKA OTETAHAN , MIES SAARAHAN JA AWARDI VOITETAHAN

UJ-6AH M€MB€RS

nsokningstiden for 
fjolarets aktivitets

diplom har visserligen gdtt 
ut, men diplom kommer att 
utfardas sd Hinge det finns 
certifikat i lager.

S€INAJO€N SCUDUN RRDIOfiMflTOdRIT RV OH6RH

AWARDI NUMERO................. MYONNETTY . ........../_______________

-------------------------------XLE MODS__________ __ _ ________

Passa pa innan dom tar slut.
Det ar enkelt att ansoka. Bekrafta till mig pa 
enklaste satt att Du kort minst 365 radio- 
kontakter under 1998. Betala in 20 kr pa SSA 
post- eller bankgirokonto (ange A1998 pa 
talongen). Saken ar klar!

Worked OH6 Award
Det har diplomet utges till lie radioamatorer 
och SWL for kontakt fran 1970-01-01 med 
olika stationer i det finska amatorradio- 
distriktet OH6.
Alla fbrekommande prefix fran det sjatte

The Great Alexander's Award
The Contest Team of Northern Greece utger 
det har diplomet till lie radioamatorer och 
SWL for verifierade kontakter med omraden 
som ingick i Alexander den Stores impe
rium.
Foljande omraden/lander raknas:
SV2 Macedonia-Greece
TA Turkey
SU Egypt 
YI Iraq
EY Tajikistan
UK Uzbekistan 
YK Syria
JY Jordan
YA Afghanistan

4X Israel
EP Iran
EK Armenia
EZ Turkmenistan
OD5 Libanon 
9K2 Kuwait 
AP Pakistan 
VU India

Diplomet utges i tva klasser:
Level 1 - Tre (3) olika SV2-stationer plus tio 
(10) ovriga landert/omraden.
Level 2 - Tre (3) olika SV2-stationer plus 
sexton (16) ovriga lander/omraden.
Kontakt med grekiskt specialprefix SZ2, 
SX2, SW2 eller J42 raknas som tre olika 
SV2-stationer.
Ingen tidsbegransning rader. Alla band och 
trafiksatt far anvandas.
Avgiften ar 10 USD. Ansok med GCR-lista 
till SV2AEL, Pavlidis Savas, P.O.B 22013, 
Thessaloniki, 55310 Grekland.

Sananduva Award
Diplomet utges till lie radioamatorer for 
verifierade kontakter fran 1985-02-28 med 
olika stationer fran det brasilianska amatdr- 
radiodistriktet PY3.
Aven ovriga prefix for distriktet raknas 
(PU3, ZY3, etc).
For europeiska ansokande kravs 5 olika 
stationer pa 2xphone och 2 olika stationer 
pa 2xCW. En av dessa stationer skall be- 
finna sig i Sananduva city.
Avgiften ar 5 USD. Ansok med GCR-lista 
till Award Manager, P.O.box 25,
Sananduva, RS 99840-970, Brasilien.

Worked Sjuharadsbygden
Pa Paskdagen har Du chans att samla poang 
till knallestatyetten!
Mellan klockan 0930 och 1400 SNT ar- 
rangerar Boras Radioamatorer (BRA) en 
aktivitetsdag for diplomet, meddelar 
SM6NT.

IOTA Millenium Award
IOTA kommer att ge ut ett korttidsdiplom for 
kontakt med olika d-omraden under kalen- 
deraret 2000. Ett omrade for varje manad. 
Jag tanker ta med dom fullstandiga reglema 
under den senare delen av aret. Vill Du ha 
dem redan nu kan Du skicka ett SASE.

- 100 olika stationer
- 250 olika stationer
- 450 olika stationer
- 650 olika stationer.

distriktet raknas (t ex OF OG OI).
Diplomet utges i foljande klasser:
Klass D
Klass C
Klass B
Klass A
Det finns ocksa klass for:
VHF, dar 10 olika stationer kravs, och
UHF, dar 5 olika stationer kravs.
For dessa tva frekvensband utges endast 
grunddiplomet.
Kontakt via repeater raknas inte.
Pateckning kan fas for 2xCW, 2xSSB, 
2xMixed och 2xFM.
Avgiften ar 60 SEK.
Ansok med loggutdrag till OH6AH Award 
Manager, OH6LB W Janne Karresuo, Timon- 
viita 3, 60150 Seinajoki, Finland.

”'pl0^ Diplom SM6DEC Bengt Hogkvist Harenegatan 11 A, 531 34 Lidkoping

rtHEENJOIITAJA SIHTEERI
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DX-tips

3A/K8PYD Monaco. Ar aktiv pa
RTTY.

3B8/DL6UAA Mauritius. I samband 
med 3B9-operationen blir det nagra 
dagars aktivitet med start den 22 mars. 
QSL via HC.

3B9/3B8CF Rodriguez Island. Den 1 
april startar DL6UUA, AA7A och 3B8CF 
en operation som blir pa alia band. Man 
raknar med att stanna i 10 dagar. Det blir 
aktivitet pa 6 meter och det ar inte helt 
otroligt med fina oppningar pa det bandet. 

5V7FA Togo. Operator ar F5PCU. QSL 
via F6FNU.

5W1SA Western Samoa. JI3WLT hors 
aktiv fran Apia. QSL via JH7OHF.

5X1T Uganda. Ar nu aktiv pa 6 meter. 
5Z4GC Kenya. GOVNW ar operator 

och han hors aktiv pa alia band SSB. QSL 
via WB2YQH.

9G5HK..Ghana. Hardy DL1AL ar nu 
aktiv. Han stannar 3 manader. QSL via 
HC.

9N1UD Nepal K4VUD blir aktiv med 
start den 7 april. QSL via HC.

A5..Bhutan. Fortfarande firms det inga 
sakra uppgifter om det multinationella 
team som kulle bli aktiva fran Bhutan i 
mars.

A92GD Bahrain. Operator ar N3NGC. 
Han skall stanna till i juni. QSL via
K1SE.

C21..Nauru. G3ZEM och G3SXW hors 
nu aktiva framst pa CW. De stannar till 
den 3 mars. QSL via respektive HC.

C56..The Gambia. Det ar Steve 
G3VMW som ar aktiv pa alia band. En 
loggserver finns pa internet http:// 
:www.bramham.demon.co.uk/ QSL via 
HC.

CEOAA Easter Island. Ett team fran 
Radio Club of Chile ar aktiva till den 20 
mars.

E4.. Palestina. Det drojer formodligen 
inte lange forran vi hor detta prefix i 
luften. Ali JY4NE som ofta horts aktiv 
som ZC6A meddelar att Sami ZC6B/ 
KF2GJ har en radiostation och befinner 
sig i Gaza omradet. Dock galler att 
licensmyndighetema kan utfarda tillstand 
med ny anropssignal enligt det nya 
prefixex-blocket.

FR5ZQ/T Tromelin. Stationen hors 
sporadiskt aktiv. QSL via HC.

FT5WH Crozet. Operator ar F5AGL 
och han stannar aret ut. Eventuellt blir 
han aven aktiv pa RTTY. QSL via
F6KDF.

5W5FN Wallis & Futuna. Operator ar 
HB9HFN och han ar framst aktiv pa CW. 
QSL via HC.

HKO Malpelo. Aktivitet planeras for en 
DXpedition nagon gang i perioden 
september-november.

HK0/W4DC San Andres Island. En 
grupp bestaende av W4DC, K5OF, N2PP,

WZ8P, AA3KX, WB4ZNH och
WN4FVU ar aktiva till den 9 mars. Mer 
information firmer du pa deras hemsida 
pa internet http://www.pwcweb.com/ 
wwi/DXpedition/. Det blir aktivitet pa 
alia band CW, SSB och RTTY. QSL via 
W4DC.

KH4/IV3NVN Midway Island. Aktiv 
alia band CW/SSB. QSL via IV3TMV.

HSOZCW Thailand. I mitten av mars 
blir K4VUD aktiv. Han skall stanna till 
den 5 april. QSL via HC.

J A.. Oki Island IOTA AS-041. En 
grupp japanska operatdrer blir aktiva 
med start den 20 mars.

LZOA South Shetland. Stationen ar 
aktiv fran Livingstone Island. QSL via 
LZ1KDP.

P49M Aruba. VE3MR ar aktiv pa de 
olika WARC-banden. QSL via HC.

S79.. Seychelles. SMOAGD Erik och
LA7XB blir aktiva med start den 1 mars. 
Erik meddelar att det blir aktivitet pa alia 
band CW, SSB och RTTY. Eventuellt 
blir den aven aktivitet pa 50 MHz. Men 
stannar i 14 dagar och anropssignalema 
blir S79AG och S79XB. QSL via HC.

S97MX Seychelles. Kurt HB9MX har 
just avslutet aktivitet. QSL via HB9MX. 

T30..West Kiribati. QRV alia band. 
Operatdrer HA9RE och HA8IC.

T30RD West Kiribati. Ett team 
bestaende av OKI RD, OK1RI och 
OKI TN blir aktiva med start den 1 april. 
Det blir aktivitet pa alia band CW och 
SSB. Stor satsning pa de lagre frekven- 
sema och gruppen har speciella 
mottagarantenner for basta mottagning. 
QSL via OKDXF.

V31JP Belize. Joe K8JP blir ater aktiv. 
Joe prioriterar aktivitet pa CW 160, 80 
och 40 meter. Han stannar till den 9 
mars. QSL via KA9WON

V5/SM7DZZ Namibia. Kjell skall 
stanna till den 15 juli.

V7.. Marshall Island. Tom N4XP ar 
aktiv i 10 dagar. Tom prioriterar aktivitet 
mot Europa pa de lagre frekvensema. Pa 
30 meter kommer han att sanda pa
10.120-125 och lyssna 10.105-110. QSL 
via N4XP.

VP2E Anguilla W1HL Jim, W1USN 
Mike och AA1M Bob ar aktiva till den 8 
mars. QSL via HC.

VP2VK3MD Virgin Island
Operatdrer ar K3MD och N3PUR. QSL 
via K3MD.

VQ9DX Chagos Island. AA5DX hors 
aktiv pa olika frekvenser. QSL via HC.

ZL9CI Campbell Island. Som ffamgar 
pa annan plats i spalten blev det ett nytt 
QSO rekord. Det gamla rekordet med 
anropssignalen VK0IR fran 1997 var pa 
80.673 QSO och nu lyder det nya 
rekordet pa helt fantastiska 96.004 QSO 
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samma ar kostar det $20 for ARRL- 
medlem och $30 for icke-medlem. Om 
du lamnar ansokan vid moten dar 
ARRL-representant kollar korten eller du 
gar in pa ARRL HQ kostar det $5.

Den forsta arliga ansokningskostnaden 
galler for max 120 QSO, darutover 15c 
per QSO (obs ej QSL-kort). For ytterli- 
gare ansokan samma ar galler det endast 
100 QSO, darutover 15c/QSO.
Returporto erfordras alltid, rekommen- 

derad forsandelse ar lampligast da det gar 
att spara om den fbrsvinner.

Inkludera portokostnaden i den ovriga 
avgiften for enkelheten skull. Observera 
att returportot ej kan anges exakt i 
forvag. Det avgors da forsandelsen sands. 
Kolla den ungefarliga kostnaden med 
postkontoret. Du kan kolla portot pa 
websidan http://www.usps.gov. Obser
vera att du maste pa ansokan ange hur du 
onskar korten och rapporten i retur, i 
annat fall blir det rekommenderat brev. 
Observera ocksa att man raknar med 
kalenderar for de arliga ansokningama. 

Sammanfattningsvis, om du fyller i 
ansokan ratt, sorterar korten enligt ovan, 
forpackar ordentligt samt sander ivag det 
med ratt porto och avgifter, sa gar allt 
som smort.

Praktiska tips
Skicka inte nagra vadderade kuvert for 
returen, USPS tillater oss inte att anvanda 
sadana. DXCC har godkanda forpack- 
ningsmaterial och priset blir anda 
detsamma for returen, sa lat oss skota 
det.

Nar du ar fardig att sanda in ansokan 
med bara nagra QSO, tank efter om du 
inte ska vanta till narmare stoppdatum 
for att fa ut det mesta mojliga av dina 
kostnader.

Skriv tydligt pa ansokan, alltfor manga 
skriver otydligt och skapar problem. 
Kolla ocksa tidigare uppgifter som du 
fatt fran DXCC sa att du inte sander in 
dubletter. Det galler sarskilt QSO pa 12, 
17 och 30 meter som inte finns med pa 
rapporten fran DXCC.

Du behover inte sarskilja olika band 
eller moder med gummiband eller 
liknande, lagg dem bara i ordning med 
textsidan uppat. Sand inga andra medde- 
landen i samma forsandelse om det inte 
ar absolut nodvandigt, de kan latt bli 
missade i hanteringen.

Nar detta skrivs, 1 februari, handlagges 
ansokningama som inkommit andra 
veckan i november 1998 och vi halier pa 
att retumera de som kom in de tva sista 
veckoma i oktober. Fordrojningen ar 
cirka 10 veckor. All oktoberpost bor vara 
ute den 1 februari 1999. All DXCC post 
som kom fore den 1 oktober 1998 ar ute.

Valkomna med era ansokningar, 
lycka till och
73 de Bill Moore/NCIL

QTCNr 3 1999 19

:www.bramham.demon.co.uk/
http://www.pwcweb.com/
http://www.usps.gov


Radioprognos Mars 1999 SSN = 108 (april 113, maj 118, juni 123)
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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 ”0” 5-9%. Mindre an 5 % 
markeras med (”:” for 
timmama 08 och 18). 
Vidare forklaring finns i QTC 
nr 1 1995 samt notis i QTC nr 
4 1995.
/SM5IO. Stig

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

CALL VIA CALL VIA CALL VIA CALL VIA
3A/IK2DUW IK2DUW CT9GU F6FNU KH2/N2MI JA2ZWJ UJ8XA UR7GG
3B8/DJ7MI DJ7MI CW3C CX3CE KH3/KN0E WORTT UK8ZU RW6HS
3B8/DL9GFB DL9GFB CX1CCC CX4AX KH4/KT0F KTOF UN35AB UN7AB
3B8/F6BBH F6BBH D2CM DJOMCS KH4/W4ZYV W4ZYV U050DA ER1DA
3C1RV EA1BMH D2GG CT1GG KH6/IK0PHY IKOPHY UR4LQA UR4LWC
3D2TN 0K1TN D68BD DJ6SI KL7/0N4BAM 0N4BAM UZ3AYR WB2RAJ
3Z0PWS SP8BJH DAOND DL5BAC KP2/IK1EDC I1SNW V29QQ G6QQ
4J4K 4K5CW DLOABT DL7VR0 L50DBL LW7DSR V29YS JROAMD
4K2RRC RW3GW DU2/AA3LB AA3LB LA/SM3JBE SM3JBE VA2BY VE3BY
4K4A/A UY5XE E28DX HSO/G3NOM LT4A LU1BCE VE2MA/P VE2ICM
4K7J 4K9RI E30BA DJ9ZB LU/N3BNA N3BNA VE3/K9PPY K9PPY
4N4AE K4DTI E30LA I2YDX LU7FJ LU5CW VE7QCR/P VE7TLL
4N7ZZ YU7BW E30MA IK2WXZ LX8A DL7MAE VK1TX K1WY
4X/0K1DTP 0K1DTP EA8/DK7ZH DK7ZH LY61DT LY1DT VK3FJH F5CCF
4X1KS NF4W EC1BXI G4RRA LZ/N3BNA N3BNA VK9L00 K6KM
5B4/RA3CW YL2KL ED1SCR EA1EAU M/PA3GI0 PA3GI0 VK9NR I2VGW
5B4/UN7FZ UN7FZ ED2IZA EA2URV MD/NOKV NOKV VK9XM KU9C
5B4/YL2UB YL2KL EG2UIT EA2URV MSOBPG/P G7DKX V02CQ VE3FU
5N0/YU2WW YU2WW EG5TDI EA5GMB MU/DL7ET DL7ET V02ZZ VE3FU
5N4B IOYO EG9ITU EA9JS 0A4DJN W3HNK VP2EJ W5SJ
5N9RGP IK7JTF EK2780GK EK4GK 0D5/6W1QP 6W1QP VP2MHJ DL2MDZ
5W0VD 0K1VD EM5HQ UY5ZZ OHO/DF8QJ DF8QJ VP2V/K9IAM WB9N0V
5X1 LG F6BDS E05NV UR4NWW OHO/DG1YHV DG1YHV VP5/AA4US AA4US
5X1 MA F5JDG ER5AL W3HNK OHOHAC DL9FAZ VP5/AB4UF AB4UF
5Z4LI G3SWH EW6CM EU6TV OHOKCB 0H3KCB VP5/KC4FWS KC4FWS
6Y5/DK3FW DK3FW EY8YW DJ1SK0 0L5IFK 0K1KCY VP5/NU4Y NU4Y
6Y5/DL7V0G DL7V0G FBC5TBA F5TBA 0M1CW 0M2DX VP5/W1LR W1LR
6Y5/KB0ELW NOLXW FBC5TJC F5TJC 0N50ZLZ 0N7ZT VP5/W3KT W3KT
7J7ACH NOVJ FBC5TVG F5TVG 0T6R 0N5UE VP5/W4WSZ W4WSZ
7J7ACY W6KP FBC5USV F5USV 0X3UB 0Z1GER VP5/WA4DRU WA4DRU
7O/J28JJ A92FG FG/W6KK W6KK OZ/AAOZL/P DL5XAT VP9/W4QA W4QA
7Q7FM GOIAS FG/W6SR W6SR P29VPY K1XM VU3AGX F6EGX
7S2TP SM2KAL FK/K6KM K6KM P40GA WA2TTI VU3MCV 0N7LX
7X4CV F/HH2HM FM/F8AAN F8AAN P40HQ P43ARC VU3MCX 0N7LX
8J6ITU JK6UPC F0/DJ4VW DJ4VW PA6PCH PAOJY VX6J0 VE6J0
8P6EU KU9C FOOAWI DL1AWI PJ7/K2GSJ K2GSJ VX7KDU VE7KDU
8P9JL 0H6MFN FOOXUU DL5XU PJ9/KF8AY KF8AY W2/GM4FDM GM4FDM
8Q7UK GOSAH FW5FN HB9HFN PT2VE PY2YW W4/VE3XZ VE3CUI
9A/S52DG/P S52DG FY5DG F6BEN PU1AAJ PP1CZ W4T WA3HUP
9A7P W3HC G5M G3WNI PY1/PP1CZ PP1CZ WP4LNY KP4WI
9G1MG WK60 GBOBTC GIOVAB PY2ZP PY2GY XE1/NP2AQ W3HNK
9G5DX JH8PHT

DL1IAL
GB4SM GOTSM R3AA/MM EA1DHS XE1ILI AA5BL

9G5HK GMOPNS/P G3LWM RK1QXI RA1QY XK4VV VE4VV
9H1F K5YG GSOAYR/P GMOJHF RK2FBC DJ10J XN8DXA VY2RU
9H3YQ DJ7PR GU5CKW DK9KX RV6AB RK3AWL XQ0/HK5AJF HK5AJF
9K0ZZ W8CNL H40FN HA8FW S2/G3N0M HSO/G3NOM XR3Z CE3SMN
9K2/SP3PBE SP3PBE H40MS DL2GAC S21U HS0/G3N0M XU1N0M HSO/G3NOM
9M2/G3N0M HSO/G3NOM HB0/KC4KBF DF8AN S21YD SM6CPY XY1HT HSO/G3NOM
9M2/JF4WPQ JF4WPQ HBO/OZ6ACD 0Z6ACD S21ZF HSO/G3NOM

SVOLM
YBOJWA N2AU

9M8RC 9M8MA HB9RL HB9CXZ S92SS YCOLOW N2AU
9Y4/DK6WL DK6WL HC8/DL6FBK/P DL6FBK S92YL SVOLN YCOMZI W6MD
9Y4/DL4MCF DL4MCF HD1DX HC6DC SP6NIC/1

SUOERA
SP6ZDA YC8DYZ YB5NOF/0

9Y4/DL4MD0 DL4MD0 HH2HN KU9C WA3HUP YL80JN YL2JN
9Y4/DL4MEH DL4MEH HI8/DL1 JDK DL4JAN SVOLR HB9LDR YL80KF YL2KF
A22AA SVOLM HKOOEP NOJT SV5/I2YY0 IK2MYX YL80KL YL2KL
AH2CR JL6GFP HL50WA HL2WA SV8/SM3CVM/P SM3CVM YL80KO YL2K0
ATOU VU2UR HR2/KC4CD

HSOZCX
HR1JPT SV9/IK2WZD

T20HC
IK2WZD YL80PQ YL2PQ

AT3HKQ VU3HKQ G4SQA DL9HCU YN1/TI2WG0 TI2WG0
AX6LC VK6LC IAOPS IKOAIH T30ED 3D2SJ YN2EJG K5LBU
AZ9W LU5WW IA1/IK10XF IK10XF T32WA JA10HD YN6HM K5YU
BD4RE BY4RSA IA5/IK4WLU IK4WLU T88AQ JH6WDG YT800S YU10J
BMOQRP BV3FG IC8/IW8EHA IW8EHA T88FB JH6TNH YU1CV DJOLZ
BV2YA/1
BY7KH

BV2KI II3X I3JTE T88SM JA6EGL Z2/VK3DXI 9V1XE
DL3NE0 IK1EDC/LU IK1EDC T88V0 JA6V0V Z32FD DJOLZ

C21SX G3SXW IL3/IV3WDH IV3WDH T9/Y02LDE Y02LDE ZA/Y02LDE Y02LDE
C21ZM G3ZEM IL3/IZ3ALS IZ3ALS T99DX DL3NCI ZC4RAF 5B4YF
C56NY DJ3NY IMO/IKOMHR IKOMHR TA0/TA3YJ/P TA3YJ ZD7VC 0N4CAT
C6A/KA6WHA KI6T IR6W IK6WDY TE45CDA TIORC ZD8A K6NA
C6AKP N4RP IS0/DL4YAJ DL4YAJ TF/DL2YSH DL2YSH ZF2JL WB2DGL
C91CV LA7FAA IY1MR IK1QIQ TF4/SM7PKK SM6CAS ZK1AND KH8AZ
CEOAA CE3WDH J3/VE3EBN VE3EBN TI8/AA8HV N8TI ZL6A ZL2AGY
CE0Y/JA7KXD JA7KXD J47XCF SV7DMU TJ2US NW8F ZP5EBT ZP5AH
CJ1TX V01TX J68LU K9LU TK/F8UFT

TKX8DX
F6AXX ZS/0E3GSA 0E3GSA

CJ1WET V01WET J68RR S50R WB2RAJ ZS/PAOQRP PAOFI
CM8VP HI3JH J79WW KK4WW TMODX F5LEJ ZS7B ZS1B
CN2UN ZP6CU JD1/JI1FLB JI1FLB TM5PF FA1B0N ZX1Z PY1LVF
COORCT C08ZZ JT4/G3N0M HSO/G3NOM TM5RHC F6KVD ZY7F0 PR7RT
C08LY EA7ADH JW7EHA LA7EHA T0150 FR5DD ZZ5G PY5GU
CQ3GU F6FNU KCOARG F6DJB TU5FL 0N5FL ZZ7Z PR7AR
CT3/DK1RP DK1RP KC4AAA K1IED UAOZY/P RZOZWA
CT3M DL5EBE KG4FD W4WX UEOSIO UA4HUR
CT98EEN CT1EEN KH0/JH1UUT JH1UUT UE1QAA RZ1QZZ
CT98EIL CT1EIL KH0/N3JJ JA3ART UE9ARK/P RA9APZ

QSL-information, adresser
3D2TC Craig Thompson, 50 Beach Road, Suva Point, 

Suva, Fiji
3W5FM P. 0. Box 37, Vladimir 600000, Ryssland
4S7AB Kamal Edirisinghe, Walaliyadda, Ellakkala, Sri 

Lanka
9A1AKL P. 0. Box 439, HR-21000 Split, Kroatien 
9H1SV Stephen Vella, "Alpinia”, Censu Muscat St., Naxxar 

NXR 05, Malta
BY4BHP P. 0. Box 085-299, Shanghai, Kina teller BD4ED)
C33B0 Archie, U. R. A., P. 0. Box 1150, Andorra la Vella,

Andorra
CT1ELP Pedro Pedroso, P. 0. Box 116, P-2806 Almada 

Codex, Portugal
DK9KX Hans Walter Hannappel, Eschenbruchstrasse 1, D-

51069 Koln, Tyskland
DL8WAA Frank Steinke, P. 0. Box 1188, D-56238 Selters, 

Tyskland
DU7LA Peter Sils, P. 0. Box 90, Dumaguete PH-6200, 

Filippinerna
EA4BBH Oscar d. Nogal, P. 0. Box 101, E-28830 San 

Fernando de Henares, Madrid, Spanien
EP3PTT Mohammed, P. 0. Box 4415, Tehran 15875, Iran 
F5IYJ Philippe Givet, 23 Rue Nouvelle, F-21110 

Varanges, Frankrike
F5THR David Clochard, 27 Rue Beausejour, F-85590 Les 

Epesses, Frankrike
GM4YXI K. Kerr, East Loanhead, Auchnagatt, Ellon, 

Scotland
HB9DLZ Daniel Lamon En Chaffeiroz, CH-1553 

Chatonnaye, Schweiz
HC1JE Keith Clukey, Casilla 17-17-691, Quito, Ecuador 
HJ3YHY Jairo Hinestroza, A.A. 151273, Santafe de Bogota, 

Colombia
HL5QY Ki Hwan Yang, Sin Jin Park Apt. 513-7B2L, WolBong A, 

Dong, Dong Ku, Ulsan 682-020. Sydkorea
HS5AY0 Niwes Suwanboos, P. 0. Box 73, Lampang 52000, 

Thailand
IV3VBM Mario Simonutti, Via Oltrerugo 127,1-33091 

Castelnovo (PN), Italien
JA3MCA Kaoru Tachibana 1-7-5-403 Tsukimino Yamato, 

Kanagawa 242, Japan
K4UPS Ruby O’Kain, 101 Baylor Drive, Oak Ridge, TN 

37830, USA
KK4WW David Larsen, P. 0. Box 341, Floyd, VA 24091 - 

0341. USA
LA9CAA Odd-Are Olsen, GrSbrodregatan 25, N-3110 

Tonsberg, Norge
LU7EC P. 0. Box 2703, Carabelas, Buenos Aires, Argentina 
LX1KC Christian Kieffer, 121 Rue klensch, L-32^0 

Bettembourg, Luxemburg
LY1 DR Saulius Zalnerauskas, P. 0. Box 922, LT-3005 

Kaunas, Litauen
NOKE Philip F. Krichbaum, Box 33, Vail, CO 81658, USA
0A4QV P. 0. Box 957, Lima 18, Peru
0M1APD Pavel Dobrocky, Lietavska 16, Bratislava, 85105, 

Slovakien
P29HG James Mollenhauer, P. 0. Box 1307, Goroka, EHP, 

Papua Nya Guinea
PY4MBJ Box 387, Juiz de Fora, MG, 36001-970, Brasilien 
PZ1CU Cyril A. Gomes, Zuurzakstraat 12, Paramaribo, 

Surinam
RWOSQ Igor P. Yakimov, P. 0. Box 2544, Bratsk City, 

665714, Ryssland
S21YP R. E. Parkes, Project Manager Granger Systems, 

GIDP Project Office, House No. 8, Road 19, Sector
7, P. 0. Box 11061, Uttara Model Town, Dhaka
1230, Bangla Desh (eller G3REP)

SVOKG Vlassis Antoniou, Nea Moudania, GR-63200 
Chalkidiki, Grekland

SV2TSL Radio Amateur Union of Northern Greece, P. 0. 
Box 10483, GR-54110 Thessaloniki, Grekland

T30RD OK-DX Foundation, P. 0. Box 73, 29306 Mlada 
Boleslav, Bradlec. Tjeckiska Republiken

TG8AST Carlos Sanchez, Apartado Postal 23, Coatepeque, 
Guatemala

UAOSBQ Victor Andrushenko, P. 0. Box 2304, Bratsk City, 
665700, Ryssland

VU2GSM G. S. Murthy, 59, South End Road, Bangalore 560 
004, Indien

YC3CVZ Drs. Farid Dimyati, P. 0. Box 250 SBS, Surabaya 
60401, Indonesien

YC8RBC Uci Sunusi, P. 0. Box 800, 95807 Tahuna Island, 
Indonesien

YM75IJ Soyhan Erim. P. 0. Box 82, TR-81031 Kiziltoprak, 
Istanbul Turkiet

ZL2GJ Pearce R. A., 3 Strasbourge Street, Martinborough
5954 Nya Zeeland

ZP5MAL Juan F. Duarte Burro, Box 34, Asuncion, Paraguay
ZS2LM Chick Mosley, P. 0. 6ox 73, Port Elizabeth 6056, 

Sydafrika

RADIOPROGNOS MARS
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Amatorradio per satellit
AMSAT-SM har kommit ut med ett 
nybdijarkompendium. Det ar pa ca femtion 
sidor med artiklar fran QTC och INFO.
Manga av artiklama ar nyskrivna och 

uppdaterade av bla. SM5BVF och SMODY. 
Kompendiet finns att hamta utan kostnad 

fran AMSAT-SM :s hemsida som Acrabat 
PDF-dokument
www.users.wineasy.se/amsat

SMORGP Ernst _

Du far sedan ett svarsmail tillbaka med beskrivning 
och personlig kod. Mera info kan du fa om du 
kontaktar AMSAT-SM e-mail: amsat-sm@amsat.org

/Anders SMODZL

Det ryktas om att MIR ska hallas vid liv ytterligare tre ar. Detta 
till en beraknad kostnad av 250 millioner USD per ar. APRS/ 
MIR aktiverades 8-13 februari. Resultatet finns att lasa pa: http:/ 
/web.usna.mil/~bruninga/mirex.html

AMSAT-OSCAR-16 (PACSAT) #20439
Upp: 145.900, 145.9200, 145.9400, 145.860 MHz FM, 1200 
bps Manchester FSK
Ner: 437.0513 MHz SSB, 1200 bps RC-BPSK 1200 Baud PSK 
Fyr: 2401.1428 MHz (OFF pga dalig batteriekonomi)
APRS experimenten pa tisdagama fortsatter. kl 0000-2359 Z. 
Av de 6 microsatelliter som sandes upp den 22 januari 1990 ar 
AO-16 den enda kvarvarande som fungerar fullt ut. Den har gatt 
utan avbrott drygt 1600 dygn sedan senaste omstarten.

LUSAT-OSCAR-19 #20442
Upp: 145.84, 145.86,145.88, 145.90 MHz 1200 bps Manches
ter FSK
Ner: 437.125 MHz SSB, 1200 bps RC-BPSKFungerar sedan 
augusti i digipeater mode.

FQ-20 FUJI-IB #20480Upp 145.900-146.000 MHz CW/ 
LSBNer 435.800-435.900 MHz CW/USB
Endast Mode J A

RS-12/RS-13 #21089. RS-12
Upp: 21.210-21.250 MHz Ner: 29.410-29.450 och 145.910- 
145.950 MHz CW/SSBNer: 29.408 MHz FyrUpp: 21.129 
MHz RobotNer: 29.454 MHz RobotRS-13
Upp: 21.260-21.300 och 145.960-146.000 MHz CW/SSB, 
Ner: 29.460-29.500 och 145.960-146.000 MHz CW/SSB
Fyr: 29.504 MHz. Upp: 21.140 MHz Robot. Ner: 29.458 MHz 
Robot
Sedan nyaret har RS-13 varit igang i mode KA mao upp pa 15 
m och 2 m och ner pa 10 m. Enligt uppgift skots markkontrollen 
av Aleksandr Papkov UA3XBU i Kaluga.

UO-22 #21575Upp: 145.900, 145.975 MHz FM
Ner: 435.120 MHz FM 9600 Baud FSK. Kraschade i december 
efter 500 dygn men ar nu fit for fight igen.

KO-23 #22077. Upp: 145.850,145.900 MHz FM. Ner: 435.175 
MHz FM 9600 Baud FSK
Digital satellit. Har drabbats av avbrott kortare perioden sedan 
august 1998. Siindaren pa nerlanken slutar att fungera och man 
misstanker att det hanger samman med att ett av batteriema 
borjar bli samre. Efter senaste tillfallet den 17 januari har KO- 
23 tagits ur drift medan man undersoker vad som ar fel och hur 
det kan atgardas.

KO-25 #22828Upp; 145.980 MHz FMNer: 436.500 MHz 
FM 9600 Baud
Digital satellit.

10-26 ITAMSAT
Upp: 145.875,145.900,145.925, 145.950 MHz FM 1200 Baud 
PSK
Ner: 435.822 MHz SSB. Telemetri pa 435.822 MHz 1200 baud. 
Ytterligare information saknas.

AO-27 #22825Upp: 145.850 MHz FM, Ner: 436.792 MHz 
FM. Sandningstidema har anpassats till vinterhalvaret.

RS-15 #23439Upp: 145.858-145.898 MHz CW/SSBNer: 
29.354- 29.394 MHz CW/SSBFyr: 29.352 MHz
Batteriema ar i dalig kondition och telemetrien hors mycket 
svagt.

FO-29 FU.II-2 #24278Linjar Mode JA CW/SSB Upp 
145.900-146.000 MHz CW/LSB
Ner 435.800-435.900 MHz CW/USB
Digital Mode JD. Upp 145.850, 145.870, 145.910 MHz FM, 
Ner 435.910 MHz FM 1200/9600 baud BPSK.
Sedan slutat av januari har man skiftat mellan Mode JA och JD 
samt aven kort digipeter. Nytt modeschema ar pa gang men i 
skrivande stund har det inte kommit.

TMSAT TO-31 #25396 1998-043CUpplank: 145.925 MHz 
9600 bps FSK
Nerlank: 435.925 MHz 9600 bps 1.7 - 2 WCallsign: TMSAT 
TMSAT kan for narvarande inte anvandas for store-and-for- 
ward kommunikation/BBS. Daremot kan den handige kan 
ladda ner farg och svartvita bilder med hog upplosning. Den

AMSAT-SM mailinglista:
AMSAT-SM har en mailinglista dar amnen rorande 
satelliter diskuteras. Vad ar en mailinglista? Jo, 
man skriver ett inlagg som ett e-mail, skickar det 
till listan och det skickas ut till alia som ar med. Vi 
ar ca. 160 som ar anmalda just nu.

Att anmala sig ar enkelt, skriv ett mail till: amsat- 
sm-subscribe@onelist.com

VALKOMMEN TILL
AMSAT-SM:s ARSMOTE

Sondagen den 21 mars 1999 kl. 1130 
pa Tekniska Museet i Stockholm (fore

DL0-motet). Efterat tanker visa ett
par videofilmer med satellit- 
anknytning och ha nagon 
demonstrations-aktivitet. Det finns 
mojlighet att stalla fragor om

satelliter och kopa nybdijarkompendiet
’’Amatorradio per satellit”
Mer info pa Internet:
www.users.wineasy.se/amsat
VALKOMNA!

senaste (nummer 2) versionen av programvaran ger 124 MB 
for lagring av bilder mot tidigare 16 MB, samt att bdda 
upplankama kan anvandas simultant.
TO-31 kan komma att stangas av medan kontrollstationen 
laddar in ny programvara eller utfor andra arbeten pa satelliten. 
ProcMail V2.00G ar ett program som kan anvandas pa bild- 
filerna fran TO-31. Programmet finns att hamta fran KO-23? 
och KO-25 eller
AMSAT-NA www.amsat.org/amsat/software/win32/wisp

TECHSAT-lBGO-32 #25397 1998-043DUpplank 145.850 
145.890 145.930 MHz VHF
1296.700 1296.800 1296.900 MHz L-band. Nerlank 435.225 
och 435.325 MHz 1 eller 3 W. 1200/9600 bps.
Annu har inget meddelats nar Techsat kommer i allmant bruk, 
Och det verkar inte finnas n&gon ansvarig for den operativa 
verksamheten. Tills vidare far man halla tillgodo med databursts 
pa pa 435.225 MHz 9600 baud under 3 sekunder 2 ggr per 
minut.

SEDSAT-l/SO-33 #25509 98-06IB. Mode L
Upp: 1268.175-1268.250 MHz FSK, 9600 baud, Ner: 437.850- 
438.000 MHz FSK, 9600 baud
Mode-A
Upp: 145.915- 145.975 MHz, Ner: 29.350- 29.420 MHz 
TLM: 437.910 FSK 9600 baud
Sandes upp 24 oktober 1998, man har annu inte lyckats fa 
satelliten att fungera. Sander endast skurar av telemetri till dess 
batteriet ar urladdat, darefter tyst under ca 10 timmare medan 
batteriet laddas pa nytt. Kan horas i sodra Sverige upp till 
Malardalen.

PANSAT/PO-34 #25520 1998-64B. Commandteamet i 
Monterey, Calfomien raknar med att Pansat ska aktiveras om 
ett par manader. Satelliten hors inte i Sverige. Den skickades 
ut fran Discovery/STS-95 den 30 oktober 1998.

RS-18 #25533 1998-065C
RS-18/Sputnik41 kastadesutfran MIR under rymdpromenaden 
den 10 november 1998, och signalema hordes sista gangen 11 
december 1998 0010Z pa varv 467 nar den befann sig over 
USA. Darefter hordes brus ytterligare ett halvt dygn. Enligt 
Goddard Space Flight Center stortade RS-18 den 11 januari 
Kl 0759Z i omradet mellan Australien och Nya Zealand efter 
att ha gjort 968 varv runt jorden.

QSL skickas till: AMSAT-France, RS-18 QSL Manager, 14 
bis rue des Gourlis, F-92 500 Rueil-Malmaison, Frankrike 

Andra rapporter om horarhet etc kan skickas per E-post till: 
f6fao@amsat.org. Ange datum, tid UTC, tonfrekevens. Namn/ 
signal samt QTH ruta.

