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DU MED KLASS2-LICENS SOM
TANKER KOPAHF-RIG

Vi pa SRS vill gratulera med en present!
Om Du efter 1 oktober 2003 koper en IC-718 for ordinarie pris

IC-718

kr 9495:- far du med i priset:

Vi skickar garna en fargbroschyr!

1 st G5RV Antenn for 80-10 (med lackad koppartrad)
1 st MFJ-971 Antennavstamning med korsvisande instrument.
(Varde tillsammans 2325:-)

Du kan mot tillagg byta upp dej enligt foljande:

a) Istallet for IC-718 en IC-706MK2G +3000:(som forutom HF har 50,144&432 MHz) Totalpris 12495:-

MFJ-971 ANTENNAVSTAMNING

AH-4 AUTOMATISK
ANTENNAVSTAMNING

b) Istallet for en MFJ-971 en autotuner AH-4 +2000:Totalpris 11495:- (IC-718) eller 14495:- (IC-706MK2G)

Har du inget nataggregat som klarar 20A kan du kdpa ett
till reducerat pris: Nataggregat SEC-1223 for kr 1200:-

SE(_ _1223 SW|TCHAT NATAGGREGAT
gsrvtrAdantenn

80-iom

Varfor inte tipsa jultomten om foljande julpriser:
IC-756PRO2

IC-7400

IC-706MKIIG

/V. S8S.0D
<r
3a,
I Ml SPL Q-B XFCj

JB

9B

HF + 50 MHz
Ordinarie pris 35000:-

HF + 50 MHz + 144 MHz
Ordinarie pris 24885:-

HF + 50 MHz + 144/432 MHz
Ordinarie pris 14900:-

JULPRIS 30000:inkl. SP-20 - varde 1750:-

JULPRIS 20000:inkl. SP-20 - varde 1750:-

JULPRIS 12495:inkl. MFJ-971 - varde 1675:inkl. G5RV - varde 650:-

IC-910H

IC-703

ms.83o.

HOZSOOD

<<33500

QRP HF + 50 MHz + Autotuner
Ordinarie pris 10500:JULPRIS 10500:inkl. LC-156 ryggsack
(varde 795:-)

43S.

Mobil duobander 144/432. 50/35W.
Dubbla mottagare.
Ordinarie pris 5495:JULPRIS 4800:-

IC-E90
50/144/432.
RX 0.5-1000 MHz.
JULPRIS 4495:inkl. extra BP-217 (860:-)
och BC-139 bordsladdare
(825:-)

144/432 MHz. 100/75W. Alla trafiksatt. Ordinarie pris 17500:JULPRIS 17500:inkl. SP-20 (varde 1750:-)

Vi pa HAM-avdelningen ber att fa onska alia en
God Jul och ett Gott Nytt Ar 2004
Wolfgang/SM4JMY Staffan/SM4XES
Roy/SM4FPD
Dan/SM4XZZ
Olle/SM4CJK
OvanstSende erbjudande galler t.o.m. 2004-01-31

^SWEDISH RADIO SUPPLY AB

Internet:

^^communication equipment and services
Box 208, 651 06 Karlstad. Tel.: 054-67 05 00. FAX: 054-67 05 55

E-mail:

ham.srsab.se
www.icom.nu
ham@srsab.se
cjk031117

Foreningen
Sveriges
Sandareamatorer
SSA, Box 45, 191 21 Sollentuna

Tel 08-585 702 73

Vilket drag!

Fax 08-585 702 74
Besoksadress: Turebergs A lie 2, Sollentuna

Expeditions-och telefontid
Mandag
Stangt
Tisdag
9.00-12.00
Onsdag
9 .00 - 12.00
Torsdag
Fredag

9.00 - 20.00
Stangt

For tva ar sedan startade SSA rekryteringsprojektet. Bland annat lanserades
Utbildningskassen. Den innehaller bland annat laroboken for
radioamatorcertifikat och trafikhandboken. Under forra aret salde SSA
Hamshop ungefar 200 kassar. I ar kommer det att saljas minst 400!
Efterfragan har exploderat under hosten. Det finns flera orsaker. Jag vill
sarskilt framhalla foljande:

Ovrig tid telefonsvarare
Kanslister:
SM5HJZ Jonas Y tterman
Cristina Spitzinger
Internet hemsida: www.svessa.se
E-post: hq@svessa.se
Postgiro 5 22 77-1, Bankgiro 370-1075
Hamannonser SS A
Postgiro 27388-8, Bankgiro 370-1075

• Beslutet att inte langre krava morsekunnande for att fa tillgang till
kortvagsbanden visar att amatorradion utvecklas i ratt riktning mot
framtiden.

Argang 76
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• Rekryteringsaktivitetema som vi startade for nagra ar sedan borjar nu ge
utdelning i och med att fler och fler klubbar engagerar sig. Erfarenhetema
visar att de klubbar som satsar har latt att fa kursdeltagare - jag vill pasta
att det i en svensk stad finns en potential pa 20-30 intresserade kommande
sandareamatorer. Det ar inte svart, SSA har bra rekryteringsmateriel, det
ar bara att bestalla och anvanda materialet.

Medlemstidskrift och organ for
Foreningen
Sveriges Sandareamatorer.
QTC Amatorradio finns aven som taltidning.
Utgivare: SSA ordtorande
SM0SM K Gunnar Kvamefalk
Ekhammarsvagen 45,19631 Kungsangen
Tel/Fax 08-581 65960
e-post: sm0smk@svessa.se

Det har ar viktigt for var framtid. Se pa var nya hemsida dar vi har
information om var hobby, for alia intresserade som annu inte blivit
radioamatdrer, och hur enkelt en klubb kan bestalla materiel. Las ocksa
tipsen for marknadsforing av hobbyn, som bland annat grundar sig pa andras
framgangar.

QTC Redaktor
SMORGP/EmstWingborg
Trakvista Bygata 36, 178 37 Ekero
Tel/Fax 08-560 306 48
e-post: qtc@svessa.se
SSA QTC-kontaktperson
SM0CWC Stig Johansson
Granstigen4,137 34 Vasterhaninge
Tel 08-500 21552
e-post: sm0cwc@svessa.se

Ni har val noterat att flera klubbar har CW-utbildning, med manga
deltagare. Nar tvanget ar borta okar intresset.

SSA medlemsavgifter fr o m dec 2003
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Losnummer inkl. porto/hamtpris

Innehall
Teknik Kortvags tradantenn 40/80m
Mobilantenner o tillbehor
VOX o AntiVox
QRP o Egenbygge
Vetgiriga spalten / Utbildning
K A Markstrom SMOAOM
Instrument for experiment
Allmant
Hobbymassan, Stockholm
150 ar - fbrsta telegraflinjen
VHF - Mikrovagor
Contest
GSA Jubileumssandning
Diplom
SSA HamShop

■

Prenumeration helar 2003
Avgift inom Sverige Inkl. morns 6%

l:a kl
brev
720:850:-

r o ---------------

Europa
Utanfor Europa

Ekon.
brev
670:810:-

A matorradiohalsningar
SM0SMK Gunnar

ij

Utanfor Sverige helar 2003.
Reservation for prisandring.

440:170:270:5 280:3 520:-

Distnkt o klubbar
Medlemsnytt
Valberedningen - forslag
Silent Key
70 ars QSO SM7XS Jarl
SYLRA
Telemuseum gar i graven
SSA Noterat fran styrelsen
Ham-annonser
DX-nytt
Satelliter
Telegrafi o samband
QTC - leverantdrer
NSRA kopieservice
SSA Styrelse - funktionarer Nr 6 sid 19

lu

Fr o m det man fy Iler 18 Sr:
To m det ar man fyller 17 ar:
Familjemedlemsavgift:
Standig medlem t o m det ar man fyller 64:
Standig medlem from det ar man fyller 65:

Eftertryck med angivande av kalian ar endast til lAten om upphovsmannen ger sadan rattighet. For ej bestallt material insant till redaktoren, spaltredaktor eller SSA ansvaras ej. Redaklionen forbehSller sig ratten att korta ner och
redigera insant material. Om foton eller eventuellt annat material onskas ater, skall detta tydligt anges. Medarbetare som sander material till QTC och som hamtar text och bilder Iran annan kalla, t ex fran webbsidor ska ha
tillStelse till att materialet utnyttjas for publicering. Medarbetare ska ocksa vara medvetna om att insant material kan komma att utnyttjas pa SSA hemsida. For eventuella felaktigheter i tidskriften ansvaras ej. Arvode utgar ej.
QTC Nr 12 2003
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Allmant

SM5BQB/3D2QB Allan Osterman
- fargstark sandaramator som vi nu saknar
SM5KI Minns -Av SM5KI/OHOKI Hans Goldschmidt

Allan SM5BQB/3D2QB gick hastigt bort nu i
somras efter ett rikt och mangskiftande liv.

Ringvdxling 1 januari 1991.
Wayavi, Fiji. Sum intra och
SM5BQB Allan Osterman.
Foto SMOCHH Paul Gerstel

SM5BQB Allan Oster
man med dottern Hanna.
Bilden fran shacket pa
Hard. Foto fran 1971.

Den 21 :e augusti 2003 drabbades alias var van
Allan, troligen, av en plotslig hjartattack och en
av Sveriges mest kanda och,framfbr al It fargstarka, sandaramatorer gick ur tiden. Efterlamnande den 9-10-arige sonen Axel och en vuxen
dotter Hanna fran ett tidigare aktenskap samt oss
radiokoilegor i djup sorg och saknad. Saknad
kanske aven av en vit mas pa Allans kobbe ute pa
Kanholmsfjarden och vildkatten Clamydia som
en tid bodde under Allans lilla skargardshus?
Skargardsbon Allan tillbragde bamdomen och
ynglingaaren ute pa Hard i havsbandet norr om
Sandhamn som son till en fiskarbonde, som aven
hade en liten affar, som aven korde ut matleveranser per bat. Allan ansags redan da for lite
udda och smalte kanske inte helt in i skargardsmiljon. Han hjalpte bl.a. till att starta ett varv pa
Hard. Sa smaningom flyttade han in till Stock
holm, jobbade som fotograf pa Historiska Museet och motte sin blivande fru Annika som var
intendent pa Nordiska Museet. Bodde pa somrarna pa Hard. Korde dar radio och agnade sig at
sin lilla lanthandel vid strandkanten.
Allan var en mycket fargstark person med
manga strangar pa sin lyra. Han var en skicklig
bam fotograf och gav ut ett litet hafte med egna
skargardsdikter. Sjong, spelade blockflojt och
laste sina dikter pa repeater. Var mycket
kulturintresserad och allmanbiidad och fick val
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inspiration av de kulturpersonhgheter som torr
besokte Gosta Lindroth ( pappa till den kande
konstnaren Bjorn Lindroth) pa Hard. t.ex. forfattaren Ivar-Lo Johansson, malarna X-et och
Amelin. Allt enligt konstprofessom Bo Grandien, en av Allans gamla Harovanner sedan
ungdomen och som holl talet over Allan vid
jordfastn ingen.
Allan var den store berattaren och hade en
stillsam humor som uppmarksammade dom sma
humoristiskadetaljema i tillvaron. Han sag bottom
tingen och var stundom muminpappan
personifierad. Det vet vi alia som hade ett qso
eller besokte honom ute pa Hard. Jag minns med
gladje alia hogtidsstundema dar med stekt stromming och lingon under det laga taket i den gamla
skargardsstugan dar vi under timmar berattade
historier och anekdoter. Kanske till ett glas konjak? Vi nastan horde gangna tiders roster tala ur
dom gamla vaggama och visst var Ivar Lo Johans
sons ande med oss en sen natt? Satt vi pa den lilla
altanen, hande det oftast att vi uppvaktades av
vildkatten Clamydia som bodde under stugan och
holl oss sallskap pa behorigt avstand. Var vi i
shacket, som smog sig in till bergvaggen pa den
av Allan agda kobben Gastholmen i Kanholms
fjarden utanfor Sandhamn, var det under nagra ar
en tarn mas som uppvaktade Allan.
Om jag minns ratt var han politiskt intresserad

och var han inte ett tag politiskt verksam i
Varmdo kommun? Att inte att forglomma, var
han ocksa ordforande for foreningen Stockholms
Radioamatorer under ett antal ar och var en av
hans insatseratt han skaffade klubben en lokal pa
Sodergarden pa Sodermalm.
Bodde i flera lagenheter i Stockholm. En hade
en sa lang korridor, att han kunde fa plats med en
full-size 80-meters dipol dar - sa1 han, hi! Fick en
dotter Hanna som gjorde det mest utsokta tavlor
av glasparlor som 5-aring och som han pysslade
om i Stockholm pa vintrama och pa Hard pa
somrama. Som en av, formodligen, Sveriges
forsta hemmapappor?
Han var mycket radioaktiv och omtyckt. Dessutom en mycket skicklig och snabb telegrafist.
Som 3D2QB lar han ha klarat av 4 japaner i
minuten samtidigt som han skrev logg! Att sanda
telegrafi larde han sig sjalv genom att knacka
med en penna i bordet. Forsta gangen han holl i
en telegrafinyckel var forst nar han avlade
telegrafiprovet hos Televerket!!
Pa Hard hade han val i borjan en stor engelsk
surplusmottagare som byttes ut mot en DRAKE
2B ihop med en Hammarlundsandare - en stor
bamsing typ HX 500 som kunde kora SSB. Det
blev under ett antal ar aven en kompakt SWAN
Cygnet som han ocksa anvande ute pa kobben ute
i Kanholmsfjarden. Sa smaningom agde han 2
stycken ICOM IC735 - varav den ena pa Fidji. Pa
det senaste QTH.et i Gustavsberg utanfor Stock
holm pa Varmdon, dar han nu gick bort, blev det
till sist en ICOM IC 746 och en KENWOOD THF7.
Allan agde mark och ett par skargardshus pa
Hard som han salde och bekostade sina resor till
Fidji med och det hus han sedermera kopte dar.
Vi hade val alia forr lite till mans drommar om
palmer och hula-hulaflickor pa vita strander pa
nagon fjarran soderhavso till Yngve Stoors
hawailatar. Men, att Allan stannade pa Fidji var
egentligen inte alls planerat fran hans sida. Han
lar under manga ar dromt om att fa gora en
jorden-runt resa och besoka amatorer han hade
kort med. Nu fastnade han pa Fidji mellan 2 flyg.
Han talade sedermera val om tjejema pa hotel let,
sa det var det vanliga: ” det ar kvinnan bakom
allt....”
Han bodde till en borjan i Lautoka pa ett hotell
som agdes av den indiska familj som sa sma
ningom adopterade honom! Kom igang pa amatorradio som 3D2QB och blev en valkand operator
pa cw-banden. Hams pa vag till DX-expeditioner
pa dar relativt nara Fidji besokte honom. Sa
ocksa bl.a. SMOCHH, SMOBOQ och SM5ARR.
SM3CER Jan-Erik var hans QSL-manager.
Sjalv hade jag bara ett par cw-qson med ho
nom. Bl.a. ett minnesrikt pa 21 MHz innan han
och frun besokte Sverige. Pa min skamtsamma
fraga om han inte kunde ta med en indiska till mig
ocksa blev svaret: 2visst, hon har en syster2 2hur
gammal da?2 212 ar2 hi!
Vannen Paul SMOCHH var pa Fidji 1991 nar
QTC Nr 12 2003

Garmin varldens ledande och storsta tillverkare av GPS introducerar en varldsnyhet iQue3600.
Kanske det storsta som hant sedan GPS introducerades. En fullfjadrad GPS med senaste teknologin.

iQue3600 ar den perfckta reskamraten. Den fargstarka clektroniska kartan visar din position tillsammans med stadcr. gator,
kustlinjer och mycket mer. Ladda ner kartor fran MapSource City Select Europa fran CD-ROM for mer detaljering, sdka upp
adresser, hitta hotell och restauranger. Valj en destination och iQue3600 raknar ut en fardvSg och visar
gatunamn och svangar medan en rost berattar for dig hur du ska svanga.
O\ RIGT

Palm OS 5 operativsystem.
Integrerad Que teknologi med Garmin GPS- och kartmjukvaror.
Justerbar integrerad "flip-up" GPS-antenn for optimal GPS-mottagning i alia lagen.
Inbyggd hdgtalare for rOststyrning, MP3 spelaresamt inspelade meddelanden.
Rostinspelning for att skapa snabbameddelanden och noteringar.
Internt uppladdningsbart Lithium-Ion batteri.
Inbyggt minne pd 32 MB for nedladdning av kartdata eller annan Palm OS kompatibel mjukvara.
Ny ARM processor for snabba berakningar och displaying I igheter. Forbattrar batteritiden.
MOjlighet att expandera minneskapaciteten med SD-minneskort (standardformat). Finns att kdpa i din
databutik, prisex 128MB ca 600:- QTH-lokator (Maidenhead)
- Kan aven laddas med BlueChart sjOkort.
Levereras med: MapSource City Select Europa CD (2 st CD) 16 lander i Centraleuropa inkl Sverige,
1 st CDmed Palm operativsystem, USB-vagga/kombinerad laddare. Lithium-ion batteri mm.
-

Pris 7450:- inkl moms

eTrexserien ar till for enkel grundlaggande navigering till ett lagt pris.
eTrex (pris 2025:-) och eTrex Venture (pris 2255:-).
eTrex Legend ar steget upp med kartografimdjligheter och den inbyggda grundkartan
Pris 3130:- (PC-kabel ingar).
eTrex Summit ar en vanlig CiPS men med inbyggd elektronisk kompass saml hojdmatare
som utg&r fran lufttrycket. Pris 3360:elrex Vista har samma egenskaper som Summit men aven en delaljerad grundkarta.
Pris 4695:- (PC-kabel ingar).
Alla eTrex ar robusta och vattentata.

eTrex Legend

^SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Box 208, 651 06 Karlstad
Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5
Telefon
054 - 67 05 00
Telefax
054 - 67 05 55
den da 59-ange Allan forlovade sig med den 17ariga Sumitra av indisk harkomst. Personligen
tror jag att det blev sa pga av en komplott indiska
familjer emellan? Sa har gick det till nar dom
mottes enligt Allan: Han satt pa en parkbank nar
den sota Sumitra satte sig ner bredvid honom och
innan dagen var slut hade hon friat till honom.
Det slutade med att dom gifte sig och fick Axel
och Allan flyttade sa smaningom fran sin lagenhet in i sitt nya hus. Det akta paret forsokte bo pa
Hard en sommar men det blev troligtvis for
mycket for den unga damen som var van vid en
stor indisk familj och varmt vader och alls inte en
vistelse i en ensam svensk kali stuga pa en
skargardskobbe. Aven en 2normal svensk som
mar2 ar sakert en ruggig kail upplevelse for en
Fidjibo. Sa, hon akte tillbaka till Fidji och forsvann efter nagra ar sparldst och aterfanns aidrig.
Var det motsattningarna mellan urbefolkningen
och den stora indiska populationen som tog hennes liv? Ingen vet, men kanske fanns det nagra
kvarvarande kannibaler kvar pa Fidji?
Allan blev ensam foralder till den lille trevlige
Axel och efter nagra ar flyttade dom till Sverige
pga dom valdsamma raskravallema pa Fidji. Det
blev sedan en lagenhet i Gustavsberg pa Varmdon
utanfor Stockholm, en ICOM 746:a inhandlades
och den bekanta rosten kom tillbaka till Frukostklubben pa 80 meter. En rost som nu forsvann for
alltid - tyvarr.
Axel borjade i skolan och ar mycket duktig och
klipsk och har kommunen efter Allans dod place
rat honom, tills vidare, hos en familj nara hemmaQTC Nr 12 2003
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OPPETTIDER
EJ LORDAGAR
LUNCHSTANGT

09.00—16.00
12.00—13.00

QTH-et. Och det tycks ga bra. Han ar mycket
popular bland smatjejerna och har inga som
heist problem med sociala kontakter. Han ser ut
att klara sig fint. Detta sagt som svar pa oroliga
hamkollegors fragorom Axel pa banden och per
telefon. Axel var ju pappa Allans stolthet och
valkand pa 80 meter. Om han blir sandaramator
- det far val framtiden utvisa?
Varfor Du gick bort Allan sa plotsligt ar for
mig en gata. Fransett den tropiska sjukdom som
drabbade Dina ben, var Du ju frisk. Sa, varfor
gav Ditt hjarta upp den 21 :e augusti 2003 pa
formiddagen?
Saknaden efter Dig Allan ar stor. Du var en
levande, fargstark och genuin manniska, fin
radiokompis och levnadskonstnar. En av de
stora svenska radiohams som jag minns med
gladje.
Din gamle van Hans SM5KI/OHOK1

© SRSAB 03-09-24

Postgiro
Bankgiro
Internet:

e-mail:

33 73 22-2
577 - 3569
ham.srsab.se
www.icom.nu
ham@srsab.se

For besok och guidning,
kontakta
Motala Turistbyra
Tel 0141-225254 eller
SM5PBX Ulla 0142-40694

Radiosamband - Bilrally
Gillar Du fart och spannig och tycker om radiosamband
vid bilrally? Du erbjuds tidiga morgonpass pa specialstrackor i nordliga Varmland. Du far se varldseliten
fran basta tankbara plats pa strackoma, det ar helt
gratis. Du kan aven fa viss ersattning for att Du staller
upp.
Det galler VM-rallyt ’’Uddeholm Swedish Rally”,
5-8 februari 2004
Anmal ditt intresse via e-mail till sambandsansvarig Gunnar SM4KJN, sm4kjn(a svessa.se
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Allmdnt

DIPLOM SVERIGE
BEKRAFTADE LANDER
PREFIX

Z2 -ZS9
Inofficiella prefix

Vardefull donation fran
SM5AHK Curt Israelsson
SSA mottog i varas en oerhortfin gavafran SM5AHK Curt iform av en omfattande QSLsamling, privat gdstbok med manga kdnda DX-profiler, fotografier, hans forsta prydliga
Ioggb ticker och andra for ett arkiv intressanta dokument.
Lat nu inte denna dyrbara gava avskracka
For de som inte kanner Curt sa kan jag i
er andra fran att donera era QSL till SSA.
korthet beratta att han ar fodd 1927, har
Be era anhoriga att kontakta SSA nar ni gar
arbetat vid Flygvapnet (F21), tog l.klass
QRT definitivt,sa
radiotelegrafistcertifikat
att era mangariga
1948 och ar hedersmedlem
bevispaanstrangi SSA, VRK, FRO och
ningar och framDARC. Ar framst inom
gangar inte kasFRO kand som ”Isa”, och
tas pa sophogen.
som sig bdr nar man varit
Gor garna som
aktiv inom SSA och FRO i
Curt, ordna detta
over 50 ar sa gar det manga
i forvag, sa upphistorier om hans aventyr
star inga tvivel pa
och bedrifter, men dessa
att de hamnar i
kanske han sjalv kan karatt hander. SSAs
sera om vid ett annat till/ Curts samling speglas
QSL-arkiv rymfalle.
aven var nutidshistoria. Flera av lan- mer aven alia
Stommen i QSL-samlingderna dr "deleted” pa grund av krig, svenska QSL vi
ama bestar av 16 A4-parsammanslagningar och andrade krite kan komma over
mar som ar uppstallda i en
rier pa vad som ska raknas som DXCC- (minst ett ex av
oerhort fin ordning, med
land. Har dr ett QSLfran den kortlivade varje QSL-variforsattsblad for varje land
"Republic of Ichteria", mer kand som ant) och diverse
och QSL-korten i plastTjetjenien.
intressanta kort
fickor ordnade efter band
fran ovriga varloch mode. Totaltar det QSL
den. Var arkivarie under manga decennier,
fran 358 DXCC-lander i mixed mode (254
Ake, SM5OK, har lagt grunden till denna
pa Phone och 333 pa CW). Curts bekraftade
samling. Enligt Ake finns dar langt over
bandtotaler ar imponerande: 160 meter 200 000 kort och dessa har jag borjat ’dato118 lander, 80 meter - 225, 40 m - 286, 30
risera’. De kort som jag inte anser behovs i
m-251,20m-342,17m-279,15m-306,
vart arkiv skickas till varldens storsta QSL12 m- 253, 10 m- 270 och via satellit 72
museum i Wien.
lander! Men eftersom detta var statistik fran
i varas sa har SM5AHK sakerligen kort
I Curts samling speglas naturligtvis aven
ytterligare ett antal lander, inte minst for
var nutidshistoria. Flera av landema ar
SK0TM dar han ar en hangiven operator.
’’deleted” pa grund av krig, sammanslagHan har dessutom kort alia 40 zoner pa
ningar och andrade kriterier pa vad som
telegrafi for WAZ pa ALLA band (utom 30
ska raknas som DXCC-land. Som ett exm = 39 zoner) och fatt QSL pa allt utom 30
empel pa ett av dessa ’lander’ som aidrig
m och 12 m (dar det fattas 2).
godkandes for DXCC visas ett QSL fran
den kortlivade ’’Republic of Ichteria”, mer
Samlingen ar sa perfekt organiserad att jag
kand som Tjetjenien. Vi tackar Curt
har beslutat anvanda Curts system som bas
SM5AHK for hans mycket fina gava och
for SSAs QSL-arkiv. De ytterst fa luckoma
lovar att se till att hans samling kommer
i AHKs parmar skall jag fbrsoka fylla pa med
framtida generationer till gladje och nytta
kort fran andra amatorer.
genom att tryggt fbrvaras i SSAs arkiv.

6

Svenska Kyrkan har beslutat att fr o m 2006
lagga ner ca 1000 forsamlingar, som skall
uppga i andra storre forsamlingar. Anledningen till detta ar att kyrkoordningen fbreskriver att en forsamling skall halla minst
en gudstjanst i veckan. Idag har manga
forsamlingar dispens fran detta och man
uppskattar att ca 70% av alia forsamlingar
bryter mot detta. De kommer kvarvarande
forsamlingar bara att vara ca halften av det
antal som fanns da Diplom Sverige startade
sin diplomverksamhet. N SA ser darfor ingen
mojlighet att fortsatta med forsamlingsdiplomet, speciellt som ingen NSA-medlem fbrklarat sig villig ta over sysslan den
dag jag inte langre kan.
Diplom Sverige har darfor konverterat
till ett langt korttidsdiplom och kontakter
for diplomet skall ske 15/5 1978 - 31/12
2005. Det finns ingen bortre parantes for att
ansoka om diplomet.
Kvarvarande Record-Bocker rear vi for
50 kr/st inom Sverige inkl porto. Till utlandet 10 EURO, 10 USD eller 10 IRC. Den
finns ocksa att ladda ner fran var hemsida
<www.qsl.net/sk5be>, men da far du inte
alia vara mangsekelgamla namn. De finns
kvar i Record-Booken. Ar du riktigt nostalgisk finns en forteckning over samtliga
forsamlingar fran 1978 med bade vara FGNr och skattmasens beteckning. Kostar 50
kr inkl porto.
Det ar manga SM som inte har sitt
fbrsamlingsnummer pa QSL-korten, andra
kan det inte eller skickar inga QSL. Du som
saknar den infon, hor av dig till mig sa
hjalper jag dig och du kan snabbare fa ihop
tillrackligt antal for en diplomansokan.
Foljande andringar sker vid arsskifiet i
Mariestads kommun:
R9-01 Berga,
R9-06 Enasa, R9-07 Fared, R9-08 Hassle
upphor och slas samman med R9-11 Lyrestad.
Hur stor brandskattningen i slutandan
blir aterstar att se. Inom landet har startat
nagot som kallas ’’Operation Brevstorm”
och det ar meningen att bade finans- och
kulturdepartementet samt Riksskatteverket
skall bombarderas med specialframtagna
vykort. Man vill att fbrsamlingama skall
finnas kvar langre an 700 ar, sa resultatet
blir kanske mindre an 1000 deletade fbrsamlingar. Men vad kan Staten gora nar
Kyrkan skoter sina egna angelagenheter.
Liknande tongangar hordes 1978 och det
var darfor NS A startade forsamlingsdiplomet. Den gangen var det Posten som
ville radera ut en massa mangsekelgamla
namn.
Evert/SM5BDY
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tfrartsvtea tr&duntenn
med flera

upphdngningsmojligheter

Av LA1 IC Rolf Brevig - oversattning fra norsk av Janne/SMOAQW

Rolf/LA 1IC experimenterarflitigt och heir visar han pa sju olika scitt att
anvdnda ett enkelt kvartsvdgselement med en vdgflilla for att klara hade
40 och 80 m
PRINCIP
’’Hjartat” i den har kvartsvagsantennen ar
vagfallan (L/C-kretsen) pa 5.11 MHz den frekvensen ar geometriska mediet av
7.05 och 3.7 MHz, dvs kvadratroten ur
7.050 x 3.7. Kondensatom i kretsen,
tillverkad av RG58 koaxialkabel, fbrkortar antennen till resonans pa 40 meter
medan spolen forlanger den till resonans
pa 80 m. I motsats till en vanlig trapantenn har vi inte har att gora med en
innerdel for 40 och en ytterdel for 80hela antennlangden ar aktiv pa bada
banden. Det kan vara vart att veta att L/
C-kretsen sitter pa ett stalle dar det inte
flyter sarskilt stor strom, varlbr faran forr
varmgang eller overslag ar liten. Anten
nen ar darfor lamplig aven for amatdrer
med PA-steg, och den kan ocksa anvandas pa 17,10 och 6 m. med en ATU.

’’MOBIL/STABIL”
Antennen hangs upp lutande fran
mobilfastet pa en parkerad bil upp i ett
trad eller en portabel mast. Det blir en
dramatisk fbrbattring av signalstyrkan
jamfort med mobilvippor for 40 och 80,
aven om antennen bara stracks ut till
forhallandevis lag fastpunkt over marken.

BOTTENMATAD VERTIKAL
Hela antennen hangs lodratt. Detta kraver
t ex tva 13 meter hoga upphangningspunkter med en lina mellan. En av de
basta DX-antennema for 40 och 80 som
du kan fa med enkla medel!

TORNMATAD SLOPER
Amerikanamas favorit - DX-antenn
for de lagre banden! Har anvands
hele tomet och HF-beamen som
’’motvikt”, varvid matningspunkten
placeras en bit under beamens plan..
Antennen ’’slopas” nedat och man
provar sedan olika lutningsvinklar
tills basta mojliga SWR erhalls.
Mojligen kan man ocksa behova
justera langden pa den lutande
traden - sadana har slopers kan
dock vara knepiga ibland, darfbr att
dimensionema hos mast och beam
paverkar systemresonansema.
LA2PA Leif Inge rapporterar om
mycket goda DX-resultat pa 40
(3D2X, 4S, BQ9P, S7, T8, VK9X )
og 80 (S7, VK9X, VQ9 ) med sin
tommatade sloper - alia QSO i
ostriktningen och pa kvallstid
(LA2PA gar inte upp tidigt for att
kora DX ... hi) - Detta ger sakert
DX-intresserade amatdrer med tom
och HF-beam nagot att tanka pa nar
vi nu gar magra HF-ar till motes.

BOTTENMATAD SLOPER 30°:
Antennen hangs upp lutande fran
matningspunkten till en ca. 11 meter hog.
fastpunkt (ett trad, en mast eller ett tom).
Enligt ARRL Antenna Handbook
behaller en sadan ’’sloper” i stort vertikalantennens egenskaper.
BOTTENMATAD SLOPER 45°:
Antennen hangs upp lutande fran
matningspunkten till en ca. 9 meter hog
fastpunkt. Detta ar den antenn jag sjalv
har anvant i ar med mycket goda resultat
mot Nord-Norge, ofta med 2 till 3 Senheter battre rapporter an amatdrer med
horisontala dipoler. Min tro ar att ca. 45
graders vertikal utstralning ar optimalt
for denne ’’medeldistans” samt att
lutningen medfor en viss riktverkan i den
riktning dar antennen bildar trubbig
vinkel med marken.
For fbrbindelser mot syd-Norge har den
har upphangningsformen dessutom visat
sig vara battre an upphangning som
vertikal eller sloper 30°, kanske p g a en
god del horisontalpolariserad straining.
QTC Nr 12 2003

INVERTERAD ”L”
Antennen hangs upp lutande i ca 30
graders lutning mot vertikalen till en
fastpunkt (trad eller mast) 5-7 meter
over marken - resten hangs horisontellt
till en annan fastpunkt. Vinkeln mellan
tradama bor vara minst 120 grader for att
undvika ibr stark koppling mellan
tradama (paverkar matningsimpedansen).
Denna antenn stralar bade vertikal- och
horisontalpolariserat.

FORKORTAD DIPOL / INVERTED ”V”
FOR DIG MED DALIGT MED PLATS
Tva av de har kvartsvagsantennema som
kopplas ihop med en mittisolator blir en 2
x 12,25 meter lang dipol som kan matas
med koaxialkabel. Redan pa hdjden 6-8
meter over marken kommer den att
fungera bra for vanliga fbrbindelser pa 80
och 40 meter samt DX pa 17 og 10 meter.
Som Inverted ”V” tar den anda mindre
plats. Pa den har laga hdjden ska du bara
se till att vinkeln mellan dipolhalvoma
inte blir mindre an 120 grader om du vill
behalla horisontaldipolens stralningsegenskaper. Med en hogre mast gar det att
minska vinkeln ned mot 90 grader och
darmed fa med litet vertikalpolariserad
straining som ar gynnsam for DX.
JORDPLAN FOR VERTIKAL, SLOPER
OCH INVERTED ”L”
Vertikal, sloper och inverted ”L” variantema enligt ovan behover en bra jord for att
minska forlustema i overgangen mellan
antenn och mark. Anvand t ex ett jordspett med radialer - hellre manga och
korta an fa och langa. I stallet for radialer
kan man lagga ut nagra kvadratmeter
honsnat i markytan runt jordspettet manga anser att det gor samma, for att
inte saga battre nytta. Jordspettets ovre
ande , dar antenntraden ansluts, bor inte
sticka upp mer an 25 cm over jord med
bibehallna tradmatt (paverkar ju
resonansfrekvensen).

antenntrAd OCH L/CKRETS
De angivna matten i figuren har
intill ar baserade pa hastighetsfaktom for 2!4 mm2 PVCisolerad, flertradig koppartrad.
Vagfallan (L/C-kretsen) har
jag utfort som en ’’koaxtrap”
med 11.5 varv RG58C/U
5110 Kc lindade pa ett 9 cm langt
PVC-ror med diametem
5cm. Man kan ocksa tillverka
vagfallan som en spole pa ca
11 uH med en diskret
parallellkondensator (ca 90
pF). Att anvanda en koaxtrap
fbrefaller mig enklast.
Kretsen trimmas till center7 9m
frekvensen 5.11 MHz
(tillaten tolerans ± 25 kHz).

4 35m

Har du fragor, kontakta
LA 1IC,
E-mail: rolfbrev@frisurf.no
73 & GL - Rolf/LA 1IC

50 Ohm
Antenn modell
LA11CDX 40-80

Jord och
radialer
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Hdr dr min utrustningfor mobilkorning - tralada for tuner, stativ med mobil
transceiver, cykelstall samt mobilantennfaste med stotdampande gummiboHar.

