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ICOM IC-7800

TRANSCEIVERN

HF + 50MHz (mottagning 30kHz - 60 MHz).
Fyra 32-bit DSP, en for varje mottagare, en for TX och en for spectrumscopet.
7 ” TFT-skarm som ger en skarp och kontrastrik bi Id med stor betraktningsvinkel. 
Helt fantastiska + 40dBm interceptpunkt pa alia HF-band.
Tva av varandra oberoende mottagare, mbjliggor lyssning pa tva oilka band samtidigt.
200 W uteffekt for "full duty cycle" operation.
Inbyggd automatisk antennavstamningsenhet.
Inbyggd natdel for 85-265V AC.
Varje IC-7800 levereras med individuellt testprotokoll.

AKTIV TFT SKARM
TFT skarmen har noggrant valts for att aterge en kontrastrik bild med hog uppdateringsfrekvens Skarmen har proportionerna 
16 9 med uppldsnmgen 800x480 pixels och visar bla foljande huvud och sub-mottagarens samtliga parametrar sasom 
S-meter frekvens. filter trafiksatt antenn. mmnespostion mm, samt spektrumscope. avkodnmgsfonster for RTTY & PSK31 
S-metern kan visas pa tre olika satt i form av konventionella analoga visare edge-typ eller stapel
En digital multifunktions stapel-matare ger information om uteffekt SWR strom och spanning till slutsteget samt slutstegs- 
temperatur Uttag for yttre skarm (VGA) och yttre S-meter

OVRIGA FINESSER
Mekamska relaer for passbandtuningen Automatisk mstallmng av preselector AGC i tre fasta steg eller variabel
Digitala mellanfrekvensfilter (DSP) Hogstabil kristallugn ger frekvensstabilitet ±0 05ppm
Automatisk notchfilter for tre samtidiga frekvenser eller manuell notch med justerbar karaktaristik
10MHz referens for yttre utrustnmg Digital dubbel passbandstunmg Noiseblanker med variabel bredd och djup 
Variabel storningsreduktion med DSP 50MHz bandet har egen fbrfbrstarkare och blandare
Inbyggd PSK31 & RTTY dekoder for bade sandnmg och mottagning Uttag for yttre USB-tangentbord for PSK31. RTTY och 
textmmatning 4 antennmgangar med automatiskt val
CF (Compact Flash) kort 64MB for att lagra personliga installmngar (ex om flera personer kdr test kan varje person ha ett 
CF-kort med egna installmngar) CF kortet kan Sven lagra sanda/mottagna PSK31/RTTY meddelanden
Spektrumscope i realtid Kontrollera vad som sker omkring avlyssnad frekvens i 7 olika steg (±2 5 till ±250kHz) eller ha koll pb 
hela bandet ex vis 14000-14350 kHz Mikrofonequalizer kan for sandnmg valjas bland tre olika filterkombmationer (smal/mellan/ 
bred) dessa kan individuellt forinstallas till 100. 300. 500Hz lagpass respektive 2500 2700 2900Hz hogpassfilter 
Separata bas- och diskantkontroller for vage trafiksatt (SSB.AM.FM) och for RX/TX
Digitalt Ijudminne med 4 kanaler for sandning och 20 kanaler for mottagning Max 30 sekunder i ett mottagningsminne och max 
totalt 209 sekunder Totalt 90 sekunder kan lagras i sandmngsminnen
Trippelt bandstacknmgsregister lagrar de 3 senaste frekvenserna och mottagnmgsmode (inkl antennmgang) for varje band 
Elbug med mmne 4 minnen for CW med 70 tecken. 8 minnen med 70 tecken for RTTY och 8 mmnen med 70 tecken for PSK31
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Tack for 8 fina ar!
Narjag \ id arsmotet i Borlange lamnarordforandeskapel for Foreningen 
Sveriges Sandareamatorer ar det naturligt att blicka tillbaka. Detta trots att 
min laggning ar att into titta for mycket i backspegeln utan mere at att "gasa- 
och-bromsa'-Mllet.

Det ar svart att peka ut nagon enskild handelse som jag \ ill framhalla som
sarski It viktig. Det har hant sa mycket. For atta ar 
sedan var Internet relativt okant. nu har det blivit ett 
v erktyg som forenklar in format ionsspridandet. som 
gerenorma mojligheteratt snabbt fa tag i intres
santa artiklar. E-post goroeksa att medlemmama 
snabbt kan fa svar pa sina fragor. dessutom har 
styrelsearbeteteflekti viserats.

En milstolpe passerades under mina sista 
veckor som ordforande da kravet pa 
telegrafi-kunnande for att fa tillgang till 
kortvagen togs bort i Sverige.

SSA har ett mycket bra samarbete med 
PTS. detta har bl.a. resulterat i att \ i har 
fatt riitt att ut tarda certifikat och forratta 
kompetensprov for att erhalla ett 
certifikat.

Detaljregleringar har tagits bort 
vilket ar positivt for hobbvns 
utveckling. Vi arkompetenta nog
att sjalva bestamma hur \ i \ ill anvanda vara frekvensband.

Det ar klart att jag ar langt ifran ar nojd med mcdlemsutvecklingen. trots att 
SSA och klubbama gjort och gor helhjartade satsningar pa medlems- 
rekrytering. Tyvarrardet en trend i nastan all fbreningsverksamhet i Sverige 
att antalet fbreningsmedlemmar minskar.

Jag har inte nagon dag haft trakigt och aidrig angrat alt jag accepterade att bli 
Er ordforande.

Tack till kanslipersonalen och styrelsen med dess funktionarer for det 
gedigna arbete som ni alia gor.

Tack till alia medlemmar for alia uppmuntrade ord som jag fatt pa vagen.

Jag halsar min eftertradare SM5XW Goran valkommen och hoppas att Du 
skall ha lika trevligt som jag haft.

SAfOSMK Gunnar
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Teknik

RFI-stomingsjakt
iettnataggregat
Forfattare och f otograf: SM2SXA Urban Holmdahl

Under varen 2003 unnade jag mig ett nytt 
nataggregat tor att stromforsorja diverse saker 
som finns i ett radioshack. Man behover inte 
sdka lange for att hitta tlera sma och behandiga 
nataggregat av olika fabrikat som bar bra 
prestanda. De ar ju tbrstas oftast switchade tor 
att komma ner i storlek och vikt

Mina erfarenheter ax switchade kraftenheter 
ar att de gor ett forbluffande bra jobb med att 
omvandla en spanning till en annan med hog 
verkningsgrad. Daremot sa kan de orsaka en 
del stomingar.

Valet toll pa en Samlex 1223. 13.8 volt och 
20 ampere fran en liten behandig svart lada i 
samma storleksordning som en ’’bilstereo”.

Pa grand av egna ’’stdrsandare” i form av 
belysningsdimmer. TV-apparat (var TV stdr 
forskrackligt pa kortv agsbandet da den star i 
stand-by) mm reagerade jag inte namnvart pa 
alia stomingar som fanns pa kortxagsbanden. 
Jag tankte att det finnas siikert en massa 
storande saker hos grannama ocks&

Nar sedan "shackef* akte med till sommarstu- 
gan i dar avstanden till grannar ar mycket 
storre. och dar antalet potentiella stdrsandare 
ar kraftigt reducerat sa hissades mina dgonbryn 
tlera snapp da jag markte att stomingama hade 
foljt med till stugan. Misstankama toll ganska 
snabbt pa det ’’garanterat stomingsfria” 
switchade nataggregatet. Jag ordnade med ett 
batteri tor att kunna stromforsdija rtggen och 
\ ips (igen) sa forsvann alia, och jag menar 
xerkhgen alia, spurioser. Brusnivan pa de 
fiesta banden sjonk dessutom till knappt utslag 
pa S-metem.
Jag kontrollerade att nataggregatet var jordat 

pa liimpligt satt. Jordspetten kontrollerades. 
Antennav stamningen jordades mot riggen. och 
mot nataggregatet. Alla varianter av jordning. 
och icke jordning. forsoktes ulan markbar 
tbrbattring. Visst. sma torandringar av 
stomivan marktes pa S-metem med det xar 
fortfarande. pa v ilket satt jag an kopplade. pa 
tok tor hdga stomiv&er tor att vara acceptabelt. 

Jag kontaktade aterfbrsaljaren och tick 
nataggregatet utbytt till ett nytt men det var 
inte battrc. Jat» tick da ett tillgodohavande hos

den vanlige leverantdren och ombads retur- 
nera aggregatet.
Innan det retumcrades tog min nyfikenhet 
over jag kunde inte lata bli att oppna 
nataggregatet

Vad jag da hittade xar torsias den elektronik 
som behdvs tor att omvandla natspanningen 
till 13.8 xolt. Jag sdkte sedan med ljus och 
lykta efter RFI-filter. men de lyste tyvarr med 
sin trans aro. Pa niitingangen. se bild I och 2. 
satt ett filter pa kretskortet tor att forhindra 
storre delen ax switch trek xensens grandton 
fran att smita ut pa natkabeln. men det xar ju 
tlera centimeter med ledningar och en hel del 
komponenter pa xagen mcllan original ft Itret 
och natintaget. Inget jordplan fanns pa 
kretskortet och inga kondensatorer avsedda att 
dampa hdga frekvenser syntes till sa har fanns 
det viss fbrbattringspotential. Dessutom sa 
fanns ingen vidare RF-avkoppling narmast 
natintaget x id kapan. En liten gul plastkonding 
pa 47nF mcllan "fasstiften” och skyddsjord pa 
sjalva kontakten gor varken till eller fran da 
dessutom skyddsjorden var ansluten med en 
bit sladd till kapan.

Dessa fakta var hade skrammande och 
gladjande. Skrammande. dartor att man 
fbrmodligen tor att spare pcngar har snalat pa 
filterkomponenter tor att kunna salja aggregat 
till en billig peng men gldmt xad tbljdema 
blir. Gladjande dartor att: Om aggregatet. trots 
sin axsaknad av RFI-filter. ar ett ax ’’markna- 
dens minst storande aggregat” (citat fran en 
expert hos en annan leverantdr) sa ar fbrhopp-

Urban/SM2SXA heskriver har sift 
malmedvetna arbetejor aft 
fdrbdttra ett switchat kraft- 
aggregat. De bedomnings- 
grunder och metoder han anviin- 
der Jor att granska konstruktio- 
nen och minska stomivan horde 
vara av start intresse for de Insure 
som kdmpar med Hknande 
problem! Janne/SM OAQW

Bild I

ningama goda att 
fa bukt med
stomingama.
Granskning av 

DC-utgangen. se 
bi Id 3 och 4. visai 
samma sak dar. 
Niistan. anslutnings- 
polskraxama pa 
insidan ax kapan ser 
ut som lodtom och de

Bild 4

ar direkt Iddda till 
flatstift pa kretskortet 
dar DC-kraften 
kommer fran
aggregatet.

Har fanns faktiskt
ett fbrsok till RF-ax stoming i form av tv a sma 
keramiska kondensatorer pa 22nF. Ik* ser ut 
som rddbruna ’’kolor” narmast fastskruven till 
kretskortet pa Bild 3. De tva gula plast- 
kondensatorema som star pa ’’styltor” fran 
kretskortets tastsknix och upp till DC- 
utgangens polskraxar kan inte ha nagot med 
RF att gdra. sa det masta vara omxandlarens 
grand frekx ens som man har forsokt diimpa den 
vagen. Vent vet!? Den stora toroiden vid DC- 
utgangen ar den ’’tank” som jamnar ut 
strompulscma som kommer fran likriktaren 
och lyller clektrolytkondensatorema med 
energi. Aggregatet ser ut att vara en push-pull 
konstraktion med helxagslikriktning. sa det 
kommer rejala pulser fran transformatom 
intill. De kxarxarande ripplel i de torsia 
elektrolytkondensatorema ska sedan dampas 
ytterligare av den sista elektrolyten tillsam- 
mans med den lilla drossein lindad pa en 
ferritstax som star bredx id toroiden.
Grundtonsfiltreringen fungerar sakert hyfsat. 
men RF kommer det ur ladan anda. Jag gjorde 
en ’’sniffer” i form av en pickupspole pa ett 
x arx med ca 3 cm diameter langst ut pa en 
koaxialkabel. Andra anden kopplades till 
antenningangen pa kortxagsradion. Det 
sprakade kraftigast i radion da man passerade 
primiirsidans kretsar med sniffem och de 
mesta RF-stomingama vcrkar komma fran de 
bada transistorema.

Jag konsulterade sedan mitt (enligt xyl allt for 
omfattande) forrad med slaktaxfall fran diverse 
skrotad elektronik. de dar grejema som ar ”bra 
att ha”. Dar hittade jag diverse saker som kom 
val till pass tor att avstdra aggregatet. bland 
annat drosslar. keramiska sma kondensatorer. 
genomfbringsfilter och ett natintag med 
integrerat filter.

Dom om min forx aning. men da jag kopplat 
in den forsta drossein i sene med DC-utgangen 
och ax kopplat med ett par externa konden
satorer sa minskade stomivan ganska mycket. 
trots att jag varken hade anxant jordplan eller 
kortat av de relatixt langa (4 cm) anslutnings- 
benen pa kondensatorema. Nu var det ingen 
tvekan langre. Har skulle ax stdras. Adjdss med 
garantier mm!

Ett oanvant kopparlaminatkort klipptes till sa 
att del med nagra drosslar och filter fastlodda 
pa sig skulle fa plats inuti nataggregatet. 
Notera pa Bild 5 hur kopparytan ar ”av braten” 
for att fa de olika polema isolerade fran 
varandra.

Den storre drossein som svns pa bilden har

/ QTC Nr 4 2004



Teknik

Li. surplus-drossel lindadpa ferritstav. 10 van mt 
ca 2.8 mm trddgrovlek.

ca 15 mm ytterdianieter. ca 28 mm lang och

2 x 220nF plast

polskruvar
o-

7

kretskort
- o

+ o- - - - o
DC fran

Samlex 1223 original
$O +

DC till

\ I

RFI-filter ala SM2SXA
Filterkorf med jorcplan 
skruvat mot lidans msjda

Surplus-genomforingsfilter C-L-C
3 st parallella * samt
3 st parallellu - for aft klara 
strdmmen.

kretskort
- o

oO +
L DC till 
T polskruvar 
*O-

2 st Ferrit-ror. 
L^27 mm. DI*6 mm.
DY~l5mm

.. +‘2 ♦ ♦♦
UAJUUU 6 ° 0 0 ° °

RFI-filter Samlex 1223 Original och RFI-filter ala SM2SXA 
Tot. II kondensatorer. Alla 100 nF keram.

ning. Se bild 9.
Efter ett par drag med en til passade filtret i 

del hal som tidigare hyste del ofiltrerade 
natinlagel. Med en helt metalliserad kapa som 
skruvas direki i plailadans vagg och med 
filtret inuti sjalva uiiagei. sa fanns goda 
forutsattningar tor att stomingama skulle 
stangas in i ladan. En ax original filtrets tva 
stora gula fvrkantiga plastkondensatorer 
narmast natintagsdrosseln var i vagen for del 
nya filtret som tog mer plats an det gam la 
natintaget. sa den lades omkull och limmades 
fast pa kortet. Se hi Id 10.

L2. L3 surplus-drosslar I indude pa ferritstav.
19 varv med ca 8.5 mm ytterdiameter, ca 32 mm lang och ca 1.5 mm tradgrovlek
Anledningen till att det sitter 2 parullella drosslar pa ±ledningen dr att jag inte hittade yfierii- 

gare en drossel som ensam klarade av att hantera 20A. De kail byta plats med drossein pa 
minusledningen med bibehaUcn funktion.

Varning!
Jag vill vama for faran med att mixtta 

med elektronik som arbetar med natspan- 
ningspotential. Om du tanker gora egna 
ingrepp och inte ar helt saker pa vad du 
ska goar. sa gor det inte!! Dessutom sa 
ryker alia garantier. och S- eller CE- 

markning upphor att galla.

Dags for pros kom i ng, och x ips! - 3:e gangen 
gillt! - sa var alia stomingar nastan helt borta. 
Med stationen uppkopplad pa exakt samma 
satt som innan atgardema. sa hade stdmixan 
pa 160m minskat fran S9+-f- till ungefar S2. Pa 
80m var det annu battre och alia de andre 
kom agsbanden xar i stort sen helt befriade 
fran stomingar fran nataggregatet. Jag tankte 
nastan vara nojd nu. men jag ville faktiskt 
pros a om jag kunde diimpa lite till. For att 
kunna mata med min "sniffer" sa var jag 
tx ungen att oppna locket igen. vilket jag gjorde 
med "strdmmen pa". Jag markte da att 
stomivan pa 160m i stort sett forsvann hell 
medan jag hdll pa att brottas med locket. Jag 
upptackte snarl att locket inte hade nagon bra 
elektrisk kontakt med bottenplattan. Man kan 
darfor pa bild II se att eloxeringen filats bort 
runt skruvhalen pa bottenplattan. dar locket 
skruvas fast, sa att det skulle bli battre kontakt 
mellan bottenplatta och lock. Aven lockets 
insida fick se sandpapperet innan det blev bra 
kontakt. Med locket val jordat mot botten
plattan sa ar stdmixan pa 160m nere pa knappl 
horbar. och alia andre kortvagsband helt 
stomingsfria. Med mina matt matt.

Efter axstdmingen sa ar jag ndjd med 
aggregatets prestanda.

73deSM2SXA Urban

•mmer fran ett 
alt gammalt 

nataggregat till 
en dator som 
askan tog for 

r sedan. Drossein 
-JA och blir bare

smaljummen efter en 
timmes provbelastning 
(aggregatets egna kompo- 
nenter blir varmare). De 
tva mindre drosslama 
klarar inte var och en for 
sig att belastas med 20A

sa darfor sa satte jag in tva parellellt. Dess
utom sa lodde jag in genomibringsfilter pa 
jordplanet. tre st parallella for vardera plus 
och minuslcdama. eftersom jag inte x issle hur 
mycket strdm de talde var for sig. Med tre 
filter parallellkopplade sa markte jag ingen 
egenuppxarmning vid 20A belastning. Pa bild 
6 syns hur kortet kompletterats med fast- 
x inklar i metal 1 och ax kopplingskondcnsatorer 
fore och efter genomfbringsfiltren. Nya hal 
borrades och forsanktes i ladans bakstycke for 
att fasta kortet i ladan. Ytbehandlingen pa 
insidan ax ladan (eloxering. som ju ar en bra 
isolator) filades bort, sa att det nya kortets 
jordplan skulle fa bre jord. Pa Bild 7 syns det 
att jag har bytt de tva avkopplings- 
kondensatorema. som ursprungligen satt dar. 
till ett par nya med mer Farad i sig. Dessutom 
s;i sitter det en likadan kondensator mellan
polskruvama pa DC-utgangen. Man kan aven 
se de tva ferritrdren som omger plus- och 
minuslcdama som gar mellan filterkortet och 
polskruvama.

Bild 8 visar hela installations! med flittering 
ax bade DC och AC. De bada flatstiftskont-
aktema dar DC-kraften kom upp fran 
kretskortet togs bort och ersattes med 
ledningar som gar till filterkortet. Strommen 
far alltsa numera pa sin xag fran kretskortet 
till polskruxama ta en omvag via filterkortet. 

Nu var det dags att atgarda natingangen. Ett 
gammalt natintag med inbvggt filter, aven det 
fran naeon gammal relik. kom nu till anvand- >l

| 0,1
0

•w
-

V
i
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Text och bild:
SMOJZT - Tilman D. Thulesius
Kungsangen / Uppland. 08-584 50045 
smOjzt@svessa.se

Aar Kenwood kommer igang sa 
kommer dom ordentligt. Med 
den alldeles nya riggen TS-480
erbjuder Kenwood oss ett 
mycket intressant aiternativ.

Frontpanelens knappar Ivser fint i en mark bil. Numeriskt tangentbord till vdnster som dubblerar med funktion- 
stangenterfor snabb dtkomst till viktiga menyval. Rejdl display och VFO-ratt for mycket god komfort.

lute hara mobilt, man aven

nr/UU*irUAU.MUK IHATWVCWCM lt>*4au l_l

ffemvoo<f1S480HX(5Al)
alt saga ar den uden forbi i dagens modema bilar 
dar sadant later sig goras.

stabilt - Fragan dr bura v'Uken skull man 
vdlja ? 200W eller 100W ut ? Med eller 
man inbyggd timer ? Det dr liitt att man 
travesteru en gamma! sketch av "Hasse 
& Tage" - I Uken far de vara, HX eller 
SA T ? Efter manga timmar vid rattar, 
knuppar och spakar skull jag Jorsiiku ge 
en bild. I diet dr ditt.
Kenwood har givit oss manga intressanta statio
ner genom Aren, daren personlig favorit trots al It 
ar TS-520 i all sin enkelhet. Denna rigg tillserka- 
des i manga exemplar och har passerat revy i 
manga av vara radiorum. Tittar man under locket 
sa kan man bara konstatera ’’they do not do rigs 
like this any more”. Jag tanker narmast pa meka- 
nik och uppbyggnad. Men mekanik harersattsav 
mjukvara och ytmonterade komponenter i den 
mesta av den utrasning v i koper idag. Tekniken 
blir bara biittrc och battre. aven om mekanik var 
battre tor.

Den rigg vi har att titta pa denna gang maste i 
grand o botten ses som en mycket utmarkt rigg tor 
drift i mobil miljo. Men sjalvklart fungerar den 
aven mycket val som fast station eller portabel.

riggar under aren. Har en sldkttrdff bestuende 
av TS-850, TS-570 och TS-480. Man kan tro 
att dom blir mindre och mindre. Men Intra till 
storlek Funktioner och prestunda blir bdttre 
och bdttre.

Visserligen fanns det dom av oss som korde den 
tidigare namna TS-520 i bilen. men idag kan vi 
konstatera att dom Ibstagbara frontema ar att 
foredra tor en vettig mobilinstallation. En trend 
som nu alltsa Kenwood sent om sider hanger pa 
och gbr nagot riktigt bra av. Nar Kenwood pre
senterar en Ibsning sa har man klurat lange. 
Intressant nog maste man konstatera att Kenwood 
minsann inte byter modell eller konstraktion i 
forsta taget liksom en del av konkurrentema. 1 
modem tid vill man gama peka pa TM-D700 
(mobil VHF UHF) och TS-570 som nktiga lang- 
kbrare. som fortfarande star sig mycket bra.

Intressant nog maste man konstatera att TS-480 
har lanat valdigt manga funktioner Iran just TS- 
570. Det kunde jag konstatera da jag under flera 
timmar hemma hos SM5BOQ Lasse kunde jam
fora funktioner. prestanda och handboeker. Vid 
en snabb jam torelse kan man torledas att tro att 
den nya riggen ar en TS-570 i en annan torpack- 
ning. Man kanner snabbt igen sig bland menyer. 
funktioner och knappar. Delta ar givetv is ingen 
unikt tor Kenwood. Man v ill giv etv is att operato- 
ren skall kanna igen sig v id byte, samtidigt som 
den gamla regeln ‘’varfor iindra ett vinnande 
koncept” spokar.
Vid en jam torelse bland funktioner och manualer 
ar likhetema slaende mellan dom tv a nggama. 
Men aven om likhetema ar stora sa maste konsta- 
teras att det finns en hel del som talar for att titta 
mycket noga pa just TS-480 som ett intressant 
aiternativ.
Sa lat oss titta pa nagra saker som utmarker (men 
inte ar nodvandigt unika) i TS-480.

I. Los front panel
Mobilitet med lbs frontpanel ar intressant. Har 
har Kenwood Ibpt linan ut. Frontpanelen ar lbs 
och kan INTE monteras pa riggen med mindre an 
att den monteras pa en medfoljande plat, varpa 
aven riggens huvudenhet monteras. Pa platen 
monteras aven ett biirhantag sa att en komplett 
barbar enhet ges. Intressant nog ser det ut som att 
denna sammanbyggda enhet inte bbr kan monte
ras ’’under instramentbradan” Men sannineen 

Med riggen leveras denna plat och ett antal 
altemativa fasten och hallare for bordmontcring 
och bilmontering (instrumentpanel). Trevligt att 
notera att alia detaljer ser ut att halla hog 
Kenvvood-klassocharuttorda i metall. Ingen risk 
for att raka ut for plast som spricker.

’’Frontpanelen” vager 550 gram. Den ar 18 cm 
bred och 8 hog. pa djupet tar den inte mycket 
mera plats an ca 3 cm exklusive rattar och 
utrymme pa baksida beroende pa val av hallare. 
Gott om belysta knappar. stor och tydlig display 
och mycket god overblick. gbr att det ar en frbjd 
all jobba med nggens alia intressanta funktioner. 
Faktum ar att jag gjorde avsteg Iran min princip 
att torsi liisa manualen. Trots denna kunskaps- 
lucka kunde jag mvcket snabbt nav igera i menye- 
ma. gora installningar exh komma igang med 
mitt forsta QSO. Pa panelens baksida tinner v i en 
v alljudande. rimligt stor hbgtalare med en unge- 
farlig diameter av 6 cm. En hbrtelefon kan ans- 
lutas till frontpanelen (3.5 mm telepropp).
Notera har (se bild) att mikrofon och C’W-nyckel 
inkopplas till nggens huvudenhet. till skillnad 
fran Icom IC-703 706dar inkoppling sker i front
panelen.
Sa om huvudenheten placeras i bilens kofTert sa 
behovs det dras:
• En kabel till frontpanel (4m kabel medlevereras)
• Kabel for mikrofon i RJ45-kontakt anvandes i 

bada andar)
• Kabel(ar) for spanningsmatning direkt fran 

batteri (spara inte pa arean och anvand INTE 
bi lens chassi som jordledare)

• Antennkabel (gama sa kort som mbjligt)

2. 200 eller 100 U uteflekt
For dom av oss som vill ha lite extra utefTekt 
medget versionen TS-480HX hela 200W utef- 
fekt. Huv udenheten har matten 28 x 18x7 cm 
och vager 3.2 kg. Som framgar av bildema sa 
dominerar flaktar dess baksida och kontakter 
dess framsida (det finns kontakter aven diirbak).

—
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frontpanel, extra hdgtalare. Audio-data (ex. till 
ljudkort). styming av PA. RS232 for styming 
frdn Dator ur. Manipulator, tgf-nvckel.

Det fin ns en uppsjd programvaror frdn diverse 
leverantdrer. Kenwood sjdlva erbjuder en frail 
natet gratis nerladdningsbar Idsning.
Programvaran bestdr av tva komponenter. dur 
den viktigaste dr ARC P-480

ar det den 9-poliga D-subkontakten som via 
seriellt granssnitt (RS-232) utbyter data med 
PC:n. Det Anns en uppsjd programvaror fran 
diverse leverantdrer som har stod for TS-480. 
Kenwood sjalva erbjuder en fran natet [ I ] gratis 
nerladdningsbar Idsning som ar riktigt intres
sant. Programvaran bestar av tva komponenter. 
dar den v iktigaste ar ARC P-480 (se bild). Detta 
anvandargranssnitt mdjliggor att kunna arbeta

KENWOOD

Huvudenhetens framsida dr belamrad av

hdvs vid bandbyte.
Alt anpassa en longwire. jamsang eller annat 
godtyckligt antennsystem ar val inte al hid att 
rekommendera. ... Person I igen ar jag av den 
asikten att man skall forsokaefterstrava resonans 
i antennsystemet utan anpassningscnhet. Men en 
liten justering av en forkortad och danned ofta 
"smaf'antenn kan vara myeket valkommet. Delta 
fbrekommer ju kanske framforallt vid mobil- 
trafik.

3. Tva antennkontakter
Kanske inte unikt men andock trevligt ar det 
faktum att tva antenner kan anslutas och Iran 
trontpanelen valjas. Person I igen gillar jag inte 
lost hangande sladdarpa utrustnmg sasom antenn- 
kablama pa TS-480. Men utrymmesbrist ger ofta 
dessa kompromisser.
Att aven Kenwood halier kvar vid "skarmade 
banankontakter" (UHF) ar val i vanlig ordning 
bara att beklaga. Men denna miss kan man ju latt 
justera genom byte till kontakter av kanske typ 
BNC eller N pa dom losa sladdama ’’ Sjalv 
monterade jag en adapter, vilket framgar av 
bilden. Dom svarta "strutama" ger skydd och 
knackav lastning trevligt.

4. Kontakter pa fronten och VoIP
I nkoppl ing mot omvarlden gi I lar v i radioamatorer 
inte bara i tradlos form. Pa TS-480 far vi vart 
lystmate pa olika satt. Som framgar av bild (och 
text) sa kan vi exempelvis koppla in en PC for 
fjarrstyming av riggen via programvara. Fjarr-

Flaktama (2 st lor HX och l st for SAT) gdr att 
riggen halier huvudet kallt i dom fiesta situatio- 
ner. liar finns knappast nagon risk att man kan 
laga mat eller ens steka agg pa riggen om man ar 
ute pa portabelexpedition. Kenwood anger gama 
att man kan kora "key-down” under 30 minuter 
under normala forhallanden som 25 grader 
omgiv ningstemp och SWR 1: 1.2. Flaktama gar 
normal! inte utan man maste kora riktigt hart 
innan riggen blir sa pass v arm sa att man far dom 
att jobba undan varmluften. Kanske ett tecken pa 
en god gninddesign? Hela huv udenheten argjord 
i meta 11 och leder i gninden bort varmen riktigt 
bra.
Tittar man under huv en (ingen rigg undgar min 

skruvmejscl) finner man an det mesta enligt 
dagens snitt ar ytmonterat och valstadat.
TS-480HX erbjuder alltsa en rigg med dubbla 
I00W PA som sammankopplas med splitter 
combiner och ger en utefTekt av 200W. Viktigt 
har att notera ar att man spanningsmatar stegen 
ov er tv a separata kontakter med 13.8 V. Kdr man 
full effekt sa far man diirtbr rakna med en total 
stromfbrbrukning av ca 40 .A pa topp. Fdrdelar 
man lasten pa tva natdelar sa galler det att 
spanningsvariationen mellan dom ar maximalt I 
V. Detta da man annars far en osymmetnsk drift 
av PA-stegen.
Intressant nog kan konstateras att Kenwood an- 
v finder sig av fast monterade 4-poliga kontakter 
for inkoppl ing av 13.8 V DC. Vi har sedan manga 
ar vant oss v id framforallt 6-poliga kontakter. dar 
man v anligtv is bara anvander 4 poler och darmed 
ibrbrukar vaidefull plats. Detta har ofta resulte- 
rat i att denna kontakt (den 6-poliga) hamnat

0 1000 2000 3000

A RCP-480. Pa ett pedagogiskt satt hanteras 
vat och instalining av digitala DSP-filter och 
Idge i passhand (IF-shift).

Har ses dom tva slutstegen sida vid sida i TS-480HX. Ldngst till 
vdnster syns fldtama och pa var sin sida om dom syns kontaktema 
for spdnningsmatning. Rejui och stddad design.

Huvudenhetens baksida domineras 
av flaktar (2st pd HX). Tva antenner 
kan anslutas i UHF-kontakter pa 
sladd (notera adapter till BNC som 
JZTforedrar).

Spdnningsmatningen sker till 4-poliga kontakter Bra. dom tar mindre plats an 
den vanliga 6-poliga som vi ser exempel pa till hdger i bild. Aven kontakt for 
styming av extern (Kenwood) A 77 .vr/z.v uppe till hdger.

hangande lost pa en sladd.
Viktigt att notera fbrQRP-fantasteraratt riggens 
utefTekt kan stallas fran 200(HX) l00(SAT) till 
5 W. Vilket innebar att man inte alltid "maste" 
ha en niitdel som tai full belastning.
Valjerman TS-480SAT far man samma rigg som 
HX till skillnad fran att denna rigg innehaller ett 
I00W PA. Den plats som har "blir over” tas upp 
av enautomatiskantcnnanpassningsenhet. Denna 
enhet klararav att anpassa rimligt "sneda" anten
ner till riggens PA. Kenwood anger anpassnings- 
mojlighet fran 16.7 till 150 Ohm. Detta skulle 
kunna oversattas till en SWR av 1:3. Enheten 
"minns" aven installda varden fran tidigare an- 
passningar. vilket gdr att nyforhandling inte be-

stymingen tar sig i lite olika former, men alia via 
samma fysiska granssnitt pa huv udenheten. Har
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11. ■■■ H p

A. .

Man utnyttjar standard (icke 
leverantdrsheroende) 
kommunikationsprtitokoll (IP
och VoIP).