AMSAT-SM-ARSMOTE 1999. AMSAT-SM:s medlemmar 
kallas harmed till ordinarie arsmote sondagen
den 21 mars 1999 kl. 11.30. Arsmotet halls i samband med 
DLO-motet pa Tekniska museet i Stockholm. Lokalen ar Tele- 
museets horsal som ligger i anslutning till detta museums entre. 
Omedelbart efter arsmotet d.v.s. kl. 12.30 kommer vi att visa 
nagon eller nagra nya videofilmer om amatorsatelliter samt 
eventuellt demonstrera nagon form av satellitkommunikation 
om forhallandena medger detta.
Det kommer ocksa att ges en kortfattad redogorelse for vart 
eget satellit projekts status.
Darutover finns naturligtvis mojligheter att stalla fragor kring 
amator- och vadersatelliter nar nu manga experter finns till- 
gangliga.

AMSAT-UK COLLOQUIUM 1999. For fjortonde gangen 
arrangeras AMSAT-UK Colloquium pa University of Surrey 
i Guildford, Surrey, United Kingdom. Datum i ar blir fredagen 
23 till sondagen 25 juli.

AMSAT-SM NATET. Varje sondag kl 10.00 sander SK0TX 
Satellitbulletinen pa 3740.000 kHz vanligen med Henry 
SM5BVF som operator.

SMODZL Anders Svensson Biabarsvagen 9

761 63 Norrtalje Tel 0176-198 62

Satellit-nytt!
AMSAT-OSCAR-10 #14129. Upp 435.030-435.180 MHz 
CW/LSB, Ner 145.975-145.825 MHz CW/USB. Fyr 145.810 
MHz (Fn CW)
Manga chanser till langvaga kontakter. Apogeumpunkten har 
kulminerat och ar nu pa vag soderut igen. Men det finns tecken 
pa satelliten ar pa vag mot en ny period med ’’darriga” signaler.

NORAD/NASA har borjat skicka ut bandata igen. Senaste for 
OSCAR-10 ar:
OSCAR 10
1 14129U 83058B 99028.89688500 .00000059 00000-0
10000-3 0 5605
2 14129 27.0431 46.4455 6008699 285.7546 18.5079 
2.05825647 89555

OSCAR-II #14781 Nerlank: 145.826 MHz FM, 1200 Baud 
PSKBeacon: 435.025 MHz normalt OFF
Beacon: 2401.500 MHz CW. S-band fyren har delvis falerat 
men sander fortfarande med halva effekten (-3dB)
Batterispanninge halier sig omkring 13.9 V och satelliten rote
rar med ett varv pa 5 minuter.
Sander telemteri och bulletiner pa 145.826 MHz. Rapporter till 
Clive Willis g3cwv@amsat.org.

MIR #16609Aktuella frekvenser:
SAFEX II Repeater Upp 435.750 MHz FM subton 141.3 Hz 
Ner 437.950 MHz FM

SAFEX IIQSO Mode. Upp 435.725 MHz FM subton 151.4 Hz, 
Ner 437.925 MHz FM

PMS/FM. Simplex 145.985 MHz FM 1200 Baud AFSK + Foni

Efter en massa rabalder kom sa kom SSTV sandningama igang 
fran MIR den 11 december. Tillfalligtvis har man utnyttjat
145.820 och PMS frekvensen 145.985 MHz. Men den plane- 
rade verksamheten pa 437.975 MHz har inte kommit igang 
annu. 2-meter ar kanske att foredra eftersom dopplerskiftet dar 
bara ar en tredjedel.

Satelliter
4-----Amatorradiokontakt via satellit
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Nar sandningama
Installningssignal
Grundutbildning
Takttraning 40 
Takttraning 60 
Takttraning 80
Takttraning 100
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sam

A dresser:
e-post
hemsida 
brev

Valkomna onskar
Bo Lennart Wahlman
Rolf Wikstrom
Lars Nordgren

telegrafi@fro.se
http://www.fro.se/telegrafi
FRO Telegrafi,
Box 27803, 115 93 STOCKHOLM

SM5BLC
SM5BVP
SMOOY

telegrafipedagog 
dataansvarig 
projektledare

Onskemal om utbildningen liksom fragor om sandningama kan sandas per 
e-post eller som ’’vanlig” post. Provtagningstillfallen kan ordnas pa Bagartorp 
i Soina.

Forandnngar l sandningsschemat kan intraffa.

Trdna telegrafi tradlost!
oiucKiiuiiiia i ixvy-ioiuund med stod av FRO centralstyrelse startar regelbundna 
sandningar for telegrafitraning. Vi borjar med en inkomingsperiod.
Sandningama sker pa onsdagskvallar kl 1900-2100.
Frekvensen 3650 kHz +- QRM. Anropssignal SLOFRO.

Telegrafi med lageffekt!

OBS! HL = Korea, JT = Mongoliet, ZL = Nya Zealand m fl.

3.5 MHz LASUG OH3GZ SM5STF SM0EKY SM0KSJ SM6RII
21 MHz DL9RNO DH9TL EA3DD EA8BPY EI7JY F6HNX

F6BDX G3DHE 2EOAOZ GI3KOT GM3FPQ GW0VY
HA3OK HA7BP HB9DEH HL ICG J8VKB IK5TBK
IK1CBG JT1BH K8CW WA3PGQ K8NY OE5HGN
OH3EQ OK2BBD ON4CHF RA3TO RK3FM RA3TJM
RZ9OZ RA9UCR 4K6GF S57R0C TF3GC UR4ZXD
YO3FRJ YU IB AU YUIAR ZL3RG 9A4BB

Med 3 watt p& 3,5 NHz och 1.5 watt p£
15 MHz.
Korda stationer (lander) med HW-8

under tiden 1 - lOjanuari 1999. 
Rapport fran SM5APS

Kommentar fran SM5APS: Som du ser sa 
borjar DX-banden oppna ordentligt nu. Sa 
oka aktiviteten nu, heist pa CW-delama.
Vi behover aktivera dessa delar om vi ska 

fa behalla CW-segmenten i framtiden. 
CW ar KUL !

Vasteras Radioklubb

SM3BP Olle Berglund Hartsvagen 10, 
820 22 Sandarne Tel 0270-60 888 
E-post: sm3bp@aol.com

SKD NYARSDAGEN 1999
Gladjande nog tycks aktiviteten ha varit 
riktigt hog denna SKD. 37 stationer sande 
in logg och dessa var i ostorterad ordning:

LB4OE
SK6NP 
SM6NBT 
SM5UJM 
SM3CLA 
SM3VDX 
SM5DQ
SM6SLC 
SM7TOG
SM4AIO 
SM2BYW 
SM5APS

SMOOEK 
SM6BUV
SM7KJH
SM7VRJ
SM7FBJ
OZ5RM
SM0NFA 
SM5AZS
SM7FYK 
SM7BVO
SM7DDR
SM5BZQ

SM6CZU
SM0MIY 
SM3GUE 
SM7NGH 
SM0UFA
SM7CFR 
SM6BHQ
SM5BUH 
SMOGOO
SM5BTC
SM7OIC 
LA4EJ

Mojligheten att skicka logg per e-mail 
tycks ha fallit herrema i smaken da 14 
stationer utnyttjade detta. Men Ni hade ju 
sakert skickat in logg aven om det bara 
hade gatt med hederliga gamla 
papperloggar, eller hur?

Det loggades 377 QSO, flest QSO 
loggade SMOGOO med 24 st foljd av 
SM4AIO och SM5BUH med 20 st var.

Det avgavs en hel del roster, de som fick 
minst 2 st har diplom och/eller sticker att 
vanta pa posten. Fick Ni diplom i senaste 
midsommar-SKD blir det bara en liten 
klisterlapp till att pryda det diplomet med!

1 rost: SM7FUE, OZ1KDJ, SMOOEK, 
SM3GUE, SM7TOG, SM7VRJ,
SM6NBT, SM6BUV, SM2BYW, 

SM5AVL, SM6HDY/6, SM6CED, 
LB4OE, SM6CZU, SM7KJH, SM4AIO, 
SM5AZS, SM7FBJ, SM0HDG, OZ5JC 
och SM2BLY

2 roster: SM5APS, SM5UJM, OZ5RM, 
SM0UFA, SM6HBI, SM0MIY,
SM7CFR och SM7CZR

3 roster: SM3RXC, SM7AVN och 
SM7FYK
4 roster: SM5BZQ och SM6BHQ
5 roster: SMOGOO, SM1DW, SM7BVO, 
SM7NGH och SM7DDR
6 roster: NIL
7 roster: NIL

Och till sist gratulerar vi segraren som 
kammade hem 8 roster och darmed 
SCAGs vandringnyckel att pryda schacket 
med det kommande aret, namligen
SM5BUH, Stig-Ake i Hagersten! Stig-Ake 
kommer att fa vandringsnyckeln overlam- 
nad under hogtidliga former pa SK0TM 
vid lampligt tillfalle! Vi bockar, Stig-Ake! 

Och med detta tror jag att det var al It for 
denna gang. Jag onskar tacka alia som 
deltagit och hoppas pa aterhorande i 
framtiden; kanske tom kommer att rota 
fram en handpump sjalv en dag!

73 de Eric /SMITDE,
SKD-mngr, u.p.a.

Mellerud
CW-kurs over Backeforsrepeatern. 

Melleruds Radio Club, SK6CM, startar en 
nybdijarkurs i telegrafi via var repeater pa 
kanal RV 56 (f d R4). Sandningama gar pa 
onsdagar kl 2100 med repetition pafol- 
jande sondag kl 1000.

Operator ar Kurt, SM6AEP, med QTH i 
Dais Ed. Incheckning fore och efter 
programmet.

Passa pa tillfallet att lara dig telegrafi pa 
ett behagligt satt.

Styrelsen halsar alia valkomna genom
Erik SM6A WZ

Omslagsbild for QTC
Du har kanske en bild som lampar sig som 
omslagsbild for QTC? Diabild eller vanlig 
’’papperskopia” gar bra. Gama ’’sasongbeto- 
nad” - vinter, var, sommar eller host. Eller 
kanske en bild pa dig sjalv i shacket? 
Utforlig forklarande bildtext ar ett krav! 
Kontakta QTC-redaktoren.

SM0RGP Ernst QTC-red.
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Historia. REGLERINGENA V AMATORRADION (Del 3)

YL-homan
Amatorradiohornet for kvinnor 

SM7UDX Margareta Eliasson
Klevavagen 3C, 560 27 Tenhult
Tel 036-390250 
http://home6.swipnet.se/~w-67429
E-mail: sm7ndx.mail.scout.se
Packet: sm7udx@sm7fej.f.swe.eu

Kvinnor i SSA styrelse
Sverige akterseglat---- igen?

overlates med inneliggande lager av 
Record-Bocker och diplom for en billig 
penning till ansvarskannande klubb, som 
kan/vill fora denna tradition vidare. Inom 
NS A har Diplom Sverige efter over 20 ar 
nu kommit till vags ande. Sjalv onskar jag 
bl.a. p.g.a. bristande stod fran dvriga NSA- 
medlemmar ffantrada befattningen som 
manager. Ej heller finns nagon inom NS A 
med tillrackligt intresse att overta 
managersysslan.

Da det synes foreligga ett visst intresse 
bade inom och utom Sverige att jaga for- 
samlingar ar det mycket viktigt att diplo- 
met ej laggs ner tvart. Diplom Sverige ar 
en nationell angelagenhet och som sadan 
fortjanar diplomet att finnas kvar. Var firms 
den klubb, stor eller liten, med atminstone 
ett par medlemmar med intresse att fora 
diplomet vidare samt att utveckla och 
forbattra verksamheten. Ratt skott kan 
diplomet bli en guldgruva for en klubb, 
som far en mycket god PR och ffamforallt 
en forbattrad ekonomi.

Om ingen ar intresserad att overta 
verksamheten kommer Diplom Sverige enl 
beslut inom NS A att laggas ner till kom- 
mande arsskifte.
Nog firms det val nagon som kanner for’ 

att axla detta ansvar. Hor av dig/er till mig 
for en forutsattningslos diskussion om ett 
ev overtagande.

Nykopings Sandare Amatdrer/NSA
SM5BDY Evert
0155-216720, 0156-14145

Two Hundred Meters and Down: The story 
of Amateur Radio by Clinton B De Soto. 
Assistant Secretary of American Radio 
Relay League. Published 1936. Oversatt- 
ning SM5TK.

Resume av Del 2: I borjan av 1927 
sammantrddde The Federal Radio 
Commission och utfdrdade bestdmmelser 
for alia amatorradiolicenser genom
General Order No. 1. Senare under 1927, 
efter godkdnnande av Radio Act of 1927, 
mottes i Washington delegater fran mer 
an 70 nationer under "The International 
Radiotelegraph Conference of 1927". 
Fran The International Bureau of the 
Telegraph Union i Bern, Schweiz, siindes 
en tjock volym, som sammanfattade alia 
forslag att behandlas, till Washington- 
konferensen. Pa den europeiska sidan var 
man fientligt instdlld till amatorradion, 
sdrskilt i Frankrike och England (seder- 
mera aven Tyskland). I USA diiremot 
hade amatorer vitt och brett demonstrerat 
sin formdga att fritt och effektivt kommu- 
nicera med frdmmande lander. Men 
frekvenserna var mycket eftertraktade.

Forts, fran QTC 8/98: Kapitel 18.

Bade regeringsmakten och kommersiella 
krafter uppmanades att uppge deras behov 
av frekvenser, jamte deras formaga att 
utveckla trafik i konkurrens med trad- och 
kabeltjanster. Liknande behov existerade 
mellan andra slags tjanster. Det var inte 
kant till vilken grad den tekniska utveck- 
lingen skulle parallellt oka anvandningen. 
Det farms en universell fruktan vid den 
tiden, att radiokommunikationema inte 
kunde bli kommersiellt utvecklade om det 
inte fanns tillrackligt med frekvenser 
tillgangliga.

Fast det inte fanns nagot aktuellt system 
for att tilldela HF-kanaler bland de olika 
nationema och deras verksamheter rorande 
fordragsbestammelser om etablering av 
radiostationer enligt International Bureau 
of the Telegraph Union, hade man anda 
forhoppningar om en intemationell 
foretradesratt; detta blev foljaktligen 
befast av 1927 ars konferens. Det var 
ocksa naturligt att amatorradio-ockupatio- 
nen av frekvensband inte skulle tas val 
emot utanfor USA. Sadan ockupation hade 
tolererats i princip kring amatorbanden i 
USA. Anledningen till detta var tvafaldig: 
for det forsta - amatorer i dessa lander 
onskade kontakt med amerikanska amatd- 
rer och placerade sig darfor i de mest 
fordelaktiga frekvensbanden; och for det 

andra - administrationer eller myndigheter 
som tilldelar kanaler till andra tjanster 
undvek dessa band, darfor att det betydde 
stomingar fran amatorer redan placerade 
dar. Emellertid, i nastan inget fall dar 
amatortilldelniningar verkstallts, narmade 
de sig dem etablerade i USA.

Den 12 maj 1926 introducerade the Berne 
Bureau the ’’Book of Proposals” (forslag). 
Bland dessa forslag att sandas till myndig- 
heterna som planerade for konferenbsen 
fanns detta till Tyskland: ” Villkoren for 
att tillata installering av privata 
radiosandarinstallationer bor faststallas av 
en intertnationell konvention. Det hander 
ofta att statens rattigheter rorande sand- 
ning av meddelanden overtrades av dessa 
stationer. Da man kan frukta att detta 
forhallande kan anta for stora proportio
ned bor endast stationer oppna for 
allmanheten (public service) pa vilka det 
dligger att observera internationella 
konventioner, fa auktoritet att sanda. 
Hogst sandarstationer for vetenskapliga 
eller tekniska syften som handhas av 
kompetent personal bor, vid etablerandet 
av bestamda regler rorande effekt och 
vaglangd, tillatas verksamheten. Ytterli- 
gare kan det vara av intresse att undersoka 
med vilka medel ej auktoriserade stationer 
blir forhindrade. ”

Schweiz foreslog foljande text: 
’’Etablerandet av individuella radio- 
telegrafkommunikationer mellan flera 
lander, exklusivt avsett for privat korrs- 
pondens endast av intresse for en individ, 
ar forbjuden.” Och tillade, med en 
kommentar harvid: ”Da kortvagen tenderar 
att fullgora etablerandet av sadan kommu- 
nikation sa kan man vanta sig, sa som hant 
i Schweiz, att myndighetema kommer att 
mottaga framstallningar i detta hanse- 
ende.”

Det kan tillaggas att ar 1925 Schweiz 
publicerade regler rorande amator och 
experimentsandningar, vilka var sa 
allvarliga och licensavgiftema sa hoga att 
vid denna tid som detta forslag bekantgjor- 
des, ett ar senare, ingen av de manga 
schweiziska amatdrema hade rad med en 
licens! (Forts, foljer...)

P.S. Tack alia ni som hort av er betraf- 
fande boken "Radioaventyr ” av Clinton 
B. De Soto. Ett speciellt tack till
SM4SCG/Sven-Erik, som omgaende sande 
mig boken! (SM3BP)

Aven pa jamstalldhetsfronten tycks 
Sveriges ledande stallning numera vara 
hotad, eller vad sags om foljande: 
England: 1998 Young Amateur Of The 
Year: Emma Constantine/2E 1BVJ
RSGB President 1999:
Hillary Claytonsmith/G4JKS
Norge: Styrelsesekreterare:
Ingun Nerlie/LAILIA
Styrelsesuppleant:
Turid Evelyn Bjerke/LA9THA
Tidningsredaktor: Marianne Warud

Vi i SSA tycks ju i alia fall vara battre an 
USA, dar man, veterligen inte har en enda 
kvinna i styrelsen. Vi har ju i alia fall DL6 
SM6KAT! SM2CTF 
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SM7GVF Kjell Jarl, Sommarvagen 9A, 
352 37 Vaxjd. Tel /Fax 0470-291 60 
Packet: sm7gvf@sm7gvf.g.swe.eu 
e-post: k-jari@algonet.se 
Testledare: SM5RN/Derek Gough, 
Box 13015,60013 Norrkoping, 
Tel 011-18 77 88
Packet: sm5m@sk5bn.e.swe.eu 
e-post: derek5m@algonet.se

AKTUELLA TESTER

Mars
Dag UTC Test Regler
2 1800-2200 Aktivitetstest VHF 12/98
6-7 1400-1400 EDR’s Nordiska 

VHF/UHF/Mikro 2/99
9 1800-2200 Aktivitetstest UHF 12/98
16 1800-2200 Aktivitetstest MIKR0 12/98
21 0800-1100 Kvartalstest Nr 1 12/98
23 1800-2200 Aktivitetstest 50 MHz 12/98

April
Dag UTC Test Regler
6 1700-2100 Aktivitetstest VHF 12/98
13 1700-2100 Aktivitetstest UHF 12/98
20 1700-2100 Aktivitetstest MIKRO 12/98
27 1700-2100 Aktivitetstest 50 MHz 12/98

Rules
LY ACTIVITY CONTEST (LYAC)

Open class rules
Participants All amateurs outside LY are invited to 

participate.

Date 144 MHz, 1-st Tuesday, every month

432 MHz, 2-nd Tuesday, every month

1296 MHz and up, 3-rd Tuesday, every month

50 MHz, 4-th Tuesday, every month.

Time 18:00 - 21:59 GMT November-March, 17:00 - 20:59 

GMT April-October.

Contacts All operation in accordance with 1ARU region 1 

bandplans. Any station may be worked, but to classify, 

QSOs with at least 2 different Locators in LY are necessary. 

(KO 14,15 etc...). Contacts via active repeaters and EME are 

not valid.

Modes CW, SSB, FM

Exchange RS(T) and Locatotor, i.e. 599 KO15NV. 

Points 50 MHz and 144 MHz: 1 km = 1 point + 500 bonus 

points for each new WW Locator. (KO 14, KO25, JO94, JP70 

.......)

432 MHz: 1 km = 1 point + 300 bonus points for each new 

WW Locator.

1296 MHz and up: 1 km = 1 point * band multiplier + 300 

bonus points for each new WW Locator.

Band multipliers:

1,3 GHz * 1

5,7 GHz * 3

10 GHz *4

24 GHz * 5

QSO with own WW LOC (i.e. KO14XX>KO14XX) counts 1 

point.

Logs Log must contain: date, time GMT, call, sent RS(T), 

received RS(T) and Loc, points, bonus points, totals for the 

page. Summary sheet must contain: call, name, adress (or 

PR BBS, or e-mail), QSO number, points claimed, ODX, 

declaration. Standard EDI, TACLog formats are welcome. 

Electronic logs must be in ASCII format. Logs must arrive at 

Contest Committee not later than 15 days after the Contest. 

You may use one of these adresses:

LY2BIL : P.O.Box 927, 2050 Vilnius, Lithuania 

packet LY2BIL@LY 1 BZB.LTU.EU, e-mail 

ly2bil@lylxx.ampr.org

Results Monthly results will be announced in LY PR net 

and may be sent to participant by PR or e-mail by request. 

Yearly result will be calculated from only 9 best monthly 

results. Awards will be issued to 3 top scorers on every band 

and 1 top scorer in every DXCC country.

Notes LYAC Contest is parallel to Nordic Activity Contest 

with exactly the same calculation of points. 5.7, 10, 24 GHz 

bands are not yet activated in LY.

73! See You on VHF/UHF/SHF - LY2BIL

Fyrar, fyrtillstand och fyrars tillstand

Under vdren -98 tog jag over efter 
SM5JXA att administrera de 
svenska VHF/UHF och SHF 
fyrarna. Ndgon exakt beskrivning 
av vad en fyrmanager skall gora 
finns inte. Huvuduppgiften dr att 
avlasta vissa administrativa arbets- 
uppgifter frdn VHF -managern. 
Exakt vad det innebdr dr upp till 
var och en som dtar sig den hdr 
sysslan. En uppgift dr att 
handldgga de ansokningar om 
nyafyrar som kommer frdn 
medlemmarna,
I samband med detta skall 
frekvenssamordning ske med vara 
grannldnder etc.

En annan uppgift kan vara att forsoka 
halla sig uppdaterad om de olika 
fyrarnas status. Detta ar en nagot sva- 
rare uppgift att klara utan hjalp fran 
andra delar av landet. En annu svarare 
uppgift att halla reda pa vara grann- 
landers fyrars status. Det ar en nastan 
omojlig uppgift. Ibland har man bra 
koll pa laget. Sedan sker andringarna 
snabbt utan forvarning. Och en fyr kan 
pa ga QRT for att sedan komma i drift 
under den tid som det tar for QTC att 
komma i tryck.
Jag skall i nagra notiser har under 

ovanstaende rubrik ta upp nagra fragor 
kring fyrar och framst da vara svenska 
fyrar.
Forst nagot om mig sjalv: Signalen 

SM6CEN fick jag i borjan av sjuttio- 
talet och jag fick ganska snart intresse 
for VHF genom bl a SM6CSO och jag 
var aktiv fran SK6AB under ett antal ar. 
Jag provade da pa de fiesta 
utbredningsformer och efter att ha av- 
verkat 144 MHz var vi nagra stycken 
som bestamde oss for att gora 432 MHz 
till ett mera aktivt band och vi kunde da 
bl a visa att det gick alldeles utmarkt 
att kora aurora (norrsken) pa 70 cm 
vilket man i for sig gjort tidigare, men 
med hjalp av lite olika andra svensk 
stationer fick vi upp aktiviteten. Vidare 
kordes under denna tid ocksa det forsta 
kompletta 432 MHz Meteorscatter

QSO:et (dock inte med mig spakarna) i 
Europa (SK6AB och SM2AID i 
Perseiderna). Jag provade aven pa 70- 
talet pa att kora 432 EME. Idag hors jag 
mest pa tropo pa 70 cm och har aven 
borjade prova pa 1296 MHz idogt 
pahejad av kollegorna inom Vastkustens 
Mikrovagsgrupp. Till professionen an- 
svarar for EMC-kraven och att de upp- 
fylls vid produktutveckligen av de for- 
don som gors pa en d i Goteborgs skar- 
gard.
73, Hakan, SM6CEN

Svenska fyrar i drift

50 MHz
SK.3SIX 50.070 JP71XF 990202

144 MHz
SK4MPI 144.412 JP70NJ 990116
SK.2VHG 144.435 KP07MM 990208
SK.1VHF 144.447 JO97CJ 990116
SK.2VHF 144.457 JP94TF 990203
SK.7VHF 144.461 JO65K.J 990116

432 MHz
SK.3UHF 432.855 JP92FW 990201
SK2UHF 432.875 JP94WG 990203
SK.4UHF 432.905 JO79LK 990120
SK6UHF 432.925 JO67EH 990116
SK7MHH 432.940 JO86GP 990120
SK1UHF 432.950 JO97EJ 990116

1296 MHz
SK.0UHG 1296.835 JO89WI 990118
SK3UHG 1296.855 JP92FW 990201
SK4UHI 1296.905 JO79LK 990120
SK.6UHG 1296.927 JO57TQ 990116

2320 MHz
SK.6MHI 2320.800 JO57XQ 990116
SK.0UHH 2320.812 JO99BM 990118
SK.7MHH 2320.940 JO86GP 990202

5760 MHz
SK6MHI 5760.800 JO57XQ 990116

10 GHz
SK6MHI 10368.800 JO57XQ 990116
SK.0SHG 10368.825 JO89XJ 990118
SK.4UHI 10368.960 JO79LK 990120

24 GHz
SK6MHI 24192.800 JO57XQ 990116

990208/ SM6CEN

o-
. < CD CO o
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AKTIVITETSTESTER J A N U A R I

MIKRO
Nr
1

Call
SM7ECM

Loc
JO65

QSO
9

2 SM6EAN JO57 7
3 SMODFP JO89 13
4 SM3BEI JP81 3
5 SM5QA J089 5
6 SM6PGP JO67 4
7 SMOLCB J089 7
8 SKOUX J099 5
Basta DX:
2g3/5g7/1 Og samtliga QRG SM7ECM

SIX
Nr
1

Call
SM7GWU

2 SM7BOU
3 SM7VHS
4 SK6NP
5 SM6VKC
6 SLOZG
7 SM7WCZ
8 SK4WV
9 SM5CZK
10 SM7TZK
11 SM7SJR
12 SM4HEJ
13 SM6MVE
14 SM4EFW
15 SM7VXS
16 SM7BJW
17 SM5UFB
18 SM6VYK
19 SM6IQD
20 SM6WAY
21 SK7AX

Loc QSO 
JO78 
J066 
JO76 
JO67 
JO68 
JO99 
JO66 
JP70
J089 13
JO77 14
JO87 10
JO69 12
JO67 13
JP70 9
JO65 14
JO66 12
J078 7
JO68 7
JO57 7
JO68 5
JO77 1

Poang KI
7677 VC
4549 CA
3156 CT
2670 CT
1932 CT
1606 AB

993 UX
868 UX 

-DL2NUD274lm.

Poang 
13718
13595
13368
12852
11060
10090
10063
8894
8119
7638
7519
7463
6033
5704
5629
5422
4992
4133 
2778
2356

552

Basta DX: 
SK4WV-0H6QR 580km

73’s SM5RN/Derek

Top pl is tan per Distrikt 
RESULTAT 1998

KLUBBTAVLINGEN

Call V
Loggar

s M
Summa 

Poang
Klubb- 
Poang

SKOCT 3 5 3 3 318220 1000,00
SK5BN 5 3 0 0 123225 387,23
SK6NP 2 2 0 0 112854 354,64
SK6HD 3 3 0 0 93649 294,29
SK4A0 3 3 2 0 91707 288,19
SK1BL 5 1 1 0 88623 278,50
SK7CA 2 3 1 1 80057 251,58
SK5MR 4 2 0 0 76796 241,33
SKOUX 3 2 2 2 69013 216,87
SK5SM 2 1 0 0 63431 199,33
SK2AT •l 2 2 0 62650 196,88
SK7OA 2 1 0 0 58564 184,04
SK3AH 1 1 1 0 57805 181,65
SK7JC 3 0 0 0 57348 180,21
SK7VC 1 0 1 1 57336 180,18
SK7HR 1 0 0 0 56394 177,22
SK5CG 1 1 0 0 41381 130,04
SK4BX 1 0 0 0 41138 129,28
SK7IJ 1 0 0 0 39206 123,20
SK4K0 3 0 0 0 38562 121,18
SK6AK 1 2 0 0 37027 116,36
SK7CY 1 0 0 0 34915 109,72
SK5DB 2 0 1 0 34029 106,94
SK7BV 1 0 0 0 33907 106,55
SK3BP 1 1 0 0 33450 105,12
SKOMT 2 0 0 0 33209 104,36
SK7JD 1 0 0 0 32064 100,76
SK6QW 4 0 0 0 32046 100,70
SK6EI 2 0 0 0 31443 98,81
SK7DI 1 0 0 0 28285 88,89
SK4RL 3 0 0 0 26108 82,04
SK7AX 2 0 0 0 25772 80,99
SK3MF 1 0 0 0 24063 75,62
SK5SU 2 0 0 0 22178 69,69
SK5RO 1 0 0 0 21596 67,86
SK7YX 2 0 0 0 21418 67,31
SK4BW 2 0 0 0 21317 66,99
SK5BE 2 0 0 0 20681 64,99
SK7AF 1 0 0 0 19932 62,64
SK70L 0 1 0 0 18430 57,92
SK5WB 1 0 0 0 17615 55,35
SK7CE 1 0 0 0 14781 46,45
SK5WR 1 0 0 0 13917 43,73
SK3LH 1 0 0 0 13843 43,50
SK6AB 0 1 1 1 12153 38,19
SK5AS 1 0 0 0 10917 34,31
SK6LL 1 1 0 0 10058 31,61
SK6DW 1 0 0 0 9267 29,12
SK6NL 1 0 0 0 8692 27,31
SK3BR 1 0 0 0 7736 24,31
SK6AG 1 0 0 0 7532 23,67
SLOZZF 1 0 0 0 7264 22,83
SK7MO 1 0 0 0 6495 20,41
SK4EA 1 0 0 0 5496 17,27
SK7BQ 1 0 0 0 5402 16,98
SK4DM 1 0 0 0 5332 16,76
SK6IF 1 0 0 0 5111 16,06
SL2ZA 0 1 0 0 4334 13,62
SLOZS 1 0 0 0 2651 8,33
SK3EK 1 0 0 0 1752 5,51

Poang KI 
24420 CT 
22425 CT 
21690 BN 
18112CT
16629 AH 
15538NP
14393 CT
10065 AO
9662 CG 
9326 CA 
9215 OL 
8924 HD 
8768 UX 
6991 AT 
6412 AT 
6100 NP 
5996 BP 
5833 BN 

5691*BN 
5314 AO
5041 MR 
4480 AK 
4291 AO 
4135 AK

UHF N-licens
Nr Call Loc QSO Poang KI
1 SH7ABV JO65 7 1596 0A

Basta DX N-licens
SH7ABV-0Z9KY 237km

SHF

Basta DX: 
SMODFP - 0Z60L 562km

Nr
1

Call 
SM7ECM

Loc
J065

QSO
19

Poang KI
7966 VC

2 SM5QA JO89 17 6819 CT
3 SM3BEI JP81 12 6119 CT
4 SMODFP JO89 13 4529 CT
5 SKOUX JO99 11 4018 UX
6 SM6EAN JO57 8 3025 CA
7 SMOLCB J089 7 2207 UX
8 SM4EFW JP70 5 1866 AO
9 SM1BSA JO97 2 1395 BL
10 SM6PGP JO67 3 1259 AB
11 SM3AKW JP92 2 1168 AH
12 SM5FHF JO89 2 996 DB
13 SM4DX0 JP70 2 798 AO
14 SM2DXH KP03 2 795 AT
15 SK2AT KP03 1 305 AT

QSO
57
50
37
42
37

17
24
24
23
17
16
18
15
16
15
15
16
14
14
15

UHF 
Nr Call
1 SMODFP
2 SMOFZH
3 SMONMT
4 SKOCT
5 SM3AKW
6 SK6NP
7 SM3BEI
8 SK4A0
9 SK5CG
10 SK7CA
11 SM7BOU
12 SK6HD/6
13 SKOUX
14 SM2DXH
15 SK2AT
16 SM6MVE
17 SM3LWP
18 SM5GHD
19 SM5SHQ

SM4DX0 
SM5UFB 
SK6AK
SM4EFW

24 SM6UQL

SM4RRD 
SK3AH 
SK7AF 
SK6AK 
SK5DB/5 
SM5CAK 
SM1LPU 
SM7LXV 
SM4HEJ 
SM5GHD 
SM1CIO 
SM5NVF 
SMOLCB 
SM5BMJ 
SM4RPP 
SM4EFW 
SM7VHS 
SK2AT 
SM7EWW 
SM7HGY 
SM5RN/5 
SK7CA 
SM6DWF 
SM5UZA 
SM3RIU 
SM5DAD 
SM7NDX 
SK7AX 
SM5VST 
SM6CLU 
SM4VYH 
SM6UXG 
SM5NGK 
SM7WSJ 
SM7TJC 
SM7BJW 
SM5WJB 
SM7VXS 
SM4VLG 
SM6VYK 
SM6LPH 
SM5RTA 
SM4IED 
SM6WX0 
SK6NL 
SK5SU 
SM5TSW 
SM4BTF 
SM6DBZ 
SM1WXC 
SM2GCR 
SKOUX 
SM0WAV 
SM3VEE 
SM6USS 
SM4DX0 
SLOZZF 
SM5CIH 
SM7TSK 
SM2OKD 
SM4UTD 
SM7BHM 
SM4UVP 
SM60PX 
SM5TJA/5 
SM4FVJ 
SM3ULK 
SM5KQS/5 
SM4KL 
SM6VAG 
SM2UVK 
SM4RLD 
SMOVUX 
SM3SPD 
SM4CEZ 
SMOIKR 
SK3EK

21192 AO 
21043 AH 
19932 AF 
19797 AK 
18989DB 
18611SM 
18550 BL 
181200A 
17912RL 
17870 BN 
17707 BL 
17615 WB 
16817UX 
16244 BE 
16086
15894 AO 
15549JC 
15000 AT 

14781 CE 
14683 CA 
14534 BN 
14022 CA 

13969
13917 WR 
13843LH 
13698SU 
13243 AX 
12529 AX 
12052DB 
11891 HD 
11606BW 
11449QW 
10917 AS 
10819YX 
10599YX 
10407 VC 
10333 MR 
10209JC 
9711 BW 
9267 DW
9083 QW 
9059 BN 
8912 KO
8744 QW 
8692 NL 
8480 SU 
8394 BN 
8390
8370 LL 
8162 BL 
8111 AT 
7991 UX 
7951 MT 
7736 BR 
7532 AG 
7289 AO
7264 ZZF 
6940 BN 
6495 MO 
6410 AT 
5496 EA 
5402 BQ 
5332 DM 
5111 IF 
4768 MR 
4638 RL 
4586
4437 BE 
3558 RL 
3333 El 
3023 AT 
2770 QW 
2651 ZS 
2599
2129 KO 
2081 CT 
1752 EK

VHF 
Nr Call
1 SK7HR
2 SMODFP
3 SK4BX
4 SK7IJ
5 SK6NP
6 SM3BEI
7 SM5BUZ
8 SK7CY
9 SM7UYS
10 SK7JD
11 SK7JC
12 SK6HD
13 SM1TDE/1
14 SM7SJR
15 SK6EI
16 SK4K0
17 SM5VDB
18 SMONTJ
19 SK3MF 

SM6MKH/6 
SK5CG 
SK5R0 
SM3LWP 
SM5UFB

SM5BUZ 
SM6CLU 
SM1CJV 
SM6CEN 
SL2ZA
SK6AB 
SM7HGY 
SM5VDB 
SM6DBZ
SMOIKR 
SM6MKH

4092 SM
3845 HD
3377 BL
3253 CA
2167 ZA
1779 AB
1736 CA
1687 MR 
844 LL
721 CT 
706 HD

Loc 
J089 
J099 
J088 
J089 
JP92 
J067 
JP81 
JP70 
JP80 
J086 
J066 
J068 
J099
KP03 
KP03 
J067 
JP81 
J088 
J078 
JP70 
J078 
J067 
JP70 
J067

J089
J079
JO77 
J067 
JP81 
J078 
J066 
J065 
JO87 
JO76 
JO68 
J096
J087
JO68
JP70 
J078 
J099 
JP92 
J068 
JP80
JP90 
JP81 
J078

CheckLog
SMONTJ 

Basta DX: 
SMONMT - SP9SDF/J090 898km

INVITATION
The 21. Nordic 

VHF/UHF/SHF- 
meeting 1999.

We hereby have the 
pleasure to invite you to 
the annual Nordic VHF/ 

UHF/SHF-meeting.
We have booked the 

weekend
11.-13. June 1999 at the 
resort Budor (JP50PW), 

near Hamar, about 140 km 
north of Oslo.

Se information i detta 
nummer av QTC!

CheckLog
SM7DEW

Basta DX: 
SM7SJR - DK5DQ/J031 PH 870km

Poang KI 
56394 HR 
42416 CT 
41138BX 
39206IJ 

38506 NP 
37906 CT 
36636SM 
34915 CY 
33907 BV 
32064JD 
31590JC 
31490 HD 
29115 BL 
28285 DI 
28110EI 

27521 KO 
26931 MR 
25258 MT 
24063 MF 
23318 HD 
22057 CG
21596 RO 
21458BP
21308 MR

SM5QA TILLHOR DISTRIKT SMO

DISTRIKT VHF UHF 23CM MIKRO+ SIX KVARTAL KLUBB
SMO SMODFP SMODFP SM5QA SMODFP SLOZG SMODFP SKOCT

SMO-N SMOVSV - - - - -
SMI SM1LPU SM1CJV SM1HOW - SM1LPU SM1LPU SK1BL

SM1-N SH1AAJ - - - - SH1AAJ
SM2 SK2AT SM2DXH SM2DXH - SM2HTM SM2DXH SK2AT

SM2-N - - - - - - -
SM3 SM3BEI SM3BEI SM3AKW SM3BEI SM3BIU SM3BEI SK3AH

SM3-N - - - - - - -
SM4 SK4K0 SK4A0 SM4EFW SM4DHN SM4HEJ SM4RPQ SK4IL

SM4-N SH4ABO - - - - - -
SM5 SM5BUZ SM5BUZ SM5FHF SM5FHF SM5NVF SK5CG SK5BN

SM5-N - - - - -
SM6 SK6NP SK6HD SK6EI SM6EAN SK6NP SK6AK SK6HD

SM6-N SH6ACS - - - - SH6ACS
SM7 SM7CMV SM7BOU SM7ECM SM7ECM SK7U SK7CY SK7BT

SM7-N SH7ABV SH7ABV - - - - -

/----------------------------------------------------------------------------------- .