Vid Bolmentraffens antenntdvlingar dr 2002 anmdldejag mig for att visa upp
mitt tillfdlliga system for mobil kortvdgskdrning. Det resulterade i attjag vann
antenntdvlingen! Hdr kommer ndgra tips om hurjaggdtt till vdga som jag
hoppas inspirerar till egna forsok.
Antenner for mobilkorning ar vanligtvis
starkt forkortade vertikala kvartvagsantenner som arbetar med bilens chassi, ett yttre
jordnat eller en kombination av bada som
motvikt. Nar antennstralaren ar kort har
den en sa pass lag stralningsresistans att de
ohmska forlustema dominerar och starkt
paverkar antennsystemets verkningsgrad.
En vanlig losning ar att satta en induktans
vid mitten eller upp till ca 2/3 av
antennpinnens langd. Detta kallas ’’center
loading” och ger hogre impedans vid
antennens matningspunkt an om
induktansen sitter nere vid matningspunkten. Center loading paverkar ocksa
stromfordelningen pa antennen gynnsamt
och okar strommen i uppe i pinnen.
Stromfordelningen kan goras anda
gynnsammare genom att satta pa en s k
kapacitanshatt pa antennen. Pa kopta
mobilantenner ar belastningsinduktansen
ofta trimbar, men det ar fortfarande
krangligt att byta frekvens emedan
antennen uppvisar lagt SWR bara over en
liten bit av det valda amatorbandet.

Den andra metoden kallas ’’base loading”
och ar likvardig med att anvanda ett
anpassningsfilter eller ’’tuner” vid den
forkortade antennens fot. Dar brukar man
anpassa med ett L-nat som goms i bagage
luckan pa bilen. Har kan en automatisk
tuner anvandas med fbrdel (det finns aven
speciella autotuners for centerloading) dar
mittspolens induktans regleras. Sjalv
anvander jag numera ocksa en autotuner i
bagageluckan.
Vid ’’base loading” far spolen i L-natet

al hid betydligt farre varv an en spole for
’’center loading” Ju hogre upp spolen
sitter desto hogre induktans (tier varv)
behovs - da okar ju forlustresistansen i
serie med stralaren men samtidigt okar
ocksa stralningsresistansen, vilket i basta
fall ger litet hogre verkningsgrad. Darfor
diskuteras ibland vinsterna med ’’center
loading” jamfort med ’’base loading”. Det
finns ju inget som hindrar att man kombinerar fl era metoder med ’’base loading”:
satt aven en liten spole i mitten pa anten
nen och anvand en liten toppkapacitans.
Dessa atgarder okar antennens stralningsimpedans och minskar forlustema, men
man bdr se till att det fungerar for de
hogsta frekvensema. Jag tror sjalv att
’’centerloading ” ar nog litet battre an
’’baseloading” men att det gor mest nytta
pa 40 och 80 meter dar mobilantennema
verkligen ar vasentligt forkortade.
Tank ocksa pa ett gammalt axiom:
matningspunkten skall sitta sa hogt som
mojligt. Det kan bli stor skillnad i prestanda om matningspunkten sitter lagt vid
kofangaren, bagageluckan eller hogre upp
pa biltaket. Varje ohm forlustresistans i
antennkretsen paverkar och darfbr ar det
viktigt att minska j ord forlustema. Min
egen kompromiss ar att anvanda ’’base
loading” med hog matningspunkt.
Satter man en matchbox pa ett cykelstall
pa bilen sa kan man ga ut och stamma av
antennen pa olika frekvenser utan det blir
al It for krangligt. Det gar da aven att
ansiuta externa antenner. Effektiviteten
hos starkt forkortade antenner okar starkt
om de fbrlangs.

Nagra varianter av cykelstall

----- n t

Av SM6FLL, Stefan Linder. Lovgatan 1c 43135 MOLNDAL

ru

Mobilantenner
odi HUMior

'-n -U.

Nigra tankar om

"Center loading"
"Kapacitanshatt"
L injdr ' 'loading
Nummer 3 visar linjdr "loading" och
Iiknar "center loading " men pastas ge
mindre forluster. Jag bar anvant mig
av PVC-ror i en kdrve ndrjag bar baft
mobil antenn med "Iinjdrload" denna
anvander jag till autotunern och med
sadan trddlangd att tumen klarar
stdmma av den pa samtliga amatorband.
"Base loading"
En matchbox vid antennens fot dr
ocksa "base loading".

°do

s

30x60 cm dr matten for rostfri stalplatta.
Lada for tuner ansluts under plattan.
Slitsarna passar i cykelstdllet. Mitthalet
dr faste for Hustlers antennfjdder.

Hdr dr den manuella tunern monterad i
tralddan pa cykelstdllet. Pa fotot syns
aven Hustlers antennfjdder med hemmagjord mast av plastkladd blomsterpinne av
stal. Langd 2.1 m. Pris ca 10 kr.
QTC Nr 12 2003
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Fyra varianter av enkla LC-filter

* AVLVFTiFy

■
l|

-- —

UT

En "Transmatch"

Matchbox for mobil- eller portabeltrafik
Bilen ar en bra plattform for olika
portabelaktiveter med moderna riggar
eftersom de ofta drar mycket strom i
lyssningslage (aven om de kallas QRP
riggar). Da ar bilbatteriet bra att ha. En
automatisk tuner i bilen gor ocksa livet
lattare for en mobilkorare emedan man latt
kan byta frekvens. Till dem som ar
friluftsmanniskor rekommenderar jag i
stallet latta monobandriggar som drar
betydligt mindre strom och att bygga en
enkel tuner sjalv.
Naval, transmatchen/tunern kan egentligen se ut lite hur som heist. Men tank pa
att vissa matchboxar har svart att matcha
antenner som understiger 10 ohms
impedans, en sadan ar den populara Zmatchboxen. Antennlitteraturen har
manga losningar sa jag tar endast upp
matchboxen summariskt. Till ett fast
mobilsystem kan den goras mycket latt
och enkel. Ja den kan bli ditt forsta bygge.
Se ’’Dollar Special” i ARRLs handbok
(finns pa alia bibliotek varda namnet) dar
man anvander endast av en luftlindad
spole och krokodil klammor.)

En enkel tuner kan byggas med ett fatal
komponenter: en vridkondensator, en
spole med uttag, en omkopplare och
kontaktdon for in- och utgangarna. Sjalv
har jag anvant mig av ett LC nat som kan
koras i tva riktningar: lag till hog eller hog
till lag impedans (naten 1/ till 2/ i figu
ren). Sammanlagt finns det faktiskt fyra
kombinationer man kan anvanda och med
dem klarar man det mesta i antennvag.
Jag har en portabel matchbox som jag
byggt med en spole och vridkondensator i
smorgasask av plast, med den kan jag
kombinera 1/ till 4/ samt enbart induktans
eller kapacitans som ocksa ar lampligt till
QTC Nr 12 2003

En "transmatch ” dr en bra tuner.
vissa antenner. Lattast gors ’’boxen” med
en spole och vridkondensator fast pa en
klassisk traplatta och de inbordes kopplingarna sker med korta sladdar med
krokodil klammor eller banan kontakter.
Jag anvande forst en rullspole mobilt men
tyvarr, efter en tids utomhusbruk
oxiderade spolen . Den ar svar att gora ren
och darfor menar jag att det ar battre med
en luftlindad spole (eller med ferritkarna)
som ’’fimpas” via en omkopplare som ar
lattare att avoxidera. En lamplig
vridkondensator pa 500 pf lor en 100 W
sandare hittas lampligen i en gammal
rorradio.
En ’’transmatch” ar ocksa en bra tuner se 5/ i figuren. Den kostar inte manga
spann om man letar i skrotladan. Korn
ihag att det kan behovas mycket stora
kapacitanser fbr att anpassa forkortade
antenner med detta nat, man brukar ha
glimmerkondensatorer eller styrol med
hog markspanning i parallel! med en
variabel kondensator. Natet 2/ i figuren ar
’’base loding” med ’’lagpassfilter” verkan
som ar lampligt for forkortade antenner.

Vid parkering kan andra antenner
anvandas om du har en matchbox i bilen.
Gor dina system saflexibla som mojligt.
Har har jag anslutit ett 9m metspo och
dragit ut radialer pa marken som fastgors
med taltpinnar. Som stotdampare anvander jag bollar.

'2
/

Att angora en drake.
Satt fast nagra krokar i din anordning sa kan du dra upp
drakarfran bilen. Bra vindar hittar du runt oppna platser, i
synnerhet vid sjoar och kuster. Jag hdnvisar till SSA-s
antenn-CD om du vill lasa mer om antenner, matchboxar
och drakar.

Det rorliga QTH-ets fordelar.
Bilen ger rorelsefrihet!
Ett QTH vid havet okar signalstyrkorna pa samtliga amatdrband. Likasa kan naturformationers skarmande och reflekterande egenskaper utnyttjas - eller om man sa vill: parkera en
kvarts vaglangdfran en lang metallstolpe. Att kora upp pa
en bergsknalle ger ocksa mojligheter till battre take-offvinkel
och antennforstarkning. Du har manga mojligheter att
undersoka som mobiloperator!
Passagerar utrymmet f'rarn dr upptaget!
forts.
sO

Traramen till cykelstallet medger aven att
cykel kan anbringas nar matningspunkten
sitter hogre. Cykelstallet falls ut och
ramen spikas och limmas inuti. Sedan ska
ramen kunna losgoras nar den lyfts
uppdt.

Lagg lit radialer om du vill

Teknik

STIFTELSEN FOR FORSKNING OCH UTBILDNING
INOM RADIO- OCH TELETEKNIKEN OCH DESS
HISTORIA
Stiftelsen for Forskning och Utbildning inom
Radio- och Teletekniken och dess historia
utlyser harmed stipendium for ansokan

Detaljer till till mobilantenner kan goras
pa flera sdtt. Har bankas en rundfilad
skruv huvud och mutter in i ett stalror
tillsammans med plastic padding och
glasfiber. Fila sa du far exakt passning.
Hustler har ett mobil fjader, som har den
idag sallsynta UNF gangan som inte finns
i den vanliga jamhandeln. En annan
variant ar att bygga en antenn av hopsurrade PVC-rdr.

’’Loading”- spolar kan goras av filmbehallare mm. En lamplig hogsta hojd for
en mobilantenn ar mojligen av ordningen
under 3-4 meter, men trafiklagen har
inga hojdbegransningar.

Avslutningsvis sa hoppas jag att kunna
forandra mitt mobilkorande till nagot som
liknar portabelkoming med mera flexibla
system. Erfarenhetema hittills har varit
givande, for det ar inte latt i dagens lage
att sanda hog effekt fran ett QTH med
manga grannar!
Ett litteraturtips: kop boken ’’The
Amateur Radio Mobile Handbook” av
G3LDO (finns hos SSA Hamshop) boken ar utmarkt. Peter Dood, G3LDO ger
for ovrigt en kort beskrivning av min
mobilantenn i RadComs antennspalt
oktober 2003. Bra berakningsmedel for
enkla antenner hittar man i programsamlingen Hamcalc (finns att ladda ner
fran CQ Magazines-s hemsida).

Med ARRL-s antennhandbok foljer ett
lattanvant program som heter mobile.exe
- det ger alia nodvandiga data for att sjalv
gora en mobilmast med spole for en
speciell frekvens. Vill man fordjupa sig i
mobilantennkonstruktion rekommenderar
jag en artikel som heter ’’Optimum Design
Of Short-Loaded High Freqency Mobile
Antennas” av W6TWW.
Denna finns i ARRL Antenna
Compendium volym 1.

73 och lycka till!
Stefan/SM6FLL
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1. Stipendiet avser radio- och telehistorisk
forskning i vid bemarkelse genom att framja
forskning, utbildning, information och annan
formedling av kunskap om radio- och tele
tekniken och dess historia.
Exempel pa projekt som kan erhalla bidrag:

• tryckning av forskningsresultat
• anordnande av seminarier dar resultatet
tillgangliggors for ett bredare forum
• framtagning av pedagogiska hjalpmedel for
forstaelsen av radio- och/eller teleteknik
• jamforande studier hur svensk innovationskraft inom omradet havdat sig intemationellt
• samhallsvetenskapliga studier rorande
radions och teleteknikens betydelse.
2. Stipendiet kan avse kostnadema for
forskningen samt kringkostnader som resor
mm.
3. Stipendiet avser ej tekniskt utvecklingsarbete.

4. Stipendiet kan sokas av privatpersoner och
ideella foreningar - ej institutioner, myndigheter eller foretag.
5. Stipendiesumman uppgar 2003 till 7.000
kronor. Den kan fordelas pa flera sokanden om
kommitten sa beslutar.
6. Bedomning och urval av inkomna ansokningar gors av en kommitte utsedd av stiftelsens styrelse.
7. Bidrag provas efter ansokan. Ansokan skall
innehalla redovisning av projektets genomforande i form av en realistisk projektplan med
mal, ansvar, aktiviteter, tidsplan och ekonomisk kalkyl.

8. Stipendiat skall, senast sex manader efter
angivet projektslut, avrapportera i skriftlig
form till stiftelsen, tillsammans med verifikationer pa erlagda kostnader. Om stiftelsen
finner sarskild anledning till det, kan den
ursprungligen tilldelade stipendiesumman
andras helt eller delvis.
9. Om ett projekt for vilket medel beviljats
fran stiftelsen inte genomfors, eller om
redovisning och rapport for projektet, trots
paminnelse, inte lamnats till stiftelsen, skall
bidragsmottagaren alaggas att aterbetala
bidraget. Om sa inte sker beslutar stiftelsen
om atgard.
10. Aven om stipendiat har upphovsratt till
sina forskningsresultat ager stiftelsen efter
eget bedomande att tillgodogdra sig eller
publicera dessa.
Stipendiet utlyses endast en gang per ar.
Ansokan skall sandas i tva exemplar till

Radiohistoriska Stiftelsen
Bidragsansokan
Anders Carlsson gata 2
417 55 Goteborg
senast den 31 januari 2004.

Stipendiet utdelas under offentliga former vid
Radiohistoriska Foreningens i Vastsverige
arsmote, som ager rum i mars manad.

Till stifielsens uppgifter hor att folja upp och
utvardera resultatet av bidragsgivningen.
Storre bidrag utbetalas darfbr i omgangar i
anslutning till projektets olika faser och
baserad pa avrapportering. Mindre bidrag
utbetalas engangsvis, dock tidigast vid
projektets start.

• Upplysningar erhalles av Barbro Ilvemo
under arbetstid pa telefon 031-61 27 74.

En fjader kan ge en fjader i hatten

Tekniknyhet
ORION ar TenTec:s nya flaggskepp med
alia funktioner som en radioamator
kan onska sig for kortvag. I en tidigare
artikel kunde ni lasa om riggens
alia fina fbretraden. Dessvarre saknades
CE-markning pa riggen da. Ansokan
om att fa CE-markning pa riggen ar
inlamnad och TenTec ar forhoppningsfulla att fa godkannande inom nagon
manad. TenTec Saljs genom
CAB-elektronik i Jonkoping 036-16 56 60
Tilman SM0JZT

En antennfjader ar ett maste vid monte
ring av tradantenner i t ex trad. En
lamplig fjader bdr vara tillverkad i
fjaderstal. Foretaget SRS i Karlstad
salufor en lamplig fjader som kan
rekommenderas. Den ar 240 mm lang,
diametem 20 mm och tradtjockleken 2
mm. I hard vind, nar du maste halla fast i
hatten, kan en san har fjadem klara
antennens svangningar i SMORGP Ernst

QTC-register pa Internet
Register over QTC 1978 - 2002:
http://come.to/sk6gx/
Bengt/SM6IJF
hedekas@algonet. se
QTC Nr 12 2003
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VOX och AnfMox

Tekniknyheter:
Mobinet Antennas for SMA och BNC

Pa ICOMIC-735 dr VOX-funktionen med dess
reglage placerade under en nerfallbar skyddslucka.

Det finns VOX numera pa de allra fiesta
radiostationer, atminstone pa de for SSB.
Hurfunkar den och vad dr Antivox?
VOX betyder ’’Voice Operated X-mit” (x
star for sandning) dvs pa svenska; talstyrd
sandning.
Det gar sa till att man taren del av mikrofonljudet och fbrstarker upp det, for att sedan
likrikta LF-signalen. Denna likspanning
triggar sedan en tidskrets, som i sin tur slar
pa sandaren. Enkelt o bra. Tidskretsen brukar vara stallbar, c:a 0.1 -5 sekunder. For
SSB, om man ar snabb i kaften blir c:a 0.1 0.3 sek bra.
Tiden stalls med kranen markt ’’VOX
DELAY”. Man kan aven stalla in kansligheten, dvs hur stark eller svag signal man
maste prata i micken innan VOX-en slar till,
detta ar ’’VOX GAIN”.
Sen finns den dar funktionen som kallas
’’AntiVox”.
Borja alltid med Antivox nerskruvad till
minsta mojliga. Anvander du horlurar eller
headset skall aidrig Antivox anvandas.
All justering av VOX skall goras med
Antivox neddragen.
Efier att ha stallt in den normala micgainet
for lagom modulation ar det dags att borja
med VOX-installningen.
Har du headset ar det nu bara att justera
VOX-gain och VOX-delay tills man ar ndjd.
Dvs att den slar till for lamplig talstyrka och
halier lagom lange innan mottagaren kom
mer pa.
Det skall horas mellan meningama sa att
motstationema hinner brejka. Eller att man
snabbt kommer underfund med om man
dubblar. (sander samtidigt med nagon annan). Stressigt? Ja en del gillar inte VOX,
det kanns lite pressande att hela tiden tala sa
att VOX-en halier TX ingang. En vanesak,
vid test etc skall det ju vara fullfart och da
galler att ’’klamma i” nar det ar dags att tala
och att VOX-en slapper snabbt.
Kor du hogtalare ar det dags att justera
anti-VOX. Ta in en station som ar lagom
stark, stall in lagom volym, dvs den ljudstyrka du brukar anvanda. Sla pa VOXen,
triggar nu VOXen pa den station som pratar
i hogtalaren behovs ANTI VOX. Gor den
inte det sa lat ANTIVOX sta kvar pa noil.
ANTIVOX tar en del av hogtalarljudet och
QTC Nr 12 2003

1 ikriktar pa samma satt som VOX, men den
detekterade signalen sanker VOXens kanslighet, och gor salunda att ljudet som gar via
micken fran hogtalaren inte triggar VOXen.
Dra pa AntiVOX tills det lugnar sig, dvs sa
att inte VOX triggas av den som pratar i
mottagaren.
Nar han sa slutar prata kommer VOX kans1 igheten att oka och du kan latt trigga VOXen
med din rost. Om man har AntiVox kom
mer aven VOX att bli svar pratad under
tiden som en station hors i hogt.
Att sedan testa med att dra pa mer volym
tjanar inget till, utan endast till den niva du
brukar lyssna.
Att dra pa for mycket Antivox och sedan
forsoka kompensera med mer Vox Gain ar
inte rattt, till slut star alia kranar fel.
Det viktigaste ar att borja med AntiVox pa
noli.
I manga av de nyare radiostationema ar
dessa installningar fabriksinstallda i Default
lage, det ar en installning som brukar vara
lagom. Det kan duga om man inte har lust
att optimera.
Pa aldre riggar ar VOX Delay och CW
Break in samma tidskonstant, som tur ar, ar
det inte sa numera.
Tank pa att med ratt installda parametrar
kommer AntiVox att inom vissa granser
justerea sig sjalv nar du andrar pa volymen.
Tank pa att om du anvander RF Gain och
saledes har en tyst mottagare nar ingen
pratar, sa kan man med hjalp av Antivox fa
en VOX som ar nastan otriggbar medan
motstationen talar, for att sedan vara latt
triggad nar han tystnat.
Sa bara man fbrstar principen sa kan man
justera in for sin egen smak.
Varfor da ingen AntiVox nar du kor headset.
Jo det finns ju inget hogtalarljud som kan ga
in i micken.
Vill man anda ha AntiVox vid headset for
att med hjalp av mottagarens insignal reglera VOX kansl igheten sa ar det forstas fritt
fram.
Turn VOX, ja det kan man ta till om man
inte trivs med talstyming, det ar bara att
trycka PTT med tummen for vaije ord o
mening man talar.
De ROY/SM4FotPeDahl
Roy Nordqvist roy.nordqvist@srsab.se

I tidigare tester av sma handapparater har
jag kunnat konstatera att orginalantennema inte duger till mycket. Synd,
da riggama ar ena riktiga juveler.
Mobinet har sedan nagra veckor en egen
serie med mycket hogkvalitativa antenner
att erbjuda till b.l.a handapparater.
Dom har testade antennema har langden
19 respektive 36 cm och kan anvandas for
dualband 2m och 70cm. Nagra fbrstarkningsangivelser har inte kunnat
uppges men vid en A/B-test kunde jag
finna att storleken har betydelse. En
station som knappast orkar oppna brussparren med orginalantennen kommer
igenom med dunder och brak med dom
langre antennema, ju langre ju battre.
Mobinetantennema fungerar utmarkt nar
man exempelvis med YAESU VX-2 vill
lyssna pa kortvag. Detta ar i princip
omojligt med orginalantennen.

Kvaliteten pa Mobinetantennema ar
mycket hog och ser ut att kunna gora
fbrtrafHig tjanst i manga ar. Tillverkningen ar fbrlagt till Japan. Prisema ar
mycket angenamt satta till mellan 150 och
250 Kr. Finns i version for BNC och SMA
dar min personliga favorit fortfarande ar
BNC trots att dom fiesta handapparater
idag utrustas med SMA. Ta det vackert
nar du gangar pa en SMA-kontakt.
Gangpaj kan latt astadkommas med
pafbljande hoga kostnader for reparation.
Den 36 cm langa antennen ar min favorit.
Vi 11 man vara lite mera blygsam rekommenderas den pa 19 cm. Kop bada! Det ar
dom varda. Orginalantennen kan anvandas som blompinne tor bonzai-trad fran
och med nu.
Mobinet-antennema saljs genom b.l.a
Mobinet 054-13 04 00
SMOJZT Tilman

11

SMOJZT - Tilman D. Thulesius
2^/^ Kungsangen I Uppland
08-584 50045 - smOjzt@svessa.se

SMOCUW CG har
utvecklat ett antennsystem med automatisk
anpassning och/eller
inkoppling. Har ses den
intressanta farmen med
antenner i trddgarden.
En hel hoper avstamda
vertikaler finns dar vid
sidan om dipoler, udda
vertikaler och loopar.
Livet pa en pinne . . .
Uppifran rdknat finns
nagra reldhoxar,
darunder en obalanserad
och en balanserad tuner
(aluladorna). Man kan se
diverse "inkommande ”
antenner har och var.

Antligen sitter SMOJZT med en egen
Elecraft K2: Malet dr att vara i luften till
jul (2003). Foto SMOJZT XYL.

Sent skull syndaren vakna! Infor
vinterns morka kvdllar harjag bulla
upp med en egen K2:a frdn Elecraft Vilket bygge !
For oss som gillar mjukvarudefinierade riggar ges ndsta ledtrdd.
Ett hemma Itos reportage frdn en
egenbyggenas konstndr och intryck
frdn drets hobbymdssa i Stockholm ur
en egenbyggares ogon formedlas.
Vad mer kan man onska sig?
Har i olika sammanhang haft anledning
att referera till den fantastiska QRP-riggen
K2 fran Elecraft [1]. Trots sin i vissa
stycken uppenbarliga enkelhet som
enkelsuper uppvisar denna rigg otroliga
matdata och kvaliteer. Kanske ar det tack
vare det enkla faktum att dom enkla och
eleganta losningama ofta ar dom battre.
Mycket kan man studera fran tester som
gjorts i all varldens amatortidskrifter.
Eller varfor inte ladda hem manual och
kopplingschema fran hemsidan [1] ?
Lovorden haglar kring inte bara fantas
tiska data. For manga handlar det om
gladjen att fa bygga nagot sjalv som inte
ar en primitiv liten lada utan nagot riktigt
vasst.
Trots det behover man inte nagra markvardiga instrument eller ens kunskaper for
att lyckas. Instrument som spannings och
frekvensraknare byggs upp inuti riggen
och kan sedan under byggets gang
anvandas for att koi la matvarden.

Den tekniska beskrivningen av riggen ar
mycket omfattande, sa du har alia mojligheter att lara dig en hel del pa kuppen.
Da priset pa dollam for narvarande ligger
pa en angenamt lag niva har Elecraft
kunnat notera en okad forsaljning till
utlandet. Leveranstidema ar mycket sma
och bestallningsforfarandet over natet
fungerar ypperligt.
Tank pa att Svenska importavgiftema och
frakt maste raknas med i kalkylen.

SMOJZT bygger K2 till jul
Efter mycket funderande fram och tillbaka
har jag antligen en K2-byggsats hemma
pa arbetsbanken.
Om allt klaffar och om tidsplanen halier
sa skall riggen vara i luften innan jul
(2003).

Flitens lampa lyser hos SMOCUW
Det byggs massor i vart avlanga land. En

Heathkit revival!
For alia oss som djupt saknar alia dom
fina byggsatsema fran Heathkit har vi
genom Elecraft nu funnit tillbaka.
Instruktionema och supporten ar av
mycket hog kiass inte minst genom
mojlighetema att genom e-post och
internet fa hjalp med uppdateringar.

r

nara granne SMOCUW CG har sedan flera
ar jobbat med att utveckla ett antennsystem med automatisk anpassning och/
eller inkoppling.
CG har byggt upp en intressant farm av
antenner ute i tradgarden. En hel hoper
avstamda vertikaler finns dar vid sidan om
dipoler, udda vertikaler och loopar.
Utomhus vid antennema finner man vid
sidan om dom fjarrstyrbara anpassningsenhetema (tuner) aven relaer, som har till
uppgift att koppla in ratt antennelement
beroende pa behov.
CG har vid sidan om tuners for obalanse
rad last aven en helt balanserad tuner for
balanserad last, exempelvis en dipol eller
loop.
Allt fjarrstyrs fran shacket over en 4-tradig
kabel. Informationen som dverfbrs seriellt
innehaller bland annat adress till den
styrda enheten och uppgift att utfora.
Det hembyggda radiobordet hemmas hos
SMOCUW. Bordet dr
flyttbart och forsett med
hjul. Har finns inte bara
en prydlig IC-756
(Iangst bort) utan aven
SWR/effektmatare och
antennanpassningssystemets kontrollenheter.

Dokumentationen ar skriven pa engelska
och beskriver i minsta detalj vad som skall
goras, hur det skall goras och inte minst
vad man skall tanka pa.
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En mjukvarudefinierad rigg som SDR-1000 dr hell beroende av en PC och dess
berakningskraft for att kunna anvandas.
Avstamning med hjalp av tuner gar till
sa att man i forvag manuellt stammer av
tuner mot den valda antennen. Kapacitanser och induktansema i den valda
tunem valjs pa distans samtidigt som man
halier ett oga pa standevagmataren.
Vardena som anvands vid bast anpassning
sparas sedan i minnet.
Nasta gang denna antenn-frekvenskombination skall nyttjas sker inkoppling
och anpassning pa nolltid.
Mycket kan skrivas om CG:s antennsystem. Liten inspiration till dig att
fundera over - Tank vad man kan hitta pa
som radioamator?!

QEX-artiklar som tidigare namnts och
som i detalj beskriver arbetssatt och
funktion. En egen diskussionsgrupp finns
aven for att diskutera tekniken och inte
minst programvaruutveckling till riggen.
En rigg av detta slag ger manga nya
intressanta dimensioner. Men inte minst
maste man som tidigare namnts tanka i
nya banor och bort ifran alia knappar och
hardvara som vi hittilldags vant oss vid.

SDR-1000 del 2
Jag lovade att aterkomma till SDR-1000 i
detta nummer. Kan vara pa sin plats att
satta lite definitioner pa plats. Vi maste
skilja pa en mjukvarustyrd och mjukvaru
definierad rigg.
Den mjukvarustyrda riggen bygger pa att
man vanligtvis via en PCs seriella port
medelst en programvara satter och hamtar
information om exempelvis mode,
frekvensval och minnen. Pa detta satt kan
man kanske genom PC: ns bildskarm fa en
mera oversiktlig information an dagens
riggars ofta begransade display.
En mjukvarudefinierad rigg bygger pa
att den ar he It beroende av en dators
berakningskraft.
I SDR-1000 forpassas signalen fran
’’blandaren” /kvadraturdetektom direkt till
ett snabbt ljudkort som med program varan
i PC:n manipulerar signalen for olika
moder och filtrering. Stymingen av
riggens DDS-VFO for frekvensval sker
aven den direkt fran PC:ns programvara
via PC:ns parallellport.
Inkoppl ing av hogtalare och mikrofon
till riggen sker via PC:n och dess ljudkort.
En komplett och f^rdigbyggd rigg
bestaende av 3 kort och finns att kopa
direkt fran USA [2]. Pa hemsidan finns
aven en hel hoper artiklar och rapporter
att ladda hem om man vill forkovra sig
vidare. Har finner man bland alia dom
QTC Nr 12 2003

Hobbymassan visade hela den stora
bredden av hobbyn. Bordet fyllt med
egenbygge och QRP.

Hobbymassan samlar egenbyggare!
Pa arets Hobbymassan fanns egenbyggen
och QRP val representerade. Manga var
dom ickeradioamatdrer som stannade till
och fick inspiration till att bli en i ganget.
Just det faktum att vi fortfarande bygger
sjalva och gillar tekniken vackte manga
uppskattade ord och kommentarer.
Inte bara potentiellt nya radioamatdrer
intresserade sig for denna del. Manga
QTC-lasare spenderade langa stunder for
att diskutera QRP och egenbygge. Tack for
det stora intresset! Eye-ball QSO:s ar guld
varda. Vi visade egna konstruktioner och
byggsatser som Elecraft K2, KN QRP-99,
Mini-QRP, effektmatare, PIXI-DIXIE och
PSK20.
Aven den goda kombinationen QRP PSK31 fick sig en duvning. Hela 30
QSO:n hamnade i loggen trots miserabla
konditioner.
Fortsatt vara vetgiriga!
SM0JZT - Tilman
Referens:
[1] www.elecraft.com
[2] www.flex-radio.com

Nu, lagom till jul, kan vi rakna med att de
forsta exemplaren av Kenwood TS-480
hamna pa fbrsaljningsdiskama.
Priset hamnar pa dryga 14000 kr. For
denna peng far man mycket intressant
teknik i en attraktiv fbrpackning.
Riggen finns i tva olika versioner beroende pa preferenser. 480SAT ger 100W ut
och inbyggd automattuner. 480HX ger
200W uteffekt (ingen tuner).
Riggen bestar av tva delar dar frontpanelen placeras lamplig plats i bil eller pa
skrivbordet emedan huvudenheten kan
gdmmas undan.
Riggen kan bestyckas med 2 extra filter
sasom 270 och 500Hz CW eller 1.8 KHz
smalt SSB-filter. CW-filter kan aven
anvandas for digitala moder som PSK31.
Riggen kan fjarrstyras over en seriell RS232-port, gratisprogram varan ARC P-480
finns att ladda ner fran natet for detta.
Man kan genom sammanlankning med en
Kenwood TM-D700E (version 2) monitorera clusterspottar automatiskt pa liknade
satt som i TS-2000.
Anvandande av programvaran ARH P-480
mdjliggdr fjarrstyming av riggen over ett
natverk (aven Internet). Aven mojlighet
finns att transportera taltrafik till och fran
riggen over natet (Voice over IP) till en
PC med inkopplad mikrofon och hogtalare. Viktigt har ar att folja foreskrifter
som galler i respektive land for denna typ
av trafik.
Nagra intressanta data:
Alla HF-band plus 6 Meter
Genomgaende mottagare 0.5 - 30 MHz +
50-54 MHz
Trafiksatt: SSB, CW, FM, AM
Uteffekt 100W (480SAT), 200W HF
100W 6M (480HX)
Dubbelsuper (1 :a MF 73.095 MHz 2:a MF
10.695 MHz)
Trippelsuper vid FM (sista MF 455kHz)
Mottagarens matdata skall vara av mycket
hog klass och i niva med storheter som
TS-950
Matt: 179x69.5 x278 mm
Vikt: 3.7 kg (panel och huvudenhet)

Kenwood saljes genom Svebry i Skovde.
Se telefonnummer i QTC annonsor/
leverantdrs-register.
Jag aterkommer med en ingaende test
har i QTC i borjan av nasta ar.
SM0JZT Tilman
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Utbildningssektion
V
Jorgen, Sektionsledare Utbildning,
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Tilman, v. Sektionsledare,
Spaltredaktor,
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Goran, Provforattarfragor,
0157-51355, sm5hih@svessa.se

Olow, Studieradgivare,
0271-10725, sm3nab@svessa.se
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Stort intresse visar detfantastiska
arbete som Karl-Arne SMOAOM
lagt nedfor attformedla kunskap
till alia vetgiriga amatdrer bland
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Detfinns bokstavligen ingen
ande pa hur
manga olika
instrument som
’’inte bdr saknas
i nagot hem ”,
vilket hart prdvade YL/XYL’s
kan hli asyna
vittnen till!

OSS.

Denna manadfar vi en inblick i de
instrument som man gama skulle
vilja ha pa labbanken. Denna
artikelfoljer vi upp under nasta
manad med de instrument som kan
rubriceras som "overkurs
Trevlig lasning onskas till alia
vetgiriga.

SMOJZT Tilman,
v. Sektionsledare

Foto:
Karl-Arne SMOAOM

Instrument
for den experimenterande
rudleumateren (del 1)
M Karl-Arne Markstrom SMOAOM

Foto: SMOJZT (4)och SMOAOM (1).

Ndr man blivit merforsigkommen i radiohobbyn inleds ofta ett vanebddande
monster av experiment samt ut- och ombyggnader av radiostationen.
For att med behdllning halla pa med detta dr det ganska nddvdndigt att skaffa
sig ndgra instrument, sa det gar attfunktionskontrollera och eventuellt felsoka
sina radioprylar.
Att ”mata ar att veta”* sags det, men man
ska ha i minnet att riktiga matningar
kraver kunskaper. Det gar inte att ersatta
bristande insikter i matteknikens elementa
med aidrig sa manga eller dyra instru
ment.
Borjar man fran ’’scratch” sa kan man
foresla ett upplagg dar man borjar med
enklare instrument for de vanligast
matningama, och sedan gar uppat mot allt
mer esoteriska hdjder i mattekniken.

Medalj for extremt hart arbete och
diplomati.

IARU tackar CEPT:s samordnare
Vid radiokonferensen WARC 2003 fick
vi radioamatdrer efter manga harda
nattmanglingar ett tillagg pa 100 kHz pa
7 Mhz. CEPT som ar en samarbetsorganisation for alia forvaltningar i
Europa utser for varje fraga en koordinator.
For 7 Mhz ansvarade Jan Verduijn fran
Nederlandema. Jan gjorde en betydande
insats for var sak . IARU Reg 1 ville
tacka Jan och gjorde det genom att till
honom overlamna IARU:s medalj med
foljande motivering:
Jans malsattning var att hitta en losning,
inte enbart for radioamatorema utan
ocksa for rundradion, fast och mobil
radio. Hans hangivenhet, extremt hart
arbete och inte att forglomma hans
diplomatiska skicklighet var det viktigaste bidraget till det lyckade resultatet
av WRC 2003Agenda punkt 1.23
(7 MHz) for amatorradion.
SMOSMK Gunnar
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1. Multimetern, matningar av strom,
spanning och resistans
Man kan nog saga att varje radioamator
som har en lodkolv ocksa bdr ha en
multimeter av nagon form. En digital
multimeter ar val det man forst tanker pa,
men en analog
multimeter som
gama kan vara av
’’tidlos design” och
’’skottsakert
utforande”
forsvarar sin plats
om man halier pa
med trimningsarbeten.
Man bdr tanka pa
att valja multimeter med viss
Digital multimeter
omsorg, sa att den
ar personsaker och heist inte heller ar HFkanslig. En liten men viktig detalj ar ocksa
summerfunktionen for att kolla om det ar
genomgaende kontakt.
Ett specialfall av analog multimeter ar
ror- eller FET-voltmetem som har hog

ingangsresistans. Detta ar viktigt om man
mater i hogimpediva kretsar.
Tillbehdret HF-prob okar anvandbarheten
betydligt pa multimetem.