ViaARHP-IO pa PC:n kun man hantera transport av styrinformution och ljud 
genom TCP IP och VoIP. Detta innebar alltsa (ddr sd dr lagligt) att program
varan ARC P-480 kan installeras pa en annan dator i natet for att Jjdrrstyra 
riggen.

TS-480 far bekdnna farg mot den egenbyggda Elecraft K2. 
Oftast dbtt lopp. men nog visar K2 sin klass med lugnare 
motfagare nu och da.

med riggens alia vinklar och vrar pa ett mycket 
anvandarvanligt satt.

ARCP-480ger mbjlighet till inbhck och modi- 
fiering i exempelvis menyval och minnesareor. 
Pa ett mycket pcdagogiskt satt hanteras av en v al 
och installing av digitala DSP-filter och lage i 
passband (IF-shift) -Se bild.

Hantering av riggens analoga LF-signaler (ut och 
in) mot store omvarlden sker genom inkoppling 
av en PCs ljudkort mot riggens ”DATA”-kon- 
takt. DATA-kontakten toljer defakto-standar- 
den med 6-polig mim-DIX.
Genom att installenng av ARI I P-10 pa PC:n 
vartill riggen ar ansluten seriellt och analog! (se 
bild) kan denna PC hantera transport av styming- 
sin formation och ljud genom anvandande av 
TCP IPoch VoIP.
Detta innebar alltsa (dar sa ar lagligt tillatet) att 
programvaran ARC ’P-480 kan installeras pa en 
annan dator i natet (se bild) for att Ijarrstyra 
riggen. Ljudet transporteras tram och tillbaka 
aven over natet genom anvandande av VoIP 
protokollfamiljen 11.323.
Undertecknad har sjalv med framgang provat 
detta. Jag kunde konstater att man med rimligt 
’’bredband” far riktigt bra kvalitet med bibehal- 
len funktonalitet.
Detta ar vad man vill kalla riktig fjarrstyming. 
Att man dcssutom kan anvanda sig av standard 
(icke leverantorsberoende) kommunikations- 
protokoll som IP och VoIP gor ju inte sakcn 
samre.
I program varan A RC P-480 ingaren mycket om- 
fattande dokumentation ’’on-line*’. Detta gor att 
man i princip kan lamna den vanliga pappers- 
manualcn hemma.

Anvand manualcn for trevligt umgange med 
TS-480
Jag har i tidigare ’’under luppen” framhallit 
vardet av att INTE lata bli studierav den medlol- 
jande manualcn. Till TS-480 levereras manua- 
len i A4-format pa ett antal sprak (ej svenska). 
Manualen har ett mycket dv erskadligt index som 
alltid forst maste studeras lor alt fa en overblick 
av v ad som erbjuds. Sedan ar det bara att satta sig 
med penna och block och bdija studera funktion 
efter funklion. Cidra anteckningar och inte minst 
prova pa den nya leksaken.

Titta sarskilt noga pa installningama for flittering 
och stomingseliminering. Anvander man install
ningama ratt iir TS-480 en drom och du kanner att 
du fatt mycket valuta tor pengama. Hamnar man 
fel kan rigga lata som sju svara ar. Manualen ar 
tryckt i ganska tunt papper. Men skulle man slita 
ut den sa gar den all plocka Iran Internet 11 ] tor 
egen utskrift.

Ovriga finesser och data.
Gemensamt tor riggama ar att dom ar byggda tor 
anv iindande pa vare HF-band plus 6 meter. Mot
tagaren klarar genomgaende 0.5 30 + 50 54
MHz med trafiksatten SSB. CW. AM. FM och 
FSK.
Mottagaren ar uppbyggd som en dubbelsuper 
(trippci vid FM) med tdrsia MF pa 73.095 MHz 
och andra pa den tor Kenwood nya 10.695 MHz. 
Jag har inte kunnat fa tram varfor man i TS-480 
overgett den gamla invanda 8.83 MHz.
Inte dess da mindre gar del att montera upp till 2 
extra kristallfilter utoverdet inbyggda SSB-filttet 
pa 2.4 kHz. Man har att valja pa 270. 500 och 
1800 Hz. Tyvarr gar det alltsa inte att anvanda 
gamla Kenwood-filter utan nya friska skall till tor 
MF 10.697 MHz.
Sjalv provade jag riggen med den mycket smala 
CW-filtret pa 2701 iz. Ett mycket gott v al inte bara 
forCW utan av en tor att till exempel kunna vaska 
fram dom svaga digitalstationema rant 
14.070 MHz.
For att fa den redan goda frekv ensstabiliteten ( + 
- 5ppm) annu battre kan man montera en stabilare 
referensoscillator (SO-3) som ger - 0.5ppm.
Da manualen inte innehaller ett schema har det 
varit hart nar omojligt att fa fram intressanta 
konstruktionsldsningar. Det som i skriv ande stund 
ar kand ar att forsta blandaren ar uppbyggd som en 
hbgnivablandaremed4st FET-transistorer. Detta 
bdr borga for goda storsignalegenskaper. Denna 
losning ar inte nagot revolutionerande eller nvtt 
under solcn utan harav Kenwood anvands i bland 
annat i TS-950 och TS-570.

Vid en jamforelse mellan TS-480 och den erkant 
mycket goda mottagaren i Elccraft K2. kunde jag 
konstatera att TS-480 har en mycket god lasbar- 
het av inte bara mycket svaga signaler utan aven 
signaler med starka narliggande stationer. Dock 
maste medges att K2:an vid ett antal tilltallen 
uppv isade battre egenskaper da AGC:n pumpade 

pa ganska bra i TS-480. Intressant nog kan AGC':n 
kopplas ur i TS-480. v ilket gor att man manuellt 
kan klara sig ur en del kniviga situalioner.
Nagra oberoende niiitningar av TS-480 har jag 
inte funnit da detta skrives men jag kunde under 
alia langa timmar da proven utfordes inte finna 
grav erande fel och blister. Tv art om ar mottaga
ren en frdjd att ly ssna pa och jobba med.

DSP - Det digitala universalgeniet
Inte minst intressant var det att jamtora funktio- 
ner i DSP:n mellan TS-570 och TS-480. Vid en 
snabb blick i manualen kunde man konstatera att 
Kenwood troligen plockat DSP:n rakt av it'ran 
”den gamle”. Funktioner och inslallnings- 
mojlighetema v ar till fbrv irring lika mellan rigga
ma. Trevligt tor den som liirt sig att leva med 
DSP:n i TS-570.
DSP:n kan har hantera inte bara brusrcduklion i 
tv a instiillningsbara steg. utan aven “Noise- 
blanker” tor stbmingar av olika ’’pulstyper”.
Dcssutom hanterar DSP:n ett automatisk 
notchfilter, som pa ett forblufTande noggrant satt 
dbdar enerverande toner. Inte bara fran andra 
som behover stamma av siindaren. utan av en tor 
att la kal pa odnskad CA\ -signalering.
Till sist sa hanterar DSP:en filteriunktion tor att 
pa LF-niva begransa signalbredd ner till 50 Hz. 
Man skall givetv is komma ihag alt en DSP inte 
rakt av kan ersatta ett riktigt kristallfilter som 
sitter liingre fram i MF-kedjan.
Med filterinstallningar genom anvandande av 
DSP kan man smvga undan fran stomingar som 
ett fint komplement till IF-shift och kristallfilter 
i 10.695 MHz MF.
Viktigt att notera ar att laget NR1 anvands vid 
SSB emedan NR2 anvands primart vid CW. 
Automatnotchfiltret BCI ar tor konstant ton eme
dan BC’2 ar tor CW -’’ton”.

Alla filter och trix kan anvandas oberoende av 
mode som kors (BC2 ar v al inte sa lyckat om man 
kor CW kanske..). Detta innebar exempelv is att 
man kan anvanda ett smalt fint ”CW -filter” nar 
man kor andra digitala moder som PSK3I. 
MFSK 16. RTTY o.s.v.
Framforallt vid drift med digitala moder drar 

man gama ner utefTekten till kanske 20 watt eller 
rent av mindre. Delta tor att fa en sa linjar och

LAN
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SSA Trafikhandbok
Nu uppdaterad 
digitaltryckt farsk 
upplaga.
Sammanstallning och
bearbetning:
SM5KUX Sigge
Skarsfjall.

(Tissa avsnitt dr 
inte uppdaterade 
exempeh is repea- 
terkartoma).

Nyheter: Satellittrafik, DXCC och QSL-verksamhet. 
Avsnittct om aktivitetstest pa VHF uppdaterat med nya 
reglema.

Innehall
Vagutbredning pa kortvSg 
Egenskaper for olika 
frekvensband
Amatorradiofyrar 
Tolka prognoser for v3g- 
utbredning
Borja med att lyssna - SWL 
Att genomfora ett QSO
Snabbstart
Allmantanrop 
Svar pa anrop 
Nar kontakt etablerats 
Koder och forkortningar 
RST-koden
Q-koden
Bokstavering
Forkortningar
Prefix-serier
Bandplaner

Bandplan for kortvdg 
Vem far anvanda amator- 
banden
Bandplaner for VHF/UHF 
Repeatertrafik
Anropssignaler och identifie- 
ring
Tilfaten trafik
Loggbok
Nat och bulletiner
DX-trafik
Att svara en DX-station 
Working split
Listor vid DX-trafik 
Satellittrafik
Digitala trafiksatt
Paketradio

PSK31
Diplom
DXCC
Contest
Att kora test
Aktivitetstesten pa VHF/UHF 
M^nadstesten pa kortvSg 
CQWW DX Contest 
Regioner, zoner och fait 
Cabrillo files
QSL-kort
Utformning av QSL-kort 
QSL-verksamheten inom
SSA
Avstorning av utrustning 
PTS foreskrift
Bilaga Repeaterkarta

Satt in 50:- pa SSA postgiro 52277-1 eller hangiro 370-1075 och skriw 
Trafikhandhoken pa talongcn sa kommer den per post. Moms och

Trajikhandoken
ingdr aven i SSA 
utbildningspaket.

snygg signal som mojligt. Men intressant nog 
kan man med inte minst HX-mexlellen bli en 
riktig "big-gun" pa PSK3I med en uteffekt av 
kanske 100W.

Grannlat
TS-480 innehaller som dom fiesta riggar idag 
minnen och scanningfuktioncr pa alia tedder och 
bredder. KM) minnen horde val racka till for dom 
fiesta. Scanningmojlighetema ar:
• VFO-scan - hela riggens omrade (tveksam 

funktiein)
• Program scan - Skannar en antal fordefimerade 

omraden
• All Channel scan - Skannar alia KM) minnen
• Group scan - Skannar minnesgrupper

Matinstrumenten ar stort och tydligt vid sidan 
om andra nyttiga funktioner i frontpanelens dis
play. Utforandet ar elektroniskt men med ana- 
logt utsecnde (se bild). Skalor kan valjas bero- 
ende pa behov och lage (sand mottagning). 
Mycket snyggt. prydligt och informativt.

Aftonbladet viler Expressen
Mycket mer Finns att utforska och uppleva. Pa 
Internet kan manualen hamtas[ I ] for den som vill 
lasa pa i forvag. Svebry [2] ar svcnsk gencrala- 
gent for Kenwood sedan llera ar och star gama 
till tjanst med information och inte minst torsalj- 
ning.

Vill man stota exh biota tankar exh ideer om 
riggen kan man ga med i anvandargruppen pa 
natet [3j.

Sa tor alia er som vantat pa en mobil och till 
formatet hanterbar station (TS-50 ar visserligen 
liten men klen i prestanda) sa har Kenwood har 
ett mycket intressant altcmativ. som inte minst 
aven bor fa konkurrentema att dra oronen at sig. 

Priset hos Svebry ligger pa ca I6O(X).- for TS- 
480HX och ca 15000.- for TS-480SAT.

Valj TS-480HX om du vill anvanda riggen 
"stahilt". har antenner i rcsonans exh vill ha lite 
extraeffekt. 21 MAX' ar3db mera signal an staneiard- 
riggens I00W. Det kan vara avgdrande.
Valj TS-480SAT om du behov er en inbyggd 
antennanpassningsenhet. SAT-versionen arsyn- 
nerligen lamplig aven nar man kor mobilt eller 
portabelt men giv etv is av en hemmavid.

Tack Svebry for Janet av riggen exh mycket 
vanligt bemotande !

Tilman D. Thulesius SMOJZT

Rcferenser:
[ 1 ] Kenvv cxxl - http: vvvvw .kenw exxJ.de ts480.htm 
- Tysk infosida men har finns manual exh pro- 
gramvara att hamta pa engelska.
[2] Svebry vvvvvv.svebry.se 0500-48 (M) 40
[3] http: groups.yahexi.com group KenwoodTS- 
480

Tidigare "under luppen" finns att student pa: 
http: radio.thulesius.se
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I em liar sagt att vi slutat bygga eget ? 
Medger gdrna att jag i denna spalt 
fokuserar pa byggen haserade pa modu- 
ler eller byggsatser. Men jag ser det som 
en lagom plattform att borja pa for att 
kdnna att man kommer nagon vart och 
att man ddrifran Idr sig och vagar vidare 
med egna byggen. Byggsatser liar det 
funnits i manga ar och manga dr vi som 
vdxt upp med katalogen fran Heathkit 
under huvudkudden och inspirations- 
kail a. Darfor skall vi denna man ad 
aterknyta lite till nu och da. F'7 skall gora 
ett "hemma hos" och jam fora IC-703 
med Elecraft K2.

Heathkit bar hja
Min forsta rigg jag korde kortvag pa 
hette HW-IOI och var lanad Iran cn 
valvillig amatdr. Det ar nog inte bara 
undertecknad som har goda minnen 
fran dom riktigt trcvliga riggama och 
byggsatsema som kom fran Heathkit i
Benton Harbor. Michigan. Firman Anns kvar 
men sysslar med utbildning idag [I]. Manga 
sitter fortfarande och rattar en HW10I. Och nog 
star det ett SB220 eller SB200 slutsteg lite har o 
var i en vra ? I QRP-sammanhang maste ju den 
lilla trevliga HW-8 och nyare kusinen HW-9 
namnas. Riktigt bra sma riggar fbregenbygge och 
CW-trafik.

Da jag for cn tid sedan hade den besvarliga 
uppgiftcn att salja av ett dodsbo efter en kar 
amatdrkolicga dok nagra grona riggar upp fran 
Heathkit. Forsta tankcn var nog att: "det kan val 
inte Annas en manniska som kan vilja betala 
pengar for dessa*'. Sa en sopcontainer vid den 
lokala atervinningscentralcn sags som enda fram-

tida hemvisten. Vid narmare eftcrtanke blev jag 
riktigt fortjust och raskt vaskades ett kopplings- 
schema fram.

En titt under locket gjorde att jag blev overty- 
gad. Denna teknik fortjanar ett battne ode an som 
aterv inningsmaterial foren konservburk. Grejo- 
ma det ror sig om hctcr HR20 och 11X20 och 
fanns som byggsatser mellan aren 1962 och 
1965. Den separata mottagaren och siindaren 
saldes som mobilngg och till den kunde man 
kopa cn natdel for att gora bilens 12V IX' till 
anod. gallcr och glodspanningar. Alla aktiva 
komponenterar i form av clektronror. forutom en 
eftekttrissa i TO3-kapsel som tillsammans med 
en zenrediod forirrat sig in som stabkrets till

glodspanningen. Kombinationen an- 
vandes lor SSB.CW, AM pa banden 
10 80 meter med 50W uteffekt.

Slutrdret utgjordes av ett 6146. Ett 
riktigt slutror till skillnad fran alia 
billiga linjeslutror som flitigt anvan- 

des under denna tid.
Sa min uppmaning till alia egenbyggare som 

letar efter spannande utmaningar som altemativ 
till vtmonterade komponenter. beta rd ft pa en 
Heathkit att rddda till eftervdrtden Passa aven 
pa att ga med i Heathkitklubben [21.

QRP Where fun is the POWER !
Tilman SMOJZT

Refercns:
[ 1] HeathKit wwu .heathkit.com
[2] SK7XN - http: www.sk7bi.com heathkit
[3] Small Wonderlabs
www.smallwonderlabs.com
[4] SRS AB 054-670500

£7: byggsats fran 60-talet, vdl vdrd att bevara. Kombinationen HR20/HX20 skulle vara en 
mobilrigg med 50W ut pa banden 10 - 80 meter. Dagens stora Jramgdngssaga for 
egenbyggare dr grejorna fran Elecraft - har representerad av K2:an.

dk

Den har bokcn hittar du i sortimentet 
hos SSA llamShop!

w- SMOJZT - Tilman D. Thulesius 
Kungsangen / Uppland 
smOjzt@svessa.se

Rejalt chassi i metal! 
med rejdla kompo
nenter. Hdr behdvs 
ingen lupp, men vdl 
kdnslu for hdga 
spdnningar. 
6001'DC som max 
krdver respekt.

HAMSHOP
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vinner ? Bada vinner pa olika sdtt.sum

1
Manga gemensamma funktioner och fordelar. I'em

n nr 
I.U I
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ICOM IC-703 mm Elecraft K2 trdffas i tuff kamp.

* ?IJF£JAFT k2 tBAWCfIVM 
. I

' Hemma hos"
SM6JAB Michael
Fick ett glatt e-mail fran SMSJAB i borjan pu 
aret. Uppskattar verkligen alia glada tillrop 
och kontakter genom QRP-skrivandet. 
Michael berdttade att han hade bvggt 
summan en Elecraft KX! (se tidigare artikei) 
och att ett start antal QSO:n awerkats fran 
ett otal QTH:n hade hemma (n h pa resa. 
Utmaningen med QRP dr ju inte bara att med 
sma medel nd lang, ulan inte minst att aven 
bygga sina egna grejor. Michael harflera 
bvggen pa silt samvete och ndmnde att aven 
en SW30+ (10 MHz -bandetf fran Small 
wonderlabs [3] blivit till och anvants flitigt. 
Antennerna dr dom vanliga av typen trad 
eller dipol. Anpassningen sker med lamplig 
anpassningsenhet och spanningsmatningen 
sker med batterier. Just det minimalistiska dr 
kul med ORP. 2 st 7.2 T NiMh-batterier 
stoppas ner i ryggsdcken tillsammans med 
rigg. nyckel och sladdar och sa dr radio- 
lyckan giord.

IC-703 r.s. K2? QRP som bast
IC-703 fran ICOM harjag tidigare skrivit 
langliga rader om. En mycket val fungerande 
QRP rigg for finsmakarcn till ett mycket bra 
pris [4], Mottagarcn later jattefint och 
anvandbarheten ar verkligen toppen.
Aven K2 fran Elecraft har blivit omnamnd 
med ratt for sina oerhort fina foretriiden. 
Frapperande nog har dessa t\a kombattanter en 
hel del gemensamt. Samtidigt som dom har en 
del skillnader som kan vara varda att namna

(icmcnsamma funktioner:
• Byggda for sard HF-band IC-703 har dessutom 

6m och gcnomgacndc mottagarc
• Inbyggd automatisk antcnnanpassningsenhet med 

minne - Saljs som option till K2 och har ansi utnings- 
mojlighet till 2 antcnner.

• Mycket god ( W -rigg QSK i IC-703 ar lite slamrig 
tack vare T R-rela K2 ar knapptyst

• Inby ggd DSP Saljs som option till K2 och har 
mycket mera installmngsmojligheteroch funktioner.

• Gar att fjarrsty ra fran PC Direkt anslutning till 
seneport pa PC’ fran modul i K2. IC 703 behover 
anslulas viaTTL RS-232-kon vcrter (CT-16).

• Inbyggd talkompressor. Fordel just v id QRP-kdrande 
ochSSB.

Skillnader
Fordel ICOM IC-703:
• Har en stone och lite mera dvcrskadlig display.
• Mojligt att montera ett "nktigt*’ knstal I filter i nggen 

i andra MF pa 455 kHz. Later kalasfint.
• F rontpanelen kan dcmonteras och placeras ulan for 

vaska dar rigg och strom fbrsogm ng placeras.
• Fardigby ggd Fordel lor dom som inte v ill bvgga 

sjalv

Fordel Elecraft K2:
• DSP har mera inslaliningsmojligheter. Forutom 

brusreducenng sa kan aven LF-ft Iter sattas i DSP. 
DSP:n ger ett utmarkt satt att lara sig en DSPis 
mojligheteroch sv agheter.

• MF-filterav laddertyp med v ariabel bredd fran I(X) 
Hz till 2.5 kHz.

• Anslutning av antenn(er) sker med BNC-kontakter. 
Av en mojlighet att ansluta extra mottagareantenn av 
exempel v is typ longvv ire.

• Mojlighet att montera stadigt batten muti nggen.
• Mojlighet att montera 100 W PA om man till 

av entyrs skulle bli sugen pa QRO.
• By ggsats I nget ar mera ti 11 fredstii I lande an att kora 

med en egenby ggd rigg.

V'ilken ri|»g vann testet?
En hard fajt med A/B-omkopplarc i hogsta 
hugg. likvardiga hogtalarc och en uppsjd 
olika QSO:n resulterade i: Nastan dolt 
lopp........... IC-703 har en mycket fin
mottagarc som lugnl och sakligt presenters 
stationema. Om starka eller svaga. med eller 
utan QRM i bade CW, SSB och digi-modes. 
Genom att DSP:n i K2:an ter sig mera 
flcxibel. filtermojlighetema i MF ar nast 
intill bottenlosa och en annu mera lugn 
mottagarc sa mastejag till min forvaning 
konstatera att K2:an kliver ut som vinnarc. 
Anvandarvanlighet och det fakturn att man 
inte behover bygga samman IC-703 gor den 
till ett mycket gott val for dom av oss som 
gillar QRP-kora. Manga har kontaktat mig 
och lov ordat IC-703 efter att ha kopt den 
nyligen [4].
Sa valet ar ditt Vi hors pa banden.

Tilman SMOJZT

Michael SM6JAB far gdmu med sig rigg. ba fieri och termos med varm dryck pa (jdllsemestem. 
Har kdrs det med handpump och rigg fran Small wonderlabs.
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Ar $ m ote 2004
amatorrad iofest 16-18 april!

Bokning av banketten sker direkt via ett 
formular pa hemsidan eller var infotelefon 
070-2776532 !

Redan pa fredagskvallen brukar inte 
bara utstallare som skall bygga sina utstall- 
ningar ulan ocksi manga andra arsmbtes- 
deltagare anlanda. Vi traffas pa fredagskvallen i 
puben Flying Scotsman, ett mveket trivsamt 
stalle som ar en del av Galaxen. Helt special- 
bokad - bara for oss!

Manga utstallare - de stora leverantd- 
rema av amatorradioutrustning finns naturligt- 
vis med. Hela utstallarlistan med de senaste 
uppdateringama kan du se pa natet. Utsiall- 
ningen oppnar 09:00-17:00 pa lordag

Boende - du maste sjalv boka rum pa 
Quality Hotel Galaxen.Tcl: 0243-21 61 00 
Fax: 0243-21 61 01 E-post: 
hotel l.galaxento galaxcn.to
Webb: http: www.galaxen.to For att fa boka 
maste du ange amatdrsignal.
Alternate et om Galaxen ar fuilbokat ar Hotell 
Brage. 0243 - 21 76 60. aven dar maste du 
uppge att det galler Sveriges Sandareamatbrer 
samt din signal tor att fa specialpris pa 
rummet.

Det har ar nagra av de moten och 
seminanerdu kan besoka:
9.00 - 10.45 Sakerhetssamband inom 

motorsport SK3GK
10.00-10.45 Contest frail DX-QTH

SM4DHF
11.00-11.45 SARTG Digitala modes

SM4LLP
11.00-11.45 TETRA SAAB Contracting
11.00-11.45 FRO SSA signalistpool.

Krishantering.
SM5AAY FRO SM0SMK

12.15-13.15 Valkommen till HF SM0JZT

13.30-14.15
13.30-14.15

14.30-15.45
14.30-15.45
16.00-17.00

Hela dagen

VHF SM2ECL
Tekmskt avancerade samband
SM5UXQ
APRS mote SM5NRK 
YL traff SM4YLJ
Intemationella sambands 
uppdrag SM5WTI
SM5BSZ mater pa de sandare 
besokama har med sig.

Betalning Betalningsvilllkor for alia 
kringarrangemang. loppisbord. bankett och 
lotter ar sju dagar efter bokning - till postgiro 
591086-4 och betalning maste vara oss 
tillhanda senast sju dagar fore arrange mangel!

Vill du veta mera sa ga till

www.ssa2004.com
uppdateras nu mycket ofta! Du kan ocksa 
ringa var infotelefon. 070-2776532. telefon- 
svarare pa dagtid. bemannad pa kvallstid.

Rekordlotteri
med vinster 
for 80 000 kr!
Vinstlistan talar for sig sjalv...
Lottenet fl rar ocksa att Falu Radioklubb. 
fy Iler 80 i ar. Darfor kostar lotterna 80 kronor 
styck och vinstema ar varda 80 000 kronor! 
Antalet lotter ar begrensat. Sa begrensat att v i 
befarar att du into hinner med om du inte 
bokar lotter i forvag. Du kan boka lotter (och 
allt annat. bankett. knngarrangamang och 
loppisbord) pa var websida. 
vv ww.ssa2OO4.com.
Har du inte web sa kan du bcstalla via vanlig 
post, skicka da till:
Falu Radioklubb. Box 701.791 29 Falun, mark 
kuvertet SSA2004! Och var ute i god tid for 
att inte missa chansen att fa lotter!

Huvudsponsorer: Borlange Kommun, Swedish Radio Supply, Vargarda Radio, MJS 
Electronics, Borgeson, Mobinet, Svenska Antennspecialisten och Glidecom Networks.

Vinstlista Jubileumslotteriet
Pris
Icom 1C706 Mk If G 
V^rgArdamast m ant
HP 8656B
Borgeson Logoperiod
Yaesu FT817
Alinco DR620 
Yaesu VX2E 
Yaesu VX2E
Yaesu VX2E 
Hustler mobilantenn 
X510M
Radio Nord pd CD 
X300 
Nataggregat 
Presentkort 
Presentkort 
Presentkort 
Presentkort 
Presentkort 
Presentkort

Beskrivning Sponsor Varde
100 W KV samt 50 144 432 MHz Swedish Radio Supply
2x3m mast. 3m topp. 9EL2. 9EL70. 5EL6 Vargarda
Digital signalgenerator IOOkHz-99OMHz MJS Electronics 
14-30 MHz, 7dBi. VSWR <2:1. 25OOW

15 000 kr
15 000 kr
10 000 kr

QRP-transceiver. alia band KV VHF/UHF 
Mobil VHF/UHF transciver 
Duobandare. handapparat. 144 432 MHz 
Duobandare. handapparat. 144 432 MHz 
Duobandare. handapparat. 144 432 MHz 
Kompl m bottenfastc. fjader. 20m vippa 
Vertikalantenn 144 432 MHz 8.3 11.7 dB 
19 CD skivor med Radio Nord
Vertikalantenn 144 432 MHz 6.5 9dB dB 
Labaggregat Welleman variabelt 0-30 V 
Presentkort gallar pa allt i SSA hamshop 
Presentkort gallar pi allt i SSA hamshop 
Presentkort gallar pi allt i SSA hamshop 
Presentkort gallar pa allt i SSA hamshop 
Presentkort gallar pi allt i SSA hamshop 
Presentkort gallar pi allt i SSA hamshop

Borgeson 10 000 kr
Mobinet 8 000 kr
Sanco 3 600 kr
FRK & BSA 2 800 kr
FRK & BSA 800 kr
FRK & BSA 2 800 kr
Produktcentrum 1 700 kr
Mobinet I 500 kr
DX-forbundet 1 400 kr
Mobinet 1 200 kr
HA Electronic 1 200 kr
SSA Hamshop 500 kr
SSA Ham shop 500 kr
SSA Hamshop 500 kr
SSA Hamshop 500 kr
SSA Hamshop 500 kr
SSA Hamshop 500 kr

Loneruttixartg. Vndrea> BcrtikM«n. Dragning sker 2004-04-1’ Dragningxliuan kommcT att publiccnts i UT( och pa www ssa2OO4 com

Valkomna ti
Var arena lor SSA arsmbte 2004 - Galaxen 
hotell och konferenscenter i Borlange blir 
minst sagt valfylld! Hotellet ar i stort sett 
fuilbokat. vi har tv ingats boka upp ytterligare 
ett hotell nagra hundra meter bort (kort 
gdngav stind) tor att fa plats med alia besokare. 
Naturligtv is har vi aven dar forhandlat tram 
specialpriser. Du hanvisas automatiskt dit av 
Galaxen om de inte har nagot rum kvar at dig 
nar du ringer for att boka.
Utstallningslokalen arocksi fy lid till sista 
plats. Vi har tv ingats tacka nej till utstallare! 
Massor av loppisbord ar ocksa bokade. just 
nu ser det ut att bli fulIt till sista plats aven i 
den utstallningshallen.

Alla skall trivas - vi erbjuder Here 
program som ger dig ett spannande utbud, vare 
sig du ar radioamator eller medfoljande med 
andra intressen! Du kan besoka framtids- 
museet. och planetanet - vi har bokat upp alia 
shower under lordagen! Lula dig tillbaka i en 
fatolj. se hur ljuset sakta tonar ned - och du ar 
pa v ag ut pa en resa i v arldsry mden som du 
sent kommer att glomma!
Du kan ocksa valja att mota ett stycke unik 
Dalakultur. Genom att besoka konstnaren Carl 
Larssons hem i Sundbom som oppnar enbart 
foren specialvisning for deltagama i SSA2004. 
Du kan fa uppleva 1700-talets gruvdrift i 
stormaktstidens Falu Koppargruva. pa riktigt. 
nere i gruv an. guidad av museichefen Sven 
Olsson pa Store Kopparbergs museum! Eller 
du kan delta i bada. Prisema finns pi hem
sidan. liksom bokningsformular! Du kan ocksa 
ringa var infotelefon 070-277 65 32.

Banketten pa Ibrdagskvallen blir ocksa 
nagot alldeles extra! God mat till bra priser Sr 
sjalv klart. Men vi bjuder ocksa underhallning 
av absolut toppklass! Eller vad sags om Pelle 
Lindstrom och The Haydukes! Det betyder 
som alia vet en salig blandnmg av folkmusik. 
blues, r&b. country blues, rock och jazz. Och 
allt Iran munspel. gitarr. elbas. trummor. 
bastuba. banjo, dragspel. piano till synthar. 
triangel och koskalla.
Klockan 21 borjar dansen. till Zlips dans- 
bandet som bland annat ar topprankade av 
Aftonbladet, fyra PLUS och med recensionen 
’’bast just nu”!
Banketten borjar klockan 18:00 pa lordag och 
kostar 245:- for en trerattersmeny inkl lattol 
vatten. 195 kr om du Stryker efterratten.

http://www.galaxen.to
http://www.ssa2004.com
ww.ssa2OO4.com
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Fungerar mycket val som fast station eller portabel Lostagbara front - 
pert ekt for en mobilinstallation.
Leveras med altemativa fasten och hAllare for bordsmontenng och 
bilmontering.
Stor. tydlig display och god overblick med mAnga belysta knappar.

kr • Byggd for HF-band plus 6 meter. 0.5 - 30 + 50 - 54 MHz med
trafiksatten SSB. CW. AM. FM och FSK.

TS-480SAT
TS-480HX
54-HS-6
54-LF-30A
54-SP-50B

HF transceiver 100W 
HF transceiver 200W 
Headphones
Low Pass Filter 
Mobil-hogtalare

A*TENN! ANTENH2

fora DC’

fTS -0C-S4T -•"tot!

TX RX audio equalizer
RX AF slope cut/f ilters
100 minneskanaler med alpha-tagging
PSK31 -kompatibel
Wide/narrow FM deviation

datablad!

Extra Voice Guide/storage unit includes "off-air" recording facility 
Packet-Cluster Tune och Cross-Band repeat med TM-D700E (G2.0 
modell).
"E-Markt" - Certifikat for motorfordonsinstalltion i Europa.