VHF N-licens

Basta DX N-licens 
SH7ABV-LA2S 473km

Nr
1

Call 
SH7ABV

LOC
JO65

QSO
39

Poang KI
17030 0A

2 SH6ADN JO68 45 15536NP
3 SH4AB0/4 JO79 8 3190

4 SH1AEL JO97 4 2075 BL

££
££

££
££

O
’- 

--
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VHF

2842
2813
2772
2755
2668
2520
2408
2349
2322
2236
2210
2210
2079
1920
1896
1725
1680
1575
1512
1428

216
160

176
70

19
18
18
18
18
16
16
15
14
16
13
14
11
13
11
13 
8 
8 
8 
5

77
76
76

14

17/22
20/18
16/24
19/18
19/17
19/19
14/18
13/18
12/16
12/18
13/13
10/15
10/13
8/12
4/19
6/12
6/17 
7/12 
1/19

MT12CW 98
1. SM6WT
2. SM3CVM

SM5FUG
4. SK3JR
5. SM3CER
6. SM2KAL
7. SM5VZY
8. SMOXG
9. SM5AHD
10. SM7BV0
11. SM7CFR
12. SM5ALJ
13. SM7LZQ
14. SM3AF
15. SM5AZS
16. SM5SIK
17. SM5DXR
18. SM3VDX
19. SM3CBR

SM6HRR 
SM5DYC 
SM7ATL 
SM5TC/m

81.
82.
83.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

29
28
29

28
27
27
26
26
26
27
24
24
23
24
21
21
21
19
19
19
10
10
9
8

00409 
Z0801 
U1121 
Z0811 
Y0409 
BD0401 
U0806 
A0110 
B2403 
F0606 
F1210 
U0201 
F0607 
Y0403 
E0729 
C0205 
U1110 
Z0802 
X0307 
00407 
U0806 
H0517 
B0104 
X0303

i testen

1000
990
975
969
939
887
847
827
817
787
778
778
732
676
667
607
591
554
532
502
441
374
334
120

77
76
56

Totalt deltog 28 stationer

MT 12SSB 98
1. SM4SET
2. SM3CER
3. SM7HSP
4. SK3JR
5. SM6WT
6. SM3AF
7. SM5ALJ
8. SMOXG
9. SM6HRR
10. SM7PER
11. SM5DXR

SM7LZQ
13. SM5DYC
14. SM5VZY
15. SM7CFR
16. SM5AHD
17. SM7ATL
18. SM3CBR 

SM6FXW 
SM0DZH 
SM2KAL
SM7BGB

23. SM5WQ
24. SMOLZT
25. SM3UQ0
26. SM5TC/m
27. SM5EPC 

SM3IZD skickade

T otalt deltog 25 stationer i testen (+ 
Sterf unnits i minst 5 loggar).

SM5APS skickade inte in nagon logg.
1 station som ej sant in logg samt ej

QRP
1. SK0MT
2. SM5DQ
3. SMOATE

SSB

MTTOPPLISTA98. 
CW
1. SM3CER
2. SM6WT
3. SM7BV0
4. SM5VZY
5. SMOXG
6. SM5AU
7. SM2KAL
8. SM5MLE
9. SM5AHD
10. SM3CVM
11. SM7CFR
12. SMOHEP
13. SM7ATL
14. SM5DXR
15. SMODZH
16. SM7LZQ
17. SM6BSK
18. SM3CBR
19. SK5AA
20. SM3VDX 

SM5AZS
22. SM3AHM
23. SM6HRR
24. SM7BGB
25. SM3AF
26. SM6NM
27. SM5FUG
28. SM5JBM
29. SM6IQD
30. SM5DYC
31. SM3LNU
32. SM5SIK
33. SMODSF
34. SM6USW
35. SMOAHQ
36. SM7SJR
37. SM5NZG
38. SK7AX
39. SM7HVQ
40. SM1TDE
41. SMOJHF
42. SK3JR
43. SM7CIL
44. SM5A0G
46. SK5EW
47. SM6PVB
48. SM3LWP
49. SM3DZH
50. SM6JSS
51. SMOOY
52. SM5LNE
53. SM5TC
54. SMOBDS

SMOLZT
56. SM3RSD
57. SM6VWG
58. SM5APS
59. SM7/DF6JC
60. SM5AKP
61. SM7FUE
62. SM6NT
63. SM7AIL
64. SMOJSM
65. SM3UQ0
66. SM6DER
67. SM3ARR
68. SM3DAL 
69 SM1DW

S0905 24/27
Y0409 25/25
K0105 26/25
Z0811 24/24
00409 22/25
Y0403 23/23
U0201 24/22
A0110 22/22
00407 20/23
K0503 21/22
U1110 20/23
F0607 22/21
U0806 18/21
U0806 19/21
F1210 19/21
B2403 15/23
H0517 18/17
X0307 15/23
N0311 15/21
B0705 12/22
BD401 18/16
L1211 10/19
E0709 11/14
B2301 1/16
Y0410 9/3
B0102 1/11
C0211 0/10

inte in nagon logg.

3474
3383
2124
2084
2008
1604
1350
832
750
585
510
504
208

KLUBBTAVLINGEN CW
Jemtlands Radioamatorer
VasterSs Radioklubb
Botkyrka Radioamatorer 
Kungalvs Sandareamatorer 
Sundsvalls Radioamatorer
SVARK
Ge 11 i vare-Mai m be rgets ARK 
Westbo Radioklubb
Fagersta AmatOrradioklubb 
Norrkopings Radioklubb
Gavle Kortvagsamatorer 
SK5RO
Kalmar Radio Am

SM3CER 
SM7HSP 
SM3AF 
SM4SET 
SM6WT 
SMOXG 
SM5ALJ 
SM5DXR 
SM7ATL 
SM5AHD 
SM7LZQ 
SM6HRR 
SM7CFR 
SM2KAL 
SM5AAY 
SM5BTX 
SM6FXW 
SM7PER 
SMOHEP 
SK4UW 
SM6IQD 
SM7BGB 
SMODZH 
SM1CIO 
SM3LIV 
SM5SIK 
SM3CBR 
SM6USW 
SM5DYC 
SM5VZY 
SK5AA 
SM7AIL 
SM5WQ 
SM4TIY 
SM5EPC 
SLOZZF 
SM3MQF 
SM7SJR 
SM4BTF 
SMOLZT 
SMOOY 
SK3JR 
SM1SBI 
SM3UQ0 
SM5FUG 
SMOVDZ 
SM7EDN 
SMOJHF 
SM3DZH 
SM1TDE 
SK4BX 
SM6PVB 
SM7/DF6JC 
SM6MVL 
SM7ABL 
SM3CWE 
SK5EW 
SM3RSD 
SM6NM 
SM7CIL 
SMOBDS 
SM5TC 
SM5MLE 
SK7CA 
SM4ULL 
SM5A0G 
SMOGYX 
SM5US 
SM3FBM 
SM6NT 
SM5JBM 
SL1ZXK 
SM4CTI 
SM4WGB 
SM7FFI 
SM4TLB 
SK2VY 
SM3RMR 
SMOJSM 
SM7FUE 
SM3GBA 
SM2NZK 
SM30RC 
SM6DER

44590
32500
25037
22017
21442
20484
11977
11431
11165
10447
7766
5907
5767
4432
3612
3383
2762
2699
2479
2142
1650
1482
1320
990
864
798
552 
363
288
275

KLUBBTAVLINGEN 
CW 
VasterSs Radioklubb 
Botkyrka Radioamatorer 
Sundsvalls Radioamatorer 
Kungalvs Sandare Amatorer 
SVARK 
Jemtlands Radioamatorer 
Kalmar Radio Am.Sailskap 
Westbo Radioklubb 
Gellivare-Malmbergets ARK 
Fagersta AmatOrradioklubb 
Pejl Radioklubb 
Norrkopings Radioklubb 
Gavle Kortvagsamatorer 
Aby Radioklubb 
SK5R0 
Kalmar Radio Am 
Taby Sandaramatorer 
Malardalens Radioamatorer 
Hisingens Radio Klubb 
Radioklubben Laser 
VingSkers Radioklubb 
Gotlands Radioklubb
Uddevalla AmatOrradioklubb
Radioklubben FAXE
RK vid Ericsson Radio SAB 
Radioklubben T-NABB 
Gullangets Radioklubb SK3LH 
Ham Club Lundensis 
Boras Radioamatorer 
Kronobergs Sandareamatorer

KLUBBTAVLINGEN SSB 
VasterSs Radioklubb 
Sundsvalls Radioamatorer 
Vastra Blekinge SA 
Kungalvs Sandareamatorer 
Botkyrka Radioamatorer 
Karlstads Radioklubb 
Jemtlands Radioamatorer 
Fagersta AmatOrradioklubb 

Westbo Radioklubb 
Kalmar Radio Am.Sailskap 
Gavle Kortvagsamatorer 
Pejl
Gellivare-Malmbergets ARK
Aby Radioklubb
Norrkopings Radioklubb 
Roslagens Sandareamatorer

6209
5553
5008
4990
4414
2842
2755
2408
2210

1230
181

6o

8000
6716
5881
5720 
5632
5341 
5228
5108
4452
4400
4269
4245
4035
3910
3861
3832
3490
3201 
2655
2614
2614
2411
2396

2068
1929
1826
1731
1599
1483
1428 
1380 
1310 
1255
1000
995
993
984 
929
927 
926 
862 
850
724 
589
552
469
438
426
309 
303
276
264 
264
261
260 
241 
213 
188
152
136
115
90
67
59 
41

5 
1

8000
7201
6717
6685
6684
6302
6026
5272
5189
4767
4784
4477
4384
4007
3692
3544
3396
',32>.

3275
3199
3162
2771
2765
2672
2634
2564
2361
2287
2113
2083
2067
1904
1818
1365
1267
1243
1207
1186
1167

969
967
937
854
817
786
679
678
570
490
476
440
392
391
370
359
35'<
347
319
3()f.
285
2.-I
274
272
253
242
233
229
204
189
171
167
150
149
115
111
103

81
70
64
55
15
3

SSB
Sundsvalls Radioamatorer 
VasterSs Radioklubb 
Botkyrka Radioamatorer 
Kungalvs SA 
Vastra Blekinge SA 
Fagersta AmatOrradioklubb 
Radioforeningen i Karlstad 
Kalmar Radio Am.Sailskap 
SVARK 
Westbo Radioklubb 
Gotlands Radioklubb 
Roslagens SA 
Gellivare-Malmbergets ARK 
Aby Radioklubb 
Arvika Sandaramatorer 
Kronobergs SA 
Pejl 
Gavle Kortvagsamatorer 
Hisingens Radioklubb 
VasterdalamasARK
Norrkopings Radioklubb 
SvartlOsa FRO 
Radioklubben T-nabb
Jemtlands Radioamatorer 
Uddevalla AmatOrradioklubb 
Boras Radioamatorer
RK vid Ericsson Radio S AB 
Orebro Sandaramatorer
Vingakers Radioklubb
Gullangets Radioklubb 
Adalens Sandareamatorer 
FRO Gotland 
Ham Club Lundensis 
Storuman-Tarnaby ARK

Grattis till vinnarna och tack for dnnu 
ett manads-test-dr.

73, de Rolf/BNZ

Resultat MT-12
Arsresultat

Rolf SM4BNZ 
rolfarvidsson@swipnet.se Vinteraktivitet pa 24 GHz.

Vid 16-tiden den 7/2 horde SM6ESG 24 
GHz fyren i Goteborg pa sno-scatter 
(distans ca 67 km)! Morgan ringde till 
Anders, SM7ECM, for att testa (QRB 
168 km). Ganska snabbt hors signaler 
mycket svagt ena vagen. Troligtvis har 
det ganska kalla vadret gjort att 
SM6ESG hade mindre uteffekt an de 
normala 100 mW. Anders har ca 50mW 
ut. Nagon kontakt gar dock ej att ge- 
nomfora vid denna tidpunkt.
Morgan och Anders fortsatter att testa 

en gang i halvtimmen och vid 21-tiden 
kommer signalema upp en del men det 
gar bara att fa igenom rapport ena va
gen. Nara, men nagot QSO blev det inte 
denna gang.
Det intressanta var att det under hela 

forsoket snoade ganska kraftigt och An
ders rapporterar ca 99% luftfuktighet 
eller ca 5g/m3 (teoretiskt ger 0 °C max 
ca 5 g vatten/m3 luft). Signalerna pa 3 
cm var battre an normalt samtidigt som 
det var mycket samre an normalt pa 70 
och 23 cm.
Tittar man i tabeller over dampning pa 

mikrovagsband far man intrycket att det 
skall vara lag luftfuktighet for att na 
langt. I tabeller over dampning i fuktig 
luft vid 24 GHz ger 5 g/m3ca 0,1 dB/km 
extra dampning. Over 168 km skulle 
man da teoretiskt i fri rymd totalt fa i 
storleksordningen 180 dB strack- 
dampning. I de rapporter om rekord pa 
24 GHz vi tidigare haft med i VHF spal- 
ten, har luftfuktigheten varit lag. Hur 
forhallandena sag ut vid det senaste re- 
kordet i Japan (402 km) ar oklart 
(JA3KMO och JR3EDZ. Stationerna var 
100 mW/90 cm och 200 mW/60 cm). 
Rekordet skedde i September -98 och 
signalerna varierade upp till 59!
Torr vaderlek i all ara, SM6HYG m fl 

har dock tidigare rapporterat fina signa
ler fran fyrar och motstationer i kraftigt 
regn. Tittar man i tillgangliga tabeller 
over extra dampning pa 24 GHz p.g.a. 
regn ger 1 mm regn/tim ca 0,1 dB/km 
(»5 g/m3) medan 10 mm/tim skulle ge ca 
1 dB/km! Alltsa Finns det andra viktiga 
faktorer vid utbredning i kraftigt regn 
som gor att vagutbredningen pa 24 GHz 
faktiskt forbattras!
For den som vill lasa mer rekommende- 

rar jag t.ex. RSGB’s Microwave Hand
book, Vol.3.
Forresten; vad ger man for rapport vid 

sno-scatter? 52S?

73, Mats, SM6EAN
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SK7CA
3 SP5AGT/4

432 MHz:
1 OHOAB 57628

25502
3705

Results, LY activity contest 1998
Open class
144 MHz :

OHOAB 410380
SK4EA 135067
SP2IQW 86275
SK7CA 72886
RA2FB 65940
EW4DX 17600
SP5AGT 14493
RA2FS 12773
RN2FB 9900

50 MHz:
1 SP2IQW 24740

All open class participants will receive 
awards. Our congratulations to OHOAB 
crew, for outstanding results and high 
operating techniques. We want to thank 
all stations for participating in LYAC 
in 1998, hope to hear you in 1999!

73, LY Activity Contest 
Committee
Rytis LY2BIL/LY2WR

DRIVING INSTRUCTIONS
Please find the city of Hamar on your map. 
Budor is located on road no. 25 between Hamar 
and Elverum, and find the road sign to BUDOR at 
a little village called BRENNERIROA.
The road up to Budor is a toll road.
Check in frequency will be 145.625 MHz (RV50).

usual with lectures and flea

We hereby have the pleasure to invite you to the 
annual Nordic VHF/UHF/SHF-meeting. We have 
booked the weekend 11. - 13. June 1999 at the 
resort Budor (JP50PW), near Hamar, about 140 km 
north of Oslo.
Budor is a tourist hut located about 625 m above 
sea level, surrounded with forests.

ACCOMMODATION AND MEALS
Indoor accommodation is available for 52 persons, 
and for 24 persons in 6 cabins. In addition we 
have several timber cabins without electricity or 
water. No kitchen is available for preparation of 
your own meals. We will serve all meals at 
reasonable prices.
A big caravan park is available, and if you prefer to 
sleep in a tent, that will also be possible.
Please bring your own sleeping bag or bedding.

PRICES
Indoor or cabin bed, one night NOK 100
Timber cabin bed, one night NOK 60
Caravan, one night NOK 100
Tent, one night NOK 50
Friday evening barbecue NOK 70
Breakfast NOK 60
Lunch NOK 100
Saturday Ham-dinner NOK 250

RESERVATIONS
Please forward following information with your 
reservation:
• name and call sign of all attending persons
• day of arrival and departure
• indoor or timber cabin accommodation or 
caravan
Please send your reservation to LA1BR: 
? e-mail: lalbr@online.no
• packet: lalbr@la5g.rau.e.nor.eu
• fax: +47 623 63592
• snail mail: Helge Karlsen,
Skaug, NO-2355 GAUPEN

INTERNET
For more information, please visit: http:// 
business.fortunecity.
The program will be
market.

Ur QTC februari: 
’’Cykeln rakade sta 

parkerad under tradet. 
Den blev valsmord och 
sadeln blev aidrig vad 
den varit efter 
"oljebehandlingen ”!

/v
Problemet med
gnissel i antennblocket har jag lost pa 
min skottkarra. Det finns vatten-fast fett 
som aven klarar kyla. Svart och kladdigt 
dr det - anvand plasthandskar. Du 
behover ej smorja pa 10-15 dr.

73 SM5BK

11 mar 
15 apr 
11 mai
11 jun
15 juli
12 aug
16 sep 
14 okt
11 nov

Stopp 
mar 
apr 
maj 
iun 
juli 
aug 
sep 
okt 
nov

INVITATION
The 21. Nordic VHF/UHF/SHF-meeting 1999.

Stoppdatum 1999

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 mSnaden fore inforandet.
Betalningen skall d& ocks& vara erlagd.

Strainingfran 
radiosandare 
Pdverkan pa 
Pace Makers

Jag laste med intresse artikeln i QTC nr l om 
radiostrainingens inverkan pa annan elektronik 
och speciellt det avsnitt som handlade om Pace 
Makers.
Jag har en sadan inopererad i kroppen. Den 

Pace Maker, som jag har, ar en speciell typ med 
inbyggd ’’defibrillator”. En defibrillator beskrivs 
enklast med att saga att det ar en sadan grej, som 
placeras pa en persons brostkorg och som avger 
en kraftig elstot sa att personens hjarta borjar sla 
igen. Min Pace Maker har naturligtvis inga 
plattor att placera pa utsidan utan den har tva 
elektroder, som gar till hjartats utsida Om ett 
hjartstopp eller s k kammarflimmer, detekteras av 
Pace Makem, borjar en kondensator att laddas. 
Detta tar ca 5 sekunder. Darefter gors en ny 
kontroll av hjartrytmen. Skulle denna vara 
fortsatt dalig skjuts en elstot av.

Den lakare, som skulle operera in den nya Pace 
Makem var mycket intresserad av elektronik och 
han tyckte amatorradio verkade vara en fin 
hobby. Vi hade manga och langa samtal om detta 
och kom naturligtvis ocksa in pa stomingar. Jag 
fragade honom om hur den nya Pace Makem var 
ifraga om motstand mot radiofrekvenser. Detta 
visste han inget om men lovade att han skulle ta 
reda pa det. Han aterkom med papper och penna 
och bad mig skriva ner vilka frekvenser och 
vilken effekt det rorde sig om. Jag tog med hela 
kortvagen, 1,5-30 MHz plus 144-146 och 432- 
436 MHz. Som uteffekt angav jag 1 kW pa 
kortvag och ca 100 W pa VHF- UHF. Till detta 
kom sedan antenngain, vilket gor den utsanda 
effekten nagot hogre. Han kom tillbaka nagon 
dag senare med Pace Makem och sade att ”nu ar 
det ingen risk att den slar till pga radiostraining, 
men du far absolut inte ha en GSM-telefon i 
vanster brostficka - det blir for nara Pace 
Makem”. En GSM-telefon sander standigt, aven 
om man inte sjalv ringer. Detta gor den for att 
basstationema ska veta var den befinner sig och 
pa vilken basstation den basta signalkvaliteten 
finns.

Sa, om du vet att du ska fa en Pace Maker, tala 
med lakaren om din hobby och vad den innebar. 
Jag ar saker pa att de tekniker, som finns pa de 
storre sjukhusen, kan gora nagot at din Pace 
Maker, innan den ar inopererad, liksom det 
gjordes vid min. Det har nu gatt nastan tre ar 
sedan den sattes in och det finns inga marke- 
ringar i Pace Makems minne om stomingar eller 
annat, som kan hanforas till radiostrMning. 

Den har slagit till tva ganger. Den forsta gangen 
var nar jag sov - detta vet jag p g a en minnes- 
markering - andra gangen var nar jag satt hemma 
hos SM7TE, Kjell. Jag hade vanster arm pa hans 
ryggstdd, men som tur var rorde jag inte vid 
honom. Hade jag gjort detta hade han sakert 
ocksa kant hur det kanns nar Pace Makem slar 
till! Men med annan medicin har detta elimine- 
rats.

SM7AVZ, Goran

Nr M&n
4 APR
5 MAJ
6 JUNI
7 JULI
8 AUG
9 SEPT

10 OKT
11 NOV
12 DEC
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Ailment

Insandare/debatt

Insandare i QTC
Allmant Rattsmedvetande - vad ar det? Det framsta 
rattssystem som hittills skapats i mansklighetens historia 
ar den romerska rattens system. Den romerska ratten 
inleddes med orden: ’’Dessa ar rattens bud. Att leva 
hederligt. Att inte skada nagon. Att lata envar ha sitt.” 

Detta ar ett mer an tvatusenarigt rattsbegrepp som 
fortfarande aberopas i manga sammanhang bade i vart 
land och ute i varlden.
Ar detta ett grundlaggande rattsbegrepp som aven vi 

som sandaramatdrer har som rattesnore nar vi umgas 
med varandra pa ’’banden”?. - Knappast! Sandaramator- 
ens hederskodex upptrader med jamna mellanrum i
QTC spalter och senast den uppenbarade. sig var i QTC 
97/6, forfattaren heter SM3AVQ/Lars.

Det tycks som om vissa amatorer och framfor al It de sk 
trafikpolisema, har skaffat sig en sjalvpatagen ratt att 
tillrattavisa andra amatorer vars sprakbruk ej faller 
vederborande i smaken. For inte sa lange sedan horde 
jag pa ”80” en amator som tyckte att civil- kuraget hos 
den som ’’inte vagar saga ifran”, ar daligt... att 
underlSta att huta at en amatorkollega som svar, ar 
jamstallbart med att lata nagon onykter satta sig vid 
ratten ... Vad ar det for trams?

Lat var och en ha sitt! Och lat var och en skota sitt. Det 
vi minst av allt ar betjanta av ar sk moralister, som 
anonymt pa ’’bandet” kommenterar och inte sa sallan 
lagger ut stomingar, i akt och mening att forstora for 
andra.

Sluta upp med dumhetema och hjalp i stallet till med 
att sprida ljus och gladje pa ’’banden”. Och framfor allt; 
skapa ljus och gladje i det egna sinnet!

SM7VG Hugo Johansson

Insandare
1 QTC nr 1 1999, sid 24 har SM6VVT, Tomas, en 
insandare dar han undrar i vilket interval 1 han far kora 
telefonitester. Den har uppgiften borde finnas i 
beskrivningen for testen sa att alia som deltar vet. 
Av IARU Reg 1 bandplan for kortvag framgar att 
telefoni-tester far koras i intervallen 3600-3650 och
3700-3800. Bandplanen ifraga anges i sin helhet i slutet 
av SM-Call Book, i bilagedelen sidan 16. Boken brukar 
finnas pa SSAs kansli. Om den ar slutsald sa kan Du 
nog fa en kopia av sidan fran kansliet.

Det var beklagligt att Du inte kunde fa besked om 
denna viktiga fraga av den ansvarige. Det ar ocksa 
beklagligt om den enskilde testarrangoren faststaller 
andra frekvenser for testen an de som anges i IARUs 
bandplan.

Tomas uppfattar det som en otrevlig tillrattavisning av 
en sjalvutnamnd bandpolis nar han upplyses om de ratta 
forhallandena. Det ar ocksa beklagligt. Du borde vara 
tacksam i stallet. 73 de SM0R V, Sven

Inkraktare pa bandplanens CW-del
I nr QTC nr 8 1998 anmalde jag att i frekvensintervallet 
14 060 - 14 070 pa 14 MHz-bandet, forekommer idag 
digital trafik i stor omfattning. Enligt IARU ar detta 
frekvensintervall avsett exklusivt for allman CW, och 
dar far inte ens tester med CW koras. Man bryter alltsa 
mot bandplanen. Jag stallde fragan om SSA har 
kompetens, intresse och tid att bevaka det sagda. 
Fragan stalldes utifran att SSA pa sistone av Telestyrel- 
sen tilldelats storre frihet och ansvar att handlagga 
radioamatorarenden, och att SSA da borde ta ansvar for 
att banden anvands for de trafikslag som de ar avsedda 
for.

SSAs trafiksekreterare svarade i samma QTC, att SSA 
pa arsmoten och styrelsemoten havdat att man inte ar 
intresserad av att uppratta nagon slags ’’bandpolis- 
verksamhet”. I QTC nr 11 1998 anfor SM6EHY, att en 
bandovervakande funktionarsuppgifi finns inom SSA, 
men att det ar oklart vem i styrelsen som har ansvaret 
for den.

I sitt svar anmodar trafiksekreteraren oss som kor CW 
att utnyttja bandet ifraga och tranga tillbaka inkraktama. 
Men jag undrar om trafiksekreteraren provat den taktik 
han rekommenderar. Jag har fdrsokt manga ganger utan 
framgang att tranga bort en digitalsandare. Han ar 
tamligen okanslig for mitt forsok att ta min rattmatiga 
frekvens eftersom han bara upprepar sitt meddelande 
igen och igen tills han fatt fram det - det ar ju sa att saga 
iden med de digitala sandningama. Man slass alltsa mot 
en okanslig maskin och man trottnar efter en stund.
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Maskinen trottnar inte.
I sitt svar pa min fraga ovan sager trafiksekreteraren 

ocksa att de radioamatdrer som inte ar medlemmar ofta 
har den installningen att de kan strunta i IARU Region 
1 :s rekommendationer. Ar det sa? Ar det medlemskapet i 
SSA (motsv) som avgor om jag behover folja band
planen? Det later i sa fall som baddat for kaos. 

Att SSA har fatt ett okat ansvar framgar i QTC nr 11 
1998, sid 46, Information fran styrelsen: Ny foreskrift 
pa gang. I dess delavsnitt A, tredje punkten, sags att 
”PTS kan inte ange uppdelning mellan CW och foni, 
det ar en intern sak for oss, d v s IARUs bandplan”. 
Och i QTC nr 1 1999 sid 45, Utdrag ur protokollet fran 
SSAs styrelsemote, anges under delrubriken Bandplaner 
pa HF foljande: ’’Styrelsen ansag att da PTS ej langre 
vill styra nagon uppdelning av de olika banden i vad 
avser trafiksatt sa ar det viktigt att SSA publicerar och 
havdar IARUs bandplaner anpassade till svenska 
forhallanden. ...”

Det ar uppmuntrande om SSAs styrelse alltsa faktiskt 
vill havda IARUs bandplaner. Att havda betyder att 
ingripa och stalla till ratta nar sa behovs. Uppgiften ar 
kravande. Vilka medel har vi, SSA? Ar det SSA som 
kan aterkalla licensen for den otyglade amatdren? 

Det ar viktigt att SSA nu overtar ansvaret for att 
bandplanen halls av oss svenska radioamatdrer annars 
kommer hobbyn att spara ur. Nagon maste se till att den 
faststallda bandplanen efterlevs. Den skall galla till 
dess man beslutar om att andra den.

73 de SM0RV, Sven

Svar till "inkraktare pa bandplanens CW-del. ” 
Svaret du fick i nummer 8 av QTC galler fortfarande. 
SSA:s styrelse har ingen makt att franta nagon ett tillde- 
lat tillstandsbevis och vi kan inte annat an vadja till 
sandaramatdrema att folja den av IARU rekommende- 
rade bandplanen.
Den bandovervakande uppgift som finns inom IARU 
och SSA ar IARUMS , IARU Monitoring System. 
SM6EHY har under flera ar pa ett fortjanstfullt satt 
deltagit i detta overvakningssystem. IARUMS uppgift 
ar att rapportera inkraktare pa vara band, d.v.s. kommer- 
siella stationer som da och da sander pa amatorbanden. 
IARUMS har alltsa inte nagon uppgift att kontrollera 
sandaramatdremas trafik pa banden.

Det basta sattet ar att man vanligt anmodar den sanda- 
ramator som inte foljer bandplanen att gore det. Ett litet 
problem ar att de tre olika regionema inom IARU inte 
har exakt lika bandplaner och dessutom forekommer 
sma avvikelser aven inom Region 1.
Nar det galler digitala signaler pa 14.060 - 14.070 

MHz sa kan det vara svart att med CW kunna patala att 
dom ligger pa fel del av bandet. Manga har inte hogta- 
lare eller hortelefoner inkopplade och en del av signa- 
lema kan vara mailboxar som ofta ar obemannade. Jag 
har lyckats flytta pa nagra forstaende digitala stationer, 
men oftast gar det inte. Vi har ganska nyligen fatt ett 
nytt digitalt trafiksatt, PSK31, vilket ar mycket 
smalbandigt och forhoppningsvis gar manga over till 
detta vilket skulle medfora att flera stationer far plats pa 
den digitala delen av bandet och minska trycket mot 
CW-delen.
Nar det galler medlemskap i SSA sa forpliktigar ju detta 
att man ska folja Regiion l:s rekommendationer. For att 
undvika kaos bdr ju aven icke medlemmar gore detta, 
men det kan ju handa att dom inte far upplysning om 
rekommendationema eller ocksa bryr dom sig inte om 
dessa.
Bandplanen finns publicerad i QTC nr 2/99, i SSA:s 
”SM-Call book”, och SSA:s hemsida pa Internet. 

SSA kommer att handla enligt den mjuka linjen med 
information, utbildning och diplomatiska papekanden.

SM3AVQ.

Lednings- och attitydfraga inom SSA?
I QTC nr 2 1999 laste jag en kul artikel om ’’Enkel 
och effektiv DX-antenn 4-square for 80-meter”. 
Skriven av SM3BDZ, Lars Harlin i Ostersund. Kort 
kamfull artikel! Man riktigt marker ’’pojkens iver och 
gladje over experiment han gjort och vill beratta 
om”!

Vi inom SSA behover manga sadana pojkar och 
flickor! Manga ivriga amatdrers upptackargladje! 
Som dessutom vill beratta om sina erfarenheter och 
projekt i QTC! Det sker ocksa massor av experiment 
runt om i landet, som i dag inte publiceras, men 
borde publiceras i alias vart huvudorgan QTC! Hur 
kan det komma sig?
Jag kanner manga som later bli att skriva i QTC eller 
funderar pa andra vagar, t ex att lagga en artikel pa 

hemsidan. Artikeln ar ju i sadana fall redan skriven! 
Det naturligaste i varlden borde val vara att ocksa 
QTC fick en kopia att publicera. Varfor ar det inte s&? 

Var teknikredaktor Janne/SM5AQW har en 
nyckelroll i detta sammanhang . Att uppmuntra alia 
’’pojkar och flickor” att skriva och att kanna att QTC 
ar den naturliga kanalen. Som Teknisk redaktor har 
han en viktig ledarroll i detta sammanhang, liksom 
alia andra i SSA:s ledning.
Jag kanner inte Janne/SM5AQW men jag har ju last 

hans artiklar och synpunkter genom aren och ser att 
han besitter mycket kunskap, kompetens och ar alltid 
palast. Han staller ocksa upp att arbeta for SSA pa 
ideell basis. Det ar hedervart och viktigt!
Trots det ar det bekymmersamt, for att inte saga 

deprimerande, att lasa Janne/SM5AQW:s kommenta- 
rer i spalten intill sjalv artikeln! Jag inser att Janne/ 
SM5AQW har den basta vilja i varlden att stotta och 
hjalpa lasare och skribenter. Men effekten av 
kommentarema har motsatt effekt! Kommentarema ar 
begransande, hindrande och rent av nedlatande!

Man riktigt kanner mastarens hand pa larjungens 
huvud:
- ”en 4-square ar ingenting for nyborjare”
- ’’bygger man en fasad flerelements beam pa en hoft 
blir det troligen en besvikelse”
- ”ska man lyckas maste man ha god mekanisk och 
elektrisk symmetri”
- ’’impedanser, matarledningar och fasningsnat 
paverkar F/B pa ett komplicerat satt”
- ”att satta upp en sadan har antenn behover inte bli 
dyrt”
- ”det kan ga at mycket arbetstid om man kommer pa 
ett problem da man nastan ar fardig”
- osv.

Det kanns som Janne/SM5AQW inte ser den 
viktigaste rollen han har - ledaruppgiften! 
Uppmuntraren - stottaren, osv.
Eller har jag missforstatt hans uppgift? Ar det 

kanske sa att han fatt i uppgift av SSA:s ledning att 
kontrollera artiklar? Beddma - doma - betygsatta? 
Jag tror inte det! Naturligtvis ar det sa att SSA:s 
ledning velat gore Janne/SM5AQW:s kunskap och 
kompetens tillganglig for oss alia inom SSA! 
Utmarkt!
Ater till kommentarema i QTC. Janne/SM5AQW 

har satt ihop en referenslista over andra artiklar i 
amnet. Det ar utmarkt! Har finns ju mojligheter att 
lara sig mere och fordjupa sig i amnet.
Men aven har kanns en viss smolk i bagaren med 
tanke pa det tidigare skrivna! Man kan ana mastaren 
som sager till pojken: ”Du glomde ta med referens- 
artiklar!”

”Jag skiter i att skriva”, tanker den ivrige amatdren, 
som ville beratta om ett kul experiment! 
”Den dar teknikredaktoren kanns sa grotmyndig! Jag 
vill inte ha nagon som betygsatter och varderar det 
jag skriver! Tank om nagon kunde ge mig rad och 
uppmuntran i stallet!”

Hela den ovan beskrivna ledarstilen /attityden 
skickar allvarliga och oonskade signaler till oss 
medlemmar och ar inte alias bra for organisationen! 
Det skapar avstand och dalig kontakt mellan ledning 
och medlemmar! Den leder till minskat antal artiklar! 
Den skrammer bort nyblivna amatorer. Vi far problem 
med rekryteringen! Den skapar pseudodebatter om 
organisationsfragor. Missnojet gror! Standiga 
ifragasattanden!
Enligt min asikt handlar det i grunden inte sarskilt 

mycket om hur vi organiserar oss, utan mere om 
forhallningssattet till varandra, attityder, ledningsstil 
och manniskosyn!
Hur skulle det kunna vara? Ledarens framsta 

uppgift ar ju ungefar som: ’’tradgardsmastarens 
formaga och roll att fa alia blommor omkring sig att 
blomma”. Att sjalv spela en mere undanskymd roll, 
stodja, bevattna och lata alia andra lysa!

Pa sikt kommer ett sadant forhallningsatt att ge 
resultat i okat antal artiklar och ledaren/tekniske 
redaktoren far sa smaningom sin beloning! Han/hon 
blir det sjalvklara bollplanket for alia som funderar 
pa att skriva!

I fallet ovan kan man tanka sig att tekniske 
redaktoren erbjudit forfattaren att ta med 
artikelreferenserna i sin artikel i stallet. Kanske 
erbjudit forfattaren att gore en mattsatt bild for en 80- 
meteranlaggning at honom for att fa artikeln till en 
bredare publik. Eller annat som forfattaren hade kant 
som stod och uppmuntran. Har finns store utrymmen 
for kreativitet och gott ledarskap!

QTC3 99



- Allmant

Slutligen Det ar verkligen att ge sig ut pa hal is att 
kommentera andras satt att skriva. Det ar nastan att 
trampa pa manniskors integritet. Jag ar angslig att 
jag sarar Janne/SM5AQW! Och kanske ytterligare 
ndgon!

Men artikeln satte ledarstilen/attitydfragoma i 
blixtklar focus! Det blev den tandande gnistan for 
mig att forsoka fa igang en debatt om hur vi 
forhaller oss till varandra? Hur varnar vi om SSA? 
Hur ska vi utveckla SSA, och oss sjalva? Hur ska vi 
fa in mera artiklar? Hur far vi mera medlemmar? 
Hur tar vi hand om nyblivna amatdrer? Hur skapar 
vi kreativ miljd? Hur samtalar vi med varandra? Hur 
vis ar vi respekt for varandra? Hur vis ar vi 
medlemmar uppskattning och respekt for alia som 
frivilligt och ideellt tar pa sig funktionarsuppgifter i 
SSA? Alla har vi ju ett ansvar!

Kort sagt: Hur vi far alia blommor att blomma? 
Tore Sandstrom SM7CBS
Runsbdck 6067, 386 93 FARJESTADEN
tore.sandstrom@telia.com 0485-38389

Svar: Som huvudredaktor for QTC har jag ibland 
bade svart att hinna med och saknar det tekniska 
detaljkunnandet nar det galler att granska teknik- 
artiklar innan de gar i tryck. Darfor har min granne 
SMOAQW Janne hjalpt mig under nagra ar med en 
del av det tekniska. Janne, som har bred teknisk 
erfarenhet och ar en stor entusiast, har varit vanlig 
nog att stalla upp och hjalpa till och har satt till 
mycket tid, men nu tvekar han om han vill fortsatta. 
Har du SM7CBS Tore eller nagon annan SSA- 

medlem, mojlighet att ata sig arbetet som teknisk 
redaktor for att hjalpa mig?