2. Matning av effekt och anpassning
Till att borja med racker den inbyggda
effektmetem i modema transceivrar langt,
men om man vill halla pa med hembyggda
apparater eller
med antennexperiment sa ar
en separat effektoch SWR-meter
en bra investering.
En konstantenn,
gama med
inbyggd effektil meter, ar viktig
om man tanker sig
■i att prova sandare
samt mikrofoner
MFJ 259B
med sandaren
ansluten i nagon storre utstrackning. (Alla
andra pa banden tackar pa ftjrhand...)
Pa surplusmarknaden kan man ibland fa
tag pa professionella instrument fran Bird
och Sierra for brakdelar av nypriset. En
’’antennanalysator”, t.ex. MFJ 259B ar
nagot som den avancerade antennexperimentatom har svart att klara sig
utan.
Att direkt kunna mata upp komplexa
impedansen fbrenklar livet atskilligt.

3. Vanabla nataggregat
Erfarenheten pekar pa att man alltid har
ett kraftaggregat for lite nar man laboreQTC 12 2003

Allmant
rar...
Att kunna
forsorja apparater och kretsblock med en
reglerbar och
gama strombegransad
likspanning ar
ovarderligt vid
hembyggen och
ofta bra vid
Labaggregat
felsokning.
Ett par-tre likspanningsaggregat med 0 20 V och 0 - 3 A som har individuellt
installbara spanningar och flytande
jordfria utgangar ar en bra borjan.

oscillator behagar svanga. Man kan da
fbrsoka ratta in den pa sin mottagare.
Men om frekvensen ligger utanfor
mottagarens frekvensomrade eller man
inte vet alls om den svanger eller pa
vilken frekvens blir det besvarligt... En
frekvensraknare ger svaret direkt, och
man kan direkt observera frekvensavvikelser och frekvensdrift. Numera
finns frekvensraknare upp i GHz-omradet
for en ganska billig penning.

7. Logikprobar
Nar man felsoker i logikkretsar ar en
logikprob till stor nytta. Man kan med
denna direkt lokalisera kortslutningar och
se aktivitet eller brist pa sadan pa signalledningar. Logikproben kan inte ersatta
oscilloskopet helt, men den har fbrdelen
av att vara smidig och snabb att anvanda.

8. Kontrollmottagare

Oscilloskop/frekvensraknare

4. Oscilloskop
Nar amatoren skaffar sig sitt forsta
oscilloskop oppnas en ny varld.
Plotsligt kan man se kurvformer, avgora
distorsion, se signalfordrojningar, mata
toppeffekt mm mm.
Numera ar ett oscilloskop en ganska
rimlig investering, och halier man pa
med hembyggen eller felsokning/
trimning av mer avancerade elektronikkonstruktioner ar det svart att klara sig
utan. Ett tvakanalsoscilloskop med 50 100 MHz bandbredd tacker de fiesta
behov.
Riktiga probar med 1:10 delningsfaktor
eller omkopplingsbara mellan 1:1 och
1:10 ar nagot som inte far saknas nar
man skaffar sig ett oscilloskop.

5. Grid-dipmeter
En grid-dippa ar ett av HF-teknikens
verkliga universalinstrument.,
’’fattigmans natverksanalysator”
Med denna kan den handige gora ett
stort urval av matningar bl.a.;

• Mata kretsars resonansfrekvenser
• Generera nagorlunda kanda frekvenser
• Mata (eller snarare uppskatta) induktans- och kapacitansvarden
• Faststalla resonanta langder hos
antenner och matarledningar
• Kontrollera om oscillatorer svanger
• Kontrollera om kristaller ar hela

Man brukar saga att for att gora en bra
mottagare, behover man en... bra mottagare.
Den som ger sig i kast med att gora en
hembyggd trafikmottagare eller en
transceiver far forr eller senare anledning
att begrunda detta. Stegforstarkning samt
brist pa sadan, en oscillators stabilitetsegenskaper, eller om en sandare har
splatter, kipp, nyckelknappar eller andra
orenheter kan man direkt fa reda pa om
man lyssnar pa signalen.
Dessutom kan man ha stor nytta av en
extra, gama bredbandig, mottagare nar
man felsoker moduler i hembyggda eller
fabriksbyggda radioapparater. En fungerande strategi kan vara att helt enkelt
kora ner gummiantennen i apparaten och
leta sig fram till det stalle dar signalen
forsvinner och/eller borjar lata konstigt
eller det borjar sjalvsvanga.

Karl-Arne Marksfrom SMOAOM

* ’’Messen ist Wissen”, citat tillskrivet
Werner v. Siemens c:a 1880 Ofta tillaggs:
”aber Messen ohne Wissen ist kein
Wissen”
[Mata ar att veta. Men att mata utan att
veta ar ingen vetskap (oversattn.
SMOJZT.)]

Pris:
60:- kr
Pris:
195:- kr

Grid-dip metrar ar inte sa vanliga langre,
men det gar att gora loppis-fynd.

6. Frekvens- och periodtidsmatningar
Ofta behover den experimenterande
amatoren ta reda pa vilken frekvens en
QTC 12 2003
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Kommande provkrav vid avlaggande
av amatorradiocertifikat fran och
med 2004-03-31
De examineringskrav som finns idag
blir ofbrandrade fransett telegrafiprovets borttagande.

Ett ”Foni-QSO-prov” kommer att
inforas under varen 2004 for alia de nya
sandareamatorer som avlagger amatorradiocertifikat hos SSA-provfbrrattare.
Detta prov ersatter det ”Telegrafi-QSOprov” som idag kravs for erhallande av
Klass 1 certifikat.

”Foni-QSO-prov” kommer tidigast att
kunna inforas 2004-03-31.
Till detta kommer att utbildningsmaterial maste hinnas tas fram samt att
provforrattama informeras, provforrattarhandboken uppdateras.
”Foni-QSO-provet” kommer att
presenteras i sin helhet i QTC nr 3/
2004.

Certifikatsforandring for nuvarande
Klass 2 amatdrer
I och med att PTS mot arsskifiet
anpassar amatorradiocertifikaten till en
enda klass, innebar det for nuvarande
Klass 2 amatdrer en anpassning till en
enda licensklass med tillgang till alia
frekvensband.
Pa vilket satt som PTS valjer, att
in form era dagens Klass 2 amatdrer,
om anpassning av certifikatet till en
enda klass ar ftjr narvarande ej faststallt av PTS.
Bland nagra sandareamatorer
diskusteras att nuvarande Klass 2
amatdrer skall fa avlagga ett ”FoniQSO-prov”. Detta dementeras med det
bestamdaste.
73 de SM3FJF Jdrgen
SSA Sektion Utbildning

Insiindare:
Vi som ar radioamatorer borde uttrycka oss
korrekt nar det galler termer som ror
I amatorradio.
Jag ser ofta i QTC att fel benamningar
anvands pa licensklassema.
Just nu tanker jag dock pa inlagg angaende
”CW kravet”. Man menar ju egentligen
huruvida operatoren ska kunna telegrafi/
morse, och inte krav pa typ av modulation.
(Lyssnar man pa morsekoden fran t.ex
flygfyrar sa ar det modulerad AM i
manga fall).
”CW-krav” ar ett krav man staller pa
utrustningen, inte operatoren. Hur skulle
det se ut om man inforde ”FM-krav” pa en
sandaramator?
Daremot kan man alltsa krava att radioutrustningen ska klara CW, FM, AM, SSB
o.s.v.
73 de Janne -IEJ
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Hobbymiissan
Kommentarer

DL0 SM0AIG SSA
http://go.to/smO
Fantastisk uppslutning av Sddertom,
Tibble och Telemuseums operatdrer ...
Hedersomnamnande till Peter SM0XMU
som klattrade upp pa plattaket...
Hans SM0ETT stoppade och pratade
omkull det passerande folket. ..
Pekka SM0XCZ lodde ofortrutet trots
stoj och larm och danande reamotorer
fran montem intill ...
Zandra SM0XWZ korde sitt livs forsta
DX i Australien, Patricio pratade med
Chile pa Echolink ...

SM6OMH demonstrerar FLEX-radio
framjor sin dataskarm. SM6OEW
Bengt, SM6RTW Bosse och SM6COB
Sven lyssnar med stort intresse.

FLEX-radio i Falkenberg
Text och bilder: SM6EMX Arne
SM6OMH Willi Reppel i Falkenberg ar en
av de forsta i Sverige att anvanda den nya
tekniken SDR 1000, att forvandla datom
till en fullgod kortvagstransceiver. FSA i
Falkenberg inbjdd sandareamatorema i
Varberg och Halmstad till ett mote i
klubbstugan Bjorkbacken for bade demon
stration och information.
Willi har aidrig agt en modern kommersiell transceiver. Han har alltid sjalv byggt
sin amatorradioutrustning och har varit
verksam pa kortvagsbanden med QRP och
CW. I februarinumret av QTC laste Willi
om SDR 1000. Mer information hamtade
han pa natet. Eftersom Willi inte vill gora
avkall pa hembyggandet och experimen-

terandet, var det bara att satta igang och
skapa nagot helt nytt.
I juni manad kom de nodvandiga komponentema fran USA. Efter en vecka var
radion igang. Sitt forsta QSO hade Willi
med SM3DTQ Inge. Effekten var 1 watt.
For att oka effekten har Willi modifierat
en gammal Drake-sandare och kan nu fa
ut 200 watt.
Utvecklingen av SDR 1000, Software
Defined Radio, och utbyte av erfarenheter
forsatter framst genom det forum som
skapats pa Internet. Ett 100-tal deltar
redan i denna samverkan pa natet.
Demonstrationen av FLEX-radio med
hjalp av en digitalprojektor blev en lyckad
kvall med samtal och funderingar. Tack
Willi!

SK0QO - Sodertorns Radioamatdrer
http://www.sk0qo.com
Kanske 15000 besokare ...
Manga besokare intresserade av amatorutbildning! Daliga konditioner, men anda
manga QSO'n! Ko for test av CW.
Montem aidrig tom! Jattefin stamning!
Vi ses 2004! Goran SM5XW

ROYSM4FPD - FotPeDahl
Jag var dar i egenskap av privatperson.
Radioamadtema hade en stor monter och
de ’’stack ut” bra bland modellflyg, batar,
mode lietag, jetmotorer, radiostryrda
zeppelinare etc. Faktum ar att manga
radioamatdrer har manga gemensamma
intressen med modellehobbyn ...
roy.nordqvist@srsab.se

SK0PT Tibble Radio-Amatorer
http://www. qsl. net/skOpt/
Vi visade bl a QRP99: 3 bands kortvagsstation. Mini-QRP 1 bands HF-station,
PSK20 QRP-rigg for digitala moder, 1C703 ICOM:s nya QRP-rigg, Elecraft K2
’’varstingen” bland QRP-riggar. FT-857
(FT-817 mkll). Digitala moder (PSK31,
MFSK, RTTY, Hellschreiber, Trob.
Lodkolven var igang och det ena QSO:et
efter det andra avverkades pa 14070.15
kHz.

Aftonbladet
Hobbymassan - amatorradio. SM5XW
Goran Eriksson fran Jordbro i intervju om
amatorradio och Kenya ...

Foreningen Experimenterande Svenska
Radioamatorery ESR
http://www.esr.se
Ett 15-tal tappra radioamatdrer stallde i
ordning montem och klattrade pa taket
for att satta upp antenner .. .
Mangder av besokare ...
Stoj och glam vackte Morse-traningsdatorema sarskilt bland bam och ungdom. Alerta Scouter korde VHF och
farbrodema fylkades runt kortvagen som
var tamligen tyst. Solstormama harjade ...
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Foton: MORGP Ernst, SM5CBW Ake,
SM5XW Goran och SMOAIG Ingemar

Stort intresse for amatorradioutbildning! Ko for test av CW Montern aidrig tom! Jattefin
stemming!
A

I
n

jobbade och hade trevligt!

fr

I
I hoc Preem

1-41 10

kJ

sensationer
ERN AR DIN!

tyNUtottn j
obbyFair I
Stockholm

Daliga konditioner,
men dndd manga
QSO'n!
Hdr dr QSL-kortet!
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Har i Oxenstiemska Palatset i Gamla stan i Stockholm tog
K. V. Tahvanainen emot telegrammet som var stallt till Carl
XVI Gustaf. Foto: SMORGP Ernst

SM5BSW Josef Stare sdnde Anders Bjorcks jubileumstelegram fran
Uppsala. Foto: Katarina Stark

150-ar -fdrsta svenska telegraflinjen
Den 1 november 1853 skickade landshovdingen i Uppsala detfdrsta kommer
siella telegrammet i Sverige: Mottagare var Kung Oscar I i Stockholm. For att
manifestera 150-drsjubileet skickade landshovdingen i Uppsala, Anders Bjorck,
den I november nu i dr, ett telegram till Kung Carl XVI Gustaf. Arrangemanget
skedde i Telemuseums regi.
Text o foto: SMORGP Ernst Wingborg
Fran den nya telegrafstationen vid gamla
hamnen vid Fyrisan i Uppsala sandes ar
1853 det fbrsta kommersiella telegrammet
Det gick till Oxenstiemska palatset i
Gamla stan i Stockholm. Telegrammet
befordrades vidare med bud till kung
Oscar I. Darmed oppnades 1 injen for
allman trafik och verksamheten vid
’’Kongl. Elektriska Telegra fWerket”.
Fram till arets slut 1853, sandes 815

telegram. Att telegraflinjen redan under
forsoksverksamheten tidigare under
hosten visat sig viktig berodde bland
annat pa att en koleraepidemi grasserade i
Stockholm. Oroliga anhoriga kunde nu fa
snabba besked om sina slaktingars
halsotillstand.
Fem ar senare hade de fiesta storre
handelsorter i Sverige telegrafforbindelse.

SM5DSB Kare Wall
man foljer mottagningen av Anders
Bjorcks telegramtext
fran Uppsala:
”Pa telegrafens
minnesdag min jubelhalsning emottag! En
teknologisk spjutspets
nu som forr igenom
cyberrymden fram till
Kungens dorr! ”

18

Oxenstiernas palats i Gamla stan. Har ar
nagra av de som arrangerat och deltagit i
jubileumssandningen: Eva Derlow och
Anita Kempe fran Telemuseum, SM5DSB
Kdre Wallman och telegrafisten K. K
Tahvanainen. 1 Uppsala fanns forstas
ocksa nagra samlade, bl a landshovdingen
Anders Bjorck och SM5BSW Josef Stark.

K- V Tahvanainen tog
emot budskapet i
Stockholm.
K- V Tahvanainen dr
forfattare till
Telegrafboken - den
elektriska telegrafen
i Sverige 18531996. Tahvanainen
har sysslat med telegrafi,
telefon och radio. Han har arbetat vid
den centrala informationsavdelningen
inom televerket, bl a som informationschef. Han har ocksa ett omfattande forfattarskap inom amnet
telehistoria.
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Elektriska telegrafens infdrande

Elektriska telegrafens inforande
Den 15 maj 1852 fick generalmajor Carl Akrell i uppdrag
av kung Oscar att utreda ett eventuellt infdrande av den
elektriska telegrafen i Sverige. Den29oktober samma ar ger
Akrell forslag till en forsokslinje Stockholm-Sodertalje.
Den 5 januari forslog Akrell att forsokslinjen skulle dras
Stockholm-Uppsala eftersom det var sarskilt kostsamt att
dra undervattensledningar vid tva stallen pa strackan Stockholm-Sodertalje. Sverige och Norges Interimsregering un
der konung Oscars sjukdom anbefallde utforandeav strackan
Stockholm - Upsala den 1 februari 1853.
Man anvisade ett forslagsanslag av 10.000 riksdaler banko
och tullfrihet for telegrafmaterial som behovdes fran utlandet. (Kostnaden blev cal4 000 riksdaler for att dra linjen).
Resningen av stolparna borjade i Marsta och fortsatte at
Stockholm och at Uppsala., totalt ca 75 km. Den forsta
stolpen restes utanfor Marsta Gastgivaregard. Den star nu i
hornet Stationsgatan- Monumentvagen (mittemot "MarstaTvatten”) i Marsta. For resningen patingades privata arbetare fran trakten. Stolpar inkoptes ocksa lokalt. Isolatorer
togs hem fran Hamburg och ledningstrad fran England.
En centralt belagen lokal kunde beredas i Stockholm, i ett
rum en trappa upp i gamla bankhuset, Storkyrkobrinken 2,
Bergskollegiums hus. Det delades med en bradvagg i tva
rum, ett for expeditionen och ett for mottagande av korrespondenter. TelegrafkommissarieC F Bergstrom berattar i
sina memoarer om ettbesok i lokalen i januari 1854. "I den
3 alnartjockagrastensvaggen var i fonstretuthuggetettstort
djupt stycke och over denna oppning lag en traskiva (bord)
pa vilken var placerad en morseskrivmaskin med dess
hjalpmaskinerrelaetoch ettgalvanoskop. Under detta bord
stod batteriet, bestaende av nagra Daniels staplar. Rummet
var avdelat med en bradvagg och det darigenom vunna
rummet var till allmanhetens mottagande och inlamnande
av telegrafforsandelser”. I Uppsala fanns telegrafbyran i
gamla hamnen vidGillbergs malteri, men flyttades snart til 1
Vaksala tull i baron von Dubens nybyggda hus.
Den 16 juli pa eftermiddagen gjordes de forsta forsoken
med lyckosamt resultat i narvaro av Carl Akrell, major von
Heland och kapten Fahnehjelm. I Uppsala befann sig A H
Oller som skotte mottagning och svarstelegrafering.
1 September 1853 kunde stationema oppnas sa att personalen
kunde ova. Man tog darfbremottelegraferingsuppdrag utan
avgift I november telegraferades bland annat konungens
trontal vid riksdagens oppnande till Uppsala. Det tog 61
minuter med en telegraferingshastighet av 65 tecken per
minut. I oktober faststalldes taxa och stadgar for skriftvaxlingvilketskulletillampasfromden 1 november. Telegrafforbindelsen upplats fr o m den dagen for allman trafik under
sextimmarvarje vardag. Kongl. Elektriska Telegrafverket
var nu officiellt oppet med general Carl Akrell som chef.
Vid det officiella oppnandet skickade landshovding von
Kraemer i Uppsala ett telegram till Oscar I av foljande
lydelse:
"Hurra for kungen! ar det ord jag bringar,
Af mina kanslor en elektrisk tolk!
Det finns ej hinder mer for ordets vingar
Och intet afstand mellan kung och folk."
I december beslutadesom att telegraflinjen skulleanlaggas
vasterut till Goteborg for att sa smaningom forbinda Sverige
med Danmark liksom Norge. Dessa linjer blev fardiga under
sommaren 1854. 1855 blev linjen soderut via Linkoping,
Kalmar, Karlskrona Ystad och Malmo klar. Anlaggningama bekostades huvudsakligen med statsmedel (de forsta
fran handels- och sjofartsfonden) medan stationslokaler
oftast upplats och bekostades lokalt. I november skickades
184 telegram till Uppsala och 197 fran Uppsala till Stock
holm. Allra forst kostade ett telegram pa max 20 ord 16
shilling banco mellan Stockholm och Uppsala men hojdes
till 24 shilling.
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Telegrafens betydelse lag pa det allmannas omrade, snabb
forbindelse mellan stat och lokal forvaltning, inom det
militara och sist men inte minst inom handel och industri.
Affarsuppgorelser kunde ske inom loppet av ett par timmar
da det tidigare tagit bade veckor och manader. Det var
bi I ligt, taxoma sanktes successi vt, och ti 1 lgangl igheten okade
snabbt genom telegrafnatets utstrackning och inrattandet av
tier och fler stationer.

Historik
1700-taloch tidigt 1800-tal
Flera forsok gjordes pa experimentniva med att overfora
meddelanden genom elektricitet. Ofta fick varje bokstav en
egen trad.
1835 kom de forsta tankarna pa elektrisk signalering
Stockholm Uppsala.
Astronomiprofessom i Uppsala Gustav Sandberg hade i
Gottingen lyssnat pa Karl Fredrik Gauss och hans ideerom
hur och elektricitet skulle kunna anvandas for signaloverfbring. Sandberg kopte med sig hem apparater for att
koppla ihopobservatoriema i Stockholm och Uppsala. Aven
om professor Sandberg kunde overtyga omvarlden att det
kunde dras en flera mil lang trad mellan Stockholm och
Uppsala sa var det ingen som kunde tro att den skulle kunna
skyddas och bibehallas hel. Professor Sandberg lanserade
da istallet ideen att lagga koppartraden pa botten av Fyrisan,
sa att traden via Malaren kunde na Stockholm. Inget av
professor Sandbergs tradprojekt blev av och apparaterna
overlamnades till fysiska kabinettet i Uppsala.

Kompassnal, elektromagnet, urverk, lod, m.m.
De mer framgangsrika experimenten utgar fran att en kom
passnal ror sig nar strom finns i en intilliggande ledning.
Altemativt bygger signaleringen pa fenomenet att en elek
tromagnet styrs pa avstand.
Jarnvagen behover telegraf
I England fanns tidigt flerajarnvagslinjer. Genom att bygga
dubbla spar for sakra tagmoten kunde risken for koi I isioner
minskas. De jamvagsbolag som anvande telegraf for att
organisera tagtrafiken kunde minimera dubbelsparsbyggande.

1844
I USAdemonstreradekonstnaren Samuel Morse redan 1837
en konstruktion pa en elektromagnetisk telegrafdar skrivaren hangde i en pendel. Kongressen i USA var mattligt
intresserad och det drojer anda till 1844 innan en provlinje
pa 6 mil upprattas.
1846
Anton Ludvig Fahnehjelm, kapten vid flottan och fascine
rad av elektricitet. Den skulle kunna anvandas for att tanda
sprangladdningar under vattnet. 1844 forslog han major
Isack von Heland att man skulle kunna anvanda elektrisk
strom for att forbattra optiska telegrafen. Tillsammans
konstruerade de en "elektrisk telegrafmaskin” som byggde
pa den gamla optiska telegrafen. 1846 visades denna elek
trisk telegrafmaskin pa slottet dar Oscar och Josefina fick
stalla fragor och svar till varandra, pa flera rums avstand.
Tiden kring 1848-ars revolution
I flera lander okar regeringarnas intresse for elektriska
telegrafen och dess formaga att snabbt erhalla och sprida
information. Det handlade saledes om myndighetemas behov och jamvagsbolagens trafik snarare an allmanhetens
korrespondens. Det ar forst efter det att revolutionen ebbat
ut som allmanheten far nyttja telegrafen.
Hamburg-Cuxhaven 1848
Pa strackan Hamburg-Cuxhaven ersattes 1848 den befintliga optiska telegrafen med en elektrisk. Det var Charles
Robinson fran USA som i Hamburg framgangsrikt presente
rat tekniken i morsesystemet.

1850
Charles Robinson aterkommer till Sverige med ett erbjudande att anlagga telegrafnat i Sverige mot att fa ta avgifter
pa telegrammen. Robinson onskade fa koncession under 20
ar pa denna verksamhet. Kungl. Majt. avslog da de inte
kunde utlova ett sadant monopol.

Borjan av 1850-talet
Under en studieresatill Hamburg 1850 tittade Fahnehjelm
och von Heland pa en telegraffbrbindelse som Charles
Robinson anlagt mellan Hamburg och Cuxhaven enligt
morsesystemet. Fahnehjelm insag fordelama i detta system
och kopte en morseapparat i Hamburg. Hemkommen till
Sverige ti 11 verkades, med denna som forebi Id, ytterligare en
apparat.
I debatten pa Riddarhuset och i Riksdagen kom manga
synpunkter fram: Brottslingar kan efterlysas. (i pressen far
denna ide stor uppmarksamhet). Bondema kan fa vaderleksrapporter. Kungen kan informeras, aven nar han ar i Norge
och pa Haga slott. Tidssignal kan ges. For enskild affarsverksamhet innebar telegrafen att priser, kurser, bestallningar, ankomsttider kunde ges omedelbart.
For hela forvaltningen i Sverige medgav telegrafen att
information, beslut och atgarder ocksa kunde ges en ome
delbart. Telegrafen gynnade enhetlighet och centralisering
i statsforvaltningen. (Vissa stater tyckte det varolampligtatt
allmanheten hade samma tillgang pa snabb information som
staten. Det kan vara en risk for nationens sakerhet.)
August von Hartmansdorff: Sverige ar for fattigt for att kosta
pa sig en telegraf. Sa fort ett trad planteras bryts det av. Nar
en staty satts upp slas den sonder. Varfor skulle man lata bli
att ta koppartrad som hangdes upp?
1852
General Akrell far i maj 1852 i uppdrag att gora upp forslag
till ett nat for telegrafens dragande i Sverige. Tva linjer fran
Stockholm, dels Uppsala Vasteras, Goteborg, Helsingborg
och dels Nykoping, Kalmar, Karlskrona, samt aven foresla
en forsokslinje. Forsokslinjen hade tva altemativ; Sodertalje och Uppsala. Inkomstema skulle besta i att ta avgifter
for telegram men aven intradesavgift for att bese telegrafstationen.
1853
I januari andrar man sig. forsoksledningen skall ej ga till
Sodertalje utan till Uppsala, trots att avstandet var langre.
Man slapp namligen vattenpassagema vid Slussen och
Liljeholmen. Akrell fick order av riksdagen att satta igang
pa varen 1853. Han fick tullfrihet och skaffade zinkad
jamtrad fran England samt aven guttaperkaisolerad trad for
dragningen over husen i Stockholms stad. Stolparna fick
guttaperkahattar. Morseapparater visas under sommaren
1853 pa Tivoli pa Djurgarden. 16 juli 1853 var ledningen
klar. En provstation upprattades i norra anden av Stora
Badstugatan (Nuvarande Sveavagen, nastan framme vid
Wennergrens Center).

1853
Telegrafen oppnas for allmanheten den 1 nov. Hyllningsteiegrammet fran landshovdingen till kungen som skickas
vid oppnadet:
"Hurra for kungen'. Ar det ordjag bringar,

Af mina kanslor en elektrisk tolk!
Det finns ej hinder medfor ordets vingar.
Och intet afstand mellan kung och folk.”

Tradlost...
1897 Marconi sander tradlost en stracka av 5 km.

1897 Marconi sander tradlost over engelska kanalen
1901 Marconi sander tradlost over Atlanten

1849
Charles Robinson erbjuder den svenska regeringen och
Oscar I att mellan Stockholm och Goteborg anlagga en
morsetelegraflinje for $100 per eng.mile. Kopmannen i
Goteborg och Stockholm vill inte bidraga, och tyckte att det
vore bast att vanta till jarnvagen kommer!

1902 Forsta svenska kuststationen
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Kallor: Telemuseum
Svenska Telegrafverket 1853- 1903
Minnesskrift:
Svenska Telegrafverket Band 1
K.-V Tahvanainen: Telegrafboken
Bengt Flygt: Uppsalas tekniska historia
Torsten Althin: Telelandet Sverige,
Telegrafverket 100 ar

Kring 1850
F dr att skapa en mel lanstatl ig utvaxl ing av telegram upprattades avtal om formedling av telegrafsignalema mellan
olika lander. Det nationella systemen och olikheterna i
tekniken medforde att omtelegrafering ofta fick goras vid
nationsgransema!
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Testkommentarer

SM5PBX,LA2F, OHOJFP mfl.

VHF

UHF

SKI BL: Tur att telegrafi finns! Op.
Eric - SMITDE

SK6QW: Nypremiar fran SK6QW med reparerade
antenner 2 x 32 el och PA 150 watt. Vi satte nytt
rekord bade nar det gallde QSOn och det vi horde.
Bommade ES2WX pa auroran. Skojigt med nya
erfarenheter. 73 de SM6NJK och SM6SKU

SK.2AU: Antligen QRV fran SK2AU.

SK7CA: Tack for trevlig test, lagre effekt och
forhoppning om mindre storningar for dvriga deltagare
fran JO86-rutan.......
73 de SM7RRF & SM7UPK.
SM2VBK: Ikvall var det mycket tungkort. SKOUX
gick dock igenom mycket bra! 73 de SM2VBK,
Micke

SM3BEI: Tnx alia QSO, aktivitet god, condx rel
daliga! Lite aurora i borjan gav nagra QSO, men dom
hordes senare per tropo. gl/cu - Lennart - SM3BEI
SM4DXO: Horda men ej korda: OZ5W/P och
0Z9KY. 73! Mats-Ingvar

SM4FYX: Forsta forsoket att vara med pa manadstesten.
SM5ACU: Trevligt med ODX SM2XHI 690 km. Nu
marks hostkylan. Det ar knepigt att demontera
antennerna med fumliga fingrar mitt i natten.
SM5YJM: Min forsta test pa SSB, ingen rotor kabel
)
SM6DBZ: Kul test med stundtals god aktivitet och bra
conds men qsb. Tack for nu! Vy 73 de svenne

SM6IQD: 100 watt output till en discone-ant, 50 m
o.s.l

SM6ONH: Markliga Conds?? I kvall, men ett hyfsat
resultat. 73 de SM6ONH
SM6VAO: Trevlig test som vanligt. Mycket
varierande konditioner men man kan inte fa allt 73 och
pa aterhorande /SM6VAO
SM6VTZ: Forsta testen pa ett lite tag. Ska forsoka att
vara QRV lite mer pa banden. Missar tyvarr nasta
tisdag pga kvallsjobb.
73 de SM6VTZ/Christian
SM6XIN: Aterstart med nya antenner efter en periods
tystnad pa SSB. Daliga konds och en nyreparerad rigg
som inte lamnade full effekt Nu kan det val bara bli
battre?

SM7XYQ: Det gick bra i borjan men segade sig lite i
slutet. Horda men ej korda: SM1MUT,
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SM0FZH: God aktivitet men daliga conds i haftig
blast. 73 de Eberhard

SM3BEI: Kraftig aurora hela kvallen, tropocondx
darfor ibland usla, auroran gav nagra QSO i borjan,
dom kunde ha korts pa tropo i stallet. Hopppas pa
condx till 1296-testen ! Ha de’ bra alia o tnx QSO’n
Lennart - 3BEI

gick bra tillslut. Tack SK7CA och SM0LCB for att ni
tog er tid.
73 de SM6VTZ/Christian
SM7GEP: Samsta konditioner jag nagonsin har
upplevt. De fiesta korda med hjalp av
flygplansscatter. Tur att det inte var mikrotest ikvall..
73 och tack till alia.
SM7HGY: Daliga konds, ingen CW-operator etc...
Hort men inte kort SM0LCB och SM3LBN. Tack till
alia som bidrog till att gora testkvallen rolig!
Forhoppningsvis ar preampen klar till nasta omgang.
73 Magnus

MIKRO

SM4DXO: Svart att kora aurora-QSO-n! Blev glest i
loggen forsta timmen. Horda men inte korda ES2WX,
SM3LWP och SK4AO?? ES2WX maste ha valdigt
dalig mottagare. 73! Mats-Ingvar

SM3BEI: Condx usla, svaga spar av SK.7M W pa
2320, inget fran 7GEP och inga andra signaler fran
SM4/6/7 (eller SM1/2) skoj att ES5PC nastan alltid
gar att kora pa 2320 och 5760 !! Bra att fylla ut tiden
med lite 50M QSO’n, cu/gl - Lennart

SM5ACU: For kallt uppe pa berget: brot en timme
fore slutet.

SM5QA: En av dom segare forestallningarna,men kul
anda.

SM6DBZ: Tyst i borjan. Battre efter hand. Har
verkade aktiviteten mattlig.
Vy 73 fran Lysekil/ de svenne!

SM7GEP: Inte lika daligt som 1296 testen, men
mikrovagor utan bra regn eller tropo ar myckt
lyssnand pa brus.... Tack alia som lyssnade! Hakan

SM6IQD: 30 watt output till en discone ant.

SM6ONH: Forsta 70test pa manga ar, utrustning
kommer att blir battre. Hort OHOJFP, men ingen
QSO. Vi hors igen
73 de Gerhard

SM7D: Halvdaliga conds med vackert norrsken pa
himlen. Horde ES och LA pa aurora, men hade for lite
effekt for att orka igenom. 73 Ronny & Ola
SHF

SM3BEI: Tnx QSO’n, usla condx, men
flygplansreflexer funkade BRA ! Tyvarr var Clustret OH2AQ nere, SOM VANLIGT !! Undrar varfor det
fungerat sa daligt senaste tiden ? gl/cu all - Lennart 3BEI
SM4DXO: Daliga konditioner, men anda lyckat.
Roligt att fa SM7ECM och SK7CA. Gick bra pa
direkten med ECM men drog nog ut en timma med
CA! 73! Mats -Ingvar
SM6VTZ: Hej! Lugn test med massa QSB, men det

SIX
SK4WV: Andra halvan av testen battre an forsta.
SK6AL: Kul med ett nytt fait, KQ, och for oss nytt
SM land, SM2. Hoppas alia hade en trevlig test, det
hade vi. 73 de Dennis/SM6USS & Bengt/SM6UQL

SM 1HPV: Trevlig test med god aktivitet. Mycket
markliga konditioner denna afton med stundtals en
svag aurora och i nasta minut 59-signaler. Roligt att
hora SM2HTM med s-9 signal. Trots mina manga
anrop, tyvarr inget QSO. Tack till alia som riktade
antennen mot SM 1.73 de SM 1 HPV/ Kalle
SM6C: Haft haveri pa rotorn men strax innan testen
fick jag en ny rotor pa plats. Hann dock inte fa upp
antennen pa ratt hojd. Roligt med en SM2-station i
loggen. 73 Kjell SM6CTQ
SM6DBZ: Snabba starka och korta svaga da e de bra
med cw. CW:n dominerade denna kvall! Vi hors igen
Vy 73 de svenne!