TS-480HX 
TS-480SAT

KENWOOD
Tv& delar - frontpanelen placeras pA lamplig plats.
Kan bestyckas med 2 extra filter: 270 och 500Hz CW eller
1.8 kHz smalt SSB-filter.
CW-filter kan aven anvandas for digitala moder som PSK31.
Kan fjarrstyras over senell RS-232-port med programmet ARCP-480 
(Laddas fr^n natet).
Alla HF-band plus 6 Meter
Mottagare: 0.5 - 30 MHz 4- 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)
Tnppelsuper vid FM (sista MF 455kHz)
M^tt: 179x69.5x278 mm
Vikt: 3.7 kg (panel och huvudenhet)

• All-mode multiband. HF och 50MHz kombinerat.
• 5 watts minimum for QRP. (TS-480HX 200W ut (50MHz: 100W)
• Remote-kontroll via Internet VoIP (med programvaran for

Windows. ARHP-10 och ARCP-480
• Inbyggd auto-ATU for alia band
• AF-DSP p£ alia band
• Fristaende LCD-panel med hogtalare
• Kontinuerlig RX 30kHz - 60MHz (spec fr$n 500kHz)
• CW Auto Tune
- Digital Noise Limiter
• NR1 och NR2 Digital Noise reduction system
• TX-filter
• TX Speech processor
• TX Monitor Rekvirera

KE WOOD

Box 120, 541 23 Skovde 
Besoksadr. Norreg^rdsv 9

Generalagent for KENWOOD i Sverige

SVEBRV
I ELECTRONICS oj

Tel 0500-480040
Fax 0500-471617 
http://www.svebry.se 
e-post: svebry@svebry.se

X
480SAT ger 100W ut. Inbyggd automattuner. 
480HX ger 200W uteffekt. (Ingen tuner).
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Hcim- 
annonser

Gratis for medlemmar - hogst 200 
tec ken.
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.

Adress for hamannonser
QTC. Trakvista Bygata 36.178 37 Ekero 

Tel /Fax 08-56030648 
e-post: qtc@svessa.se

Kopes
□ Kopes

Bruksanvisning (kopia) til! 
"Kopplinusuret REFLEX".

SM3CLA Karl-Olof < 026-64 27 19 
e-post: sm3cla@ svessa.se

J Kopes
• PA-steg FL2100Z kopes till ratt pris. 

Heist inom Stockholms-omradet tor 
hamtning med bil.

SMODTK Martin < 08-7779164 
e-post: smOdtk@passagen.se 
"http: hem.passagen.se smOdtk "

Onskas lana
J Onskas lana
• Beskrivning till antenntunem 

Heath Kit SA-2060A for kopiering.
SM5EIT Erik Nilsson. Lundx. 3. 645 32 

Strangnas. ©0152—12001

QTC Maj
Hamannons - nasta inforande: 

Text och betalning i forskott - senast 
Tisdag 13 April

SSA kansli. Box 45 191 21 Sollentuna 
Postgiro 2 73 88-8. Bankgiro: 370-1075. 

e-post: qtc@svessa.se

J Saljes.
• Kenwood TS-820S inkl. extra VFO och 

station monitor SM-220. Spkr SP-520. 
5.000 kr

SM7DV Leif r 0413-70048

J Saljes.
• loom 756 PRO med SM 20 bordsmikr. 

samt datainterface CT-17. allt i absolut 
nyskick. En agare. lnhandlad hos SRS. 
Originalemb. och kvitto Finns.
Pris 18000:-

SM4GSDJan < 019-575147
E-mail :sm4gsd(a telia.com

J Saljes.
• Icom 1C-706 i nyskick. med original- 

kartong. Knappt anvant Pris: SEK
7000.

SM6MOJ Andrew Lovell
©031-213025
e-post: andrewaz lovell-info.se

J Saljes.
• Yaesu FT-290 2m allmode portabel 

transceiver. 144-148 MHz. MuTek pre
amplifier. Med galonvaska & original- 
kartong. Batteriladdare medfoljer.
Pris: 2500 ed

S.M6MOJ Andrew Lovell
< 031-213025
e-post: andrewitz lovell-info.se

J Saljes.
• Yaesu MMB-11 mobil-hallare till 

Yaesu FT-290. Aidrig anvand. fortfa- 
rande i sin plaslpa.se. Med original- 
kartong. Priside 300:-

SM6MOJ Andrew Lovell
Z 631-213025
e-post: andrew @ lovell-info.se

J Saljes.
• Yaesu Y.M-49 speaker mic
Speaker mikrofon till Yaesu FT-290. 
knappt anvand i orignalkartong. Priside 
300:-
SM6MOJ Andrew Lovell
©031-213025
e-post: andrew@ lovell-info.se

J Saljes.
• Mitsubishi 70 cm kanalmaskin. 
SM6MOJ Andrew Lovell 
©031-213025
e-post: andrew a lovell-info.se

J Saljes.
• Diverse matinstrument, elektronror. 

panelinstrument samt aldre datorprylar 
saljes.

SMOGZU Hans
© 08-58354180. fax 08-58357900

J Saljes.
• Nataggregat 12 V 12 A.
SM6MOJ Andrew Lovell
I 031-213025
e-post: andrew@lovell-info.se

J Saljes.
• Kenwood TH-21 handapparat. Med 
originalkartong + hallare tor torr-
batterier.

SM6MOJ Andrew Lovell
< 031-213025
e-post: andrewto lovell-info.se

J Saljes.
• 1C-740 med mic IC-HM7, nataggr 1C- 

PS20. kablage. manualer allt i org.kart. 
"nyskick". 4 000:- eller hogst.bj.

SM4RQL Bengt. Karlstad.
< 070-341 59 95

J Saljes.
• Kortvdgstransceiver Yaesu FT-1000MP 

mk5 Field. Se QTC 12/2002. Kopt
2003. Endast kord 5 veckor Saljes 70% 
av nypris.

• Nya sandarror i kartong: 811 (450:- 
paret) - 3-5OOZ ersatts har av QB3.5
750 (triodkoppla och bara plugga i - 
samma gloddata o. graft tanod - 875:- 
paret).

• Vertikalantenn ny i obruten torpack- 
ning Cushcraft R7000. Alla band 10-80. 
1500W. Inga radialer.

• Hdgeffekt automatiskt antennfilter for 
utomhusbruk i superprofessionellt 
vattentatt utforande med bl.a. flakt och 
coronaskydd. Tai 1200w barvAg konti- 
nuerligt - i amatordrift mycket mera. 
Endast 5000:-

• Frekvensraknare 1200MHz
• Signalgenerator HP 608 10 -450 MHz 

695:-.
Svar till Hasse.
e-post: radiolover a bigfoot.com

J Saljes.
• Datakabel for 150 MHz. 4-par tvinnade. 

Dubbel skarm. 250 meter.
Pris I kr meter.

SM5RV Sven Aldrin C 08-389506 
e-post: sven@ aldrin.se

J Saljes. SM5JGJ dodsbo saljer
• Kortx agstransceiver Icom 1C-735 med 

nataggregat Alinco EPl510 och 
avstamningsenhet TenTec model 227. 
Nio kortvagsband. Pris tillsammans 
6500:- eller hbj.

• Mobil trebands VHF FM transceiver
Icom E-90. 6 m 2 m 70 cm.
5 W 0.5 W. Trc antenner. nataggregat. 
laddningsstation m laddare.
Sprillans nytt. Pris tillsammans 5700:- 
eller hbj.

• Nataggregat Commander 1233. 13 V
6 A. Gedigen telegrafnyckel (typ 
handpump). Staende vagmeter Reace 
FSI-5. KV Balun. Barbar trebands 
radiomottagare fabrikat Mark. 54 108 
MHz. 108-176 MHz. PR kanal 1-40. 
Pris tillsammans 300:-

SM5JU Sverker
< 0152-153 36. 0709-615 889 
e-post: sm5ju@telia.com
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Fotografi - efteriysning
Jag soker efter ett eller flera fotografier pa foljande 
S\f6:or: SM6QL. SM6BLE. SM6CPI. SM6DVY. 
SM6CW (aven SM6M0M). SV16DXZ samt SM6EZD. 

Anledningen aratt dessa gentleman. varav flera tyv3rr 
ar Silent Key. \ ant
i trdibrande i (kxeborgs Sandareamatdrer under de gangna 
aren. Mitt mal ar att forsoka iordningstalla en \ acker 
tavla med xara ordioranden genom tidema i klubb- 
stugan.

Jag star gama tor portokohtnader bade tur och retur. Jag 
scannar in bilden till digital! format och atersander ditt 
fotografi i samma skick som du skickade det.
Jag soker aven ett fotografi a\ Kapten S. O Wijkman 

(signal okant) som \ar ordtbrande 1925 och saledes 
antas ha tagit over ordtorandeskapet efter professor J. 
Koch ordtbrande fran start 1923.

De d\nga ordibranden i klubben (Iran 194 7 och fram 
till dagens datum i har
jag redan kort pa.

Alla kort tages med stortacksamhet emot fbrinscanning! 
AvenQSL kort med
v ederbdrande portratt pa ar av stort intresse!
PS: For dig som inte v ill kan skicka kortet med posten. 
jag tar med mig datoroch scanner till SSA arsmbte 2(MM 
och kan scanna in bi Ider pa plats.

Kontakta mig via telefon 031 - 330 67 S3 (dag 11 gen 
efterkl IX). Eller v ia epost: smbuqp n svessa.se 
Posladress: SM6UQP- Robert Roos
I jails lolen X (LGH 1751.424 48 Angered

SM6UQP-Robert

Sokes
J Sokes
Kontakt med representant tor SK2CI - 
Bodens Sandareamatdrer. Gama nagon 
med bredband.
.lag har i min historiska forskning 
kommit over en del info om SK2CI som 
kanske kan vara av varde tor klubben. 
Materialet bestar av avfotograferade 
dokument som ar 1 MB store vardera. 
Har tor avsikt att \ ilja eposta dessa till 
nagon i klubben. Kontakta SM6UQP - 
Robert pa S.M6UQP (a SK6GSA.SE eller 
f 031 -330 67 83.

J Sokes
I samband med en forskningsprojekt om 
ITU.s historia letar jag efter artiklar i 
samband med de administrative radio- 
konferensema 1959 och 1979 i Geneva 
(svenska konferensforberedelsema. 
report om sjalva konferensen osv.). 
Finns det nagonting i SSAs tidning 
QTC? Tyvarr ar den inte tillgangliga tor 
mig har i Tyskland.
Tack for hjalpen och vanliga halsningar 
Christian Franke. University of Siegen 
Department of Economic History, 
franke a geschichte.uni-siegen.de

Kommersiellt - Kopes
J 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

08-76521IX fax. mobil 0705-253795

Funderingar kring pseudovetenskap och 
tekniskt bondfangeri

Tekniska bluffteorier och -produkter ar kan
ske inte lika vanliga i vir tekniska hobby
press som i veckopress, darbantningsmedel, 
iakemedel och skonhetspreparat marknads- 
tors med med saregna och overifierbara 
teorier som stod. Men teknikblufTar Finns 
ocksa ibland ar de verkligt spektakulara 
som fallet med kail fusion 19X9. men oftast 
lever de mer i skymundan. Gransen ar ju 
ibland litet tlytande mellan ’’overdriven re- 
klam” och rena bedragerier. Radiotekniska 
skojerier ar olta svara att avsloja tydligt. 
darfor att teknikomradet ar teoretiskt och 
mattekniskt svart och vara egna kunskaper 
nicker ofta inte till lor ett skarpt stallnings- 
tagande.

Den svenska marknadsforingslagen sager 
att den som i marknadsforing anvander ett 
pastaende skall kunna slyrka pastaendets 
riktighet. Kan han inte detta skall paslaen- 
det anses som ovederhaftigt och darmed 
otillborligt. Visserligen ar forsaljaren av 
produkten ytterst ansvarig gentemot kun- 
den. men ovederhaftiga eller missledande 
annonser skadar aven den det tekniska ryk- 
tet tor den tidning som publicerar dem.

Skojare inom teknik och vetenskap har ju ctt 
antal valkanda satt att bembta kritik. Sjalv- 
klart hanvisar de till teorier som redan 
avvisats av den etablerade vetenskapen. teo
rier som nu i missforstatt skick ateruppv acks 
och nu framtors som geniala. Att fack- och 
\ etenskapsmannen inom omradet konspire- 
rar tor att undertrycka sanningen ar ett 
nastan sjalvklart pastaende. Samtidigt avvi- 
sar man blankt de fakta som Finns - den som 
bdijar fraga om konkreta och verifierbara 
detaljer bemots med standiga smajusteringar 
av data och nya tillaggshypoteser. t o m av 
referenser till nya naturlagar. Taktiken att 
bbrja prala om nagot annat eller att beskylla 
motparten tor bristande kunskaper ar ocksa 
valkand. Ett argument som brukar lagga 
locket pa v arje seribst lorsok att diskutera ar 
alt delar av teorin metoden produkten ar 
hemliga och att detta ju ”bevisas” av att 
uppgiftema inte kan eller tar bekraftas av 
nagra andra kallor.

Hur ska man skvdda sig fran sadana har 
saker? En del havdar att det enda sattet alt 
bembta lurendrejare ar att ignorera dem 
andra anser att man ska gore sitt basta tor att 
avsloja skojet. sa att manniskor som inte 
torstar sig pa tekniken eller ar litet god- 
trogna inte luras pa pengar. Ofta rackcr det 

med alt en begransad hypotesprovning - att 
testa nagra utvalda kritiska produkt- 
egenskaper lor att overtyga sig om hur det 
egentligen ligger till. Krav entydiga bevis 
som du torstar!

Man kan tora en allmant resonemang om 
hypotesprovning: en teori har potential an bli 
en bra teori om den gar alt bekrafta i ex 
genom att den visar sig anvandbar i kon- 
struktionsarbete for att na praktiska resultat. 
Detta ar ett nodvandigt men inte tillrackligt 
villkor. Teorier kan darfor aidrig bli 100 % 
bekraftade a\ experimcntella resultat: de kan 
bara stodjas av experiment. A andra sidan 
kan experimentella resultat helt kullkasta en 
teori. En bra teori maste darfor ocksa vara 
falsifierbar. vilket i korthet innebar att om 
den sager ’’handelsen A skall alltid intraffa” 
och sedan A aidrig intratTar vid \arje seribst 
fbrsbk att testa teorin. sa ska teorin betraktas 
som falsk. Omvandningen galler ocksa 
teorin ar inte bra om den sager: '‘handelsen A 
intriiffar aidrig” och om A sedan intratTar nar 
man provar. Likasa: om en teori innehaller 
motsagelscr - "handelsen A bade intraffar 
och intratTar inte” - sa ar den \ardelbs eller 
eventuellt trivial (i klass med somliga politik- 
ers utsagor).

Att en teori inte innehaller nagra i nga nga r 
for att eventuellt kunna vederldggas dr inte 
en stvrka hos en teori. som manga tror - det 
aren svaghet! Om det inte finns nagot tank- 
bart experiment som skulle kunna veder- 
lagga en teori kan man inte anse den som 
vetenskaplig. Har gar gransen mellan vad 
som kan kallas vetenskapligt och vad som 
forblir trosuppfattningar.

Valkanda och bra excmpel pa falsifierings- 
forsok var Michelson-Morley  s undersokning 
ar IXX7 av eterhypotesen och Einstein 
Eddington solformorkelseforsok 1919 bada 
lade ju grundvalen tor att bekrafta Einsteins 
gra\ itationsteori och att itragasatta Newtons 
hypoteser. Det finns manga bra exempel fran 
senare tid.

For att runda av \ ill ger jag ett bra exempel pa 
en dalig teori: "Det ar hell sant att kameran 
uppfanns av kinesema. Det ser man bl a i 
namnet Kamerun. som ju mycket val kan ha 
varit kinesiskt i fomtiden”

QTC teknikred. Jan Gunmar SM0AQW
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Skarmdump av ManadsTest programmet

Datorprogram for SSA Manadstest
Det finns flera datorprogram som klararav 

aven ManadsTesten. men andd har det le- 
gat i bakhuvudet. att gore ett program som 
sa liingt som mojligt ar kompromisslost for 
detta andamdl.

En typ av forstadie av program met har fun
nits i flera ar. men nuvarende projekt starta- 
des ea ett ar sedan. Janne SM3CER hargjort 
krav specifikationen och testat funktionema. 
Undertecknad har programmerat.

Programmet ar i forsta hand avsett for MT. 
men liar redan inbyggda fardigheter for MAC 
144 oeh NAC I Om testema.
Varje test spares i en separat fil. AI it efter- 

som tester kors. spares motstationema i en 
s k Master databas. Denna ill kan sedan kom- 
pletteras med namn. adress. telefon o s v.

Loggfilema kan exponents direkt till Cabril- 
lo. ADIE HTML. ASCII och CSV filer.

Loggblad kan skrivas ut direkt till skriva- 
ren och varje utskrift kan spares i en ill.

Programmet laser band, frekvens och mode

direkt fran radion. For narvarande stods en- 
dast nagra fa radiotyper.

CW-sandningen gar via LPT- eller C0M- 
porten och fungerar i alia testade 32-bitars 
Window sp l att formar med viss reservation 
for nagra biirbara datorer. Dessa problem har 
ej undersokts. Voice Keyer funktionen artes- 
tad men inte implementarad an.
Egenskaper i ett notskal:

- Nyckling och PTT via LPT C’OM-port
- Voice Keyer v ia ljudkortct
- Visar korda stationer och Ian
- Realtid Partial Seek forcallet
- Inbyggd e-postklient for logginskick
- Radiostyming (begransat antal radiotyper)
- Full kontroll over korda stationer och Ian 

under testtiden
- Raknar avstand och baring (Locator) 
mm...

Programmet kommer att slappas snarl. 
Se SM3CER Contest Sen ice tor mer info.

Erkki. SM5N BE

xxx-oJit

wny
SM5UM 0123 
SMSMJ U201 M 

U1101

|< *

20 09:02 SM5| 

Mode: 0*0^2: I* CW Tor*; Pl 80

40 KI 40 80
80

40 80

ScJContest
Frekvenser under 30 MHz

• Testspaltredaktor 
SM5NBE Erkki Latomaa 
Smedstigen 3, 814 95 ALVKARLEBY 
026/ 75 179 e-post: ejla@telia.com 
Testledare SM3CER Jan-Enc Rehn 
sm3cer@svessa.se
Web-redaktor SM3CER Jan-Eric Rehn 
Sektionsledare HF
SM5KUXSiggeSkarsfjall

Antligen har kvicksilv- 
ret horjat behagu krypa 
over nollstrecket och all 
brute kryper fram undan 
for untlan ur sniidrivor- 
na. Saker och ting som 
fiirsvunn i hostas kom- 
mer till riittu.

Nu har vi aven fan sommartid! For mig ar det 
molbjudande all kalla vinterhalvaret for 
svensk normaltid! I lellre skulle jag kalla den 
snofattiga arstiden for normaltid.
Det ar dags att forverkliga alia de drdmmar 

och ideer man nival pa under v intern.
Jag har funderat pa en Quad tor WARC -ban- 

den och snart blir det nog dags att idinma 
fiskebutiken pa metspon.
Vi har nojet att presentera MT2003 slutresul- 

tat i denna tidning. Forst v ill jag tacka Janne 
SM3CER tor del store arbetc han lagt ner pa 
loggrattningen saint Torvald SM2EZT som 
utveckalat rettningsprogrammet. Programmet 
har genomgatt manga forbattringar. Jag vagar 
pasta att Janne och Ton aid har gjort myckct 
vardefullt pionjararbete vad galler datorise- 
red loggkontroil.
Som nyhet i resultaten har vi fatt statistik 

klubbvis. Alltsa "Basta poangplockare". 
Myckct intressanta sitTror som sakcrt far be- 
tydelse i framtiden som inbdrdes tavling inom 
klubbama. Samtidigt ser klubbama vilka med- 
lemmar som bdr bclonas...
En del av WPX 2003 resultaten har ulkommit 

i skrivande stund. men bare topplaceringama 
har publiccrats. Vi far gratulera Bengt 
SM5CCT toren bra 10:e plats i varlden i QRP- 
klassen! Ovriga svenska resultat kommer se
narc.

A 8S-2F
Z SMiTA-.' SMMX-
S SM0ES8 X06$€
•D SM2T
N :»*«£
F SM78VO SM’BvO
0 $M0W
£ 5M5AZS SM5CS
U SMW'R 
v 7S34
T St44F SM4F
H SM7AIL SM7ATL
D $M9£u

SSA Te«t Program CW C:\Pragr.wn .. Cj/tifS

Varcns hdjdpunkt SSA Portabeltest gar i mit
ten av maj. Den testcn har forandrats totalt. 
Fyre nya klasser p g a phone och mixed. Nu 
skall det v ara mer att gore under de fagre mor- 
gonstundema i naturen. De nya reglema finns 
pa SM3CER Contest Sen ice och kommer att 
publiceres i majnumret av QTC.
Mitt svare val av

MT Bragdpris 2003
7S3A Janne Alltid tillgiinglig - gar som en 
HB9-klocka! Felfria loggar. basta poang- 
plockare totalt under aret.
SM7HSP Inge Alltid lika positiv installing. 
Har lyckats bcvara gladjen i sin testkoming. 
Skriver snvgga och tydliga pappersloggar. 
vilka alltid ankommer pa tisdag efter testcn. 
S.M6FXW Anita Som ovan. Alltid lika glad 
och trcvlig! Saknar hennes pappersloggar. 
Datoriseringen ar inte alltid sa bra...
Detta pris uldelas bare en gang per deltaga- 
re. Nu ar det nya MT Bregdpris som galler.

Erkki. SM5NBE

Contest-kalender April 2004

SSA 10 m AktivitetstestCW SSB FM April 1 I700-2000z
EA RTTY Contest ♦ April 3-4 1600-1600z
EU Sprint Spring SSB April 10 1500-1859/
Japan International DX Contest CW April 10-11 0700-1300/
ES Open HF Championship CW SSB * April 17 0500-0859z
EU Sprint Spring CW 21 April 17 15(X)-1859/
YU DX Contest CW SSB3) April 17-18 I200-1200z
SSA Manadstest SSB 4) April 18 I400-I500z
SSA Manadstest CW 41 April 18 1515-1615/
SPDX RTTY Contest*5’ April 24-25 1200-1200/
ARI International DX Contest CW SSB DIGI * Maj 1-2 2000-1959z
* SWL-klass

Regler finns i:
"QTCnr 1-2004.2,QTCnr 10-2000. *QTCnr4-2004,4*QTCnr I-2003/'QTC nr4-2004

Kalendem ar ett urval av tavlingar. En fuiIstandig kalender finns hos SM3CER 
Contest Service, http: ‘ vvwvv.sk3bg.se contest dar uppdateringar gors fortlopandc. 
Har du inte internet, be da nagon i din narhet om hjalp eller skicka ett brev med 
frankerat svarskuvert till SSA’s kansli. Ange vilken kalender eller regcl du onskar.
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SM38FH 
SK6AW
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5M51JH3

21 SM6FI0A
22 SK7TF
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24 SM4HFI 

SM6VYP 
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SK4UW 
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SM5M
SV3Q 
SM4HFI 
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.... .
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213
68

014
s -0

1217
521

1’15 
520
318
207

1313
VM
2’8
1 ■

2 7S3A
3 SM6IQO
4 SVOXG
5 SM7HSP
6 SM5AHO
7 SM4W
8 SM5DXR
9 SK6QW 

W SM6NT

MKSI SON
Mm S<2A2

M SK48X
SM3CVM SK3JR
SM6MJK SK6QW

5K3JR
SM3CBR SK3GK

- • - H 
SK7AX
5K5AA

SK6NL
SM7CFZ SK7AX 

SK5U 
S>.0H9

SK5R0 
5K7AX

SK5AA 
SK58N 

SK5JV
SM3BFM SK3JR

SK4A0
SM6CLU SK6M0

5K5AA

SK2AT
SK3BG

716
416
6’9
Olfl
010
M
20
10

f 5K3JR * JrtJanCs R*joamj»orr
2 SK5AA ■ Vaster^ RaOtAWM
3 SK7AX ■ Sana VaGertiygOens ARK
4 SK3BG - SunO5»aU5 RadwamatDrer
5 SK2A2 Peel Amaw RrtoMutt
6 SK3GK - G»le KalvAgufflilMef
7 SKOHB - Boftvrta Raflc A/nnorw
8 SK49X • OreofD Sancsamamt
9 SK60W ■ ManestM*. AmamaflioMutt

10 SK6AW - Hksngeis Radoiducc

H SK6NI ■ Kungfn Sanuaresnatore 
12 SK5R0 ■ R osagens SandareamaKver 
1j SK50K - HonwpmasRadioWuOO
14 SK5JV - Fagpstii AmjKyradioWiJbO
15 SK4A0 - FaiuRadiMuM
16 SK6HD - FakopmgsRartokxjtib
17 SK2AT - uraa Radio^TWtoref FURA

723

621
620
519
124
719
618
420
221

SMSWI
12 SM7C
13 SM5APS
14 SMOXG

SM5AHD 
16 SMOBSB

18 SM68SK
19 SM5AC0 
I -'.’--J.

4246
4040
2248
2442
1650
2046
1246
1644
MO
. 4-

Sxi BL - GanandsRadKiarrvitorM^o 
SK2AT - umej Rjocamators' FURA 
SK5BN • Horwongs Ractoiduw

Klubbtavlingen MT 2 SSB 15 februari 
2004
M. Art*--------------------------------------------- MM

1.
2

4
5
6

8
9 

W

SKOHB - 
SK4BX - 
SK3BG - 
SK5AA - 
SK6AW - 
SK7JC . 
SK6OW - 
SK6LK -
SK6NL - 
SK5JV -

3o»vrxa Radw Amjiu’cr 
O??D'o Sancarynat'Xrr 
Su<tts»a«s Radwamataer
VWBffa RadraWutjO 
HfWigens Rxxi<ut>t? 
VMira BWxje SandiFtmai 
MF®5?ad5 AmaM'TadioWLM: 
Baas RatSturruMr*.
Kmgasrs Sandareanutwr 
Fagwsu AmatonatHAlubb

11. SK3JR • JemGands Radioanatorer 610
12. SK2AZ - Pits! Ama»r RafeMubb 600
13 SK60Z - W6A Radio Club 576
14 SK6HD ■ Fafkopxngs RadfflMuM) 520
15 SK6KY - KungstMcka Radioamatorr 4^1
16 SK3GK - Gavw Katdgsamatae 408
17 5K0MM - SUvns SMrofrtB SaodaramaKW 386
18 SK4A0 • FafaRMoMutt 362
19 SK6AG • Gotetags SandareamatOfer 320
20 SK4UW - Arv*a Sandar? Amatwe' 2®

Airta/Lan
40 80 &Swmm Omr

210 12 408 1000

line SM5MPK 3 SM5MGW 2

1 SM5NBE 315 18 430

E| insanca k>gg» an cal atertiinfi 11yra oqgat

Mr Call
Antal OSO OSO Poang 

40 B0 la 40 80

Single Operator - QRP SSB

SSA ManadsTest nr 2 SSB 15 februari 2004

Antal QSO QSO Poang Antal Lan
Hr Call 40 80 lbt 40 80 Joi 40 80 JU Summa Omr

Single Operator • QRP CW

UBN-loggar
Loggrattmngsprogrammet ar hart men 100% ratt- 
vist'OmDufundefarpavarfofDufattpoangavdrag 
sa finns mqlighelen att fa se Dtn s k UBN-togg 
UBN star tor Unique • Busted - Not m log oversatt bll 
svenska ungefar Urek anropsstgnal - Felaktigt 
mottagen anropssignal - Finns ej 1 motstationens 
togg Du kanaiitsa 1 Din UBN-togg se for vilkaQSO 
Du fail 0e«er1 poang och varfor Dufarbeskedom 
vilka fef Du gjort och vad det egentligen skulle ha 
vant Vill du se din UBN-log9Skicka ett mail till 

sm3cer@svessa seoch begat den'

Op nubb

5M4DHF SK-IBY
SU3CER

SK6AW 
SKOHB
SK7JC 
SKOHB

SM4WGB ■ ■ 
SK5AA

5M6HJK SK6QW
SK6LK

SK6NL
SK5AA
SK38G
SK5AA
SK5JV

5MXZT SK2A2
SK6OZ

- : - 
SKOHB

SV6CLU SK6HD

SK6KY
5M7VEV SK7DD 

SK0MM 
SK4A0 
SK6AG

SAUJHK SK4UW
SM3FJF SK3BG

SK19L
SK38G

5MOELV
SK38G
5K3JR

5M6KIU SK6AW
SWAT
SKS8N

0p Klubb

SK3GK

Mr Call
Antal OSO OSO-Poang Antal Lan

40 80 Jot 40 80 M 40 80 far Summa

Deftagare 39 (nsanda loggar 37 |W9\; Toaia anta* OSO BOS Feiaktga OSO 43 (5 3% l FeHna loggar 13 (351%) Papperstoggar 6 (16.2M 

Single Operator SSB

Dettagare 30. Insanda toggar 30 (100%/ Totaia antaiet QSO 762 FeiMbga OSO 37 (4 9%) 

Single Operator CW
Antal QSO QSO Poana Antal LanMr Call 40 80 far 40 80 ° far 40 80 far Samma Otar Op Kubb

Fedna loggar 8 (26 7%) Papoersioggar 4 (133%)

Klubbtavlingen MT 2 CW 15 februari 2004 
Pl Uubb Tctait

SSA ManadsTest nr 2 CW -15 februari 2004
---------------------------- Contest —

Loggar skickas till

SS.A IO in Aktivitetstest senast onsdagen efter 
testen till Tommy Bjdmstrom. SM6NZB. 
Dr Sydou sg. 32.2 tr.. 413 24 Goteborg eller 
i 'hfc ontestui sve&sa. se

EA RTTYContestlill Antonio Akolado. EAI MV. 
P O Box 240. E-09400 Aranda De Duero. 

i Burgos). SPAIN eller ea I mv a ure.es

El Sprint Spring SSB inom IS dagar till Dave 
Lawlev. G4BUO. Garramorc. Coldharbour Road. 
Penshurst. Kent. ENGLAND TNI I SEX (UK) 
eller eusprinffa kkn.net

Japan International l)X Contest (A\ till 
JIDX "PIIOXl CW • ( total < o ll\ I-AIM 
MAGAZINE. P O Box 59. Kamata. Tokyo 
144-X691. JAPAN eller jidxHVlcijidx.org 

ES Open HE Championship C’W/SSB till 
Toomas Soomets. ES5RY. P O Box 177. Tartu. 
5(XX)2 ESTONIA eller esopen(a.erau.ee

El Sprint Spring CAN inom 15 dagar till Paolo 
Cortese. I2UIY. P O Box 14.1-27043 Brom (PV). 
ITALY e\\er eusprint a kkn.net

YU D.X Contest tilt Savez radio-amatera 
Jugoslavije. YU DX Contest. P O Box 48. 
IIOO1 Beograd.YU(K)SLAVIAeller2OO/ m/v./k? 

SS.A NIT till Erkki Latomaa. SM5NBE. 
Smcdstigcn 3. 814 95 Ah karleby eller epost till 
mKasvessa.se

SP l)X Rm Contest till SPDX RTTY 
Contest Manager ChristopherUlatowski. Box253. 
81-963 Gdynia I POLAND eller 
\pdxcry(a pkrvg.z.pl

ARI International DX Contest CNV SSB DIGI 
till ARI Contest Manager. Fabio Schettino. I4U El I. 
P O Box 1677 1-401(8) Bologna. ITALY eller 
aricontesKp ari.it

CONTESTMdTE
i anslutning till SSAs arsmote 

lordag den 17 april 2004 kl. 10.00

Att kora contest 
fran DX-QTH

Goran, SM4DHF, berattar om sina 
erfarenheter av contesting i framman- 
de land, senast som CU2F.
Detaljer kommer att presenteras pa 
hemsidan for arsmotet allt eftersom.

Se www.ssa2004.com

29

55.1 Monads Test
Sondag ndrntast den 15:e 
med start kl. 14.00 UTC.
L dda manader CH furst 
och SSBkl. 15.15 UTC. 
Janina manader tvdrtom.