73 SMORGP Ernst QTC-redaktor

A ng. 4-Square.
Kommentar till kommentarer av
QTC Tekniske redaktor Janne,
Tack for Dina kommentarer ang min beskrivning av 
antenntypen 4-Square i QTC Nr. 2!
Maste dock tillsta att jag inte riktigt forstod, eller 
fortfarande inte forstar ditt syfte.
Om Du med Din travestering av Ingemar Stenmark i 

"d'a bar' a bygg" menar att jag skulle vara nat sorts 
naturfenomen nar det galler antenner, sa ar det 
naturligtvis smickrande - om an ofortjant.
Jag riktar mig i forsta hand INTE till nyborjare med 

min artikel. Isafall skulle jag ha valt ett annat objekt 
liksom utforligare text. Daremot star jag fast vid att 
det ar en enkel DX-antenn. Enkel i meningen; latt att 
fa att fungera! Jag ar aven overens med Dig om att de 
bakomliggande teoriema och sambanden ar tamligen 
komplexa. Lat oss nu inte avskrackas av det! 
Jag har hittills byggt fyra stycken 4-Square, for 

olika band pa olika QTH'n. Jag vill inte pasta att 
dessa har varit perfekta konstruktioner - i nagot 
avseende, men alia har fungerat. Bra dessutom! 
Jag valkomnar naturligtvis tekniska synpunkter och 

referenser som komplement till artiklar i QTC liksom 
kritik nar det galler direkta tekniska felaktigheter, 
men har lite svart med "Jante-lagen".
For min del har jag betydligt storre fordragsamhet 

med att man pastar att saker kanske ar "enklare an 
dom ar" an antydningar om att saker ar "sa mycket 
svarare an dom ar". . .

Men det var kanske inte helt ovantat. . .)
73 de Lasse /SM3BDZ

Svar till Lars,
Jaha - var fanns ’’Jante-lagen” i mina kommentarer - 
jag har lika svart att forlika mig med den lagen som 
jag forstar att Du har. Kanske Du laser in mera i min 
kommentar an vad
QTC-lasama gor. QTC lases ju bade av nyborjare 
och erfama hams och avsikten med min kommentar 
var enbart att ge litet mer material for de som inte ar 
sa erfama, men som blev intresserade av Din 
intressanta artikel. Funderar man pa att bygga en 
antenn for 80 m som behover fyra vertikaler med 
hdjder mellan 10 och 20 meter, bortat 90-100 m 
koaxkabel i matningssystemet samt ett hyggligt 
utrymme for radialer, sa tycker jag faktiskt att man 
bdr tanka sig for innan man satter igang. Jag har den 
stdrsta respekt for Din erfarenhet och de resultat Du 
uppnatt och om Du tycker att jag var overlagsen eller 
angrep Dig personligen i min kommentar ber jag 
sjalvklart om ursakt!

Halsningar Janne/SMOAQIV

Debati
I den programfbrklaring och egenpresentation som 
bade SM3AVQ och SM5KUX avgivit och som 
publicerats i QTC 2/99 framgar ju tydligt att SM3AVQ 
ar meritmassigt overlagsen SM5KUX.
En avgorande vasentlig, merit ar ju SM3AVQ’s 
mangariga innehav av CEPT 1 licens - ett maste for 
detta jobb!
Det ’’fikonsprak” som KUX presenterar i sin 
programfbrklaring gor knappast ett fortroendeingi- 
vande intryck och hans ’’fiasko” som DL5 kan ju heller 
inte anses meriterande liksom utrikessekreterarsskapet 
som ju heller inte visat nagot storre resultat.
Att Lars SM3AVQ inte ar den som orerar vitt och brett 
om visioner och hur forandringar ska genomforas visar 
att han ser till resultat och att han fortfarande star med 
bagge fbttema pa jorden.
Hur valberedningen, med SM7NRS som talesman, 
kunnat foresla KUX fore AVQ forefaller obegripligt 
och vittnar om an mer naivitet, undfallenhet och 
oformaga till personbedomning.
Mahanda var det paverkan utifran d v s fran bl a ordf. 
och ovriga medlemmar pa styrelsemotet som blev sa 
stark att valberedningen kande sig tvingad till sitt 
kandidatforslag?
Kanske ar det ocksa mojligt att SM3AVQ, rakryggad 
och asiktsopaverkad, inte ar den 100%-iga medloparen 
som fbrmodligen var ordf. onskar sig och i sa fall ar ju 
situationen forstalig men ej ursaktlig!
Nar sa ordf. i sitt svaromal hanvisar till Vetlandamotet 
och den dar valda styrelsevalberedningen kan man 
skonja monstret att till varje pris fa igenom 
omorganisationsforslaget. (Det var val darfor man 
accepterade Gotland som arsmotesplats -99). 
Vem foreslog foresten valberedningsdelegater? Kom 
forslaget fran nagon styrelseledamot? Formodligen! Sa 
att man sedemera skulle kunna indoktrinera dem att 
framstalla ett kandidatforslag enl styrelsens onskemal! 
Appropa det har omorganisationsforslaget som nu 
avses faststallas vid kommande arsmote fur det ju som 
rationaliseringsatgard ett lojets skimmer om man ser 
till besparingar i ekonomin.
Att en omorganisation ar nodvandig instammer jag till 
fullo i men da ska det vara radikalt. Max 8 styrelse- 
ledamoter.
Se for ovrigt QTC 1/98 sid 37 SM0NBJ; QTC 4/98 sid 
17SM4GL.
Distriktsledama behover ju knappast nagon plats i 
styrelsen, dom ska ju representera medlemmamas 
asikter och inte som nu styrelsens.

73 Pelle SM5BM

Svar till SM5BM/Pelle
Lat oss forst som sist saga att vi ar synnerligen forva- 
nade over att i QTC lasa sadana erbarmliga inlagg 
som vi last under den senaste tiden. Vi trodde i alia 
fall att ’’forfattaren” till inlaggen hade klart for sig de 
mest elementara kunskapema om fbreningsdemokrati 
och dess spelregler. Nu ar nog dessvarre fallet inte sa! 
Lat oss darfor for Pelle - SM5BM gora klart det mest 
grundlaggande.
Arsmotet ar den forsamling som utser valberedningen. 
Arsmotet ar suverant och helt overstallt styrelsen. Sa ar 
fallet aven nar det galler forhallandet valberedning och 
styrelse. Valberedningen ar den samling medlemmar 
som av arsmotet utsetts till att foresla styrelse- 
ledamoter. Det star varje medlem fritt att till val
beredningen inkomma med forslag pa ledamot att foras 
upp pa valbar plats i styrelsen. Allt detta ar faststallt i 
stadgama.
Det tillhor god ton och allman hyfs att inte misstank- 
liggora en valberedning som utsetts av arsmotet. 
Speciellt som man inte sjalv pa arsmotet visat sig och 
ej heller latit sin stamma horas under motes- 
forhandlingama.
Att under rubriken Debatt, genom antydningar lata 
paskina att ” var det paverkan utifran d.v.s. fran bl.a. 
ordf. och ovriga medlemmar pa styrelsemotet....”, ar 
rent ut sagt oforskamt.
Att styrelsen anklagas for att ’’forlagga” 1999 ars 
arsmote till Gotland, vittnar ju bara an en gang om 
bristen pa insikt.
Arsmotet ar den forsamling som ar utan inblandning av 
nagon, som beslutar om var kommande arsmote skall 
forlaggas. Att gora den kopplingen att det skulle vara 
nagot monster for att ”fa igenom omorganisations- 
forslaget” ar rent krankande. Vi undrar: varfor skulle 
inte SSA kunna forlagga arsmotet till SM1, da det 
hittills alltid har varit pa fastlandet? Varfor ’’gnallde” 

inte SM5BM nar arsmotet forlades till Gallivare? om det 
nu ar reskostnaden det galler!
I fortsattningen sags pa det mest indolenta satt ” Vem 
foreslog forresten valberedningsdelegater?” Kom forsla- 
get fran nagon styrelseledamot? Formodligen! Sa att 
man sedermera skulle kunna indoktrinera dem att fram
stalla ett kandidatforslag enl. styrelsens onskemal!” 
VET HUT!!
Du halier avslutningsvis med styrelsen om ” att en 
omorganisation ar nodvandig” BRA !! da ar vi flera som 
anser det, och atminstone vi anser, att samforstand och 
konstruktiva losningar ar bra. Det galler dock att ha 
respekt for fattade beslut och inte komma i efterhand 
och gnalla!. Lat oss da genomfora den nya organisatio- 
nen i god ordning, och lata den bli sa bra som mojligt! 
Omorganisationen och dess eventuella genomforande ar 
en arsmotesfraga, och det ar inte SM5BM som bestam- 
mer antalet ledamoter.
Avslutningsvis adagalagger Du aterigen Din totala brist 
pa kunskap om medlemsdemokrati, i den forening Du ar 
medlem i, och Du ger sken av att vama om. Var finns 
det negativa i att medlemmama har en representant i 
styrelsen, nar det finns arbetstagarrepresentanter i foreta- 
gens bolagsstyrelser?
Forsvara Dina asikter, med arliga medel, i stallet for att 
komma med forsatliga antydningar och desinformation

73 SM7DEW Jan DL 7, SM4CQQ Lennart DL4, 
SM1TDE Erik DL1 samt SMOOGX Kjell DL0

Insandare
Tisdagen 9 februari sitter jag framfor TV och ser 
direktsandningen av ishockeylandskampen mellan 
Sverige - Canada. I mitten av 1 :a perioden ringer 
plotsligt telefonen och en rost som presenterar sig som 
SM1TDE DL 1, ffagarom han kommit ratt. Jag 
bekraftar detta om an nagot irriterad. Han sager att han 
fatt ta del av mitt insandarmanus av SSA ordf, SMK och 
undrar vad jag har emot Gotland?
Jag blir givetvis ytterligare irriterad men svarar att jag 
inte har nagot emot vare sig Gotland eller dess 
innevanare, men att jag anser att beslutet att lagga SSA 
arsmote -99 dit i april helt snurrigt! Han fortsatter 
tjafsandet om Vetlanda m m och det slutar ned att jag 
onskar honom trevlig resa - pa CW 99.
Ar det har senaste pafundet fran var ordf. SMK att hitta 
proselyter som kan ifragasatta asiktsfriheten i den har 
foreningen. Han har ju boijat bra med senaste ledaren i 
QTC 2/99.

73/ SM5BM Pelle

Insandare
Linkoping den 9 februari 1999.
Sa har da andock bringats klarhet i fallen SM5KUX/ 
SM3AVQ genom insandama fran SM7ZI och SM5BM i 
QTC nr 2, 1999. Och naturligtvis med de omkliga 
svaren fran SM7NRS/Bengt och SMK.
Aven jag hade en insandare till samma QTC-nr, men 

SMK hade inte last pa yttrandefrihetsgrundlagen och 
vagrade att publicera den. Det ar som Pelle/BM skriver: 
”Det ar lagt i tak i den har foreningen”.

I QTC nr 9, 1998, sid. 17, hade SMK berett plats for 
KUX, som styrelseledamot, att angripa en enskild 
medlem, och sedan vagra publicera mitt svar. Det ar 
censur i sin varsta form!

Sa till NSR:s brosttoner. Om det ar citat eller inte eller 
ren logn med NRS:s matt matt saknar betydelse. Aven 
jag talade med AVQ per telefon, nar jag onskade hans 
tillstand att foresla honom till hans uppratthallna post. 
Och jag fick samma besked av honom med samma 
andemening. Aven om kanske bokstavsfoljden inte till 
alia delar var densamma.

I QTC nr 9, 1998, sid. 40, har vi ett ’’UPPROP” fran 
styrelse- valberedningen med en vadjan om forslag fran 
enskilda medlemmar och klubbar pa lampliga 
kandidater. Ett antal medlemmar, som troget stottar 
foreningen och lamnar forslag, mejas ner av SM7NRS/ 
Bengt, som anser att detta pa gransen till missbruk av 
demokratiska regler. Bemark att det ar stadgama, som 
galler. Om SM7NRS/Bengt har synpunkter pa dessa, sa 
bor han i stadgeenlig ordning inkomma med motioner 
till arsmotet med forslag till kloka losningar. Och inte 
brannmarka enskilda medlemmars anstrangningar att 
medverka. Och i all synnerhet, som han fatt bade 
muntlig och skriftlig information om behovet av utbyte, 
men son han ignorerar. Forsok att atminstone skota 
styrelsevalberedningsarbetet korrekt.

Aven SMK ar helt ute och cyklar. Stadgama har han 
aidrig lyckats tillagna sig ordentligt. Fullmakter kan 
anvandas till alia beslut, som tas pa arsmotet. Notera att
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Allmant
vid arsmotet ska foljande frigor behandlas: p 11. 
Faststalla det tillkannagivna valresultatet for styrelse- 
ledamoter samt av revisorer med suppieant. Om 
Arsmotet desavuerar styrelsevalberedningens resultat, si 
kan ju detta beslutas av arsmotet med eller utan 
fullmakter. Och sedan ar det fritt ffarn. Jfr med Norge. 
Generalforsamlingen dar bytte ut hela styrelsen i NRRL 
den 15 augusti 1998. En kur som SSA ocksi skulle matt 
bra av.
Nar insandare skall publiceras ar alls icke en 

stadgefriga. Att den daremot har med en ansvarig 
utgivare att gora ar helt klart. SMK:s senaste agerande 
ar ett klart ingrepp i valproceduren. Och den skall han 
akta sig valdigt noga for att stdra. Men han begriper inte 
det heller.

Och bevara oss for SMK:s ambition att ’’utbilda” 
valberedningen under ett veckoslut. Till varje 
styrelsesammantrade borde det komma en valberedare 
med uppgift att studera sammantradet och dess 
ledamoters agerande och delge dvriga valberedare. Och 
sjalvfallet skall ocksa revisionen overvakas av en 
valberedare. Dar ar inte behovet minst.

Enligt stadgama skall forsandelser markta ’’Kandidat- 
forslag” efter kontroll av medlemskap, ooppnade 
tillstallas Styrelsevalberedningen. Denna andring av 
stadgama tillkom, nar vi hade en kanslidiverse- 
pappersarbetare, som inte begrep battre, an att han 
publicerade i QTC varje inkommet valforslag. Som 
ibland ledde till att forslagsstallaren av styrelsen 
overtalades att dra tillbaka sitt forslag. Darfor skulle 
forslagsstallaren skyddas. Det ar darfor tveksamt, att 
styrelsevalberedningen tanklost meddelar styrelsen 
forslagsstallarens identitet. Nigot for SMK att tanka pa 
fdrutom styrelsevalberedningens ledamoter.

SM5FH Knut

Svar frin SMOSMK
Jag har som utgivare av QTC det juridiska ansvaret och 
kan italas enligt tryckfrihetsforordningen 1949:105 7 
kap 1 § och 4§ pkt 14 nar det galler fortal eller om 
nigon utpekas som brottslig eller klandervard i sitt 
leveme.
Jag publicerar naturligtvis alia insandare och replik till 
insandare som halier sig pa ratt sida om lagen och inte 
strider mot styrelsens beslut.

Knuts pistiende att ett irsmote med eller utan fullmak
ter skall kunna ogiltigforklara postroster fran kanske
1000 medlemmar borde sanda kalla kirar langs ryggra- 
den for de som vamar om demokratin i vir forening. 
Det var for att undvika kupper vid direktval pa irsmoten 
som postrostning infordes.

SMOSMK Gunnar

Angdende motion nr 1 fran FHs
Da FHs motion innehiller vissa felaktigheter varav 
nigra galler min person har jag beretts tillfalle att delge 
medlemmama mina kommentarer. Vid distriktsmotet i 
Eskilstuna den 22/11 97 hade Knut mycket riktigt ett 
eget organisationsforslag, samt lat han ocksa forsti att 
det skulle komma ytterligare forslag fran andra 
medlemmar. Knut ansig ocksa att det skulle vara en 
fordel om dessa forslag kunde stallas under medlem- 
mamas provning i samband med postrostningen. Jag 
lovade att hans synpunkter skulle delges styrelsen vid 
kommande styrelsemote. Vid styrelsemoten forekom- 
mer alltid punkter dar sektions- och distriktsledare har 
att rapportera vad som sig inom fiinktionen tilldragit 
haver. Vid styrelsemotet den 29-30/11 97 rapporterade 
jag ,-CWV i den frinvarande distriktsledarens stalle vad 
som forekommit pa det senaste distriktsmotet. De 
synpunkter som vid distriktsmotet ffamforts av FH, och 
av mig -CWV iterberattades vid styrelsemotet, vackte 
inget pitagligt intresse, sannolikt beroende pa att min 
argumentering ej kan mata sig med Knuts. Foljden blev 
att ingen diskussion forekom eller nagot beslut fattades. 
Missforstindet vid distriktsmote nr 2 ar svirare att 
forklara. Kanske Knut och jag tankte och talade om 
olika saker. Pa punkten sekreterarens rapport vid 
styrelsemotet den 22/11 97 fanns mycket riktigt inget 
att rapportera. Betraffande min ej sjalvpitagna funktion 
som irsmotessekreterare vid arsmotet 1998 sa tror jag 
att de som av arsmotet valjes att justera protokollet i 
sedvanlig ordning sjalva noterar och pipekar eventuella 
felaktigheter samt hoppas jag att arsmotet fortsattnings- 
vis valjer en lampligare protokollskrivare an underteck- 
nad. Slutligen beklagar jag att Knuts forslag och 
motioner ofta far ett negativt mottagande pa grund av de 
overord och invektiv som Knut gama tar till i sin 
argumentation. Detta belastar aven hans goda forslag.

SM5CWV Gunnar

Replik pa insandarsvaret fran SM7NRS
Att SSA:s valberedning foreslir en annan kandidat till 
Trafiksekreterare HF kan jag naturligtvis inte ha nagra 
invandningar emot, men nar valberedningens samman- 
kallande beskyller mej for att vara lognare sa blir jag 
tvungen att bemota detta.
Du ringde mej och meddelade valberedningens beslut, 
sa att jag skulle slippa fa det via QTC. Jag frigade dej i 
borjan pa telefonsamtalet vad som var anledningen till 
detta beslut men fick da svaret att det ville du inte tala 
om. I det fortsatta samtalet sa ’’slinker” det ur dej: ’’Man 
har sagt att du inte passar in i den nya organisationen”. 
Eftersom det var den upplysningen som jag ville ha, 
innebar det inte nagon svirighet att minnas ditt ytt- 
rande. Vad som Lennart, SM7ZI skrivit som citat ar 
alltsi helt riktigt. Kan nagon finna en forklaring till 
varfor jag skulle ljuga om en sidan sak? Jag kan det 
inte. For dvrigt anser jag att man vanligen brukar ge en 
styrelsemedlem som inte blir nominerad en chans att 
sjalv frinsaga sig uppdraget. Det ser ju snyggare ut for 
alia parter, speciellt om vederborande som i mitt fall 
varit styrelsemedlem i ca 25 ar!
Ledaren i QTC 2/99, skriven av var ordforande 
SMOSMK sager i tredje stycket att valberedningen inte 
kan kanna till alia sandaramatdrer och att forslag skall 
komma fran medlemmar, distriktsledare eller sektions- 
ledare. Da jag tog upp insandarsvaret som arende vid 
styrelsemotet tidigare i dag ( 7 februari) visade det sig 
att ingen av vare sig distrikts- eller sektionsledama sade 
sig ha varit tillfrigade.
Din avslutning av insandarsvaret ar dessutom mycket 
anmarkningsvard for att komma fran just valberedning
ens ordforande. Du anser tydligen att man inte flera 
ganger far foresli en medlem till en viss post och att 
detta ”ar pa gransen till missbruk av demokratiska 
regler”. Det ar tvartom bevis pa att foreningen tydligen 
stiller upp med kostnader for att valet skall ske enligt 
demokratiska regler.
Jag beklagar att jag med denna replik forlanger en 
otrevlig historia men jag kan naturligtvis inte lita nagon 
obefogat kalla mej for lognare.
Vanligtvis, kanske slentrianmassigt, far valberedningens 
kandidat flera roster an motforslaget, men som jag sa 
till nagon som ringde mej och beklagade min situation, 
”Jag vill hellre bli avsatt av medlemmama an av val
beredningen”. Darfor stallde jag upp som motkandidat 
trots att oddsen ar diliga.

SM3AVQ

Replik till SM7NRS angdende hans svar pa insandare i 
QTC 2/99
Jag citerar:
”Det finns medlemmar som foreslagit samma kanditater 
under dvriga forslag i manga ar och dessa personer har 
varje gang bara fatt 10-20% av rostema, samtidigt som 
det fororsakar foreningen kostnader for postrostning. 
Detta ar pa gransen till missbruk av demokratiska regler, 
nar forslagsstallare med stor sannolikhet borde veta att 
deras kandidat inte kommer att bli vald”.

Men snalla Bengt. Vad ar det du skriver ? Ar det MOT 
de demokratiska reglema att foresla en annan kandidat, 
aven om motkanditaten har en minoritet av rostema 
bakom sig ? Det mi vara sa att det ar fel pa min bild- 
ning, men i min varld ar just detta ett tecken pa demo- 
krati, man far foresla motkandidater, ar efter ar, om man 
sa vill. Det ar inte ”pi gransen till missbruk av demokra
tiska regler”, det Jr just demokratins kama, att aven 
minoriteter ska ha en mojlighet att komma till tals. Aven 
om det ar obekvamt for de for tillfallet styrande, och 
aven om det kostar.
Jag inser, att man miste fa yttra sig till insandare, vars 

innehill man med ratt eller oratt anser vara felaktigt, 
men enligt min isikt maste man aven i ’’stridens hetta” 
hilla huvudet kallt, sa man inte sager nagot man inte 
egentligen tycker (for jag kan val aidrig tanka mej, Gud 
forbjude, att detta ar din demokratisyn, i detta fall 
foreslar jag att du iker till Cuba och studerar hur det 
fungerar nar en sadan syn rider).

Det finns nagon slags ’’opposition” inom SSA, vars 
huvudman har signaler alltfor kanda att namnas har. Det 
ar mojligt, att denna opposition inte alltid uttrycker sig 
si sansat. Det ar mojligt att de far ut i fula pihopp mot 
styrelsen (och for all del valberedningen). Men vad 
finns det for skal att ge dem ratt ? Om styrelseval
beredningen, och i forlangningen aven styrelsen skall ha 
nagon trovardighet, kravs de av dessa grupper att de dr 
sansade och inte anvander sig av pahopp.

Jag kanner att jag maste sti upp for demokratin inom 
SSA, aven om det innebar att nigon eller nigra blir 
forargade, eller kanske kanner sig trampade pi tima. 
Men detta ar yttrandefrihetens pris, aven om det innebar 
att jag gor mig ’’omojlig”.
Lit mig fa avsluta med ett passande citat, som kan 

passa som rattesnore for sival styrelse som valbered
ning, jag tror det harror frin 50-talets Frankrike, dar en 
foretradare forr kyrkan skall ha sagt till en kommunis- 
tisk landsman:

”Jag delar inte din isikt, men skulle kunna gi i graven 
for att du ska fa behilla den”.

Med basta 73 till alia,
SM6HCJ, Olle
(Vice trafiksereterare VHF).

Visst ar det trevligt med livfulla debattartiklar och 
insandare. Men skriv kortfattat - vilket kan vara nog si 
svirt!

Bland annat foljande material utgir pi gund av 
utrymmesbrist och kommer i stallet att publiceras i 
kommande nummer av QTC:
• SM7GVF VHF Bandplan
• SM5RIN/DI6AKC ’’Konigs Wusterhausen - den 
tyska radions fodelseort”
• SM1WXC ’’Varldsradiolyssnare”

Rokanmdlningar

Near Vertikal Incidence Skywave Communication 
Theory, Techniques and Validation 
by LTC David M. Fiedler, (NJ ARNG) (Ret.) and 
MAJ Edward J. Farmer, P.E. (CA SMR). 
World radio Books 1996.
Ett 144-sidigt kompendium av tidigare publicerade 
artiklar om kortvigssamband over korta avstind. 
Innehillet ar grupperat i teori, tekniska anvisningar 
och tillampningar.

Vid kommunikation over Near Vertical incidence 
Skywave- NVIS - anvands antenner med horisontell 
polarisation och si lig antennhojd att radiovigen i 
huvudsak blir riktad rakt uppit. Vid ratt vald 
trafikfrekvens reflekteras di vigen tillbaka till jorden 
inom en radie av c:a 300 km. Optimala trafik- 
frekvensen (FOT) varierar bl.a. med forbindelse- 
avstind, solflackstal, irstid och tid under dygnet. Vid 
NVIS-kommunikation finns FOT nigonstans mellan 
c:a2och 12 MHz.

Se aven notisen New Books i QST November 1998, 
sid 34.

Everything You Forgot to Ask About HF 
MOBILEERING
by DK ’’Don” Johnson, W6AAQ.
World radio Books 1997.
Ett 63-sidigt kompendium om hur sandarantenner for 
kortvig bast installeras i fordon. Stort utrymme ges 
hur fbrlustema i antennsystemet kan hillas nere. 
Minga illustrationer och litteraturhanvisningar berikar 
innehillet. Forfattaren har under minga ir experimen- 
terat med mobila kortvigsantenner. Ar 1988 kom han 
ut med boken 40 Years of HF Mobileering och 1993 
med boken 40+5 Years of HF Mobileering. Hans 
senaste antenninnovation kallas DK3, vars resonans- 
frekvens kan varieras over hela kortvigsomridet. Det 
gors si att induktansen i mittspolen kan varieras med 
en i masten inbyggd elmotor - en konstruktionside 
som tagits upp bl. av . av foretaget High Sierra 
Antennas.

SM7KHF Lennart Wiberg

Svenska kryptobedrifter 
av Bengt Beckman (Kc5).

Boken, som gavs ut 1996, beskriver hur Arne 
Beurling knackte den tyska chiffertrafiken. Temat 
intresserar sakert minga radioamatdrer och i boken 
piminns jag ocksi om mina egna upplevelser frin 
denna tid; di jag som scout larde mig CW, blev 
signalist vid A6 i Jonkoping 1937 och vid A7 pi 
Gotland 1939 och beredskapstiden i Stockholm. 
Jag kanner starkt for boken och kan rekommendera 
den!

SM7HIG Staffan
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Kolla > 
var 

Web Site 
www.afr.se^

fKI Ny rig ? 
Vand Dig 

med fortroende 
till oss!<_ ____ >

Du kan aven nd oss pd vdr E-mail-adress: afr@afr.se

SM3AFR - Tommy 
a 060-17 14 17 
Mobil 070-344 48 08

SM3CER - Janne
S 060-56 88 73 

Mobil 070-663 86 25

Tungatan 9, 853 57 SUNDSVALL Tel. 060-17 14 17 
FAX 060-15 01 73 

Bankgiro 5802-5164 
Postgiro 417 31 20 - 9

A

IC>756 HF transceiver + 50 MHz Pris: 23 900:-

Nu finns CAB-aktuellt pa natet:
Farsk begagnatlista m. m. pa

http://samlaren.se-swed.net/cab.htm

TEN-TEC-byggsatser
1208 - Trans verterbyggsats for 50 MHz/14 MHz
Koppla den till Din 14 MHz transceiver (input 3 - 5 w) och Du

NYTT!
ar QRV pA 50 MHz med 8 watt.
Enkel omkoppling pA frontpanelen mellan HF och 50 MHz. 
Snabb tyst PIN-diod T-R-switchning for QSK-trafik.
12-15 VDC, 3 A yttre spanningskalla. 1.355,-

1209 - Trans verterbyggsats for 50 MHz/144MHz
Som ovanstaende, men for 144 MHz transceiver. 1.355,- 

1254 - Mottagarbyggsats -100 kHz - 30 MHz
Utover ndjet att sjaiv bygga far man en suveran dubbelsuper 
mottagare for AM-SSB-CW, med digital avlasning,
RIT, 15 programmerbara minnen.
Inbyggd hogtalare. 2.195,-

ICOM Kenwood Yaesu etc
1253 - Mottagarbyggsats - 9 band, 1,8-22 MHz
En klassisk "forsta radio"-byggsatsen. Ingen trimning nod
vandig 995,-

Vi saljer alia marken.och byter garna in Din utrustning, 
(beg. mot nytt eller beg. mot beg.)Vi tar emot till forsalj- 

ning. Valkommen!

CAB -dektronif^ AB
Sedan 20 ar till radioamatoremas tjanst

Box 4045, 550 04 JONKOPING 
tel. 036- 16 57 60, Nils (SM7CAB) 

036 -16 57 61 (automatisk ordermottagning) 
036 - 16 57 66 (telefax)

ICOM • KENWOOD ■ YAESU
AMERITRON - CUE DEE - CUSHCRAFT - HEIL - IRCI - KLM - MFJ - TIMEWAVE

TRANSCEIVERSICOM

mailto:afr%40afr.se
http://samlaren.se-swed.net/cab.htm


■♦TiTiVTiFI4J
Annonspris for medlemmar 40 kr for annons 
om hogst 200 tecken. Darefter 5 kr for varje 
p&bdrjad grupp om 40 tecken.

For affarsmassig annonsering samt for icke 
medlemmar ar grundpriset 100 kr for 200 
tecken och tillagget 10 kr per grupp om 40 
tecken.

Text och detaining i forskott - skall finnas 
senast den 10:e mSnaden fore inforandet hos: 
SSA, Box 2021, 123 26 Farsta.
Postgiro 2 73 88-8. Bankgiro: 370-1075. 

Det g&r utmarkt att utnyttja postgirots inbe- 
talningskort dar annonstexten skrivs pa textde- 
len. Tank pa att vi utnyttjar optisk avlasning 
och endast erh^ller en kopia av inbetalnings- 
kortet dar annonstexten kan vara sv^rlast. 
Skriv darfor extra tydligt!

Kopes
□ Soker servicemanual till Kenwood TS 
130S. Garna som lan for kopiering. 
SM6GZN Bo
(2)0345-17310 (arb), 0345-17444 (bost)

□ Kopes
• Hydralisk ant.mast. max 15 meter.
(2)SM5RT Kurt 08-7734025.

□ Kopes
•Atlas - 180-210
SM5CDR Tage (2)013-63136

□ Kopes
• Antenn 2m 6 element Vargarda
• Vargarda mast delar + rotor
• Antenn 70 cm 13 element
• Vargarda mastpreamp 2m
• H 1000 kabel 50 meter
SM7WSJ Hakan (2)0370-22277

□ Kopes
• Kenwood tr 9130 el. Icom IC-290.
• 2m slutsteg 20 amp. p.s. SP2
• 2m preamp.
• 9 element Vargarda.
• Antennrotor.
SM2OXB Henrik (2)090-127053

□ Kopes
• Nataggregat cirka 2000-2500V, +300V 
samt 50 - 100V
• Headset till Icom
SM6CLU Lennart (2)0515-720042 
e-post: sm6clu@mail.bip.net

Hamannons - nasta inforande: 
Text och detaining i forskott! 

Skall finnas betaid senast
Onsdag 10 Mars

hos: SSA kansli, Box 2021, 123 26 Farsta. 
Postgiro 2 73 88-8. Bankgiro: 370-1075. 

Du kan aven sanda manus via e-post: 
hamannons@svessa.se

Begar svarskvittens!

Saljes
□ Radio
• Drake TR4C inkl bordsmic 2800 kr.
• RF-301A SSB Transceiver US-Army 2-
15 Mhz (Collinsfilter) inkl ant.avst. med 
rullspolar. 7.500 kr.
• DSP-10 Signalprocessor till TS 850 
2.000 kr.
• Satellitmottagare (vader) 137.5, 137,620, 
137,850. Inkl program for PC 1200 kr.
• Motorola HT-800 (2st) 70cm/8Kan 432- 
445Mhz CCIR+ Subton Inkl. Batt och 
laddare 2.800 kr.
• Motorola GM 350 100Kan/25W Scan
ning 136-174 Mhz. 4000 kr.
• ICOM 735 Kortvagstransceiver 5.500 kr. 
Matinstrument:
• PM 3055 Philips oscilloskop 60Mhz/ 
2mV 3.500 kr.
• Fluke 45 Multimeter Se ELFA-Kat. sid
1487 4.500 kr.
• Oltronix B32-10R Laboratorieaggregat 
0-20V/0-20A med strombegransning
1.900 kr.
• PM6650 Universalraknare DC-1.5Ghz 
2ns singel shot res. Inkl IEEE 6.500 kr.
• PM5132 Philips funktionsgenerator
0.1Hz-2Mhz 2.500 kr.
• Spektrumanalysator (Digital) 10Hz-
1.8Ghz med trackinggenerator Ring for 
info. SMOBVG/Olle (2)08-56034450 
E-Post: olleli@algonet.se

□ Wattmeter Bird 4411 0,l-100W 400- 
1000MHz i ladervaska 900 kr.
• Plugginelement till Bird 43 25W, 
1000W 100-250MHz 200 kr./st
• Matchbox MB450 (for att trimma 
antenner 400-525MHz) 300 kr.
• Wattmeter Bird 4308 (visarinstrument 
trasigt) 300 kr.
• Telegrafinyckel SSA 200 kr.
SM4GGC/Stig (2)054-530028

□ Saljes
• Transceiver Drake R4C-T4C 2.500 kr
• Digital Frekv.meter. Nogrannhet +-0.1%
• 1 st 2.5 -4.0GHz,
• 1 st 3,3 -4.9GHz
1000 kr /st SM5RT Kurt (2)08-773 4025

□ Saljes
• Scanner 2/70 cm 80 MHz flyg/marin-
band, 20 kan 1.400 kr.
• Disconant 75-500 MHz, kraftig 450 kr.
• ZIP-Drive 100 Mb ny 700:-
• Comvik 450NMT for ombygg 300 kr.
• 10 kan fickscanner 80 MHz X-tal 250 kr.
• T37 Telex 50 kr.
SM7HNF/Ake (2)0491-17960

□ Saljes
• IC-746. Nyskick. Kord endast ett fatal 
QSO-n. Originalkartong. 10-manaders 
garanti kvar. 16.000 kr.
SM3GBA Sven-Erik (2)060-101236

□ Kenwood receiver R-1000 AM, SSB, 
CW. AC/DC UFB skick i originalforpack- 
ning. 1.500 kr. SM7WUI (2)040-260267 

□ Saljes. For bl a fbljande dodsbons 
rakning: SM4IWC, SM5PE, SM5DNA, 
SM0RUS, SM0SNY och SM3LX samt ej 
dodsbo SM0PW.
• Uniden UBC-200 XLT handburen 
scanner 1500 kr.
• Bandspelarmikrofoner. 20 kr.
• Elektr.rdr 813, trol. nytt. Giv bud.
• Do Elmac 4-125A trol.nytt. Giv bud.
• Kyoritsu KEW SNAP modell 2608 
tangmeter, 600 A ac, mm 500 kr.
• Kew flat tester modell 1503 med fodral. 
50 kr.
• Yufung YF-51 multimeter med fodral.
75 kr.
• Batteriprovare HB-207. 50 kr.
• Div. radio litteratur t ex nagra CQ, QST, 
Wireless World, QTC nagra argangar 
mm; begar lista.
• Mascot 7410 nat.aggr. 13V, 5A. 700 kr.
• Sma vaggladdarel nataggr. 50 kr. /st.
• Saga 300 nataggr. 13V= 3A. 300 kr.
• Daiwa AF-606 all mode actlv filter.
400 kr.
• Cuu-Dee Al-mast, tva mastdelar plus 
toppror ca 15 m hoj-, sank- och fallbar 
med 2 winchar och bottensektion (nypris
23.800 kr.) 14.000 kr.
• Frltzel-beam FB-33 10-15-20 m.
3.000 kr.
• Daiwa CN-550 SWR/PWR ,140 -250 
MHz, 200W 600 kr.
• B&W FL 10/1500 LP-filter. 300 kr.
• Teleskopant./ PL-259 for 27 MHz.
50 kr.
• 2 st likriktarstaplar. Ersatter roret 816. 
Giv bud. 2 st d:o men ersatter 866. Giv 
bud.
• Zodiac HMH-01 handmikrotel. med 
hallare. 300 kr.
• Konverter, hembygge, for 2 m. Ut 28-
30 MHz. lOOkr.
• VFO, hembygge, 23,948-24,439 MHz.
100 kr.
• Strupmikrofon surplus. 100 kr.
• Maxon MA-2472 ny electret konden- 
satormikr. imp. 1 kohm. 200 kr.
• Handic dyn. mikr. 500 ohm, med 2 
tongafflar. 100 kr.
SM5KG Klas-Goran Dahlberg
(2)arb. 08-896500, bost. 08-89 33 88

□ Antenner. FD-4 ny 600 kr.
• 2x19 m. dipol m. cirka 20 meter 450 
ohm oppen stege 300 kr.
• Vindmatare m. mycket lang feeder och 
instr. 1.000 kr.
• Stor vridtrafo 0-360 V m. instr. 500 kr. 
SM7CWW Paul (2)0431-26000

□ Sommerkamp TS-146DX, Mobil FM- 
lada. 5, 10 och 50W. 40 minnen. Kom- 
plett i originalforpackning. Obetydligt 
anvand. 2.000 kr.
SM5VCI Tony (2)011-64823

□ Mirage B-1016-G Pre-amp GaAsFet 
21/15dB. In 0,5 - 15W. 10W in 160W ut. 
1.800 kr. SM5-VCI Tony (2)011-64823 
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Prisexempel

572B Svetlana 950:- 
4CX 250B 1.350:-
L H MUSIK & AUDIO AB 

Sickla Strand 63 131 34 NACKA 
Tel:08-7180016 Fax: 7185970 

Internet: www.lh-musik.se

□ Transceiver 420 MHz YAESU FT 
480R 2.500 kr
• Transceiver 144 MHz ICOM IC -2 SAT 
+ hogt/mic HM 46 + lad. 1 000 kr
• Transceiver 144 FM ALINCO DR-150 
800kr
• Kanaltrx 420MHz ombyggd 200kr
• Mottagare SANGEAN ATS -909
1.200 kr
• Slutsteg HEATH KIT SB 220 5.000 kr
• Antennavstam.enhet DRAKE MN -2000 
1.000 kr.
• Lagpassfilter TV - 1000 LP - low pass 
filter 52 ohm max 1000W under 30MHz. 
200 kr
• Hogpassfilter LUXOR 19 00040-02 f. 
cut off 41 MHz 100 kr.
• Staendevagm. 2 st liten mod. 25 kr/st.
• TIMEWAVE DSP-59+ 1.500 kr.
• Peak/notch IC audio filter KATSUMI 
CW 202. 200 kr
• Likr. ICOM mod PS 15 500 kr
• Likr. 13,8V/6A 75kr
• Reg. In 18V/3A ut 14V/1,5A 50 kr
• Manipulator BENCHER svart 300 kr
• Koaxomkopplare POLYSWITCH PS750
100 kr
• Antennrela litet 100 kr
•2m kvartsvags antenn med magnetfot
100 kr
• Div delar till mobilantenner 50 kr
(2)08-7117474

□ Saljes
•SP aggr 13 V
• Knwd MC-50
• LP Filter TP 30
Pris 8500:- pkt eller delar.
Ulf Okvallstid 08-291979 och 964555.