SM6IQD: 100 watt ERP till en Dipol
QTC Nr 12 2003

KENWOOD
Handapparater

Nya priser
03-11-01
Moms ing&r i priset
Frakt tillkommer

SEK

54-TH-K2E

2 m FM Handy Transceiver

2155kr

54-TH-K2ET

2 m FM Handy Transceiver med tangentbord

2 289kr

Mikrofoner:
54-MC-43S

Microphone m/freq.styrning 8P

298kr

54-TH-22E

2 m FM Handy Transceiver

1 960kr

54-MC-45DME

Microphone

806kr

54-TH-K4E

70cm FM Handy Transceiver

2155kr

54-MC-47

Multifunktion mic for TS-50

597kr

54-TH-G71E

2m/70cm FM Handy Transceiver

3 005kr

54-MC-57DM

Hand mic

671 kr

54-TH-F7E

2m/70cm med scanner 0,1-1300MHz

3 790kr

54-MC-58DM

Hand mic

54-TH-D7E

2m/70cm FM Handy Transceiver med TNC

4 704kr

54-MC-60A

Bord mic m/preamplifier 8 pins

SEK

671 kr

1 762kr

54-MC-80

Bord mic 8 pins

1 090kr

Alla handapparater levereras komplett med ack/laddare,

54-MC-85

Bord mic m/audio level 8 pins

2 090kr

antenn och handledsrem

54-MC-90

Bord mic for DSP Transceiver

2807kr

Svensk manual TH-G71E

150kr

Diverse:

54-

Svensk manual TH-D7E

150kr

54-MJ-88

Mic plug adapter 8P/8P

343kr

54-

Svensk manual TH-22E

150kr

54-MJ-89

Twin Modular Mic Switch

746kr

54-

Svensk manual TH-F7E

150kr

54-

NiCad-batterier:
FM Transceiver:

54-TM271E

2m FM Mobile Transciver

2963kr

Dual/multiband FM Transceiver:

54-PB-13

NI-CD battery

7,2v/700mAH

567kr

54-PB-32

NI-CD battery

6v/600mAH

298kr

54-PB-33

NI-CD battery

6v/1200mAH

388kr

54-PB-34

NI-CD battery

9,6v/600mAH

433kr

54-TM-G707E

2m/70cm FM Mobile Transceiver

4182kr

54-PB-37*

NI-CD battery

12v/950mAH

513kr

54-TM-V7E

2m/70cm FM Mobile Transceiver

5 488kr

54-PB-38

NI-CD battery

6v/650mAH

447kr

54-TM-D700E

2m/70cm FM Mobile Transceiver med TNC

6795kr

54-PB-39

NI-CD battery

9,6v/600mAH

492kr

54-PB-42L

NI-CD battery

7,4v/1550mAH

783kr

HF Transceiver:

54-TS-50S

HF transceiver mobil

54-TS-570DG

HF transceiver m/DSP

13068kr

54-PG-2N

DC kabel for TM-221/231/241/441/721/731/741 +

54-TS-870S

HF transceiver

20910kr

54-PG-2W

DC kabel for TH-22/26/27/28/77/78/79

54-TS-2000

HF transceiver

24832kr

54-PG-2Y

Extension DC cabel for TS-50

403kr

54-TS-480SAT

HF transceiver

14818kr

54-PG-2Z

DC kabel for TS-570/870 mfl

298kr

54-TS-480HX

HF transceiver 200W

16165kr

54-PG-3B

DC-noice filter for PG-2N

208kr

54-PG-3J

DC-Kabel med cig plugg avstord

54-PG-4M

Extension control cabel for TS-50 (6 meter)

328kr

54-PG-4P

Datakabel forTH-G71E m.fl.

477kr

54-PG-4WSTM

Datakabel forTH-D7E

642kr

54-PG-4X

Extension control cabel For D700E

867kr

54-PG-5A

Datakabel TM-251/451/255/455

178kr

Power supplies:
54-PS-33

Power supply 20,5A for TS-450/690

2 800kr

54-PS-52

Power supply 22,5A for TS-850

3 220kr

54-PS-53

Power supply 22,5A for TS-450/690

3220kr

Diverse:
54-ARCP-2000

PROGRAM For TS-2000/TS-B2000 BL

54-RC-2000

Panel for TS-2000

9148kr

587kr
2764kr

Antenntuner:

54-AT-50

Diverse kablar:

158kr
91 kr

298kr

4181kr

Automatisk antenntuner

TILLBEHOR:

Batteri-laddare:

54-KSC-14

Bordsladdare TH-22E

54-BC-17

(KSC-8A) Laddare TH-D7E & TH-G71E

253kr

54-BC-19

Laddare TH-D7E &TH-G71E

507kr

54-BC-20

Laddare TH-D7E&TH-G71E

716kr

1188kr

Batteri-ISdor:

Vaskor:
54-SC-37

VaskaforTH-22E PB-30/32

223kr

54-SC-38

Vaska for TH-22E BT-9

223kr

54-SC-39

Vaska for TH-22E PB-33/34

223kr

54-BT-6

BatterilSda

178kr

54-SC-40

Vaska med axelrem, TH-22/TH-D7E

238kr

54-BT-8

BatterilAda

223kr

54-SC-43

Vaska for TH-79E PB-33/34

238kr

54-BT-9

BatterilAda

223kr

54-SC-45

Vaska for TH-G71E/PB-38

178kr

54-BT-11

BatterilSda

193kr

54-SC-52

Vaska for TH-F7

298kr

54-BT-13

BatterilAda

283kr

54-WR-2

Vattentat barvaska

208kr

Speakermikrofoner:

DC-adapter:

54-DFK-3C

Panel separation kabel kit TM-V7E-3M

522kr

54-DFK-4C

Panel separation kabel kit TM-V7E-4M

895kr

54-DFK-7C

Panel separation kabel kit TM-V7E-7M

1344kr

Diverse:

54-SMC-32

Speaker/mic for TH-22/28/78/79

283kr

54-SMC-33

Speak/mic m/remote control for TH-22/28/78/79

358kr

m/remote och volyme TH-22/28/78/79

54-SMC-34
54-EMC-3

Mic/Oronmussla

54-S0-2

TCXOforTS-950/850/450/50

380kr
373kr
1836kr

54-DRU-3A

Digital recording

54-DTP-2

DTMF keypad for TH-22E

134kr

54-SP-23

Hogtalare for TS-450S

1 030kr

54-DTU-2

DTMF unit for TM-241E

328kr

54-SP-31

Hogtalare for TS-790S /850

1 239kr

54-SP-50B

Mobile hogtalare

54-HMC-3

Headset m/VOX

761 kr

54-KHS-21

Headset

614kr

Diverse:
54-TSU-8

CTCSS unit for TH-22E/79E/255/455

54-HS-5

Headphones

791 kr

54-UT-20

1200 MHz unit for TS-2000/TS-B2000

54-HS-6

Headphones

537kr

54-VS-2

Voice synth.forTS-790/950/850/450

686kr

54-IHS-01

Headset med ptt

699kr

54-VS-3

Voice synth.for TS-870/570

686kr

54-IF-232C

RS-232 Interface

1 329kr

54-LF-30A

Low Pass Filter

1400kr

Headset:

Hogtalare:

417kr

358kr

5180kr

Interface:

686kr

Mobil-fasten:

Filter:
54-YG-455C-1

500Hz CW filter for TS950/940/930/140

54-YK-107C

CW-filter for TS-50

925kr

54-YK-88C-1

500Hz C W filter for TS-450/850/940/950

925kr

1 717kr

54-MB-12

Mobile Mount for TM-241/441

223kr

54-YK-88CN-1

270 Hz CW filter for TS-450/850/950

925kr

54-MB-13

Mobile Mount for TS-50S

597kr

54-YK-88SN-1

1,8kHz SSB filter for TS-450/850/950

925kr

54-MB-201

Mobile Mount for TM-251/451/551

223kr

54-YK-88C*

Mobile Mount for TS-430/440

313kr

500Hz CW filter for TS-430/830/R5000
* utgAende modell

567kr

54-MB-430

Generalagent for KENWOOD i Sverige
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--^Contest
Frekvenser under 30 MHz

■ Testspaltredaktor
Testledare SM3CER Jan-Eric Rehn
sm3cer@svessa.se
Web-redaktor SM3CER Jan-Eric Rehn
Sektionsledare HF
SM5KUX Sigge Skarsfjail

Eftersom jag avgdtt som
spaltredaktorfdr Contest
x
villjag framfora ett start y?
tack for alia bidrag till
spalten som kommit fran
flera av er! Ncistan fyra dr
som spaltredaktor later kanske inte sd
langt, men efter att ha levererat langt
over 40 spaltledare och ca 120 sidor
material kdnns det dndd som en lang
tid. Tack ocksd till Ernst for gott
samarbete.
Av de tavlingar som regelbundet gar
kdnnerjag alIra mestfor SAC. Men
det strut som till och fran varit under
drens lopp gor mig orolig och irrite
rad. Jag tankerframst pa loggrdttningen och sena resultat, vi saknar
exempelvis fortfarande resultaten nar
det galler dr 2002. Hdr har det nu
blivit nodvandigt att ropa efter CER
och EZT som gatt in och hjalper
arrangoren for att vi skailfa nagra
resultatfran 2002. Sd hdr kan det inte
fortsatta! Jag harfatt erfara hur
kdnsligt det dr attframfdra kritik i
detta sammanhang. Det dr ocksd i ett
sadant sammanhang som jag bestdmt
migfor att lamna uppdraget som
spaltredaktor.

Nar det gaiter SAC dr dock min
uppfattning att arrangorslanderna
maste komma till skott och tillsammans
bestamma om exempelvis hur
loggrattningen skall ga till oavsett
vilket land som arrangerar -for att
bara namna en viktigfraga. Den hdr
typen av strategiska beslut dr nodvandiga for att SAC skall utvecklas bra
och darmed kunna locka till sig
omvarldens intresseframover, annars
drjag raddfor att intressetfor SAC
kommer att minska vilket vore sorgligt.
Tack for mig, 73
Lars SM3CVM
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A ntennjobb hos SM5CA K i hostas efter ett rotorhaveri. Masten dr en danskbyggd mast
som normalt anvands for kommersiellt bruk. Pa 24 meters hojd sitter en Hygain
TH6DXX. som dr mer an 30 dr gamma!! Pa 28 meters hojd sitter en Cudee 15 element
2 mtrs antenn. Pdsidan av masten sitter en vertikal 2m antenn, som anvands till clustret.
Detfinns ocksd trddantenner hangande i masten. Masten dr sjdlvstagande. Jagjagar
nu drev till en Emotator 1103MXX. Kanskefinns det ndgon liggande skrotad, da arjag
intresserad! QTH ligger 200 meterfran Pattern
73 Lars SM5CAK
-post: sm5cak@svessa.se

Contest-kalender December
ARRL 160 Meter Contest CW
TOPS Activity Contest 3.5 MHz CW
ARRL 10 meter Contest CW/SSB 1)
28 MHz SWL-Contest CW/SSB
SSA Manadstest nr 12 SSB 2)
SSA Manadstest nr 12 CW
Russian 160 Meter Contest CW/SSB
OK DX RTTY Contest RTTY 3)
Croatian CW Contest CW
SSA Jultest(l)CW 4)
SSA Jultest (2) CW
Stew Perry Topband Distance Challenge CW 5)
HA - HAPPY NEW YEAR Contest CW/SSB *
SARTG New Year Contest RTTY *
ARRL RTTY Roundup
EUCW 160 m Contest CW * 6)
EUCW 160 m Contest CW *
Midwinter Contest CW *
NRAU-Baltic Contest CW 7)
NRAU-Baltic Contest SSB

Dec 5-7
Dec 6-7
Dec 13-14
Dec 13-14
Dec 14
Dec 14
Dec 19
Dec 20
Dec 20-21
Dec 25
Dec 26
Dec 27-28
Jan 1
Jan 1
Jan 3-4
Jan 3
Jan 4
Jan 10
Jan 11
Jan 11

2200-1600z
1800-1800z
0000-2400z
0000-2400z
1400-1500z
1515-1615z
2I00-2300z
0000-2400z
1400-1400z
0700-1000z
0700-1000z
1500-1500z
0000-2 lOOz
0800-1100z
1800-2400z
2000-2300z
0400-0700z
1400-2000z
0530-0730z
0800-1000z

* SWL-klass

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

QTC
QTC
QTC
Q1C
QTC
QTC
QTC

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

12-2000
1-2003
12-2003
12-2001
12-2002
1-2003
1-2002

Kalendern dr ett urval av tavlingar. En fullstandig kalender
finns hos SM3CER Contest Service, http://www.sk3bg,se/
contest/ dar uppdateringar gors fortlopande. Har du inte
internet, be da ndgon i din narhet om hjalp eller skicka ett
brev medfrankerat 5 varskuvert till SSA s kansli. Ange
vilken kalender eller regel du onskar.
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------------------------------- Contest

Loggar skickas till

IOTA Contest 2003 - Resultat
Pos. Callsign QSOsMults
Score IOTA
Island - Multi-Operator (HP)
SK7DX
635
117
440,505

ARRL 160 Meter Contest till ARRL 160
Meter Contest, 225 Main Street,
Newington, CT 06111 USA eller
160meter@arrl.org
Tops Activity Contest till Helmut Klein,
OE1TKW, Nauseagasse 24/26, A1160 Wien, Austria eller
helmut.klein@siemens.at
ARRL 10 meter Contest till ARRL, 225 Main
St, Newington, CT 06111, USA eller
10meter@arrl.org

EU-138

Hano Island

EU-138
EU-137

Tjurko Island
Lindo Island

Island - Single-Operator- Mixed Mode (12 tim. LP'
86
311,148
SKOHS/5
442

EU-084

Vassaro

Island - Single-Operator - C W (12 tim. HP)
SMIT
729
304,425
75

EU-020

Gotland Island

Island - Single-Operator - C W (24 tim. LP)
SM5BAX
467
30
68,670

EU-084

Omoe Island

Island - Multi-Operator (LP)
SK7MQ
517
88
SK7A/P
361
88

320,232
248,424

28 MHz SWL-Contest till Lambert Wijshake,
NL-10175 Kattedoorn. 6, 8265-MJ
Kampen, Netherlands eller
nll0175@amsat.org

Pos. Callsign QSOs Mults Score
World (Non-Island)
SL2ZA
206
23

MT till Erkki Latomaa, SM5NBE,
Smedstigen 3, 814 95 Alvkarleby
eller epost till mt@svessa.se

Single-Operator - Mixed (12 tim. H P)
SM3W
377
96,021
47
SM7BJW
118
52
56,472

Russian 160 Meter Contest till
contest@radio.ru

Single-Operator- Mixed(12 tim. LP)
SM0ELV
153
75
121,725
SM6D
69
57
58,995
SM3AF
68
13,248
23
SM6CAW
19
17
4,845
SM3EAE
90
8
3,792
7S6V
32
2,880
12

OK DX RTTY Contest RTTY till Czech
Radio Club, OK DX RTTY Contest, P
O Box 69, 113 27 Praha 1, Czech
Republic eller okrtty@crk.cz
Croatian CW Contest till Hrvatski
Radioamaterski Savez, P O Box 149,
10003 Zagreb, Croatia eller
zmaticic@inet.hr

SSA Jultest till SSA Testledare, Jan-Eric
Rehn, SM3CER, Lisataet 18, 863 32
Sundsbruk eller
sm3cer@contesting.com

Stew Perry Topband Distance Challenge till
Boring Amateur Radio Club, 15125
SE Bartell Rd, Boring, OR 97009
USA eller tbdc@contesting.com
HA - HAPPY NEW YEAR Contest till HAHNY Contest, Puskas Tivadar
Radioamator Klub, P O Box 166, H1476 Budapest, Hungary eller
ha5oj@radioklub.puskas.hu

SARTG New Year Contest till SARTG
Contest Manager Ewe Hakansson,
SM7BHM, Pilspetsvagen 4, 291 66
Kristianstad eller sm7bhm@svessa.se

ARRL RTTY Roundup till RTTY Round-Up,
ARRL, 225 Main St, Newington, CT
06111, USA eller RTTYRU@arrl.org
EUCW 160 m Contest till F5YJ - Jacques
Carrier, 12, rue Henri Delaunay, F93110 ROSNY-sous-BOIS, France
eller f5yj@qsl.net

Midwinter Contest till PA3GQG - Contest
Manager Midwinter Contest,
Olmenplein 3, 6463 EV
KERKRADE, The Netherlands eller
jkoekkoek@freeler.nl
NRAU-Baltic Contest till NRRL HF Contest
Manager, Jan Almedal, LA9HW,
Odinsgt. 7, NO-4631 Kristiansand,
Norge eller la9hw@arrl.net OBS! Ej
cabrillo!
QTC Nr 12 2003

Ref Island Name

29,118

Reglerfor OK DX RTTY Contest
Mode
RTTY - Baudot.

Single-Operator-SSB(12 tim. HP)
90
198,180
SM7CQY
230
67,779
SM3LIV
135
51
SM3FJF
32
5,100
17

Band
10, 15, 20, 40, och 80 meter, enligt
IARU bandplan.

Klasser
A) Ensam operator alia band
B) Ensam operator ett band
C) Flera operatdrer alia band
D) SWL

Anrop
Single-Operator-CW( 12 tim. HP)
9
SM6E
75

CQ OK TEST
3,321

Single-Operator - C W (12 tim. LP)
SM7EH
262
69
139,518
SM3AVW
251
45
83,565
SM4DDS
29
8,901
23

SWL????

NYA REGLER FOR SSA
PORTABELTEST
FRAN OCH MED 2004
En valkommen utokad aktivitet pa
vara HF-band blir det nar manga nya
kommer pa HF-banden efter arsskiftet.
Med anledning av detta vill vi aven
locka vara nya HF-amatdrer till
deltagande i den alltmer populara
Portabeltesten. Darfor utokas
Portabeltesten med tva nya
tavlingsklasser - SSB och MIXED fran och med 2004.
Mer information om testreglerna
kommer att presenteras pa SM3CER
Contest Service, www.sk3bg.se/
contest/, SSA:s webbplats och i QTC.
73 de SM3CER Janne SSA
Contest Manager

Meddelande
RST + CQ Zone.

Poang
Pa 10, 15 och 20 meter,
• 1 poang for kontakter med stationer
pa den egna kontinenten
• 2 poang for kontakter med stationer
fran andra kontinenter (DX QSO)

Pa 40 och 80 meter,
• 3 poang for kontakter med stationer
pa den egna kontinenten
• 6 poang for kontakter med stationer
fran andra kontinenter (DX QSO)

Multiplar
DXCC omraden och OK stationer pa
varje band.

Slutpoang
Summan av poang pa alia band x
summan av DXCC omraden pa alia
band x summan av OK stationer pa alia
band.

Loggar
Skall lamnas senast den 15 januari efter
arsskiftet.
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GSA HEDRAR MINN
WWW

(D

Den 15:e januari 1924 kl 19:00 sande K.G Elisasson sin
forsta regelbundna rundradiosandning fran Vallgatan 8
i Goteborg.
Goteborgs Sandareamatorer GSA kommer att
aterutsanda denna sandning pa 80 arsdagen den 15
januari 2004 kl 18:30 fran Vallgatan 8 i Goteborg.
Tyvarr later PTS meddela att originalfrekvensen
652 kHz inte kan anvandas. Frekvensen blir i stallet
981 kHz AM. Signalen blir SMZX.
Lyssnarrapporter onskas och besvaras med en
specialframtaget QSL-kort.
QSL via SK6AG.

Historik - ur K.G. Eliassons verksamhetsrapport
"Det var i borjan av ar 1925 som man i Goteborg mera
allmant borjade intressera sig for
rundradiolyssnandet. Det bildades samma ar
Goteborgs Radioklubb, som hade ett mycket stort
antal medlemmar och som under sin forsta
ordforande, professor Koch vid Chalmers, utovade en
livlig verksamhet.
Pa denna tid var de fiesta lyssnareapparater
hembyggda och det var ratt naturligt, att radiobyggare
voro mycket intresserade av att fa prova sina
apparater och vid denna tidpunkt fanns ju endast
tyska och engelska stationer att lyssna pa, vilka
stationer voro ratt sa svaga och for vars avlyssnande
erfordrades ett ratt stort antal ror i mottagarna.
I Goteborgs Radioklubbs styrelse diskuterades
mojligheterna att ordna med nagon provisorisk
sandarestation i Goteborg dels for den provning gamla
mottagare och dels for att forsbka halla intresset vid
makt intill dess att Telegrafstyrelsen fick sina
planerade stationer fardigbyggda".

SPONSORER och SAMARBETS

SRSAB

2004-01-15

L-*-U

T AV K.G. ELIASSON
Jubileumssandning 15 januari 2004
Var beredd och QRV pa 981 kHz redan 18:30!

18:30

19:00
20:45
21:00

Tider
Jubileumsinledning under ledning av
Eric Bergsten SM6DGR.
- 20:45 Aterutsandning av det program som
K. G Eliasson sande ut 1924.
Goteborgs Handels- & Sjofartstidnings
kvallstelegram samt ovriga meddelanden.
Slut
o

Ur programmet 19.00 - 20.45
"All that I need is you", Foxtrot av L. Santly;
"Toot, Toot, Tootsie ", Foxtrot av G. Kahn;
" Who cares", Foxtrot av M. Ager;
" Dear Love, My Love", Vais av R. Friml;
" The Lovelight in your eyes", Foxtrot av
A. Johnson;
" The wireless trot", Foxtrot av G. Heden;
" Wana", Foxtrot av C. Friend;
" Dreams of India", Foxtrot av P. Wenrich;
Vais av G. Heden;
" Mr Gallagher and Mr Shean", Foxtrot av
Mr Gallagher;
" Mangia, Mangia, Papirusa", tango-milonga;
" Fate", Fox-trot av Byron Gay.
PARTNERS

kl 18:30 981kHz

SSA ManadsTest

Insandare
Test-pest - eller vaddd ?

SSA ManadsTest nr 10 CW
Deltagare: 28, Insanda loggar: 28(100%), Totala antalet QSO: 985
Felaktiga QSO: 38(3.9%), Felfria loggar: 15(53.6%), Pappersloggar: 3(10.7%)

Antal QSO
Call
Nr.

QSO-Poang
40/80

Antal
Tot

Lan
40/80

Tot

40/80

Tot

Summa

Omr.

Op.

Klubb

7S3A
SM2LIY
SM3X
SM40/M
SM5DXR
SM5ALJ
SM3EAE
SM3AVW
SM2T
SM7C

25/21
24/21
24/22
23/22
20/22
22/21
24/19
22/19
24/18
19/21

46
45
46
45
42
43
43
41
42
40

50/42
48/42
48/44
40/44
40/44
44/42
46/38
44/38
48/36
38/42

92
90
92
84
84
86
84
82
84
80

16/15
16/14
14/15
15/14
14/15
15/13
14/14
15/13
15/12
14/14

31
30
29
29
29
28
28
28
27
28

2.852
2.700
2.668
2.436
2.436
2.408
2.352
2.296
2.268
2.240

1000
947
935
854
854
844
825
805
795
785

SM3CER

SK3BG

SM3CVM
SM4THN

SK3JR

20.

SM7YEA
SM6X
SM7ATL
SM6BSK
SM0XG
SM0J
SM3BFH
SM5AHD
SM6IQD
SM5AZS

22/19
25/20
22/17
17/17
22/17
17/19
20/19
19/16
22/16
22/14

41
45
39
34
39
36
39
35
38
36

40/36
42/34
42/28
34/34
40/30
34/34
40/36
36/30
42/24
44/24

76
76
70
68
70
68
76
66
66
68

13/13
14/11
15/12
14/13
15/11
13/12
12/10
13/12
14/11
14/9

26
25
27
27
26
25
22
25
25
23

1.976
1.900
1.890
1.836
1.820
1.700
1.672
1 650
1.650
1.564

693
666
663
644
638
596
586
579
579
548

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

SJ5AA/3
SM7HVQ
SM0OY
SM2EKA
SM3VDX
SM3R
SM1HPV
SK3BG

20/12
15/16
21/14
19/12
16/1
0/12
8/1
3/0

32
31
35
31
17
12
9
3

40/24
30/32
34/26
36/24
32/2
0/24
16/2
6/0

64
62
60
60
34
24
18
6

13/9
10/12
12/9
12/8
11/0
0/9
6/1
2/0

22
22
21
20
11
9
7
2

1.408
1.364
1.260
1.200
374
216
126
12

494
478
442
421
131
76
44
4

1.
2.
3.
4.

6.’
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SM2EZT
SM7CFZ

SM6CLU

SM0DZH

SM5SIC

SM3CBR
SM3UQ0

SK6HD
SK7CA
SK0HB
SL0ZS
SK3JR
SK0HB
SK6AW
SK5BN
SK5AA
SK7YX
SK0CT
SK2AT
SK3JR
SK3GK
SK1BL
SK3BG

Single Operator - QRP: Ingadeltagare
Ej insanda loggar: 0

SK6AW
SK5BN
SK7YX
SK0CT
SK2AT
SK3GK
SK1BL

-

Gratulationer till 3:e kvartalets vinnare!
Sammanlagt 135 olika signaler har fdrekommit i
CW- och SSB-delarna under januari - September
2003.
84 olika call har hittats i CW-loggarna och 106 olika i
SSB-loggarna.
34 olika klubbar har representerats pA CW och 47 pA
SSB.
Under dessa 9 MT under Sret har 283 stationer varit
aktiva pA CW och 345 pA SSB.

Klubbtavlingen 5 i Topp
Januari-september 2003

Klubbtavlingen MT 10 CW
PI.
Klubb
1.
SK3JR - Jemtlands Radioamatorer
2.
SK5AA - VasterAs Radioklubb
3.
SK0HB - Botkyrka Radio Amatorer
4.
SK3BG - Sundsvalls Radioamatorer
5.
SK5JV - Fagersta Amatorradioklubb
6.
SK2AZ - PiteA Amator Radioklubb
7.
SK7AX - SodraVatterbygdens ARK
8.
SK6HD - Falkopings Radioklubb
9.
SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society
10. SL0ZS - FRO Stockholms Ian

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kvartals
rapport
#3.

SK5AA
SK5JV
SK3JR
SK3JR
SK2AZ
SK7AX

Totalt
9.362
3.844
3.470
2.864
2.408
2.268
2.240
1.900
1.890
1.700

Hisingens Radioklubb
Norrkopings Radioklubb
Westbo Radioklubb
RK vid Ericsson Radio Systems AB
UmeA Radioamatorer FURA
Gavle KortvAgsamatorer
Gotlands Radioamatorklubb

CW

PI.

Totalt

Klubb

68.236
33.628
27.170
25.251
21.905

1.
SK3JR - Jemtlands Radioamatorer
2.
SK7AX - Sodra Vatterbygdens ARK
3.
SK0HB - Botkyrka Radio Amatorer
4.
SK5AA - VasterAs Radioklubb
5.
SK3BG - Sundsvalls Radioamatorer
(Totalt 34 deltagande klubbar)

SSB
PI.

1.650
1.564
1.364
1.260
1.200
216
126

Totalt

Klubb

68.515
64.133
60.341
42.858
28.884

SK3BG - Sundsvalls Radioamatorer
1.
SK0HB Botkyrka Radio Amatorer
2.
3.
SK5AA - VasterAs Radioklubb
4
SK4BX - Orebro Sandaramatorer
SK3JR - Jemtlands Radioamatorer
5.
(Totalt 47 deltagande klubbar)

SSA ManadsTest nr 10 SSB
Deltagare: 31, lnsandaloggar:31 (100%)
Totala antalet QSO: 1271 ,FelaktigaQSO:38(3.0%)
Felfria loggar: 13(41.9%), Pappersloggar:6( 19.4%)

10 i Topp - Januari-september 2003

Single Operator

Call

Antal
40/80

Tot

Summa

Omr.

Op.

Klubb

29/26
29/26
26/28
30/26
27/27
26/26
26/25
26/24
26/26
26/26

55
55
54
56
54
52
51
50
52
52

58/52
56/52
52/56
58/50
52/54
50/52
52/50
50/48
48/50
50/44

110
108
108
108
106
102
102
98
98
94

19/18
18/18
18/18
18/17
16/19
17/17
17/17
16/18
16/18
17/17

37
36
36
35
35
34
34
34
34
34

4.070
3.888
3.888
3.780
3.710
3.468
3.468
3.332
3.332
3.196

1000
955
955
929
912
852
852
819
819
785

SM3CER
SM3CVM
SM6CLU
SM4THN

SK3BG
SK3JR
SK6HD

10

7S3A
SM3X
SM6X
SM40
SM6IQD
8S4Z
SM5DXR
SM6NT
SM7HSP
SM5ALJ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SM0XG
SM3EAE
SM5AHD
SM0OY
SM7TZK
SM7ATL
SM2T
SM5BTX
SM0J
SM5TJH

27/22
25/22
26/22
26/22
25/22
22/21
24/21
24/21
20/20
20/22

49
47
48
48
47
43
45
45
40
42

54/42
48/44
50/44
50/44
50/42
44/42
48/42
44/38
40/40
38/38

96
92
94
94
92
86
90
82
80
76

18/15
17/17
18/15
17/15
17/15
17/17
16/15
16/12
14/14
15/14

33
34
33
32
32
34
31
28
28
29

3.168
3.128
3.102
3.008
2.944
2.924
2.790
2.296
2.240
2.204

778
769
762
739
723
718
686
564
550
542

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

SM7PER
SM6FXW
SM5LSM
SJ5AA/3
SK3BG
SM70HB
SM1HPV
SM2EKA
SM6IXX

22/19
20/12
18/15
22/11
18/10
14/10
14/11
8/11
8/8

41
32
33
33
28
24
25
19
16

40/38
40/24
36/30
44/20
36/20
28/20
28/22
12/22
12/12

78
64
66
64
56
48
50
34
24

14/14
15/12
12/12
15/7
12/8
13/9
11/9
6/9
5/5

28
27
24
22
20
22
20
15
10

2.184
1.728
1.584
1.408
1.120
1.056
1.000
510
240

537
425
389
346
275
259
246
125
59

Nr.

1.
2.
4.
5.
6.

8.

QSOQSO-Poanq
Tot
40/80

Antal
lot

Lan
40/80

SM4SET

SK0HB
SK3JR
SK0HB
SK0CT

SM2EZT

SM0DZH

SM5SIC
SM3UQ0

1.

SM6ZN

14/12

SK7CA
SK2AZ
SK5AA
SL0ZS
SK5BN
SK7JC
SK6KY
SK5AA
SK5AA
SK3BG
SK7MQ
SK1BL
SK2AT
SK6AW

SK7OL

SM7BGB Checklog

Single Operator - QRP
Antal
Call
40/80
Nr.

SK6AW
SK4RL
SK5AA
SK6LK
SK7JC
SK5JV

QSOQSO-Poang
Tot
40/80
26

28/18

Lan
40/80

Tot

Summa

Omr.

46

11/

8

19

874

Totalt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SK5AA
SK3JR
SK0HB
SK7JC
SK3BG
SK6AW
SK6HD
SK4RL
SK6LK
SK5JV

-

VasterAs Radioklubb
Jemtlands Radioamatorer
Botkyrka Radio Amatorer
Vastra Blekinge Sandareamatorer
Sundsvalls Radioamatorer
Hisingens Radioklubb
Falkopings Radioklubb
Karlstads Sandareamatorer
BorAs Radioamatorer
Fagersta Amatorradioklubb

8.756
7.016
6.270
5.516
5.190
3.950
3.888
3.468
3.332
3.196

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.

SK0CT
SK7CA
SK2AZ
SK6KY
SL0ZS
SK5BN
SK7MQ
SK1BL
SK2AT

-

RK vid Ericsson Radio Systems AB
Kalmar Radio Amateur Society
PiteA Amator Radioklubb
Kungsbacka Radioamatorer
FRO Stockholms Ian
Norrkopings Radioklubb
Osterlens Sandareamatorer
Gotlands Radioamatorklubb
UmeA Radioamatorer FURA

3.008
2.924
2.790
2.602
2.240
2.204
1.056
1.000
510

Antal
MT

1.
7S3A
SM4F
2.
3.
SM3X
SM3AVW
4.
5.
SM3EAE
6.
SM2T
7.
SM7EH
8.
SM0XG
9.
SM5ALJ
10. SM3Z
(Totalt

(’
8)
7.661
(
8
7.408
|
8
6.673
(
8
5.789
8
(
5.479
4 5h1
(
7
(
7
4.548
(
7
4.357
6)
4.229
(
(
5
3.982
( J1 deltagare)

SSBI
Nr. Call

Antal
MT

1.
7S3A
2.
SM4F
8S4Z
3.
4.
SM7HSP
5.
SM5AHD
6.
SM3EAE
7.
SM5DXR
8.
SM5ALJ
SM2T
9.
10. SM4W
(Totalt 103

7.665
(
8)
6.621
(
8)
(
8
5.249
5.195
(
8)
4.358
(
7
8
4.336
(
4.271
(
7
7
4.245
(
(
3.935
7)
3.888
(
7
( ieltagare)

Total
poang

QRPCW
Nr.

Call

Antal
MT

Total
poang

4)
2
1

4.000
2.000
62

Antal T
MT

otal
poang

1. 8S5W
(
2.
SM6D
(
SM5KQS
(
3.
(Totalt 3 deltagare)

Op.

Klubb

1000

SK6KY

Nr.

Call

1.
SK6SJ
SM6ZN
3.
SM6D
____
(Totalt 3 deltagare)

ARRL
Handbook
2003
80th Edition
HAMSHOP
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Svante, SM7TXZ

Total
poang

QRP SSB

Antal
lot

Klubbtavlingen MT 10 SSB
PL
,/
‘
Klubb

CW
Nr. Call

Alla varianter av amatorradiohobbyn har
lika stort berattigande, inget snack om den
saken.
Men ibland maste man lyfta pa ogonbrynen
och undra vad vissa halier pa med.
Lordagmorgonen den 25 oktober var jag
uppe i ottan och tankte passa pa att kora
nagra CW-qso klockan 0500-0700 medan
det var lugnt i huset.
Visste att det under helgen pagick CQ WW
DX Contest pa SSB. Nar jag kollade av 40metersbandets cw-del hor jag till min
forvaning att den delen av bandet, som ar
exklusivt for CW, ar helt nedlusat av
hetsiga, nastan hysteriska ”CQ contest” pa
SSB.
Det fannns inte utrymme for den allra
minsta lilla CW-prick att fa plats
pa den del av bandet som skall vara
exklusivt for telegrafi!
Darfor undrar jag om det nagonstans i
nagot reglemente finns en antydan till
att SSB-tester far ockupera ett helt CWband.
Det skulle vara intressant om nagon i
’’Contest-maffian” kan ge mig en
rimlig forklaring till varfor man breder ut
sig pa det viset. I sanningens namn ska jag
saga att jag inte horde nagra svenska
signaler. Men anda!
Visserligen ar telegrafikraven pa utgaende.
Men telegrafin ar definitivt inte pa utdoende inom var hobby. Det vore som att
skrota alia segelbatar bara for att det finns
motorbatar ocksa.
Eller har jag missat nat?

Insandare
Fortydligande
Min insandare i QTC 11 angaende ’’folket
fran 27 MHz”. Jag har inget emotprivatradiofolket i gemen, tvartom stor respekt for deras
formaga att leda klubbamas verksamhet.
Sma kotterier med maktbegar och enorma
sjalvhavdelsebehov vill ta makten, men aker
ut med buller och bang. Dessa soker sig
genast till den ’’riktiga” amatorhobbyn och
har byter de skepnad och anpssar sig snabbt
till radande omstandigheter.
Som de opportunister de ar har de inget
emot att leva upp till den moral som gar
genom matsmaltningsapparaten enligt
Bertolt Brecht: ’’Egennyttan framst, sen
moralen”.
HUGO SM7VG

Betalar man ett fast pris for Internet, sa
ringer man gratis via Skype till andra som
installerat det program du laddar hem fran:
http://ui.skype.com/home.html
Ringer med vara datorer alltsa!
Men om man inte har bredband ar detta
ingen mening med.

SM6HCO Tore Malmstrom

QTC Nr 12 2003

SM6DEC Bengt Hogkvist Ostbygatan 24C, 531 37 Lidkoping

V SJ5AA

SK5AA

"ss.-;

VX^terAfi RAbioklubb 60 Ar

^d heir i slutet pa aret borjar nasta
kJ dirs begivenheter att dyka upp.
Sd hall till godo!