SP DX RTTY Contest
Ger dig mojligheter att kontakta stationer i hela varlden 
Band: 3 5 - 28 MHz exklusive WARC banden 
Mode: Endast baudot
Klasser:
- Single Operator, alia band
- Multi Operator, alia band
-SWL
Meddelande: RST och QSO nummer

Poang: QSO med stationer i eget land. 2 poang 
QSO med stationer i andra lander i Europa. 5 poang 
QSO med stationer utanfor Europa. 10 poang.
Multiplar: Vaqe DXCC omrade och varje SP 
provins (maximalt 16 per band) Varje kontinent 
raknas ocksa som multipel (maximalt 6 pa alia band) 
Poang: Summan av QSO poang x summan av lander 
och provinser x antal konbnenter ger dma slutpoang 
Ovrigt: Fullstandiga regler finns pa
SM3CER Contest Service - www.sk3bg.se/contest/

Japan International DX Contest
Du skall kontakta sa manga JA inklusive JD1 som 
mojligt i sa manga JA prefectures du kan
Tid: 10 • 11/4 2004 0700 - 1300z
Band CW 3.5/7/14/21/28 MHz
Klasser:

Single Op High Power imer an 100 W) 
Ett band eller flera band
Single Op Low Power (100 W eller mindre 
Ett band eller flera band
Multi Op
- se utfbdiga regler med anlednmg av 10-mmuters regel 
Maritime Mobile /MM med CO-zon som meddelande) 
Meddelande: RS(T) ♦ CQ Zone
Poang: Endast kontakter med JA och JD1 ger poang 
Tva poang for kontakter pa 3.5 MHz och 28 MHz. 
En poang for ovnga band
Multiplar: Utgors av antaiet olika JA prefectures plus 
Ogasawara Isl. (JD1). Mmami-Tonshima Isl. (JD1) 
och Okmo-Tonshima Isl per band Det gor maximalt 
50 multiplar per band
Totalpoang: Summan av uppnadda QSO poang 
multipliceras med summan av uppnadda multiplar
Loggar: Skicka epost till jidx-info@jidx.org sa far m 
information om de krav som arrangoren staller pa 
loggen Kopiera m fbljande i kroppen av meddelandet 
#get jidxelog.eng
Ovrigt: Fullstandiga regler och en forteckning over 
prefix och JA prefecturer finns pa
SM3CER Contest Service www.skSbgse/confesV
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jidx.org
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mKasvessa.se
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http://www.ssa2004.com
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SKOMT 
SKOMM 
SK3GA 
SK5RO 
SK70L 
SK2AT 
SK5BN 
SK4UW 
SX71Z 
SK3LH 

SKOMM 
SK5BE 
SK6DW 
SK3BP 
SLOZZF 
SK6GX 
SK6OW 
SK2KW 
SK4BW 
SK6SJ

SK7MQ 
SK6WW 
SK5EW 
SK7HW 
SK4AQ 
SL2ZA 
SK6NP 
SK7YX

SK7YX 
SK2KW 
5K5BE 
SK3LH 
SK3GA 
SKOCT 
SK1BI 
SK4BW 
SX2AT 
SK6WW

SK7IZ 
SK6DW 
SK6BA 
SK6XP 
SK6QW

SSB

1 SK3IG
2 SKOHB 

SK5AA
4 SK4BX
5 SK3JR
6 SK7JC
7 SK4RI
8 SA6AW
9 SK5JV

10 SK7CA

11 SK6LK
12 SK2AZ
13 5K6KV
14 SK3GK
15 SK7AX
16 SK6H0
17 SK1BL
18 SKOCT
19 SLOZS
20 SK6NL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15 
IB
17
18
19
20

SK3JR
SK7AX
SKOHB
SK5AA
SK3IG 
5K4BX 
5K2AZ 
5K6AW 
SK5JV 
SK7CA

SLOZS 
SK6HD 
SK3GK 
5K5BN 
SK6GX 
5K5R0 
SKOMT 
SKSEW 
SKOMK 
SK6NL

Rookie CW
1 SM3AUI 5
2 SM4XIH

Rookie SSB 
SK6LK

2 SM4XIH
3 SM1YHX

QRP CW
1 IS5W
2 SM6D
3 5M5NBE
4 SM5K0S

QRP SSB
1 SM6ZN
2 5K6SJ
3 SM5H8E
4 BS4K
5 5M6O

SM6X0W

5M5IM0
SM6OER

SM6TMR

5M4TMH 
SAWDER

5 5000
2 2000
2 1810
1 S

SM3MQF 
SM5E 
SV31ZD 
SMOV 
SM3R 
SMOGYX

1
SM50XV 1

1
SMOELV 1 
SM3CBR 1 

1

SM3SZW 2
1

SM6PIS 1 
SM8JSM 1 

1 
2

SM0JSM 1 
2

t 40

5M7HCW 
assw 
5MOUIE 
SM6JSM 
SW3MXS 
SM4XIH 
SM6IXX 
SM1YHX
SM5H0I 
5L2ZA

SM5IM0

SM0YBR

5M2VHD

1
SM6XQW 4

2
6

5M7GXR 2 
SM20DB t

1
SMSARR 3

3
5M5COP 1

1
SMOUIE 4

1
SM5AJV 1

4
1

SM3WMV 1
5M5OJZ 1 
Fieri 2

1

1
SM5KC0 3 

T
2
1
2
2 
1

SM6VAO 2 

t
1

SM6KIU 4 
I

SM5BRG 1
1
1 

SM0WVH 1 
SM6PVB 1

SL3AE 
SM5FUG 
SK6HP 6 
^S6A
SM7HVQ 
SM2XHI
SKOTM 
SM6SKU
SM38FH
SM6CKS

SM0TJH 
5M1CXE 
SK6AW 
5M7OM8 
SM3EXM 
7S5LH
SM6MVL 
SMOXKO
SKOHB 
7S6V

61 SM7PER 
SM5C 
SM5ILE 
SM6PVB 
SM7VEV 
SM6XKB 
SM7AIL 
SM5AJV 
SMOBDS 
SM6Y

SM7BGB 
SK6LK 
SM5DYC 
SM3U00 
SM7A 
SK2KW 
SM1ALH 
SL5ZXR 
SMOVDZ 
7S5Q

SM7TZK 
SLOZZF 
SM3TLG 
8SSA 
SM1HPV 
SM7E0I 
SM3W 
5M5O 
SK6QW 
SV5ACQ

• Jenttante Ratto am jiouh
• So®3 vatenwtens ark 

Botkyrka Radio Amatorer
• Vast&te RattokiuntJ 

Sundsr jRs Rattoamitprer 
Orttrc Sanrtaramaiwer

• Pilei Amaior RaaokU® 
Htsingerw RaOoWutt.' 
Fagersta AmaJorTMioKrubb 
Kumar Radio Arnateu Society

FRO Stockfioims tan
- rakotyngs RattoMubb 

Gwle Koffrigsamatdftr
NonkOpngs RattoMubb

■ OtWevaiiaAmaiorTaSioaiuDO
- R,-rf.ligwt$ Samtereamuorw 

Taby Sa^SarammoTM
■ Vingikcrs Rattoktubb 

MaivOaiens Radtoama’orer
• Kungaws Saratareamattver

• AfiUDO RaaaMuDb
- OumacM OX Club
• Nykopmgs Skndireamjttxsf
■ Gunins RiMibM.'
■ Hudiksvafts SandareamaMrej
• RK wd Encsson Ratto Systems AB
• Godinas RattoamtforVuOb

Bortange Sana#amateur
• Umei RattavruWct RJRA 

Lake Wetterri QX Group 

Ostra Gunge SandareemitDrer 
I'cuihATians Sanaaieamnrxer 
Marks Arnatur Rid-oMubt,

• HerrHunga RauoUufib 
Manestnis feTwtanaaoMubb

Sunasvalls Radioamatorer 
Botkyrka Ratto Amatorer 
vasteris RittoMubb 
Ortrfxo Sardaramaioie* 
Jemtlands Rattoamaitts 
Vastra Btekinge Sancareamatow 
Karisuds SjndareamaKxe 
Hningens RadmkJuM; 
Fagersta AmitomubokiuDD 
Kalmar Ratto Amateur Society 

Boris Rattoamitorei 
Hei Amato' RM-okkibb 
Kungsoacka Rattoamaarer 
GavR= Kortvigsamatorer 
Sodra Vattetoygdens ARK 
Fafcopmgs RattoUuOb 
Gottands RattoamamWh

- RK *id Ericsson Ratto Systems ah 
FRO StDCktorns lan
Kungaivs SanxareanQi<X()»

Taoy Sandaramatrrei 
Stocklwms SWrgSrds Santteramat 
Huttksvalli SarxHntamattxer 
Rosiagens SSnctereamirlOre' 
Aby Radrakkioo 
Umei Rattoamawrer FL«A 
tamnuings RattsAlubb 
Aryika Sandare Amajorer 
Ostra Gomge S-lncareamiHonsr 
GuiUngeis Radiowubb 

MatartUtens Rattoamaiorer 
NykOpmgs S^idamamatiirer 
Truiihattans Sanda’eamiuxei 
Rattokiubben Faw 
FRO SvarfWM 
Utttevalia A.mjtbr-attoku® 
Mariestads Am atbnattokiubO 
Outback OX Club 
Bortange Sandarmamr 
S,-ufiaraos Rattoamator?- 

Ostettens Sandaieamatorer 
UW Menem OX Group 
VmgMers RattokJubb 
Kronobargs SandareamalDrer 
Fau RaooMubo 
FRO UrneAVionas 
HemiungaRadioWubb

- Westbu Rattoklubb

2 147
1 30

ToM

17008
t6sa

14 871
14 5’0

SKBCT
SLOZS
SK6NL 

SKOMT 

SKOMM

SK3GA
SK5R0
SK70L
SK2AT
SK5BN

SK4UW
SK7IZ
SK3LH

SKOMK 
SK5BE 
SK6DW 
SK38P 
SLOZZF 
SK6GX 
SK6QW

SK2KW
SK4BW
SK6SJ

SK7MQ 
SK6WW 
SK5EW 
SK7HW 
SK4A0 
SL2ZA 
SK6NP

SK7IZ 
SK60W 
SK6BA
SK6NP 
SK60W

SSB

1 SK3BG

SK3GA
SKOCT
SK1BL

SK4BW
SK2AT
SK6WW

SK7YX
SK2KW

- -r
7 573 
7 049
6 050 
US3
5 765
5 764
5 364
5 3’0
V-

4 875
4 682
4 504
4
•
3 997 
3 994
3 982
3 881
3 441

3 082
2 731
2 454
2 378
2 329
2 235
2193
2157

1980

31 5M5LSM 
SM2EKA 
SK3GA 
SKOM 
SK38G 
SK6NL 
SM6VKC 
SK4UW 
SM5EPC 
SM5TJH

SM5BTX 
SW5NBE 
SM0W 
SMOOV 
SU3LIV 
SM3AF 
SM7LZ0
SM1CI0 

J’ 
SMOHX9

SM6NFC
SM6O
5M3UQO 
SK6HP 6 
SM4XIH
SK3BG 
5M6SKU 
5M5NO'
SMOGYX
SM1CI0

61 SMOBDS 
SV-JR 
SM7HCW 
SM3FJF 
SM1HPV 
SM3AUI5 
SM7A 
SM5JAB 
7S5LH 
SK6DW 6

SM0J 
SM5OXR 
SM40 
SM5AHD 
SU7BVO 
SM6X 
SM7C 
SV3Z 
SM7ATI 
SM6BSK 

SM3VDX 
SJ5AA 
SM7LZQ 
SM5NBE 
SMOBSB 
SM5C 
SM5AZS 
7S6V 
SKOM 
SM7HVQ 

SM5ACQ 
SM38FH 
SM0W 
SK2KW 
5M7YEA 
SK6NL 
SL5ZXR 
SK3GA 
SMOOY 
SM5DYC 

SM2LIY 
SM1ALH 
7S5Q 
SL3A 
SMSFUG 
5M5D 
SM5>i2G 
SM6BGA 
5M7OUZ 
SM5AJV

11
12
13
14
15
’6
17
18
19
20

SM7HYQ

SL5ZXR 
SM5KQS 
753.'
SM3W 
SM30BU 
BMBOV
SM1ALH 
SM1HPV 
SM40
SV2EKA 
7S6A

SM7A
SM6BZE

SM6BUV
SM6SKU

5M0KCR 
5M5CCT
MM8 

SMOXKO 
SM3MU
SM5EPC
SM7BG9 

a
SM5TJH
SM5BRG 
SM4JHK
SM7A 
7S3J 
SM3W

SM3U00 
SM3FJF
M3EM 

SM3NXS 
SM3MQF
Kc 

SMOXG 
SM0W 
SMOLIT 
BS5A 
RMMH 
BM0WW 
EMO E
5M06» 

;S
SMsm 
SM5LSM 
SMMM 
SM5AC0 
SM5C 
SM5NQ 
SM5FUG 
SM4F 
SM4W 
SM4X1H 
SM3EAE 
SM3X 
SM3SZW 

SM7HSP 
SM7PER 
8S4Z 
SM6IQD 
SM6VA0 
SM6KIU 

SM6CKS 
SM6D

Msy 
SM7ATL 
nmai 
Emm 
SM6WVL 
SM2T 
SU2XHI
MtfM 
SM6ZN
EMME 
SV5E 
SM3« 
SM7LZQ 
SM7HCW 
SM6X 
SMI CIO 
SM1HPV 
SM’ALH 
SM1CXE 
SM1YHX 
SMOOY 
SMOJ 
SU6VVT

SL5ZXR 
SM6VKC
EMHlfi
SM0IM
SM6P'vB 
SU6MJA
SM6SKU
Ma B
SM40
SM6TMR

SM7CHB
M EM
BS5W
SM7AIL 
7S40
SM2VHO
5M6PIS

*____

SM2T 
Ml ■ 

SM6VA0 
S-M60
SM5AU 
Era
SM7WI

78 430

77 8M

74547

47714

38735

31193

30600
27571

26499

26 459

23446

20 899

20576

13677

13105

128M
12162

2 SKOHB

3 SK5AA

4 SK4BX

5 SK3JR

6 SK7JC 

SK4RL
8 SK6AW

9 SK5JV

10 SK7CA

11 SKBLK

12 SK2AZ

13 SK6KY

14 SK3GK

15 SK7AX

16
■■

SK6H0
SK1BL

SK3LH

Nr AWW

7. SK2AZ
a SK6AW

9 SK5JV
10 SK7CA

11 SLOZS
12 SK6H0
13 SK3GK

14 SK58N

15 SK6GX
SK5R0

17 SKOMT
18 SK5EW
19 SKOMK

20 SK6NL

76430
77891
74 547 
47714
38 736
31193
30608
27571
26499
26459

23*46
20 899
20576
13577
13105
1?8W
12162
9440
9417
9310

1 SK3JR 7 66388 SM3X 
SM3AVW 
SM3EAE

2 SK7AX 5 41628

SM3Z
BM3VB 
SV3BFH 
SV3OJR
SM7EH

1 SKOHB 6 35203

SM7C 
SM7BVO 
SM7LZQ 
SM7HCW 
SMOXG

4 SK5AA 8 34214

SM5AH0
SM0W 
'.'54 . 

SMOLZT 
SMOGYX

5 SK3BG 5 29381

SM5SIC 
SMSACQ
5M5C
SM5D'C 
SM5FUG
SM5APS
MODI
7S3A

6 SK48X 2 23 MS

SM3AF
5M3MG 
SM3FJF 
SM3UQ0 
SM4F
SM4XIH

Basta poangplockare per klubb - 2003 
CW
JYr lOubb Opt Toiatl Op Pom}

7 805
6 998
6 515
6 088
5 954
5 453
5317
5 289
5053
4 905

4 735
4 606
4 522
4 502
4 440
•
9 M
3 638 
IM
3 569

3165
3 005
2 965
2917
1 -45

? MB
2 303
2 138
1947

1911
1 796
1732
1 718
1696
’ 650
1641
• - .-4
1377
1353

SSB
1 7S3A
2 SM4F 

SM7HSP
4 IS4Z
5 SM6IQD
6 SM5AH0
7 SM5DXR
8 SM5AU
9 SM7ATL

10 SM2T

11 SM3EAE
12 SM3X
13 SMOXG
14 SM40
15 SM4W
16 SM6KT
17 SJ5AA 
IB SM6FXW
19 SM6X
20 SU0J

7S3A 
2 SM4F 

SM3X
4 SM3AVW
5 SM3EAE
6 SM2T
7 SM5ALJ
8 SMBIQO
9 SMOXG

SM7EH

5M3CER 8 
SM4DHF 8 
SM3CVM 8

8
8 

SM2EZT « 
8
8
8 
8

SM0DZH 8 
I

SM4THN 5 
a
I 

SM6CLU 8 
SM7CFZ 6 
SW3BDZ 5

5
6

8
SM5SIC 6 

•
3
4 

SM5KCO 4
4 

SM6PV8 5 
SM5CC1 3

5

4 
8

SM0WKA 4 
SM2LIY 2

3 
SM6VVT 2 
SM5ARR 3 
SM30BU 3

1
2

1
1 

SM5C0P 1 
SM30JR 1 

1 
SM5DJZ 1 

2
1
1 
2

1 
SM5IM0 1 
SM3WWV 1 
SMOJSM 2 

2

SM6VA0 2 
3 
1 
1

3
SM3CBR 2 

t 
2 
3 
2 

SM7GXR 2 
2 

SM5BRG 1 
SM68ZE 1

1
SM60ER 1

5
SM6BUV 1 

1 
Fieri 3 

2 
1 
1

SM3CER 8
SM4DHF 8 

I
SM4SET 8 

I 
8
8 
I 
8

5M2EZT B

8
SM3CVM 8

8
SM4!HFi 5 
5M4WGB 8

7
SMSSlC 7

8 
SM6CLU 7 
5MODZH 8

8
4 

SM0WKA 4
5
8
5
5
7
7
8

7
4 

SM3O8U 3
Fieri 3
Fieri 7
SM6WT 2

SM4JHK 7
5 
5

Ops

1
3

1
2

1
1
3

2

1
1
1
1
2

1

1
1
2

2

1
1
2

1
1 
1

1
1
1
1 
1

8

9

9

3

4

2

1
6

2

2

3

2

2

3

2

1
5

1
1
1

2

2

1
1
1
1
2

1
1
2

1
1
1
1
1
1
2

1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
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ManadsTest 2003 - "Bast av 8”
Ptawfter tin oe tre forsta. Fetiiil ■■ DiptamCW
Mr CiW Op »MT Poaog #AF7 Poing

"Basta klubb i MT” 2003
Ptakrtlei till de tre forsia Fetibl ■ OiptamCW
Pl Oubb Totatt
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(Ml18.00

///• riggen

14.00- 14.00 
18.00- 22.00 
17.00- 18.00 
19.00- 19.00 
19.00-20.00
18.00 - 22.00

06.00- 10.00
18.00-22.00
18.00 - 22.00

OE/JXB Jun vid

Maj
I maj
4 maj
6 maj
6 maj
6 maj
II maj
15 maj
16 maj
18 maj
25 maj

Konunande Tester

28 29 MHz NAC CW
28 29 MHz NAC' SSB
28 29 MHz NAC FM
144 MHz NAC
432 MHz NAC
1.3 Ghz NAC
50 - 2.3Ghz & up NAC

♦ Regler for SM - OH Lands- 
kampen och SSA nordiska 
firms pa http: ham.se/vhf.

SSA Nordiska. 24 tim. 50 & L’P * 
144 MHz NAC
28 29 MHz NAC CW
28 29 MHz NAC SSB 
28 29 MHz NAC FM
432 MHz NAC 
SM-OH CW ♦
SM-OH SSB *
1.3 Ghz NAC
50 + 2.3Ghz & up NAC

Om inte e-mail adressen 
vhfcontest(u svessa.se fung- 
erar. anvand
tommy a bjomstrom.se !
NAC pappersloggar till mig 
pa adress:
Tommy Bjornstrom
Dr Svdou sg. 32. 2tr.
413 24 G0TEBORG

Anders bildgalleri
Fran IARU -motet i Wien

PA2DW(H) Dick. F6IOC, F6HYE, 
F6ETI 1\ ssnar pa foredrag

April
1 april 17.00 - 18.00 
I april 19.00 - 19.00 
1 april 19.00 - 20.00 
6 april 18.00 - 22.00 
13 april 18.00 - 22.00 
20 april 18.00 - 22.00 
27 april 18.00 - 22.00

Jun demonstrerar strdiningen fran sin 
skapelse "magnet strdntsantenn " sum gick 
bdttre i 5:e vuningen korhdoren pu OE1W 
/ARC (bandet var 14 MHz) an den Windom 
untenn de hade pu taket! Testad mot SM2XHI 
i Langtrdsk.

Ari PA0EZ Ordjoranden och F6HEY 
diskuterar framtiden

Nordiska VHF-motet 2004 pa 
Aland 11-13 Juni utannonserat pa: 

http://www. rats.fi/

NAC. SSA och SM-OH loggar till mig. Regler se nedan. 
Adress i rutan i borjan pa spalten.
EDI loggar med unika filnamn \ ill jag heist ha !

Alla lider i GMT (z).

OH5LK Jussi & OZ7IS Ivan 
diskuterar senaste nvtt

Hello V-U-SHF-lovers
Wienmotet ar over. 16 lander var repre- 

senterade och den storsta 
punktema for var del var 
ju bandplanen for 70cm. 
For oss inne bar motet 
att vi kan fortsatla med - 
2 MHz skifte pa 70cm

repeatrama utom i granstraktema mot OZ. 
Danskama har fortfarande lite digital 
trafik i gdng pa de blivande in 
frekvcnsema och dessa har fait respit lid 
till slutet av delta ar tor sin flytt. 
Mer info om IARU motet i Wien hittar ni 
pa internet:
http: homc.hccnet.nl a.dogterom 
V iennaO4/V 1 E04_02. rt f.

Repeatersituationen i ovrigt ar alt Gote- 
borg ocksa drabbats av liknandc problem 
som Finns i Stockholm. Del har l.o.m. gatt 
sa langt att en klubb stangt sin repeater 
exh flytt utan tor bandet pa en ”kopt 
kanal”. Detta tycker jag inte ar att rekom- 
mendera da \ i med nabbar och klor maste 
vama om vara frekvenser och band. 
Pi rater exh andra typer av ’’invaders” 
pejlas in av oss sjalva ( vi ar ju profTs pa 
radio trots all vi ar amatorcr) och ar del sa 
att det ar otillaten trafik bdr det polis- 
anmalas!
Tyvarr ar detta tdrfarande enda chansen 
alt fa bort dem Iran vara band. Del gar 
men kan vara ganska tidsodande exh 
jobbigt. Vi kan inte forvanta oss PTS gor 
nagot forran polisen soker hjalp hos dem. 
Mitt eget testkorande pa 2m trail SK2AZ 
fick etl abrupt slut da antennema ramlal 
ner fran sitt faste pa mast rdret exh lag 
uppe pa tomtoppen pekandes ratt upp. Att 
ratta till det blir var sommar renovering. 
Var pa ett trevlig besok och korde lite 23 
cm lest fran Skovde Amatorradioklubb 
SK6EI. Tack for att jag fick komma in och 
halsa pa under min tjansteresa till Skovde! 
VHF mole pa Arsmotet i Borlange tar vi 
upp repealer fragor. testresultat i QTC 
vara eller inte vara mtl. fragor innan 
APRS demonstrationen.

73 och vat niiittpa handen 
de Anders SM2ECL
Repeaterkoordinator och sektionsledare I HF

Amatorradio

Sektionsledare SM2ECL Anders Lahti 
Lasarettsvagen 7 941 50 PITEA 
Tel 0911-290313 Mobil 070-5550305 
Tel jobbet: 0920-79508 
e-mail: anders.lahti@mimcall.se
Testledare - SM7NZB Tommy Bjornstrom. 
Dr Sydowsg 32. 2 tr 413 24 GOTEBORG 
tel - 070-5808668
e-mail: vhfcontest@svessa.se

i i j
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K r-Minc
4 4482M .

24 
64 2)4

H;*4 -1<:

Summa Forra
85810 ( 1)
75356 ( 2)
71885 ( 3) 
57821 ( 7)
55665 ( 4) 
55035 ( 6) 
30641 (11) 
30531 ( 8) 
30028 (10) 
2885B (13)

SIX
Hr Call Antal ___ Forra
1 SK4WV 2 37623 ( 1)
2 SM6C 2 27719 I 2)
3 SX4BDQ 2 27583 ( 8)
4 SM7VXS 2 21529 ( 5)
5 SMtTMP 2 19483 ( 6)
6 SMOELV 2 15225 (12)
7 SM3BEI 2 14155 (15)
8 SM7XWI 2 12026 (10)
9 5M0LQB 1 11811 ( 3)
10 SM6VKC 1 11557 ( 4)

Testledare
Tommy Bjornstrom

e-mail: 
\ hfcontest a svessa.se

QSO
30
34
22
26
13
19
15
13

8
10
10
12
15 
13

7
7 
I

12
7 
7
7
9
8
4
9

10
9
4
4
8
5
2
3
3
3

KI poanq
2000.00

Forra 
( 1)

1367.63 ( 3)
1282.93 ( 2)
1050.58 ( 5)
1035.06 ( 4)
680.69 ( <)
533.74 ( 7)
485.54 ( 9)
478.26 (11)
456 48 ( 8)

Forra 
( 1) 
( 3) 
( 2) 
( 4) 
( 6) 
( 7) 
( 5) 
< 8) 
( 9) 
(11)

75238
67834
60107
57023
46530
35627
35442
17965
17503

5934

Forra 
( I) 
( 3) 
( 4) 
( 2) 
( 5) 
< 7) 
(”) 
( «) 
( 8)

Antal Sunxiui Forra
2 248541 ( 1)
2 160401 ( 2)
2 110961 ( 4)
2 83842 ( 6)
2 71133 ( 9)
2 69919 ( 8)
2 69774 (29)
2 69036 (10)
1 67736 ( 3)
2 67274 (12)

QSC
248
181
135
IOS 
H 
M
80
60
69
83
72
77
89
68
74 
M
73
54
53
70
4.
54 

46
53
41 
49 
57
37
49
41
30 
53 
32
26
IS
40 
M
26
38 
S3
32
35
31 
22
27
30
30
34
37
31
26
24 
M 
20
23
33
22
22
15 
19 
29
21
24 
19 
19
17 
31
14
19
18
17
26 
14
16 
21
25
23
20
24
13 
17 
17 
17 
21
10
14
14
17
22
13
13
14
12

9 
10
10
12
10
13
15
13
14 
14
10

7 
10 

9 
7 
7 
7 
6 

10
3
7
8 
8
4 
4
2
1

Livlig aktivitet ifeb omgdngen gav 
manga loggar. SK0CT dngar pa ohotad 
i klubbtdvlingen liksom SK7MITpa 
I 'HF men lite tatare pa de dvriga 
banden.
10m testen ger miggrda bar. boppasfd 
bjdlp med resultatutrdkningen snart. 
Hor av er om det inte stammer, det dr 
belt manuellt just nu.

73 SM6NZB Tommy

Februari - testkommentarer

Basta DX SK4WV - S57RM/JN65UM 
1669km

Klubbtavlingen

ChaekLog: SM0DXG/6
Basta OX SK7MM - G4PIQ/JO01MU
883km

JFT'3345BO

TIO I
aktivitetstester

TOPP
t. o .m Februari

QSO ( 2- 5-10-24)
32 (13 9 9 2)
27 (16 6 5. -)
23 (11. 7. 5. -)
34 (12 10. 9, 3)
21 ( 9 6 6 -)
23 (11. 6 6 -)
18 (9 5. 4 -)
16 ( 4 4 5. 3)

7 ( 7. -)
2 ( 2 -)
4 ( -. -. 4 -)
2 ( -. -. 2)
2 ( 1 1. -)

Poar.g
35442
35042
34401
34119
22789
21962
19447

8616
5934
2026
1370
1150
1014

VHF

SKOBl : Kul test - \ i Tick nd over till annai i 
klubblokalen. SKOBl Contest Team

SK6AL: Det gar troll hos oss. torsi pajar trafon till 
steget och sedan rotom.

SK6JX. ()p SM6VSZ. SM6YPC . SM6YCT. 
SM6FYU. SM6GYD 73.

SK6QA: Litetrdgt.men ibland poppadedet upp 
lite. Horde PA. 73 de skbqa op smbhdy leif 

SM2VBK: Kom igangen timme sent och sen en 
timme med book sa jag missade tv a torsia 
timmama. Ganska normala konditioner. 73 de 
SM2VBK.Micke

SM3BEI: Hej otnxalia tbQSO’n.condx valdigt 
vanerande. ibland var tropon ganska fin. men strax 
darpa nastan black-out. stundtals aurora som gav 
nagra bra QS() Tropon trollgen pax erkad kraitigt 
av auroran. lagfry cksfrontema och regn blast. Vi 
hors nasta tisdag 432 gl cu Lennart - SM3BEI

SM3WWO: Fdrsta testen pa lange. (lick som 
vantai. Dock strulande rotor. behov eroversyn!

SM4SEF Jattestrul med gammal datoro gammal 
loggenersion.nu uppdatcrat. 73 Bosse SM4SEF

SMS ACU: I nget \ aeder focr an ten n uppsaett n i ng - 
prov isorisk mast ikv aell.

SM5MX: Fdrsta VHF-testen i mitt lix Antenn: 
magnetfotsXiP pa en bakplat i bokhyllan. 73 de 
Rolf

SM6BOO: Kul att vara med etier nagra manaders 
uppehall.

SM6DBZ: Ibland gick det riktigt bra. dl o sk3.73 
desvenne

SM6NZB 6:6 el vargarda pa biltaket. Oh \ ad blot 
manblcv under montenngen. Tommy

SM6ON11: Hyfsade Conds med en del nva 
signaler.daligt soderut. OH kom till slut med starka 
sign. 73 de Gerhard

SM6V: V anerande konditioner men nu funkar 
antennen som den ska med det n+gra 
modifienngar. Tack och hej tills n..sta test! 
ChristerSM6V(SM6VAO)

SM6VTZ: Hej! Lungkvall mcdmycket lyssnandc. 
Missar CHF testen pgajobb. 73 de SM6VTZ 
Christian

SM6XIN: Regn och QTH mitt inne i skogen. Inte 
bra... Hann bara med en timme denna testen.

PA0M/JO22OF 62 3 tan 
SM5QA/JO69MJ 531ka 
SK7MH/JO65MJ 531 tan

- 5M0DFP/JO89VL 505km 
■ SM7EOVJO6SNQ 505ka

SM0SBI/JO99CF 27tan
- SM30A/JO89WJ 27km
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VHF

8 • C|mer an en klass
CW
1 42

34
s 26
23 19
14 a
■ 18
27 M
21 ii
i 18
12
16 n
26 9
14 14
18 17

15
0 24
13 12
10
0 24
20 0
6 U

10
0 16
8 9i 7
0 11
12 3
0 12
4 10
9 5

0
9
0 8

D( *♦ 10m tort
Can

7-

•’ .A 
am. 
SMOOWF 
SM3TOX
SK6».W
■S3A 
SW7DLK

SMOBSO

1
2
3

5

6
9
i
ti
11
13
14
15
16
1?
17
M

”“2

34 
26
26 
s
24 

?2
19 
18 
IB
18
18
17
17 
16
16 
•6
15 
14
13 
13 
a 

•.
12 
12 
11 
11 
11
M 
io
9 
9
8 
7 
7
5 
5

»t«j C FM
Pae
t

CXI 
SM0LQB

2 SK3W
SM5XV

4 an n
4 MI M
| .......
I
1 5M0V
6
to SM7DI*
■o SMOBSO
10 5M4F
13 SM4XJH
13 7S2E
13 SK4(W
•3
13 SM7C0T
M SX2KW
g SK4TI

... ; V
21 SM6X*
21 SK60W
21
21 SM3VDX
21 SMONQ

« •iSOS’.’-iS! R/-.V
33 ■
21 6
18 4 8
14 5
12 3 11
a 4 ■

4 i
14 4 9
15 3
1

3 j
4

8 2 1
10 3 S
M 3
5 4 5
5 4 4
8 2 1
I
5 2

5

5 3 2
4
6
4 1 i

3 3
4 1 4
4

1
2

1
0
1

1 
Cr«*

1 1

SM7DLK
SM5V2Y
ms
SM7COY 
SU6J00
SL5ZXR

SM58TK 
am • 
SM6V 
SM7ATI 
SM3RKJ
SIMM
SM4TU

23
18 
W
14
13
•i
13
11
8 
| 
8

10
9

8
7 
’0

Kommentarer llhii:

ii
9
I
8

7
7
7
6
6
6
6
6

SMOV Kul test men med dalig antenn kommcrman 
inte sa langt med en Butternut vertical. Det horde v al 
racka med store rutan i rapporten efiersom det ar den 
man riiknar poangen pa! 73 de Kent SMOELV.