□ Till salu:
• Receiver ICOM-IC 735 6000 kr
• Power Supply ICOM- No/JC-P-515
1000 kr
• Computer Interface Modem Model 
MFJ-1278 1000 kr
• Mikrofon: Dynamic MC-60 o
Kennwood MC-60 600 kr
• Preselektor Mizuho SX-3, 800 kr
• Power Supply Bell Sonic PS 241 500kr
• Aldre Telegrafnyckel fran 30-talet.
2000 kr
Vid paketkop kan pris diskuteras
Kontakta Bjorn (2)08-302309

□ Saljes
• Fabriksnya ror: 813, 4E27A/5-125B, 
QY 3-125, 200 kr/st.
• QB 3,5-750 100 kr/st.
• Vridkondensator 100+200 pf, 2xl00pf, 
m fl.
• Rullspole 30uH kraftig med raknare
• Trafo 230/1700V 850VA, 220/2x550V 
500VA.
• Trx Dentron 200W, prototyp 12V
500 kr.
• Div HF-drosslar, Mica-kond etc.
• Samt mycket mera, ring och fraga. 
SM6CVL Olle
(2)Tel/faxO33-127631 e 18 sakrast.

□ Saljes
• Kortvags slutsteg Yaesu FL-2100Z
6.900 kr.
• Kortvags slutsteg Kenwood TL-911

5.900 kr.
• Nataggregat 35A reglerbart 1.300 kr. 
Ev. byte. SM6VKC Peter (2) 0520-96431

□ Kenwood
• TS-130S filter mic 12V kabel 3.500 kr.
• TS-820 VFO 240/12V display 3.500 kr.
• TS-830VFO 230 5.000 kr.
• Drake TR4C, AC4, MS-4, Mic 444
• Yaesu FT-707 line 240/12V kompl.
3.500 kr.
• Massor med mikrofoner, headset, mm. 
Ring for information. Allt i mycket fint 
skick. SM3ATX (2) 063-35430 

□ Saljes
• Icom IC765 i nyskick inkl headset 
15000:-
• Yeasu FT736R 2m/70cm inkl 23cm-, 
6m- och ATV-modul & bordsmik. Bud!
• Hogeffekts Koax.rela,transfer,N-kont, 
nytt 700:-
• Memorykeyer SuperC-MosII nyskick
1.000:-
• Natagg 13.8V/22A nytt 600:-
SM7UYJ/Roger (2) 046-141273

Efterlysning
□ SM6WET efterlyses. SM0JHF
Henryk, e-post: smOjhf@qsl.net

Affarsannonser
□ Saljes:
• Nataggregat 13,8 VDC max 6A.
Nytt. 550 kr.

• Bordsmikrofon ALAN +4.
Utrustad med VU-meter, kontroller for 
Gain, Eko och Double Tone Roger
Beep. Ny i orig.kart. 1125 kr.

• Laboratory Power Supply. 0-30 VDC. 
Strom 0,05-2A. Analogt instrument.
Nytt. 765 kr.

• Elektroteknisk handbok. Band 1-4.
Skriven 1943. 400 kr.

• Telelandet Sverige av Torsten Althin. 
Utgiven till Telegrafverkets hundra- 
arsjubileum av Kungliga Telegraf- 
styrelsen/Stockholm 1953. 130 kr.

• Shortwave Receivers. Past & Present.
Comm. Receivers 1942-1997. 340 kr. 

Tekmar (2)0320-397 73, 070-337 35 18 
http://homc.swipnet.se/~w-90664

□ Stamplar. Designa sjalv din adress- eller 
QSL-stampel. Rita en enkel skiss sa ordnar 
jag korrektur for ditt godkannande.
• Sjalvfargande stampel, max. storlek 35 x 
15 mm. Amatometto endast 190 kr. 
SMOAGD/Erik (2)Tel/fax: 08-59129417.

ELEKTRONROR

KOMPLETT 
ELEKTRONIK- 
TILLVERKNING

• Produktionsanpassning
• Prototypbyggen
• Serietillverkning
• Ytmontering
• Halmontering
• Apparatmontering
• Provning och ICT-test
• Egen tunnplatsverkstad
Tillsammans med vara kunder ska- 
par vi praktiska, produktionsvanliga 
och kostnadseffektiva Ibsningar for 
inbyggnad av all slags elektronik.
Ring oss du ocksa - vi har 40 ar i 
branschen och ar certifierade enligt
ISO 9002 E

I

[^LINDEBERGH
l. 7 ELEKTRONIK AB

Box 20123,161 02 Bromma 
Tel 08-98 84 90, fax 08-98 33 40 

e-post: info@lieab.se
www.lieab.se
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Single Op - SSB
1. SP7MTF
2. RA3WA
3. PA0IJM

10. SM2EKA

Topp 3 + SM 
Single Op - Mix
1. UA9TQ A
2. RA3FO A
3. SM3CER A

Klasser:
A - single operator, CW/SSB,
B - single operator, CW, 
C - single operator, SSB, 
Sverige
Call Klass cfm
SM3CER A 1343
SM5AOG B
SM5BDY B
SM2EKA C

360
200
356

SM0BSB X
SM2EZT X
SM4DTL X
SM7CIL X

wkd
1343
370
200
366

X - Calls of participants determined using computer 
analysis 73 de LRSF

FrAga: Var hittar jag regler till 
samtliga HF tester ?

Svar: Hos SM3CER Contest Service 
sa klart!

www.sk3bg.se

Contest
Tavlingsnytt kortvSg

SM0TTV/Andy - Andrei R. Dulski 
Ullerudsbacken 63, 123 73 FARSTA 
Tel/Fax 08-942551
E-mail: sm0ttv@qsl.net 
Cluster mail: SM0TTV@SK0AR-6

SKD Nyarsdagen 1999

Gladjande nog tycks aktiviteten ha varit 
riktigt hog denna SKD. 37 stationer 
sande in logg. Mojligheten att skicka 
logg per e-mail tycks ha fallit herrerna i 
smaken da 14 stationer utnyttjade detta. 
Men Ni hade ju sakert skickat in logg 
aven om det bara hade gatt med heder- 
liga gamla papperloggar, eller hur?

Det loggades 377 QSO, flest QSO 
loggade SM0GOO med 24 st foljd av 
SM4AIO och SM5BUH med 20 st var. 

Det avgavs en hel del roster, de som 
fick minst 2 st har diplom och/eller 
sticker att vanta pa posten. Fick Ni 
diplom i senaste midsommar-SKD blir 
det bara en liten klisterlapp till att pryda 
det diplomet med.

Se for dvrigt resultaten som aterfinns 
under rubriken ’’Telegrafi” i detta 
nummer av QTC.

Baltic Contest 1998
(call,section,points cfm/wkd)

HF TSvIingar Mars
Fr&n I rm. utc T&vtingens namn Mode 1 Rogter
Ti 2, 02: CX> - 04:00 ARS Spartan Sprint March CW 1
Fr5. 
16:00

SO 7.
23:59 | CZEBRIS Contest CW

1 -

Lo 6, 
00:00

Sb 7, 
24:00 ARRL Intemat. OX Contest SSB 2-99

TI 9j 
17:00

On 10, 
17:00

CLARA & Family HF 
Contest * CW/SSB

-
Lb 13, 12:00 - 17:00 DIG QSO Party (10 - 20 m) SSB 1 -
L6 13,
12:00

1 Sb 14.
I 12:00

RSGB Commonwealth
Contest CW

Lb 13,
14:00

I MA 15,
I 06:00 QCWA QSO Party SSB -

SO 14. 07:00-09:00 DIG QSO Party (BO m) SSB -
Sb 14. 07:00- 11:00 UBA Spring Contest SSB -
SO 14. 09:00- 11:00 DIG QSO Party (40 m} SSB -
Sb 14. 14:00- 15:00 SSA M An ad st e st nr 3 CW 1-98
Sb 14s 15:15 - 16:15 SSA MAnadstest nr 3 SSB 1-98
SO 14, 13:00 - 22:00 High Speed RTTY Sprint * RTTY
Sb 14,
18:00

Md 15,
01:00 Wisconsin QSO Party CW/SSB

Lb 20, 
00:00

Sb 21,
24:00 Alaska QSO Party 3W/SSB

DIG
Lb 20, OO: 00 - 24:00 Somerset Homebrew test CW/SSB -
Lb 20, 
00:00

Sb 21, 
24:00 YL-ISSB QSO Party* SSB -

Lb 20, 
00:01

Sb 21. 
24:00 Bermuda Contest CW/SSB 3-95

Lb 20,
02:00

MA 22,
02:00

BARTG Spring RTTY
Contest* RTTY 3-97

Lb 20, 
12:00

Sb 21,
12:00 DARC SSTV Contest SSTV -

Lb 20. 
12:00

Sb 21,
12:00 Russian DX Contest CW/SSB 3-97

Lb 20, 
18:00

Sb 21, 
05:00 Virginia QSO Party (1) CW/SSB -

Sb 21,
11:00

Ma 22, 
02:00 Virginia QSO Party (2) CW/SSB -

LC 27, 
00-00

Sb 28,
24 DO

C Q WW WPX c ontest | SSB Detta 
nummer

Missa intel
CQ-World Wide 

WPX Contest

SSB: 27-28 Mars 
CW: 29-30 Maj 

Startar: 00:00 UTC 
Slutar: 24:00 UTC

TOEC reflektorn
Vart forum for contest i Sverige: 
TOEC-reflektorn.

Denna ’’reflektor” kan alia som har 
tillgang till e-mail och ar intresserad 
av tester i Sverige vara med pa. 
Instruktion:
Skicka mail till:
TOEC-request@contesting.com 
I mailet skriver du: 
subscribe TOEC SMxxxxx

Vill du skriva inlagg skickar du till: 
toec@contesting.com

Mer information Finns pa TOEC’s 
hemsida: www.qsl.net/toec

n one
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MS
QRP

QRP 
QRP14 
SSB
AB 
3.5

CW
Class 
AB 
AB low 
3.5

Call Year Score QSP’s Prefix
SM5IMO -96 2.326.896 1728 624
7S5AA -93 1.421.910 1580 518
SM6CPY -81 45.570 209 105
SM7PKK -87 362.082 562 259
SM0JHF -93 1.738.092 1504 601
SM0HTO -93 709.219 608 497
SM0HTO -89 146.845 300 215
SL3ZV* -97 4.571.244 2766 774
SM5GMG -88 661.242 732 382
SM5CCT -87 44.936 206 137

SM5GMG -91 4.026.724 2069 734
SM7DLZ -82 327.012 701 229
SM5AQD -86 936.992 937 376
SM2EKM -86 3.336.734 2401 673
SM2EKM -83 2.721.114 2111 486
SM5IMO -91 1.948.896 1356 606
SL2ZZU -80 6.491.169 4310 579
SM0DJZ -90 223.779 471 291

7S5AA - VK5DXI
SL3ZV - BDZ,CVM.JLA.OJR,TXT

Svenska
Rekord: 
CQ - WPX 
Contest

SM3SPG Gunnar gor justeringar uppe i 
den 42 meter hoga masten hos SM2EKM 
i Boden. Antenner:
5 element plus 5 element for 20 meter.
6 element plus 6 element for 15 meter.
6 element plus 6 element for 10 meter.

SM2DMU "Mr Cue Dee ” lastar mast- 
bitar till SK3GW. Moraliskt stod dr 
SM3EVR.

SM2EVR kor DX-ringen fran Boden.

Dags for CQ WPX!
SM3SGP, Gunnar Widell

Den 2 7-28 mars gar WPX 
testen pa SSB och 29-30 maj 
WPX CW. CQ WPX dr en av 
de verkligt stora testerna som 
dger rum varje dr, och 
aktiviteten pa banden dr pa 
topp. 1999 kan bli ett dr da 
manga rekord slds

For oss i Sverige ar det alltid svart att 
placera oss pa topp platserna i varlden, 
men det betyder inte for den skull inte att 
vi inte har chans. Vid ett flertal tillfallen 
har nagra svenska stationer visat framfotte- 
rna och toppat listorna. For er som inte 
satsat ordentligt i WPX forut, ar det dags 
i ar. Single band 15 eller 20 meter kan ge 
med lite tur med konditionerna ge bra 
topp placeringar. SM2EKM har tva svar- 
slagna rekord.
I WPX testen Finns aven manga “annor- 
lunda” klasser, som manga inte vet om. 
Intressanta klasser:
• Low power klassen, finns for All band 
eller Single band
• Tribander/Single element, for de som 
kor med tribander och dipoler.
• Assisted, for de med slutsteg och 
cluster
• Assisted/Low power, for de UTAN 
slusteg och MED cluster.
• Rookie, for nyborjare.

Du behover alltsa inte tavla mot “Mega
stationer” som SL3ZV, SK.0UX eller 
SK3GW. I dessa klasser kan du tavla mot 

jamnlika och du har stor chans att kapa at 
dig ett snyggt diplom att pryda shacket 
med. I flera klasser har aidrig en SM 
station deltagit, vilket betyder att du latt 
kan sla det svenska rekordet!

Aven om det ar svart att placera sig bra 
i varldsresultatet, kan man alltid jamfora 
sig med andra stationer i Scandinavien. 
OH och LA stationer brukar oftast ha 
likvardiga konditioner som vi i Sverige.

Tips for att oka din poang:
• Var aktiv sa mycket av tiden som moj- 
ligt. Tala om for andra familjemedlem- 
mar att du kommer att kora testen seridst. 
(Kanske for du hjalp att bre mackor?)
• Forsok vara bevaka oppningar mot USA 
och Japan. Dessa lander har oandligt med 
prefix och okar snabbt din multiplier.
• Low band (160-80-40) ger dubbel po
ang. Utnyttja det om det gar segt pa hogre 
band.

WPX ar en “jobbig” test i och med att man 
i rapporten ska utvaxla serienummer. Det 
ger i sin tur bra traning for var egen SAC 
i September, dar du kan vinna priser bara 
genom att lufta din signal nagra timmar.

Alla contestloggprogram har CQ WPX 
med, och om du provar att kora for forsta 
gangen med datorloggning kan det vara 
lampligt att fraga nagon erfaren. Ta kon- 
takt med nagon ur resultatlistorna som 
brukar kora test.

I Sverige har vi numera forbud mot check- 
logg (hi). Lat oss hoppas att vi slipper 
vinna checkloggsklassen i SAC fortsatt- 
ningsvis.

Contest

SM2CEW
Peter

i

b
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SSB: March 27-28 
CW: May 29-30 

Starts: 0000 GMT Sat. 
Ends: 2400 GMT Sun

the 42nd annual CQ World-Wide

WPX Contest
Contest Period: Only 36h of the 48h contest period 
permitted for Single Op. stations. Off periods must be 
a minimum of 60 min in length and clearly marked in 
the log. Listening time counts as operating time. 
Multi-Op. stations may operate the full 48h.
Objective: Object of the contest is for amateurs 
around the world to contact as many amateurs in 
other parts of the world as possible during the contest 
period.
Bands: The 1.8,3-5,7,14,21 &28 MHz bands may be 
use. No WARC bands.
Types of Competition: (For All Categories) All 
entrants must operate within the limits of their chosen 
category when performing any activity that could 
impact their submitted score. Transmitters and 
receivers must be located within a 500m diameter 
circle or within the property limits of the station 
licensee, which ever is greater. All antennas must be 
physically connected by wires to the transmitters and 
receivers used by the entrant. Only the entrants callsign 
can be used to aid the entrants score.
1. Single Operator (Single band and All band)
(a). Single op. stations are those at which one person 
performs all of the operating, logging and spotting 
functions. Only one transmitted signal is allowed at 
any time, (b) Low Power: Same as 1 (a) except that 
output power shall not exceed 100W. Stations in this 
category will compete with other low power stations 
only, (c) QRP/p: Same as 1 (a) except that output 
power shall not exceed 5W. Stations in this category 
will compete with other QRP/p stations only, (d) 
Assisted: Same as 1 (a) except the passive use (no self 
spotting) of DX spotting nets or other forms of DX 
alerting is permitted. Stations in this category will 
compete with other Assisted stations only.
(e) Tribander/Single Element (TS): Tribander (any 
type) with a single feedline from the transmitter to the 
antenna and single element (TS) category. During the 
contest, an entrant shall use only (1) tribander for 
10,15,20m and single element antennas on 40,80 and 
160. (f) Band Restricted (BR): An eligible entrant 
must hold a license restricting operation to less than 
the six (6) contest bands (160,80,40,20,15,10) on 
both modes. Examples of such licenses are: novice, 
technician, 4 class license etc. Since frequency 
privileges differ from country to country, competition 
is within one’s own country, (g) Rookie (R): An 
entrant in this category shall have been licensed as a 
radio amateur 3 years or less.
2. Multi Operator (All band operation only)
(a) Single-Transmitter: Only one transmitter and 
one band permitted during the same time period 
(defined as 10 min), (b) Multi-Transmitter: No limit 
to transmitters, but only one signal and running station 
allowed per band. Note: All transmitters and receivers 
must be located within a 500m diameter area or 
within property limits of the station licensee, 
whichever is greater. All operation must take place 
from the same operating site.
Exchange: RS(T) report plus a progressive contact 
three digit serial number starting with 001 for the first 
contact. (Continue to four digits if past 999). Multi 
operator multi transmitter stations use separate serial 
numbers for each band.
Points: (a) Contacts between stations on different 
continents are worth three (3) points on 28, 21 & 14 
MHz and six (6) points on 7, 3.5 & 1.8 MHz.
(b) Contacts between stations on the same continent, 
but different countries, are worth one (1) point on 28, 
21 & 14 MHz and two (2) points on 7,3.5 & 1.8 MHz. 
Exception: For North American stations only - 
contacts between stations with the North American 
boundaries are worth two (2) points on 28, 21 & 14

MHz and four (4) points on 7, 3.5 & 1.8 MHz. (c) 
Contacts between stations in the same country are are 
worth 1 point regardless of band.
Multiplier: The multiplier is the number of “valid” 
prefixes worked. A PREFIX is counted only once 
regardless of the number of times the same prefix is 
worked.
(a) A PREFIX is the letter/numeral combination which 
form the first part of the amateur call. Examples: N8, 
W8, WD8, HG1, HG19, K.C2, OE2, OE25, etc. Any 
difference in the numbering, lettering, or order of 
same shall constitute a separate prefix. A station 
operating from a DXCC country different from that 
indicated by its callsign is required to sign portable. 
The portable prefix must be an authorized prefix of 
the country/call area of operation. In cases of portable 
operation, the portable designator will then become 
the prefix. Example N8BJQ operating from Wake 
Island would sign N8BJQ/KH9 or N8BJQ/NH9. 
KH6XXX operating from Ohio must use an authorized 
prefix for the US 8th district (W8, K.8, etc.) Portable 
designators without numbers will be assigned a zero 
(0) after the second letter of the portable designator to 
form the prefix. Example: N8BJQ/PA would become 
PA0. All calls without numbers will be assigned a 
zero (0) after the first two letters to form the prefix. 
Example XEFTJW would count as XE0. Maritime 
mobile, mobile, /A, /E, /J, /P or interim license class 
identifiers do not count as prefixes.
(b) Special event, commemorative, and other unique 
prefix stations are encouraged to participate. Prefixes 
must be assigned by the licensing authority of the 
country of operation.
Scoring -Single Op: (a) All Band score = total QSO 
points from all bands multiplied by the number of 
different prefixes worked (prefixes are counted only 
once), (b) Single band score = total QSO points on the 
band multiplied by the number of different prefixes 
worked. Multi Op: Scoring is the same as Single Op, 
All Band. 3. A station may be worked once one each 
band for QSO point credit. Prefix credit can be taken 
only once.
QRP/p Section: Single Op. only. Output power must 
not exceed 5W. You must denote QRP/p on the 
summary sheet and state the actual maximum output 
power used for all claimed contacts. Results will be 
listed in a separate QRP/p section and certificates will 
be awarded to each top scoring QRP/p station in the 
order indicated in Section XI.
Low Power Section: Single Operator only. Output 
power must not exceed 100W. You must indicate low 
power on the summary sheet and state the actual 
maximum output power used for all claimed contacts. 
Results will be listed in a separate low power section 
and certificates will be awarded to each top scoring 
low power station in the order indicated in Section XI. 
Awards: Certificates will be awarded to the highest 
scoring station in each category; In every participating 
country. In each call area of the US, Canada, Australia 
and Asiatic Russia All scores will be published. To be 
eligible for an award, a single op. station must show 
a minimum of 12h of operation and multi op. stations 
must show a minimum of 24h of operation. A single 
band log will be eligible for a single band award only. 
If a log contains more than one band, it will be judged 
as an all band entry unless specified otherwise. In 
countries or sections where entries justify, second 
and third place awards will be made.
Club Competition: A trophy will be awarded each 
year to the club or group that has the highest aggregate 
scores from logs submitted by members. The club 
must be a local group and not a national organization. 
Participation is limited to members operating within 

a local geographical area (Exception: DXpeditions 
especially organized for operation in the contest and 
manned by members.) Indicate your club affiliation 
on the summary sheet. To be eligible for an award, a 
minimum of three logs must be received from a club. 
Log Instructions: All times must be in GMT. All 
breaks must be clearly marked. Single op. and multi
single logs must be submitted in chronological order. 
Multi-multi logs must be submitted chronologically 
by band. All sent and received exchanges are to be 
logged. Prefix multipliers should be entered only the 
FIRST TIME they are worked. Logs must be checked 
for dupes, correct QSO points, and prefix mults. 
Dupes must be clearly shown. Computerized logs 
must be checked for typing accuracy. Original logs 
may be requested if further cross-checking is required. 
An alpha/numeric check list of claimed PREFIX 
multipliers must be submitted with your log. Each 
entry must be accompanied by a Summary Sheet 
listing all scoring info, the category of competition, 
and the entrant’s name and address in BLOCK letters. 
Also submit a signed declaration that all contest rules 
and regulations for amateur radio in the country of 
operation have been observed.
Official log and summary sheets are available from 
CQ for an SASE with sufficient postage. If official 
forms are not available, you may make your own. 
Disk submission of logs is encouraged. CT’s *.BIN 
file or *.ALL file, N6TR’s *.DAT file, NA’s *.QDF 
file are preferred. An ASCII file containing all required 
information is also acceptable. Disk files must be in 
chronological order for single op. and multi-single 
stations and chronological by band for multi-multi 
stations. Please label your disks and name your files 
with the call used (ex: N8BJQ.BIN or N8BJQ.DAT). 
Disks or electronic files are required from all top 
scoring stations and those that use a computer to 
prepare the logs. Logs may be submitted via E-mail to 
N8BJQ@ERINET.COM. Internet submissions will 
also require a summary sheet and prefix multiplier 
sheet. Logs received via E-mail will be confirmed via 
E-mail upon receipt.
Disqualification: Violation of amateur radio 
regulations in the country of the contestant, or the 
rules of the contest, unsportsmanlike conduct, taking 
credit for excessive duplicate contacts, unverifiable 
QSO’s or multipliers will be deemed sufficient cause 
for disqualification. An entrant whose log is deemed 
by the WPX contest committee to contain a large 
number of discrepancies may be disqualified as a 
participant operator or station for a period of one year. 
If within a 5 year period the operator is disqualified a 
second time, he will be ineligible for any CQ contest 
awards for 3 years.
The use of non-amateur means such as telephones, 
telegrams, packet etc. to solicit contacts or multipliers 
during the contest is unsportsmanlike and the entry is 
subject to disqualification. Actions and decisions of 
the WPX Contest Committee are official and final.
Deadline: (a) All entries must be postmarked NO 
LATER than May 10, 1999 for the SSB section and 
July 10,1999 for the CW section. E-mail logs are also 
subject to these deadlines. Indicate SSB or CW on 
your envelope. One extension of up to 30 days, for 
legitimate reasons, may be granted if requested from 
the contest director. Logs postmarked after the 
deadline, or extension deadline, if granted, may be 
listed in the results, but will be ineligible for any 
awards.
All logs go to: CQ Magazine, WPX Contest, 76 N. 
Broadway, Hicksville NY 11801 USA. Questions 
pertaining to the WPX contest can be sent to WPX 
Contest Director, Steve Bolia, N8BJQ, 7354 Thackery 
Road, Springfield OH 45502 USA, or via e-mail to 
N8BJQ@ERINET. COM.

Please remember to send in early for IVPX contest 
log and summary sheets.

36 QTC Nr 3 99

mailto:N8BJQ%40ERINET.COM


Allmdnt

DX-kalendei

P7 ses vid SSA:s ar smote pa Gotland! 
SMORGP Ernst QTC-redaktor

SSA hemsida 
www svessa.se

SM5HJZ Jonas Ytterman
E-mail: jonas@mistra.se

.'r^i .r1

Swy.fet SSA-cemfikat

Back Reload How Search Ikrcfe PM SecMe
' ^ 'BaoM-k. Z IOC^|N»//— 

kier-, lol.,.

IrtrodukJfon

(Pr is 80> kronor/st vid kop av 10 st.) 
Naturgummi med textilyta 220 x 180 x 2 mm.

Skicka t ex QSL-kort, foto pa 
YL/XYL eller shacket till

Agbra
Alvestadsvagen 22
610 20 Kimstad 
Telefon: 011-53752

Eller E-maila bild i JP6-forma+.
E-mail:agbra@alfa.telenordicLse

Det enda ratta vore att helt sonika lagga ner bada 
CUPerna, nar s£ daligt intresse visas. Vi har emel- 
lertid beslutat att ge er en chans till, men det fordrar 
en motprestation. For att CUPerna skall vara kvar 
under nasta artusende kommer NS A senare i ar att 
besluta om ett minsta antal deltagare. Den som kor 
mobilt pa 160 m kan sla tva flugor i en small.
Reglerna ar enklast tankbara for bada CUPerna. 
Tavlingstiden ar kalenderaret 1999 och loggar vill 
vi ha in senast den 31 januari 2000 till NSA, Box 
25, 611 22 Nykoping.
For NSA 160 m CUP 1999 galler att kontakta sa 
manga forsamlingar som mojligt pa 160 m. Alla 
mode till&tna.
For NSA mobil CUP 1999 galler att kora fran sa 
manga forsamlingar som mojligt. Alla band och 
alia mode tillitna.
Som synes inga sv^righeter. 160 m ar ett utmarkt 
band for kontakter inom SM och den mojligheten 
borde vi har i Sverige ta vara pa. DX-trafik i all ara 
men vad ar det jamfort med ett ragchew QSO med 
en station belagen inom landets granser. Mobil- 
trafiken ar inte helt dod trots att myndigheterna gor 
allt for att fbrhindra bilkoming. Devisen ”utan 
bilen stannar Sverige” galler fortfarande. Det rul- 
lar en hel del mobila stationer pa vara vagar. Varfor 
inte forgylla de QSO-na med att byta forsamlings- 
nummer nar det vanliga snacket klarats av.
Har du ingen Record-Book kan du fa en for 80 kr 
till NSA pg 92199-9. Den listar samtliga forsam- 
lingar lansvis och kommunvis och ar ett utmarkt 
hjalpmedel. Du finner i den alia v&ra gamla namn 
som vara myndigheter ibland far for sig att skrota. 
Jag ar ocksa beredd att svara pa de ev fragor du kan 
ha och kan i de allra fiesta fall identifiera en 
forsamling om du behover hjalp.

SM5BDY/Evert

Resultat
1. SM5TJH 177
2. SM5TC 156
3. SM0BXT 40
NSA 160 m CUP 1998 
Inga loggar mottagna

fg
fg
fg

Intresset for v£ra bada CUPer tycks vara mini
malt trots att NSA forsoker stimulera aktiviteten 
pa 160 m s&val som mobiltrafiken. Mitt eget 
mobilkorande ar noli och i mitt fall betraktar jag 
detta som en yrkesskada. Pa 160 m har jag be- 
gransade mojligheter att kora. Min kladsamma 
blygsamhet forbjuder mig att vara den enda som 
lamnar en log p£ 160 m, speciellt som antalet 
korda forsamlingar ar ensiffrigt.

NSA CUPer 1998 
NSA mobil CUP 

1998

SSA
Ungdoms- & Utbildningsektionen 
halier nu pa att ta fram CW-prov 

for 25-takt. Mottagningsprovet gors i 
sparrad 60-takt.

Proven kommer att vara normala CW- 
QSOn med ca 200 tecken. Prov skall 
kunna avlaggas fr o m april manad.

Mer information i kommande QTC!

Agbr@^ (sm5tpv) Personlig Musmatta
100:- kronor inkl. moms och frakt.

tisdagar kl 19.30, som 
tel eller fax, till

privatbrev,

SM6LBT, Anders Schannong
Basenvagen 30,471 31 Skarhamn

Tel/Fax:
0304-67 44 77 (ej efter kl. 21.30) 
e:post: lbt@swipnet.se

fadioannonser
KOSTNADSERIANNONSERING 

AV RADIOPRYIAR!
VALKOMMEN ATT ANNONSERA! 

www. radio, se-swed. net/
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Distrikt o klubbar---------------------

SSA Medlemsnytt
Medlemmar med ny licensklass bdr meddela detta till
SSA: s kansli dar registering sker i medlemsregistret.
Tel: 08-604 40 06 eller fax 08-604 40 07. E-post: hq@svessa.se 
QTC-redaktionen erhaller darefter uppgifterna fran SSA kansli. 
Nyblivna amatdrer dr ocksa valkomna att inf ormer a SSA:s kansli 
sa att vi kan publicera nya anropssignaler i QTC. Detta galler aven icke 
medlemmar.
Var ambition dr att fa ett sd komplett register som mojligt over alia 
svenska sdndareamatorer och lyssnaramatorer som dr medlemmar i SSA

Uppgifter om andringar 
kan aven lamnas via e-post till 

SSA kansli:

Nya medlemmar/aterintraden
0H6ID Ralf Gustav Hastbacka Jeansborgsvagen 12,
SK5GQ Klubbstation Lake Malaren DX-Group, c!o Kurt Ejdenldw Flisavagen 18
SMOTHN C-licens
SMOWTD Cept 2
SM2CEW Cept 1
SM2CYB Cept 2
SM2GFV Cept 1
SM2JDD Cept 1
SM2LTJ Cept 2
SM2TKU Cept 2
SM2WBZ Cept 2
SM3AHF Cept 1
SM3AJ Cept 1
SM3AXN Cept 1
SM3BDP Cept 1
SM3BNW Cept 1
SM3CEF Cept 1
SM3DBE Cept 1
SM3DIJ Cept 1
SM3DYY Cept 1
SM3EFS Cept 1
SM3EWY Cept 1
SM3FRF Cept 1
SM3GOC Cept 1
SM3HPJ Cept 2
SM3JVJ Cept 2
SM3KJP C+Cept
SM3KS Cept 1
SM3LOE Cept 2
SM3MXC C-licens
SM3ONT Cept 1
SM3PHZ Cept 2
SM3QF Cept 1
SM3REK C+Cept
SM3RL Cept 1
SM3RML Cept 2
SM3SRA Cept 1
SM3UZZ Cept 1
SM3VMV Cept 2
SM3VRG Cept 2
SM3WFC Cept 2
SM3WMN Cept 2
SM3WYE Cept 2
SM4CPL Cept 2
SM4CYE Cept 1
SM4FKK Cept 1
SM4FYX Cept 2
SM4GHL Cept 1
SM4ICK Cept 1
SM4JLV Cept 2
SM4LHN Cept 2
SM4LXE Cept 2
SM5DVD Cept 1
SM5WXM Cept 2
SM5WYK Cept 2
SM6AMS C+Cept
SM6KT Cept 1
SM6UPS Cept 2
SM6VYA Cept 1
SM6WKG Cept 1
SM7ETW Cept 1
SM7GC Cept 1
SM7KPH C-licens
SM7OQD Cept 2

Mikael Eriksson 
Magnus Hammarberg 
Peter Sundberg 
Jahrl Eriksson 
Mats Ek 
Mikael Landstrom 
Ola Kostenniemi 
Frode Randers 
Stefan Olofsson 
Hans Westman 
Arne Bylund 
Sune Bergstrom 
Gosta Westman 
Kjell-Ove Wiken 
Rolf Sjoblom 
Ake Svensson 
Lars-Ake Persson 
Torbjbrn Ahlstrom 
Lennart Lind 
Hans Hellstrom 
Hans-Ingvar Molund 
Soren Lindberg 
Bert Martensson 
Lars Nordlander 

Ingvar Gunnarsson 
Sigurd Soderman 
Borje Nilsson 
Jan Lindberg 
Mats Nord 
Lars-Ake Hansson 
Lennart Witte 

Peter Jansson 
Leif Wall 
Leif Ed 
Roger Eliasson 
Anders Rosenblom 
Per Edstrom 
Karl-Gunnar Norberg 
Per-Erik Olsson 
Birgitta Jonsson 
Jonas Jonsson 
Karl Breitner 
Kjell Warnqvist 
Lennart Bloom 
Kias Jansson 
Bo Lindahl 
Kurt Hedlund 
Bo-Lennart Karlsson 
Anders Molander 
Lennart Nilsson 
Soren Fredriksson 
Carl-Gustaf Bjorn 
Johan-Goran Staland 

Stig Lindstrom 
Gunnar Carlstrom 
Bjorn Sandberg 
Jeffrey Delahorne 
Peter Klason 
Jan Olof Bergsten 
Ivan Nordstrand 
Lennart Hellerkrans 
Lennart Westerlund

Overfors 25 
Edinsvagen 52 
Borjelsvagen 140 
Tallbacka 61
Paddelvagen 5 
Kottvagen 24 
Sandviksgatan 39 2 tr 
Myntvagen 33 
Sodra Hamngatan 26 
Fridhemsgatan 110 B 
Sundsvagen 35 
Box 198
Egnahemsvagen 16 
Box 138
Piastervagen 10 
Storhagssvangen 45 A 
Ostringen 7
Sandslcin 3256 
Juniskar 835 
PL 5652 
Myre 3553 
Forsbyvagen 97 
Arebovagen 21 
S&gvagen 2260 
Harke 1826 
Klintbergsgatan 11 
Briggvagen 35 
Stockgrand 1 
Grundlaggargrand 40 
Industrigatan 2 B 
Bronsgatan 8 H 
Ovre Bergstan 4 
Torestigen 3 
Bobergsvagen 21 
Galoppvagen 2 
Idbyn 3965 
Kyrkgatan 44 2tr 
Stenhuggargrand 24 
L&nghed 44 
Myckelang 2197 
Naldenvagen 41 
Eklundavagen 19 B 
Prastbolsvagen 5 
Bl£barstigen 13 
Orrvagen 6 
Abytrop 
Backetorpsvagen 5 
Nolgcirdsvagen 18 0 
Vandringen 5 
Emeli Risbergs vag 3 
Grongatan 25 
F&gelsjovagen 10 
Timmermansgatan 12 B 
Lerdalavagen 1260 
Granhem
Spannlandsgatan 8 7tr 
N. Fridhemsvagen 45 
Nordskogsvagen 20 
Agersryd
V&rvagen 3 
Klarabergsvagen 22 
Tegelgatan 8 B

Fl- 66900 NYKARLEBY 
723 53 VASTERAS
14891 OSMO
131 47 NACKA
975 98 LULEA
983 34 MALMBERGET
973 32 LULEA
983 34 MALMBERGET
972 32 LULEA
974 51 LULEA
932 33 SKELLEFTEHAMN
854 62 SUNDSVALL
892 32 DOMSJO
824 24 HUDIKSVALL
891 42 ORNSKOLDSVIK
830 21 TANDSBYN
894 30 SJALEVAD
804 24 GAVLE
833 35 STROMSUND
870 52 NYLAND
862 91 KVISSLEBY
820 71 ILSBO
880 30 NASAKER
806 43 GAVLE
882 50 LANGSELE
855 90 SUNDSVALL
832 96 FROSON
803 24 GAVLE
826 60 SODERHAMN
856 34 SUNDSVALL
831 36 OSTERSUND
881 35 SOLLEFTEA
811 54 SANDVIKEN
802 51 GAVLE
871 40 HARNOSAND
841 oo Ange
857 52 SUNDSVALL
891 96 ARNASVALL
831 31 OSTERSUND
831 51 OSTERSUND
822 92 ALFTA
860 35 SORAKER
830 44 NALDEN 
02 17 ORE BRO
663 41 HAMMARO
784 76 BORLANGE
783 31 SATER
716 00 FJUGESTA
683 33 HAGFORS
663 41 HAMMARO
681 52 KRISTINEHAMN
703 53 OREBRO
595 53 MJOLBY
590 31 BORENSBERG
753 33 UPPSALA
541 48 SKOVDE
549 41 MOHOLM
414 79 GOTEBORG
461 44 TROLLHATTAN
441 95 ALINGSAS
578 93 ANEBY
374 30 KARLSHAMN
572 41 OSKARSHAMN 
263 39 HOGANAS

Till Friedrichshafen och 
HAMRADIO for tjugonde aret!

Som vanligt arrangerar Kungsbacka
Radioamatdrer en resa till arets
HAMRADIO.

Du som vill vara saker pa att fa en plats i 
bussen, hor av dig med en preliminar- 
bokning snarast.

Avresa fran Goteborg mandag 21 juni, 
ater i Sverige tisdag 29 juni.