1943-2OO5

Jwbilcu»*isbiploi-K «r
tillbclAt:________________________
SK9AAZ5

Dags for A-2004

IOTA 40 Years Award
Nasta ar ar det dags for en ny korttidsvariant
av JOTA-diplomet. Den har gangen ar
anledningen 10TA:s 40-arsjubileum. Aven
den har gangen administreras det av the
Chiitem DX Club (CDXC) pa uppdrag av
RSGB. Radioamatorer och SWL kan
ansoka.
Under kalenderaret 2004 skall kontakter ske
med olika IOTA-dar.
Jorden har indelats i tolv zoner.
Den forsta borjar vid datum linjen och stracker
sig till long 150 gr Ost. Dar tar zon 2 vid, som
stracker sig till 120 gr Ost, osv.
Varje manad under 2004 ar kopplad till en
sadan zon (se tabellen).
Rent allmant skall man kontakta sa manga

♦ *_____v

Zon

Exempel premium contact

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Dateline to 150°E
150°E to 120°E
120°E to 90°E
90°E to 60°E
60°E to 30°E
30°E to 0°
0° to 30°W
30°W to 60°W
60°W to 90°W
90°W to 120°W
120°W to 150°W
150°W to Dateline

Campbell (OC-037)
Honshu (AS-007)
Singapore (AS-019)
Kerguelen (AF-048)
Madagascar (AF-013)
Sardinia (EU-024)
Ascension (AF-003)
Newfoundland (NA-027)
Cuba (NA-015)
Easter (SA-001)
Vancouver (NA-036)
Tokelau (OC-048)

SK5AA

I r?

Ansokan skall ske
elektroniskt. Antingen via
e-mail eller med en diskett
Forfragningar kan stallas
till CDXC, c/o 105
Shiplake Bottom, Peppard
Common, Henley on
Thames, RG5 5HJ,
England eller e-mail
g3nug@btintemet.com

►

-•

IOTA-dar som mojligt under aret.
Det finns dock tva typer av kontakter:
Premium contact och Normal contact.
Endast en premium och en normal contact far
raknas for varje IOTA-d, oavsett band och
trafiksatt.
Premium ger 3 poang och raknas nar en 6
tidsmassigt befinner sig i sin geografiska zon
(se tabellen).
Normal ger 1 poang och raknas alia dvriga
elva manader.
Man kan inte kora en normal contact med en
6 samma manad som den raknas for en
premium contact.
Exempel: Gotland (EU-020) ger 3 poang i
juni och 1 poang alia andra manader (dock
endast en en-poangare).
Alla band (160-6 m) far anvandas. Kontakt
via satellit raknas inte.
Om en o-grupp befinner sig i flera geografiska
zoner, raknas den till den i vilken den har den
stdrsta arealen eller flest antal enskilda oar.
Foljande certifikat utges:
Gold certificate - 900 poang
Silver certificate - 450 poang
Bronze certificate - 225 poang
Participation certificate - 100 poang
Pateckning kan fas for band eller trafiksatt,
men endast ett diplom kan fas per ansokande.
En forteckning over i vilken aktivitetsmanad
varje IOTA-grupp befinner sig kan tillsammans med en ansokningsblankett hamtas pa
CDXC hemsida (http://www.cdxc.org.uk)
Det kan aven bestalias pa diskett fran
G3XTT mot portokostnad.
I ovrigt ar diplomet gratis. QSL behovs inte.

Manad

QTCNr 12 2003

SK5AA

Vasteras.

>

VRK
60 ar
Vi
gratulerar!

■ •i

Aren gar och HAM bestar
Nasta ars aktivitetsdiplom far identiska
regler som det foregaende.
Det galler att vi alia, oberoende av
sarintresse, ar radioaktiva. Hors vi inte,
sa finns vi inte!
Genomfor 365 radiokontakter under aret
- i medeltal en kontakt om dagen.
Ansok med en enkel forsakran till
SM6DEC:
”Jag har kort/hort minst 365 radio
kontakter under 2004”.
Dessutom 40 kr till SSA.

VRK 60 ar
Vasteras Radioklubb fyller 60 ar, vilket
celebreras bl a med ett jubileumsdiplom.
Man skall samla ihop till 40 poang.
Kontakt med VRK-medlemmar raknas
oavsett var de ar bosatta. Medlemmar
finns aven utanfor staden/landets granser.
Radioamator som ar bosatt i Vasteras
men ej ar VRK-medlem raknas inte.
KV:Alla band och trafiksatt raknas.
Kontakt med SJ5AA, SK5AA och
SK5BB ger dubbel poang.
Svenska stationer:
1 poang per band och dag vid QSO med
samma station.
Europeiska stationer:
5 poang per band och dag vid QSO med
samma
station.
Utomeuropeiska stationer:
10 poang per band och dag vid QSO med
samma station.

VHF/UHF
Alla trafiksatt och endast direktkanal.
QSO med SJ5AA, SK5AA och SK5BB
ger dubbelt poang.
Svenska stationer:
1 poang per band och dag vid QSO med
samma station.
l .uropeiska stationer

5 poang per band och dag vid QSO med
samma
station.
Utomeuropeiska stationer
10 poang per band och dag vid QSO med
samma station.

SWL
Samma regler som ovan.
Diplomet kostar 30 kr 3 Euro eller 3
USD.
Ansok med loggutdrag och garna en
adressetikett till VRK diplommanager,
Box 213, 721 06 Vasteras fore 2004-1231.
En speciell utmarkelse tilldelas den VRKmedlem som forekommer flest ganger i
diplomansokningarna.

Hog till att ansoka fdr

A-2003
29

r

HAMSHOP

SSA HamShop
SSA, Box 45,191 21 Sollentuna
Besoksadress:
Turebergs Alle 2 (f.d. Industrivagen)
Vid bestallning: Satt in beloppet p3 postgiro
5 22 77-1 eller bankgiro 370-1075.
Obs! Moms och porto ing^r alltid.

Ej postforskott. Om varor tillfalligt ar slut i lager satts du upp pa vantelista. Vantetid galler
vid bestallning av namn- och signalskyltar. Om mojligt meddelar vi beraknad leveranstid.

Utbildningskassen (innehaller bockerna Bli sandareamator och
SSA trafikhandbok samt CD-ROM) Kop 6 betala for 5 _ 230>J
Priser med en stjarna betyder "Kontakta Kansliet".

Hardvara
Diverse
Telegrafikursdator
Ovningsoscillator for telegraf itraning

345:210:-

Filter, hogpass
HP 174-S, Hogpassfilter 174-860 MHz
HP 40-S, Hogpassfilter 40-860 MHz
HP 470-S, Hogpassfilter 470-860 MHz
HPF-174S, Hogpassfilter 174 MHz
HPF40S, Hogpassfilter 40 MHz

300:380:300:300:380:-

Filter, lagpass
TP 1600-S, LW/MW-filter
TP 2 A, Lbgpassfilter 0-150 MHz
TP 30, LAgpassfilter 0-30 MHz
TP 70 A, LSgpassfilter 0-440 MHz

380:600:530:590:-

Filter, sparrf ilter
BSP144-S, BandsparrfiIter 144-146 MHz
SF 145-S, Bandsparrfilter 144-148 MHz
SF 435-S, Bandsparrfilter 430-440 MHz

380:380:380:-

Filter, ovrigt
EM 702, Antennvaxel 2m/70cm
EM816, Natfilter
HFT-2, Mantelstromsfilter
KTV 70 dB
TBA 302
TBA 302 C

600:400:370:*:235:235:-

Informationsmaterial
Diverse
IARU Monitoring System
Mediakontakt
Information
Regler vid uppsattning av antennmaster

Utbildning
SSA-anvisningar 2003:1
SSA-anvisningar 2003:2
SSA-anvisningar 2003:3

Antennbocker
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Digital radio
ARRL's HF Digital Handbook, utg^va 1
ARRL's HF Digital Handbook, utg^va 2
Digital Modes for all Occasions
Packet: Speed, More Speed
Your First Packet Station
Your Packet Companion

Diverse
Amateur Radio Mobile Handbook
APRS Tracks, Maps and Mobiles
Building and Using Baluns and Ununs

Slut

Slut

Slut

140:190:190:290:290:300:290:370:300:140:120:170:180:230:320:220:310:220:250:220:-

Slut
Slut

DXpeditioning - Behind the Scenes
Everything you forgot to ask about
Slut
HF Mobileering
Thanks to Amateur Radio
The ARRL Image Communications
Handbook
The ARRL Spread Spectrum Sourcebook230:The Low Frequency Experimenter's
Handbook
The Mobile DXer
The New Shortwave Propagation
Handbook
Slut
Transmitter Hunting
Your Guide to Propagation

220:240:330:300:-

100:110:290:-

290:240:300:250:150:160:160:190:200:220:50:220:160:210:160:80:130:250:50:-

HF Amateur Radio
Novice Notes
On the Air with Ham Radio
Practical Antennas for Novices
Practical Projects
The Complete DX:er
The DXCC Companion, utg^va 1
The DXCC Companion, utg^va 2

Understanding Basic Electronics
WlFB's Help For New Hams
Information
The Rig Guide
Praktiska handbocker
DXing on the Edge - The Thrill of
160 Meters
Hints & Kinks for the Radio Amateur
RSGB Amatuer Radio Operating
Manual, utg^va 4
RSGB Amatuer Radio Operating
Manual, utgbva 5

180:230:270:240:140:160:-

Handbocker for nya amatbrer
Amateur Radio Explained
Best of the New Ham Companion
Ham Radio FAQ
Ham Radio Made Easy!

Litteratur - engelsksprakig

Antenna Compendium Volume 1
Antenna Compendium Volume 2
Antenna Compendium Volume 3
Antenna Compendium Volume 4
Antenna Compendium Volume 5
Antenna Compendium Volume 6
Antenna Compendium Volume 7
Antenna Toolkit
Antenna Topics
Arials I
Arials II
Arials III
ARRL's Wire Antenna Classics
ARRL's Yagi Antenna Classics
Backyard Antennas
HF Antenna Collection, utgbva 1
HF Antenna Collection, utg^va 2
HF Antennas for All Locations
Lew McCoy on antennas
More Wire Antenna Classics,Volume 2

0N4UNs Low Band Dxing
350:Physical Design of Yagi Antennas
250:Reflections II - Transmission Lines
and Antennas
300:Simple and Fun Antennas for Hams
280:Stealth Amateur Radio - Operate From
Anywhere
240:Technical Topics Scrapbook 1985 - 1989
160:The Antenna Experimenter's Guide
320:The Antenna File
290:The ARRL Antenna Book
Slut 400:The ARRL Antenna Book, utg^va 1 (CD) 300:The ARRL Antenna Book, utg^va 2 (CD) 400:Vertical Antenna Classics
170:VHF/UHF Antennas
260:-

Slut

60:-

380:200:-

The ARRL Handbook for Radio
Amatuers (CD)
The ARRL Handbook for Radio
Communications
The ARRL Handbook for Radio
Communications (CD)
The ARRL Handbook for Radio
Communications, bunden
The ARRL Operating Manual, utgSva 6
The ARRL Operating Manual, utgbva 7

390:Slut

490:-

Slut

490:-

Slut

620:300:380:-

QRP
ARRL's Low Power Communication
G-QRP Club Circuit Handbook
Low Power Scrapbook
QRP Basics
QRP Power
WlFB's QRP Notebook

240:170:240:195:160:190:-

Satellitbocker
The ARRL Satellite Anthology, utg^va 3
The ARRL Satellite Anthology, utg^va 5
The Radio Amateur's Satellite
Handbook
Weather Satellite Handbook, utgSva 4
Weather Satellite Handbook, utgSva 5
Slut
Tekniska bocker
Design Notebook

Slut

Digital Signal Processing Technology
Experimental Methods in RF Design
Interference Handbook
Introduction to Radio Frequency Design
Power Supply Cookbook
Radio & Electronics Cookbook
RF Components & Circuits
RF Exposure and You
RSGB Technical Compendium
Solid State Design
Technical Topics Scrapbook 1990-1994
Technical Topics Scrapbook 1995-1999
Test Equipment for the Radio Amateur
The ARRL Electronics Data Book
The ARRL RFI Book
The RSGB Guide to EMC

Slut
Slut

Slut

Slut

Transmission Line Transformers
Your Mobile Companion
Your RTTY/AMTOR Companion

Slut

Utbildning
Morse Code

140:200:-

270:300:360:190:480:620:180:470:480:270:350:150:260:210:180:200:250:170:360:270:490:170:120:130:-

VHF/UHF
Beyond Line of Sight
Guide to VHF/UHF Amateur Radio
International Microwave Handbook
Six Meters - A guide to the Magic
Band
The ARRL UHF/Microwave
Experimenter's Manual
The UHF/Microwave Projects

220:170:460:-

Manual Volume 1
The VHF/UHF DX Book
VHF Contesting Handbook
VHF/UHF Handbook
Your VHF Companion

Slut

150:-

Slut

290:-

Slut

260:310:140:390:150:-

Litteratur - svensksprakig
Antennbocker
Antennartklar ur QTC (CD)

90:-

Digital radio
Den forsta boken om digital radio

170:-

GSM-boken

300:-

Diverse
Fyrskepp i Sverige
VSgutbredning i jonosfaren

300:80:-

Paket
SM Call Book 2001 & SSA Trafikhandbok

125:-

270:390:-
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Utbildnmg
Bli sandaramator
Granslos vag till nya sensationer (CD)
Koncept for radioamatorcertifikat
Q-koden
SSA Trafikhandbok
SSA:s Utbildningskasse

230:250:25:50:230:-

Profilprogram
Figurdekaler
Figurdekal, ATV
Figurdekal, CW
Figurdekal, DX
Figurdekal, Field Day
Figurdekal, Foni
Figurdekal, Mobil
Figurdekal, Repeatertrafik
Figurdekal, RPO
Figurdekal, RTTY
Figurdekal, Satellit
Figurdekal, SWL
Figurdekal, VHF/UHF
Radiosamband

5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:-

OTC, medlemsnal
OTC nSI, 20 Sr
OTC nSI, 50 Sr

35:35:-

Skyltar
Namnskylt (62x15 mm), silver/
svart text, 1 rad
Namnskylt (62x15 mm),silver/
svart text, 2 rader
Namnskylt (62x15 mm), valnot/
vit text, 1 rad
Namnskylt (62x15 mm), valnot/
vit text, 2 rader
Namnskylt (80x24 mm), blS/
vit text, med SSA-logo, 1 rad
Namnskylt (80x24 mm), bla/
vit text, med SSA-logo, 2 rader

40:60:40:60:-

SSA-prylar
SSA, blazermarke
SSA, tygvaska
SSA-duk
SSA-vimpel

30:15:50:50:-

Textremsa
Textremsa (max 500x20 mm)

140:-

T-shirts
Jubileums T-shirt, storlek L
Jubileums T-shirt, storlek M
Jubileums T-shirt, storlek XL

50:50:50:-

Ovrigt

Loggbocker
Loggbok, A4
Loggbok, A5

50:40:-

QSL-marken
QSL-marken, Morokulien (100 st)
QSL-marken, SSA (60 st)

40:18:-

QTC-parm
QTC-parm

70:-

Telegrafikurser
SSA CW-kurs p3 diskett
SSA Grundkurs i moresetelegrafering

75:800:-

Videofilm och radioprogram
Videofilm och radioprogram

Diplombocker
Nationsdiplombok Not 1
SSA DiplomhandbokNot1
SSA Diplomhandbok - VHFNot1

150:250:100:-

Diverse
Seek You - amateur radio songs (CD)

125:-

Kartor
Lokatoratlas
Radio Amateur's Map of the World
Radio Amateurs World Atlas

30:100:120:-

Listor
ARRL DXCC List, 2002-02
ARRL DXCC List, 2003-03
Call Sign Directory (DARC 1999)
Eurocall 2003 (CD)
HamCall- 1999-03 (CD)
Radio Amateur Call Book - 2000 (CD)
Radio Amateur Call Book - 2002 (CD)
Radio Amateur Call Book - 2003 (CD)
RSGB Prefix Guide
SM Call Book (CD)
SM Call Book 2001

20:60:140:-

Slut

190:200:200:300:450:150:60:100:-

40:60:-

SSA, dekaler
Dekal, 125 x 90 mm, ellipsformad, spegelvand
Dekal, 55 x 25 mm, rattvand
Dekal, 55 x 25 mm, spegelvand
Dekal, 95 x 45 mm, rattvand
Dekal, 95 x 45 mm, spegelvand

5:12:12:10:10:-

SSA, medlemsmarke
Clutch
Halskedja
SlipshSllare
SticknSI

30:40:30:-

MSnga artiklar ar satta som "Slut", vilket ocksci
stammer d£ denna sida gjordes. Vi har emellertid
bestallt en hel del bocker och hoppas att dessa hinner
levereras lagom till dess att detta nummer av QTC
kommer i din hand. Med andra ord, skicka ett mail
eller ring och frSga oss om den bok du vill ha ar satt
som "Slut", den kan ha kommit in.
Cristina

30:-

SSA:s Utbildningskasse: 230:Perfekta starten for att bli sandaramator.

•••••••••••••••

Vi tar alia betal- och kontokort (ej Diners).
Forutsattning ar att du handlar for minst 200
kronor och att du skickar ett brev (eller gama
vykort/QSL-kort) med bestallningen till SSA.
Ange tydligt kortnr och giltighetstid.
Glom inte underskrift!

• • • •

SSA HamShop tar kort!

Utbildningsboken ”Bli Sandaramator” innehAller
tre delar,
Teknik - Reglementen - OvningsfrSgor med facit.
Trafikbandboken ger i manga delomrAden
fordjupade kunskaper. Vardefull under utbildningen
samt efterSt nar man ar Sandaramator.
CD-skivan inneh^ller en mangd programvaror, bl a
for telegrafiutbildning.

SSS forbehSller sig ratten att justera priserna pA

artiklar som ar markta ’’Slut”.

Not 1
Dessa artiklar bestalls direkt av diplomfunktionaren
SM6DEC, Bengt Hogkvist - Postgiro 449 62 91 - 8

Kupong - endast for dig som bestaller med betal- och kontokort

Harmed bestalles:
Belopp:

Belopp:
Belopp:

Belopp:

SSA HamShop

Namn:

Kontokort:

Adress:

Kortnummer:

Svarspost
Kundnummer 120 077 700

U—I—l_l_I

Giltigt till:
Namnteckning:

l_l_ l__l_ I

Postnr: LJ__I_I_I_I

Tel.nr
QTC Nr 12 2003

PORTO
BETALT

I

I

I

I

I

I

19120 Sollentuna

Ort:

I

I

I

I

I

I

I
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Medlemmar med ny licensklass bor meddela detta till SSA: s kansli ddr registre
eing sker i medlemsregistret. Nyblivna amatorer dr ocksd valkomna att informera
SSA:s kansli. Detta galler aven icke medlemmar. Vdr ambition dr att fa ett sd
komplett register som mqjligt over alia svenska sandareamatorer och lyssnaramatorer som dr medlemmar i SSA

X$1 Medlemsnytt
zm

y anropssignal och medlem
M6YOU
Rickard Dahlstedt

417 02 Goteborg

Berge 1428 A
Torggatan 2 A

823 91 Kilafors
264 32 Klippan

• Nya livstids medlemmar

U)

V)

Ekebergsgatan 4 D, 1 tr

Fredrik Hedberg
Jan Wigerhall

Ny anropssignal
8S6K
Karl-Fredrik Karlsson
Rackeby Eketorp
SK5LGT
SAS-klubbens SK5SAS
Vassunaa Andersberg
SL7ZAP
Olands FRO-avd. 185
Nymans vag 13
SMOYOL
Antonio Mane Perez del Camino
Lovangsvagen 17
SM2YOI
Per Bigseth
Bursiljum 209
SM3YNZ
Claes Gunnar Larsson
Tegelvagen 12 A
SM3YOM
Evert Lind
Trbdjevagen 53
SM4YOE
Thor Morklid
Trotakan Hagr^s 9
SM5X
Peter Arninge
Snostormsgatan 21
SM5YOC
Bengt Lindberg
Ffydsvagen 344 A
SM5YOJ
Kristine Kils3 Jensen
Ovre Slottsgatan 5
SM5YOT
Bjorn Edstrom
Skeda Marielund 2
SM6V
Cnrister Arntzen
GrevegSrds vag 22
SM6YOF
Jan-Inge Lundbergh
Lokesvag 26
SM6YOK
Mona Stenhoim
Lilia Haggsjbryr
SM7-8155 Orjan Tollbom
Sikvagen 21
SM7F
Ronny Lembke
Flathalla 2 Skogsglanta
SM7YNQ
Charlotta Turkalj
Vitemollegatan 14 B
SM7YNY
Lennart Hahne
Jacob Persvag 5
SM7YOA
Ali Hadi Mohammed
Strandgatan 64
SM7YOB
Magnus Svard
Heingetorp 254
SM7YOD
Fredrik Nilsson
Axgatan 23
SM7YOG
Bjarne Rasmussen
Thomsons Vag 46, 8 tr
SM7YOH
Rudi Strandberg
Trelleborgsgatan 3 B

151 53 Sodertalje
937 93 Burtrask
806 28 Gavle
805 96 Gavle
671 91 Arvika
723 50 Vaster^s
584 39 Linkoping
753 10 Uppsala
585 97 Linkoping
421 61 Vastra Frolunda
434 31 Kungsbacka
460 21 Uppnarad
382 38 Nybro
571 97 Forserum
214 42 Malmo
232 31 Arlov
231 62Trelleborg
273 72 Lovestad
214 59 Malmo
213 72 Malmo
214 35 Malmo

Ny medlem
SK7XN
Swedish Heatkit Club
SM3LJK
Bengt Martensson
SM7TYS
Lars Schon
SM7YLT
Tony Green
SM7YNT
Kay Wulff

Baldersgatan 6
Sorby 6461
Hylte
Kanalgatan 8 D
Industrigatan 18

341
820
570
241
252

Aterupptagit
SL3ZYS
FRO Ljusdal-218 Ljusdal

Letsbo 1644

827 95 Tall^sen

Aterintrade
SM6CAG
SM6KTC
SM7ASL
SM7AVZ
SM7VCY

Chapmans torg 5 5tr
Sten^svagen 35 Filsback
Yrvadersstigen 40
Gudmundsgatan 3 C
Sanatorievagen 13

414
531
262
215
282

Jan Aaslund
Erland Ahlen
Goran Persson
Goran Biorklund
Mathias Berglund

Bland fordelama:
J
• 10% pa HamShopvaror
• QTC resten av livet
• Aidrig mer medlemsavgift i SSA

531 98 Lidkoping
741 91 Knivsta
386 90 Farjestaden

33
40 Jarvso
21 Malmback
30 Eslov
28 Helsingborg

54 Goteborg
70 Lidkoping
42 Angelholm
66 Malmo
31 Tyringe

•
• SM4VZK Andreas Bertilsson,
• Karlsgatu 4 , Solvarbo,
• 783 95 Gustafs
• SM7CUV Goran Lindgren,
• Lokegatan 9, 267 32 Bjuv

•
•

Avgift

t
•
•
•
•

Standig medlem
t o m det ar man fyIler 64:
Standig medlem
from det ar man fyller 65:
Standig medlem

e

from det ar man fyller 75:

5 280:3 520:1 760:-

Bulletinen
SKISSA dndrar dag och tid
Bulletinen kommer fr.o.m. 2004 att
sandas pa lordagar kl 0900 svensk tid
och som tidigare over SKI RGU pa RV62
(145,775 MHz).

73 Roland SMI CXE, DL1

SK6QW byter internetadresser

Norrkoping - Outtagna lottsvinster

Mariestads Amatorradioklubb flyttar sin
hemsida. Fr.o.m. 1 :a december ar adressen
http://macmathan.net/sk6qw/
Aven klubbens e-post byts da till
sk6qw@macmathan.net
De nya adressema ar redan i drift och alia
som lankar till oss uppmanas att uppdatera
sina lankar omgaende.

.Pa Norrkopings Radioklubbs och FRO
loppis den 25 oktober ar tre st lottvinster
outtagna.
• Gron lott nr 70. Valfri antenn for 2m
eller 70cm hos Vargarda.
• Gron lott nr 132. Grenuttag 5 polig med
strombrytare fran NRK.
• Gron lott nr 147. Brevoppnare fran FRO.
For att fa ut vinsten ska lotten skickas till
Norrkopings Radioklubb, Nelinsgatan
24 KV. 603 55 Norrkoping. Glom inte att
notera namn, address samt ev. signal.

73 de SM6XIN David,
klubbens webmaster
SK6SSA
andring av frekvens igen

Vanligen SM5RN Derek.

SK7RG - Ny Klubb!
Jag har blivit med klubbsignal, SK7RG!
Jag efterlyser kommande och varande amatorer til 1 medlemskap inom Sv. IF - A A - och
HGW-rdrelsen.
Hor av er till mig!

SM6EGY Ingegard Svensson
Tel/fax 031-21 56 34
alt. 0370-650870.

Morokulien

Da det visat sig vara svart att hora SSABulletinen pa 40 m, atergar vi till sandning pa 80 m. Fr o m v 45 laser SM6XNO
Leif SSA-Bulletinen pa 3755 kz kl 0900

Arsmote narmar sig
MED STORMSTEG!

I alia fall for arrangdrema Borlange Sandareamatdrer och Falu Radioklubb som redan
ligger mycket langt framme i arbetet med
nasta ars arsmote pa Galaxen i Borlange som
kommer att bli ett arrangemang som deltagama sent kommer att glomma!
Vill du veta mera sa ga till websidan
www.ssa2004.com som kommer att uppdateras med massor av information mycket snart!

Hans SM4A TJ ordf Falu Radioklubb
och Andreas SM4VZK ordf
Borlange Sandareamatorer
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Helgen den 13-15 februari 2004 genomfors EM-tavlingen Snowrally 2004 i
trakten av Ostersund. Huvudansvariga for
sakerhetssambandet ar Jemtlands Radioamatorer (JRA). Rallyt fordelar sig pa 13
strackor och genererar 85 operatdrstillfallen. Vill du hjalpa till hor av dig till
SM3CVM Lars sm3cvm@swipnet.se eller
till SM3SZW Sven-Henrik
sm3szw@swipnet.se
mailto:sm3szw@swipnet.se

73 de SM3SZW
Sven-Henrik (Hinken)
Bullen
’

SSA

SK3JA
hjalp till i snowrally!

S

73 de SM6KA T Solveig
Inf. gm Bullen

Stationen i granslandet mellan
Sverige och Norge och den unika
signalen LG5LG/SJ9WL
Valkommen att boka hos Enar
Jansson, SM4IM,
Lilia Tingsg 43 B 2tr, 671 30
Arvika, Telefon: 0570-17093
E-post: sm4im@svessa.se
Om stugan ar ledig lamnar aven
tullstationen vid Eda ut nycklar. Info
aven genom Sverre, LA7TIA,
+4762826970, arim@east.no http://
www.east.no/priv/la7tia/arim/ http://
www.morokulien.com
QTC Nr 12 2003

Valberedningarnas forslag pa kandidater till
SSA styrelse och revisorer for ar 2004
SSA Arsmotet 2004

Ovriga forslag till kandidater

Valberedningen fbreslar foljande kandidater till styrelsen for tva ar:

Utover valberedningens forslag till kandidater kan
varje medlem inkomma med forslag pa en (1)
kandidat till respektive befattning. Kandidatfbrslag
till DL far endast avges for det distrikt som forslagsstallaren ar stadigvarande bosatt i enligt SSA
medlemsregister. Medlem boende i utlandet far
foresla en DL-kandidat for det distrikt denne kanner
samhorighet med.
Forslagsstallaren skall forsakra att kandidaten
accepterar nomineringen.
Forslagsstallaren skall dokumentera kandidatens
lamplighet for befattningen.
En presentation av kandidaten/kandidatema skall
bifogas. Texten inklusive eventuellt foto skall fa plats
pa 10 cm i enspaltigt utforande.
Kandidatforslaget skall undertecknas men namn och
anropssignal/lyssnarsignal och lamnas/skickas till
SSA kansli.
Forsandelsen skall vara poststamplad eller avlamnad
pa SSA kansli senast den 10 januari 2004 och vara
markt ’’Kandidatfbrslag”, inga andra anteckningar far
Annas pa kuvertet. Foreligger inga inkomna kandidat
fbrslag utover valberedningarnas forslag avlyses
postrostn ingen.

Till ordforande Goran Eriksson, SM5XW (nyval)
(nuvarande ordforande meddelade att han ej stod till valberedningens forfogande).
Till sektionsledare HF
Sigge Skarsfjall, SM5KUX (omval)

Till sektionsledare Utbildning
Jorgen Norrmen, SM3FJF (omval)

DL-valberedningamas kandidatfbrslag for tva ar:
DLO
DL2

Ingemar Myhrberg, SMOAIG (omval)
Bo Nilsson, SM2PYN (omval)

DL4

Andreas Bertilsson, SM4VZK (nyval)

DL6

Solveig Nordberg-Jansson, SM6KAT (omval)

Till revisorer pa ett ar

Forste revisor

Esko Antikainen, SM5AKP (nyval)

Andre revisor

Peter Rosenthal, SMOBSO (nyval)

Revisorsersattare
Dennis Becker, SMOATC (omval)
Samtliga kandidater ar tillfragade och har accepterat sin kandidatur.

Valberedningen
SMTC/Arne (sammankallande), SM6KMD/Rolf, SM6FSK/Peter, SM7LBB/Olle

Kort presentation av foreslagna kandidater
Kandidat som Ordforande (nyval)

Kandidat som DLO (omval)

Kandidat som forste revisor (nyval)

SM5XW Goran Eriksson (nyval)
Bosatt i Jordbro i Haninge kommun Var i
ungdomsaren med i Fagersta Radioklubb.
Ingenidrsexamen 1961 i el-teleteknik. Arbetat
som produktutvecklare av vetenskapliga
instrument inom omradena biokemi,
spektrometri och mikrotomi. Arbetat pa Sida
med specie! It ansvar for region Afrika.
Medlem i Amateur Radio Society of Kenya.
Kort radio fran manga lander.
Ar ordforande i Sodertbms Radioamatdrer nu med 270 medlemmar.

SMOAIG Ingemar Myhrberg
Bor Stockholm, Kista
Vice utrikessekreterare i mitten av 90-talet.
Redaktor for Amsat-SM Info.
Aktiv inom AMSAT, Sverige
Har varit gnist till sjoss.
DLO 2003.

SM5AKP Esko Antikainen
Bor i sodra Stockholm
Postrostraknare -99
Revisorsersattare -03
Andre revisor 03
Elektronikingenjor
Egen foretagare inom elektronikservice
Aktiv pa HF

Kandidat som sektionsledare HF (omval)
SM5KUX Sigge Skarsfjall
Olika poster i styrelsen sedan 1993. Mera
administrator an operator.
Sammanstallde senaste trafikhandboken.
Artiklar i QTC om teknik eller fran
olika konferenser. Ibland blir det tid over for
experiment med antenner vid
sommarstugan.

Kandidat som sektionsledare Utbildning
(omval)
SM3FJF Jorgen Norrmen
Bosatt i Njurunda soder om Sundsvall
Sektionsledare Utbildning.
Sektionsledare Info 01
Aktiv inom Sundsvalls Radioamatorer
En av initiativtagama till SI9AM
Foreningsmanniska, utbildare och radioamator
Projektledare vid Vagverket

QTC Nr 12 2003

Kandidat som DL2 (omval)
SM2PYN Bo Nilsson
Bor i Holmsund
Vice DL2 92-96. DL2 96Statshortonom, forskningsledare
Aktiv pa manga band

Kandidat som DL4 (nyval)
SM4VZK Andreas Bertilsson.
26-arig tekniker. Jobbar med
sakerhetssystem och brandlarm,
Bor i Solvarbo, Gustafs, mellan Borlange
och Sater. Har tidigare varit vice DL4 under
2003. Ordforande i Borlange
Sandareamatorer.

Kandidat som DL6 (omval)
SM6KAT Solveig Nordberg.Jansson
Bor i Onsala utanfor Kungsbacka
Vice DL6 86-89
DL6 89Marknadsforare, elektronikutbildad
Aktiv inom FRO. Aktiv pa VHF och UHF

Kandidat som andre revisor (nyval)
SMOBSO Peter Rosenthal
Bor i sodra Stockholm
46 ar
Elektronikingenjor
tidigare controler
reservofficer i signaltrupperna
Aktiv pa KV och UK
tidigare aktiv inom FRO riks och i
Stockholm

Kandidat som revisorsersattare 03 (omval)
SMOATC Dennis Becker
Bor i Skogas, Stockholm
Sandaramator sedan 1961
Teknisk sekreterare i slutet av 60-talet
Biolog/etolog. Intresserad av jakt och hundar
Driver sedan 30 ar foretag inom radiotelemetri/kommunikation

Motionsdags!
Senast den 15 januari skall motioner
till SSA arsmote 2004 vara
SSA kansli tillhanda.
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-------------------- Distrikt o klubbar------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il »ir<T

Silent Key
SM6CJ, Karl-Erik Leinstedt
SM6CJ, Karl-Erik Leinstedt, fodd 1920
har lamnat oss.
Kar-Erik har i sina yrkesverksamma ar
utbildat telegrafister vid Alvsborgs
Regemente i Boras, 115. Till Karl-Erik har
manga av oss vant sig for att avlagga sitt
amatorradioprov.
Som pensioner var Karl-Erik under ett
antal ar kassor i Boras Radioamatdrer dar
han ocksa fortsatte att utbilda blivande
radioamatdrer i telegrafi i Boras Radioamatdrers regi.
En god van och duktig telegrafist har
lamnat oss.

Radiovannerna i Boras Radio
amatdrer - SK6LK
Genom Lars Lind - SM6NT

SMOCOG Peter Lange
SMOCOG Peter Lange avled den 8
September 2003 vid 84 ars alder.
Peter var fodd i Shanghai (Kina) av
norska fbraldrar. Till Norge kom Peter i
unga ar och till Sverige kom han efter
andra varldskrigets slut for att utbilda sig
till ingenjor pa Tekniska Hogskolan i
Stockholm. 1977 kom Peter till Boras i
samband med utlokaliseringen av
davarande Statens Provningsanstalt och
arbetade som forste avdelningsingenjor.
Han kopte sig ett hus i Sandhult och som
sjalv boende i Sandhult och radioamator
fbll det sig naturligt att vi blev goda
vanner. Varje vecka traffades vi i mitt hem
och ofta blev det sa att vi at en bit mat och
badade bastu dar vi utbytte tankar om var
gemensamma hobby. Jag minns speciellt
nar Peter berattade om hur han som
fjortonaring hemma i Norge borjade
experimentera med radio och lyckades
sanda pa amatorbanden utan licens. Det
hela slutade med att den lokale polischefen
sokte upp honom och fbrklarade att han
holl pa med olagligheter, men lamnade
information om hur han skulle ga till vaga
for att bli amatdr. Peter anamade hjalpen
och avlade senare prov for sin licens. Som
amatdr var han en allatare och hade mycket
kontakter med norska amatorer och da
speciellt med LA3Z.
Efter pensioneringen 1984 och 30 ar vid
Statens Provningsanstalt flyttade Peter
tillbaka till Norge dar han bodde nagra ar
for att darefter atervanda till Stockholm dar
han hade sin dotter med familj. Han fick nu
mycket tid for att forutom radiokorande
aven agna sig at promenader i naturen och
resor utomlands.
Peter och jag tappade aidrig kontakten
och besoken blev manga hos varandra.
Sista kontakten hade vi sa sent som en
vecka innan han gick bort.
Saknanden efter Peter ar stor och
tankama gar ofta till hans dotter med
familj.