7S2E: < W: Bra aktiv itet men ganska svaga signaler - 
misbade SM4 och SM7 som jag inte tick igenom 
signalema pci. SSB: Horde en SM7 mycket svagt men 
ar osiiker pi call och meddelande darav ingen poang 
"claimad". FM: I Ibrde bara 3 st. Rigg IC-775 DSP - 
PA. Ant 3 x (2 x 6-el vagi I.

SM3AGO: Trev ligt an vara med i denna nya test Som 
inbiten kortv agsamatbr liar man ju lor det mesta 
pav erkats negativt av Aurora s tram fan men denna 
gang hade det nog hjalpt upp resultatet en hel del om 
hon Ian ett krafligare utbrott. Rig: Kenwood TS-43OS 
- I00W, Ant. MosleyTA-33 3 el. 73! SM3AGO.

SM3EAE: Har for klen antenn pa IOm(dipol!k men 
den har testen har sakert framtiden for sej. 73 de 
Lasse'EAE.

SM3RMR: l.yssnade runt ett tag men horde bare 
Janne (7S3A?). Skulle nog behbv a en horisontell 
antenn lor att lyckas battre. har mi en 3 bands 
vertikal. Del har kan nog bli en trev lig test! 73 de 
Bjorn

SM5SL H: Lagesindikenngen pa rolom laav citer 5 
minuter och jag trbttnade snart att springs ut och lv sa 
med lieklampa:-1 Jag la av efter 20 minuter och 
slickade mina sir. Kommcr igen nasta test med en 
antenn som jag v et v artit den pekar.

SM6RME: Lite battre aktiv net denna gang. Jag hann 

dock bara kora SSB denna ging tyvarr. Jag korde 
fortfarandeomvaxlandeSOmdipol sami R6000. Fick 
SK3W pa tropo. Horde av en 7S2E pa MS v id ett Aerial 
till fallen. Skall lorsoka fa upp en vagi till nasta test. Vai 
mbit pa 10 m. 73 Tobbe

SM7EJ: Det har fbrflutit atskillig tid sedan jag senast 
korde test. Jag v ill framhalla. att det var riktigt kul att 
kora den har lilla testen utan nigot som heist jakt. 
Konditioncma kundeju varit battre. Men v ad kan man 
fbnanta sig? 73 SM7EJ. Sigv ard.

UHF
SK6JX: Op SM6VSZ0SM6RLB

SK6W: Missade SMIMUT. Horde enOZ.Dahga 
conds 73 de -CTQ och -CRM

SM2VBK: Ganska normala conds. Dock magert 
resultat sista timmama. Rikta norrut’ 73 de 
SM2VBK.Mickc

SM3AKW: Bra aktiv net. avenOH-pojkan?! Fbrsta 
test medclustertillgang. ADSL antligen natt hit! 
Vilkenhjalp!!!

SM3BF.I: I lej o tnx fina QSO’n. stundv is ganska bra 
condx. men ibland heli tyst pa bandet. trogt mot SM6 
OZ. horde aidrig SK7MW. men OZIILP kom upp en 
kort stund med toppensignaler! Aven de fa SM6 som 
kom igenom var mycket svaga. CL 1296-testen. gl 
Lennart -3BEI

SM6DBZ: Condsen var inte pa var sida. Vy 73 fr. 
Lyseki I JO5Xrg de Sv enne

SM6VTZ: Lugn kv all med manga sv aga signaler. 
Hord men inte kord SM3BEL 73 de SM6VTZ 
Christian

SHF

SMOFZH: 27 qso forsta timmcn. X qso resterande 3 
timmar. En kailfront Iran syd - vast drog ner 
rullgardinen.

SM0LCB: Battre an fbrra testen. Mycket vancrande 
conds under kv filien. Anders ECM v ar kanonstark i 
ovngt sv aga signaler. Inte si manna kompletta 

kontakter mot SM6 trots manga forsbk och CQ. Det 
blev hela fyra icke kompletta kontakter med SM61 
loggen. Bara VTZ blev komplett. tack for det. Sa men 
radanitsibrda mottagaregirdaligt mot SM6... 73 de 
ULF LCB

SMI HOW : Problem med RX gav ett usclt resultat. 73 
de-HOW

SM3AKW: Chat channel funkade bra!! Min 23cm 
tropoeffektiv iserad! Skall bli btr resultatframover! 

SM3BEI: Tack for all lb QSO trots sv aga condx, 
v iildigt rbngt pa "chat-mw" men v i tar v al lara anvanda 
det optimal!! nu missade man mycket nar man samndigt 
v ill lv ssna kora. Inget fran OH ES forutom OH6QR. 
Mycket flygplansreflexer. saknade JOX6 tor fbrsta 
gangen pa sakert ett ar!, horde av en SK.7MW bra i slutet 
men dom "bara tbrsvann" cu mvv -testen nasta tisdag gl - 
Lennart-3 BF. I

SM4DXO: Fungerarstadigt med Anders ECM. Han 
kan flygtidema bver Sv erige!! Hb rde LA2Z bra v id ett 
tillfalle men inget gensvar. 73? Mats-Ingvar

SM6AFV: Bad conds. but a lol of airplan reflexions 
towards smO

MIKRO

SK0CT: 73 de Peo SMOEPO

SM3AKW: snostorm inte bra MW -vader!

SM3BEI: Hej o tnx lb QSO’s. trogt pa flygplan mot SV. 
horde 7ECM o 7MW pi 2320 men Ibr sv aga sigs, inget 
pa 5760. 7GEP lint pa 2320. men inget pa 5760.

1 oppensignaler Iran ES5PC som vanligt. pa 2320. 
Stark llyg- plansretlex efter nigra minuter bara!! Fick 
inte sa mycket nd tor 50M. men blev lite fina QSO 
aven dir v la auroran. cu gl Lennart -3BEI

SM5QA: Enhalv timmeseldavbrottpgatantal- 
sprangmng pa 2.3. Mycket airtime men fa sv ar. 

SM6AF\': Bad conds. Xo complete qso with 
SM0DETon6&3cm

SIX

SK0CT 73 de Peo SMOEPO

SK4W V: En kul test med mycket aurora exh CW - 
koming

SM3BEI: Hej o tnx lb QSO’s. trogt pa flygplan mol 
SV, horde 7ECM o 7MW pa 2320 men tor svaga sigs, 
inget pa 5760.7GEP fint pa 2320. men inget pi 5760. 
Toppensignaler fran ES5PC som vanligt. pa 2320. 
Stark flyg- plansretlex efter nagra minuter bara !! Fick 
inte si mycket tid tor 50M, men blev lite fina QSO 
av en dar via auroran. cu gl Lennart -3BF.I

SM6C: Missade S57RR och DLIEAJ. Fa svenska 
stationer!

SM6DBZ: Liten aktiv itet och dahga conds bar. Vi 
hors nasta gang! Vv 73 fran Lysekil JO5XRC j de 
Sv enne.

SM6TMR: Dahga kods. lite aurora, men rbsten hbll 
bara 12timmar. Hoppas pa battre nasta test. 73 de 
Manuel

SSA 10m Test februari 2004
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Kom igdng med
Loggprogrammet TACLog
kv. SM6USS Dennis Hallongren
Du liar kanske fund er at ibland pa a ft kora nagon 144 MHz test. som ju gar den jfirst a 
tisdugen i varje manad under beta a ret. men inte veto! hur du skull gdra ndr det 
handlar am loggning pa dator eller du kanske anvander programmet Logger idag men 
skulle vilja prova nagot unnat program. Till dig skulle jag vilja rekommendera pro
gramme! TACLog som dr gjort uv Bo OZ2.M (ex OZIFDJ). programmet dr special 
gjort for just loggning av I HF tester.

Denna text fbrklarar pi ett detaljerat sat! hur du 
satter upp TACLog som anvandare si du kan 
anvanda den under VHF tester Naturligtvis kan du 
ocksi anvanda programmet under annan tid an 
under tester, jag har under flertalet ganger anvant 
programmet under kvallar nar det varit bra 
konditioner di man ar mycket intresserad av hur 
lingt avstindet ar mellan sig sjalv och stationen 
man lyckades kora.

Inforskaffa programmet
Om du inte redan har en kopia av TACLog fi fir 
du ta dig ut pi natet och hamta en kopia. Web 
adressen ar:
http:, www.qsl.net/oz2m/taclog
Senaste & sista Versionen ar v1.95 och ar 1.1 MB 
stor och ar packad som en zip fil med namnet 
tl1995.zip.
Har du redan en tidigare version av TACLog 

(v1 9x) kan du hamta uppdaterings filen 
(tl1995u.zip).
Har du en annu aldre version redan dvs en med 

versions nummer 1 5x. 1 6x. 1 7x eller 1 8x si 
MASTE du hamta den "stora filen" for dessa gir 
versioner inte att uppdatera med uppdatenngs 
filen. de olika versionerna ar helt enkelt inte 
kompatibla med varann
Har du inte Internet och inte heller tillging till det 

eller av annan mojlighet inte kan komma it filen pi 
egen hand, gir det bra att fi en kopia pi diskett 
av mig. skicka di en diskett & SASE till mig Tala 
bara om VAD du vill ha. full version eller uppdate- 
ringen.
Om du skulle vilja av nigon anledmng ha 

TACLog packat i annat format si kan du fi det av 
mig (t.ex. ace format eller rar format) du miste di 
tala om detta specifikt.
TACLog finns ocksi i en "Ute Version" men den 
gir jag inte igenom har.Skulle behov finnas. gor 
jag en text om aven denna version, den skiljer sig 
dock inte si mycket frin "den stora versionen"

Installera programmet
Nu nar du har filen si skall du packa upp den (di 
den ju ar i zip format).
Anvand ZipGemus, Winzip eller liknande program 
som klarar av detta, packa upp filema i en katalog 
dar du snabbt kan komma it dom t.ex. C:\temp
Gor nu en katalog (Mapp) som du kallar “TACLog" 
(utan apostrofer) t.ex. C: TACLog
Kor du Windows 9x si miste du nu oppna ett 
"Dosfonster". har du Windows 2000XP heter det
Kommandotolken" Detta p.g.a. att TACLog ar ett 

DOS program och inte en Windows program, dock 
fungerar det alldeles utmarkt i ett "dosfonster" 
(som ju heter "MS-Dos-prompt" i Windows 9x) 
"Skriv dig" nu till katalogen dar du packade upp 
Zip filen med TACLog filerna t.ex. C: temp (t.ex. 
cd\< ENTER > och sedan cd temp < ENTER >) 
dar skriver du nu:
•INSTALL C:\TACLog (Eller ’install <drive>:\<din 
katalog >) och tryck < ENTER >

Satta upp programmet
Nu kan du med hjalp av "Utforskaren" ta dig 
till TACLog katalogen och dubbelklicka pi filen: 
Taclog.exe

34

Programmet startar och du fir en trikig svart. vit 
ruta dar det langst ner stir:
"New TACLog settings! [ESC]"
Tryck pi "ESC" och du hamnar i Mam menu"
Har du en fargskarm (och det har val du?) vill du 
borja med att fi bort det svart'vita och fi dit lite 
farg is tai let. di gor du si har.
I "Mam menu" trycker du: 5 och du kommer till 
"Set-up menu" dar du trycker: 2 och du kommer 
till "Set-up hardware" Dar trycker med pil- 
tangenterna tills du kommer hogst upp (Monitor 
mode Colour/Lcd/Monochrome/lnv-mono) dar 
andrar du bokstaven M" till "C" Har du en LCD 
skarm andrar du till bokstaven "L" osv
Vill du ha Diskett-backup under testen si liter du 
bokstaven "A" sti kvar pi raden under, annars tar 
du bort bokstaven med "Blankstegstangenten 
(space)
Gi nu ner till "OK" och tryck < ENTER > och svara 
JA med bokstaven "Y" (for yes) for att bekrafta 
andringarna. Du har nu fitt farg pi tillvaron. eller 
jag menar skarmen

Skriva in dig som anvandare
Nu skall du skriva in dig som anvandare i 
TACLog:
I "Main Menu" trycker du "5" och du hamnar i en 
menu som heter
"Set-up Menu" dar trycker du "6"
Nu trycker "C” om du endast tankt kora tester pi 
144MHz
Tryck nu "1“ (Change participant settings)
Nu skriver du i pi oversta raden 
"Nordiska Aktivitets Test"
Kom ihig att du hela tiden manovrerar dig med 
hjalp av piltangenterna.
Pi raden "adress" skriver du adressen for stallet 
du skall kora testen ifrin, t.ex. Storberget (skall du 
kora hemifrin skriver du din hemadress)
Pi raden "Section" skriver du "Singer om du ar 
egen station, "multi" om du satter upp en 
klubbstation. (Se bild 1)
Raden nedan stir det "mode" default ar
SSB+CW", kan du inte CW (och darfor inte 

kommer att kora CW) tar du bort texten CW si att 
det bara stir "SSB" pi denna rad. Kan du CW 
och kommer att anvanda detta mode under 
testen liter du denna rad vara.
Dock vill jag rida dig att lara dig CW. di det vid 
t.ex. svag Aurora ar ett extremt bra mode for att 
kora DX och andra lingvaga QSO'n under tester 
Sedan kommer din klubb som du ar medlem i 
(tavlar for). Gi nu ner till OK" och tryck
< ENTER > och svara JA med bokstaven "Y" (for 
yes) for att bekrafta andringarna

Du och din utrustning
Tryck nu pi "2" dar skriver du in dina egna 
uppgrfter. sisom namn & hemadress Gi nu ner 
till "OK" och tryck < ENTER > och svara JA med 
bokstaven "Y" (for yes) for att bekrafta andring
arna.
Siffran 3 behover endast dom somm kor i 
multisektionen anvand dar skriver du bara in 
operatoremas callsigns, andrar du dar fir du 
ocksi svara JA med bokstaven "Y" (for yes) for 
att bekrafta andringarna.

Programmet TACLog ar gratis. Dock vill 
OZ2M Bo att man registrerar sig hos 
honom. men det racker med 
ett email dar man talar om att man 
anvander det. Det ar som han sjalv skriver 
pa sin hemsida (www.qsl.net/oz2m taclog) 
att han vill bara veta hur manga som 
anvander det. for sitt eget hoga nojes 
skulk och det kan man ju ’’bjuda pa”. 
Jag har sjalv anvant programmet sedan 
1994 och toredrar det framfor 
andra testloggningsprogram.

Dennis - SM6USS

Darefter ar det dax att tala om vad du har for 
utrustning pi 144MHz.
detta gor du genom att forst trycka 4 och sedan 
skriva upp vad du har
Gi nu ner till "OK" och tryck < ENTER > och 
svara JA med bokstaven
"Y” (for yes) for att bekrafta andringarna. 
Se skarmbild 2.
Tryck nu pi "ESC" en ging for att komma vidare 
Du kommer nu till "Set-up menu" igen dar trycker 
du pi “5“ och sedan pi "C".
Har skall du hogst upp skriva dm callsign 
(Klubbstationer skriver sm callsign har) under 
denna raden skriver du dm lokator. sedan gir du 
ner till "OK" och trycker "F1" och du fir upp
TACLog Wizard" gi ner med den rodmarkerade 
linjen till raden "Nordic Activity Contest VHF" och 
tryck < ENTER > och svara JA med bokstaven 
"Y" (for yes) for att bekrafta andringarna

Skarmbild 3. TACLog har nu sjalv gjort alia 
andnngar si att dom stammer med reglerna for 
aktivitetstestema for 144MHz (VHF).
Om du skall kora tester pi andra band ocksi 
(t.ex. 432MHz. UHF) si gor du om allt igen. borja 
med att trycka "6".... (Dock miste du andra
rutbonusen frin 300. som ju tidigare var default, 
till 500 som ju galler numer pi alia band)
Skall du bara anvanda TACLog for 144MHz tester 
trycker du nu i "Set-up menu" siffran "1" si du 
kommer till "Set-up custom" och dar tar bort alia 
bokstaver UTAN "C".
Ar du osaker tryck "F1" du fir di upp en hjalp 
som talar om vilka bokstaver som representerar 
vilka band
Skall du kora t.ex VHF testerna. UHF testema 
och 50MHz testerna si skall bokstaverna "ACE" 
sti pi denna rad Endast VHF tester skall det 
endast vara "C" osv ...
Nu miste nu "stalla klockan". d.v s. TACLog vill 
veta om din dator anvander UTC tid eller inte. pi 
rad 7 (raknat nenfrin) staller du in hur du har dm 
klocka stalld, jag har mm datorklocka i UTC och 
darfor ar MIN installning "0".
Dels for att slippa andra nar vi gir frin sommartid 
till vintertid och tvartom. For di miste du andra 
denna installning vid dessa tillfallen.
Annars skriver du +1 (Svensk normaltid) eller +2 
(Svensk sommartid)
Titta nu langst ner pi denna sida ("Set-up 
custom")
For nu skall du stalla in hur EDI-filen skall bli 
(olika for olika tester over Europa) men for oss 
och vira aktivitetstester skall installningarna se ut 
si har:
Default EDI file type. 0. 5 denna skall vara 1 
Nasta rad dvs den langst ner ser ut si har: 
Default EDI file naming. 0..3 denna skall vara 2 
INTE 1 (som ar default).
Gi nu ner till "OK" och tryck < ENTER > och 
svara JA med bokstaven "Y" (for yes) for att 
bekrafta andringarna.
Tryck nu pi "ESC si du kommer till "Main 
menu", och du ar nu klar att kora din forsta test 
med TACLog
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Skarmbild 3. TACLog 
har nu sjalv gjort alia 
andringar si att dom 
stammer med 
reglerna for aktivitets- 
testerna for 144 MHz 
(VHF).
Om du skall kora 

tester pa andra band 
ocksa (t ex 432MHz. 
UHF) sa gor du om 
al It igen. borja med att 
trycka "6".....(Dock
maste du andra 
rutbonusen fran 300.

som ju tidigare var default, till 500 som ju galler numer pa alia band)
Skall du bara anvanda TACLog for 144MHz tester trycker du nu i "Set-up menu" siffran "V sA du 
kommer till "Set-up custom" och dar tar bort alia bokstaver UTAN C".
Ar du osaker tryck "F1" du far del upp en hjalp som talar om vilka bokstaver som representerar vilka 
band.
Skall du kora t ex. VHF testerna, UHF testema och 50MHz testema sa skall bokstaverna "ACE" sta pa 
denna rad. Endast VHF tester skall det endast vara "C" osv

ESC-cancc 1

144 nHzSet-up station 

TX equipment . 
TX pooer [UJ . 
RX equipment . 
Antenna ..............  
Antenna (rAGL) 
Antenna (mASL)

Anvanda TACLog under en test
I ’Mam menu" trycker du "1“ for att starta en ny 
test. Har du valt fler band ovan far du fr^gan har 
vilket band du skall anvanda (kora pa). da detta 
exempel tar upp en 144MHz test, valjer du nu "C" 
(for 144MHz), Har du bara valt "C” sa kommer du 
genast vidare utan att fa denna fraga.
Du kommer nu att fa dubbel kolla dma mstall- 
ningar (callsign, lokator osv.. .) men eftersom allt 
stammer da du nyligen gjort dom trycker du bara
< ENTER >. Nu frAgar TACLog om tid och datum 
stammer, gor dom det trycker du "Y" for att 
bekrafta.Nu kan du. om du vill, besknva vilken test 
det ar. detta gor du bara for din egen skull, t.ex.
NAC#5 144MHz 2004". tryck sedan < ENTER > 

vill du mte skriva nagot gar det ocksa bra. da 
trycker du bara < ENTER > utan att sknva 
nagot.Nu ar du inne i sjalva loggprogrammet.(K6r 
du som klubbstation bor du forst skriva in dig som 
operator, genom att trycka "Shift + F3" och i 
dialogrutan skriva in dm Callsign bekrafta med
< ENTER>)lnmatad ordnmg i TACLog spelar 
ingen roll, om du vill kan du boqa med RSTsent 
ELLER RSTmottagit ELLER callsign. osv... 
Efter varje inmatning bekraftar du med
< ENTER > Det enda du behover komma ihag ar 
att nar du skriver in DIN givna RST (RSTsent)

maste du skriva ett "s’ efter RST. t.ex 57s 
< ENTER > skriver du bara 57 < ENTER > tar 
TACLog det som RSTmottagen. detta galler 
enbart for inmatning av SSB QSO n som ju har 
endast RS rapport For CW QSO n. som ju har en 
RST rapport behover du skriva ett "S’ efter given 
rapport och ett "R" efter mottagen rapport, t.ex 
589s < ENTER > & 579r < ENTER >. S star alltsa 
for "sent" och R star for Received" Det kan vara 
latt att gora fel i borjan men du kommer snart in i 
det.
Nar alia uppgifter ar mmatade for ett QSO fragar 
TACLog dig om allt ar ratt (du kan ju ha skrivit fel) 
ar det ratt trycker du "Y" annars pa "N" och andrar 
det felaktiga trycker < ENTER > och sedan "Y" for 
att bekrafta att alia uppgifter stammer Ibland 
kanner TACLog till lokator rutan" pa vissa 

stationer, den da foreslagna lokator rutan ar i en 
gra ruta, om du HORT att denna av TACLog 
foreslagna lokator stammer, trycker du "ALT+X" 
for att bekrafta denna lokator. du behover alltsa 
mte skriva m lokator rutan genom denna "mano- 
ver" For att spara m lokator rutan efter testen. sa 
att TACLog "lar sig lokatorn" aterkommer jag till 
senare i texten.Nar testen ar slut och du vill gora 
en logg & EDI-fil for att kunna skicka ivag till VHF 
managern trycker du pa "F10" och svarar "Y" pa

Skarmbild 2.
Dags att tala om vad 
du har for utrustning 
pa 144MHz. Ddetta gor 
du genom att forst 
trycka 4 och sedan 
skriva upp vad du har.

Ga nu ner till "OK" och tryck < ENTER > och svara JA med bokstaven "Y" (for yes) for att bekrafta 
andringarna.

dm hemadress)

Skarmbild 1. 
Du kan manovrerar 
dig med hjalp av 
piltangenterna
Pa raden "adress” 
skriver du adressen 
for stallet du skall 
kora testen if ran. 
t.ex. Storberget 
(skall du kora 
hemifran skriver du

Pa raden "Section" skriver du "Singel" om du ar egen station, "multi" om du satter upp en klubb
station.
Raden nedan star det "mode" default ar "SSB+CW", kan du inte CW (och darfor inte kommer att 
kora CW) tar du bort texten CW sa att det bara star “SSB" pa denna rad. Kan du CW och kommer att 
anvanda detta mode under testen later du denna rad vara.

fragan om du vill sluta logga. Du kom nu tillbaka 
till "Mam menu" dar trycker du nu "4" och sedan 
"2" och darefter "1" for att gora en “Region!-EDI- 
fil". Nu skall du tala om vilken fil TACLog skall 
gora EDI-fil av sa du markerar dagens test datum 
och trycker < ENTER > Du far nu chans att andra 
dma installnmgar. behovs inte detta trycker du 
bara < ENTER >. vid ett tillfalle har du mojlighet att 
skriva kommentarer i EDI-filen. detta har du efter 4 
< ENTER > trycknmgar. skriv ev. kommentarer till 
testen och sedan gar du ner till "OK" igen och 
trycker < ENTER >

Lara TACLog korda rutor
Som jag namnde tidigare gar det att "lara
TACLog" lokator rutorna for stationema du kort 
under testen For att "lara TACLog" dessa 
lokatorer gor du sa har: I "Mam menu" trycker du 
"4" sedan "5" sedan "1 ’ valj senaste testen och 
tryck < ENTER > Nar TACLog ar klar kommer du 
tillbaka till senaste menu som ju ar "Call and 
WWLs menu" nu trycker du pa "Esc” tills du 
kommer till "Mam menu" igen och "F10" for att 
avsluta TACLog.

Din dator
TACLog kraver mte speciellt mycket av dm dator. 
har du en gammal barbar 286 a eller 386 a eller 
rentav en 486 a sa fungerar dessa fint som logg 
dator Dock behover du DOS installerat pa datorn. 
var (SK6AL) logg dator ar en gammal 386SX 
25MHz med monochrome skarm och 8MB ram
V&r tidigare var en 286SX 12MHz & 4MB ram. 
dock kan man kanske foredra en DX modell. dvs 
en med matteprocessor
Den miste mte heller vara barbar. dock tycker jag 
personligen att de ar lattare att arbeta med under 
sjalva testen da du har allt samlat utan att det tar 
for mycket plats pa bordet. det ar ju sa mycket 
annat som ocksa skall fa plats.

Skicka ivag loggen
Nu kan du skicka ivag dm logg. som ju ar en EDI 
fil, till test managern via e-post Just detta med 
EDI filer ar mternationellt sa dessa gar att skicka 
utan problem till t.ex OZ s test manager om du 
kort en dansk test (t.ex Davus jultest eller EDR 
nordiska test)

Starta nu ditt e-mail program och valj "nytt e-mail” 
till vhfcontest@svessa.se och valj "bifoga fil" 
bladdra dig fram till TACLog mappen och valj 
senaste testen och dess EDI fil. tryck "bifoga och 
skriv i rubriken vilken test det var och tryck pa 
"send"
Den kallas for EDI fil just p.g.a att den har 
filandelsen EDI och ar darmed ganska latt att 
hitta.
Nu ar loggen strax framme hos test managern och 
du kommer att fa ett svar fran test managern mom 
kort om att han har mottagit ett e-mail med 
bifogad fil fran dig. detta sker med automatik sa 
vissa ganger kommer svaret snabbt men ibland 
kan det ta nagon timma innan det svaret ang 
mottaget e-mail anlander till dig.
Lycka till med er anvandmng av TACLog och vi 
hors pa VHF testerna Kom ihag 
att traning ger fardighet. ingen ar expert i borjan. 
detta galler saval tester som ny programvara
73 de
Dennis Hallongren - SM6USS (SM#72) 
sm6uss@svessa.se www.qsl.netsm6uss
Ordforande och testoperator pa
Goteborgs VHF Klubb SK6AL
www.sk6al.tk
mirror site:
www.qsl.net/sk6al

Region 1 Standard Contest 
Region 1 Nordic UHF 
Region I Nordic UHF 
Region I Nordic Micro 
DAUUS UHF 
DAUIJS UHF & SHF 
AGCW
Nordic Activity Contest UHF 
Nordic Activity Contest UHF 
Nordic Activity Contest 1,3 GHz
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9 SMOKRX
10 SMfeAOt
11 SM6CC0
12 SM7C0V
13 SK43X
14 SM24QT
15 SM7D2D
16 SM7BHH
17 SM4EM0 
16 5M7WDS 
19 SM6CMR 
2OSK7AX 
21 SM5AHK 
22SM6CTQ
23 SM7GIB
24 SM7FH
25 SMOOJZ
26 SMITH. *•
27 SM5AQO
28 SM40LL
29 SM5D0C
30 SM6AHS
31 5M5BM9
32 5M4CT1
33 SM4BNZ
34 SM6CTC
35 SM6NJK
36 SM3QJ
37 SM7CZL
36 SM6MCX
39 SM7CNA
40 SM3C8R
41 SM5HV HKF
42 SM3CVM
43 5M6MSG
44 SM60M
45 5M6T0L
46 SM7SEL
47 SMiTDE
48 SM3P2G
49 SM3TLG
50 SM5JPG
51 SM6BWQ
52 SK6HD
53 SM6L0GM
54 SM4DHF
55 SM3VAC
56 SM4A10
57 5M6TEU 
50 SMOflW
59 5M4ASX
60 SM5DAC
61 SM7RDT
62 SM7WT
63 SM7BAE
64 5M7DXQ
65 SM3WVU
66 5M7KGH
67 SM6WXL
68 SMJEAi
69 SM7L2Q
70 SM2BQE
71 SM7T0G
72 5M4CQQ
73 5V6W7
74 SM7WJC
75 SMSCSS
76 SM5ENX
77 SM5CCT QRP
78 SM7FTG
79 SM4GVR
80 SV368A
81 SU7GXP
82 SM6SLC QRP 
&3 SMFVXS
84 SM5TRT
85 SWW
86 SM7ASTC1 
67 SM4VPZ
88 SM6SLF
89 SM6UM0
90 SU4AMJ
91 SM4ATE
92 SM4R1K
93 5*6SJ
94 SM2R1
95 SMTPGm
96 SM7TGE
97 SM7SPP
96 SM7BURVE3
99 SLOZS 
100SM4RLD 
101SM5LNS

24 MH:
1 SM3EVR
2 SM3NRY

3 SM5AKT
4 SMOAJU
5 SM5CEU
6 SM7FIG
7 SM7TE
6 5M6CCO
9 SM7WDS
10 SM4ARQ
11 SM6A0U
12 SM7CQY
13 SMOKRN
14 SM4EM0
15 SA 7 AX
16 SK4W
17 SM6CMR
18 SM5AMK
19 SM6CTQ
20 SM7BMH
21 SM7DZD
22 SM7EH
23 SM40LL
24 SM5AQO
25 SM7GJB
26 SM2A0T
27 SM58MB
28 SM4CT)
29 5M5OQC
30 SM6CTC
31 SM3QJ
32 SM4BW
33 SM60(h
34 SM5HVHK7
35 SM6MSG
36 SMiTDE
37 5M7CZL
38 SMOOJZ
39 SM3C8R
40 SM4DHF
41 SM6AHS
42 SM6MCX
43 SM7SEL
44 SM3TLG
45 SM5JPG
46 SM6TEU
47 SM3CVM
48 SMG8NX
49 5M6NJK
50 5M6LQGPA
51 5M66'.VQ
52 SM6T01
53 SV7CNA 
>4 SM3WMU
55 SK6H0
56 5M4AJ0
57 SM5DAC
58 SM7BAE
59 5M7WT
60 SM3VAC
61 SM7DLK
62 SM7LZQ
63 SM7DXQ
64 SM4ASX
65 SM7HDT
66 SM7FTG
67 SM3GBA
68 SM5EHX
69 SU7PGH
70 SM5CSS
71 SM7T0G
72 SU7VXS
73 SM28QE
74 SM7WX
75 SM7BURVE3
76 SM6WXL
77 SM7ASTCT
78 SM3PZ6
79 SM6WT
30 SM4R1X
81 SM’GXfi
82 SM7NGH
83 SM5XUX
84 SM5CCT QRP
85 SM7SPP
86 SM6SLF
87 SM6S1C QRP
88 SM4C0Q
89 SM7TG:
90 SM2RI
91 SM4GVR
92 SK6SJ
93 SM3EAE
94 SM4ATE
95 SM4VPZ 
% SLOZS
97 5M5LHS
98 SM4AMJ
99 SM4R10

Den 4-16 april blir ett intemationellt 
team beslaende av 19 operatorer aktiva 
fran T33. Banaba. med anropssignalen 
T33C.

Samtliga operatorer samlas pa T30 
Tarawa dar man darcfter fortsatter med 
bat till on Banaba. Enligt forhands- 
planema raknar man med start den 4 
april. All utrustning bar skickats fran 
Europa och redan nar detta skrives har 
allt kommit tram till Kiribati. Vill du 
veta mer om frekvenser och trafikteknik 
sa skall du besoka hemsidan http: 
www.dx-pedition.de banaba 2004 . 
T33C QSL Route ar VIA F5CWU Flo 
Moudar. 25 Rue du Castel Sails. 37 100 
Tours. FRANCE. Pilot tor Europa ar 
IK3RIY: Martino

DXred
Borneo 2004

Ian (9M2 G3TMA. Derek (G3KHZ) och 
Maury (1Z1CRR) blir aktiva fran tva 
stycken mycket rara IOTA oar. Forst blir 
gruppen aktiva fran Pulau Muara Besar 
(OC-184. Brunei) 23-27 april. Darefter 
flyttar gruppen till Pulau Satang Besar 
(OC-165. East Malaysia) 30 april-4 maj. 
Gruppen planerar att ha tva stationer 
aktiva samtidigt. QSL kan sandas via bvra 
ellerdirekt till G3KHZ. Derek Cox. 18* 
Station Road. Castle Bvtham. Grantham 
LINCS NG33 4SB, England.

DXred

3B9C - Rodrigues Island
Gruppen som tidigare aktiverat de mycket 
uppmarksammadc operationema 9M0C 
och D68C ar nu aktiva som 3B9C till den 
12 april.
Medlemmar ur Five Stars Dxers Associa
tion och Chiitem DX Club. UK DX
Foundation, blir aktiva i en YAESU- 
sponsrad Dxpedition till Rodrigues Island. 
Det blir over 3 veckors aktivitet sa nu 
inbjuds alia nybotjare till en mycket rar 
DX-kontakt. Det blir aktivitet pa alia band 
och alia moder.