Mer information i kommande nummer 
av QTC. Kontakta SM6GDU Bengt 
tel 0300-61048, fax 0300-61065,
E-post: gdu@mailcity.com "

73 de Bengt

Loppmarknad i Eskilstuna.
Lordagen den 6 mars mellan kl 10 och 13 ar 
det Loppis i Sme-stan. I ar ar det den 10:e 
loppisen som gar av stapeln, alltsa 10- 
arsjubileum.
Forsaljning av kaffe, dricka, smorgas och 
korv finns forstas som vanligt. Om du vill 
salja sa boka bord genom att kontakta 
SM5OCK Hakan 016-127966, SM5OXV 
Urban 016-70491 eller SM5IAJ Dag 016-

70378. Avgift 20 kr/bordsmeter. 
Sa har hittar du till loppisen:
Ak till Eskilstuna och folj skyltama mot 
djurparken (Parken Zoo) tills ni ser skylt 
markt SK5LW. Folj sedan de skyltama. 
Inlotsning finns ocksa pa ROx och RU10. 
Skolan vi ar i heter Rekameskolan.

Valkomna onskar Eskilstuna
Sdndareamatorer genom
SM5OCK, Hakan.

SSA
Arsmote
ar 2000!

Klubbar som ar 
intresserade av att anordna 

arsmotet ar 2000! 
Anmal ert intresse till DL 

eller SSA kansli.
Missa inte chansen att fa 

arrangera det forsta 
arsmotet i nasta sekel - da 

SSA aven firar 75-ars 
jubileum!

SM0SMK Gunnar
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till
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I SM Call Book 99
SSA HamShop

Register fiver licensinnehavare

fbrlangmng av ditt medlemskap 
varvar en medlem till SSA!

En

■i

Standiga medlemmar

Om du varvar 12 medlemmar per ar sa 
behover du aidrig betala in nagon 

medlemsavgift mera!

Varva medlemmar!
Mcdlemsvarvare

BASF
mm i n un 

------------ EXTRA

Ytterligare 9 medlemmar har valt att 
betala en gang for alia;
dvs att bli livstidsmedlemmar!

SM#056 SM6JXT
SM&086 SMODJL
SM#089 SM6WDZ
SM#090 SM5AY
SM&091 SM7KDL
SM#092 DD6EM
SM#093 SMOCHH
SM#094 SM7OVK
SM#100 SM5FQQ

Benno Thiel, Halmstad 
Karl-Gunnar Julin, Varby 
Andreas Hilvarsson, Goteborg 
Gunnar Roth, Bromma 
Lars Rosen, Taberg
Hans-Dieter Schwarze, Berlin 
Paul Gerstel, Tullinge 
Jens Koefoed, Skurup 
Jan Pettersson, Fjardhundra

Standig medlem
Betala in 4.200:- om du ar under 65 ar och 2.800:- om du ar 
65 och aldre sa blir du SSA-medlem for resten av ditt liv! 

Bland fordelama marks:
• 10% pa alia varor i HamShop.
• QTC resten av livet.
• Inte behova bry sig om att betala in arsavgiften nagonsin 
mera.
• Plus diverse tillfalliga erbjudanden i framtiden!

Vill du ha nagot speciellt nummer (eller undvika nagot!) sa 
skriv det pa inbetalningskortet eller ring!

Du som annu inte betalat in medlemsavgiften for 1999 - bli 
Standig Medlem! Det lonar sig - bade for dig och SSA!

Eric SM0JSM (SM#1)

SM Call Book 99 SSA HamShop kan nu till sjalvkostnadspris erbjuda ett 
komplett register over licensinnehavare pa diskett for PC. 
Varje vecka uppdateras registret och overfores som textfil 

till en diskett som kan oppnas t ex i Excel eller Works, 
och troligtvis ocksa med andra registerprogram. 
Bruksanvisning medfoljer.

Priset ar 100:- som satts in pa pg 52277-1 och 
inkluderar moms, porto och diskett. De c:a 150 som 
redan satt in 125:- for den tryckta callbooken far 
disketten for endast 50:- som kompensation.
De som vill ha bade diskett och tryckt version satter 
foljaktligen in 175:-.
Skriv bara CB99 pa talongen sa forstar vi av det insatta 
beloppet vad ni vill ha. Den tryckta versionen kommer 
i samband med arsmotet, vare sig PTS tagit de nya 
bestammelsema eller ej!

SSA HamShop

Distrikt o klubbar

Nya anropssignaler 
SMOV/YX (ex 9A6IRX)

SM0WZD
Cept 1 
Cept 2

SMOWZE Cept 2
SM5WYK Cept 2
SM5WYW Cept 2
SM5WZC Cept 2
SM6FQU Cept 2
SM6NFG Cept 1
SM6WYM Cept 2
SM6WYN Cept 2
SM6WYP Cept 2
SM6WYZ Cept 2
SM6WZB Cept 2
SM6WZF Cept 2
SM6WZH Cept 2
SM7WYO Cept 2
SM7WYQ Cept 2
SM7WYR Cept 2
SM7WYS Cept 2
SM7WYU Cept 2
SM7WYV Cept 2
SM7WYY Cept 2
SM7WZA Cept 2

Alexander Starek 
Per-Anders Hedberg 
Ingemar Sveningsson 
Johan-Goran Staland 
Ch Johansson Malefors 
Stig Carlsson 
Nils-Erik Johnsson 
Rune Neman 
Magnus Sjogren 
Ulrika Persson 
Peter Berglund 
Jan Nylander 
Magnus Jakobsson 
Andreas Olausson 
Per Sandberg 
Bengt Mcinsson 
Patrik Silvander 
Mattias Valdenas 
Thomas Hasselberg 
Uno Arnesson 
Jan Renkert 
Johan Heller 
Leo de Geer

Katarina Bangata 59 B 
Svaluddsvagen 2153 
Malmvagen 67 B 
Timmermansgatan 12 B 
Harkeberga
Kr&krisvagen 32 A 
Malbgavagen 42 1tr 
Karleksstigen 19 
Studentvagen 6 
Jarnmyntsgatan 7 4 tr 
Eldhusgatan 36 
Fjallk&pan 3 
Box 38 
Adelstensvagen 52 
Liljevagen 11 
Ekenas Senoren 
Gamla Infartsv 3A 3tr 
PL 139 D Losen 
Carlandravagen 56 B 
Hogaberg 
Box 1 
Ostraby Herr&kra 
Bromsaregatan 2

116 42 STOCKHOLM 
760 15 GRAD DO
191 63 SOLLENTUNA 
753 33 UPPSALA
745 96 ENKOPING 
591 34 MOT ALA
461 43 TROLLHATTAN 
564 30 KARLSBORG 
523 33 ULRICEHAMN 
414 79 GOTEBORG 
504 44 BORAS
424 49 ANGERED
433 21 PARTILLE
442 60 KODE
461 44 TROLLHATTAN
373 02 RAMDALA
371 41 KARLSKRONA
371 94 LYCKEBY
371 62 LYCKEBY
371 92 KARLSKRONA
384 02 ALEM
360 73 LENHOVDA
291 59 KRISTIANSTAD

Licens hojd
SMOJZT Cept 1 
SM5WZG ex SH5AEI 

Cept 2
SM6WQD Cept 1
SM7WUI Cept 1

Tilman Thulesius

Mats Petersson 
Kerstin Borjesson 
Willy Pedersen

Glimmerstigen 10

Tussilagovagen 2 
Elementvagen 7 
Kilian Zollsgatan 4 A

196 33 KUNGSANGEN

633 48 ESKILSTUNA
437 36 LINDOME 
217 56 MALMO

Bussresa till
Grimeton, Goteborg, Vargarda

Norrkopings radioklubb arrangerar en 
bussresa lordag och sondag den 17-18 
april till bl.a. Radiostationen Grimeton, 
Goteborgs Radiomuseum

Bussen hamtar upp deltagare i Linkd- 
ping, Mantorp och Mjolby samt i 
Odeshog ev, Huskvarna-Jonkoping. 
Overnattning sker i Varberg pa Strand
garden dar middag och frukost ingar. 
Sondag runt lunch, eventuellt besok hos 
Vargarda radio

Pris for bussresan, studiebesoken och 
overnattning inkl. middag och frukost 
ligger mellan 450-640:- beroende pa 
antalet anmalda och vilket boende som 
onskas.
Familjemedlemmar ar ocksa val- 

komna.
Intresseanmalan lamnas till

Janne-SM5TJH pa
tel 011-143390

Klubbar som vill ha tryckfardigt 
original om SSA arsmote pa Gotland, 
till sina klubbtidningar kan kontakta 

SM1WXC sa kommer texten pa e-post 
eller via posten.

3
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NSRA, Nordvastra Skanes 
Radioamatdrer i Helsingborg 
Intressant v^rsasong

» skanes “

Det blir en intressant varsasong hos NSRA med bl a 
flera spannande foredragskvallar.

9 Mars kl 1930. Arsmote, da vi ska tala om aret 
som gatt och planer for kommande tider.

13 april kl 1030. En nostalgikvall med blandning 
av bade gamla och nya radioprylar. Det blir mycket 
kul radiogodis att titta och prata om. Har du sjalv 
nagot intressant att visa, ta med det! En kul kvall for 
alia radioter.

11 maj kl 1930. AMSAT:s Reidar. SM7ANL 
kommer att dela med sig av sin stora erfarenhet av 
satellitkoming. Intressant ocksa for de som inte 
tidigare provat pa det spannande med att kora via 
satellit.

Allt detta skcr i NSRA:s klubblokal, Liebacks- 
kroken 10 A i Helsingborg.

Dessutom ... planerar NSRA en field day pa Ven. 
Ett trevligt arrangemang som ger mojlighet till d- 
koming.

Ett besok hos Kustbevakningsstationen i 
Helsingborg planeras ocksa, liksom den traditio- 
nella loppisen med auktion vid Allerum med 
korvgrillning och kaffeservering.

Mer om detta kommer i SSA-bulletinen under 
varen, sa hall oronen oppna pa sdndagsmomama.

NSRA Nordvastra Skanes
Radioamatdrer
SM7TXZ Svante Rundblad

NORDVASTRA

Sodertornsklubbarna
RADIOKLUBBEN LASER

N YN ASH AMNS RADIOAMATORER
Lopande information genom

’’Laserringen” varje mandag kvall 
kl 20.00 pa 145.425.

Radioklubben
Laser i Haninge, SKOQO, i samverkan med 

SK0BJ, Nynashamn och SKOCC, Telia
Lokal och tid for manadsmoten ar om ej annat anges: 
Kvambacksskolan, Mostensvagen 4, Jordbro, 
kl 19.30. Programstart kl 20.00. Alla ar valkomna! 
Inlotsning pa 145.425 MHz. Latt att aka kommunalt 
med pendeltag till Jordbro station och darifran 
anslutande buss nr 837, kl 19.27. Hallplats precis 
utanfor entren till Kvambacksskolan.
Onsdag 10 mars. M&nadsmdte. Intendent Bodil
Sundstrom, ’’chef’ for musiefartygen vid Vasa-varvet 
visar filmer och berattar om fyrskeppet Finngrundet 
och isbrytarcn S:t Erik. Fartygens radiohistoria blir 
forstas en del av hennes information.
Onsdag 24 mars. Minadsmote. Utan sarskilt 
program.
28 mars. Arsmote kl 14.00. Klubben bjuder pa 
smorgas och dryck.

Valkomna! 73 de SM5XW Gdran

SM3-mote i Delsbo
Vi traffs den 20 mars med samling 1030 
for att dryfta SSA-fragor samt for att bara 
traffas och snackas vid.
Lokalen blir Ede skola (matsalen) i
Delsbo.
Halltider:
1030 Samling och fika.
1100 Forhandlingama borjar. Vi behand- 
lar arets motioner och andra SSA-fragor. 
1230 Vi tar lunch och loser samtidigt 
fragoma till SM3-omas vandringspris.
1330 Vi fortsatter motet med SM3- 
angelagenheter.
1500 Motet bor kunna avslutas.

Alla SSA-medlemmar dr hjartligt 
valkomna halsar Delsboklubben 
och DL3!

SM4-distriktsmdte
SM4-distriktsmdte lordagen den 17 april 
1999, Plats VASE hembygdsgard, 
belagen mellan Kristinehamn och Karl
stad, gamla E-18, vid VASE kyrka. 

Inlotsning via repeater R7 och 145.375 
MHz. Kaffe & macka fran kl. 09.00, 
motet borjar kl. 10.00. Representant fran 
kand radiofirma visar nyhetema.

Valkommen halsar DI 4- SM4CQQ 
och klubbarna SK4IL & SK4RL

SM-5 mote i Flen.
Boka redan nu i almanackan lordagen den
27 mars kl 11 for varens SM-5 mote i 
Flen.
Dagordningen blir vad ni medlemmar gor 
den till. Mer information angaende
inlotsning och moteslokal kommer i SSA- 
bulletinen.

Valkomna onskar DL5 Hakan, 
vDL5 Janne och
Flens radioamatdrer.

SM7-Mote i Lund
Ham Club Lundensis, SK7CE, och DL7 
inbjuder harmed till SM7 mote i Lund. 
Lordagen den 27 mars 1999
Samling fran kl 09:00. Motet borjar kl 
10:00. Kaffe och tillbehor serveras 
till rimligt pris.
Plats: Lunds Tekniska Hogskola,
Elektronik, E-huset, Ole Romers vag 3. 
Ingang 3 D.
Inlotsning: SK7CE har passning pa 
Lundarepeatem 434,725 MHz och 
Malmorepeatem 145,775 MHz.
Program: Kl 10:00 till 12:00 kommer DL7 
att diskutera aktuella SSA fragestallningar 
inklusive inkomna motioner till kom
mande arsmote. Kl 12:00 till 13:00 
Lunch. Kl 13:00 till 14:00 PTS nya 
foreskrifter som ev. skall ersatta nuva- 
rande PTSFS 1994:5.
Information och efterfbljande diskussion. 
KL 14:00 till 15:00 Radiotekniskt fore
drag i ett hogaktuellt amne.

Valkomna halsar SM7FUE, Erik, 
ordforande i Ham Club Lundensis 
och SM7DEW, Janne, DL7.

Kallelse
SM7-mdte i Vaxjd 13 mars 

Kronobergs sandareamatdrer har gladjen 
inbjuda er till SM7-mdte lordagen den 
13:e mars 1999. Platsen ar "Norrastugan" i 
Vaxjd och tiden 1000.
Norrastugan ligger oster om rondellen pa 

vag 23 mellan Vaxjd och Sandsbro, 
Norremarksvagen. Kor mot varsolen som 
vi har bestallt.

Pa programmet ar sedvanliga motes- 
forhandlingar, samt Jonas, SM7PEV, som 
kommer att beratta om modema radio
system. Se aven pa
http://ham.te.hik.se/~sk7hw/ for mer info. 

Valkomna onskar KSA genom 
SM7GVF Kjell

KALLELSE
Lordagen 13 mars i Vaxjd

Start 10.00
Plats: Norrastugan, Norremarksvagen 
Inlotsning over SK7RKS - 145.675MHz. 
SK7HW och DL7 kallar till varen forsta 
SM7-mote.
Sedvanliga punkter samt intressant fijre- 
drag av SM7PEV.
Mer info pa http://ham.te.hik.se/~sk7hw/ 
SSA-medlem eller inte, valkomna 
onskar SK7HW, SM7DEW Jan och 
SM7TZK Marcus

KALLELSE
Lordag 27 mars i Lund

Samling 09.00
Plats: Lunds Tekniska Hogskola, Elektro
nik, E-huset
Ole Romers vag 3, ingang 3 D
Vagvisning finns runt LTH-omradet. 
Inlotsning pa Lunda-repeatem 434,725MHz 
Malmo-repeatem 145.775MHz.
Sedvanliga forhandlingar, motioner
Break for Lunch 12.00-13.00
Nyheter om det nya regelverket fran PTS.
Radiotekniskt foredrag i hogaktuellt amne. 
Alla valkomna halsar

SK7CE - SM7DEW - DL 7

SM5SM Motala Sandareamatdrer
Arsmote 11 mars kl 19.00

Lokal: Radiomuseet Motala
Utover arsmotesforhandlingama har vi vik- 
tig information.

Valkomna halsar
MSA SK5SM
gm SM5PBX Ulla

Sambandsuppdrag 10-28/7 1999 
Under perioden 10-28/7 ager 1999 World 
Police & Fire Games rum. Det ar ett intema- 
tionellt arrangemang i Stockholm som kom
mer att samla manga tusen tavlande.

Vid dessa tavlingar kommer FRO att med- 
verka vid olika sambandsuppdrag.

For detta behover vi signalister.
Du som ar intresserad av att delta anmaler 

ditt intresse till var sambandsansvarige Jan 
Stigell. Jans e-post arjan.stigell@fro.se

Med vanlig halsning 
Jan Lennstrom
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0589-19250. Fax 0589-16153

Besok var hemsida:
www.instrumentcenter.se

HAMEG
Matinstrument

• Raknare
• Generatorer
• Spektrumanalysatorer
• Analoga- & Digitala oscilloscop

Silent Keys 
rrtrT

SM7DJG Yngve Heinermark
Den 22 oktober 1998 avled SM7DJG, 
Yngve Heinermark, Hassleholm efter en 
tids sjukdom i en alder av 76 ar.

Radioklubben Snapphanen (SK7BK) har 
mist sin trogne kassor, en post som han 
har skott fran borjan av sextiotalet. 

Yngve fick sitt amatorradiocertifikat
1962 och hans stora intresse pa vara band 
var framfor allt QSO pa telegrafi som han 
beharskade mycket skickligt. Yngve var 
ocksa en duktig tekniker, vilket var 
fbrklarigt, da han under manga ar arbetade 
som sadan vid AV-centralen i Hassle
holm.

Det blir ett stort tomrum efter din posi- 
tiva och glada hjalpsamhet mot alia och vi 
saknar dig.

Vart deltagande gar till hustrun Siw och 
dina soner Kent och Tommy.

CUAGNOM, 73
Vannerna i Snapphanen genom
SM7DRQ, Kjell.

SM5ZU Nisse Lundqvist
Motala Sandare Amatdrer har sorg.
Var medlem SM5ZU Nisse Lundqvist 

har lamnat oss i en alder av 89 ar.
Vi har forlorat en hangiven och aktiv 

medlem, var hedersmedlem nr 2 i var 
klubb.

Nisse fick sitt certifikat den 2 januari
1951 och har varit aktiv under alia ar. 
Han var en ’’byggare” med laggning at 
det matematiska hallet, forst teori och 
sedan bevis i praktiskt utforande. 
Vid var klubbs bildande blev han var 
kassor, en arbetsuppgift som han sedan 
upprattholl under manga ar.
Nisse blev vart ansikte utat tack vare sitt 

engagemang. Han fanns med vid Motala 
Rundradiomuseums bildande och han var 
dar ledamot i museinamnden. Han 
fungerade ocksa som guide for besoks- 
grupper dar hans tekniska kunskaper 
ocksa kom val till pass.

En glad och hjalpsam van och amator 
har lamnat oss.

Vi kanner ocksa en varm medkansla for 
hans dotter Inez och sonen Anders och 
deras familjer.

Motala Sandare Amatdrer SK5SM
SM5ADN Lars, SM5CKG Goran

Silent Keys
SM3BPV Ake Ohlsson, Norrala 
SM5BFG Rolf Lemold, Farentuna 
SM5SF Sven Nordstrom, Vasteras
SM5ZU Nisse Lundquist, Motala 
SM7MYC Franz Koch, Klippan

Rapport frsin reciprokfunktionaren
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SSA-Bulletinen
SSA-Bulletinen finns aven i mailboxar 
pa packet radio samt pa SSAs hemsida pa 
Internet: http://www.svessa.se
Bidrag till SSA-Bulletinen ska, om inget 
annat sags, vara redaktoren tillhanda se- 
nast tisdagar kl 1930 under adress: 
SM6LBT, Anders Schannong,
Basenvagen 30, 471 31 Skarhamn. Bi
drag tas aven emot per telefon/fax 0304- 
67 44 77 (ej efter kl 2130 a dvriga dagar) 
eller per e-post: lbt@swipnet.se

SM6LBT Anders

Under 1998 har tva lander tillkommit som tillampar 
CEPT T/R 61-01 naml.:
Litauen LY och Nedcrlandska Antillema PJ2, vilket 
gor att rekommendationen tillampas av 31 europeiska 
lander och 8 utomeuropeiska.
Antalet DXCC-lander lar bli 81 stycken.

HAREC, Harmonised Amateur Radio Examination 
Certificate, T/R 61 -02 har under foregaende ar utokats 
med tva lander: Frankrike och Spanien.
HAREC har i och med dessa tva antagits av 24 lander. 

SM5KG Klas-Gdran Dahlberg
1999-02-08

Reciprokt och CEPT.
Antalet forfragningar fran sandaramatdrer ang. 
tillstandsmojligheter i olika lander under 1998
Per brev/fax/e-post
Per telefon
Utsanda brev, blanketter etc
Utgaende tel. och fax
Besok
Antal efterfragan DXCC-lander 25

QTC
Vill du prenumerera pS QTC Amatorradio 
S3 skall du vanda dig till SSA kansli for 

upplysningar.
Tel 08-6044006 Fax 08-6044007

Det ar aven mojligt att kopa QTC som 
losnummer pa olika platser runt om i Sverige. 

Har till exempel:

PRESS SPECIALISTEN 
Sveavagen 52, Stockholm

PRESS CENTER 
Gallerian,

Hamngatan 37, Stockholm
PRESS POINT 

Kungsgatan 14, Stockholm
PRESS STOP SODER 

Gotgatan 31, Stockholm
PRESS STOP MALMO 
Sodergatan 20, Malmo

PRESS BUTIKEN
Drottninggatan 58, Goteborg

PRESS CITY
Drottninggatan 2, Uppsala

PRESS STOP 
Stortorget 8-12, Helsingborg

PRESS WORLD 
Hantverkargatan 9, Vasteras
PRESS STOP LINKOPING 

Tradgardstorget 4, Linkoping
PRESS STOPP UMEA 
Skolgatan 51, Umea
PRESS STOP LUND

Klostergrand 8B, Lund

4.
U

r, I
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----------- Information fran styrelsen

Foreningen
Sveriges Sandareamatdrer,
SSA
Box 2021,
123 26 FARSTA

STADGEFORSLAG
(Med inforda andringar)

§ 1. AndamAl
SSA -Foreningen Sveriges Sandareamatdrer - ar en poli- 
tiskt och religidst obunden organisation, vars medlemmar 
sysslar med radioexperiment pA for amatorradio upplAtna 
frekvensomraden, och som har till andamal

att tillvarata medlemmarnas intressen och framja utveck- 
lingen av foreningens verksamhet

att utgora en allmannyttig grupp, med kunskap och fardig- 
het i radiosamband och darfor kunna bitrada samhallet vid 
situationer da sA erfordras

att genom medlemmarnas radioverksamhet och genom 
samarbete inom IARU (International Amateur Radio 
Union) starka vart lands anseende

att underlatta for handikappade att bli sandareamatdrer, 
bl.a. genom att stalla fondmedel till forfogande 

att aktivt intressera ungdomar for hobbyn, samt 

att bland medlemmarna verka for ett gott kamratskap. 

§ 2. Medlemmar
Foreningens medlemmar ar: medlemmar och heders- 
medlemmar.
Medlemskap kan beviljas enskilda personer. Styrelsen kan 
aven bevilja medlemskap at juridisk person. Sadant med
lemskap galler endast bestamd anropssignal eller lyssnar- 
nummer.
Medlem har ratt att lamna motioner senast den 15 januari 

till foreningens Arsmote.
Medlem har vid foreningens arsmote eller extra samman

trade samt vid postrostning en rost. Rost kan overlatas 
genom skriftlig fullmakt till annan medlem, dock ej vid 
postrostning.

Vid beslut ifraga om ansvarsfrihet far styrelseledamot 
inte nyttja egen eller fullmaktsrost.

Medlem erlagger Arsavgift for kommande ar senast den
31 december. Beviljat medlemskap trader i kraft nar 
faststalld avgift erlagts. Ny medlem erlagger arsavgift 
senast sista dagen i den manad som medlemskapet registre- 
rats och darefter vid samma tidpunkt varje ar.
Standigt medlemskap kan erhallas mot erlaggande av ett 

engangsbelopp, vilkets storlek faststalls av arsmote. 
Styrelsen kan besluta att nedsatta Arsavgiften i enskilda 

fall.

Hedersmedlem hetalar ej medlemsavgift.

§ 3. Medlemskapets villkor.
Varje medlem skall verka for gott kamratskap och upp- 
trada sa, att foreningen och dess syften framjas och inte 
skadas.
Medlem ar skyldig att folja gallande stadgar, fattade beslut 
samt de regler som styrelsen och den internationella 
amatorradiounionen, IARU, beslutat om och som regel- 
bundet publiceras i QTC.

Medlem, som inte betalar Arsavgiften inom foreskriven 
tid, avfdrs ur medlemsregistret. Medlem, som bryter mot 
foreningens stadgar eller pA annat satt skadar foreningen 
och dess syften, kan uteslutas. For beslut om uteslutning 
kravs att minst 3/4 av styrelsens narvarande ledamoter, 
genom sluten omrostning, rostar for uteslutning. Styrelsen 
skall infor rostningen bereda vederborande tillfalle att 
avge forklaring. Utesluten medlem kan begara Arsmotets 
provning av beslutet.
Vid uteslutning Aterbetalas ej erlagd medlemsavgift.

I det fall utesluten medlem Ater soker medlemskap skall 
detta provas av styrelsen och beviljas om 3/4 av vid sam
mantradet narvarande ledamoterna genom sluten omrost
ning sa beslutar. Utesluten medlem kan begara arsmotets 
provning av beslutet.

§ 4. Organisation
Foreningen Sveriges Sandareamatdrer bestar av direkt- 
anslutna medlemmar.

Distrikten bestar av geografiska omraden., som fastalles 
av foreningens arsmote. Distriktsledaren, med assistans av 
funktionarer, som DL utser, leder samarbetet mellan 
medlemmarna och styrelsen.
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Foreningens kansli skall ge medlemmarna medlemsservice 
och assistera styrelsen.
Foreningens medlemmar, samlade till Arsmote eller extra 

sammantrade, ar foreningens hogsta beslutande organ. 
Foreningens styrelse bereder och verkstaller arsmotets 

eller extra sammantradets beslut, samt leder i dvrigt foren- 
ingens verksamhet. Styrelsen beslutar i alia arenden som 
inte aligger arsmote eller extra sammantrade att besluta om. 

Det operativa arbetet utfors av fyra sektionsledare, som 
kan utse funktionarer.
Styrelsen kan darutover utse ytterligare funktionarer. 
Foreningens officiella organ ar medlemstidningen QTC.

§ 5. Arsmote
Ordinarie Arsmote skall hallas varje ar senast den 30 april. 
Kallelse till Arsmote infores i QTC, som skall tillstallas 
medlemmarna senast 14 dagar fore motesdagen. Dagord- 
ningen skall uppta minst foljande arenden:

• val av Arsmotesfunktionarer
■ frAga om Arsmotet ar stadgeenligt utlyst
• tillkannagivande av vid motet uppgjord rostlangd
■ dagordningens godkannande
• verksamhetsberattelse for det gAngna Aret samt ekono- 
misk berattelse for samma

tid
• revisionsberattelse
■ frAga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamoter
• faststallande av det tillkannagivna valresultatet gallande 
styrelseledamoter och revisorer med ersattare
• val av nya ledamoter i valberedningen for nasta Ars val
• val av tvA postrostraknare jamte en ersattare forpostrost- 
rakningar fram till nasta Arsmote
• behandling av inkomna motioner
• behandling av styrelsefdrslag
• behandling och faststallande av budget for innevarande ar 
och redogorelse for preliminar budget for nastkommande 
Ar
• faststallande av medlemsavgift for nastkommande Ar
• beslut om plats for nasta Arsmote
• synpunkter pA verksamheten for innevarande Ar

Vid Arsmotet fAr endast arenden som stAr upptagna i kallel- 
sen behandlas.

§ 6. Extra sammantrade
Extra sammantrade skall aga rum dA styrelsen sA beslutar 
eller efter begaran av revisor eller dA minst 500 medlem
mar skriftligen begar detta.
Extra sammantrade skall hallas snarast. Vid extra samman
trade fAr forutom formalia endast det arendet eller de 
arenden som foranlett det extra sammantradet behandlas.

§ 7. Styrelsen
Utover redan namnda uppgifter, Aligger det styrelsen att

• pA eget initiativ handla i foreningens anda och i enlighet 
med dessa stadgar.
• aktivt verka for uppfyllande av andamAlen i § 1
■ avge yttrande over till Arsmotet inkomna motioner
• Arligen lamna forslag till verksamhetsplan och budget for 
nasta Ar
• forvalta anfortrodda tillgangar
• utse firmatecknare
• Arligen lamna en berattelse over verksamheten, under det 
gAngna Aret samt en

ekonomisk redovisning
• Arligen redogdra for hur uppgjord verksamhetsplan 
kunnat fullfoljas
• anstalla kanslipersonal
■ utse for verksamheten erforderliga funktionarer
• vid avtalsforhandlingar foretrada foreningen

Styrelsen bestAr av ordforande, kassaforvaltare, sektions- 
ledarna for HF, VHF, Utbildning , Information samt 
distriktsledarna.
Styrelsen sammantrader pA kallelse av ordforanden eller dA 
minst 3 styrelseledamoter gor framstallning darom. 
Styrelsen skall kallas senast 10 dagar fore sammantrade.
Styrelsen ar beslutsmassig dA minst 8 styrelseledamoter 

deltager i styrelsemotet.

Sekreterarskapet i styrelsen fullgors av kanslipersonal. 

§ 8. Beslut
Om inte annat stadgas, skall beslut vid alia tillfallen fattas 
med enkel majoritet. Omrostning skall ske oppet om inte 
annat begars eller stadgas. Vid lika rostetal vid oppen 
omrostning har motesordforanden utslagsrost. Vid sluten 
omrostning avgor lotten.

§ 9. Rakenskap och revision
Foreningens rakenskapsAr ar kalenderAr.
Revision skall utforas enligt god revisionssed.
Bokslut och revisionsberattelse skall fore Arsmote publice
ras i QTC.

§ 10. Val
Styrelsens ledamoter valjs for en tid av tvA Ar.
Forste och andre revisor samt revisorsersattare valjs for en 
tid av ett Ar.
Styrelse, revisorer samt revisorsersattare valjs genom 
postrostning..

Jamna Ar valjs: ordforande, DL0, DL2, DL4, DL6, 
sektionsledare HF, sektionsledare Utbildning.
Udda Artal valjs: kassaforvaltare, DL1, DL3, DL5, DL7, 
sektionsledare VHF, sektionsledare Information.
Vice DL samt vice sektionsledare, vilka skall godkannas av 
styrelsen, utses av respektive ordinarie.

Arsmotet valjer valberedning som forbereder val av ordfo- 
rande, kassaforvaltare och sektionsledare.
Valberedningen skall bestA av fyra ledamoter, vilka valjs pA 
tvA Ar. Vartannat Ar valjs tvA ledamoter.
Distriktsledare valjs av respektive distrikt.
Distriktsvalberedning skall bestA av minst tvA ledamoter.

Valberedningarna foreslAr kandidater vid ev. fyllnadsval.
Valberedningarna skall tillkannage sina forslag senast den 
10 november.

Varje medlem kan inkomma med forslag upptagande hogst 
en villig kandidat till respektive uppdrag som anges i denna 
paragraf. Dock galler att kandidatforslag till DL endast fAr 
avges for det distrikt som fdrslagsstallaren ar stadigvarande 
bosatt i. Forsandelse med kandidatforslag skall vara post- 
stamplad eller avlamnad pa SSA:s kansli senast den 10 
januari och skall markas ’’Kandidatforslag”.

Foreligger endast valberedningamas forslag pA samtliga 
poster avlyses postrostningen.

Forfarandet vid avgivande av kandidatforslag, liksom 
genomforandet av postrostning skall ske i enlighet med av 
styrelsen utfardad och i QTC publicerad valordning. 

§11. Hedersutmarkelser
HedersnAl kan tilldelas sAval medlem som utomstAende 
person.
Till hedersmedlem kan styrelsen kalla medlem som pA ett 
fortjanstfullt satt tjanat foreningen och dess 
syften. Hedersmedlem erhAller aven hedersnAl. 

§ 12. Andring av stadgar
Andring av dessa stadgar skall enhalligt beslutas av Ars- 
mote eller av tvA pA varandra foljande allmanna samman- 
traden, varav ett Arsmote. I det senare fallet skall pA bAda 
sammantradena beslutet fattas med minst 3/4 majoritet. 
Mellan sammantradena skall det ha forflutit minst 90 dagar. 

§ 13. Foreningens upplosning
Beslut om upplosning av foreningen skall fattas av tvA pA 
varandra foljande allmanna sammantraden, varav ett Ars- 
mote, och darvid pA bAda sammantradena beslutats med 
minst 4/5 majoritet. Mellan sammantradena skall det ha 
forflutit minst 90 dagar.
Vad som efter galdande av foreningens skulder AterstAr av 
foreningens tillgAngar vid upplosning, skall tillfalla anda- 
mAl som overensstammer med foreningens syfte och som 
beslutas vid det sista sammantradet.
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Dagordmng
I Motet oppnas.

Vai av ordforande for motet.
Vai av sekreterare for motet.
Vai av tva personer att jamte ordforanden justera motesprotokollet. 
Justeringsmannen skall tillika tjanstgora som rostraknare under motet. 
Tillkannagivande av vid motet uppgjord rostlangd.
Fragan om motet ar stadgeenligt utlyst.
Fragan om dagordningens godkannande.
Framlaggande av styrelse- och kassaberattelse.
Aterfinns i detta nummer av QTC.
Framlaggande av revisionsberattelse. Aterfinns i QTC nr 4, 1999.

10 Fragan om styrelsens ansvarsfrihet for det gangna arbetsaret.
II Postrostning 1999
11:1 Godkannande av smarre fel i vallistan for postrostning. Styrelsens 

redogdrelse Finns i detta nummer av QTC
11:2 Faststallande av det tillkannagivna valresultatet for styrelseledamoter samt 

revisorer med suppieant. Valresultatet tillkannages vid motet
12 Vai av ledamoter till styrelsevalberedning for nasta arsmotes val av 

styrelseledamoter samt revisorer med suppieant. Styrelsevalberedningen 
skall besta av minst tre ledamoter och tva suppleanter. Styrelsen foreslar val 
av fyra ledamoter. En av ledamotema utses att vara sammankallande.

13 Val av postrostraknare jamte en suppieant for postrostrakningar fram till 
nasta arsmote.

14 Behandling av inkomna motioner. Motionema Finns i detta nummer av
QTC.

14:1 Motion nr 1 Upphavande av stadgeandringsdelbeslut
14:2 Motion nr 2 Ansvarig utgivare
14:3 Motion nr 3 Radiohobbyn och utovamas attityder
15 Behandling av styrelseforslag. Styrelseforslagen Finns i detta nummer av 

QTC.
15:1 Styrelseforslag nr 1. Forslag till nya stadgar och fbrandrad organisation. 

Faststallande av beslut pa arsmotet i Vetlanda 1998.
15:2 Styrelseforslag nr 2. Forslag till overgangsregler.
15:3 Styrelseforslag nr 3. Forslag till andring av stadgar faststallda av detta 

arsmotet 1999. (Denna punkt endast aktuell om punkt 15.1 avslas). 
15:4 Styrelseforslag nr 4. Forslag till distriktsindelning och sammansattning av 

anropssignalen.
16 Behandling och faststallande av budget for innevarande ar 1999 och 

preliminar budget for nastkommande ar 2000. Styrelsens forslag aterfinns i 
detta nummer av QTC.

17 Faststallande av medlemsavgifter. Styrelsens forslag finns i detta nummer av 
QTC.

17:1 Medlemsavgifter for ar 2000.
17:2 Avgifter for standigt medlemskap.
18 Beslut om plats for nasta arsmote 2000.
19 Synpunkter pa verksamheten for innevarande ar.
20 Motet avslutas

Kallelse
Foreningen Sveriges Sandareamatdrers 
medlemmar kallas harmed till ordinarie arsmote 
sondagen den 25 april 1999 kl 09.00 i Sjoviks- 
garden Ljugam.
Foretradare for SK- eller SL-klubb vid arsmotet, 
se nedan under medlemskontroll!

Inslapp frail klockan 08.30
Samling for medlemskontroll fran klockan 08.30 
Arsmdtesforhandlingama borjar klockan 09.00. 
Dagordning for motet aterfinns har bredvid. 
Motioner med styrelsens yttranden aterfinns i 
detta nummer av QTC, liksom styrelseforslag, 
styrelsens verksamhetsberattelse och redovis- 
ning av bokslut 1998 for SSA och for av SSA 
forvaltade stiftelser/fonder samt forslag till 
budget for 1999, preliminar budget for 2000 och 
medlemsavgifter.

Medlemskontroll
En sa sent som mojligt framtagen medlemsfor- 
teckning kommer att finnas for medlemskontroll 
i Ljugam. Du som har betalat in medlemsavgif- 
ten sent, efter onsdagen den 21 april 1999, bdr 
ha ditt medlemskort tillsammans med kvitto pa 
inbetald avgift med dig for uppvisande vid 
behov.

Rostratt for SK- eller SL-klubb
Person som ges i uppdrag att foretrada en SK- 
eller SL-klubb maste kunna uppvisa en handling 
som visar att vederborande har rostratt for 
klubben. Ordforande i klubben maste kunna visa 
upp en handling som visar att vederborande ar 
ordforande i klubben. Annan medlem i klubben 
maste kunna visa upp en handling som visar att 
vederborande har fatt i uppdrag att foretrada 
klubben vid SSA:s arsmote 1999. Det racker 
saledes inte att bara tala om att man ar ordfo- 
rande i klubben eller att man fatt i uppdrag att 
foretrada klubben. Man maste kunna visa upp en 
handling som bestyrker detta!