SM7HZZ Elvir Ros wall
Forsamlingsjagaren Nr 1, alia kategorier,
SM7HZZ Elvir Roswall har lamnat oss
den 20 februari i ar i en alder
av 79 ar.
Detta sorgliga besked fick jag
sa sent som nu i oktober.
Det var efter det vi, Nykopings
Sandareamatorer, startat
Diplom Sverige 1978 och
’’jakten” pa forsamlingar kom igang som
SM7HZZ blev en superkand signal pa
fdrsamlingsfrekvensen 3760 kHz.
Jag vill pasta att det var till mycket stor
del Elvirs fortjanst att vi under 80-talet
och borjan av 90-talet hade sa hog
aktivitet pa forsamlingsjagandet. Han var
den verkliga ’’katalysatom” som i sa hog
grad holl igang Diplom Sverige-verksamheten fran fbrsamlingsjagamas sida.
Narhelst man lyssnade kring 3760 kHz
sa nog fanns Elvir dar for det mesta.
Hans intresse for Diplom Sverige tog sig
uttryck pa manga satt. Nar vi t.ex. 1988 i
maj/juni arrangerade Diplom Sveriges 10ars Jubileumsaktivitet, da det gallde att
under en manad ha tvavagsforbindelse
med Nykopings samtliga 31 forsamlingar,
kom Elvir upp fran Smaland och tillsam
mans med SM5GXW Bror aktiverade alia
fdrsamlingama bade pa CW och SSB.
Tala om intresse!
Det var ocksa Elvir som tog initiativet till
den allra forsta Diplom Sverige-traffen
1984 pa hans hemmaplan i Nassjo.
Traffen blev sa popular att vi fortsatte
sedan 1985 i Nykoping med vad vi kallade
Nykopings Gastabud, 1986 i Orebro, 1987
i Enkoping, 1988 i Boras, 1989 i Borlange
och 1990 i Goteborg. Praktiskt taget vid
alia traffama var det Elvir som sag till att
det ordnades lotterier, dar behallningen
alltid gick till Diplom Sveriges ”dronmarkta” fond for gemensamma aktiviteter
vid forsamlingstraffama som t.ex. medfoljande darners utflykter till intressanta
platser.
Den verkliga prestationen som bevisar
Elvirs storhet i forsamlingsjagarsammanhang, var i alia fall nar han i juni
1990 hade fullgjort bedriften att kora

A

mobilt (Ego-Mobil) fran Sveriges samtliga
2561 forsamlingar och fran varje forsamling ha tvavagsforbindelse med minst 15
motstationer! Han ar den ende som svarat
for den bedriften. Det var tillsammans
med framlidne SM6BTZ Rolf Lundgren
han da avverkade Norrlandsforsamlingarna.
Elvir hann med att tillagna sig fem
Diplom Sverige All-varianter under sin
aktiva tid, namligen -”Ego-Mobil”,
Enbart Mobila”, ’’Mixed”, ”8om SSB
Mobila” och ”8om SSB”. Savitt jag vet ar
det ingen annan som natt den nivan.
Eftersom jag inte var bekant med Elvir
fore Diplom Sverige-tiden ar jag helt
ovetande vad galler hans start inom
amatorradion. Men att han
var en synnerligen aktiv
sandareamator under var
bekantskapstid kan ingen ta
miste pa.
Vi ar manga over hela
landet som sorjer en glad och
god van, vars valkanda radiorost har
tystnat. Alla vi, sander en varm tanke till
hustrun Yrsa och dotter och son med
familjer.

For Nykopings Sandareamatorer NSA
Kias SM5AQB, f.d. Diplommanager

Minnesgava SM7HZZ
De som vill hedra Elvir med en
minnesgava kan gora detta genom att
satta in ett belopp pa Nykopings
Sandareamatdrers postgirokonto 92 1999. Det insamlade totalbeloppet kommer
darefter att insattas pa HjartLungfondens postgirokonto.
Redovisning angivande givamas call
och namn kommer i QTC och avses
likaledes oversandas till XYL Yrsa.
Det vore trevligt att kunna redovisa till
Yrsa fore jul och jag vadjar darfbr till
de radiovanner som har for avsikt att
skicka in en slant att gora det snarast.
Naturligtvis ar det inte beloppets storlek
som ar det vasentliga utan tanken
bakom gesten.
Kom ihag att marka postgiroblanketten
"Minnesgava Elvir”.

73 till er allesammans
Kias SM5AQB
sm5aqb@svessa.se

Vannen SM6FQL Gosta Andersson
med familj
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Vdr "Grand Old Man ” SK
SM7QY Gunnar Ekstrom
Som tidigare meddelats har Gunnar
Ekstrom, SM7QY, en av vara riktigt
gamla, goda vanner, gatt bort, den 15
oktober, 91 ar gammal.
Gunnar fick sin amatorradiolicens
(Kungabrev pa den tiden) som SM7QY
den 30 april 1936 men dessforinnan var
han medlem i SSA sedan 1931 som SM7014. Han var hangiven saval DX- som
contestkorare och vann flera tester
forutom att han samlade pa sej sa gott
som varldens alia DXCC-lander, nastan
alia genom eget lyssnande och skicklig
timing - inga av dagens hjalpmedel;
kluster o. liknande. Framfor allt var det
CW som gal Ide och da skotte han sin
vansterhandsmanipulerade paddel
foredomligt. Da och da kunde man dock
hora hans skanska pa SSB och tidigare
AM.
Gunnar var, som sagt, skaning fran
Skurup men flyttade till Karlskrona och
blev sa smaningom verkmastare pa
Marinens el/radioverkstad, till omsesidig
nytta. Dar blev han kvar till sin pensionering och bodde kvar i karlskronaomradet till sitt franfalle.
Gunnar var den verklige sandaramatdren, som fran begynnelsen sjalv larde sej
allt och byggde sina apparater sjalv.
Mycket ivrigt bevakade han banden och,
trots att han inte beharskade engelska,
gjorde sej kand over hela varlden, och
har presenterats i en del utlandska
tidskrifter som en av de stora DX-jagama.
Jag har gatt tillbaka i mina gamla loggar
och signalen SM7QY finns med pa
nastan varje sida under manga ar. Vart
forsta QSO agde rum i januari 1947 pa
40m CW och jag hade da QTH over sodra
Tyskland som SM8GL/AM. Vid ett annat
tillfalle hade vi kontakt pa 20m da jag
flog over Kenya. Jag ville gama gora
nagot extra av den kontakten och
skickade Gunnar en kokosnot som QSL
Den var han mycket glad for och visade
upp den varje gang jag besokte honom.
Nagon gang pa 50-talet blev vi en liten
grupp, SM7JP, SM7QY och jag, som
traffades varje kvall pa 80m och det blev
froet till en lite’ storre grupp som sedermera fick namnet OFFRO
Utover amatorradion hade Gunnar aven
en annan hobby som han utovade sa ofta
han fick tillfalle, namligen fotografering.
I hans arkiv lar det finnas ca 40.000
bilder/negativ! Alla som bevistat ett SSA
arsmote och/eller andra radioamatorQTC Nr 12 2003

traffar har sett Gunnar i aktion med minst
tva kameror (han lar ha haft fem samtidigt) och dokumenterat det minnesvarda.
Mycket av det materialet har funnits i
QTC; han var SSAs ’’hovfotograf’. For
sina insatser i manga SSA-sammanhang
tilldelades Gunnar SSAs Hedersnal redan
1973.
Nagra manader fore sin bortgang
flyttade Gunnar fran Bokliden till en
lagenhet i sta’n. Han fick hjalp med att
satta upp sin beam och tradantennema
men till sin stora besvikelse kunde han
inte hora nagonting pa banden pga
stomingar fran tyristorstyrda flaktar. Det
var en tragedi att han inte kunde, atminstone symboliskt, avsluta sin radioamatdrbana med nyckeln i hand och hortelefonema pa. Han blev landets aldste, fortfarande aktive, sandaramatdr.
Gunnar begravdes den 24 oktober i sin
hemort Skurup/Arlov under vardiga
former i kretsen av de narmaste. Nagra
sandaramatorer hedrade honom med sin
narvaro, som representanter for alia oss
som kande honom val.

Vi saknar vdr van Gunnar!
OFFRO gm SM4GL

Silent key
SM0II
Roger Stening
Stenhamra
SM4AOK
Uno Wiik
Valberg
SM4PSC
Stig Hackman
Karlstad
SM6CJ
Karl-Erik Leinstedt
Boras
SM7DGJ
Stig Hogland
Kristianstad
SM7D1T
Goran Karlsson
Karlskrona
SM7FTG
Jan Hakansson
Kristianstad
SM7GJC
Henry Ahlberg
Braas
SM7GYG
GunGiuli
Malmo
SM7WGX
Henno Backhof
Lund

SM5IC Tore Dahlberg
Min van, sedan 57 ar tillbaka, Tore
Dahlberg SM5IC, har lamnat oss i en
alder av 89 ar efterlamnande hustrun Anni
och slakt. Darmed forsvann en av Sveriges
skickligaste ’’hempulare” med ”guld i
fingrama” till landet ovanfor Heavysideskiktet.
Tore var lite av en enstoring och hordes
aidrig pa 40 eller 80 foni. Gick aidrig pa
vara amatortraffar i Stockholm. Ansag sig
inte hemma bland stockholmama. Gillade
mest att kora cw och det var val pa 21 han
hoi I till for det mesta pa slutet.
Redan som ung man i Halsinland var
Tore kand for att med fingertoppskansla
kunna reparera komplicerade mekaniska
och elektriska system. Vilket han hade
senare hade nytta av nar han professionellt
reparerade filmprojektorer och vetenskapliga instrument. Han var inte radd heller
att gripa sig an komplicerade hembyggen i
sin hamverksamhet. Han byggde t.ex. en
av Sveriges forsta TV-apparater dar jag till
en borjan kunde fa se dom forsta svenska
utsandningama fran Tekniska Hogskolan.
Nar SSB:n borjade komma i ropet
omkring 1959 byggde han till att borja
med en avancerad kopia av Heathkits
SSB-fasgenerator typ SB 10 med en av
Tore konstruerad inbyggd oscilloscope
monitor.
SB10:an ersattes sa smaningom av en
exciter, som var utseendemassigt en
Collins-kopia med linjar VFO och Collins
mekaniskt filter. Mottagaren blev sa
smaningom en Collins 75A2 med en av IC
hembyggd signal slicer enligt fasmetoden.
Han alskade Collins och vardade dmt
min davarande 75A4 som hade glapp i
vfo:n bl.a. Han var otrolig skicklig och
stadig pa hand nar han malade texten pa
riggamas paneler. Han alskade att pa
sommaren parkera husvagnen vid nagon
Norrlandssjd och fiska roding, som
djupfrystes och avnjots under vintem med
hustrun Anni
Pa senare ar hade vi bara sporadiska
kontakter per telefon. Sista gangen nagra
manader innan han gick bort och da lat
han som vanligt: pigg och tekniskt
intresserad. Tanker ofta pa Tore nar jag
lagger mig i den Dux-sang jag bytte till
mig av Tore for 43 ar sedan mot ett av
mina Collins-filter fran min 75A4:a, hi!
Mina tankar och deltagande gar till Anni
som nu ar ensam.

Hans SM5KI/OHOKI

SSA-HQ-Nat
SSA HQ-nat kors varannan lordag
(Jamn vecka) kl 0900 lokal tid.
Aktuella datum ar:
Lordag 13 December
10 och 24 Januari
Frekvens: 3705 kHz +/- QRM
Mode: SSB

35

GodJul . Gott NyttAil
Tel/Fax
0660 293540
Mobil
070 57 57 916
e-post1: info@lsg.se,
e-post2: sam@lsg.se
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MARK-V Field 29 500:-

FT-847 22 500:-

’’Rantefritt” 35 man 952:-

’’Rantefritt” 35 man 732:-

Kontakta oss for
personlig offert

YAESU

VX-7R
4 590:-

Choice of the World's top DX'crs"'

Rantefritt”

11 man 496:

FT-817
7800:-

FT-857 9 900:-

’Rantefritt” 11 man 750:-

Antenn Diamond
CP-6
6-10-1520-40-80m
Pris 3200:Mosley KV-beamar

BJ/

DIAMOND SX-100
SWR/PWR matare
30/300/3kW 1600:-

Pris
1900:-

Rantefri avbetalning i
samarbete med
Foreningssparbanken.

Fullstandig
garanti och service.

1

No more little gun

’’Rantefritt” 23 man 503:-

j Rotorer YAESU original
komplett med styrning
G-1000DXC. 7 300:-

' \ 10-80 meter.

XR-100
portabel
antenn

Foretaget innehar
F-skattsedel.

FT-817 m.fl. 1800:Prissankt!

5600:-

\\ A

Flygradio

Miracle
Whip
QRP allband antenn for

FT-8900R

FT-90R

Yrkesradio, Marinradio,

FT-897
12 900:-

antefritt” 23 man 629:-

FT-2800M

Bra priser och service:
Amatorradio

ACOM 2000A helautomatiskt
slutsteg 50W in 1500+
ut. Pris 59000:’’rantefritt” 35 man 1735:

„ . . ..
'moms! ’

ACOM 1000 1 KW ut
Pris 25900:’’rantefritt 35 man 760:-

LOPPIS I ESKILSTUNA
Nu ar det snart dags for den 16:e upplagan av ESA:s populara loppis.
Boka redan nu lordagen den 6 mars 2004. Mellan klockan 10 och 14 ar det stor loppmarknad i
”Sme-stan”.
Eftersom skolan vi varit i de senaste aren skall byggas om sa kommer vi byta till en annan stor
lokal i Parken Zoo. Dar har vi ocksa tillgang till battre parkeringsmojligheter for bilar.
Enskilda amatdrer, klubbar, SSA:s fbrsaljningsdetalj och radiofirmor brukar komma och salja
saker. Som vanligt sa finns det kafeteria med al It man kan onska.
Mer info i kommer i QTC.

Valkomna till Sme-stan pa ’’arets hamfest” onskar Eskilstuna Sandareamatorer
gm SM5OCK, Hdkan.
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Micro ware Software

EasyLog
Nu fardigt! Distributionen borjar under december
Hamta den fulla versionen av EasyLog 5 for utprovning
ochta del av listan over programmets alia egenskaper
och om hur man kan kopa det www.easylog.com
€uro€nterprises sm5yy Bengt Svahn Sodervagen 32 SE-18369 Taby Tel.: +46 8 732 59 54 E-post: sm5yy@easylog.com

Boknytt!
COMPLETE

The Complete
DX’er
by Roh Locher
W9KNI
223 pages.
Pris: 310 kr

by Bob Locher W9KNI

Understanding,
Building and Using
Baluns and Ununs
by Jerry Sevick,
W2FMI.
136 pages

Pris: 370 kr
HF ANTENNAS
FOR ALL LOCATIONS j

HF Antennas for All
Locations
by Les Moxon,
G6XN.
322 pages

SETT & HORT
http://go.to/smO

Valkommen till DISTRIKT 0
DLO ar Ingemar
Vice DLO ar Goran
Myhrberg, SM0AIG, f.d. Eriksson, f.d. SIDAgnist och red.
konsult bl a i Afrika
AMSAT, HSC
och RCC Ser
fram mot
trevligt
samarbete med klubbar och
medlemmar.
sm0aiq@svessa.se

Eocksa ordf i
(Sodertorns
I
Radioamatorer
klubben som ar
prisbelont for sin rekrytering
sm5xw@svessa.se

Astronaut i stan

Pris: 340 kr

RSGB IOTA
Directory —11th
Edition
by Roger Balister,
G3KMA.
128 pages

Pris: 190 kr

AC POWER
HANDBOOK

IX I I.RI I KI NCI-.

AC Power
Interference
Handbook
by Marv Loftness,
KB7KK
330 pages

Pris: 400 kr

HAMSHOP
QTC Nr 12 2003

Sett & Hort traffade idag v§r egen
astronaut Christer Fuglesang p§ besok
vid Institutionen for Partikelfysik vid
KTH och fick en pratstund som ledde
en bra bit ut i varldsrymden. DLO
forsokte fS ivag honom till en av
SodRa 's kurser men forgaves, hi

Christer som statt pa tur att flyga
sedan 1992 ar nu inbokad pa
STS-116 till Internationella
Rymdstationen som dock blivit
forsenad ett ar pga olyckan med
Columbia. Han har hunnit bli 46
men ser smart och valtranad ut
och ar inte radd att fa I la for
aldersstrecket. John Glenn var
78 nar han gick till vaders och
den aldste ordinarie astronauten
hittills var 61. I vantan pa den
stora dagen forskar han pa de
ljusblixtar som astronauterna
rakar ut for uppe i rymden och
som anses orsakde av
partikelbombardemang. Christer
har fantastiska visioner om hur
vi ska klara jattemeteoriter och
asteroider i dinosaurieklass som
en vacker dag kommer att dyka
upp over horisonten. Och vad
sags om exodus fran jorden i
jattelika flygande rymdstader. En
utforlig intervju kommer i
decembernumret av AMSATjournalen aven kallad INFO.
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Efter 70 dr kor han sittfdrsta QSO!
Det heta borjade med att jag fick ett kort brev fran Ake/SM5OK, dar han berattade att
jag bara nagra hundra meter fran mig, hade enfd. amator, som skulle fyIla nittio
nagra dagar senare. Ake tyckte att jag skulle gd dit och gratulera honom. Vad gora?
Knappast lampligt att som belt okdnd gd dit och gratulera nagon pd hdgtidsdagen. Jag
valde att ta med mig min hok och gd dit ett par dagar senare. Niir jag ringt pd dorren,
oppnade en pigg jubilar och bad mig att stiga in.

Sodertorns
Radioamatdrer
SodRa - SK0QO
Motesplats: Kvambdcksskohm,
Mostensvagen 4, Jordbro.
www.skOqo.
Onsdag 3 dec, kl 19:

99:- kr pr pers. Dryck
medtages. Anmalan till klubbmMstaren senast fredag 28
nov: smOyx@swipnet.se el 08-648 74 23. Ansv: Goran
SM5XW m YL Jorunn o Margareta SM0YLM.
JULFEST pa ett mysigt stiille.

Vi kom snart underfund med att vi
for tungt, sa Jarl salde
hade mycket gemensamt. Bl.a.
villan och flyttade till ett
hade vi bada arbetat i Arboga, fast
radhus, dar han numera
vid olika tider och pa olika nivaer,
bor. Hans framtidsplaner
Jarl som overingenjor och jag som
innefattar en onskan om att
fotfolk. Innan jag borjade i Arboga
fa flyga i Gripen simulatom
hade jag arbetat ett ar pa F6 i
och en ordentlig fest om sju
Karlsborg. Jag namnde den
ar!
uppstandelse, som det blev dar, nar
I varas borjade jag
Stig Wennerstrom just hade gripits.
fundera pa att fraga om Jarl
Jarl berattade da att han i sitt
skulle vilja fa tillbaka sin
arbete hade traffat Wennerstrom
signal, men jag hann aidrig
Tva glada studenter,
flera ganger och hur forundrad han
saga det, for Jarl hann fore
Peter/SM7VTW student 2001 med fragan: "Har du inte
blivit en gang, nar han sett
Wennerstrom stoppa ner nagot i en och Jarl/SM7XS student 1929 en gammal summer, sa jag
rysk officers ytterrock. (Hur manga visste
kan friska upp mina telegrafikunskaper?" Jag
forresten att Wennerstrom holl pa att bli
undrade da om Jarl skulle vilja fa tillbaka sin
radioamator? I sin bok, "Fran borjan till
gamla signal och den iden tande han pa direkt.
slutet”, berattar han att han varit pa besok hos
Jag ringde PTS och kollade mojlighetema,
en amator i USA och blivit mycket intresserad.
inga problem bara det gick att visa att han
tidigare haft signalen! Ake/SM5OK och Eric/
Han insag inte bara hur mycket battre han
SM0JHF satte igang och letade i Akes arkiv
skulle kunna ta emot sina order fran Sovjet
med en trafikmottagare, utan han borjade aven
och gamla callbocker. Tack for en fin insats,
Ake och Eric!
fundera pa att bli radioamator. Tack for att han
inte fullfoljde de planema!)
Som ett forsta forsok fick Jarl lana en station
Pa en dorr i vardagsrummet hade Jarl fast ett
av mig for 2 meter FM och, nar vi provade
medlemsdiplom fran SSA och ett QSL fran
den, fick en forbluffad SM7YLT i Eslov
SM5OK. Pa den andra sidan satt en artikel pa
konstatera att han var det al Ira forsta QSO:t
tva sidor fran Expressen, dar man berattade
for en 93-aring!
om den aldste, som avlagt godkant prov i
Den 6 november, nar jag skriver detta,
Viggen simulatom. Jarl hade gjort detta vid 88
ringde Jarl och ville gama ha en lista pa de
ars alder och som han sa, var det kul att kanna
vanligaste Q-forkortningama. Jag sa att han
hur det kandes att flyga mycket snabbare an
var valkommen i dag eller i morgon for att
han gjort pa riktigt i sina unga dar.
kora nagra QSO:n pa kortvagen. "Jag kommer
Om sin amatorbana berattade Jarl att han fick
i dag!", svarade Jarl. Nar han kom, ringde vi
Ake/SM5OK, for vem vore val battre lampad
sin signal SM5XS 1933 i Stockholm och hade
for ett forsta HF-QSO? Tyvarr kunde Ake inte
station med sandare och al It, men av nagon
anledning lyckades han aidrig fa nagot QSO.
kora lagre frekvens an 14 MHz, sa vi provade
dar. Vi kunde hora Ake, men han horde inte
Trots detta kom det massor av QSL till honom
eftersom Kungliga Tekniska Hogskolan hade
vara 100 Watt.
signalen SM5SX och manga blandade ihop
Nagon timme innan Jarl kom var tiometers
signalema. 1953 fick Jarl slappa signalen,
bandet vidoppet, men det var nu stangt. Pa 15
eftersom man da var tvungen att visa att man
meter var VE3QT den enda station, som
varit aktiv och bibehallit sina CW-kunskaper.
hordes, men han stangde stationen och gick
Nar jag berattade om min datorkunnige son,
till kaffet, sa dar missade han chansen att fa
Peter/SM7VTW , blev Jarl entusiastisk och ett
kora ett unikt QSO!
par veckor senare fick Peter uppdraget att
Vi gick over till 2 meter SSB och hamnade
kopa en ny dator till Jarl. Den gamla var for
mitt i en enorm oppning, dar Jarl fick prova pa
langsam, har var det fart och ny teknik som
att kora bade tyskar och hollandare. Basta
gallde!
DX, med 92 mil, blev DF1CF i JN57FP, en
Nagot ar senare tyckte Jarl att nu fick han
mil fran gransen till Osterrike.
lagga av med golfspelandet och lite senare
Efter nagra QSO:n laste Jarl ivrigt i QTC och
salde han sin bil. Utan bil kunde han inte
konstaterade att nu var det dags att ga med i
langre aka till sitt gymnastikpass, sa numera ar
SSA igen!
det ett hart simpass varje vecka som galler!
Bakom varje signal finns alltid en intressant
En annan regelbunden aktivitet for Jarl ar som
person och ett QSO med SM7XS bor du inte
"Gammelmorfar." Han aker till skolan och
missa, om du hor honom. Kanske far du aven
berattar for bamen om sitt liv och svarar pa
hora Jarls favorituttryck: "Har jag pratat for
alia typer av fragor om hur det var forr.
mycket nu igen?"
For tva ar sedan blev jobbet med tradgarden
Sten SM7WT
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Onsdag 10 dec, kl 19:

M&nadsmote med chans att vinna fina priser. Kl 19.30
gor vi en resa tillsammans med hjalp av amatorradiobilder
frdn frammande stader och lander. Du fyller i den ’’ratta”
tipsraden och om Du ar en ’’lyckans ost” kommer Du hem
med nAgot fint till jul. Till kaffet blir det Nobel-glass och
lussebullar! MotesvSrd: Goran SM5XW.
2004:

Tisdag 13 jan, kl 19:

Allman informationskvall om amatorradio och kommande
kurser i Teknik, Telegrafi och Radiotrafikkunskap. Vi
bjuder pa fika! Valkomna halsar motesvarden Lasse FDO.
Onsdag 14 jan, kl 19:

Hur kunde jag bli radioamator? En betraktelse av
UIIHunden, Grand Senior Ake Palmblad SM5UH.
Motesvard Goran XW.
Onsdag 28 jan, kl 19:

Undertextning pa TV och film. Hur g&r det till? Svarar
gor Ake SM5CBW och Ray SM0XLP. Motesvard
IngemarSYQ.

Swedish Club Station

NSRA Nordvdstra Skdnes
Radioamatdrer
Tisdag 9 december kl 1930
Arsavslutningoch Luciakaffemed sedvanligt

gastspel av kand norsk
radioamator. Lokal meddelas i SSA-bulletinen och pa
varhemsida.
Lyssna ocksa pa vara tisdagstraffar kl 1900
6 verrepeater SK7 REE, 145.650 kHz.
Styrelsen halsar hjartligt valkomna!
Titta in pa var hemsida: www.sk7dd.com

SK5AA OPERATORSTRANING
Vasteras Radio Klubb kommer att genomfora en frivilligkurs i operatorteknik pa
kortvagen for NUVARANDE KLASS 2operatorer som snart far tillgang till
kortvagsbanden.
Under en lordag i skiftet nov-dec genomfors en kursdag i VRK stugan, for nya
operatdrer pa KV-banden; lite etik, regler,
moral, tips & trix ingar.
OBS Inget krav pa att man skall vara
VRK ansluten. Kursen ar kostnadsfri.
Datum ej faststallt.

For mer upplysningar kontakta
SM5WGM Goran,
tel: 0224-22197,
-post: sm5wgm@svessa.se
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-------------------- Disfrikt o klubbar

Foresla kandidater till
mottagare av vara tva
stipendier, dels

U ngdomsstipendiet
dels
Eldsj alsstipendiet

SYLRA
Scandinavian Young
Ladies Radio Amateurs
/ nummer 10 av QTC herdttade Raija,
SMOHNV, att det hade bildats en skandinavisk YL-forening. SYLRA, som dr
enforkortning av Scandinavian Young
Ladies Radio Amateurs, dr oppen for
alia kvinnliga amatorer och lyssnaramatorer.
Syfiet med fbreningen ar: (fritt oversatt fran
den engelska rapporten fran den 15 augusti)
”Att marknadsfora YL-aktiviteter i fbreningens lander och uppmuntra YL:s att kommunicera via radio samt att informera andra
om sina aktiviteter. Pa detta
SY RA
satt kommer bade var hobby amatorradio - och de skandinaviska landema att bli kanda
over varlden”.
Nya kontaktpersoner for
Sverige ar SM7XXN Carina,
och SM6WXL Gunnel. Vi ska nu forsoka
bygga upp ett natverk i Sverige av radiointresserade kvinnor. Internet kommer att
bli den huvudsakliga motesplatsen och en
hemsida for samtliga fem medlemslander ar
under uppbyggnad. Sverige far sedan sin
avdelning dar vi kan paverka innehallet.
Vad fbreningen sedan blir ar upp till medlemmama! Inga medlemsavgifter och inga
forpliktelser! Ett radiointresse ar allt som
behovs!
Skynda dig att anmala ditt intresse till nagon av oss sa att vi tillsammans kan utveckla
och fa igang den svenska delen av SYLRA.
Skicka in ditt namn, ev anropssignal och emailadress till nagon av oss sa far du mer
information. Du kan ocksa ringa om du
saknar e-mail.
Hor av dig!

Carina, sm7xxn@hotmail.com
Tel 0457-21520
Gunnel, a.gunnel@telia.com
Tel 033-269872

’’Tjejen med faglama” - det ar vad jag
brukar kallas i radiovarlden.

Jag Zandra blev radioamator 2002 i
mars, narjag gick pa kursen.
Det var egentligen pa hobbymassan
som jag blev intresserad av telegrafi
men gick sedan till radio nar jag sag
min pappa (SM0PKO) sitta vid
radion.
Efter det sa bestamde jag att ga pa
kursen i Jordbro, och ta certet.
Min pappa fick sta ut med manga
daliga ord.
Men aven fast jag holl pa sa brydde
han sig inte (verkade det som) utan
bara fortsatte med att nota in alia
sakema i huvudet.
Jag har nu haft certet i snart tva ar och
jag halier pa for fullt med telegrafi.
Jag vill ta telegrafi-certet i Jordbro med
min pappa.
Nu till det viktigaste mina faglar.
Mina faglar Lisa, 1 !4 ar och Jim fem
ar.
Anna som ni har horde ofta pa radion
avled den 28/1-03.
Lisa ar gul som solen och Jim ar gron
som graset.
Jag fick Jim nar jag fyllde 10 ar och
har haft honom sen dess.
Lisa kopte jag dagen efter att Anna
hade dott.
Jim och Lisa brukar kvittra till nar jag
ar vid radio, dom vill ju ocksa prata
med folket.
Dom brukar kvittra extra mycket nar
det ar fragesport pa kanalen, speciellt
pa lordagar eller sondagar.
Det skulle vara kul om sa manga som
mojligt kunde vara med.
Hoppas att vi hors pa radio nagon
gang.

73 de SM0XWZ Zandra
med faglarna.

Det gar ocksa bra att foresla en
klubb som mottagare av
eldsjalsstipendiet.
Dessa stipendier ar SSA:s
mojlighet att visa uppskattning
for det fina arbete som manga
gor lokalt.
Senast den 1 februari 2004 vill vi
ha fbrslagen som ni kan skicka
till SSA kansli.

God Jul

••

Onskar
QTC
-redaktionen
Olburksantennen - konservburkar
Det fanns en artikel om olburksantennen i
QTC november. Jag minns att jag sag en
artikel i Popular Mechanics fran 1940-talet
- aven dokumenterat med foto. For att fa
kontakt fran en d i Stilla havet hade amerikanama dar provisoriskt konstruerat en antenn av konservburkar . . .

73 de TF3GB Bjarni
bjarni.sverrisson@tollstjori. is
QTC Nr 12 2003
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FT-1500M

VX-1R

Art. nr.: 10018

144 MHz/50 W
FM transceiver
Utokad mottagare
Stod for packet

\J

Ch
’-1

Pris: 2 595:-

Ultrakompakt dual-band
handapparat, 144/430 MHz
0,1-1 Watt

FT-7800E
Art. nr.: 10281

VX-2E

144/430 MHz
50/40 W
Dual-band
FM transceiver

Varldens minsta dual-band
handapparat, 144/430 MHz
1-3 Watt

Pris: 2 995:-

Pris: 2 395:-

Art. nr.: 10265

FT-8800E

144/430 MHz
50/35 W
Dual-band +
Cross-repeater
FM transceiver

Art. nr.: 10248

VX-5RS
Trebandare
50/144/430 MHz
5 Watt

Pris: 4 950:-

Pris: 2 995:-

Art. nr.: 10009

FT-8900R

VX-7R

29/50/144/430 MHz
50/50/50/35 W
Quad-band +
Cross-repeater
FM transceiver

Art. nr.: 10020

Pris: 5 890:-

Pris: 1 795:-

Vattentat trebandare
50/144/430 MHz
5 Watt
Art. nr.: 10010

5^

Pris: 4 890:-

God Jul och Gott Nytt Ar onskar Mobinet Communication AB med personal!
FT-1000MP Mk-V Field

Pris: 10 700:-

Pris: 13 600:-

Pris: 29 600:-

HF/VHF/UHF transceiver
100/50/20 Watt uteffekt

HF/VHF/UHF transceiver
100/50/20 Watt uteffekt

HF all mode transceiver
100 Watt, inbyggd natdel
Alla priser ar inklusive moms.

Vara amatorradioprodukter finner du aven hos vara aterforsaljare:
* VSrgSrda radio AB
Box 27
Skattegardsgatan 5
447 21 Vargarda
Tel: 0322-620500
www.vargardaradio.se

# Svebry Electronics
Norregardsvagen 9
Box 120
541 23 Skovde
Tel: 0500-480040
www.svebry.se

AFR Electronics
Tungatan 9
853 57 SUNDSVALL
Tel: 060-17 14 17
www.afr.se

• CAB-Elektronik AB
Viktor Rydbergsgatan 35
554 48 Jonkoping
Tel: 036-16 57 60
clik.to/cab

• LSG Communication
Nordanas 222
891 92 Ornskoldsvik
Tel: 0660-29 35 40
www.lsg.se

• Auktoriserat service centrum

• Mobinet Communication AB
Varvsgatan 2
652 26 Karlstad
Tel: 054-13 04 00
Fax: 054-18 61 40

http://www.mobinet.se/
info@mobinet.se
sales@mobinet.se

LOG

Stam av din antenn bra och billigt!

(

,8

Anvand automatiska antennavstamingsenheter fran LDG Electronics.

AT-1000 - Marknadens billigaste automatavstamda 1000 W tuner
1,8 - 54 MHz kontinuerligt
Stammer av antenner mellan 6-800 Ohm, SWR 10:1 ner till SWR 1,5:1
1,8 - 30 MHz 1000 W SSB, 750 W CW, 500 W RTTY/Packet etc
50 MHz 100 W SSB
Avstamningseffekt 20-100 W max (kostant barvag)
Bakgrundsbelyst korsvisande instrument for samtidig avlasning av effekt och SWR
Passar alia kortvagsstationer oavsett fabrikat
Kraver 11-15 VDC, 1 A (nataggregat som tillbehor)
240 x 340 x 80 mm (B x D x H), 2,5 Kg

AT-1000

Pris: 7 895:-

AT-897 - Mikroprocessorkontrollerad automatisk antennavstamning
Passar till FT-897, kan monteras direkt pa vanstersida av stationen
1,8 - 54 MHz kontinuerligt, 0,1 - 100 W effekttalighet
Stammer av antenner mellan 6-800 Ohm, SWR 10:1 ner till SWR 1,5:1
Avstammer i stort sett alia koaxialmatade antenner
Vid anvandning av langwire maste balun anvandas (tex RBA-1 nedan)
Avstamningstid 1-7 sek
Kraver 11-15 VDC, 0, A (Matas fran FT-897 via medfoljande kabel)
40 x 265 x 85 mm (B D x H), 0,6 Kg

AT-897

Pris: 3 395:-

AT-11MP - Ett rejalt steg framdt for automatavstamda tuners, 150 W
Passar de fiesta stationer av fabrikat Yaesu, Icom och Kenwood
Medfoljande kabel passar Icoms mest forekommande modeller
Kabel till ovriga fabrikat saljes separat
1,8 - 30 MHz kontinuerligt, 5 - 150 W effekttalighet
Stammer av antenner mellan 6-800 Ohm, SWR 10:1 ner till SWR 1,5:1
Avstammer dipoler, vertikaler, beamantenner och koaxialmatade antenner
Vid anvandning av langwire maste balun anvandas (tex RBA-1 nedan)
Avstamningstid 0,1-5 sek
Kraver 11-14 VDC, 0,5 A (nataggregat som tillbehor)
245 x 185 x 65 mm (B x D x H), 1,3 Kg

AT-11MP

Pris: 3 390:-

Z-ll - QRP tuner 1,8-30 MHz, 60 W
Passar de fiesta kortvagsstationer
1,8 - 30 MHz kontinuerligt, 0,1 - 60 W effekttalighet
Stammer av antenner mellan 6-800 Ohm, SWR 10:1 ner till SWR 1,5:1
Avstammer dipoler, vertikaler, beamantenner och koaxialmatade antenner
Vid anvandning av langwire maste balun anvandas (tex RBA-1 nedan)
Avstamningstid 0,1-3 sek
Kraver 11-20 VDC, 0,2 A (nataggregat som tillbehor)
OBS! Kan aven drivas av tva 9V batterier
130 x 185 x 30 mm (B x D x H), 0,6 Kg

zn

Pris: 2 595:-

God Jul och Gott Nytt Ar onskar Mobinet Communication AB med personal!
Erbjudandet galler till och med 31/12-03
Erbjudandet galler endast hos Mobinet
Priset justeras i efterhand vid online-order

Julerbjudande!
SLA-817

4

Betala i April! *

Art. nr.: 10019

HF/VHF/UHF transceiver
5 Watt uteffekt, plats for
batterier i radion!