Loggar pa Internet
5V7C http: 5v7c.fr defaulteng.htm 
\ I9ZF http: dx.qsl.net logs
XF41H http: xf4ih.xedx.net

iomh:
1 SM36VR
2 5M5A*T
3 SM3MRV
4 SMOAJU
5 SM6CC0
6 SMOKRN
7 SM5CEU
8 SM7F1G
9 SM6A0U 
W SM6CMR
11 SM78HH
12 SM2AQT
13 SM7C0V
14 SK7AX
15 SMOOJZ
16 SM6CTQ
17 5M5AHK
18 SM7GS
19 SM4ARQ
20 SM4CTI
21 SM7DZD
22 SM50QC
23 SM48NZ
24 SM3CVM
25 SM4EM0
26 SK4BX
27 SM5HV HK7
28 SM3QJ
29 SM4DHF
30 SM3CBR
31 SM30KC
32 5M7EH
33 SK6HD
34 SM40U
35 SM58MB
36 SM6AHS
37 SM6CTC
38 SMITDE
39 SM7CHA
40 SM0BNK
41 SM3VAC
42 SM6LQG PA
43 SM6TEU
44 5M4A5X
45 SM7DLK
46 SM7BAE
47 SM6T0L
48 SM3PZG
49 SM7CZL
50 SM7TE
51 SM5AQ0
52 SM50AC
53 SM68WQ
54 SM2BQE
55 5M7WT
56 SM6DIN
57 SM6MCX
58 SM7tZQ
59 SM3EAE 
M> SM4CQQ
61 5M4AMJ
62 SM5JPG
63 SM7WX
64 SM3WMU
65 SU7RDT
66 SM7TD6
67 SM5ENX 
58 SM6NJK
69 SM6YYT
70 SM7GXR
71 SM4QY
72 SM4RW
73 SM5CCT 0RP
74 SM4A)0
75 SM7NGH
76 SM6MSG
77 SM7ASTCT
78 SM7BURVE3
79 SM2R1
80 SM4GVR
81 SM5CSS
82 SM4ATE
83 SM7TGE
84 SM4RLD
85 SLOZS
86 SM5LHS
87 SM7DXQ

11 MH:
1 SM3EVR
2 SM5AKT
3 SM3MRY
4 SMOAJU
5 SMSCtU
6 SM7TE
7 SM7F1G
8 SM4ARQ

Banaba DX-expedition
Aktuell i april

Testa Musklema

<ORc
Vill du bli en varsting pa 

WARC-toppen?
Ny uppdaterad lista publiceras i QTC var 

tredje m3nad. Rapportera till 
Roland RaystAI. Gardeniag. 10.

703 53 Orebro. Email: sm4oll@svessa.se

Denna nianad kommer ire viktiga 
punkter man waste tanka pa. nar 
man ger sig ui pa de olika DX- 
banden. Det dr Teemu. SM0WKA 
som sjdlv varit a kt iv Jran bl.a. 
ZA, Albanien och Y1 Iraq som 
kommer med goda rad. Han vet 
hur det dr. ndr manga stationer 
anropar samtidigt.

Vidare far vi en rapport fran 
SM5DIC. Ragge som enligt egen 
uppgift dr pa semester i Kongo. 
Ragges arbete med "Association 
des Radio Amateurs de la R.D. 
Congos klubbstation har resuite- 
rat i att 900AR nu dr i luften. 
Genom sponsring fran Lake 
Wettern DX Croup, har klubbens 
radiostation fatt nytt liv och nu 
horsflera operatorer aktiva 
ddrifran.

I manadens spalt finner du aven 
information pa DX-aktivitel pa de 
olika banden.

Lvcka till onskar

DXred SM6CTO

QSL-Service!
UTGAENDE byra:

SM5DJZ Jan Hallenberg
Andersberg. Vassunda. 

741 91 KNIVSTA
Tel 018 - 38 13 99 sm5djz tz svessa.se

DX-redaktor SM6CTQ Kjell Nertich. 
Parkvagen 9. 546 33 Karisborg. 
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
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Ihland kan det bli ett forfarligt slagsmal, men sa kommer 
DXred i form av katten och fangar musen. Ja, det ar ett 

onsketankande. I DX-sammanhang talar man ofta om 
sma pistoler och stora kanoner. Den lilla pistolen har 
lageffekt och enkel antenn, medan kanonen anvander 
kilowatt effekt och hiiftiga antenner. Kanonen har 
ofta aven storre erfarenhet an den lilla pistolen. 
Genom att sprida ut alia stationer sa ges har en 
niojlighet for alia att fa forbindelse. DX-jakten ar 
spannande och jag hoppas att alia nya klass I amato-

—i1 —r rer skall finna det intressant och komma med i den
spannande jakten! DXred SM6CTQ Kjell

Korn igang och kor DX!
to SMOWKATeemu

\u i dagurna liar formodligen manga nya amatdrer kommit igang pa kortvdg 
sedan CH kravet slopats officieUt av PtS. I ad gar man da pa kortvag? Nagot av 

det vanligaste dr an kora DX An komma igang och kora DX dr inte specieilt 
svart, det finns emellertid vissa saker man hor kdnna till.

Trafikteknik
Har forklaras forst nagra punkier om trafik
teknik som ar vikliga for alt lyckas kora ell 
DX nar det ar manga som samtidigt forsoker 
fa kontakt.
Det ar ire grundreglema som man maste 
kanna till innan man satter igang och jagar 
DX pa banden.

Grundregel #1 Lyssna!
Nar man kor DX ar det nagot som manga 
tidigare altat. namligen att LYSSNA forst. 
Nar man har gjort del ska man heist fortsatta 
alt LYSSNA. lyssna tills det att du ar saker pa 
Vem du lyssnar pa. eventuell QSX och QSL 
information. Har du denna information blir 
al II mycket enklare.
Det varsta som finns ar alt DXet far fragor 
milt i en pileup med fragor som Call? eller 
QSL ?. del sinkar mojligheten for DXet att 
kora sa manga som mojligt. Tank pa att om 
du fragar Call ? sinkar du for alia andra!

Grundregel #2 DXet ar boss!
Nar man forsoker kora nagot DX maste man 
alltid komma ihag alt DXet ar den som 
bestammer. det ar inte du eller nagon annan. 
Om alia foljer DXcts instruktioner flyter 
pileupen fint. Ett kant begrepp ar att "The 
behaviour of the pileup, is a mirror of the 
operator”, det innebar att det aven ar DXets 
ansvar att se till att han satter tydliga granser. 
da brukar oftast de som forsoker kora DXet 
skota sig.

Grundregel #3 Usch for bandpoliser!
Rdtagg finns aven bland amatdrer. det finns 
de som tror att de arbetar for "Interpools 
radioavdelning”. Manga amatdrer bryter ofta 
moi Grundregel #1 och lyssnar inte tillrack- 
ligt utan borjarexempelvisatt sanda pa DXets 
sandningsfrekvens trots att han angivit alt 
han lyssnar 2 UPP. Da satter bandpolisema 
igang och ska minsann tala om for rdtagget 

som inte lyssnat tillrackligt att han ska 
sanda 2 UPP. Dessa messerschmidtar ar 
lika stora rdtagg som stationen som inte 
lyssnade. de fdrstdr for alia andra nar DXet 
dranks iir kommentarer som UP. UP eller 
LID eller 99. Ingen ska sanda pa DXets 
frekvens om DXet kor split! Foljer man inte 
denna regel blir det totalkaos pa bandet.

Har man dessa enkla forutsattningar i bak- 
fickan kan man satta sig Irani for radion och 
satta igang.

Lal oss nu bdrja med exempe! #1 Simplex. 
Vi letar pa 21 MHz bandet och vi hittar en 
station som ligger pa 21.023. Vi bdrjar med 
att lyssna och kan snabbt konstatera att 
stationen i fraga ar XU7ADI och han kor 
QSO med andra stationer pa sanima frek- 
vens. OK. bra. Nasta steg iir alt lyssna tills 
stationen kort klart ett QSO. ett “normalt” 
DX QSO brukar i regel se ut sahar:

(XU7)- TUXU7ADI
(Pileup) -SKOHBSKOHB 
(XU7)-SKOHBTU5NN
(SKO) TU5NN
(XU7) TU XU7ADI

Sa fort stationen ar klar ropar vi \ar signal 
"SM0WKA’\ om vi har lur hor DXet oss 
och svarar. So far so Good.

Xu tar vi exenipcl #2 Split.
Vi upptacker pa DX clustret att XU7ADI 
ligger pa 14195. Vi hor DXet tydligt i var 
radio, men upptacker snabbt att inga mot- 
stationer hors. Vi fortsatter all lyssna och 
vips hor vi "XU7ADI UP”. Detta innebar 
att DXet kor split, dvs han sander pa 14195 
men lyssnar pa en hdgre frekvens. oftast 
UPP en eller ett par kHz. Vi letar darfor och 
hittar pileupen pa 14200. Darfor stallervi in 
A VFOn pa radion pa 14195 och B VFOn 

pa 14200 och tryckcr in split knappen. Nar 
sedan DXet har kort klart ett QSO ropar vi 
och lyckas kanske kora med DXet.

Xu tar vi exempel #3 W ide-split.
Vi vevar runt pa 17 m bandet och sloter 
pldtsligt pa XU7ADI. Vi kan snabbt kon
statera att han kor split, men vi kan hora alt 
DXet inte ligger konstant en up utan 1-10 
kHz upp. pileupen ar utbredd. Manga blir 
irriterade over detta. ”ja det blir sa krangligt 
att kora”. Faktum ar att anvander man ratt 
teknik ar det mycket enklare att kora ett DX 
som anvander Wide-split. Om DXet bara 
lyssnar en upp far endast "kanonema” med 
kilowatt och stora antenner mojlighet att 
kora honom. men genom att prida ut stalio- 
nema kan DXet aven plocka svaga QRP 
stationer ur pileupen. Harmots DX operatdr- 
ens skicklighel med var skicklighet. Vad 
man ska gora ar alt analysera DXets siitt att 
hantera pileupen. Gar han hela tiden sakta 
upp i frekvens eller neral, eller hoppar han 
bara runt.
Vi stalleratcr in riggen sa att A VFOn ar pa 
DXets sandarfreks ens och B VFOn ar pa 
DXets lyssnarfrekvens. Vi har Ivckats all 
konstatera att DXet sakta kry per uppat. har 
kommer \aran skicklighel in! Vi hor att 
DXet kor en tysk station, vi slar snabbt om 
till B VFOn och letar reda pa var den tvska 
stationen svarar. vi hittar honom och laggcr 
ossaningen hdgre i frek\ ens.eftersom DXet 
sakta krop uppat. Sedan slar vi snabbt till- 
baka till A VFOn igen och invantar att 
DXet avslutar QSOt. Vi hor TU XU7ADI 
UP. da slar vi till och sander \ar signal. 
Fdrhoppningsx is uppfattade DXet detta och 
vi blir lyckliga over att ha kort ett nvtt land 
pa 17m.

Det lonar sig Inte att bara ligga och ropa och 
ropa i onddan utan hiing med i pileupen. du 
lar dig otroligt mycket om hur DX stationen 
arbetar for att kora sa manga som mojligt. 
Jag \ ill alerigen saga att DX korandc mesl 
handlar om att lyssna och att ha ratt timing. 
Att kora DX innebar att man ska ha mycket 
talamod.

I i hors i pileupema
73 de Teenut SM0WKA
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- Xej def blir semester, men det dr klart, det hlir sdkert en hel del jobb 
jag kommer dit.

I hdrjan avjanuari meddelur Rugge: Xu dr jug triitt pu kylan! Jug uker til! 
Afrika och vurmer mig nugru manuder. Pu min Jrugu om det var nugot jobb 
bun skulle ut pu (Rugge dr ndmligen ofta pu jobb for Rdddningsverkets 
rdkning), svurur Rugge:

Resmalet blir Kinshasa i Kongo. Raggc 
bar varit dar tidigare och da aven varit 
akti\ pa radio som 9Q1 AR. Brevet som ar 
daterat den 21 januari speglar lite initiala 
problem men Ragge ar absolut ratt man 
all ta itu med olika sorts problem. Ragge 
har den har gangen tankt sig lite vila i 
varmen och given is att bli aktiv pa radio. 

Raggc hade knappt landat pa N'djili- 
flygplatsen i Kinshasa innan han tog 
telefonkontakt med radioklubbens 
ordforande Cyprien. tjansteman vid 
PTT (motsvarigheten till vart PTS Post 
& Telestyrelsen)..

Ragge hade lofte om att fa bo i flygarv i I Ian. 
men ganska snart stod det klart. att agama 
till flygfirman inte onskade nagon radio- 
verksamhet darifran. Flygfirman hade 
stark kontroll fran olika myndigheter och 
skulle det bli stomingar. sa skulle det bli 
ett him la vasen. Det berattades att aven 
om man hade justa papper tor nagon 
verksamhet. sa kunde man plotsligt stanga 
verksamheten och i varsta fall fangsla 
folk utan nagon storre anledning.

Lite besviken smider Ragge nya planer: 
Tank om man kunde fa igang verksamhe
ten i den gamla radioklubben eller skulle 
han forsoka fa tillgang till sitt gamla 
kontor vid Kongos motsvarighet till Vat
tenfall i Sverige. S'NEL. som det statliga 

bolaget heter. Ragge drar sig till minnes 
att dar hade han tidigare en 19 elements 
log-periodisk antenn samt ett Motorola- 
si utsteg som gav I KW. Har fanns inget 
att tvcka pa Ragge aker till sin gamla 
arbetsplats i Liminga. Ragge berattar: Det 
blev ett varmt mottagande av gum mor och 
gubbar och alia onskade mig valkommen 
’’hern”!! Log-periodsantennen salt fortfa- 
rande kvar. men sista elementet saknade 
\ issa delar. Huset narmast antennen an- 
vandes fortfarande som kontor och dar 
fanns rum som var lediga.. I lela elbolagets 
radionat som jag var med om att bygga 
upp en gang, var fortfarande i bruk. Flera 
tradar hade gatt av och har behovdes en 
grundlig reparation. Tank om man skulle 
erbjuda sig att tlxa till allt. mot att fa ett 
rum vid kontoret som QTH och givetvis 
kunna koppla in sig pa antennen. Nagot 
jag waste fundera vidare pa!

Pa kvallen ringde Cyprian fran PTT och 
meddelade att om han skulle ha tilltrade 
till klubblokalen sa kostade det 120 US 
dollar for tre manaders aktivitet. Ragge 
tick aven veta att det inte fanns nagon 
utrustning i lokalen och inga antenner 
uppsatta. De bestamde vidare att om nagra 
dagar aka dit och samtidigt da besoka 
sapo sa att de tick veta vem som korde 
radio fran deras land.

Dagen efter besoker Ragge flygfirman.

38

En gammal kompis dar beraltade att det 
tlnns ett antal TS-440 stationer som varit 
installerade i DC-3or som efter lite modi- 
fteringar (las atermodifieringar) kunde 
komma i drift. For att inte pilotcma skulle 
tappa bort sig bland alia kontroller. sa var 
det i stort satt endast minnesfunktion och 
volymkontroll som fungerade. allt annat 
var bortkopplat. Jag har glomt att beratta 
att vadret ar bra och temperaturen cirka 
27 grader varmt. Jag har inte berattat om 
standiga stromavbrott och att anvanda 
mobiltelefon kunde ibland med fora vissa 
s\ arigheter. ibland funkade det och nasta 
minut fanns det ingen operator. Ragge 
hade snabbt kommit in i rytmen med 
landets olika nyckenheter men jag iorstar 
honom ibland nar han skriver. Idag ar 
olen varm och vatten over hela golvet. 
Stromavbrott hela dagen. men ingen ver- 
kar bry sig. alia ar sa vana vid dessa 
standiga stomingar av olika slag.

Ragge berattar: Nar jag betalat avgiften 
120 US Dollar tor att fl tilltrade till Radio
klubben sa far jag veta att vissa problem 
uppstatt. Jag skall inte ga narmare in pa 
detaljerna. men att nagon chef blir krang- 
lig for att visa sin makt ar mycket vanligt 
i det har landet. Jag bestamde mig for att 
soka upp min gamla arbetsplats ABB:s 
gamla kund. SNEL och ta med mig en 
lokal tekniker \ id namn. Mbulan Koy och 
sedan fara till PTT och Cyprien tor att 
reda ut vad som pagar. Mbulan Koy var 
med da ABB Westinghouse startade upp 
HVDC-linjen genom landet 1973. Han 
har gatt i skola hos Westinghouse i USA 
och talar engelska med texasbrytning. 
forunderligt! Blir det inget resultat med 
detta besok sa kontaktar jag ABB:s kon-

Bilder Jran stationen 9Q0AR med 
SM5D/C. Ragge samt Pascpuil. 9Q1PM 
vid riggama samt Cyprien, 9QIKS vid TS- 
440S/ATV som man fat! lana av Air 
Kasai. 440:an har Ragge aterupplivat 
f ran skrotbingen och med idmpliga 
''bistandsmedel " tror han att den skulle 
kunna fa inkbpas av Klubben dar nere. 
Frivillig sponsring mottages tacksamt.

ft:

QTC 4 2004



I

Nar vi kom tillbaka till Cypnens kontor 
sa berattade han tor mig nagot som jag 
tidigare into fattat. Klubben har samma 
funktion som SSA i Sverige, med tillagg 
att de aven far skriva ut licenser och dela 
ut anropssignal. Han sa "Eftersom du nu 
ar klubbmedlem ska 11 du ha ett eget cert 
och Indicatif’ Vad \ ill du beta... BINGO, 
torsi blev jag sa paffatt jag inte hittade 
ord men repade mig snabbl och bestamde 
mig tor samma bokstav som jag hade i 
Uganda och i Berundi ”D" Alltsa. 9QID 
Nu brinnerdet i knutarna. Nu gallde det 

att fa igang nagot att kora med. Klubben 
agde en gammal Yaesu FT-901DM sta
tion. men roren var belt slut. Nodrop 
sandes ut. men i landet fanns inga ror att 
tillga. Budet gar hem till Sverige och 
Lake Wettem DX Group (medlemmar 
over hela Sverige) lovaratt sponsra roren 
som saknas. 2 st 6146 och ett 12BY7 
packas omsorgsfullt. Nu var det brattom 
och nu behovde vi en snabb transport. 
LBG SWEDEN i Tibro kontaktades och 
dar far vi veta att med DHL sa var paketet 
nere i Kinshasa pa 3 dagar. Kostnade ble\ 
891 SEK. Otroligt. tva dagar senare med- 
delar Ragge att han hamtat roren pa flyg- 
platsen. Det blev dyra ror och enligt Ragge 
de absolut dyraste 6146 han nagonsin agt. 
Ragge tick namligen losa ur roren och 
tullkostnaden blev 87 USD. Pa vidhaftad 
transportsedel stod frakt SEK 891 och det 
oversatte man med en tullkostnad pa 87 
USD. Inget att brv sig. menar Ragge. sa ar 
det har i landet. Alla torsoker ta betalt.

Nu ar klubbstationen 9Q0AR i luften. 
Slationen fungerar med cirka 100 watt 
och med en bredbandsantenn som Ragge

Antenn: GP14MH:

hittat nagonstans sa kordes forsta forbin- 
delsen med PY2WC.”Yes. its9Q0AR the 
radio Club of Democratic Republic of 
Congo ” Nar detta QSO avslutas vander 
sig Ragge om. tittarpa Cyprien och Pasqual 
och sager 9Q0AR ar ater i luften.
Nasta manad kommeren spannande fort- 

satlning. Fler antenner planteras pa taket. 
och blir Ragge aktiv med sin egen anrops
signal 9Q1D. Svaret kommer nasta ma
nad.

DXred SM6CTQ

QTC nasta uununer: Ragge ramlar 
ner fran taket under antennarbete...

--------------------------------------  DX .

Vem ar SM5D1C Ragge?
SM5DIC Ragge ”Gus” Jagero har sin 
ordinarie hemvist i Sala. Hans alder lar 
vara 65-*-.
Ragge har under manga ar arbetat i olika 
lander i Affika. Manga a\ arbetsuppgifte- 
rna har varit via Raddningsverket.
19X9-1992 arbetade han med ett projekt 
for ABB som kallats ”ABB Project Inga- 
Shaba’* Det var driften tor en HVDC 
(High Voltage Direct Current) linjc pa
170 svenska mil som gar genom djungeln 
fran kraftverken i Inga, nara Kongo- 
flodens mynning till gruvdistrikten i 
Koluesi. i Shaba-provincen.

Sa har uttalar man fran Raddnings- 
verkel i en mening om Ragge och hans 
arhetsuppgifter:
”Nar vi har nagon svar uppgift i nagot 
land da skickar vi Ragge. Han ar den 
store radioexperten och fixaren och de 
arbetsuppgifter inte han kan losa de finns 
inte. Listan ar lang pa de olika arbels- 
uppgifter som han deltagit i och gjort stor 
PR lor Raddningsverket och Sverige.

taktman Antonien Ghonda. Det ar hans 
aldste son som ar nyvald utrikesmimster i 
Joseph Kalibas regering. Talamod. tala- 
mod... Nar vi traffar Cyprien sa berattar 
han att det var chefen for PTT kontoret dar 
klubblokalen finns som ville ha en skrift- 
lig begaran fran klubben videmerad av 
direktoren torr PTT att det ar ok for klub
ben att siittaupp antenner vid klubblokalen. 
Ater vantan...

Det har nu gatt nagra dagar och Ragge 
har blivit kallad till PTT for att triiffa 
chefen. Vi later Ragge sjah beratta: 
’’Haraka. Haraka. Haina Baraka” Eller, 
fritt oversatt ’’man naroftast malet fortare 
utan att stressa” Jag traffade Cyprien. 
Radio-klubbens ordtorande och vi hade 
ett fbrmote innan vi skulle aka till PTT. Pa 
PTT tick vi forst traffa hans sekreterare 
som diariefort var skrivelse. Vi skulle ta 
vanta en kvart innan vi lick traffa chefen. 
Cyprien presentcrade mig for sekretera- 
ren och jag berattade att jag tidigare jobbat 
i landet med bl annat ABB Inga-Shaba- 
Projektet och da sa hon. Da kanner du 
Antonien Ghonda. pappan till den nva 
utrikesm ini stem. Vilket till tallc att fa be
ratta att han var min basta Congolesiska 
van. Det tog skruv.... hon ropade in nagot 
fruntimmer som hamtade all dokumenta- 
tion vad galler 9Q0AR. Precis da kom 
ocksa hennes chef in. en yngre trevlig 
person som lovade att fullt och fast jobba 
for att vi redan dagen darpa skulle fa 
antennuppsattningstillstand. Cyprien for- 
klarade for honom att det var viktigt efter- 
som jag endast var i landet en kort tid och 
att min malsattning var att fa igang klubb
stationen.

I
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Rapport frAn kallaren i Vassunda Md"Sa har frdgat nor det skall komma en ny
73 de DJZ-QSL-Service / SM5DJZ - Janne utgdva av listan "QSL till Hinder utan QSL- 

Byrd Jag liar nujorsokt uppdatera listan som 
finns publicerad pa SSA s hemsida over QSL- 

QTCfrail "Utgaende” wksamheten.

Aktuellt frdn QSL-byrdn
For aft 17 skall anoxia OSL-kort med andra lander kriivs aft vederborande 
forening dr median i /ARL. I dnligtvis finns det en manager eller en direkt- 
adress till manga av dessa Hinder. Men ant inget finns, returneras korten till- 
baka til! dig tillsammans med information om anledning till returen.

Lander som saknar 
fungerande QSL-byr^: (Jan 2004)

Stationer som inte v ill seta av byra-QSL 
Foljande stationer liar klart sagt ifran att 
de inte vill hantera sina kort via nagon 
bvra. Inte heller har de sagt sig vara villiga 
att hjalpa till om man skickar kort-buntar 
Iran SSA med bifogade IRC dollar for att 
tacka returportot. Jag har vid ett flertal 
til I fallen skickat kort till flora av dessa 
stationer, men ant ingen inte hort av dem 
alls trots e-brev. Eller sa har de angivit att 
de vill ha mer an bara for returportots 
tackning. ”At least 10 US-dollars...” 

Kort som Ni skickar via byran kommer 
naturligtv is att i de fiesta fallen skickas 
vidarc till de olika landemas QSL-byra. 
men en narmast 100-% garanti for att de 
inte kommer att besvaras kan utlovas. I 
nagra fall far ni korten i retur med vid- 
haftad lapp.

Har ar min personliga lista nedtecknad 
utan nagon inbordes rangering. Sjalvklart 
finns det tlera. men dessa ar bara nagra 
exempel som jag har funnit genom aren: 
GOIAS GM3VLB V51AS XV9DT 
SMOJHF (ej medl i SSA) 5H3RK 
F6EPY VK4AAR VK9NS FR5DX 
3B8CF OY9JD IK7JTF HK3JJH 
SP5AUC

Motstationer och managers som under 
senare 2-3 aren mycket valvilligt ha hjalpt 
till med att besvara QSL-kort mot att vi 
bifogat IRC eller dollar tor att tacka 
returportot:
W3HNK W3HC W8CNL AK1L 
K1WY ON4CAT VK4FW D44BS 
OZ1HPS TF8GX JX7DFA EA7ADH 
AH8DX IK2QPR IK2DUW LA7JO 
LA4LN

Sortering av korten
De fiesta kort som idag kommer till 
utgaende byran ar generellt ganska bra 
sorterade.

7a/iA pa:

Skilj pa Rvssland och I kraina 
.1 Kort till Ex-sovjet skall numera vara 
uppdelade pa de egna statcma. Nastan alia 
har idag sina egna byraer. Men framfor allt 
forsok bl.a. att skilja pa Ryssland och
L kraina. Detta ar ett nastan genomgaendc 
f el som manga har sv art med.

Kort till USA
2 Kort till USA skall sorteras pa Dl- 
STRIKT oavsett prefix. (Undantag distrikt
4). Men samla alia kort med sifTran I for 
sig. Alla med siffran 2 for sig osv. Har 
caller saledes INTE prefixen.

T8 Belau
TJ Cameroon
TL Centr Afr Rep

Congo 
Chad
Benin
Belize

7Q7 Malawi
8Q7 Madive Island
9N Nepal
9U Burundi
9X Rwanda
A3 Tonga
A5 Bhutan

Undvik sina papperstappar 
och gem for att sdra pa 
landema. De dr bara i vdgen. 
Err guininiband om hela 
bunten dr oftast tillrdckligt!

Skriv pa kortets langsida
3 Om Ni skriv er signalen pa en blank 
baksida. vanligen skriv det pa kortets 
langsida till vanster och inte pa kortsidan. 
Dei sparar en extra vridning av bunten 
innan den sorteras. I detta sammanhang 
ber jag om att signalen skall svnas klart 
och gama i lite storre text an inbakad i 
exempel vis en tryckt etikett.

Angola VP2E Anguilla
Cape Verde XU Cambodia
Comoros XW Laos
Eritrea XY Myanmar
Liberia YA Afghanistan
Sauidi-Arabia ZD7 St Helena
Guinea-Bissau ZD9 Tristan da Cunha
Saint Lucia ZK ZK1 ZK2 ZK3
St Vincent & Grenadines

A6 United Arab Emirates V4 
C5 Gambia V6

St Kitts 
Micronesia

Mauritius KC4 Antarctica
Equatorial Guinea KH KHO, 1 4 5 8 9
Vietnam KP1 Navassa Island
Guinea KP5 Desecheo Island
Libya P5 North Korea
Madagascar S79 Seychelles
Mauritania S9 Sao Tome
Niger SU Egypt
Western Samoa T2 Tuvalu
Yemen T3 Kiribati
Leshoto T5 Somalia

D2
D4
D68 
E35
EL
HZ 
J5
J6 
J8

5A 
5R8 
5T5 
5U7 
5W
70 
7P

3B
3C

Kostnadfor QSL-nidrken
30 ore! 

(Andring frdn vdren 2003).

Det finns sdkert vtterligare manga 
Kinder an de i forteckningen har 
intill som har en medlemskap i 
I ARL. men dur inte QSL-byrans 
aktivitet dr sa specieilt hog. Jag 
tanker pa bl.a. 3DA. 6Y, 9G. H44. 
ZE. YJ osv. bara for att tu nagra 
exempel. Sedan /inns det de ganda 
sovjetstaterna som fn. inte har sa 
bra QSL-verksamhet. Jag tanker pa 
bl.a. statema i Kuukusus (4J. 4K. 
EK), men ddr vi fdrsoker att la in 
korten via olika adresser. I bl and 
Ivckas det. ibland kommer breven i 
retur. Andra lander som Z3. ZA 
har tvvdrr en sa dalig ekonomi att 
de inte har rad att skicku at sina 
medlemmars kort.
Pa forsok kommer vi numera att 
skicku till RA2-Ka!iningrad. ddr 
det numera finns en OSL-byra. 
trots att RA2 inte dr en separat 
forening i I ARLOrsaken till att vi 
prdvar hdr dr de svarigheter man 
har i Ryssland att fa ut korten till 
sina medlemmar.

ill

ETT-
1 f -''M
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informationfran Banjul till den 5 april. Mer 
och long finns pa http, www.qs Information

3B9C Rodrigues Island Ar aktiv till den 
12 april.
4X/K2LS Israel. Les iir i Israel 9-24 april. 
V5I Namibia. V5I DL5XL och \ 51

DH3FBS ar aktiva till den 15 april. QSL via 
respektivc hemma anropssignaler.

6W/LXIDA Senegal. Ar aktiv med en 
QRP-station. Ev kan det aven bli aktivitet 
fran nagot narliggande land.

7Q Malawi. Ett stort team med engclska 
operaldrer blir aktiva IK april-1 maj.

9Q0AR Kongo. Klubbstationen ar nu 
aktiv. Bland operatorema finns SM5DIC. 
Ragge.

1)2 Angola. D2U och D2DB ar tv a 
stationer som blir aktiva i 6 manader fran 
Angola. Operatorer ar CT I BEL. Joao och 
CU3BW. Dun al. Stationsplatsen ar inne i 
Luanda. Gruppen kommer att prioritera 
digitala moder och aven SSTV. QSL via 
EA7JX. Rodrigo Herrera. P.O. Box 47. 
41310. Brenes. Sevilla. Spanien.

H44MS Solomon Island. DL2GAC 
be finner sig i Honiara till den 30 april. Ev 
kan det aven bli aktivitet fran narliggande 
oar. QSL via DL2GAC.

OA Peru. OA7 PA3GFE ar aktiv pa ledig 
tid till den 15 april. Det blir framst aktivitet 
pa de olika WARC-banden CW och SSB. 
Det kan aven bli aktiv itet pa lagbandcn. 
QSL via PA3GFE.