Fullmakter
Rost kan infor arsmotet overlatas genom 
skriftlig fullmakt endast till annan rostberattigad 
medlem.
Det dr inget krav att den egenhandiga namn- 
teckningen pa fullmakten skall bevittnas. 
Fullmakter skall insandas till SSA kansli for 
kontroll fore arsmotet. Forsandelse med fullmakt 
ska vara poststamplad eller avlamnad pa SSA 
kansli senast torsdagen den 15 april 1999. Starka 
skal av ’’force majeurekaraktar” ska foreligga 
for eventuellt undantag fran denna regel, t ex 
akut sjukdom eller liknande forfall, som pa 
begaran kan styrkas av lakare eller most- 
svarande.

Anmalan till deltagande i arsfesten pa lordags- 
kvallen liksom bokning av rum sker enligt 
arsmotesarrangdrema.
Ytterligare information kommer att finnas i QTC 
och SSA-bulletinen.
Gotlands Radioamatorklubb, GRK, halsar alia 
medlemmar valkomna.

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

SSA Arsmote i Ljugam, Gotland 
Sondag 25 April 1999
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Verksamhetsberiittelse for 1998

Foreningens arsmote agde rum i Vetlanda och arrangerades 
av Vetlanda Amatorradioklubb SK7IJ.

Arsmotet hade att ta stallning till tio motioner. Tva 
motioner bifolIs om att SSA skall delge utgivare av 
callbocker de svenska amatdremas korrekta adresser resp 
hur revisionsberattelsen skall publiceras.

Arsmotet hade vidare att ta stallning till ett styrelseforslag 
till ny organisation och nya stadgar. Da forslaget inte 
godtogs enhalligt utan med kvalificerad majoritet tas det 
avgorande beslutet pa arsmotet 1999.

Hedersutmarkelser
Bruno Westerlind SM7CGW och Carl-Henrik Walde 
SM5BF kaliades till hedersmedlemmar. John-Ivar Winbladh 
SM7CRW och Claes-Olof Sporrong SM5BK. tilldelades 
hedersnalen. Bo-Lennart Wahlman SM5BLC tilldelades 
SSA-diplom.

For amatorradiordrelsen avgorande fragor
EUs terminaldirektiv, dar hembyggda amatorradio- 
utrustningar och byggsatser undantas fran provningstv^ng, 
har nu defmitivt faststallts. Darmed elimineras ett for 
amatorradion stort orosmoln efter SSAs och IARUs 
intensiva lobbyarbete.

Bland de tillstandsfria Low Power Devices (LPD), som 
ligger runt 433 MHz och som avses for ISM (industrial, 
scientific, medical), har PTS inkluderat utrustningar som 
sander kontinuerligt sasom tradlosa horlurar. SSA har 
snabbt fatt gehor hos PTS for att LPD skall anvanda det nya 
bandet 863-865 MHz. Problemen kvarstar dock eftersom 
det fortfarande saljs manga utrustningar pa det gamla 
bandet. SSA har informerat konsumentverket och dvriga 
opinionsbildare samt i ett TV-program visat hur en LPD 
blockerar fjarrkontroll av billas.

Verksamheten i stort
Styrelsens och styrelsevalberedningens sammansattning 
samt revisorer och postrostraknare framgar av arsmotes- 
protokollet 1998 och tillsammans med dvriga funktionarer i 
QTC.

Styrelsen har sammantratt fyra ganger och VU sju ganger. 
Styrelsens beslut har publicerats i QTC och pa packet radio. 

Den foreslagna organisationsandringen har forberetts pa 
detaljniva. Ett utkast till totalbeskriving av den nya 
organisationen har godkants av styrelsen for att utgora 
underlag vid det praktiska genomforandet.

Intresset for amatorradio maste okas och en battre 
rekryteringsgrogrund for nya medlemmar skapas. En 
sarskild grupp arbetar med att ta fram informationsmaterial, 
i forsta hand riktat till skolungdom av olika slag, och 
utbildningspaket for klubbarnas marknadsforing av var 
hobby.

Styrelsen har uttalat att det amatorradioarkiv, som Ake
Alseus SM50K byggt upp under manga ar, bor tillvaratas 
for framtiden.

Efter manga ars SSA-arbete har vi av Folkrorelsernas 
Samarbetsorganisation for Lotterifragor FSL accepterats 
som riksorganisation vilket innebar att de lokala klubbama 
kan salja bingolotter.

SSA har med tva representanter deltagit i den IT-konferens 
IS 98 som Frivilliga Radioorganisationen FRO anordnade. 
Konferensen var omsesidigt givande och beraknas leda till 
ett narmare samarbete mellan foreningama.

Medlemsantal, ekonomi
Antalet medlemmar var vid verksamhetsarets slut ca 5600, 
en nedgang med ca 140 sedan foregaende ar. Kansliet har 
dragit igang en kampanj for att oka medlemsantalet.

Medlemsavgiften var oforandrad 350:-. Med reservation 
for vilande arsmotesbeslut loper medlemskapet numera ej 
per kalenderar utan i 12 manadersperioder. Med samma 
reservation har standigt medlemskap inforts. Vid arets slut 
fanns 83 st standiga vilka liksom hedersmedlemmama 
erhallit ett speciellt medlemskort.

Foreningens ekonomi ar fortsatt god trots ett mindre 
underskott relaterat till medlemsminskningen. For narmare 
detaljer hanvisas till kassaforvaltarens redovisning.

Fonder
Sarskilda bokslut har upprattats for de tre fonder, som 
administreras av SSA, dvs Hans Elizesons SM5WL 
minnesfond, SM5ZK Bo Palmblad donation 1975 samt
SM5LNs minnesfond. Fonderna har aven i ar fatt ett tillskott 
pa vardera 10.000:- genom en anonym gava.
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Ur fonderna har tagits bidrag till bl a QTC taltidning, 
handikappanpassning av utrustning, medlemsavgifter samt 
utan prejudicerande verkan ett klubbprojekt med ATV.

QTC
QTC har utkommit med tolv nummer med utokat antal 
fargsidor. Andelen tekniskt material har okat med t ex 
beskrivning av antenner, jordning, CE-markning, tester av 
stationer, repeaterkartor sammanstallda ur SM6GDL ’’Tages 
lista”, temanummer om digitala moder. Engagerade 
spaltredaktorer svarar for en stor del av innehallet.
Avtalet med redaktoren Ernst Wingborg SM0RGP, som 

aven skott ackvisition av annonser, har forlangts pa ett ar. 
Annonsforsaljningen har minskat och ar ett problem for 
QTCs ekonomi.

Ny upphandling har gjorts for QTCs tryckning varvid 
SSAs villkor har forbattras.

Styrelsens kontaktman mot QTC har varit Stig Johansson 
SM0CWC. QTC taltidning har inlasts av Hans Murman- 
Magnusson SM0ETT.

SSA-bulletinen, HQ-natet
Redaktor for SSA-bulletinen har varit Anders Schannong 
SM6LBT. 38 SSA-bulletiner har sants over bulletinstationer 
pa olika band och med olika sandningsslag inkl paketradio 
samt lagts ut pa Anders hemsida med lank fran SSAs 
hemsida. Pa Anders hemsida lases bullen av i genomsnitt 
200 personer varje vecka. Bidragsflodet varierar kraftigt. 
Repeaternatet i Norr- och Vasterbotten har byggts ut sa att 
bullens spridning och tillganglighet underlattas.

Styrelsen har aven pa HQ-natet informerat och svarat pa 
fragor fran medlemmama.

Kansli inkl SSA Hamshop, QSL, dvrig medlemsservice 
Kanslichef ar Eric Lund SM0JSM och kanslist Cristina 
Spitzinger.

Kanslilokalema ar slitna och da grannhyresgasten onskar 
utoka sin verksamhet undersoks mojlighetema att hitta 
alternativ i storstockholmsomradet.

QSL-verksamheten har skotts dels pa entreprenad av Jan 
Hallenberg SM0DJZ (utgaende QSL) resp ideellt av Lars 
Forsberg SM0BDS (ingaende QSL), dels genom frivilliga 
insatser.

SSA kopieringsservice har skotts av Nordvastra Skanes 
RadioAmatdrer SK7DD.
SSA HamShop har fortsatt ta in nya boktitlar och detta har 

ront uppskattning. En besvikelse har varit att den nya 
utgavan av SM Call Book, som skulle inkludcra de 
kommande amatorradioforeskriftema, inte kunde ges ut 
under aret eftersom PTS foreskrifter fbrsenades.

Ekonomin redovisas i kassaforvaltarens rapport.

Diplom
Diplommanager har varit Bengt Hogkvist SM6DEC. En 
diplombok pa svenska for VHF och hogre band samt regler 
for aktivitetsdiplom har tagits fram. Samarbete har skett 
internationellt med bl a utfardande av certifikat for sokande 
till utlandska diplom.

SSAs ansikte ut^t
Kansliet har under aret fatt 4.500 epostmeddelanden till 
<hq@svessa.se>. Pa hemsidan www.svessa.se har vi haft 
cirka 60.000 inloggningar. Intemetredaktor har varit Jonas 
Ytterman SM5HJZ.

I Stockholm, Motala och Goteborg Anns for allmanheten 
tillgangliga museer med klubbstationema SK0TM, SK5SM 
resp SK6RM. Overlaggningar pagar om nagot motsvarande 
skall kunna skapas pa Grimeton Radio SAQ.

SSA deltar genom DL6 i styrelsen for ’’Stiftelsen for 
utbiidning och forskning inom radio- och teletekniken och 
dess historia”. Stiftelsen stoder bl a Radiohistoriska museets 
SK6RM verksamhet.

Radioklubbar, sambandsuppdrag och distriktstraffar gor 
god reklam for SSA och amatorradion. Storre evenemang 
har varit det av Lake Wettem DX Group och FRO 
arrangerade DX-motet i Karlsborg (SM6) dar Wayne Mills 
N7NG, ordforande i ARRL DX Advisory Committee, 
redogjorde for de nya DXCC-reglema, samt fielddays pa 
Buberget (SM2), i Backamo (SM6), i Bolmso (SM7) och i 
Horrs Nygard (SM7).
Amatorradion har i utbildningsradion presenterats i ett 

program om ”udda foreningar”.

SSAs utbiidning
SSA har trettiotalet utbildningsstallen for SSA-tillstand dar 
totalt 116 st SH-signaler, geografiskt mycket snett fordelade, 
utdelats. 53 st med SH-signal har uppgraderat till CEPT- 
licens vilket utgor SSAs mal for denna utbildningsverksam- 
het.

Sarskilt har uppmarksammats de tva veckoslutskurser for

SSA-tillstand som arrangerades av Flens Radioamatdrer 
SK5UM.

Radiopejlorientering (ravjakt)
SM i RPO arrangerades av Vasteras Radioklubb. Svensk 

Mastare i oppen klass blev Bo Soderquist.
Vi firade ravjaktens 50 ar i Sverige i samband med 

Stockholm Ravjagares ”SRJ Open” varvid initiativtagaren 
Alf Lindgren SM5IQ hyllades.

Vid VM i radiopejlorientering, som anordnades i Ungem, 
tjanstgjorde Gunnar Ahl SM5CWV som intemationell 
domare.

Tillst&ndsfrAgor
Samverkan med PTS sker i god anda och samtal ager rum i 
viktiga fragor.

Arbetet fortsatter att bevaka omradet 430-440 MHz med 
malet att pa sikt ge oss tillgang till hela bandet.

Inom SSA har SSA PT (Prov och Tillstand) administrerat 
UN/UC-certifikat och SSA-tillstand.

SSA har genom vice ordforanden innehavt ordforandepos- 
ten i REFUG, Radio Engineering and Frequency User 
Group, en utanfor PTS staende intressegrupp bestaende av 
myndigheter och organisationer som behover radio- 
frekvenser. REFUG har under aret uppvaktat PTS nye 
generaldirektor.

Internationella frSgor
Utrikessektionen har under aret arbetat overvagande med 
rutinfragor samt forberett overlamnandet av arbetsuppgifte- 
ma till de 1999 kommande nya sektionema.

Region 1 arbetsgruppsgruppsmoten HF och VHF agde rum 
i Wien, Osterrike, med OESV som vard.
CEPT-licensen galler i drygt 30 lander varav Israel, Nya 

Zeeland, Peru, Sydafrika och Canada (nytt) inte tillhor 
CEPT.

SSAs ordforande ar ledamot i IARUs kontaktgrupp for 
EU-fragor (Eurocom).
Vid Nordiska RadioSamfundets kortvagsradiokonferens HF 
98 pa Faro, dar Sigge Skarsfjall SM5KUX som stipcndiat 
representerade SSA, deltog bl a Thormod B^,e LA7OF som 
ar chef for CEPTs European Radio Office. SSAs ordforande 
deltog under del av tiden och knot vardefulla kontakter. 

Nordiska VHF-motet arrangerades i Danmark.
Pa utstallningen HAM RADIO i Friedrichshafen 

representerades SSA av ordforanden som inbjudits av sin 
motsvarighet i var tyska systerorganisation DARC och som 
dar deltog i internationella moten. Ulf Sjoden SM6CVE 
ansvarade for SSAs monter dar kulturhuvudstaden 
Stockholm presenterades.

Enar Jansson SM4IM har dubbats till riddare av NRRLs 
Gyllene Nyckels Orden som erkansla for hans arbete med 
ARIM, Amatorradio i Morokulien.

Storningar, EMC
Problemen med LPD i 70 cm-bandet har redovisats ovan.

Storningar fran kabeltevekanal S6 har i stort upphort sedan 
SSA lyckats fa kabelteveoperatdrerna att undvika kanalen 
och/eller se till att kabelinstallationema ar korrekta.

Efter diskussioner med Elsakerhetsverket finns nu tydliga 
instruktioner till installatdrer av flaktstymingar for 
ventilationsutrustningar. Kvarstaende problem ar redan 
installerade och godkanda anlaggningar. SSA har har en 
viktig uppgift att bevaka att korrigering sker.

SSAs avstomingslador har kompletterats, avstomings- 
kompendium har tagits fram och avstomingsartiklar har 
skrivits i QTC.

Genomforande av arsmotesbeslut i anledning av inkomna 
motioner
Callbookleverantdrema har annu inte tillstallts adresser for 
de svenska amatdrema eftersom SM Call Book annu ej 
foreligger.

Revisionsberattelsen publiceras i QTC.

Tack
Aven under verksamhetsaret 1998 har ett stort ideellt arbete 
utrattats av saval fortroendevalda, klubbar som enskilda 
medlemmar vars insatser betyder mycket och uppskattas 
varmt.

Som avslutning vill styrelsen framfora ett tack till SSAs 
kanslipersonal och alia funktionarer, som pa ett utmarkt satt 
skott foreningens angelagenheter under aret, samt till 
medlemmama for visat fortroende.
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Information fran styrelsen

SSA drsmote 1999
Inkomna motioner

1. Motion nr 1
Upphavande av stadgeandringsdelbesiut
Aven de gamla romama hade besvar med sina 
omorganisatdrer, vilket framgar av foljande citat: 
”Vi tranade hart - men varje gang vi borjade fa fram 
fungerande grupper, skulle vi omorganiseras. Jag 
larde mig senare i livet, att vi ar benagna att mota 
varje ny situation genom omorganisation, och vilken 
underbar metod detta ar for att skapa illusion av 
framsteg, medan den astadkommer kaos, ineffektivi- 
tet och demoralisering.” I motsvarande rora befinner 
sig SSA styrelse idag. Trots papekanden har 
styrelsen annu inte tagit till sig, att MAN INTE 
UTREDER SIG SJALV. Utan slar sig for brostet, 
och intalar sig, VI AR BAST. Och dessutom 
avskarmar man sig fran medlemmama. Vid ett SM5- 
meeting i Eskilstuna uppenbarade sig sekreteraren 
CWV dar och genomforde en synnerligen flummig 
genomgang med styrelsens ideer i botten och 
oemottaglig for andra forslag. Vi hade hade da 
atminstone fem altemativ, som jag skriftligen 
foreslog, och att vi skulle fa rosta om. T.ex genom 
bifogad blankett till postrostningen, som det en gang 
var tankt, nar den infbrdes. I ett skriftligt brev till 
sekreteraren overlamnade jag forslaget. Han kunde 
inte lova nagot, men skulle ta upp det med styrelsen 
pa kommande sammantrade, som agde rum endast 
nagon vecka senare. Nar man sedan laste 
styrelsesammantradesprotokollet, sa hade han inget 
att andra, nar han fick ordforandens fraga. Och det 
maste vara korrekt, eftersom han sjalv forde 
protokollet. Pa nasta SM5-meeting var igen CWV 
dar och jag fragade givetvis varfor han svikit sitt 
lofte att ta upp omrostningen med styrelsen. Da 
svarade han, att han ’’gldrnt” det (avsiktligt?). Sedan 
vid arsmotet var CWV arsmotetssekreterare, och satt 
kvar vid behandlingen av styrelsens 
omorganisationsforslag, sajavig han var. 
Och inte var det battre med arsmotetsordforanden, 
CGW. Han hade haft styrelsens uppdrag att 
omarbeta stadgama, och det usla forslaget belonades 
av ordforanden med ett hedersmedlemsskap, 
hedersmedlemsnal och hedersmedlemsmedalj. Han 
var allts£ minst lika JAVIG som CWV. Men satt 
likval kvar som ordforande over omorganisations- 
punkten.
Hur star det till med samvetet mina herrar - om ni 

nu har n£got???
Och ingeting har gjorts for att demokratisera SSA. 
Fortfarande tas arsmotetsbeslut med ca 1 % 
majoritet. Det ar verkligen otillborligt.
Jag far darfor hemstalla till arsmotet att upphava 

det i Vetlanda fattade delbeslutet vad avser 15.1 = 
Styrelseforslag nr 1

SM5FH Knut Almroth

Styrelsens yttrande till motion nr 1
SSA har flera ganger haft organisationsforslag som 
bade antagits och i en del fall avvisats av arsmotet, t 
ex det forslag som leddes av en oberoende grupp dar 
SM4EAC utsags av arsmotet att leda utredningen. 
Den stadgeandring som nu foreslas har antagits pa 
arsmotet i Vetlanda med mer an 3/4-dels majoritet 
och det ar foreskrivet i stadgama att detta forslag ska 
behandlas annu en gang pa detta arsmote. Far detta 
forslag da mer an 3/4-dels majoritet antas det. Far 
det inte erforderlig majoritet kommer inte forslaget 

att genomforas. Motionsforfattaren gesju mojlighet 
att pa arsmotet framfora sina synpunkter infor 
omrostningen och foresla att forslaget inte ska antas. 
Styrelsen foresl^r irsmotet att avsla motionen.

2. Motion nr 2.
Ansvarig utgivare
Nuvarande ordning med ordforanden som ansvarig 
utgivare, stryper den fria debatten. Nar han kanner 
sig pahoppad, vagrar han snarstucket att publicera 
inlagget. Detta har aven andra organisationer 
upptackt och darfor och darfor ar den ansvarige 
utgivaren en utanfor styrelsen befintl ig person. 
Fragan ar inte ny heller for SSA , men den pockar 
antligen pa sin losning.
Nuvarande ordforande saknar erforderliga insikter i 
tryckfrihetsforordningen och jamval i 
yttrandefrihetsgrundlagen for att kunna utfora ett 
omdomesgillt arbete.
Han borde gora sig bekant med fransmannen 
Francois Marie de Voltaire som sagt: ”Jag delar inte 
era asikter, men ar beredd att do for er ratt att 
uttrycka dem.” Jag ar inte ensam drabbad, men i 
mitt fall hade jag understallt den en ansvarig 
utgivare i dagspressen, och han kunde inte finna , 
att nagot i insandaren var atalbart. Och nog litar jag 
mera pa en yrkesman an en dilletant i branschen 
Jag far darfor hemstalla till arsmotet, att besluta att 
den ansvarige utgivaren for QTC skall vara en 
person utanfor styrelsen och att det uppdras at 
valberedningen att lamna forslag dartill. Och att de 
gamla/nya stadgama andras for dverensstammelse.

Knut Almroth, SM5FH

Styrelsens yttrande till motion nr 2
Ansvarig utgivare har skyldighet att stoppa material 
som innehaller anklagelser eller grova negativa 
omdomen om enskilda personer, om detta kan 
uppfattas som krankande.
Helt fristaende fran detta har SSA ordforande 
tillsammans med redaktoren for QTC till uppgift att 
svara for att tidningen foljer den inriktning som 
styrelsen beslutat.
Styrelsen anser att det ar praktiskt och lampligt att 
SSA ordforande utover sin roll att beddma den 
allmanna lampligheten av material i QTC aven har 
det juridiska ansvaret som ansvarig utgivare. 
Styrelsen foreslar arsmotet att avsla motionen

Motion nr 3
Radiohobbyns framtid och utovarnas attityder 
Undertecknad yrkar att arsmotet ger Styrelsen i 
uppdrag att tillsatta en en utredning for att allsidig 
och forutsattningslost belysa radiohobbyns framtid 
pa langre sikt. Vad kan SSA gora for att motverka 
v£r hobbys numerara tillbakagang och utovarnas allt 
hogre medelalder - fragestallningar som ingalunda 
ar begransade till Sverige utan kraver intemationellt 
samarbete.
Under de 50 ar jag varit BC-SWL och kunnat folja 

’’radiohobbyismen”, darav 38 ar som sandareamator 
och SSA-medlem, har jag manga ganger slagits av 
rorelsens laga profil utat jamfort med andra 
hobbygruppers, sporten inte minst. ”Vi” har inte 
slagit pa trumman for var sak, langt mindre gjort 
reklam i aterkommande och bredare sammanhang, 
utan allmanheten har i hog grad fatt fortsatta att se 
oss som sarlingar och definierat oss som ”gubbe 
med rattforsedda lador”, som stor TV, sedan den 
slagit igenom. Aven om man raknar bort missupp- 
fattningar - har vi, sarskilt i Sverige, som i motsats 
till andra hobbygrupper ar beroende av en andlig 
resurs, frekvensutrymmet, battre anseende an 

samlare av oletiketter och knappar? Vet ’’Svensson” 
om vad var hobby betyder for sadana aldersgrupper 
som ungdomar och pensionarer, handikappade m.fl, 
nodtrafik, intemationell vanskap, hur manga tekniker 
som kommer ur vara led o.s.v. -vanligen inte, och 
vems fel ar det? Att andra pa denna image, eller brist 
pa dito, ar ett verkligt langtidsprojekt, som borde ha 
paborjats for lange sen, men battre sent (sant) an 
aidrig (anm: motionaren genomforde i egen regi och 
pa egen bekostnad, ett informationsprogram aren 
1984-89, varom kan lasas i QTC nr sidan ). Man 
kan bara hoppas, att radiohobbyistema ska komma 
till allvarlig insikt om, att ’’enighet ger styrka” och att 
dess organisationer nu ska inse att installningen till 
dessa vitala fragor, som man intog innan TV, Video, 
satellite!*, Internet etc fanns till, ar forlegad och bara 
kan leda till en troligen allt snabbare utforsakning i 
konkurrensbacken.
Ju mindre en stat, verksamhet, hobby, eller annan 

enhet ar, desto viktigare ar samarbete. Nastan 
dagligen berattar massmedia om sammanslagningar, 
samarbetsavtal och vad det kallas inom naringslivet, 
och foreteelser som Riksidrottsforbundet, ICA, LO, 
och manga liknande har vi levt med lange. Men 
radiohobbyistema (i vidstrackt mening) ar i basta fall 
medlemmar i och betalar avgift till SSA, SDXF 
(Sveriges DX-forbund), PR-forening eller motsva
rande, och fbrvantar sig att deras organisation ska 
tillvarata deras kort-och langsiktiga intressen bland 
de , som ar mycket mera offensiva och maktiga, t.ex 
den kommersiella radion. Och i forsvaret av ’’vara” 
frekvenser ar vart utgangslage inte det basta. Om den 
som ar ute efter hambanden avlyssnar en helgcontest 
- blir da vederborande overtygad om, att amatdremas 
anvandning av frekvensutrymmet ar seridst i 
jamforelse med vad hans eget skulle ha varit?

Utredningen bor aven agna sig at mera dagsaktuella 
fragestallningar; har t.ex inte debatten om ”CW- 
prov” eller inte for kortvag blasts upp till orimliga 
proportioner? Har inte CWn gjorts till syndabock for 
uteblivna numerara framgangar - har inte vart satt att 
mota konkurrensen om sjalama, och TV, satellitema, 
video, Internet m m betytt mycket mera? Ar 25-takt 
CW, fdrvisso battre an inget CW-prov alls, bevis pa 
fdrmagan att realistiskt kommunicera pa telegrafi, en 
basfardighet som alia kortvagsamatorer, enligt min 
mening, maste beharska? Lockar inte den laga takten 
till den fordarvliga vanan att visuellt ta emot CW? Ar 
’’intradesbiljetten” i form av inkop transceivrar 
overkomlig? Hur fa med radiointresserade miljo- 
nema i u-landema? Jo, genom ”low-tech”, vilket 
med nodvandighet blir lika med CW - inkluderar 
man troligen redan befintlig BC-mottagare kan man 
komma igang med en QRP - station for en svensk 
100-lapp och nagon dags byggande, och da ar 
stationen INTE att betrakta som en leksak!
CWns och darmed radioamatorenas anseende kan 

avsevart fdrbattras och kunskapen om ”oss” hos 
allmanheten vidgas genom att pa, bred front, nya 
anvandningsomraden tas i ansprak. CW for svart 
handikappade kan vara deras enda kommunikations- 
metod, saval i etem som personligen. Alla borde lara 
CW som en forsakring mot forlust av sin vanliga 
kommunikationsfdrmaga (tai och horsel) genom 
sjukdom eller olycka. Mina i QTC nr publicerade 
’’inlamingsramsor”, lika latta att lara som en 
sangvers, gor sjalva inlarandet till en kortvarig 
process, och med atfoljande lyssning kan man fa upp 
hastigheten till en praktisk anvandbar niv£, allt 
kostnadsfritt. Med forkortningar av aterkommande 
begrepp, i stil med befintliga Q- m.fl forkortningar,

Motioner forts, sid 48
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Foreningen Sveriges 
Sandareamatorer, SSA 
Box 2021, 123 26 
FARSTA 
Org.nr: 602003-3612

SSA Arsbokslut 1998

BOKSLUTSKOMMENTARER 1998.01.01—12.31

Nedan anges beloppen i tusental kronor. Intakter anges positiva, med utelamnat 
plustecken, och kostnader med utsatt minustecken.

RESULTAT BUDGETFOREG Ar
Not 1: SSA HAM SHOP
Intakter
Intakter forsaljning 
Summa intakter:

179
179

284
284

175
175

Kostnader
Varuforbrukning -66 ■130 ■87
Porto -20 -36 -34
Andel i kansli, arbetskraft, mm -52 ■23 -36
Andel i kansli, emballage och dvrigt -69 ■70 ■61
Summa kostnader: -207 -259 ■218
RESULTAT: -28 25 ■43

Not 2: QTC-PRODUKTION
Intakter
Kommersiella annonser 216 291 225
Ham-annonser 12 26 17
Prenumerationer 27 33 36
Summa intakter: 255 350 278

Kostnader
Framstallningskostnad -618 -588 -571
Distribution -296 ■336 -325
Redaktor -135 ■132 -132
Annonsackvisition ■32 -40 ■32
Andel i kansli, lokal, arbetskraft och dvrigt -36 -37 -43
Summa kostnader: -1 117 ■1 133 -1 103
RESULTAT NETTO: -862 ■773 -826

Not 3: QSL-VERKSAMHETEN
Intakter
Forsdlda QSL-marken 57 57 53
Summa intakter: 57 57 53

Kostnader
Varuforbrukning - -2 ■2
Porto -59 -64 -61
Andel i kansli, arbetskraft, mm ■25 ■8 ■25
Andel i kansli, lokal, emballage samt dvr. kostnader -38 ■16 ■34
Summa kostnader: -122 -90 ■122
RESULTAT NETTO: -65 -33 -69

I efterfoljande punkter tillampas inte plus for intakter och minus for kostnader.

Not 4: PERSONALKOSTNADER 
Loner
Arbetsgivar- och sociala avgifter 
Summa personalkostnader:

Fordelats till andra kostnadsstallen: 
Summa ej fordelade personalkostnader:

375 405 491
128 138 141
503 543 632

-102 -40 -75
401 503 480

RESULTATRAKNING Period 1998.01.01—12.31

I resultatrakningen anges intakter positiva med utlamnat plustecken och
kostnader med minustecken. Beloppen anges i tusental kronor. SSA Ham Shop,
QTC och QSL sarredovisas enligt not 1, 2 och 3. Kostnaderna pci ovriga poster 
nedan avser efter fordelning till dessa tre resultatenheter.

INTAKTER
Resultat Budget Foreg dr

Medlemsavgifter 1 917 1 978 1 895
Forsaljning SSA Ham Shop (not 1) 179 284 175
Intakter QTC (not 2) 255 350 277
Intakter QSL (not 3) 57 57 53
Ovriga intakter 1 1 1
SUMMA INTAKTER: 2 409 2 670 2 401

KOSTNADER
Forsaljning SSA Ham Shop (not 1) ■207 -259 -218
QTC (not 2) -1 117 ■1 133 ■1 103
QSL (not 3) ■122 -90 -122
Personalkostnader (not 4) -401 -503 -557
Moteskostnader (not 5) -280 -254 -236
Porto, frakter och telefon -68 -98 -84
lARU-avgifter -49 -45 -37
Utstallningar och massor -6 -6 -5
Kontors- och ovriga kostnader -248 -267 -214
SUMMA KOSTNADER: -2 498 -2 655 -2 576

RESULTAT FORE AVSKRIVNINGAR: -89 15 ■175

AVSKRIVNINGAR
Maskiner och inventarier -39 -30 -33
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR: -128 15 -208

FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intakter/kostnader -15 -1 -3
Ranteintakter 38 45 47
Ranteintakter, skattefria 4 - 3
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTAKTER
OCH KOSTNADER: -101 29 -161

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Upplosning av reserver 51 - 150
RESULTAT FORE SKATT: -50 29 -11

Skatt -1 -29 -28

REDVISAT RESULTAT: -51 0 -39

BALANSRAKNING 1998.12.31 1997.12.31

tillgAngar
Omsattningstillgdngar
Kassa, bank och postgiro 1 801 1 525
Kundfordringar 146 161
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 20 26
Skattefordran 87 93
Mervardeskatt (fordran) 22 29
Ovriga kortfristiga fordringar - 3
Varulager 294 295
Summa omsattningstillgSngar 2 370 2 132

Anlaggningstillgdngar
Andelar i aktiefond (not 6) 61 48
Maskiner och inventarier 102 96
Summa anlaggningstillgdngar: 163 144
SUMMA TILLGANGAR: 2 533 2 276

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder 54 104
Skuld preliminar skatt - 10
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 1 578 1 134
Ovriga kortfristiga skulder - 3
Summa kortfristiga skulder: 1 632 1 251

Reserver
Reserv for PR och Info samt Utstallningar

(Upplosta
reserver)

40 40
Reserv for porto QTC, SSA PT, mm 20 20
Reserv for utbildning, symposier, laromedel, mm (-52) - 52
Reserv for renovering av lokaler (+12) 130 118
Reserv for renovering av maskiner och inventarier (+10) 40 30
Resen/ for upprustning av SK0SSA/SK0TM 18 18
Reserv for RPO (Forbrukats -22) 17 39
Reserv for medlemsvarvning, trycksaker, mm (■47) 20 67
Resen/ for teknik, EMC, avstorning, mm 56 56
Reserv for IARU, NRAU, SAC, mm (+26) 50 24
Summa reserver: (Forbrukats -22 och upplosts -51) 391 464
SUMMA SKULDER: 2 023 2 242

EGET KAPITAL
Ingdende kapital 01.01 561 600
Periodens resultat -51 -39
SUMMA EGET KAPITAL: 510 561
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL: 2 533 2 276

Se not 7 Se not 7Ansvarsforbindelser och stallda panter:
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Information fran styrelsen

Styrelsens forslag till 
SSA Budget ar 1999 och pre! budget ar 2000

Belopp i tusental kronor

INTAKTER

Budget
1999

Pre!
2000

Medlemsavgifter 1 920 1 930
Forsaljning SSA Ham Shop 210 230
Intakter QTC 240 240
Intakter QSL 58 60
Ovriga intakter 2 2
Rantor 38 38
SUMMA INTAKTER: 2 468 2 500

KOSTNADER
SSA Ham Shop -210 -226
QTC -1 054 -1 075
QSL -124 ■126
Personalkostnader -448 -462
Moteskostnader ■250 -220
Porto, frakter och telefon ■70 -80
lARU-avgifter -50 -52
Utstallningar och massor -6 -6
Kontors- och ovriga kostnader -234 ■233
Avskrivningar maskiner och inventarier -30 -30
Finansiella kostnader -15 -15
Skatt -14 -14
SUMMA KOSTNADER: -2 505 -2 539

Arets resultat: -37 -39

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

Anm: Sektioner och distrikt med underenheter har fdtt sig 
tilldelade en resursbudget for de nodvandigaste kostnaderna och 
kan darutover vid behov efter beslut tilldelas ytterligare belopp 
for projekt ur reserverna. Om underskott kommer att uppstd, 
sdsom budgeterats, avses dessa underskott tackas med hjalp 
av reserverna.

Styrelsens forslag till 
medlemsavgift for ar 2000: kronor 350,-- 

Innebar oforandrad medlemsavgift for cittonde &ret i rad!

BOKSLUTSKOMMENTARER

Not 5: MOTESKOSTNADER RESULT AT
(SSA centralt, styrelsen, distrikten och sektionema) 
Rese- och traktamentskostnader 122
Lokal-och hotellkostnader 158
SUMMA MOTESKOSTNADER: 280

BUDGET FOREGAR

128
126
254

109
127
236

Not 6: ANDELARI AKTIEFOND, sc balansrakning
Inkopsvarde uppraknat:
Utdelning/reinvesterats
Marknadsvarde

Not 7: BORGENSFORBINDELSE, sc balansrakning
Nar Posten bolagiserades flyttades momsregleringen over fran Posten till Tryckeriet. Ett krcditavtal med 
Posten pa 40 000 kr ersattes da med cn borgensfbrbindelse pa 40 000 kr for distribution av QTC. Borgens- 
forbindelsen med Posten for Tryckeriet har granskats av anlitad jurist och av SSA:s revisorer och kunnat 
accepteras med nuvarande utformning.

OVRIGA BOKSLUTSKOMMENTARER
Bokslutet 1998 blev nagot samre an 1997. Upplosningen av reservcr tillsammans med redovisat resultat var 
for 1997 189 och for 1998 102 (tusen kronor). Jamfort med budget for 1998 fattades det 261 TKr i intakter. 
Men genom aterhallsamhet med kostnaderna blev slutresultat nagot battre. Medlemsavgiftema ar nagot battre 
an vad resultatrakningen utvisar, eftersom vi fatt in narmare 300 TKr fran medlemmar som blivit standiga 
medlemmar. Dessa pengar aterfinns i Kassan pa tillgangssidan och i posten Upplupna kostnader och 
forutbetalda intakter pa skuldsidan. Kansliet har genomfort och kommer att fortsatta genomfora flera 
medlemsvarvningskampanjer som vi hoppas skall tillfora fbreningen flera medlemmar och darmed ytterligar 
mcdlemsintakter. For SSA Ham Shop uteblev intaktema for planerad SM-Call Book 1998, men den beraknas 
istallet utkomma som SM-Call Book 1999 tidigt under 1999 och gc de intakter som budgeterades for 1998. 
Trots extra anstrangningar fran redaktoren och annonsackvisitdren SM0RGP sa har annonsintaktema 
stagncrat och vi tror att det forutom daliga tider till en del beror pa att Internet overtagit viss del av annonscr- 
ingen. QSL-intaktema hoppas vi fortsatter att oka i takt med att antalet solflackar okar efter att kurvan nu 
vander uppat i sin 11-arscykel. Vi fortsatter att halla igen pa kostnadssidan. Vi raknar med att kunna klara 
oforandrad medlemsavgift aven ar 2000 forutom 1999 tack vare de reserver vi har kvar. Trots allt har vi 
fortfarande god ekonomi.