1,8-30 MHz
150 W MAX AM/FM
250 W MAX SSB/CW

Pris: 7 800:-

Pris: 2 995:-

Alla priser ar inklusive moms.

Mobinet Communication AB
Varvsgatan 2
652 26 Karlstad
Tel: 054-13 04 00
Fax: 054-18 61 40

9i95:

Art.nr.: 26031

* Upplaggningsavgift p3 295 Kr och
aviavgift p3 25 Kr tillkommer.
Sedvanlig kreditprovning galler.

Selling World Class Products

http://www.mobinet.se/
info@mobinet.se
sales@mobinet.se

ALINCO Sweden

Arets Julklapp!
Alinco sdnkerpriserna i Sverige
GOD JUL!

Prisexempel
Kortvagstransceiver: DX-77 6900:- , DX-70 7900:2m handapparat: DJ-195 1590:Duo hand: DJ-596 2190:Mobil 2nr DR-135 2790:Mobil duo kross: DR-605 3990:Mobil duo lostagbar front: DR-620 3590:-

i
l

SANCO
Sportlovsvagen 7, 918 32 Savar
Tel 090-52226 (Helg och vardagar efter 1700)
Mobil 070-5597105
www.sanco.se, sanco@sanco.se

Alla priser inkl moms

Telemuseum gar i graven
Vi arskiftet stdngs Telemuseum i
Stockholm. Orsaken dr att
huvudsponsorn TeliaSonera slutar
med sift ekonomiska hidrag per
2004.05.31.
Tekniska Museet har fatt i uppdrag att
ta over verksamheten och kommer att
oppna en IT-avdelning pa ett vaningsplan i huvudbyggnaden, med ett
axplock av fbremal fran Telemuseum.
Detta kommer sakert att ta minst ett ar.
Man har for avsikt att erbjuda SSA 's
amatorradiostation SK0TM fortsatt
drift i den nya IT-avdelningen, liksom
- Passa pa att besoka
TV-studion. Eftersom TV-studion
Telemuseum och SK0TM
anvands flitigt av skolklasser, onskar
man ha den i drift sa lange som mojligt innan arsskiftet. Tele
museum stdngs vid arsskif
i de gamla lokaiema, med atkomst via
tet, sager Bengt SM0UGV.
glasgangen fran Teknorama. Darvid
Foto: Ingemar SM0AIG
kan aven SK0TM vara tiIIganglig for
allmanheten under minst halva nasta ar.
Det ar sorgligt att ett av varldens finaste Telemuseum laggs ner, men som
tur ar kommer det inte direkt att drabba amatorrad io verksamheten.
Museet var fran borjan Telegrafverkets eget museum och lag vid Karlaplan
i Stockholm, innan flytten till Gardetar 1975.
Man kan tycka att det i ’’Telelandet Sverige” skulle finnas resurser att
behalla ett Telemuseum i nuvarande form, men man kan misstanka att
teknikhistoria inte betraktas som kultur i regeringskretsama. Tekniska
Museets chef Anne Louise Kemdal har forgaves forsokt skaffa bidrag till
driften, ca 15 miljoner kr/ar, varav en tredjedel ar lokalhyra.
Passa pa att besoka Telemuseum och SK.0TM innan arsskiftet!

73 de Bengt SM0UGV
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Insdndare tillstdlld Dagens Nyheter av Goran SM5XW
Hr Redaktor!
Gar hela det svenska kulturarvet fran den langa Ericsson-epoken i graven?
Manga av oss, som under en rad av ar arbetat frivilligt med att halla igang amatorradiostationen pa Telemuseet, star forvanade over beslutet att lagga ned Telemuseet.
Kanske varldens basta museum i sitt slag?
Har finns ett varldsunikt industriel It kulturarv fran en lang tid, som val speglar
utveckl ingen inom hela teleomradet.
Vad som kanske mest fbrvanat oss ar den totala tystnaden fran press, radio och TV.
Det tycks som om ’’taget redan har gatt”? Men kanske kan det fortfarande finns en
mojlighet att radda Telemuseet?
Pressen brukar ha en bra formaga att kunna oppna ogonen pa de styrande och
kanske aven bana vag till villiga sponsorer? I det har fallet forstar man troligen inte
alls pa Kultur- och Naringsdepartementen vad uteblivna bidrag innebar?
Som trogen DN-prenumrant under manga ar skulle jag vilja se en stor rubrik och
artikel om nedlaggningen av Telemuseet. Jag tror ocksa, att manga i Sverige som
under en stor del av livet jobbat inom olika grenar av teleomradet, skulle uppskatta
att den planerade nedlaggningen kommer i rampljuset och kanske istallet forandras
i positiv riktning.
Aven Stockholm, som huvudskad i telepraglade Sverige, horde reagera med kraft
nar nar dess varldsunika Telemuseum ar pa fallrepet?
Mer att lasa om detta finns pa natet, t ex pa http://go.to/smOaig

Med Vanlig Halsning
Goran Eriksson, Nedergarden 218
136 53 Haninge, 08-500 288 18
Metro, november
- Staten och kapitalet borde kunna samsas i en lyckosam - eller ohelig - allians, for
att radda det nedlaggningshotade Telemuseet. Det anser Civilingenjorsfbrbundets
lokala klubb pa LM Ericsson, som i ett protestbrev vadjar dagens ledare inom
industrin och statsmakter. ’’Museet har en viktig uppgift att fylla som den lank till
Ericsson och Telia Soneras historia som gor nuet begripl igt”. Sa skriver Carin
Stahlberg for Metro.

SM0RGP Ernst
QTC Nr 12 2003

NOTERAT

fran styrelsen
Ekonomin ar OK!
Det framgick av den presentation som gjordes av
kassaforvaltarcn SMOJSM, Eric, vid SSA
styrelsemote i oktober. Att halvarsbokslutet ligger
pa plus behover visserligen inte betyda att
bokslutet for hela aret kommer att vara lika
positivt. Men just nu pekar allt pa att budgeten
halier. Samtidigt borjar effektema av satsningen pa
rekrytering gora sig paminda - se ledaren - sa det
var glada miner hos styrelsen.
Samtidigt borjar jobbet med nasta ars budget,
styrelsens ledamoter har nu fram till arsskiftct pa
sig att arbeta med innehallet i de ramar som
presenterades vid motet.

Hedersbetvgelser
Forslag till vilka som kan komma ifraga som
mottagare av hedersnalar och hedersmedlemskap
listades av styrelsen. Forslagen fran hela landet
presenterades vid oktobermotet, sedan tas inga
ytterligare nomineringar in. Den slutna omrostningen sker sa vid motet i februari och utmarkelsema dclas ut vid arsmotet i Borlange i april.
Arbetet med nasta ars stipendicr har ocksa inletts.
Det gors av en stipendiegrupp bestaende av
SMOSMK Gunnar och SMOJSM Eric som skall
redovisa sitt forslag vid styrelsemotet i februari.
PLT
PLT - bredband over elnatet - ar en odesfraga for
oss radioamatdrer. Naturligtvis arbetar SSA for att
paverka beslutsfattare i fragan. Arbetet sker
tillsammans med vara systerorganisationer
intemationellt men ocksa tillsammans med andra
intressenter hemma i Sverige.
SMOSMK Gunnar informerade om det pagaende
arbetet, bland annat om forslaget fran den av EU
utsedda arbetsgruppen. Han fick i uppdrag att
fortsatta arbetet att forsoka paverka standardise
ringen av PLT-nivaema.

CW-kravet
CW-kravet fbrsvinner som bckant mycket snart
vilket ger klass 2-amatdrema tillgang till kortvagen. Och SSA har naturligtvis tata kontakter
med PTS i fragan. Styrelsen informerades om
arbetet med detta.

Nytt medlemsregister
SSA:s medlemsregister spelar en central roll i
kansliets arbcte. Det ligger sedan lange - alltfor
langc - pa en gammal Mac-dator som lever pa
lanad tid. Detta gor att behovet av ett nytt
medlemsregister som kan laggas pa en ny, modem,
PC blir allt storre innan den, i amatorradiokretsar
sa valbekanta, vita roken kommer ut...
Registret behover ocksa modemiseras och ha en
del specialfunktioner for att tillgodose kraven fran
medlemmama.
SM5HJZ, Jonas, presenterade ett forslag till en
nyutveckling av ett medlemsregister. Styrelsen
beslutade till att borja med enligt forslaget och
dessutom att Jonas tillsammans med SMOJZT
Tilman, Cristina Spitzinger och SMOAIG Ingemar,
skall utforma en projektplan, kravspecifikation och
titta pa kostnadcma. SMOAIG Ingemar reserverade
sig dock mot den forsta delen av beslutet, Jonas
forslag, Ingemar ansag att det borde finns
standardprogram att tillga som skulle fy 11a behovet,
nagot som kanskc gav honom en del extrajobb i
och med att han efter detta ocksa valdes ut att vara
med och genomfbra beslutet...

QTC Nr 12 2003

Medlemsvarvning
SSA har ett mycket bra lage att varva medlemmar
just nu, bland annat genom att CW-kravet
fbrsvinner. SM4ATJ Hans, drog ett forslag till hur
arbetet med att varva nya medlemmar och nya
radioamatorer skulle kunna drivas for att dra nytta
av medvinden. Detta foljdes av ett grupparbete.
Resultatet blir en kampanj som inleds efter det att
CW-kravet slapps och sedan foljs upp under 2004,
bland annat med specialnummer av QTC och
kontinuerlig information under aret.
Distriktsledama diskuterade ocksa hur arbetet med
kommunikation med landets klubbar skall kunna
fordjupas och foljas upp.
I samband med detta arbete kom en fbrfragan fran
distriktsledama, DL, om en komprimerad
marknadsforingskurs for distriktsledama med
SM4ATJ Hans som ansvarig. Den avses att
genomforas snarast mojligt efter arsskiftet.
Bred a re band
40-metersbandet bli bredare, som bekant, genom
ett beslut av WRC2003. SMOSMK Gunnar
berattadc om bakgrunden till detta och vad som
vantar infor nasta WRC2007 som kommer att
behandla fragan om ytterligare 100 kHz pa 40
metersbandet sa att det aven for oss europeer blir
7.0 till 7.3 sa smaningom och dessutom en
varldsallokeringav 137 kHz.
Verksamhetsberattelsen
Alla papper som skall lyftas skall ocksa tillverkas
och tex ten forfattas. Varje ar gar det at en hel del
arbete med att forfatta en verksamhetsberattelse.
Sammanhallande ansvar for detta brukar landa pa
SM6KAT Solveig. Sa aven denna gang. Hon skall
alltsa skota sammanstallningen av detta dokument
aven for 2003 ars verksamhet. Jobbet skall av
naturliga skal vara klart i god tid fore arsmotet,
redan vid styrelsemotet i februari.
Godkant
SMOSMK Gunnar tog for en tid sedan ett
ordibrandebeslut att SM5TC Ame, skall hjalpa till
med bokforingen pa kansliet. Detta beslut
godkandes av styrelsen.

Vibroplex
SSA har sedan lange haft en gammal unik
Vibroplexnyckel med samlarvarde. Denna saljs nu
till en lycklig agare och SSA far in pengar i stallet
for att lagga ner jobb pa att damma av nyckeln...
QTC i framtiden
Hur skall QTC se ut och produceras i framtiden?
Det skall nu utredas av SM4ATJ Hans, som skall
gora ett forslag till nasta styrelsemote. Forslaget
skall ocksa omfatta antal nummer och kopplingen
till andra media. Styrelsen skall da ocksa titta
narmare pa en samlingsbudget for QTC.
Redan i borjan pa nasta ar skall dock QTC tryckas
av ett nytt tryckeri. Flera tryckerier hade lamnat
anbud. Ett av dem skall nu granskas narmare av
QTC-redaktoren Ernst och SM4ATJ Hans innan
avtal skrivs.
Arsmotet 2004
Arbetet med arsmotet i Borlange fortskrider.
SM4ATJ Hans rapportcradc fran
arrangorsklubbamas arbete villa aven ha SSA:s
engagemang klarlagt. Detta ledde till att styrelsen
beslutade om sex fbrelasningar i SSA:s regi med
foljande rubriker:

SSA.s framtida roll inom amatorradion.
Valkommen till HF-banden.
Stomingar, PLT mm.
VHF.
Contest.
LoTW - Logbook of the World.
SMOSMK Gunnar har uppdraget att tillsammans
med sektionslcdama samordna fbrelasningama.
SSA kommer ocksa att bemanna sin monter med
styrelsefunktionarer som kan svara pa fragor samt
en fragelada.

10-meterstest
SM7EQL Bengt hade skickat in ett skriftligt forslag
om att Sverige gar med NRAU-testen pa 10 m.
Forslaget skickades till sektion HF fbr handlaggning.

Hemsidan
SSA:s hemsida diskuterades. Bland annat ffamholls
i diskussionen att det inte ar DL som skall
presenteras utan SSA. Sektionsledaren Info,
SM4ATJ Hans bcrattade bland annat om statistik
for sidan som ar valbesokt.

Friedrichshafen
Det har i manga ar funnits en svensk monter vid
den stora amatorradioutstallningen i
Friedrichshafen. Den har under aren skotts av
SSA.medlemmar, utan ersattningar. Den har haft
tva huvudsyften, dels att ge information om Sverige
for andra amatorer fran hela varlden och dels att
vara en samlingsplats for svenska besokare.
Det har allt mera framgatt vilken betydelse montem
har.
I ar fanns bland annat QTC med repeaterkartor i
montem tillsammans med viss annan information.
SM4ATJ Hans skall arbeta for att det 2004 blir en
mera komplett svensk monter.
Eramtidensprov
Nar CW-kravet slapps kommer ett nytt moment i
teoriproven att inforas for alia som skall ta nytt cert
for de som avlagger prov i SSAs regi. Det kommer
att ske i form av ett "operatorsprov" dar den
blivande radioamatoren far visa att hon eller han
klarar av att satta sig vid en rigg och ge sig ut i
etem. Sektion utbildning arbetar nu for fullt med
utformningen av detta och synpunkter fran resten
av styrelsen. SM3FJF Jorgen, sektionsledare for
sektion utbildning, bcrattade vid styrelsemotet om
sina tankar kring detta prov och tog aven in
synpunkter och ideer fran resten av styrelsen.

Besokare
Rekrytering och framtid ar nagot som diskuteras
vid alia styrelsemoten. Denna gang fbrslog
SMOAIG, Ingemar, att hans vice DL, SM5XW
Goran skulle fa komma och beratta om sitt
rekryteringsarbete i Sbdertom. Det godkandes av
styrelsen. Men detta uppdrag nadde enligt uppgift
Goran forst till frukostkaffet pa sondagen, varfbr
det blev en rivstart att forbereda dagen och som
resultat att XYL fick roa sig pa egen hand vid en
tidigare planerad familjeverksamhet. Det lar ha
kostat kompensation...

Kostnader
SMOAIG forsokte ocksa under ovriga fragor att fa
extra pengar till sin budget att lagga pa hobbymassan i Stockholm. Detta fbranledde ingen atgard
fran styrelsen. Under diskussionen framkom dock
att SM0 redan hade pengar i budget som inte
forbrukats.
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Saljes

Gratis for medlemmar - hogst 200
tecken.
Mer an 200 tecken: Grundpris 40 kr,
darefter 5 kr for varje paborjad grupp
om 40 tecken.
Affarsmassig annonsering samt for
icke medlemmar. Grundpris 100 kr
for 200 tecken och tillagg 10 kr per
grupp om 40 tecken.
Text och betalning i forskott - skall
finnas senast den 10:e i manaden
fore inforandet hos: SSA, Box 45,
191 21 Sollentuna.
Postgiro 2 73 88-8.
Bankgiro: 370-1075.

1

Adress for hamannonser
QTC, Trakvista Bygata 36,178 37 Ekero
Tel/Fax 08-56030648
e-post: qtc@svessa.se

Kopes
□ Kopes.
• Bordsladdare till IC-2E. 16 HT. Beteckning BC-30. BC-35. BC-36.
SM3XJD Bengt Elmfors 0) 073-8155137
□ Kopes.
• Drivror 6AW8A 1 el 2 st.
SM4ASX Lennart O) 019-24 60 13

□ Kopes
• PC Arbetsminne. SDRAM 128Mb el
256 Mb, CAS RAS 3 clocks, Cycle
Time 7 clocks, Bank Cycle Time 9
clocks 100 Mhz. Till basta pris.
• Teleskopantenn. Till 2-m barbar med
BNC-kontakt.
Svar till: SM4MDV Tomas, Nora,
tomas_andersson_@telia.com
(J) 0587-10458
□ Kopes
• Signalskarm for blinksignalering
• Signallykta med jalouis for blink
signalering.
• Heliograf for telegrafering med ”Solkatt”
• Armens radiostation 15WB (exkl.
trampgenerator)
SM5BLC Bosse O’ 08-755 99 05
□ Kopes
• Blandarror 7360 och 6 JH8, finns i bla
Swan och Yaesu. aven en defekt eller
hel trx Atlas 350 XL.
SM6CVL Olle 0) 033-127631
e-post; sm6cvl@svessa.se
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□ Saljes, allt ska bort!
• GP antenn Fritzel GPA 30 for 10, 15
och 20 meter. Priside 400:• 2 m handapparat Yaesu FT208R.
Ackarna kass. Priside 400:- kr.
SM0LKF Magnus
0)08-71 1 01 94, 070-681 97 30
□ Saljes
• 1,2V R6 Ni-Cd accar med lodoron samt
Ni-Mh accar 45x16x6 mm.
4:- st. exkl. frakt.
• Minihogtalare i lada med fastbygel och
kabel. 50:• Elkabelsats m sakr.hallare for
radiomont. 10:• Kondensatormikrofoner med kabel.
25 kr.
SM4OND Bengt 0) 0250-12970
□ Saljes
• IC-706 MK2 HF+50+144 MHz med
nytt kretskort. Bytt av SRS Karlstad ar
2001. Med tillbehor. Pris 7000:• Prsident Jack 26-30 MHz. AM, FM,
SSB. Med originalkartong. Pris 1500:SM3XJD Bengt Elmfors 0) 073-8155137
□ Saljes
• Icom IC 271H 2m allmodestation 100W
med DTMF-mic, i UFB-skick, priside
5000 kr
• Kenwood TS-520 KV-station. Se test i
QTC nr 4 - 2003, pris 1500 kr
SM4VZK Andreas Bertilsson
0)0243-241299
e-post: sm4vzk@svessa.se
□ Saljes
• Sangean ATS-909 som ny 2200 kr.
• Icom IC-706Mk2G med DSP, mycket
lite anvand PS-85 Power 1 1000 kr.
Allt i originalkartonger.
SM3HZA Matz 0) 0706001024
e-post: sm3hza@hotmail.com
□ Saljes
• Kenwood TS-520 HF-rig inkl CWfilter. 1.300:SM6MIS Sten O> 031-135999
Sten.thorburn@swipnet.se
□ Saljes
• Radioror, cirka 75 st, 200:• Radioror, cirka 130 st, 300:• Radioror, tier an 200 st, 400:Alla tre, 600:- Hamtpriser.
Curt SM5AHK (2) 08-663 96 59 em
□ Saljes
• 3 el kv beam 10-15-20 m, MACO SY33, kraftig konstruktion, 1800:• Ocsilloskop 2 kanaler 10 MHz Telequipment DI01 1, 800:SM7PER/Per (2) 0456-39782,
e-post sm7per@telia.com
□ Saljes
• Icom IC-706 Mk II som ny. Extra filter:
1,9 kHz och 350 Hz. Pris 7300:• TNC: PK-232 MBX korklar med dator
och programmodul for Packet, RTTY,
Amtor, CW m.m. Pris 2200:SM0AGD Erik (2) 08-591 29417
e-post: sm0agd@svessa.se

□ Saljes, allt ska bort!
• Icom IC751 med extra filter, behover
trimmas 2.500:-,
• 2 st IC2E 2.000:-fdr bada,
• ICM7 Marin VHF, fordrar cert.
1.500:• QRO slutsteg Henry 4K ultra under
ombyggnad, 3-fas med 3CX1500A7,
extra ror medfoljer lagst 14.000:• QRO-prylar: motordrivna switchar,
vridkond, spolar, vakuumrelaer,
enhetspriser 300:-/st
• Antennrotorer: Daiwa, ny med
man.app o 2 motorer 5.000:-,
• Beg Hygain CDR300? 1.500:• Specialbygge, vrider det mesta,
man.app saknas 500:• Radioror:YL1070, YL1071, katodstraleror 1", QB4/1100, 4CX350A,
4CX3000A med sockel o glodtrafo, div
smardr.
• Antenn CueDee 5-6 ele 14 MHz samt
div annan ant materiel.
• Slutsteg, f d MTD bortskankes, kan
konv till 70 cm.
• Spartrafo 220/110 V 0,5KVA
• Likriktare, Magnetic 220V/14 V DC
kanske 50 A
• Oscilloscope Philips, 2 kanal 25 MHz
Mm mm
SM7BIC Lennart
e-post: lennart.michaelsson@telia.com
(2) mobil 0705141010
□ Saljes
• Drake tr-7 med ps-7, eleklriskt och
optiskt i mycket fint skick, 6.000.• Signal one, cxl 1 a i optiskt och
elektriskt mycket fint skick med
servicemanual o agar dto. 16.000- eller
byte.
• Jag har en Drake r8 mottagare staende
i nyskick med agar o service manual i
originallada. 7.000.- eller byte.
SM5AM Arne Sonnergaard
Hemma efter den 10 december.
0)08 571 522 65 eller
e-post: marnesacsi.com.

□ Saljes
• M2Ant: 2MCP22,436CP42 (Nytt)
• Vargarda 13EL70 (Nytt)
• GP-Comet 2/70/23
• Yeasu KR-800SDX
• IC-735
• IC-275H
• RF-Concept PA 144MHz/170W
SM0WAF Stefan Wannhoff
0) 073-0371483
e-post: stefan.wannhoff@ericsson.com

QTC Januari - 2004
Hamannons - nasta inforande:
Text och betalning i forskott - senast
Fredag 12 December
SSA kansli, Box 45 191 21 Sollentuna
Postgiro 2 73 88-8. Bankgiro: 370-1075.
e-post: qtc@svessa.se
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New books and CDs for worldwide radio!
HF E-mail radionets and digital data decoding
2004 SUPER FREQUENCY LIST CD-ROM
all broadcast and utility radio stations worldwide!

+

□J

□ Saljes.
Fungerande amatorradioutrustning
saljes som helt paket p g a dodsfall:
• 9 M Vargardamast (med rostfria
skruvar).
HAM II Rotor.
Fritzel FB-33 3-ele tribander.
9-ele yagi for 2 M.
Allt kablage.
Transceiver Sommerkamp FT-277
manual.
RX Hallicrafter SX-117 + manual.
Daiwa SWR-meter CSW-216.
2M Transverter ’’Magnum 2”.
Brown bros. El-bugg.
Pris cirka 7000:Goran 0) kvallar: 073-7304349

Stulen utrustning
Handapparat ICTS IE med serienummer
003615. Stulen ur min bil i Orebro
nagon gang mellan torsdagen den 6/11
och mandagen den 10/1 1. Kvar i bilen
fanns laddare och handmikrofon.
Blir nagon erbjuden att kopa den eller
ser den i n&gon annons vanligen kontaka
mig. SM4WWG Jorgen,
e-post: jorgen@overgaard. nu

Prenumerera pa

BingoLotter
och stod
ungomsverksamheten i

SVARK, SK7AX!
Du far dem bekvamt hemskickade i
brevladan for 4 veckor i taget!
Betalar gor du till SVARK’s postgiro

Kontakta SM7UGE, Fredrik, for
mer information, Tel: 036-100 153
eller sm7uge@spray.se

10,100 entries with latest schedules of all clandestine, domestic and
international broadcasters on shortwave. 10,200 frequencies from our
2004 Utility Radio Guide. 19,600 formerly active frequencies. All on
one CD-ROM for PCs with Windows™. 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! • EUR 25 = SKr 220 (worldwide postage included)

THE 2004

KUNGENFUSS
PUBLICATIONS

2004 SHORTWAVE
FREQUENCY GUIDE

Kllnoonlu»

2004 SHORTWAVE
FREQUENCY GUIDE

Simply the most up-to-date worldwide radio handbook available today.
Really user-friendly and clearly arranged! Contains more than 20,000
entries with all broadcast and utility radio stations worldwide from our
2004 Super Frequency List on CD-ROM, and a unique alphabetical list of
broadcast stations. Two handbooks in one - at a sensational low price!
532 pages • EUR 35 = SKr 310 (worldwide postage included)
Special package price: CD-ROM + Shortwave Frequency Guide = EUR 50 = SKr 440.
For more package deals and a full list of our products see our website and catalogue: books,
CDs, frequency databases. WAVECOM Digital Data Decoders = the # 1 worldwide: ask
for details. Cracks Pactor-2 and its variants, plus 100+ other modes! Sample pages and
colour screenshots can be viewed on www.klingenfuss.org. Payment can be made by AmEx,
Eurocard, Mastercard. No cheques! Please ask for our free catalogue with recommendations
from all over the world. We've been leading in this business for 35 years! ©
Klingenfuss Publications • Hagenloher Str. 14 • D-72070 Tuebingen • Tyskland
Fax+49 7071 600849 • Phone 62830 •info@klingenfuss.org -www.klingenfuss.org

Kommersiellt - Kopes

Skankes

□ Kopes
• Begagnad radio och hobbyrelaterade
produkter av senare argang kopes. Hela
dodsbon kopes och man kan fa hjalp att
ta ner antenner och master.
SM5GW Gunnar
0) 08-7652118/fax. mobil 0705-253795

□ Skankes
• QTC argang 1983-2002 (kompletta)
bortskankes.
SMOOFW Henry 0) 08-59091832
henryjansson@comhem.se

\ \ \ \

X-

23 CM MOSFET LINEAR POWER AMPLIFIER BY DB6NT
milled Aluminium case
These new developed power amplifiers, equipped with ✓
Dear Customer and Triends!
LD-MOSFET's are characterised by high linearity of the ✓
Input: SMA female
output signal and by a high efficiency (up to 55 %).
Thank-youforyour trust in our
Output: N female
These amplifier modules are thermally very stabile and
company.
operating voltage +26 V
can be used due to their high linearity for all operating
modes, especially SSB / DATV I DVBS I DVBT.
Merry
X-Mas
and a Happy
12 - 14 V control voltage
Compared with previous amplifiers in 12 V technologies
Hew ''Year!
NEW - NEW - NEW - NEW
with bipolar transistors (modules) a new generation of
suitable power supplies and
23 cm linearity amplifiers has start with these amplifiers.
*
dissipators are available
Complete modules with power supply will follow.
Type
MKU 13100 A MKU 13100 B MKU 13200 A MKU 13200 B
Frequency range MHz:
1240-1300
1240-1300
1240-1300
1240-1300
Input power:
0,3 Watt
5 Watt
0,5 Watt
>10 Watt
Output power at 50 Ohm:
>100 Watt
>100 Watt
>200 Watt
>200 Watt
Saturation power:
typ. 150 Watt typ. 150 Watt typ. 250 Watt typ. 250 Watt
Built-in Sequencer
no
no
yes
yes
Price:
1695 EUR
895 EUR
795 EUR
1495 EUR
♦

nr T

♦

•

We develop and manufacture professional devices for frequency range 1 ...50 GHz according to customers specification, like amplifiers, mixers, oscillators.

UHIXIE electronic smbH

t

QTC Nr 12 2003

MICROWAVE COMPONENTS

For more technical details,
please visit our website.
www.db6nt.de
E-mail: kuhne.db6nt@t-online.de

Kuhne electronic GmbH
Scheibenacker 3
D - 95180 Berg I GERMANY
Tel. 0049 (0) 9293 - 800 939
Fax 0049 (0) 9293 - 800 938
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DX-redaktor: SM6CTQ/Kjell Nerlich,
Parkvagen 9, 546 33 Karlsborg.
Tel 0505-12000 Fax 0505-131 75
e-post:ctq@algonet.se
Bitr. red. SM40LL Roland
DXCC-information: SM5DQC Osten
QSL-information: SM6FKF Fredy
Radioprognos SM5IO/Stig

Viktig DXCCinformation

Testa Merna

WfiRC
Vill du bli en varsting pa
WARC-toppen?

'

CO

CC

16
5
4

1

MHz

SM3EVR
SM5AKT
SM3NRY

SM0AJU
SM5CEU
SM7TE

SM4ARQ
SM6A0U

335
327
324
316
315
312
306
303

9 SM7FIG
10 SM0KRN
11 SM7CQY
12 SM6CC0

13 SM2AQT
14 SM7DZD
15 SM7BHH
16 SK4BX
17 SM7WDS
18 SM6CMR
19 SK7AX
20 SM5AHK
21 SM6CTQ
22 SM7GIB
23 SM7EH
24 SM4EM0
25 SM0DJZ
26 SM5AQD
27 SM4OLL
28 SM6AHS
29 SM5BMB
30 SM5DQC
31 SM4CTI
32 SM4BNZ
33 SM7DLK
34 SM6CTC
35 SM6NJK
36 SM3QJ
37 SM6MCX
38 SM7CNA
39 SM3CBR
40 SM5HV/HK7
41 SM6DIN
42 SM6T0L
43 SM7CZL
44 SM7SEL
45 SM1TDE
46 SM3PZG
47 SM6MSG
48 SM3TLG
49 SM5JPG
50 SM6BWQ
51 SK6HD
52 SM6LQG/PA
53 SM4DHF
54 SM3VAC
55 SM4AI0
56 SM6TEU
57 SM0BNK
58 SM5DAC
59 SM7RDT
60 SM7WT
61 SM7BAE
62 SM7DXQ
63 SM3WMU
64 SM7NGH
65 SM6WXL
66 SM3EAE
67 SM7LZQ
68 SM2BQE
69 SM7TOG
70 SM4CQQ
71 SM6WT
72 SM5CSS
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
24
1
2
3

SM7WJC
SM5ENX
SM5CCT/QRP
SM7FTG
SM4GVR
SM3GBA
SM7GXR
SM6SLC/QRP
SM7VXS
SM5TRT
SM6HRR
SM7AST/CT
SM4VPZ
SM6SLF
SM6UM0
SM4AMJ
SM4ATE
SM4RIK
SK6SJ
SM2RI
SM7PGH
SM7TGE
SM7SPP
SM7BUR/VE3
SLOZS
SM4RLD
SM5LNS
MHz
SM3EVR

SM3NRY
SM5AKT

302
301
300
299
298
297
296
293
293
291
284
282
281
281
279
275
271
269
266
265
261
261
259
254
253
251
250
249
239
238
237
233
226
225
225
221
219
219
212
210
207
206
201
200
197
185

181
178
174
166
166
164
158
152
138
137
131
129
129
120
119
113
113
102

102
93
89

75
72
72
70
70
65
61
61
61
59
59
59
47
45
42
40
36
34
22
21
20

332
316
312

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SM0AJU
SM5CEU

SM7TE
SM7FIG
SM6CC0
SM7WDS
SM4ARQ
SM6A0U
SM7CQY
SM0KRN
SK7AX
SK4BX
SM6CMR
SM5AHK
SM6CTQ
SM7BHH
SM7EH
SM40LL
SM5AQD
SM7GIB
SM2AQT
SM5BMB
SM4CTI
SM5DQC
SM6CTC
SM4EM0
SM7DZD
SM3QJ

32 SM4BNZ
33 SM6DIN
34 SM5HV/HK7
35 SM1TDE
36 SM0DJZ
37 SM3CBR
38 SM4DHF
39 SM6AHS
40 SM6MCX
41 SM7SEL
42 SM3TLG
43 SM5JPG
44 SM6TEU
45 SM6MSG
46 SM0BNK
47 SM6NJK
48 SM6LQG/PA
49 SM7CZL
50 SM6BWQ
51 SM6T0L
52 SM7CNA
53 SM3WMU
54 SK6HD
55 SM4AI0
56 SM5DAC
57 SM7BAE
58 SM7WT
59 SM3VAC
60 SM7LZQ
61 SM7DXQ
62 SM7DLK
63 SM7RDT
64 SM7FTG
65 SM3GBA
66 SM5ENX
67 SM7PGH
68 SM5CSS
69 SM7T0G
70 SM7VXS
71 SM2BQE
72 SM7BUR/VE3
73 SM6WXL
74 SM7AST/CT
75 SM3PZG
76 SM6WT
77 SM4RIK
78 SM7WJC
79 SM7GXR
80 SM7NGH
81 SM5KUX
82 SM5CCT/QRP
83 SM7SPP
84 SM6SLF
85 SM6SLC/QRP
86 SM4CQQ
87 SM7TGE
88 SM2RI
89 SM4GVR
90 SK6SJ
91 SM3EAE
92 SM4ATE
93 SM4VPZ
94 SLOZS
95 SM5LNS
96 SM4AMJ
97 SM4RLD

303

301
296
291
290
289
278
277
275
271
263
262
261
254
254
254
252
249
246
246
245
243
240
239
239
237
230
216
215
214
211
208
206
206
206

196
192
186
185
185
184
174
173
167
165
160
154
153
150
147
147
145
130
124
119
117
99
94

2

ro ro
GJ

o

gj gj

go co co

199
190
189
184
181
180
179
176
174
162
161
156
156
155
149
141
139
136
136
129
126
125
124
122
121
121
113
110
107
103
101
89
87
85
84
78
78
76
75
72
70
68
66
66
59
57
51
47

C
X
J

18
1
2
3
4
5
6
7
8

204
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Pa 80 och 160 meter kommer man att ha speciella vertikalantenner och hoppas pa bra konditioner till Europa. Under CQ
WW C W Contest var anropssignalen T32 WW och i tavlingen
startade man iklassen multioperator multitransmitter.
I iorhandsuppgiftema raknar man med att stanna pti on till
den 8 december och efter tavlingen blir loljande operatdrer
aktiva T32MP (KOMP), T32K.V (NOKV), T32ZA (WOZA),
T32ZM (NOZM), T32N (NOOT), T32YL (Cheryl Muhr,
NOWBV) och T32TF (KTOF).
QSL-information: T32WW, T32MP och T32KV via NOKV.
T32ZA via WOZA. T32ZM via NOZM. T32N via NOOT.
T32YL och T32TF via KTOF.

230
224

TJ-

UTGAENDE byra:
SM5DJZ Jan Hallenberg
Andersberg, Vassunda,
741 91 KNIVSTA
Tel 018-38 13 99 djz@swipnet.se

T32 - Christmas Island,
Denna aktivet ar sponsrad av Western
Wireless Contest Club. Man raknar med
att fa anvanda Cook Hotell pa Christmas
Island och manga operatdrer har nu
anmalt intresse att fa vara med.

.■><8
296
294
285
284
272
272
271
263
262
258
255
253
244
238
237

CD CO

QSL-Service!

Europa Island,
Denna aktivitet startade den 25 november
och enligt de uppgifter jag nu fatt skall de
stanna pa on till den 15 december. For att
fa mer information rekommenderas ett
besok pa den mycket fomamliga hemsidan
pa Internet http://europa2003.free.fr/
Pa hemsidan far du veta mer om frekvenser, operatdrer, sponsorer och loggsokning.
QSL skall sandas via F5OGL eller via
REF-byran.