AS Bhutan. W4PRO. Jim Wise ar aktix 
med anropssignalen A52PRO till den 3 
april.
( 56.1 J The Gambia PA9JJ. Jan ar aktix 

QSL-information och adresser pa aktiva stationer. Eftersom vissa lander mte har n3gon fungerande QSL-byfa f£r man ibland sanda 
QSL-kort direkt Nar du sander ett kort direkt nfaste du bifoga 11RC eller 1 dollar for att tacka svarsportot. Med ditt QSL sander du 
aven ett kuvert med din adress Du far gama sanda ett bidrag eller information till Fredy via hans Intemetadress: sm6fkf@svessa.se

CALL VIA CALL VIA CALL VIA CALL VIA
2E0CIA M0AVW CU2OJ7MGQP DJ7MGQ K2G JA10ZK TKDF4RD DF4RD
3AF8ASY 3A2MD CU4 G3TXF G3TXF K5XY KH4 K5XY TM0H F5SJH
3D2NC AC6DD CW1EJA CX5JF K9YNF HR9 K9YNF TM50IS F5KRH
3D2VB UA4WHX CX NE8Z NE8Z KH0 JA1UH JA1UII TM8Z F5UAB
3DA0AX NOAH CZ DL8KWS DL8KWS KH2 DK2ZF DK2ZF T03M FM5 DJ2MX
3DA0CG W4GMY D2DB EA7JX KH5 KH7U KH7U T06M F6AUS
3DA0DM W0DM D2U EA7JX KH6GMP KH3 KHBGMP IY2AB I8ACB
3E1AA WC4H 044 IZ7ATN IZ7ATN KH6JEB KH7 K1ER TY2LS I8QLS
3Z0IL SP8ZBX D70LW HL3VQ KM90 KH8 0M2SA TZ6L WA3HUP
4O2C G30CA D88DX HL40RT KP2N1ZZ N1ZZ UA2FX DK4VW
4H1C 4F1FZ DAOBCC DJ9MH L1DX 0Z1HPS UEOSAA RA0WA
4J1S UA3FDX DS1K0Q3 HL1TXQ L59OAH AC7DX ueStw UA3CS
4K50V UA3FDX DTOFWC DS4BBL LN4C LA4C UE6LRD RK6LWA
4N200A YU1FJK OU.K6ACZ K6ACZ LU1ECZ EA5KB UK80AU RW6HS
»S7AR( JA3ARJ DXOC G3OCA LU4DX EA5KB 1 N7OO IK2QPR
4S7AVG JA3AV0 E4 DF3EC DF3EC LW4DRH D LU7DSY UP58EX RW6HS
4S7CHG JA3CHS EA6 DL2DXA DL2DXA LX9SW LX1RQ UP7GMDC UN8GF
4V4H N3SL ED1IRM EA1ET LZ26ZA LZ1KZA UV7M US5MTJ
4W4W JI1NJC E05PFA EA4YK M1P G3GAF V26EM W2SN
4Z4GX DH2GZ EF2UNI EA2URV MJ2Z M5RIC V31FG DL2SWW
5B4 RV3MA RW3RN EG03PFG rami ■ K4M0G KQ1F
5H1BP HB9BXE EJ DF5WA DF5WA MU0C G3XH V4JR7HAN M7MFB
5J0J N1W0N EK3AA DK6CW N1W0N V51 ZS6Y KK3S
5N1W 0K1DXE EL2FT DL8BAX N4Z N4KZ V55V ZS6MG
5T5YG N5FTR EM13UCC UY5ZZ 0C3I 0A4DJW V63MP MfiySH
5U7DW I2YSB EN100L UT4LT 0F3F 0H1VR V73 K9QQ K9QQ
5V7C F5TVG EN750WKD UT7WZ OHO SM0IEA SM5HJZ V8ASD EA7FTR

DL2RUM E058C UT7CWW 0H2W 0H2NRV VB2C VE3TPZ
6J1IDJ XE1IDJ ERO DL6MHG DL6MHG OJO LA5UKA LA5UKA VC6A VA7RR
6J3Z AC7DX ESIRA UI40 ES1RA OMOR 0M3GI VE8AEVY0 VE8AE
6T1T EA7FTR ES85V ES6D0 0N4LDU AC7DX
6W LX1DA LX10A ET3 9F3FMA W7WLL 0R4UN 0N4UN VK6LB DL7AFS
6Y5K1XM K01F EX10R EX2M 0ZNH7T DL1DVE ..u„A DL8YR
7P8U JM1LJS EZ3A RU4SS RS WJ5DX VK9LB DL7AFS
7Q7WW KC4D FG OKI MM DK1MM PA 0N4L0 0N4L0 VK9XC JA3MCA
7T2XA EA5NI FH F5SIE F5SIE PJ2K9BG K9BG VK9XG WOYG
8P1A NN1N FK JA1JCF JA1JCF PJ4.K2QM K2QM V02UE VE2ACP
8Q7HX DJ9HX FM F5FUAP F5FUA PJ5AA K3UOC VP2MCV PA5ET
8Q7VR UR9IDX FO DF5IC A DF5IC PJ7VA3RA VA3RA VP2V 7O7FM GOIAS
9A DJOLZP DJOLZ FP DL10A DL1DA PQ2C PY1NEW VP5 K3LP N4ZH
9A1CAL FR F5IR0 F6FNU PTOF W3HC VP5VAS WA4JTK
9G1YE PA3ERA FS F6FXS F6FXS PV2DAE PY2LDJ VP8AWU AC7DX
9G5TL KN7Y GB0KJW GQMfc PYOTE PT7WA VP8CRC K4JDJ
9H 0E8YDQ 0E8YDQ GB4FI G3SWH -.'5- W5UE VP9 PA3GI0 PA3GI0
9K43NLD 9K2RR GQ3PJV G3PJV R1PQ UA1RJ VP9VU3SNM W3HNK
9M6VPR 7M2VPR GU 0N4CH0 P M4CHC R300BF RZ3DYG VP9I K1JN
9N7AU JA2AAU H40XX VE3EXY R3RRC 0 mkm V09CJ VQ9X
9N7LN •• \ HA6QT RJ1Z RW1ZA VU3BKY SM30BL
9Q1MC 0N5SE HBO DF6VI DJ6OI RL1N RA1ABC W1F K04PY
9051$ IV3IYH HB0 HA7VK P HA7VK SNOEH SP9RQH W4R N40X
9U5M PA7FM HC1AJQ HC4 EA7FTR SN75PRK SP9KRT WH2Z KU9C
9V1DX VK4AAR HD8A NE8Z SP0PW SP5KCR WJ7R C6A WJ7R
9Y4 NG5E NG5E HFOPOL SP7IWA SR25JP WR3W KH2 JAODAI
A22FV IN3ZNR HF750KB SP3KB ST2NH EA7FTR WX4NHC W4VBQ
A35DA OL5DAN HH2 AH8DX AH8DX ST2YL EA7FTR XE1UN N1NK
A4 DL1HRN DL1HRN HI3 0E5EB0 0E5EB0 SV8 DF3J0 DF3J0 XF4IH XE1IH
A7 GOMKT NM7H HJOQGL WC4H SV9DF7KHK DF7KHK XM7VU3SNM 9V1SM
ATODJQ EA7FTR HK0 KR4DA KR40A SW1XV SV1XV XT2OP VE4J0P
AY1ZA LU4DXU HL17FDW HL2FDW SW8L SV1EML XU7ACG FN4QHA
AY7AF EA7FTR HPOL HP1IBF SX1A SV 1 DPI XU7ADX XW2A
BA7NQ W2AY HQ8V HR2CPS T20RE HA8IB XV2J JR1TAG
C21ZF DK2ZF W4F0E T3M «■ XV9NA JE1JKL
C53HF RZ4HF IBOP I5JHW T30ZF DK2ZF XY6J JH6QIL
C6AKX AA7X IG9 IK4RUX IK4RUX n W28S0 IW2BS0 KgQA DL1DA
C6ARAM N1RA U7/IK7FRV IK7FRV T88AWA G40HX XZ6ST DK6ST
C91MG ZS6MG IQ2ARI I2MQP T88FB JA5MY YAN4SIX N4SIX

iza IR7Y IK7WUJ T94NK T94DU YB9AY YC9BU
CM2MI C02PX J3 AA1M AA1M TA0TA2MW TA2MW YI9DAZ M10tf

CN&irr MK J41KID SV1CEI TA3DO K3P0 YJOATU 0IZ2SA
COOJ . proc J48IS DF3IS TF3W TF3GB YS1 N4BP N4BP
COORLH CT2GZB J6K5ZM K5ZM TG9 NOAT NOAT YW4M YV5EED
CR3R CT3EE J73 AC4LN UA4WHX TI2W2BZY W2BZY ZA3IK6CAC IK6CAC
CT DL8KWS DL8KWS J8 AC4LN UA4WHX TI5 KD3TB KD3TB ZF2TN N6XI
CT30E1JIS 0E1JIS JD1BLJ JQ1SUO T15VE3RZ VE3RZ ZK1AGG 3D2AG
CT90 JW G0MJW m TJ1GA IK2AQZ ZYOFA PT7WA

ADRESSER

4Z5KJ Alex Goldenberg P 0 Box 822. Netanya 42100 Israel
9H4JB Joseph Bajada. SB Auto. Mgarr Road. Xewkija Gozo. Malta

BG7IBU bang Zhu J<an P 0 Boi 599 Foshan 528000 Kina

BY4BSN P 0 Box 126-017 Shanghai 200126 Kma
DJ4KW Gerd R Sapper Gumbinner Strasse 5a. D-21337 Lueneburg. Tyskland 
DL1QW Thomas Lind. Saturnstrasse 1 0-44579 Castrop-Rauxel. Tysktand
DS1JFY Byung Hyung Kang. Kyunggido Koyangsi. Ilsan P. 0 Box 128 Koyang 411-600. 

Sydkorea
DU8 G4UNL Roy Chanesworth P 0 Box 841 9506 Koronadal City. South Cotabato. Filippmema 

EA5IQ Jose Mana Vives. Co Moncada 62 6A E-46025 Valencia. Spanien 
EY7AB Yun Pivovarov 23 Rakhimberdy Egamberdyeva St Khujand 735701. Tairkistan 

F6HWU Denise Le Cinch. 9 Avenue Jean Mace F-33700 Mehgnac Franknke 
G40Y0 AtanBramley 13 Moorland Avenue. Slapleford. Notts NG9 7FY England

GW0ANA Glyn Jones. Nirvana Caste Precinct. Llandough Cowbndge CF7 7LX. Wales.
Storbotannien

HL20IB Mm Young Sun 101-706 Lucky 2 Cha APT Kyodong. Sokcho Kangwondo 217-060 
Sydkorea

HL5NBM Kim Yong Ho. 1979-17. Song Hyun-Dong Dai Seo-Ku. Taegu 704-340 Sydkorea 

HLOZ P 0 Box 30. Tongyung 650-660 Sydkorea
HR2JRP Jose Francisco Reynaud P 0 Box 412 San Pedro Sula. Cones. Honduras 
IK4HPU Alberto Incerti Valii Via Toscanini 16 1-42100 Reggio Emilia - RE. Italten 

IV3LNQ Luigi Lenardon P 0 Box 3959.1-34148 Trieste - TS Italien
IZ8CEV Maurizio Donadio. Via Macchia Italiana 10.1-84036 Sala Consihana-SA Italien 

JA2ZL Anci Yamada. 17-8-2 Takirocho Tajimi 507-0813 Japan

JGOPBJ Miyuki Maruyama 2-16-8-206 Kinuta. Tokyo 157-0073. Japan 

JK2V0C Yoshihiro Fukula. 7-9 Mikawa. Tsu-City Mie 514-0045. Japan 
K4LMY Henry N Hassell 17251 Ingram Lane. Amelia. VA 23002. USA 

K7DID Deanna Lutz P 0 Box 70071 Washington DC 20024 USA 
K80NV E A R S P 0 Box 572. Englewood FL 34295-0572 USA

LA2N Sore Sunnmore Gruppa av NRRL v Ono Norhagen. N-6143 Fiskaabygd. Norge
N1NK Jim Spears. 494 West Demello Drive. Tiverton Rl 02878. USA
NU5DE Natunst Amateur Radio Club P 0 Box 200812. Austin TX 78720-0812. USA 

0H9AR P 0 Box 53. FIN-95401 Tornio Fmland
0X3HX Rene Witkowsky. P 0 Box 5005. DK-3905 Nuussuaq Gronland
PY3JAF Jorge A Fauth Rua Albion 402. ap 301 B»oco Bi 91530-010 Porto Alegre - RS 

Brasilien
RN4LP Vladislav Lakeev P 0 Box 208 Dimitrovgrad 433512. Ryssland
RZOOA Serge Bobrysh P 0 Box 7 Severobaikaisk 671701. Ryssland

SP6GVU Andrzej Kaleta P 0 Boi 498 Wroclaw 2 Polen

SO4NR Grzegorz GaweL ul Herdera 16 14 PL-10691 Olsztyn Polen 
UAOLCZ Vlado Miroshnichenko P 0 Box 41-21. Vladivostok 690041 Ryssland 

UA6CW LeonidS Kashigm. P.O Box 1 Krasnodar350000. Ryssland 
UR5MID Serge A Redkin str Fadeeva 46. Lugansk 91006 Uxrama 

UT7UJ Dmitry Davidenko. P 0 Box 109 Kiev-209 04209 Ukrama
V21DA Dwayne Simon P 0 Box 2293. St Johns. Antigua Barbuda
W4F0A Tony Martin. 1801 Grand Center Road. Chickamauga GA 30707-1878. USA 

W7MP Adam Boetttger 420 SE Kathy Street Sherwood OR 97140. USA
VE3NE Lajos Lalo. 53 Widdicombe Hill Boulevard Sufle 101 Toronto ON M9R 1Y3. Canada 

VE3TPZ James Davidson. 65 Youngs Street Stratford ON N5A 1J5. Canada 

VK1JDX Olaf Moon 16 Couvreur Sheet Garran. ACT 2605. Australien 

VU2JIX Prakash Shetty Bala House Bala Post. Bala 574149. Indien 
XE1ICH P 0 Box 118-481.07051 Mexico DF Mexico

YB2ERL Bambang Suryo Widodo Jl Permata Hgau E 84A. Semarang 50176 Indonesien 
YC1FES Fx. Eddy Surname, Perum Jabiajar D 8 11. Cimanggts. Depok 16955. Indonesien 

YC2VTO Deta Ariani Sayekn. P 0 Box67YKBS Yogyakarta 55281 Indonesien 
YC7WZ Sy Bandi Irwan R . P. 0 Box 1419. Samannda. Kaltlm 75100. Indonesien

Z37M Radio Club Nikola Testa. P 0 Box 71 2000 Slip Makedomen

ZS1SALT P 0 Box 273 Strand 7140. Sydafnka
ZS6EGB EmilBohme. P 0 Box 145407 Bracken Gardens. Alberton 1452 Sydafnka

OX Gronland 0X3 KV (OZ8A) ar aktiv pa 
alia HF-band framst CW.

SCAG Sverige.(SCAG) The Scandinavian 
CW Activity Ciroup firar 30 ars jubileum 
med att ha SC-stationer aktiva fran 8 olika 
distrikt. Nar delta skriver har SC I AG haft 
2000 QSO. QSL via SM6CTQ. Mer 
information finner du pa hemsidan http: 
www.scag.se

YA8G Afghanistan. LA51IA som arbetar i 
Kabul ar framst aktiv pa CW. QSL via 
LA4YW. Mer information finner du pa http: 
\vvvw.qsl.net laSg YA8G.htm
\ 19MD Iraq. Orolighetema har gjort att 

Jerry nu maste byta QTH. Han raknar med 
att ater vara aktiv i april fran en sakrare 
plats. Jerry vantar fortfarande pa bestalld 
Titan DX-antenn.
\ I9ZF Iraq. Kaspars "Kas” iir aktiv till i 

borjan av juni. QSL via SM1TDE.
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Overs t pa hi hl: SM2BYIV. Trea kom SMILE Saren och SM7BUA 
5 Mats Gunnarsson utklassade alia.

Tv a ble\ SM5ACQ. Donald i Vasteras med 9 roster. Han kommer 
forarasett dipiom
Trea kom SMILF. Sdren och ()Z I CAR. Jens med X roster. Aven de 
kommer fa dipiom.
Darcfter foljerSM5APS-7. SM6CLU-6ochSM6RME 6. SM7BVO 

- 5. De far dipiom
Fyra roster och dipiom fick SMOCK X). SM4DIG, SM5AZSoch SM5DXR. 
Tre roster och dipiom fick LA5FH. SM3CIQ, SM6BUV, SM6CTQ och 
SM7VRJ
Ovrigadeltagare med tva. en eller ingen rost tick inget dipiom men hade en 
mycket trvvlig dag och kan gladjas at den store iiran det ar att fa kora SKD!

Total! deltog 87 stationer i SKI)och 42 loggar sandes in. Mera deutljer kan 
lasas pa SCAG egen hemsida http: www.scag.se

Just nu pagarSCAG 30-arsjubileum med specialsignalcma
S( ’OAG.. .SC7AG. Naturligts is Finns det tjusiga dipiom att erd\ re! Las 
mere om detta pa hemsidan. Bli gama medlem i loreningen och var med 
och kdr med dessa umka signaler.

I SKD rbstades det frisktoch manga bra betygdelades ut. En station 
fullkomhgt utklassade de ovriga. Det \arSM7Bl A 5. Mats Gunnarsson. 
Mats passade pa att kora SKD nar han tirade nyaret tillsammans med \ ar 
gode \ an SM5VVQ. Stig. Mats fick hela 16 roster och det \ ar nastan 
dubbelt sa mycket >om h aan. Mats hardarmed erovrat The Golden Key 
toralltid.

handen ihland. Sa var det.
ttndrar vein som inte var Jin - jag fick kramp i nyckel-
utmiirktfina handstilarpa sina handpumpar. Ja om ni

Paminnelse: SKD Midsummers Day. Hoppas vi hors da! - SC AG SKD Manager SMOOY Lars
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Tabcllen visar sannolikheten att fa forbindclse for alia amatorband pa kortvag (1.8-28 Mhz) och varannan timme (02-24) GMT. Sannolikheten 
angcs i procent. ”9” betyder 90-100 %, "8” 80-89 ”2” 20-29 %, 10-19 % och **o" 5-9%. Mindre an 5 % markeras med for

timmama 08 och 18). Vidare fork taring Finns 1 QTC nr 3 2001. SM51O. Stig stig.boberg@brcdband.net
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SM6DEC Bengt Hogkvist Ostbygatan 24C, 531 37 Lidkoping

pril betyder vdr oclt arsmiite.
Tva trevliga tilldrageiser 

efter vintermorkret.
April betyder ocksd Amatiir- 
radions Dag. for vilken man aven 
kun fd ett diplont.
Sa bar jag lyckats krysta mig in 
pa riitt iimne aven i den bar 
spaltens ingress.

World Amateur
Radio Day 2004 Award
Det hararligenaterkommande korttidsdiplomet 
utges ax den polska tidskriften MK QTC i 
samarbete med PZK..
Under Amatorradiodagen den IS April skall 
man genomfora kontakter enligt foljande. 
Antingen 10 valfria kontakter pa HF. eller 5 
valfria kontakter pa VHF och hogre band. 
Kontaktema skall ske mellan kl 00 och 24 UTC. 
Avgiftenar5 Euro eller 5 USD
Ansok med loggutdrag senast 2IXI4-O5-31 till 
Redakeja MK QTC. uL Wielmozy 5b. 82-337 
Suchacz-Zamek. Polen.

SCAG 30
Ytterligare ett SCAG-diplom med anledning 
ax gruppens30-arsjubileum.
Under 2<X>4 skall man kontakta sd manga 
SC( x )AG stationer som mojligt. samt medlem- 
mar i SCAG. och darmed uppna 30 poang.
Atta SC( x )AG-siationer kommeratt vara igang. 
namligen SC I AG. SC2AG. SC3ACi. SC4AG. 
SC5AG. SC6AG. SC7AG och SC0AG.
Kontakt med dessa ger 5 p QSO och kontakt 
med SCAG-mcdlemmarger2 p QSO. 
Samma station far kontaktas pa Hera band. 
Ansok med loggutdrag senast 28 fob2005 till 
OZ5RM. Rick Meilstrup.Geelskox parken 12 
1. DK-2830VIRUM. Danmarkellerx iae-mailtill 
<oz5rm a qrz.dk>.
Diplomet kostar 30 kronor. Forteckning over 
SCAG-medlemmar Finns pa SC’AG hemsida 
<www.scag.se>.

Diplomet utges i fyra klasser:
Green Flag(grunddiplom)
50 olika oar. Minst en 6 skall vara fran vardera 
Afrika och Asien.
Yellow flag
1 (X) olika oar. Minst en 6 Iran vardera Afrika 
och Asien.
Red flag
300 olika oar. Minst en 6 Fran vardera Afrika 
och Asien.
Blue Flag
5(X) olika oar. Minst en 6 fran vardera Afrika 
och Asien.
Honour Roll
8(X) olika oar. Minst en 6 fran vardera Afrika 
och Asien.
Certifikatet (Green Flag) ar tryckt pa en 
plexiglasski va och kostar20 Euroel ler 20 US D. 
Ovriga klasser utrges i form ax klistermarken 
att fasta pa skivan och kostar vardera 5 Euro 
eller5USD.
Ansokan skall goras med QSL. och ansok- 
ningsblanketttill MDXC Award Manager. P.O. 
Box245.1-871 OOCosenza-CS halien.
Blanketten kan du ladda ner fran utgixarens 
hemsida www.mdxc.org mia eller bestalla fran
SM6DEC.
En Record Book over samtliga oar Annsocksa 
att ladda ner.

The Mediterranean
Islands Award (MIA)
The Mediterraneo DX Club utgerdet liar dip
lomet till lie radioamatoreroch SWL for verifie- 
rade kontakter fran 1997-01-01 med olika bar i 
Medel haxet enligt MIA list.

St Teodosii Tyrnovski Award
The Balkan Contest Club utgerdet hardiplo
met till lie radioamatoreroch SWL forx erifie- 
rade kontakter fran 2000-01 -01.
1 (X) poang behbvs.
1.Foljande stationer ger vardera 10 poang: 

LZIKZA.LZ5A.LZ3EYAC.LZ26ZA.LZ125O 
och LZ1195IR.
2. Foljande stationer ger vardera 3 poang:
LZ1ASP.LZJ DP.L/I I l.l.ZK i\\.L/KK . 
LZIMC. LZIRT. LZIWR. LZIWX. LZ1ZF. 
LZ3FB. LZ3GA. LZ3III. LZ3NN.och LZ35ZF.
3. Alla andra stationer fran Bulgarien ger var
dera I poang.
Minst 20 poang skall erhallas genom kontakt 
med stationer enligt punkt 1 och 2.
Alla band och trafiksatt far anvandas. Valfri 
pateckning kan fas efter onskemal.

Avgiftenar 3 Euro. 5 USD el ler I0IRC. 
Ansok med GCR-lista till Balkan Contest Club 
LZ IKZA. Award Manager. P.O. Box 36.4300 
Karlovo. Bulgarien.

ARRL-diplom som upphort
Pa grund ax minskat intresse har foljande 
diplom utgix na ax ARRL upphort:

The Rag Chexver’s Club.
TheOldTimer’sClub
The Friendship Award.

Sa har Mar det uttrvekt pa mina QSL

Man bor ocksa ha med sin lokatorruta for 
SLA.
Zontillhbrigheten forC£7 H'JZoch ITUzon- 
diplom brukar man ocksd ha med.

Ldnsbokstiiver

Lunstillhorigheten for Nationsdiplomet 
II ASA bor man ha med. I laranx ander man 
lampligen lansbokstaven for att slippa 
skriva ut hela namnet. Jo. den Finns fak- 
tiskt kxar. aven om den tagits bort fran 
bi lamas registreringsskyltar.

Oavsett om man sjalx ar intressead ax 
diplom eller inte. bor man ha information 
pa sitt eget QSL x ad man raknas for.

th. t

Diplomskolan

Diplom
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Nya livstids
medlemmar

Bland jordelama:
• 10% pa HamShopvaror
• OTC resten av livel \
• Aidrig liter medians- 

avgift i SSA

SM3KH0 Eino Nyman
Matfors
SM6BKP Ingvar Rydberg 
Kallby
SM7WUT Kjell Israelsson
Nybro

SSA Medlemsnytt
Medlemmar med ny licenskla.ss bar meddela detta till SSA: s kansli ddr registre- 
ring sker i medlemsregistret. Syblivna amatdrer dr ocksa vdlkomna att inforniera 
SSA:s kansli. Detta gdller aven icke medlemmar. I </r ambition dr att fa ett sa 
komplett register som mojtigt over alia sven ska sdndareamafdrer oeh lyssnar- 
amatdrer som dr medlemmar i SSA

Ny medlem 
KAODEZ 
SMO-8163 
SMONOE 
SMOVSD 
SMOXWR 
SMOYSR 
SM1-8164 
SM1-8165 
SM2YSW 
SM2YTB 
SM3WQF 
SM3XRD 
SM3XXF 
SM3YNZ 
SM4INN 
SM4YMO 
SM4YRH 
SM5YSO 
SM5YTD 
SM6-8161 
SM6-8166 
SM7-8162 
SM7YRN 
SM7YRQ
SM7YSC

John D Leltehd COLMAN 57017-0232 SOUTH DAKOTA 
Ulf Palmqvist
Joachim Grundman 
Jonas Lidgren 
Mikael Mathiesen 
Robert Ostlmg 
Urban Bogren 
Torbjorn Karlsson 
Hennk Johansson 
Bo Branten 
Per Larsson 
Hans Sjodahl 
Hans Israelsson 
Claes Gunnar Larsson 
Matts Andersson 
Anders Pedersen 
Stefan Hedlund 
Rolf Samuelsson 
Tomas Karlsson 
Kjell Ingvarsson 
Kjell Lennartsson 
Christian Hultqvist 
Nils-lnge Gunnarsson 
Sonja Winge 
Lea Christiansen

Smedsbacksgatan 7 4tr 
Ejdervagen 22
RAsundavagen 31, 4tr 
Gotlandsgatan 52 
Saitstigen 19 
Austers Hangvar 
Smiss Stenkyrka 
Stromforsvagen 12 
Biologigrand 31
Stenhuggargrand 2 
Maneberg 151 
Appelbergsvogen 25 
Tegelvagen 12 A 
MSrtensg^rd 54 
Nyhyttan 105 
Vilhelmsberg 
Idrottsgatan 34 
SvAsvagen 5
Kobergsgatan 21 
Safirgatan 8 
Box 54
Centrumvagen 17
Lyckhem. Hjortekrog Almvik 
Box 91

SM7YSD Marja Ljungstrom Kroppavagen 180

115 39 Stockholm
141 72 Segeltorp
169 67 Soina
116 65 Stockholm 
196 33 Kungsangen 
620 33 Tmgstade 
620 33 Tmgstade
936 91 Boliden 
907 32 Ume£
831 51 Ostersund 
872 96 Bjartrd
854 67 Sundsvall 
806 28 Gavle
783 90 Sater
791 92 Falun
715 94 Odensbacken 
603 63 Norrkopmg
595 95 Mjolby
416 71 Goteborg 
432 37 Varberg
370 33 Tving
590 93 Gunnebo
593 95 Vastervik
280 40 Skines Fagerhult 
260 34 Morarp

Ny anropssignal
8S7VEN Thomas Hansson Kallhedsstigen 11 423 63 Torslanda
SM0YUF Per von Zweigbergk Valhallavagen 164, 4tr 115 24 Stockholm
SM0YUM Mikael Lindstrom Sndskostigen 8 129 49 Hagersten
SM0YUP Pertti Katajasalo Kaggebodavagen 3 152 54 Sodertalje
SM3YTF Ola Ostmans BlSklocksvagen 8 821 50 Bolinas
SM4B Seppo Ulja Wigelievagen 34. 2tr 712 32 Hallefors
SM4YUG Petter Gustafsson Holmvagen 36 791 47 Falun
SM5Z Leif Hammarstrom Lerklockan 4 730 91 Riddarhyttan
SM5YSP Peter Unkoping
SM6YSQ Weronica Rmgh Vallgatan 31 543 30 Tibro
SM6YTI Per-Olof Eriksson Ljunghem Ullebo 541 94 Skovde
SM6YUA Stefan Jacobson Ulla Madviksvagen 15 448 96 Tollered
SM7YNC Sylve Jonsson Prastkragevagen 13 245 63 Hjarup
SM7YTC Christian Kemna TvA Broders vag 17 C 393 58 Kalmar
SM7YTE Bjorn Olsson Kastanjevagen 5 394 70 Kalmar
SM7YTG Fredrik Axelsson Otto Undblads vag 44 553 17 Jonkdping
SM7YTH Orjan Toll bom Sikvagen 21 382 38 Nybro
SM7YTJ Hans Heidenholm Nordanvagen 24 C 244 38 Kavlinge
SM7YTK Kenneth Brunhoff Rapsvagen 113 232 38 Arlov
SM7YTL Lennart Nordahl Rddkullastigen 3 A 214 57 Malmo
SM7YTM Magnus Jonsson Stickgatan 17 271 42 Ystad
SM7YTN Thorbjbrn Karlsson von Lingens Vag 6 213 71 Malmo

Aterupptagit
SM3XRL Charlotte Carlsson Maneberg 1272 872 96 Bjartra

Atenntrade
SM0STH Anders Nordqvist Tavastgatan 37 118 24 Stockholm
SM0SVX Tobias Blomberg Johannesfredsvagen 58. 4 tr 168 68 Bromma
SM2TEO Jan Bostrom Bredvik 510 914 91 Nordmaling
SM3FCX Rune Andersson Badstugrand 1 824 52 Hudiksvall
SM4ONG Sven-Enk Berglund Storsveden 27 783 92 Stora Skedvi
SM5GVB Mique Pitulia Faboda Gard 647 92 Manefred
SM5LH Lars Olof Bergman OsterSker Rosenholm 643 93 VmgAker
SM5LTP Rolf Hansson Dalby Kvamberget 755 91 Uppsala
SM6OER Gunnar Htllefors Poetgatan 22:64 422 55 Hisings Backa
SM6OHN Sture Olausson Greby 11 457 95 Grebbestad
SM6TMO Karl-Anders Back Odens vag 18 B 517 36 Bollebygd
SM6UER Lars Rehn Mysternavagen 5 425 65 Hisings Karra
SM7FYG Thomas Karlsson Pikabol 579 93 GronskAra

Namnbyte
SM7XXN Carina Johansson Mollenas 9 372 92 Kallinge

irmT

Silent Key
SNI7AGF Bengt Svensson
SM7AGF Bengt Svensson. Lund, avled 
den 13 februari efter lang lids sjukdom. 

For Bengt var radiotekniken en del av 
hans liv. Bengt bdijade sin yrkesverksam- 
het vid Kgl Flygfbrvaltningens labora- 
torium med elektronik inom radaromradet 
v id en tid da begreppet ’’radar” ej var kant 
i Sverige.

Under sin fortsatta verksamhet vid 
Standard Radio & Telev ision, (sedemera 
STANSAAB). arbetade Bengt med 
utvecklingsarbeten med anknytning till 
radar oeh datakommuninkation.

Som pensioner blev kommunikations- 
tekniken hans intresse. nagot som han helt 
naturligt torenade med sin hobby som 
sandaramatdr. Han byggde bl.a. avancerad 
modemutrustning tor att kunna vara QRV 
per teleprinter med sin amatorradio- 
sandare.

Vi ar manga som sakna de karakteris- 
stiska signalema fran B:s teleprinter 

SM0PJ Stig

S.M3LV Jonas Karlsson
SM3LY Jonas Karlsson. Svenstav ik. 
avled den 21 juni ar 2000.

SM3LR Saren Carnland

Silent Key
SMO-3884 Louis Petterson 

Bro
SM5JGJ Jan Karlsson 

Strangnas
SM7CSN Lars-Erik Niklasson 

Fayence
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Gotland
Distriktsmote SM1

blir det sondagen den 11 april kl 1900 i
Gotlands Radioamatbrklubbs 

klubblokal i Ala. Vi gar bl.a. igenom 
fragor och motioner infor SSA:s arsmbte 
och valjer aven en distriktsvalberedning 

intor SSA:s arsmote 2005. 
Valkomna - 73 

Roland SM1CXE
DLl

SM4 mote - Karlstad den 3 april 
Den 3 4 blir varans SM4 mote i Karlstad, 
hos SRS. Inlotsning via R7 145.775 
ellerdirckt 145.375.
Kl 09.30 bbijar vi med kaffe och smorgas. 
KI 10 bbijar motet med sedvanlig info 
Iran SSA:s senaste styrelsembte.
Roy berattar om ICOM:s nvheter. visar 
oss runt i lokalema m.m.
Efter motet bppnet hus dar mbjlighet finns 
att kopa radioprylar.
Alla ar valkomna (aven Iran andra 
distrikt) bnskar

SRS. KSA st\relse.
DL4 Lennart SM4CQQ

SM3-mote i Sundsvall
Lbrdagen den 3 april 

Lbrdagen den 3 april inbjuder SK3BG 
och DL3 till SM3-mbtc i Sundsvall. 
Vi samlas pa klubblokalen som ligger i 
Sidsjbomradet pa Paviljongvagen 11 i 
Sundsvall. Inlotsning via SK3B(i R pa 
R\ 58, 145.725 kHz

Vi kommer att diskutera arats 
motioner och styrelsefbrslag (ta med 
QTC nr 3 och 4). vad som har hant 
med de nya tillstanden. och bvrigt om 
SSA:s arbete och vi pratar ocksa om 
vad som tilldrar sig i dislriktet. 
Efter SM3-motet kommer SI9AM att 
ha arsmbte.
Halltider:
Kl 1000-1030 Sam ling med fika
Kl 1030-1215 Forhandlingar
Kl 1215-1300 Lunch
Kl 1300-1400 Fortsattning pa motet 
Kl 1400-1500 SI9AM arsmbte

Hjartligt valkomna
73 de SM3CIVE och SRA

SSA-HQ-Nat
SSA HQ-nat kors varannan lordag 

(Janin vecka) kl 0900 lokal tid. 
Aktuella datum ar:

3 April. 15 Maj
Frekvens: 3705 kHz - - QRM 

Mode: SSB

SCAG, Scandinavian CW Activity Group
Specialsignaler: SC1 AG, SC2AG, SC3AG, SC4AG, 

SC5AG, SC6AG, SC7AG och SM0AG.