Stig Johansson,
SM0CWC Kassaforvaltare

ArSBOK SLUT 1998 FONDER

STIFTELSEN/ HANS ELIAESONS MINNESFOND SM5WL
Org.nr: 802005-2638

RESULTATRAKNING 1998.01.01-12.31

1998 1997
INTAKTER
Borgarbrev och gdvor 10 310,00 10 200,00
Rantor 557,87 1 013,03
SUMMA INTAKTER: 10 867,87 11 213,03

KOSTNADER
Anslag ur fonden -7 650,00 -1 700,00
QTC taltidning -10 473,00 -11 589,50
Ovriga kostnader -580,00 ■290,00
SUMMA KOSTNADER: 18 703,00 -13 579,50

Arets resultat/underskott: -7 835,13 ■2 366,47

BALANSRAKNING 1998.12.31 

tillgAngar
Bank och postgiro 131 330,83 130 778,32
SUMMA TILLGANGAR: 131 330,83 130 778,32

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skuld till SSA 21 999,19 13 611,55
Disponibla medel 01.01 117 166,77 119 533,24
Arets resultat/underskott -7 835,13 ■2 366,47
SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL: 131 330,83 130 778,32
Disponibla medel 12.31 109 331,64 117 166,77

I STIFTELSEN/ SM5ZK BO PALMBLAD DONATION 1975 
Org.nr: 802006-6885

RESULTATRAKNING 1998.01.01-12.31

1998 1997
INTAKTER
Gdvor 10 000,00 10 000,00
Rantor 71,70 126,51
Upplosning av skattereserv 2,00
SUMMA INTAKTER: 10 073,70 10126,51

KOSTNADER
Anslag ur fonden -500,00 -
Avsattning for skatt innevarande dr -20,00 -35,00
Fondering av medel -10 000,00 -10 000,00
SUMMA KOSTNADER: -10 520,00 ■10 079,00

Arets resultat: -446,30 -47,51

BALANSRAKNING 1998.12.31

tillgAngar
Bank 25 412,91 25 341,21
Fordran pd SSA 9 942,00 519,00
summa tillgAngar: 35 354,91 25 860,21

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skattereserv 20,00 79,00
Fonderat kapital 1975 5 000,00 5 000,00
Fonderat kapital 1997 och 1998 20 000,00 10 000,00
Disponibla medel 01.01 10 781,21 10 733,70
Arets resultat - 446,30 47,51
SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL: 35 354,91 25 860,21
Disponibla medel 12.31 10 334,91 10 781,21

STIFTELSEN/ SM5LN:s MINNESFOND 
Org.nr: 802012-9741

RESULTATRAKNING 1998.01.01-12.31

INTAKTER
Gdvor och bidrag 
Upplosning av skattereserv 
Rantor
SUMMA INTAKTER:

1998

10 350,00

74,16
10 424,16

KOSTNADER
Anslag ur fonden 
Skatt foregdende dr
Avsattning skatt for innevarande dr -20,00 
Fondering av medel -10 350,00
SUMMA KOSTNADER: -10 370,00

Arets resultat: 54,16

BALANSRAKNING 1998.12.31

tillgAngar
Bank
Fordran SSA
summa tillgAngar:

26 290,03
10 415,00
36 705,03

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skattereserv 20,00
Fonderade medel, ej disponibla 34 590,00 
Disponibla medel 01.01 2 040,87
Arets resultat 54,16
SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL: 36 705,03
Disponibla medel 12.31 2 095,03

1997

10 350,00 
363,00 
133,72 

10 846,72

-78,00
-37,00 

-10 350,00 
-10 465,00

-381,72

16 215,87
180,00

26 395,87

115,00 
24 240,00

1 659,15 
381,72

26 395,87
2 040,87
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kan man bekampa CWs stora nackdel: den laga 
overforingshastigheten. Kurseri
pensionarsforeningars regi ligger nara till hands att 
foresla i sammanhanget. Man bdr inrikta propagan- 
dan mot i huvudsak de aldre, som vanligen har tid 
och pengar - just vad ungdomen med sa mycket 
som ”drar och sliter” i dem i dessa aldrar, inte har. 
Bam och bambam besoker sina aldre slaktingar, 
bekantar sig med de ’’pratande ladoma”, fascineras 
av rosterna fran fjarran och blir kanske radio- 
amatdrer sjalva en dag. Morse borde laras ut tidigt i 
skoloma, samtidigt med resp bokstav. Bam ar 
nyfikna och lockas av detta ’’hemliga sprak”, som ar 
lattare att lara da an da de blir aldre. Vara foretra- 
dare maste arbeta pa lang sikt och inte bara gora vad 
som tycks resultera i nya medlemmar i morgon! I 
fraga om varvning finns inget som gar upp mot 
”mun-mot-mun-metoden” och sa ar den vanligen 
gratis. Det ar svart att formedla, liksom utbytet av 
nagon annan fardighet, vad man kan fa ut av t ex 
"handgjord radio”, om den som man propagerar for 
saknar erfarenhet av liknande verksamhet. Utan att 
radiohobbyistema ska se och betrakta Internet som 
en fiende bdr poangteras, att kontakter, som man 
upprattar sjalv, ger ett helt annat utbyte an det man 
far genom knapptryckning pa datom.

Det maste bli mycket billigare att vara med i 
organisationema! Betraffande QTC kan de 
elitistiska delama (contest, diplom, expeditioner) 
brytas ut och betalas separat av de darav intresserade
- de fiesta av dem har nog Internet och kan via 
SSAs hemsida anda frossa i sina favoriter. Infon 
via SSA-bullentinen kan utokas och sandas aret 
runt, aven pa DX-frekvens och QTC utkomma t. ex 
varannan manad. En stor del verksamheten vid 
SSAs kansli, som SMO- och 5:or har mest nytta av, 
kan laggas ut pa storre klubbar - bara ett par 
exempel.

Vad ska da personalresursema for ovanstaende 
komma ifran? Jo vi kan t.ex minska pa contest- och 
diplomverksamheten. Dessa "sallskapsspel” gor var 
hobby narmast en otjanst (se ovan), men har finns 
en stor uppgift, som for var sak framat. Forenings- 
styrelsema kan inte gora allt, och ingen rycker in 
och gor jobbet at oss. Var och en amator, rikligt 
med infomaterrial forsedd, bdr bli en lokal 
"upplysningscentral” och ambassador for var hobby 
i bred bemarkelse. Det ar synnerligen olyckligt och 
har sakerligen avskrackt massor, som MED TIDEN 
kanske hade blivit hams, att ensidigt propagera for 
amatorsandning istallet for att borja i den lattare 
andan av radiohobbyn - d.v.s. enkel rundradio- 
lyssning pa kortvag - som kostar lite eller inget alls 
att borja med och som ger resultat OMEDELBART 
och inte om nagot ar efter stora anstrangningar och 
utgifter. Jag sjalv t.ex kom till hamradion via BC- 
lyssning, liksom otaliga andra. Nagot som slar ar att 
"komma pa TV” - t.ex med information och en 
enkel nyborjarkurs - danskama hade stor framgang 
harmed for nagra ar sedan. Konkurrensen ar svar 
och tilltagande, men vi har manga trumfkort pa hand
- det galler bara att ta fram fram och visa dem!

Erland Belrup EA 7/SM7COS

Styrelsensyttrande till motion nr 3
Styrelsen anser att den utredning som motions- 
forfattaren foreslar normalt ingar i en 
foreningsstyrelsesarbetsuppgifter.
Styrelsen delar inte motionsforfattarens syn pa flera 
av de foreslagna aktivitetema, men kommer att 
arbeta i motionarens anda nar det galler rekrytering 
och information.
Styrelsen foreslar arsmotet att avsla motionen.
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Styrelsefbrslag

Punkt 11.1 Godkannande av smarre fel i vallistan

Pa vallistan for 1999 Ars postrostning blev det tvA smarre 
felaktigheter Pa vallistans framsida stAr det i vanstra spaltens 
fbrsta rad jamna Artal, det skall naturligtvis vara udda Artal. 
Av efterfoljande text framgar det vilka befattningar som 
skall valjas. De ar ratt Atergivna.
Vallistans baksida har avbildningar av valkuverten.
Tryckeriet har troligen anvant det som mall vid kuvert- 
tryckningen. Styrelsen har nar felaktighetema pApekades 
gjort foljande:
Information om valkuverten i bulletinen den 6-7 februari 
Information om att det skall vara udda ar och valkuverten i 
bulletinema t.o.m 14 mars med borjan 13-14 februari. 
Information i QTC nr 3 och pa HQ-natet.
Kansliet retumerar inkomna brev som anvander baksidans 
avbildade kuvert som valkuvert och ber avsandaren gora om 
rostningsproceduren. SSA betalar returportot.

Styrelsen anser att dessa bada felaktigheter ar smarre fel 
som ej pAverkar postrostningen men vill overlamna denna 
fraga till arsmotet for godkannande.

§ 15 Styrelsefbrslag
Punkt 15:1 Forslag till nya stadgar

Bakgrund
Arsmotet 1998, bitradde med 174 roster av 180 dvs mer an 
% av rosterna, styrelsens forslag till nya stadgar. Forslaget 
skall darfor enligt nuvarande stadgar efter minst 90 dagar 
stallas till fomyad provning av arsmote eller allmant 
sammantrade for att beslutet skall bli giltigt.
Forslaget, som publicerats i QTC 3/98, skulle enligt 
Arsmotesbeslutet 98 kompletteras respektive andras pa 
foljande punkter:

att det i §2 tillfogas en mening med ungefarlig lydelse 
’’Hedersmedlem betalar ej medlemsavgift”. 

att i §5 ordet ’’postrostningar” andras till ’’postrostrakning”.

att det i §10 tillfogas en mening med ungefarlig lydelse ” 
Styrelse och DL utses/valjs genom postrostning”.

Stadgefbrslaget med ovan namnda kompletteringar atcrfinns 
i QTC nr 3 sid 42.

Punkt 15:2 OvergAngsregler
Om det nya stadgefbrslaget punkt 15.1 antas foreslAr 
styrelsen att arsmotet beslutar om foljande OvergAngsregler 
for styrelseledamotema och styrelsevalberedningen.

• Vice ordfbrande, tekniksekreterare och utrikessekreterare 
utgAr ur styrelsen,
men kan stA till styrelsens forfogande under deras gallande 

mandatperiod.
• Sektion HF leds av trafiksekreterare HF, vald enligt 
faststallt valresultat under punkt 11.2.
Mandatperiod ett ar.
• Sektion VHF leds av trafiksekreterare VHF, vald enligt 
faststallt valresultat under punkt 11.2. Mandatperiod tva ar.
• Sektion Utbildning leds av Ungdoms och Utbildnings- 
sekreterare, vald enligt faststallt valresultat vid arsmotet
1998. Mandatperiod ett ar.
• Sekreteraren, vald enligt faststallt valresultat under punkt
11.2, tillforordnas som sektionsledare for sektion 
Information. Mandatperiod tva ar.
• Den under punkt 12 valda styrelsevalberedningen skall 
foreslA kandidater till nasta ars val.
• Ordforanden, kassaforvaltaren och distriktledama fullfoljer 
sina mandatperioder.

Kommentar: att sektionsledare HF foreslAs fa en mandat tid 
pa ett ar beror pa att i de nya stadgama skall sektionsledare 
HF valjas jamna ar enligt § 10.

Punkt 15:3 Forslag till andring av stadgar faststallda av 
Arsmotet 1995.
( Denna punkt endast aktuell om punkt 15.1 avslAs.)

I detta forslag till andring mbjliggbrs inforande av standigt 
medlemskap och s.k. rullande medlemsar.

§ 3 MEDLEMSKAP
Foljande text skall tillkomma:
Standigt medlemskap kan erhallas mot erlaggande av ett 
engangsbelopp.

1999 ars val SSA

Enligt paragraf 16 i SSA stadgar skall vidjamna Artal valjas fbr 
en mandatperiod av IvA Sr, vice ordforande, sekreterare, 
Trafiksekreterare HF. Trafiksekreterare VHF, Teknik- 

I sekreterare, samt for en mandatperiod av ett Sr 1 :e revisor, 2: 
/revisor och revisorssuppleant.
\Distriktsledare skall valjas for en period av tvA Ar i distrikt m 
" ina nummer. Dcssutom skalLi-iissa fall

Lakh

§ 5 AVGIFTER
Forsta stycket andras till:
Medlemmar erlagger Arsavgift fore den 1 januari aktuellt ar. 
Avgiftens storlek for pafoljande kalenderar och respektive 
kategori fastalles av arsmotet. Beviljat medlemskap trader i 
kraft nar fastalld avgift erlagts. Ny medlem erlagger 
arsavgift senast sista dagen i den manad som medlemskapet 
registrerats och darefter vid samma tidpunkt varje ar. 
Arsmotet faststaller storleken pA engAngsbeloppet for 
standigt medlemskap.

Punkt 15.4 Forslag till distriktsindelning och sammansatt- 
ning av anropssignalen.

I de nya foreskriftema som Post & Telestyrelsen nu gett ut 
finns det inte nagon koppling mellan siffran i anrops
signalen och distrikt. Siffran i anropssignalen skall indikera 
distriktet dar innehavaren ar fast bosatt enligt foljande.

Distrikt Lan
0 Stockholms (AB)
1 Gotlands (I)
2 Vasterbottens (AC) Norrbottens (BD)
3 Gavleborgs (X) Vastemorrlands (Y)

Jamtlands (Z)
4 Varmlands (S) Orebro (T) Dalama (W)
5 Uppsala (C) Sodermanlands ( D)

Ostergbtlands (E) Vastmanlands (U)
6 Hallands (N) Vastra Gotalands (O) 

Jonkbpings (F) Kronobergs (G) Kalmar (H)
Blekinge (K) SkAne (M)

De inom Stockholms lan bosatta SM5:or som efter 
distriktsandringen onskade behAlla sin gamla distriktssiffra 
kan fortsatt gora detta.
Mindre avvikelser beslutas av styrelsen
Nar trafik sker frAn annan plats an hemadressen gors 

foljande tillagg till anropssignalen:
Anropssignalen skall foljas av snedstreck och siffra som 
visar vilket distrikt sandningen sker frAn.

Vid mobil trafik skall anropssignalen foljas av /xM, dar x 
ar aktuellt distrikt. Vid trafik inom hemmadistrikt utelamnas 
distriktssiffran.

Vid trafik fran regelbundet anvand fritidsbostad kan den 
siffra anvandas i anropssignalen som visar i vilket distrikt 
fritidsbostaden ar belagen.

§ 17 Faststallande av medlemsavgifter
Punkt 17.1 Medlemsavgifter for Ar 2000

Styrelsen foreslAr foljande medlemsavgifter for Ar 2000 
Medlem som ar 18 Ar och aldre 350:-kr
Medlem som ej fyllt 18 Ar 175:-kr
Familjeavgift 210:-kr

Familjeavgift blir aktuell dA det finns flera i familjen ( make, 
maka sambo och bam over 18 Ar) pA samma adress som ar 
medlemmar. En familjemedlem betalar full medlemsavgift 
(350:-kr), ovriga betalar familjeavgift och fir ingen egen 
QTC.

17.2 Avgift for standigt medlemskap
Styrelsen foreslAr att engAngsavgiften for standigt 
medlemskap skall vara:
For medlemmar under 65Ar 4.200:-kr
For medlemmar over 65 Ar 2.800:-kr

EngAngsavgiften galler vid inbetalningar under Aren 1998, 
1999 och 2000.

QTC Nr 3 1999



2\N 
5\N
5\N
1W

50MHz 
144MHz 
430MHz 

1200MHz

TONSQUELCH & POCKET BEEP STANDARD
Tonsquelch kallas aven for subton, pilotton, CTCSS. Med Pocket 
beep kan man ha sokning. Tonscan for sokning av subtoner.

Ni-MH BATTERI STANDARD
Ingen batteriskatt. Ni-MH BP-199 70mAH och laddare ingar. 
Man kan ladda och kora radion samtidigt.

OVRIGT
LCD bakgrunds-belysning med timer och kontrast. Strom- 
besparing. Uttag for headset, monofon, orontelefon. Inbyggd 
hogtalare. 1750Hz toncall. RIT och VXO for 1200MHz. 124 min- 
nen dar frekvens, duplex, namn mm kan lagras. Kraftig konstruk- 
tion. DTMF med 9 minnen. Inbyggd guide for handhavande. Hog

o
ICOM

W.I r.n»AO«T<M'»$cD«" O

r
i

ICOM

frekvensstabilitet ± 3 ppm. Aven lslgeffekt 0.5W (0.1W 1200MHz).

Tekniska data
Frekvensomr^de
Kanslighet

Steglangd 
Yttre spanning

Antennuttag
LF uteffekt

tx 50-52/144-146/430-440/1240-1300MHz
FM 0.18gV 50/144/430, 0.25gV 1200MHz
AM 0.56pV 50MHz, WFM 2.0pV 91.5MHz 
5/10/12.5/15/20/25/30/50 & 100kHz
4.6-16VDC, 40mA besparing, 70mA standby 
max LF 220mA. TX 1.4A
SMA
250mW

Tillbehor:
LC-148 vaska, OPC-478 PC-kabel, OPC-474 kloningkabel, CS-T81 
windowspgrogram WIN 95/98, HS-85 headset, HM-46 monofon, HM-75A mono
fon med styrning, SP-13 oronsnacka, SMA-adapter, BP-197 tomkassett for 3 x 
AA (R6), BP-198 Ni-MH 4.8V 700mAH, BP-199 Ni-MH 6.0V 700mAH, BP-200 
Ni-MH 9.6V 680mAH, BC-119 bordsladdare, AD-87 insats till BC-119, CP-12L 
cigarrettandarkabel med stdrskydd och sakring, OPC-254L DC-kabel med 
sakringar.

Levereras med: gummiantenn, baltesclips, Ni-MH batteri och laddare.

Pris 4700:-
2 A RS

ICOM
GARANTI

©SWEDISH RADIO SUPPLY AB --------------------------------------------------------  communication equipment and services
o

Skandinavisk och Baltisk generalagent for ICOM

Postadress: Box 208, 
OPPET TIDER 
LUNCHSTANGT 
EJ LORDAGAR

651 06 Karlstad, 
09.00—16.00 
12.00—13.00

Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5
Internet: http:// www.srsab.se 
Email: srs@srsab.se

© 1999-02-15 SWEDISH RADIO SUPPLY AB

Telefon vx 054 - 67 05 00
Telefax 054 - 67 05 55
Postgiro 33 73 22 - 2
Bankgiro 577 - 3569

ICOM's nya fantastiska handapparat med 4 band. 
Mycket kompakt endast 58B106H29D mm, vikt 
290g. Fuktresistent (klarar JIS kraven).

MULTI-FUNKTIONS ’’joystick”
En ’’joystick” gor det enklare att mandvrera radion. Man kan 
styra upp/ned och hoger/vanster samt nedtryckning. Med denna 
kan du styra band, volym, set lage, duplex, scanning mm.

WFM OCH AM
Man har tillg^ng till bade WFM och AM samt aven FM for 
amatorradio. Du kan lyssna pa P3 och flyg mm.

IC-T81E VHF/UHF FM TRANSCEIVER

"NASTAN RANTEFRITT"
4 m&nader
12 m£nader
24 m&nader

1684:-/m£nad
478:-/manad 
242:-/manad

OBS!! Forsta mSnaden betalningsfri.

http://www.srsab.se
mailto:srs%40srsab.se


NSRfl Nordviistra
~ Skanes
= J1 Radio- 

amatbrer 
kopieservite

NSRA - Nordviistra Skdnes Radioama- 
torer liimnar har information oni 
speciellt intressanta artiklar, varav 
kopior kan bestdllas.
Oversattning:
SM7PXM: Tysksprakiga artiklar
SM7SWB: Fransksprakiga artiklar
SM7EJ: Engelsksprakiga artiklar
SM7ANL: Artiklar ur OZoch norska

NRRL Amatorradio.

Bestallning av kopior:
2 kr per kopiesida. Porto och expedition: 10 kr per 
max 15 kopiesidor, 20 kr per max 30 sidor etc, (dvs 
10 kronor per varje 15-tai kopiesidor).
Betalas till: Nordvastra Skanes Radioamatdrer, 
postgiro 44 68 25-2. OBS! Till utlandet: dubbel 
porto-kostnad, dvs 20 kronor for varje 15-tal 
kopiesidor. Ange bestallningsnumrct enligt nedan 
samt din signal, namn och adress. Skriv stort och 
tydligt, eftersom postens kopior av 
postgiroblanketten annars kan valla problem. 
Leveranstid - nagra veckor.

Mysteries of the Ionosphere
av Ian Poole, G3YWX. En kortfattad beskrivning av 
jonosfaren och dess inverkan pa transmission av 
radiosignaler.
Radcotn 99-01-57/3, 3 s.

PAOSE on 2197 m - Technical Topics 
av Pat Hawker, G3VA. En kort beskrivning med 
scheman av PAOSE's LF-konverter och sandare for 
135 KHz.
Radcotn 99-01-62/1, en s.

The Battery Miser - Technical Topics
G4AVT har patent pa en "Battery Economiser
Circuit", som bygger pa det fbrhallandct, att exvis en 
batterimottagare for 9 V fungerar tillfredsstallande 
aven vid lagre spanning. Miser sanker 
batterispanningen medelst en spanningsregulator, 
varigenom effektatgangen minskas och batteriet 
varar langre, vilket ar av stor betydelser i vissa 
lander, dar tillgangen till och priserna pa batterier 
forsvarar anvandningen av batteridrivna apparater. 
Radcotn 99-01-62/2, 2 s.

Phantom Coil VXO -Technical Topics
I T.T. har forekommit flera artiklar om VXO. Denna 
artkel presenterar forslag till schemaldsningar med 
en kombination av kapacitans och induktans for att 
variera vxo:ns frekvens. Tre scheman, varav ett 
gallande ett nataggregat for vxo. 
Radcotn 99-01-63/2, 2 s.

RADIOTELEX MESSAGES - 25 years of 
monitoring global teleprinter and data communications!
Summarizes several decades of continuous worldwide radio monitoring 
between 1974 and 1998, and gives an expert's insight in dozens of inter
esting message formats and modem transmission protocols. Covers 1,004 
messages and screenshots of 692 utility stations from 136 countries. 
With its comprehensive coverage of global aeronautical, commercial, 
diplomatic, government, maritime, meteorological, military, navigation, 
police, press, public, and secret radiocommunications on shortwave, this 
manual is not only highly informative but also very amusing. In one word: 
fascinating! 572 pages • SKr 370 or DM 70 (worldwide postage includ.)

1999 SUPER FREQUENCY LIST CD-ROM 
worldwide broadcast and utility radio stations!

10,400 entries with latest schedules of all clandestine, domestic and interna
tional broadcasters on shortwave. 10,800 frequencies from our 1999 Utility 
Radio Guide (see below). 16,100 formerly active frequencies. All on one 
CD-ROM for PCs with Windows 3.1™ or Windows™ 95 and 98. You can 
search for specific frequencies, countries, stations, languages, call signs, and 
times, and browse through all that data within milliseconds. It can't get 
faster and easier than this! SKr 320 or DM 60 (worldwide postage included)

Plus: 1999 Shortwave Frequency Guide (564 pages with all broadcast and utility stations worldwide) = 
SKr 320. 1999 Guide to Utility Radio Stations (580 pages with all utility stations worldwide, plus 
addresses, codes, meteo and NAVTEX and press schedules, digital data decoder screenshots and much 
more) = SKr 420. Worldwide Weather Services = SKr 320. Double CD Recording of Modulation Ty
pes = SKr 530. Radio Data Code Manual = SKr 420. Shortwave Communication Receivers 1942-1997 
= SKr 530. Special package price: CD-ROM + SW Frequency Guide = SKr 530. More package deals 
available on request. Sample pages and colour screenshots can be viewed on our Internet WWW site 
(see below). Payment can be made by cheque or credit card - we accept American Express, Eurocard, 
Mastercard, Visa. Please ask for our free catalogue with recommendations from all over the world! © 

Klingenfuss Publications • Hagenloher Str. 14 • D-72070 Tuebingen • Tyskland 
Fax + +49 7071 600849 • Phone + +49 7071 62830 • E-Mail klingenfuss@compuserve.com 

Internet http://ourworld.compuserve.com/homepages/Klingenfuss/

Vill du finnas med i denna 
forteckning? 
Ring/faxa:08-56030648 
eller e-post: 
nummer@bahnhof.se 
for information.

Leverantdrer - amatorradio/data/ elektronik - utbildning

SSA QTC Annonsdrer
Adigi Copy AB QSL-kort Jarnvagsgatan 44, 172 35 

Sundbyberg
Tel 08-289289, Fax 08-289891

A.F.R Electronics Tungatan 9, 853 57 Sundsvall 
Tel 060-17 14 17 Fax 060-15 01 73 

http://www.afr.se, e-post: afr@afr.se
Agbra, Musmattor

Alvestadsvagen 22,610 20 Kimstad 
Tel 011-53752

e-post: agbra@alfa.telenordia.se
CAB-Electronik AB Box 4045, 550 04 Jonkoping 

Tel 036-16 57 60 Fax 036-16 57 66 
http://samlaren. se-swed. net/cab. htm 

ELFA AB 175 80 Jarfalla
Tel 08-580 941 00 Fax 08-580 943 00 
Ordertel 020-758000 Fax 020-758010 

http://www.elfa.se e-post: ham@elfa.se
Instrumentcenter AB Box 67, 732 22 Arboga 

Tel 0589-19250, 19350 Fax 0589-16153 
http://www. instrumentcenter.se e-post: 

ic@instrumentcenter. se
JEH Trading Ronningen 732, Ostra Ekenas, 460 64 

Frandefors
Tel 0521-254308 Fax 0521-254308 

http://www.ssb.de e-post: olavi.h@telia.com 
Klingenfuss Publications

Hagenloher Str 14, D-720 70, Tubingen, Tyskland 
Tel 00949 7071 62830 Fax -600849 

http://ourworld. CompuServe, com/homepages/ 
klingenfuss/

Leges Import, Sam Gqnnarsson 
Nordan&s 1048, 891 92 Ornskoldsvik, 

Tel 0660-293541, Tel+fax 0660-293540 
Mobil 010-2171872

http://www. algonet. se/~leges e-post: 
leges@algonet.se

L.H. Musik & Audio AB
Sickla strand 63, 131 34 Nacka

Tel 08-718 00 16 Fax 08-718 59 70, 
http:/www. Ih-musik.se

Limmareds Hamcenter HB,
Box 4030, 514 11 Limmared

Tel 0325-421 40, Mobil 070-5221022, 
Fax 0325-421 07

www.surf.to/limmareds, e-mail:
limmareds@swipnet. se

Lindebergh Elektronik AB
Box 20123, 161 02 Brom ma

Tel 08-988490 Fax 08-983340
Hemsida: www.lieab.se, e-post: info@lieab.se 

Nitech Scandinavia VGrevie 22,235 94 Vellinge 
Tel: 040-42 66 30 Fax: 040-42 66 33 

e-post: bn@aaaaa.se
Produktcentrum Ludvigsberg,

181 17 Lidingo
Tel 08-767 41 30 Fax 08-767 28 00

Pryltronic Komponenter AB
Box 11, 523 21 UI riceham n

Tel 0321-12686 Fax 0321-16280 
e-post: pryltronic@swipnet.se

Radex Kopingevagen 9,
252 47 Helsingborg Tel/fax 042-141530

Radiomuseet, Goteborg
Radiohistoriska Foreninaen

Anders Carlssons gata 2, 417 55 Goteborg 
Tel031-7792101, 010-2341518

Sanco Sportlovsvagen 7, 91832 Savar
Tel 090-52226 Fax 090-196467 

http://www.sanco.se
SM6CJJ Jan Johansson
www. radio, se-swed. net

Svebry Electronics Box 120, 541 23 Skovde 
Tel 0500-48 00 40, Fax 0500-47 16 17 
http://home3.swipnet.se/~w-31771/,

e-post: sveory@svebry.se
Swedish Radio Supply AB
Box 208, 651 06 Karlstad

Tel 054-670500, Fax 054-670555 
http://www.srsab.se, e-post: srs@srsab.se

VSrgSrda Radio AB,
Besoksadress: Hiultorps ind.omr. Skattegcirdsg. 5 

Box 27, 44721 V&rg&rda
Tel 0322-620500, Fax 0322-620910 

http://www. vargardaradio.se, e-post: 
sales@vargardaradio. se

PLATSANNONSER
HP Hewlett-Packard Sverige AB
Kista, Vidar Wernoe 08-444 27 21
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160m - 10m
SSB, AM, FSK
100 watt RF (SSB, CW, FSK och FM) 
Pris 21.322:-

2 meters antenner:

TS-870S

210 kr.
9 dB, bom 0,7 meter

4 element

340 kr.

Antennwire
2 mm 7-tradig harddragen 
kopparwire. USA-kvalite.
Pris:
1 m 6:- 10m 50:- 100m 300:-

Slutsteg 2m
Utan preamp
Fabrikat LEMM, Italien.
For SSB-CW
Typ In Ut
L144 1-4w 45w

Pris
675:-

L145 1-25w 120w 1.875:-

13 dB, bom 3,85 meter
9 element

Rekvirera
datablad!

Box 120, 541 23 Skovde 
Besoksadr. Norregfirdsv 9

Generalagent for KENWOOD i Sverige Tel 0500-480040
Fax 0500-471617
http://home3.swipnet.se/~w-31771/
e-post: svebry@svebry.se____________ >

TS-570D
160m - 10m
SSB, AM, FSK
100 watt RF (SSB, CW, FSK och FM) 
Pris 15.106:-

Tradantenner mm.

Typ Band Langd Matarledning Pris
G5RV JR 10-40 m 2x8 m 5,2 meter 415:-
G5RV 10-80m 2x16rn 9,5 meter 475:-
G5RVM 10-160 m 2x32 rn 19,5 meter 700:-
All-dipol 10-160 m 2x21 m 30,0 meter 460:-
Bandkabel 450 ohm flertradig. Rulle 30 meter 310:-

G5RV ar forsedd med matar- 
ledning av 450 ohms bandkabel
Avslutad med balun 1:4. Fran balunen till 
stationen anvands koax 50 ohm.
All-dipolen ar likadan fast utan balun varfor 
en matchbox med balanserad utgang 
behovs.

Cushcraft antenner 
saljes av oss. 

Rekvirera deras

z

AntennerKENWOOD

http://home3.swipnet.se/%7Ew-31771/
mailto:svebry%40svebry.se


Posttidning A

1000MP OCH

For a bold, clean signal from “Top Band” through the “Magic Banc 
the VL-1000/VP-1000 QUADRA SYSTEM belongs in your station!

VL-1000 AR LAGERVARA HOS OSS!
Slutsteget VL-1000 har separat nat- 
aggregat som heter VP-1000. 
Designen ar mycket smidig och snygg. 
Tva transceivrar kan vara anslutna 
samtidigt med vaxling fran VL-1000 
kontroll. Inbyggd antennomkopplare 
for upp till fyra antenner.
Inbygg antenntuner som kan forbi- 
kopplas.
Yaesu's konstruktorer har utmanat och 
klarat den svara uppgiften att astad- 
komma hog uteffekt fran 1.8-50MHz!

Som om inte konstruktionen ar 
en njutning nog att arbeta med 
sa ar den valdesignade 
displayen en upplevelse. Manga 
variationsmojligheter i presen- 
tationen. LCD i orange farg!

IB■

Yaesu har en exklusive losning kallad QUADRA. Atta stycken MRF150 MOSFET i push-pull. En mycket stabil och 
palitlig konstruktion. Sarskild vikt har lagts pa systemjordning och avskarmning som ger verkligt sma nivaer av icke 
onskad utstralning! Till och med vid maximal uteffekt! Kontrollsystemet bestar av en 16-bitars mikroprocessor med 
Yaesu's exklusiva algoritm for avstamningen. En frontmonterad LCD-display ger en mangd uppgifter om status. 
Toppeffekt, medeleffekt, spanning, strom och SWR. Annu en "Yaesu-
ar-fdrst"-konstruktion finns i VL-1000, i form av ett SWR-panorama.
Det visar status fore och efter avstamning i ett bandpanorama, och
du ser hur ditt antennsystem ser ut. Ett hogeffektssystem som VL-
1000 QUADRA behover hogklassiga sakerhetskretser. Systemet
monitorerar bl a drivspanning, temperatur, SWR och
spanningsanslutningar. Vid problem meddelas diagnosen tydligt pa 
LCD'n. Sa snart ett eventuellt problem atgardats atergar VL-1000
genom sin autoreset till normalt arbetslage. Ytterligare en unik detalj ar VL-1000's automatiska underhallslage. Relaerna 
underhalls automatiskt nar VL-1000 ar avslaget! Nataggregatet VP-1000 lamnas alltid anslutet till natspanningen och 
ett sarskilt protokoll for 'renhallning' arbetar dygnet runt for att halla undan smuts, damm och luftburna fororeningar pa 
relakontakterna. Pa detta vis forebyggs framtida relaproblem som pa manga
andra slutsteg annars ger en markant degradering med aren. Tva termostat-
styrda hoghastighetsflaktar ger en tyst och mycket effektiv kylning. Samma
flaktsystem finns i nataggregatet. QUADRA-systemet VL-1000/VP-1000 ar helt
automatiskt tillsammans med Yaesus transceivrar. Bandomkoppling kan dess-
utom aven goras automatiskt med hjalp av frekvensavkanning i VL-1000 varfor 
aven annan radioutrustning kan anslutas!
Vill du tala med nagon som kort steget i skarpt lage CW/SSB/RTTY pa CQWW-
och WPX-testerna? Ring oss och fraga efter SM6FUD.

Innandometi slutsteget 
VL-1000 ar mycket 
kompakt och mycket 
valorganiserat. Snyggt 
arbete av Yaesu!

Oppethallning:
vardagar 8-17

Postadress:
Box 27
447 21 Varg^rda

Besoksadress 
Hjultorps Ind.omr. 
SkattegSrdsgatan 5

Postgiro: Bankgiro
492734-9 894-9794 www.vargardaradio.se

Telefon: Telefax:
0322-620500 0322-620910

|SSA, Box 2021 
.123 26 FARSTA

Pa slutsteget VL-1000 liksom 
pa nataggregatet VP-1000 
finns tva stora flaktar. De ger 
en otroligt stabil, tyst och ef
fektiv kylning. Valplanerat!

ADRESSUPPDATERING
120 077 700

Vid defenitiv avflyttning eller felaktig adress sands 
forsandelsen vidare till nya adressen. Rapportkort med nya 

adressen sands till Postkontoret
V_________123 20 FARSTA_________>

.1
 I ii 

.’.‘LI
 4t!

http://www.vargardaradio.se
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160m - 10m
SSB, AM, FSK
100 watt RF (SSB, CW, FSK och FM) 
Pris 21.322:-

SPLIT

TS-870S

Antennwire
2 mm 7-tradig harddragen 
kopparwire. USA-kvalite.
Pris:
1 m 6:- 10m 50:- 100m 300:-

Slutsteg 2m
Utan preamp
Fabrikat LEMM, Italien.
For SSB-CW
Typ In Ut
L144 1 -4 w 45w

Pris
675:-

L145 1-25w 120w 1.875:-

KENWOOD HF TRANSCEIVER TS-570D

Rekvirera
datablad!

Box 120, 541 23 Skovde
Besoksadr. Norreg&rdsv 9< _ _____

Generalagent for KENWOOD i Sverige Tel 0500-480040
Fax 0500-471617
http://home3.swipnet.se/~w-31771/
e-post: svebry@svebry.se____ __ _____ >

Tradantenner mm.

Typ Band Langd Matarledning Pris
G5RV JR 10-40 m 2x8 m 5,2 meter 415:-
G5RV 10-80m 2x16rn 9,5 meter 475:-
G5RVM 10-160 m 2x32 rn 19,5 meter 700:-
All-dipol 10-160 m 2x21 m 30,0 meter 460:-
Bandkabel 450 ohm flertradig. Rulle 30 meter 310:-

G5RV ar forsedd med matar-
ledning av 450 ohms bandkabel
Avslutad med balun 1:4. Fran balunen till 
stationen anvands koax 50 ohm.
All-dipolen ar likadan fast utan balun varfor 
en matchbox med balanserad utgang 
behovs.

TS-570D
160m - 10m
SSB, AM, FSK
100 watt RF (SSB, CW, FSK och FM) 
Pris 15.106:-

N.R.O

i nnn
IU.UU

Antenner
2 meters antenner:

9 element
13 dB, bom 3,85 meter

340 kr.

4 element
9 dB, bom 0,7 meter

210 kr.

Cushcraft antenner 
saljes av oss. 

Rekvirera deras 
katalog fritt.

KENWOOD
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Posttidning A

For a bold, clean signal from “Top Band” through the “Magic Band 
the VL-1000/VP-1000 QUADRA SYSTEM belongs in your station!

r

FT-1000MP OCH VL-1000 AR LAGERVARA HOS OSS! 
Slutsteget VL-1000 har separat nat- 
aggregat som heter VP-1000. 
Designer! ar mycket smidig och snygg. 
Tva transceivrar kan vara anslutna 
samtidigt med vaxling fran VL-1000
kontroll. Inbyggd antennomkopplare 
for upp till fyra antenner.
Inbygg antenntuner som kan forbi- 
kopplas.
Yaesu's konstruktorer har utmanat och
klarat den svara uppgiften art astad- 
komma hog uteffekt fran 1.8-50MHz!
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Som om inte konstruktionen ar
en njutning nog att arbeta med 
sa ar den valdesignade 
displayen en upplevelse. Manga 
variationsmojligheter i presen- 
tationen. LCD i orange farg!

Pa slutsteget VL-1000 liksom 
pa nataggregatet VP-1000 
finns tva stora flaktar. De ger 
en otroligt stabil, tyst och ef- 
fektiv kylning. Valplanerat!

Yaesu har en exklusive Idsning kallad QUADRA. Atta stycken MRF150 MOSFET i push-pull. En mycket stabil och 
palitlig konstruktion. Sarskild vikt har lagts pa systemjordning och avskarmning som ger verkligt sma nivaer av icke 
onskad utstralning! Till och med vid maximal uteffekt! Kontrollsystemet bestar av en 16-bitars mikroprocessor med
Yaesu's exklusiva algoritm for avstamningen. En frontmonterad LCD-display ger en mangd uppgifter om status. 
Toppeffekt, medeleffekt, spanning, strom och SWR. Annu en "Yaesu-
ar-forst"-konstruktion finns i VL-1000, i form av ett SWR-panorama.
Det visar status fore och efter avstamning i ett bandpanorama, och
du ser hur ditt antennsystem ser ut. Ett hogeffektssystem som VL-
1000 QUADRA behover hogklassiga sakerhetskretser. Systemet
monitorerar bl a drivspanning, temperatur, SWR och
spanningsanslutningar. Vid problem meddelas diagnosen tydligt pa
LCD'n. Sa snart ett eventuellt problem atgardats atergar VL-1000
genom sin autoreset till normalt arbetslage. Ytterligare en unik detalj ar VL-1000's automatiska underhallslage. Relaerna 
underhalls automatiskt nar VL-1000 ar avslaget! Nataggregatet VP-1000 lamnas alltid anslutet till natspanningen och 
ett sarskilt protokoll for 'renhallning' arbetar dygnet runt for att halla undan smuts, damm och luftburna fororeningar pa
relakontakterna. Pa detta vis forebyggs framtida relaproblem som pa manga 
andra slutsteg annars ger en markant degradering med aren. Tva termostat- 
styrda hoghastighetsflaktar ger en tyst och mycket effektiv kylning. Samma 
flaktsystem finns i nataggregatet. QUADRA-systemet VL-1000/VP-1000 ar helt 
automatiskt tillsammans med Yaesus transceivrar. Bandomkoppling kan dess- 
utom aven goras automatiskt med hjalp av frekvensavkanning i VL-1000 varfor 
aven annan radioutrustning kan anslutas!
Vill du tala med nagon som kort steget i skarpt lage CW/SSB/RTTY pa CQWW- 
och WPX-testerna? Ring oss och fraga efter SM6FUD.
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Innanddmeti slutsteget 
VL-1000 ar mycket 
kompakt och mycket 
valorganiserat. Snyggt 
arbete av Yaesu!
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