1 SM3EVR
2 SM5AKT
3 SM3NRY
4 SM0AJU
5 SM0KRN
6 SM6CC0
7 SM5CEU
8 SM6A0U
9 SM6CMR
10 SM7BHH
11 SM7FIG
12 SM2AQT
13 SM7CQY
14 SK7AX
15 SM0DJZ
16 SM6CTQ
17 SM5AHK
18 SM7GIB
19 SM4ARQ
20 SM4CTI
21 SM4BNZ
22 SM5DQC
23 SM7DZD
24 SM5HV/HK7
25 SM3QJ
26 SK4BX
27 SM4DHF
28 SM3CBR
29 SM4EM0
30 SM30KC
31 SM7EH
32 SK6HD
33 SM5BMB
34 SM40LL
35 SM6AHS
36 SM6CTC
37 SM1TDE
38 SM7CNA
39 SM0BNK
40 SM3VAC
41 SM6L0G/PA
42 SM6TEU
43 SM7BAE
44 SM6T0L
45 SM3PZG
46 SM7TE
47 SM5AQD
48 SM7CZL
49 SM5DAC
50 SM6BWQ
51 SM2BQE
52 SM7DLK
53 SM7WT
54 SM6DIN
55 SM6MCX
56 SM7LZQ
57 SM3EAE
58 SM4CQQ
59 SM4AMJ
60 SM5JPG
61 SM3WMU
62 SM7WJC
63 SM7RDT
64 SM7T0G
65 SM5ENX
66 SM6NJK
67 SM6VVT
68 SM7GXR
69 SM4CJY
70 SM4RIK
71 SM5CCT/QRP
72 SM4AI0
73 SM7NGH
74 SM7AST/CT
75 SM7BUR/VE3
76 SM2RI
77 SM4GVR
78 SM6MSG
79 SM5CSS
80 SM4ATE
81 SM7TGE
82 SM4RLD
83 SLOZS
84 SM5LNS
85 SM7DXQ

’T ’ T TT
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DX-red SM6CTQ Kjell

Contestprogram
En paminnelse: Ni som har olika contest
program maste manuellt ga in och andra
sa att TO4E och TO4WW tillhor DXCComrade Juan de Nova och Europa Island.

10MHz

S

November har varit en intressant manad.
Manga har tillskrivit mig och undrat om
donna cykeln har tre toppar? Ja, man kan
faktiskt undra. Redan den 29 oktober
registrerades hoga solflackstal. Utbrottet
pa solen har medfort att HF-banden vid
flera tillfallen varit helt obrukbara. VHFspalten redovisar sakert helt andra
iakttagelser med fantastiska konditioner
via norrsken och tropo.
Redan har i inledningen maste jag
namna att 3Y0/P Peter Island expeditionen blivit installd. Gruppen meddelar nu
att man flyttar fram denna expedition till
ar 2005 och utlovar da en storre och battre
satsning.
I manadens spalt redovisas WARCtoppen och aktivitet i den just nu avslutade tavlingen CQ WW DX CW-contest.
Jag vill annu en gang paminna om hjalp
vid sponsring. Lake Wettem DX Group
gar in och stodjer DX-expeditioner men vi
behover hjalp fran er DXare. Stora som
sma bidrag emottages tacksamt. Sander du
in 100 kronor blir du aven medlem i
gruppen. Enklast satter du in en slant pa
postgiro LWDXG 18 02 66-9. Redovisning sker har i spalten.
Jag vill passa pa att tacka medarbetare i
spalten och alia bidragsgivare for all
information. Utan er hjalp hade det inte
blivit nagon DX-spalt.
Redaktionen onskar er alia en Riktigt
God jul!

Speciellt viktig for
Dig som dr aktiv pd
"The magic band", 6
meter!
Nu ar ocksa bade
HZIMDoch 7Z1SJ
godkanda for DXCC.
Om Du har haft nagon
av dessa stationer
med pa en ansokan
till ARRLoch fatt en
’’credit slip” med ”no documentation
received” for dessa stationer, sa
hor av Dig till mig sa ordnar jag en
omedelbar uppdatering utan kostnad.
Jag behover heist en kopia av ’’credit
slip” om Du inte redan skickat denna
till mig for DX-topplistan.
73/DX de Osten SM5DQC

I QTC:s mars-juni-sept-dec-nummer
publiceras uppdaterad lista. Rapportera till
Roland RaystJI, Gardeniag. 10,
703 53 Orebro. Email: sm4oll@svessa.se

w
o

Efter dratal av problem med SaudiArabia pa 6 meter!
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QSL-information
SM6FKF Fredy: sm6fkf@svessa.se
VIA

CALL

VIA

CALL

0E5GML
GMOWRR
OH2BC
ZL2III
DK2ZF
ZS5WI
K4SV
ON4CKY
HL2AQN
KA5BQM
SP5PPK
F8BOF
TA2ZV
WA4WTG
JA6EV
TF3MM
TF3MM
RZ9UA
VK4VB
OK1DXE
0N4ANT
VK2GND
DJ8NK
XE1RAB
XE2WCG
I2FGP
N1QAE
ZS6AMX
N3LDY
VE3DZ
w

9A3TF
9A1ADE
EA5KW
7M2VPR
JA3AA
JAOUMV

UA3DX
DL4MDO
IN3ZNR
VK4EJ
EA5KB
LU7AWP
BA4RD
BV2KI
K1RO
YL2KL
W8QT
ZS6WPX
CE1VLY

VE3EXY
LU3HAK
K7JA
CT1BWW
CT1ILT
KZ5ROR

K1BV
»ux

Khgq
VE7DP
DK20C
HA7JJS

ED1SGE
ED2URP
ED5SLO
ED6TSF

QSL-information och adresser p& aktiva stationer. Eftersom vissa lander inte har nagon fungerande QSL-byra far man ibland sanda
QSL-kort direkt. Nar du sander ett kort direkt nfaste du bifoga 1 IRC eller 1 dollar for att tacka svarsportot. Med ditt QSL sander du
aven ett kuvert med din adress. Du far garna sanda ett bidrag eller information till Fredy via hans Internetadress: sm6fkf@svessa.se
CALL

EK5ZI
EM3QLH
E010M
EO58L
EP3PTT
ES8J
EW6GF

F8KFI
FG/F5CW
FH G4IRN
FK/A1JCF
FO/JA4GXS
FP5AH
FR5/0N4LAC
FW/AC4LN
wr

CALL

VIA

I5/W8ILC
K/DF5UL/P
M1AIX
M5GIR
’M5Y

W8ILC
DF5UL

VIA
K5JIM
W1SRD
K8WK
JQ6IAP
JA6HJP
W4WX
JE2HCJ
JF1OCQ
JJ2NYT

EA1AAA
EA2MG
EA5HQ
EA6ZX
EA7HZ
EA7DA
UXOFF
UR5QRB
UX7MA
UR4LXB
EP3CQ
ES1AX
DL8KAC
EY8DV
EZ8BO
F5INM
F8CMT
G4IRN
JA1CF
JA4GXS
W3HNK
ON4LAC
UA4WHX
F6AJA
GOPSE

cor um

F5EOT
DJ2MX
F5CWU
F2YT
RZ3EC
UA1RJ
RU3DI
RK3UWA
UK8AR
PA4PA
RW6HS
RW6HS
K2PF
USOMR
W1LR
N3ME
DJ1HN
W5EW
W6WRX
VA7CMR
VA3TEE
VK3JMG
VK4AAR
JA1KJW
VK3DYL
IS

|d4OBK/P
GM6UW
GQ3UML
GQ4YYB
GS2MP
GZ7V
HA/WOYR
HB0/HG4LGN/P
HB9A

Hfeo2pgorl
HF55KAB
HG1OMV
HH4/N2WB
HI8/JA7KAC
HJ3ISB
HK0/W4WX
HK6PSG

IKff

MOBLF
G3UML
G4YYB
N3SL
MOCMK
WOYR
HG4LGN

MEt

IH9/IK2XRJ
IIOVP

K2FIQ

IS0/IZ1EPM
IU7LE
J20RM
J3/N2GA
J48ALO

7CCF
HB9DNX
ZOEJQ
5KKW
5KKW
K3OYY
Z8CCW
Z1EPM
7PXV
DL2JRM
N2GA
SV2DGH
IV3NVN
KK4WW
PA5ET
N4USA
JE1XXG
SP3WVL
JA7KAC

J75ZH
J79UGF
JE1XXG/JD1
JWOHU
K2AC/KH2

P
.
W5SJ
RW6HS
RK4CYW
UA1OMS
UA1RJ
RA1AR
RA4AV
EA4URE
G4IRN
SMOWKA
SP2ZIE
SP1PBT
DL7V0X
HB9DTA
IK8UND
G4DHF
DJ7RJ
OR5EU
JA5EIY
SP5DRH
Z31MM
TI2KAC
WOIZ
GOECX

HR1AGC
I2RFJ
IK4DRY
IK7BRX
IW3RUA
JA1NVF
JA7AYE
JH8MYB
JROCGJ
K2ZR/4
KH3/KT3E
LA6EIA
LU8XP
N4QB
0N4AFU
0Z5KU
PU7EEL

GM3JOB
NF7T
W6RKC
VE3EJ
NE8Z
DF8AN
VE9DX
W1VE
N4OX
W5OXA
WOYR
KH2JU
NE8Z
KA9WON
VA2TKH
VO1GO
G4GUA
JS1DYB
HSOGBI
N1UR
XW2A
JG1OWV
W2FB
IZ8CCW
IZ8CCW
YB1XUR
IW

SP1EG
SP5KAB
HA3HK
N2OO
JA7KAC
EA5KB
W4WX

HL5FBT
HL2UOK
UA4WHX
N6FF
W2YR
DK7AO
IODJB
I0VWV
VR

ADRESSER
4S7NE
4W3CW
9A3Z
A41 MA
BG7IDX
BX4AB
CE7ZK
DJ8FW
DL7NFK
DS5XUA
EA4AAA
ER1AU
EZ8BP
F60IE
GORCI
HA5NG
HL2XKU

RA3AR
RV6LDX

S21P
SP8TK
ST2NH
SV1FJA
TF1A
UA1TBK
UR3HC
UR7IJQ
UT2FA
UX5MZ
V21BBQ
VK3DK/P
VK3TZ
VU2NJN
WB2RAJ
XQ5SM
YC0WM
YO9HP
ZL3CW

VK4TI
TA3BN
LZ1JZ
YO2BV
WOMHZ
SP8GMU
EA7JX
IK7JWX
5B4XX
K4JDJ
ZS2JL

vm
YP4
YS1UL
YU8/SP8GMU
YW6P
ZAOIS
ZC4RAF
ZD7XX
zr jJL

zkTsdw

MWO
ZP5AA
PY3ARD

ZP8VAO
ZW90S

Nelson Ranasinghe, 18 Katana Housing Scheme, Demanhandiya 11270, Sri Lanka
Peter McKay, UNMISET, P. 0. Box 2436, Darwin, NT 0801, Australien
Denis Vincek, Josipa Karla Tuskana 8, HR-49218 Pregrada, Kroatien
Younis Albeloushi, P. 0. Box 1470,111 Muscat, Oman
Zhang Yang, P. 0. Box 269, Gongbei, Zhuhai, Guangdong 519020, Kina
Lucky, P. 0. Box 922, Taichung, Taiwan
Percy Raurich, P. 0. Box 15. Puerto Montt, Chile
Ben Muller, P. 0. Box 6, D-29387 Bad Bodenteich, Tyskland
Klaus Mohr, Am Anger 12, D-95488 Eckersdorf, Tyskland
Eun Hee Lee, P. 0. Box 5, Ullung Island 799-800, Sydkorea
Jose Manuel Arias de Leon Ruiz, P. 0. Box 24073, E-28080 Madrid, Spanien
Valentin, P. 0. Box 1514, MD-2043 Kishinev, Moldavien
Vladimir Zinevich, P. 0. Box 168, Ashgabat 744017, Turkmenistan
Patrick Tondu, 33 rue Lebrix-Mesmin, F-33700 Merignac, Frankrike
Alan Gibson, 1 Oakleigh Road. Grantham. Lincs. NG31 7NN, England
Andras Szilagyi, P. 0. Box 88. H-1554 Budapest, Ungern
Park Young Ai. 101 -706 Lucky 2 Cha APT, Kyodong, Sokcho, Kangwondo 217-060,
Sydkorea
Agresio Giron, P. 0. Box 5355, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Ivano Rigoli, Via Spluga 3,1-21050 Gorla Maggiore - VA, Italien
Stefano Zoli, Carrarone Chiesa 21,1-48010 Mezzano - RA, Italien
Silvestro Mammola, Via Martiri di Via Fani 110,1-71100 Foggia, Italien
Pietro Florio, P. 0. Box 0,1-32028 Tolmezzo - UD, Italien
Katsumi Yoshinuma, 17-6 Wakamiyadai, Yokosuka 239-0829, Japan
Nobuyasu Hosaka, 98-118, Haramae, Oogawara 989-1201, Japan
Susumu Harada, 3-8 Taga, Mikasa 068-2152, Japan
Takashi Shimizu, P. 0. Box 5, Tateshina Kitasaku, Nagano 384-2305, Japan
Dick Stein, 206 Apt.2 Southard Street, Key West, FL 33040, USA
John Lee, P. 0. Box 153. APO AP 96558, Johnston Atoll, USA
Ole Forr, Frya, N-2647 Hundorp, Norge
Cosme Alfonso Averna, 17 de Mayo 515, 9410 Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina
Joe Veras, P. 0. Box 1041, Birmingham, AL 35201, USA
P. 0. Box 41, B-9400 Ninove, Belgien
Kurt Jensen, Thuroevej 27 Starup, Hederslev, Danmark
Murilo Martins Ferreira Filho, Av. Sabiniano Maia 715, 58200-000 Guarabira - Paraiba,
Brasilien
Dmity K. Darkov, 115211 Moscow, ul. Borisovskie prudy 10-1-108, Ryssland
Alexei V. Lyashenko, P. 0. Box 73, St. Yegorlykskaya, Rostovskaya obi. 347660,
Ryssland
Imran Ahmed, 606/D, North Kafru I, Dhaka-1206, Bangla Desh
Jerzy Miskiewicz, ul. Walecznych 17, PL 20135 Lublin, Polen
Dr. Nader Abd Elhameed Ali Omer, P. 0. Box 1471, Khartoum North 13311, Sudan
Nektarios Athanasiou, 50 Ermou St., GR-16233 Byron, Athens, Grekland
Haraldur Sigurdsson, Midvangi 159, IS-220 Hafnarfirdi, Island
Alexander Pochekaev, P. 0. Box 3, Novogorod 173020, Ryssland
Alex Nakonechij, P. 0. Box 84, Kremenchug 39631, Ukraina
Roman Shapovalov, vul. Khersonska 61, Slovyansk, Donetska Obi. 84108, Ukraina
Serge Platonov, P. 0. Box 44, Odessa, Ukraina
P. 0. Box 136, Lugansk 91057, Ukraina
Antigua & Barbuda Radio Club, P. 0. Box 965, St. John’s, Antigua
P. 0. Box 1068, Croydon 3136, Victoria, Australien
A. L. Burt, 3 Moyston Close, Vermont, South Victoria 3133, Australien
Somashekhar Bhat, C16A, Kailas Quarters, Manipal 576119, Indien
Dick Kashdin, 4591 West Overlook Drive, Williamsville, NY 14221, USA
Fernando, P. 0. Box 2841, Concepcion, Chile
M. Minis Darbagindo, SH, P. 0. Box 4602 JKP, Jakarta 10046, Indonesien
Alex Panoiu, Pleasa, RO-2038 Prahova, Rumanien
Jacky Calvo, 31 Raurenga Avenue, Epsom - Auckland, Nya Zeeland
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Tabellen visar sannolikheten att fa forbindelse for alia amatorband pa kortvag (1.8-28 Mhz) och varannan timme (02-24) GMT. Sannolikheten
anges i procent. ”9” betyder 90-100 %, ”8” 80-89 %,..., ”2” 20-29 %, ”1” 10-19 % och ”o” 5-9%. Mindre an 5 % markeras med
(”:” for
timmarna 08 och 18). Vidare forklaring finns i QTC nr 3 2001.
SM5IO. Stig stig.boberg@bredband.net
QTC Nr 12 2003
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SM0DZL Anders Svensson

Biabarsvagen 9

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

761 63 Norrtalje Tel 0176-198 62

Redan nu kan vi gdra bokslut pd amatorradiosatellitverksamheten for 2003.
Tyvdrr lade Columbia/STS-107 kraschen den 1 februari sordin pd stdmningen. Nagra av de gamla trotjdnarna bar gait i graven eller hlivit oanvdndbara t ex UO14, AO27 och AO-10. De som kampar vidare dr AO-7, RS-15
FO-29, SO-41, SOSO, UO-11, AO-16, UO-22, 10-26, GO-32 samt NO-44
For drygt ett ar sedan slutade RS-12/13 att fungera men en kort tid senare hordes
’’modersatelliten” Kosmos-2123 pa 150.000 MHz. Forhoppningen var att nar den
tjanat fardigt som navigationssatellit i Tsikadasystemet skulle den aterga till
amatorradio men tyvarr blev sa inte fallet.
Den 26 juni 2003 placerades ett antal picosats i bana runt jorden. Flera av dem
hade sandare pa 70 cm men ingen har fatt nagot Oscamummer. Bland annat var
det 2 st danska satellites den ena AAU CUBESAT fungerade en kortare tid och
den andra DTUSAT fungerade inte alls.

ISS International Space Station #25544 1998-067A
Till foljd av Columbiakatastrofen minskade man antalet astro/kosmonauter pa
International Space Station till 2. Amatorradioaktiviteten pa ISS drogs ner till ett
minimum. Det var mest kontakter med skolor och liknande under ARISS
programmet som fortsattes. Under hosten skickades upp ny utrustning bl a en
Kenwood TM-D700E for 2m och 70 cm med en uteffekt pa upp till 25W, och
det blev besattning nr 8 med Mike Foale KB5UAC och Alexander Kaleri U8MIR
som paborjade installationen. Nar den ar klar ska man kunna kora krossband 2m/
70cm nFM och packet. Dessutom APRS som kan vara igang nar ingen av
operatorema anvander stationen.
I januari 2004 ar det planerat att skicka upp en Yaesu FT-100 dar det finns
mojlighet att kora kortvag 10/15/20 m. Man kommer aven att kunna lyssna pa 23
cm. Dessutom kommer antagligen SSTV utrustningen upp med samma Progressfarkost. Nagon mer amatorradioutrustning blir det inte forran rymdfarjoma
kommer igang igen med Atlantis/STS-114 upp som forsta med startdatum
tidigast 12 September 2004.
Lyssna pa 145.800 MHz . Uppfrekvens Packet 145.990 MHz, nFM 145.200
MHz
QSL. Sjalvadresserat kuvert med 2 1RC till: AMSAT-France, 14 bis, rue des
Gourlis, F-92500 Rueil Malmaison, Frankrike
AMSAT OSCAR 40 AO-40 #26609 2000-072B
AO-40 ar nu inne i en nagot ogynnsam period dar antennema pekar upp till 45
grader snett mot jorden.
Den 31 oktober 2003 var ALON/ALAT cirka 30/0 och linjara S-transpondern ar
aktiverad mellan MA 080 och 230. Lyssna pa 2401.225-2401.475 MHz med S2
fyren pa 2401.323 MHz. Uppfrekvensen ar 435.550-435.800 MHz och
1269.250-1269.500 MHz Man sander pa CW eller LSB och lyssnar pa CW/USB
AO-40 har kommit att bli en DXCC satellit med dryga 100 talet lander mer eller
mindra aktiva.
SMART-1 #27949 2003-010C
Per 5 november 2003 har SMART-1 natt en hogsta hojd pa 38635 km och lagsta
hojd 3068 km m a o en kraftigt elliptisk bana. Omloppstiden ar 745 minuter.
Vid starten den 27 September 2003 var banan: 35829 km, 673 km, 641 minuter
respektive men det ar langt kvar till manen.
ECHO fran AMSAT-NA
Nasta storre amatorradiosatellit ECHO kommer enligt planema att sandas upp
fran Baikonur men en gammal sovjetisk/rysk interkontinental raket "Dnepr” - en
konverterad SS-18. Nominellt startdatum den 31 mars 2004. Den ar 25 cm i sida
och innehaller 2 st 70 cm sandare pa upp till 8W, en 13 cm sandare (2.4 GHz).
4 st 2m mottagare, en mottagare for 10m, 2m, 70cm och 23cm. ECHO kan
anvandas for nFM och digitala moder samt PSK31 pa 10m med ett flertal olika
frekvenskombinationer.

Sambandssamarbete!
SK5AA-Vasterds Radio Klubb soker efter
sambandssamarbete
mellan narliggande klubbar.
For varje ar som gar ser vi inom VRK att arrangera ett
samband blir al It svarare, darfor har vi valt att ga ut
och soka efter samarbetspartners i samband.
Storre samband kraver mer personal, och tank er att
inte kunna bidra med det samband man lovar till
arrangemanget, da blir det kris at bada hall.
Tanken ar den att starta en ’’pool” som i sin tur gor
arbetet smidigare och enklare att Anna operatdrer till
sambanden. Arrangerande klubben for sambandet gar
naturligt genom sin egen klubb for att finna operatdrer
forst, efterhand da det saknas operatdrer vander sig
den arrangerande klubben mot poolen som ar till
fbrfogande.
Har valjer man fritt fran eget hall vilken klubb man
anser sig bast kunna nyttja.
Respektive klubb som ingar i poolen bidrar med
listade operatdrer som vill inga i samarbetet med
andra klubbar.
A lit detta ar endast for att forenkla arbetet att satta
ihop ett samband.
Finns det nagon klubb/forening som vill hanga med i
denna typ av samarbete?

Hor av er till styrelsen for VRK, snart ar 2004 har och
nya samband star for dorren, da borjar det stora arbetet
igen.

VUSAT blev kvar pa marken och nagot nytt uppsandnings datum finns inte.

AMSAT-SM Mer information finns pa AMSAT-SM hemsida http://
www.amsat.org/amsat-sm

God Jid och
Gott Nytt Satellitdr 2004!
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Betank ocksa att dessa samband drar oftast in det
avgorande beloppet pengar for dagens ideella klubbars
overlevnad samt utveckling.
Detta kommer aidrig att vara ett krav endast samar
bete.

Anders

Goran Tapper Ordforande VRK
sm5 wgm@svessa. se
QTC Nr 12 2003

Leverantorer
elektronik - utbildning - QTC-annonsdrer

AAAAA Nordic AB
Perstorpsgatan 20
SE-235 32 VELLINGE
Tel: 040 42 66 30,
Fax: 040 42 66 33
e-mail: bn@aaaaa.se
www.aaaaa.se

Kuhn-electronic GmbH
Scheibenacker 3. D-95180 Berg,
Tyskland
Tel 0049 (0) 9293-800939
Fax 0049 (0) 9293-800938
e-post: kuhn.db6nt@t-online.de
www.db6nt.de

Adigi Copy AB QSL-kort
Jarnvagsgatan 44,
172 35 Sundbyberg
Tel 08-289 289, Fax 08-28 98 91
e-post: adigi@telia.com,
www.adigi.se

Laagen Desibel
Amund Einstad
N-2651 Gausdal, Norge
Tel +47 91534656 Fax +47
61220236
www.mamut.com/
laagen_desibel
e-post: laagen-d@online.no

A.F.R Electronics
Tungatan 9, 853 57 Sundsvall
Tel 060-17 14 17
Fax 060-15 01 73
www.afr.se,
e-post: afr@afr.se
BHIAB Electronics AB
Brunnsgatan 20, 611 32
Nykoping
Tel 0155-21 32 10
e-post: info@bhiab.se
www.bhiab.se

CAB-Electronik AB
Viktor Rydbergsgatan 35,
554 48 Jdnkoping
Tel 036-16 57 60
Fax 036-16 57 66
http://clik.to/cab
e-post: cabel@algonet.se
C.N. Elservice
Rotorer - Rotorboxar
Tel 08-7205174, 070-7980589
www.cnelservice.com
CORECOM
sm5boq@telia.com
Tel 08-58172739
EXODIN
Vargvagen 163, 906 42 Umea
Tel 090-133503 - 090-146320
e-post: exodin@telia.com
FRO
Centralkansliet
Box 5435,114 84 Stockholm
www.fro.se
Instrumentcenter AB
Box 67, 732 22 Arboga
Tel 0589-19250, Fax 0589-16153
www.instrumentcenter.se
e-post:
info@instrumentcenter.se
Klingenfuss Publications
Hagenloher Str 14, D-720 70,
Tubingen, Tyskland
Tel 00949 7071 62830
Fax-600849
e-mail:
klingenfuss@compuserve.com
www.klingenfuss.org

LSG Communication
Sam Gunnarsson SM3PZG
Tel/fax 0660-293540
Mobil 070-5757916
www.lsg.se
e-post: info@lsg.se

SM2VHD Nicklas
e-post: sm2vhd@swipnet.se
Tel 090-14 63 20

SM7TOG
QSL Design & Printing
Drattinge, 561 92 Huskvarna
Tel 036-511 41
sm7tog@svessa.se
www.qsl.net/sm7tog
Svebry Electronics
Box 120, 541 23 Skovde
Tel 0500-48 00 40,
Fax 0500-47 16 17
www.svebry.se
e-post: svebry@svebry.se
AB Signalmekano
Vastmannagatan 74, Sthlm
Box 6142,10233 Stockholm 6
Tel 08-33 26 06
Fax 08-22 25 56

SSA HamShop
SSA, Box 45, 191 21
Sollentuna
Tel 08-58570273 Fax 0858570274

Microware Software snc
Via V. Veneto 56
1-14019 Villanova d’Asti AT, Italien
www.easylog.com
sales@easylog.com
Nordisk distributor:
•uro •nnterprises
sm5yy@easylog.com

Mobinet Communication AB
Varvsgatan 2, 652 26 Karlstad
Tel 054-130400 Fax 054-186140
www.mobinet.se
info@mobinet.se
sales@mobinet.se
Produktcentrum
Lojovagen 8, Lidingo
Tel 08-35 66 60 Fax 08-4444225
www.produktcentrum.com
e-post: Kjell@produktcentrum.se

Stampelservice
Lakhallsvagen 77,
506 32 Boras
Tel/Fax 033-246117
Swedish Radio Supply AB
Box 208, 651 06 Karlstad
Tel 054-670500,
Fax 054-670555
www.srsab.se,
e-post: srs@srsab.se

Vargarda Radio AB
Besoksadress:
Skattegardsg. 5
Box 27, 44721 Vargarda
Tel 0322-620500,
Fax 0322-620910
www.vargardaradio.se,
e-post:
sales@vargardaradio.se

Pryltronic Komponenter AB
Kandidatvagen 3,
523 33 Ulricehamn
Tel 0321 -12686 Fax 0321 -16280
e-post: pryltronic@swipnet.se
SANCO
Sportlovsvagen 7, 918 32 Savar
Tel 090-52226, 070-5597105,
Fax 090-50500
www.sanco.se
e-post: sanco@sanco.se
SILVERGRAN
WWW.SILVERGRAN.COM
SM3RLR - SM3OJR
Tel/Fax 063-572122

Ovriga annonsorer

Satpool Sweden AB
Box 0100, 40094 Goteborg
www.satpool.se

Vill du finnas med i denna forteckning
med ditt foretag?
For information ring/faxa:
08-56030648 eller e-post: qtc@svessa .se
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NSRANord= k vdstra Skanes
Radioamatorer
Kopieservice
o feAn
c—’ yr” *7-? <

Popular service! Utskick sker i regel en
gang per mdnad. Carsten Ludwig,
SM7PXM, svarar for kopiering och
distribution.
Bestalining 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 paborjat 15tal kopiesidor). Bestallning av kopior, kunder i
grannlanderna (Norge, Danmark, Finland): 2 kr per
kopiesida. Porto, expedition och giroavgift: 60 kr.
(Postgirotavgiftsbelaggernamligenbetalningarfran
utlandet med 50 kr, vilket drabbar mottagaren).
Betalastill: Nordvastra Skanes Radioamatdrer,
Postgiro 44 68 25-2.
Ange den bestallningskod, som star under onskad
artikel, t ex ’’Radcom 02-01 -62/1 ”.
Ange ocksa din signal, namn och adress. Skriv stort
och tydligt, eftersom postens kopior av
postgiroblanketten kan varasvarlasta. Eftersom
arkiveringsutrymmet ar begransat kan endast artiklar
publicerade fran och med nr 1/2001 av resp tidskrift
expedieras.
Oversattning: SM7PXM Tysksprakiga artiklar samt
artiklar ur OZ och norska NRRL Amatorradio.
SM7SWB: Fransksprakiga artiklar, SM7EJ:Engelsksprakiga artiklar.
Sigge - SM7EJ

Capacitance Meter (lpF - 100 nF)
En kort text beledsagar ett schema, dar ICama
TLC555, 74HC221 och 7226 (raknare) utgor
huvudingrediensema.

Radcom 03-07-76/1, en sid.
The Simple Superhet
En mottagare konstruerad med elektronror,
12AD6 som blandare resp. 12DZ6 som
aterkopplad detektor. Men som LF-forstarkare
anvands en halvledare - LM386.
QST 03-11-31/7, 7 sid.

50

The Plumber's Half-Square
Antennen, som ar bidirectional, ar konstruerad
for 146 MHz och byggs av halvtums kopparror. Den bestar av tva vertikala kvartsvagor
spacade en halv vaglangd och matade i ena
hornet av konfigurationen. Teoretisk forstarkning ar 8,5 dBi.

QST 03-11-38/4, 4 sid.
Two Bands from one Dipole
Denna konstruktion ar inte en dubbeldipol,
som annars brukar vara losningen, da man
behover en tva- eller flerbandare. Exempel pa
antenn for 80 och 40 m: Dipolens langd 144
fot 10 turn, feedem, som ar en 450 ohms
ladderline, 89 fot 6 turn, matas med 50 ohms
coax via en choke-balun. Resonansfrekvenser
3,87 resp. 7,25 MHz. Forfattaren har anvant
EZNEC i kombination med MathCAD och
presenterar tabeller for nastan alia HF-band.
Input Z 89 resp. 32 ohm pa 80 resp. 40 m.

QST 03-11-46/2, 2 sid.
An FT-817 Compact Fast Charger
Detta ar en synnerligen lattviktig laddare,
eftersom konstruktoren forlitar sig pa att han
har tillgang till 13,8 V DC, da han behover
ladda. Apparaten saknar alltsa nattrafo och
bestar i huvudsak av MAX712/713, en TIP32
samt ett antal ovriga komponenter. Snabbladdningsstrommen ar 600 mA.

Stamplar
Sjalvfargande
Endast 179:inkl. potto!
Namn, adr.
telnr eller
annan text/bild.

1^11

STAMPELSERVICE
Lakhallsv. 77, 506 32 Boras
Tel/fax 033-24 61 17

SSA Tidskriftsbihlioteket
I

Bestdll kopior av artiklar,
fran internationell
amatorradiopress!

a .
Manga amatorradioklubbar och intressegrupper halier sig med egna regelbundet
utkommande klubbtidskrifter.
Pa SSA kansli samlas dessa tidskrifter i
en liten bibliotekshoma. Har finns ocksa
en fbrteckning over befintliga klubb
tidskrifter. Klubbar som vill att deras
tidskrift ska finnas representerade har
uppmanas att sanda ett ’’referensexemplar” till SSA-biblioteket.
Adress:
SSA kansli
Referensbiblioteket
Cristina Spitzinger
Box 45, 191 21 Sollentuna

QST 03-11-69/2, 3 sid.
Experiment #10 - Using SCRs
Den har artikeln handlar om tyristorer, hur de
funkar och exempel pa anvandning. Figurer
och forklarande text.

QST 03-11-72/2, 2 sid.
A Junk Box Mic Extension
Behover du en forlangning av mic-kabein till
din rigg? Da har du har losningen. Komponen
ter: PL-259, en chassikontakt for mikrofon, 4eller 8-pins, en mikrofonplugg, likasa 4- eller
8-pins. Tillkommer forstas mic-kabel.

QST 03-11-74/1, ensid.
More External Keying for the C-706.
Schemat kan anvandas for vilken rigg som
heist, dar man behover nyckla eller kontrollera
en yttre enhet, tex., en forstarkare.

QST03-11-75/1, ensid.
1COM C-703 Plus HF and 6 Meter QRP
Transceiver
En grundlig granskning med uppmatta data.

QST 03-11-76/3, 3 sid.
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ICOM • KENWOOD • YAESU,
-

AMERITRON

CUSHCRAFT

-

HEIL

KLM

-

MFJ

-

-

TITANEX

Vi firar under december 15 dr inom amatorradio!
Fira med oss och vara Idga priser just nu - Valkommen!
Foretaget grundades 1964 da med forsaljning av radio/TV samt kom-radio.
Vi hade aven service av elektronik at manga foretag.

YAESU FT-1000MP FIELD

Pris: 27.600:-

e:

ICOM IC-756PROII

YAESU

VX-7R
YAESU

FT-897

Pris: 32.000:Pris: 4.400:YAESU

YAESU

G-450C

G-1000DXC

Pris: 4.500:-

Pris: 7.100:-

Vi har auktoriserad service for ICOM
'

Kolla

s

KENWOOD - YAESU

GOD JUL och GOTT NYTT AR!

vdr
Web Site
www.afr.se

Ny rig ?
Vand Dig
med fortroende
till oss!

<

----------------------------- Tungatan 9, 853 57 SUNDSVALL

J

Tel. 060-17 14 17 ------------------------------

Oppet vard. 09-17, lunch 12-13, lord. Stangt

SAA3AFR - Tommy
9 Mobil: 070-570 26 54

SM3WCE - Hdkan
9 Mobil: 070-236 48 96

SM3DVN - Gunnar
9 Mobil: 070-413 33 53

Dauid Andersson

SM3ULU

Soulsberg 3354
820 60 DEL880

SUERIGE

Posttidning B

SSA, Box 45
191 21 SOLLENTUNA

128002200
128002200

Julerbjudande for QTC lasare!
For st a 6 manaderna till halva priset!
Mailsystem, webhotellet med stor flexibilitet, vi hjalper dig synas pa internet. Kompletta paket
utan gomda kostnader. For 125kr/m£n + 495kr i upplaggningsavgift f^r ni 25 mailadresser, 50mb
webutrymme, spam samt virusskydd. (priser exkl moms)
Referenser: Amsat-SM, Produktcentrum & Hamprylar

“Vi hjalper aven till med
flytten fran ert nuvarande

Kontakta oss pa:
jul@mailsystem.net

webhotell”

Besdk oss garna pa:
www.mailsystem.net

1

Screwd river
Framtidens antenn

Antenn
reglage
o

/

High Sierra F
Produkt
Screwdi
terra,
,. HS1800/PRO. Antennen med alia tillbehdr kallas "T
Dayton Package".
Efter att ha funnits ett par 8r p3 marknaden si

Treviig Helg fran
SMOOGX Kjell och
SM5GW Gunnar
Tel: 08
8 356660, 0705-253795 ma-ti-on 13-17.
Vi ar inte markesbundna
darfor saljs allt
till basta mojliga pris!

//prod uktcentrum.se/antenner/hsl 800pro.htm
Bilder och info: www.cq73.com
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