Arsmote 2004
SC AG. Scandinavian CW Activity Group 
startades 1974 efter en ide av
Frasse SM5TK och har saledes i ar uppnatt 
30 ars alder. Detta skall
naturligtx is liras med extra aktix iteter i.st.f. 
med dunder och brak.
PTS har gett oss tillstand att anvanda 
specialsignalcma SC I AG. SC2AG. 
SC3AG. SC4AG. SC5AG. SC6AG. 
SC7AG och SM0AG till arets slut. Aktivi- 
teten har redan startat pa flera band. QSL- 
manager for dessa call ar SM6CTQ. Du 
som ar medlem i SC AG kan boka signalen 
pa var hemsida <www.scag.se>, dar du och 
alia andra kan finna en massa information 
om klubben.
I forra QTC kunde du lasa reglema tor vart 
30 m diplom, dar det galler att
i ar kontakta minsl 30 DXCC-lander pa 30 
m-bandet. Detta diplom ar gratis.
Pa annan plats i denna QTC kan du lasa 
reglema om vart andra
jubileumsdiplom. Skrapa ihop 30 poang 
genom att kora de ovan namnda 
specialsignalcma och medlemmar i SC AG. 
SC AG halier sitt arsmbte den 8 maj i 
narheten av Arlanda och kallclse med 
dagordning skall ocksa finnas pa annan 
plats i denna QTC.
Du som gillar CW och vill stodja denna 
konstart ar valkommen som medlem. 
Kontakta mig sa skall jag QSP:a ditt 
intresse vidare inom SC AG. Kolla gama 
var hemsida.
73 de Evert SM5BDY
SCAG sekreterare

73 de Evert/BDY

Medlcmmama i SCAG kallas harmed till ordinane 
arsmote.

Lordag 8 maj 2(X>4 k! 1400.
NOVAP \RK( onferencef Hotell).Knivsta. 12 

minuter fran Arlanda.
Tfn: 018-349000. Fax: 018-349292 
info-u nos apark.com. vwvvv .nov apark.com
Hotel let ar formellt fullbokat. men det finns 

mojlighet till ovemattning. Boka i sa fall rum 
snarast

F or den hungnge finns det restaurang.
Vi lar fa kaffe fore, under cller efter motet.

Vagbesknv ning: Kor E4 norrut fran Stockholm. 
Forbi Arlanda. Av fart Kniv sta.
Vanster efter motorvagen. Vanster v id ST ATOIL- 
macken
Sa ar du framme. 200 m fran L4

DAGORDMNG
1.1 ppgorandeav narxarolistaochkollationering 

av rostratt.
2. Vai av mdtcsordfbrandcoch mdtessekreierare 

samtjustenngsnwn. som jamteordioranden
j usterar protokol let.

3. Godkannande a\ dagordningen och fraganom 
arsmotets stadgeenliga utlysande.
4. StvTelsens verksamhets- och kassaberaltel.se.
5. Rev isonsberattelscn.
6. Fragan om styrelsensansvarsinhel.
7. Vai av sty relse.
8. Vai av rev isoroch rev isorsupplcant.
9. Vai av v alberedning.
10. Behandling av slyrelscns torslag.
11 . Behandling av inkomna motioner.
12. Faststallandcav arsavgift.
13. Nasta arsmote.

SM6-mote
SK6DZ. \\ argarda Radioklubb, och

DL6 till SM6-mbte i \ argarda 
Lbrdagen den 3 april inbjuder SK6DZ. 
V\ argarda Radioklubb. och DL6 till SM6- 
mbte i Vargarda. Vi samlas pa Tanga 
Bed. dit det ar skyltai fran infartema. 
Inlotsning sker pa aven pa RU388 
(RUI0). Mer info hittar du pa Vargarda- 
klubbens hemsida www.qsl.net sk6dz. 
Fran kl 09.00 finns utstallare pa plats och 
aven chans att fika. Kl 10.00 bbijar sjalva 
SM6-motet. Vi kommer att diskutera 
motionema till SSA:s arsmbte. rapport 
fran styrelsembte och SM6-angelagenhe- 
ter.
Efter motet kommer SM6DOI Staflan att 
beratta om DX-ing och antenner. For dig 
som ar ny pa kom agsbanden ar detta ett 
tillfalle att fa tips och rad fran en av vara 
mest kiinda DX-are i SM6 !

I iilkomna hdlsar SKhDZ
och DL6. Solveig - SM6KA T

SCAG Arsmbte 2004
Dag 8 maj. kl 14(X) lokal tid
Fika Ja. Sedvanliga arsmoteshandlingar 
kan bestalias fran sekreteraren. Se
wwxs.scag.se
Plats: NOVA PARK Conference (Hotell) 
KNIVSTA
Tfn: 018-349 (XX). Fax: 018-349 292 
infofa novapark.com
xvxx \x .nov apark.com

Kbranx isning:
E4 norrut. Forbi ARLANDA
Ax fart KNIVSTA. Vanster nere under 
motorxagen. Vanster igen vid STATOIL- 
macken Dar ar det. 2(X) m fran E4

73 Lars SM0OY
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Distrikt o klubbar

SK4TL-Xews. S. IRTG Scandinavian Amateur Radio 
Teleprinter Group liar kommit ut med ett nytt 
fyrsidigt nummerav SARTG News. Informations- 
hladet dr utfori i word Och konverferat som pdf-ji! 
som distrihueras via e-post - ett informatiunssatt som 
Lennart forordar.

SARTG Kongress
Kai lei se till SARTG Kongress i Borlange 
17 april. Dagordning enligt stadgama 
SM4LLP. Har ocksa nagra bra internet- 
lankar: Besok DL9QJ. Oliver Welp:s fina 
web med mjukvara for de fiesta amatdr- 
radioprogram. alia modes pa adress : 
http: www.muenster.de *welp sb.htm 
Len i V-rosa.

73 :s de Len i V-rosa

Contestmote i anslutning till SSAs 
arsmbte. Idrdag den 17 april 

Dei blir ett Contestmote i anslutning till 
SSAs arsmote. Idrdag den 17 april med 
start kl 10. vilken ar den troligaste 
starttiden. Goran. SM4DHF. skall beratta 
om nagon av sina contestaktiv iteter 
utom lands itran. Senaste nov ember korde 
han som CU2F i CQWW CW och han 
planerar for fullt infor kommande host.

73. Lars SM3CVM

Bokgava
SSA kansli har med stor tacksamhet 
mottagit EXPERIMENTBOK for 
RADIOAMATORER av Sven Lampa. 
Det ar den andra upplagan av boken 
utgiven 1924. Boken har skanks av Lars 
Lundquist mangarig medlem i SSA 
.SM5-2294. Boken kdptes av Lars far. 
Boken kommer att finnas pa kansliet.

SMOSMK Gunnar

Backamo Ficlddav
Nu ar det dags att boka veckoslutet 27-29 
august i for arets begivenhet inom sjatte 
distriktet. Vi laddar namligen for Fieldday 
pa Backamo.
Ytterligare information foljer langre tram i 
SSA-Bulletinen och QTC.
Efter hand kommer info aven att finnas pa 
http: vvl.52O.telia.com *u52OI81199 
backamo.htm

73 de SM6CPO Ingemar

GSA OPPET HI S
Goteborgs Sandareamatorer - SK6AG 
halier oppet hus vaije Idrdag mellan 
KL 18-21. Medlemmar och skotsamma 
giister aro valkomna pa en fika och 
gemytlig kamratskap.

73 de SM6LOP - Robert

X SG (Vastsveriges sambandsgrupp) 
VSG. Vastsveriges sambandsgrupp flnns 
nu permanent pa internet
www.radiosamband.se
Valkommen in pa ett besok!

73 de SM6UQP - Robert

Den 14 mars noil AMSAT-SM arsmote / 
lokaler vid Tekniska Museet i Stockholm. 
Ett tjugotal deltagare fanns pa plats. 
In tressant var bl a att se satelliten 
Victoria som visades vid entren.

AMSAT-
SM sArsmbtes- 
Jorhandlingar
leddes av
SMODY OUe.

Sven Grahn hoi I 
ett intressant 
fbredrag om 
satelliten SA!ART-
t

X alkommen till Vaxjo 
och

KronobergsSandareamatdrers 
varauktion

Lordagen den 24 april!
Boka redan nu den 24 april for arets 
traditionella auktion hos KSA. som halls 
pa samma plats som vanligt. namligen i 
Oslregardsskolans gymnastiksal i Vaxjo. 
Vi slir upp portama klockan 10.00 da 
v isningen av sortimentet bdijar. forsta 
utropet skcr kl 12.00. Kom i tid och kolla 
pa grejoma. sedan hinner ni bara bjuda! 

Se pa vv vvvv.sk7hvv .org for en auktions- 
lista. Inlotsning pa repeater SK7HW pa
145,675 MHz.

I dlkomna onskar Kronobergs 
Sandareamatorer SK7HW,
genom SM7LJS. Gert

Fran AMSAT-SM arsmote

Stationen intill
King Chulalongkorn Memorial. 
Thaildndskt exotiskt i storslagen 

norrliindsk natur.

Valkommen att boka hos 
SM3CVM

Lars Aronsson 
tel 063-85009 

eller epost sm3cvm6tzsvessa.se 
Stationen Finns tillganglig aret runt. 

King Chulalongkorn Memorial 
ar i sommar oppen 15 5 - 15 9. 

www.qsl.net- si9am

RADIO SK6GSA:
Sander narradio fran Parti He varje sondag 
KL 15:00 SNT pa 88MHz.
Har har vi "amat drradions dag" vaije 
sondag! Programmet vander sig till icke 
amatorer dar v i i vaije program berattar 
om olika grenar inom var granslosa hobby 
blandat med trevlig musik.

73 de SM6UQP - Robert

Familjevvcekend for
Kristna Radioamatorer

Helgen 3-5 September planeras en week
end for radioamatorer med intresse for 
kristen mission pa Smalandsgarden i 
Oreserum.

Sedan flera ar trafias en grupp radio
amatorer strax fore kl 8 pa morgonen pa 
3623 och det ar den gemenskapen som 
star bakom tnifTen pa Fralsningsarmens 
Pensionat. Smalandsgarden i Oreserum 
pa vag mellan Granna och Trends.

Under helgen erbjuds du och din maka 
make god gemenskap i herrgardsmiljo. 
Samtal och andakt och lite radiokdrande. 

Du som v ill veta mer om helgen. checks 
in pa frekvensen eller kontakta SM7BUA 
Mats.

SM7BUA Mats
Email: sm7bua(a swipnet.se
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Mil Du vara med och hjdlpa oss vid ubaten
\ i har plats for tier sandaramatdrer 
vid I batsvapnets 100-arsjubileum
Den 21 maj fortsatter L bat 1(H) ar och. 
firandet a\ ubatss apnet inncbar att vi atcr 
bemannar HMS Halsingland. nu i Karls* 
krona Orlogshanin.
Avsikten ar att ha en SSA-monter vid 

ubaten for att \ ana nya sandaramatdrer 
och mcdlemmar till SSA. samt att 
bemanna amatorradiostationema ombord.

Vi sdker fler SM7-amatorcr med lokal 
anknytning till Karlskrona och det ar ett 
fint til I fa lie att pa nara hall fa stifta 
bekantskap med en operatis svensk ubat! 
Anmal ditt intresse till oss snarast via 
Epost hamsublOO@hotmail.com eller 
ring oss pa 070-2839550. heist kvallstid. 

Lyssna pa SSA-Bullelinen for mer info 
Mni 73 ’.s de HamSub 100. 
Genont Kjell R SM6DQR

Premidr fortsatter

BOLMEN 
SKTW

CUT lmxPv SwacMTv

Arrangorer: SK.6QB Hylte Hamclub. SK7MO Ljungby Sandareamatdrer. SK7YX vestbo 
Radioklubb. SK7GH Vemamo Radioklubb
I samarbete med ESR - Experimentcrande Svenska Radioamatorer. ( www.esr.se i

Anderstorp

i de

• Korts agstema. kortvagsstation tor
gastoperatdrer.

• I tstallning as militart radiomaterial, fordons- 
monterad utrustning och antenner. Arrangorer
SM7NCI med vanner.

• Bolmen Activity Day. Aktis itetsdag pa 8()m. 
Pingslhelgen 30 och 31 maj

• SDR Softssare Defined Radio Transceisem SDR-1000 
Iran Flex Radio forevisas as Willi. SM6OMH Iran 
Falkenberg i ESR s monter.

• Chirpsounding. SM7ETW fran ESR s isar en ny 
teknik tor att mata hur radios agor ieflekteras 
joniserade atmosfarskikten omkring jorden.

• Fdrsaljare. Loppis. QLF med rumpmorse.
Tipspromenad. markeslotteri m.m.

JOnkOping

varnamo 
0

V«i)0

Bokning as stuga eller campingplats hos
Ljungby Swecamp. tfn 0372-920 51. 
svsvss .camping.se g27 Helsingborg

Mer information, samt aterblickar hittar du pa sar hemsida: 
ss ss ss.sk7bi.com

olmen Fieldday
BOLMEN

2004

SK78'

QTH: 13 46 57” E. 56 54’ 18" N ( JO66W )

1
SK0QO

SddertdrtmBi 
blRadioUa 
iSodRd^

Motesplats: A varnbdcksskolan,
Mostensvdgen 4. Jordbro. 

Ordf. SM5XM Giiran Eriksson
Tel 08-500 288 18 e-post: \m5xw a svessu.se

Manadsmdten kl 19 sarje andra och fjarde 
onsdag i manaden. Kan andras vid vissa 
helger. Tester kors i samarbete med 
Teliaklubben pa SKOCC. Testansvarig 
carl.qwarfordt (a swedianet.com -EPU. 
som ssarar for sandningsschemor och 
deltagarlistor. I Ian tar gama emot anma- 
lan om dellagande.
Hemsida: www.skOqo.com

Sondag 28 mars, kl 14: ARSMOTE ! 
Klubben bjuder lorannidlda pa mat <Kh dryck. 
Moteshandlingar tillgiingliga i moteslokalcn kl 
13.30. Anmalan om deltagande till sar 
klubbmastare pr mail smOy.xusssipnet.com 
eller tel 08-648 74 23. Motessard Bengt YX. 
Onsdag 14 april. kl 19: Manadsmote da Ray 
XLP talar om ’’Matutrustning i teori och o 
praktik”. Ta med riggen tor test! Mottagning as 
fullmakter till SSA's arsmote pa basis as 
stallningstaganden pa toregaende manadsmote. 
Motessard Robert TAE.
Fred 16 april - Sond 18: Fredag cm aker si i 
hilar till Borlange och SSA’s arsmote tor ett 
mysigt seckoslut tillsammans. Fred kvall ses vi 
i (ialaxens hotellsestibul kl 20.00 tor en 
SddRa-afton med mat pa ett tresligt stalle. som 
Ingemar SYQ hittat och tar upp anmalan till. 
Lordag fria aktis iteter och pa ks alien arsmotes- 
supe. Sondag forstas arsmdtet. Hotellbokning 
och anmalan till supe'n gores direkt till 
Borlange. Klubbfreks 145.425 for samband pa 
vagen. Samordnare lor bilaknmg ar Ake CBW. 
tel 08-712 48 13 eller mail 
sm5cbss iu telia.com
Lordag 24 april. kl 8.30-17 - Sondag 25. kl 
9-17: Teknikkurs 2-04 (vid tillrackligt antal 
deltagare) for amatorradiocertifikat med 
Raymund Band SMOXLP som larare. Fortsatt- 
ning lord-sond 15-16 maj med pros forriittning 
sdnd 16 maj kl 14.
Onsdag 28 april. kl 19: Vi fortsatter pa temat 
”1 teori o praktik”. Den har gangen ”Antenn- 
byggeri” med Ray XLP. Vi forbereder ocksd 
materielanskaffning till antennbyggardagen 
den 8 maj. Motessard Ake C BW . 
Lordag 8 maj. kl 10: Antennbyggardag och 
radiokoming med gemensam pizzalunch i 
Ksambacksskolan. Radgisarc Ray XLPo 
Lasse FDO.
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FT-817 CUPEN 2003
- -
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SM5IMO Dem, vann!
ModeBand PHOCWRTTY 1.8 3.5 7 10 14 18 21 24 28 144 432
KordaDXCC 168194 137 34 48 113 74 178 125 178 95 150 3 1

Vdgra olika DXCChlev resultatet i cupen. Total! under are! horde jag 4273 QSO och fick 
ihop 221 Hinder men iiven pa de olika trafiksiitten passerades 100-strecket. Det bier inget 
dkta SBD.XCC da 3.S MHz blevfor tiifft med bara 48 Hinder men nagra andra band klarade 
griinsen. Har beriittar Dan ...

SMS I MO Dan. vinnare i FT-817 Cupen 
kommer att ta emotpriset vid SSA drsmote 
i Bor Hinge - en fornamlig pokal saint 
presentkort pa 10.000 kr.

Jag intbrskafTade nun FT-817 i juli 2001 och hade 
ax verkat drxgt 44MX) qso med den innan 2003. Jag kor 
aven QRO med annan utrustning men p.g.a stbmings- 
problem hos grannar bar jag meroch mergatt 6x er till an 
kora QRP. Nar sa FT-817 cupen annonscradcs pa DX- 
motet i Karlsborg 2002 sa kandes det som en stimule- 
rande utmamng. val vard an anta.

Min antennpark ar inte sarskilt mfirkxfirdig utanden kan 
kategonseras som en ordinar trfidgardsstation. I ett 
Versatoxx er bar jag en tn band vagi (JP-2000 Iran Soumen 
Antenni ) och en 2 el vagi for 7 MHz (C'ushraft 40 2CD) 
som jag aven anvander pa 18 24 MHz. For 1.8 MHz 
anx iinder jag en IN\ -L. lor 3.5 MI Iz en dipol och lor 10 
M Hz en delta-loop.

dessutom en skicklig operator lonar det Mg an skapa sig 
en bi Id ax hur han K ssnar.

Manborundv ikaatt fastnai DX-lallan. Kom ihagatten 
L A pa 1.8 M Hz SSB ar I ika mycket xfird som en 3D2 pa 
28 MHzCW i cupen. Men visst kfinns det banre mom- 
bords nar man har knipit en ran DX.

En annan taktik jag hade pa Ibrhand var an kora sa 
mycket som mdjligt pa dom "x an I iga" banden i tester och 
agna mertidat WARC banden medordinaraQSO. Det 
fir definitivt lattare alt fa QS() under tester och iiven den 
hartaktikenvisade sig lyckosam. Given is kordejagaven 
ordinara QSO pa icke W ARC band men lejonparten as 
poangen dar kom i fran testkorande.

Nagra minnesvarda QSO Finns det ocksfi. Det jag fir 
mest tbrxanad over ar 1)44 IT pa 1.8 MHZ CW Det 
brukar x ara sx art an kora QRO men med rati omstandig- 
heter dicker det med 5 watt. En annan hojdarc var FW 
AC 41 X som jag lyckades kora pa 14 MHz badc paCW 
och SSB inom loppet av 30 minuter.

Xagra olika D.XCC’ blex aven resultatet ax korandet i 
cupen. Total! under aret korde jag 4273 QSO och lick

ihop 221 lander men aven pa dom olika trafiksanen 
passerades 100-strecket. Det blex ingetaktaSBDXCC 
da 3.5 MHz blex tor tuiTt med bara48 lander men nagra 
andra band klarade gransen.

Xagra ord om FT-817. Det har som syncs blix it nagra 
timmar tillsammans med den och jag upphor aidrig an 
torx anas over hur mycket radio man lyckats fa in i det 
lilla formatet. Storsignalegenskapcmaarlbrxanansx art 
goda och det fir sal Ian jag behox t am finda dfimpsatsen. 
Detjag frfimst saknar hos den firQSK och banre mbjlig- 
heter att Ixssna pa sin sfindningsfrekvens nar man kor 
split.

Sa val mbn i FT817-Cupen 2(HH. Jag hartyvarrmindre 
nd disponibel tor radio i ar men nagra QSO ska jag nog 
hinna med.

Min FT-817 har utrustats med en del tillbehor enligt 
toljande:
• 500 Hz CW’-fi Iter (en maste pa CW)
• En X KJ stod i bra for ergonomin)
• CAT interface thembyggt)
• PSK31 RTTY interface(hembxggt I
• LDCjZI I axstammngsenhet
• Headset
• Super Keyer med Schurr paddel

Jag utnyttjar datorstbd i stor utstrackning. All loggning 
sker on-line i DX4WIN dar jag iiven har konfigurerat 
programmet sa att jag Ian kan se om en station ar "en nx 
pofing" Riggen sty rs med hjalpax det utmiirkta program- 
met FT8I7-Commander som underliittar hantermgen 
ax sex art. Det har fix en programme! PSK31 Deluxe inte- 
grerat som jag an x iinder tor PSK31. RITY hanteras med 
MMTTY och tor testkorande anvander jag mig ax 
TRLOGodiNIMM.

2003 kommer inte an ga till histonen som ett ax dom 
bathe aren konditionsmassigt. T x firtom. x ar det fa lange 
periodermed stabila bra lorhallanden. Eftersomsolflacks- 
cykeln befann sig i nedtorsbacken x ar min taktik att kora 
sa mycket det gick pa 24 och 28 MHz i bbrjan pa aret 
Med facit i hand visadc det sig xara helt ran tor under 
senare delen ax aret blex utbytet magert pa de banden.

En gammal fbrdom iiratt det bara gar an kora CW QRP. 
Visscrligen fir det mitt favorittrafiksfin men jag far er- 
kfinna att RTTY PSK31 fir snudd pa lika eiTektiva och 
ax en pa SSB gar det bra an fa QSO.

Clustret (i mitt fall SK5AA-6 Vfisteras I harvard till stor 
hjfilp men kan samtidigt x ara att tveeggat sx fird. Om en 
rar station spottas galler det an snabbt sla till innan pi le
upen blir tor stor. Harar datorstyming x iktigda man med 
ett klick pa musen kan QSYa till ran frekxens. Ovcrhu- 
x udtaget maste man som QRP-kbrare x ardera om det ar 
lont an ga in i en pile-up eller inte. Det ar aidrig kort pa 
tbrhand utan lyssna om stationen i fraga kor andra skan- 
dinaver. da finns det al It id en chans att lx ckas. och ar det 

FT-817 cup. Slutresultat
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Komplencring
Genom en beklagligt forbiseende har jag missat txa 
deltagares slutresultat. SM7 C AC har samlat ihop 343 
pofingoch aterfinns i nedanstaende kompletteradetabell. 
SM7USO har kort MF qso pa SSB men har inte sant in 
detaljer sa jag nbjcr mig med att ange hans resultat pa 
detta >an. Reglema har bitx is val lai problem. Eftersom 
jag forfattat dem far jag naturligtx is ta at mig kntiken. 
men i grund och botten fir de x fildigt enkla: I pofing 
erhalls pertrafikmod (CW PHONE och DIG) fbrxaije 

nyn DXCC-landjag kor pa de olika banden. Alltsa: 
Har jag kort t ex DL. pa 7 band med de tre modema 
erhallerjag 3x7 pofing = 21 pofing. Endast en kontakt 
med landet pa det nxa bandet nya moden raknas. 50 
kon-takter med SM-stationer pa 80 m CW ger endast 
I pofing.
An en gang jag beklagar tbrbiseendei och bnskarer 
fortsatt trex ligt sallskap med FT-817.

73dcSM6CR\tClaes

I innaren SMS IMO Dan kommer att ta emot priset vid 5S.4 arsmbte i Borldnge. 
Segraren far en pokal samt presentkort pa 10.000 kr. Mobinett har sponsrat cupen.

48 QTC Nr 4 2004



Utskick sker i regel en gang per ntanad. 
Carsten Ludwig, SM7PXM, svarar for 
kopiering och distribution. For bestali
ning. se tidigare nummer av QTC.
Antennas
En italiensk konstruktion av en loop-antenn tor 20 till 
10 meter oeh med fbrlangningsspolar i loopama. En 
oversiktlig beskrivning mcdett par 11 lustrat toner. For 
detaljerad beskrivning bans isas till andra kallor. 
Radcom 03-11-97 1. en sid.

NSRA Nord- 
vdstra Skdnes 

Radioamatdrer 
Kopieservice

Samthga raknare har inbyggda laddnmgsbara batterier. levereras dock utan antenn och laddare

l.amplig antenn CII-32 langd 45mm. 84032 Pris 250 - eller CII-75 langd 390mm. X4075 Pns 250- 
Lamphgladdare 49696 I 5-I2VIX 500mA Polvandning Pris 250 -

H SWEDISH RADIO SUPPLYAB
experten pa tradlos kommunikation

bhi DSP Xoise Reduction Module for A aesu I I - 
817 En pros ningsrapport. som ger v id handen. an det 
kriiv s god v ana foratt montera modulen men att den 
ar cftektiv. Radcom 03-12-24 2. 2 sid.

The Heil Pro-Set +
En pros ningsrapport rorande delta headset, dar man 
kan svv itcha melian de kanda mikrofomnsatsema IIC- 
4 och HC-5. Radcom 03-12-29 I. en sida.

TheGSIJ Antenna Revisited
Antennen bestir av en 20 m lang 300-ohmsfeeder. 
matad via en transformator si ail bagge ledama ar i 
fas och utan RF-jord. I artikeln en bra beskrivning 
inklusiv e ntningar samt omdomen om funktion pa 
olika band. Radconi 03-12-56 2. 2 sid.

Low-profile helices for 2.4GHz: Simulation and 
measurement
Artikeln redogdr tor skillnadema melian 
standardhelicsoch lagprofilhelics. redovisar 
simulerade och uppmana data och ger exempel pa 
konstruktion. Bikier och label ler. 
Radcom 03-12-60 4. 4 sid.

Pic-A-Star Softs* are Transmitter and Recci* er - 
del l7Harredogdrs tordetaljerrorande ingangs- 
stegets kretskort saint testresultat. Exempel: IP3 pa 80 
m = *33 dBm.
Radcom 03-12-66 2. 2sid.

Bestall kopior av artiklar, 
Iran internationell 
amatorradiopress!

Artikclnummer 5I09X Pris 92X0- XI *'900:-

Xormal-Mode Helical Antennas
med bidrag till olika uppsatscr i amnet. Ett par 
illustrationcr.
Radcom 03-12-69 1. en sid.

A lore on PA ( and its RE Properties
Vissa plastmaterial har inteallsde goda RF-cgenskaper 
som v i kanske v ill inbillaoss. Har kommersynpunkter 
och exempel. Dessulom medfbljerett schema paen 
antennmatch.
Radcom 03-12-69 2. 2 sid.

Iligh-A ullage Electronic Tuning
Alitsaelektroniskavstamningav ett torstarkarsteg. Inte 
nagon byggbcsknv ning utan fastmeren redogdrelse for 
pnncipen. Patentsokt. Forenklat schema over en 100 AA 
klass-D lorstarkare.
Radcom 03-12-71 2. 2 sid.

In Practice
Xedanstaende ar Radcom s mtressantaste anikel denna 
manad.
Tre fragortill redaktoren rorsigom "common-mode” - 
strdm. cxvis strdm som ror sig i samma riktning pa 
parallella ledare och dartdr ger upphov till straining. 
Fragoma: Hur v iktiga ar "common-mode” eller 
strdmmar pa koaxens utsida? Jag har just salt upp en 
HF quad, matad med koax. och RF-bruset pa alia band 
ar S9. Hjalp! Jag har en komplex HF-con test station 
med manga delar tdrbundna. RF tinns bv erallt. Hur 
kan jag rensa i al It detta?
Svaret ar: Clip-On R Fstrdmmataren. som har beskriv s i 
en mycket lattbyggd konstruktion och med vilken man 
k\ ickt och latt kan konstatera. ifall HF finns tex. pa 
koaxens utsida.
Radcom 03-12-76 2. 2 sid.

DIGITAL SCOUT 10MHz-2.6GHz
lit vidareutveckling a\ Scout Klarar aven digitala signaler som ex TDMA. TETRA. DECT. GSM mm
Reaction lune koppla den nil en AOR800 2700 eller ICON! R7000 R7I00 R9000 Rio och den soker upp frekvenser blixtsnabbt 
icndast nagon sekund ibr alt soka as 10MHz 2.6GH/I I000 minnen 65.000 traflar minne kan lagras Belvsntng Beeper och 
vibrator Kalibrerad signalstvrkematare som mater -45dBm till -5dBm lnbvggt interface Ibr RS-232C
Raknar aven narlaggande sandningar (upp till 60m). bra vid spaming av Rl . *
Spanning 9-12VDC 150mA. Storlek !3H76B38Dmm

MINI-FREKVENSRAKNARE CUB
Samma IC (OE10) som i de stOrre raknarna Mycket kompakt 94H70B30D mm 
IMHz-25OMI!z direktrakning I Hz sekund lMHz-2 8GHz matomrade Raknar aven narlaggande 
sandningar (upp nil 60m). bra vid spaming av RF. Standard 10MHz tidsbas
Vai melian sex olika Gate-tide, direkt och forvalda matomraden Hold Ibr lasning av frekvens
Indikering av lag batterispanning Spanning 9-I2VDC* 100mA Storlek 90H70B30D mm
Artikclnummer 51330 Pris 3000 - XI 1990:-

SCOUT FREKVENSRAKNARE OCH LOGGER
Soker automatiskt melian 10MHz - I 4GHz och lagrar 400 unika frekvenser till minnet I pp till 255 "hits" kan lagras till varje 
minne Reaction Tuunc. koppla den till en AOR800 2700 eller 1COM R7000 R7I00 R9000 RIO och den sOker upp frekvenser 
blixtsnabbt icndast nagon sekund Ibr alt soka av IOMHz-1 4GHz) Patcnterade Digital Auto filter och Auto Capture LCD med 
bclvsmng Anslut K via Optolinx (ttllbehor) LCD med 10 sifTror Signalstvrkematare med 16 segment Inbvggda laddnmgsbara 
batterier Inbvggd vibrator och dubbel-"pip" indikerar nya frekvenser Enkel-"pip" indikerar tidigare hittad frekvens 
Raknar aven narlaggande sandningar (upp till 60m). bra vid spaming av RF
Spanning 9-I2VDC 250mA Storlek 90H70B30D mm
Tillbchdr: CC30 vinvlvaska (51003). Artikclnummer 51090 Pris 7100-XI 5900:-
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Samverkan SSA - FRO
Signalistpooler for krissamband

FRO liar, i likhet med flera andra frivilligorganisationer, fatt ett licit nytt 
arbetsfult. Den nya lagen om extraordindra hiindelser, och komnuinernas 
iikade ansvarfor krishantering iJredstid, liar medfort attfrivilliga i star 
utstrdckning kommer aft behdvasfbr an klara alia de uppgifter som en 

krissituation i det civila samhdllet kriiver.

Samband och kommunikation ar nyckel- 
funktioner som maste fungera aven nar 
allt som vi normalt forlitar oss pa hell 
plotsligt slutar fungera.
Pa sarskilt uppdrag fran Krisberedskaps- 
namnden. KBM. utbildar dartbr FRO 
personal for alia de behov som nu succes
sive enskilda kommuner tar fram i sina 
krisberedskapsplaner. Man har nu botjat 
systematiskt inventera resursbehoven tor 
krissamband.
Som ett led i detta nya arbete startas 
regionala Signalistpooler inom FRO for 
att kunna uppfylla onskemalen om bade 
kunnande och antal friv illiga. Avsikten ar 
att skapa en resurspool av medlemmar 
med god ut bi Idning och erfarenhet av 
radiosamband i olika former.

Vad som saknas ar alia de kunniga 
sandaramatorer som idag inte ar medlem
mar i I- RO. men som ar en stor och viktig 
resurs. och for att fa det basta underlaget 
tor rekrytering till Signalistpoolema. 
behovs att alia goda krafter utnyttjas. 
Det handlar bade om sambandspersonal 
som kan rycka in som personal- 
forstarkning i befintliga civila system, 
men ocksa om opcratorer med egen 
utrustning.

Forslaget ar att enskilda medlemmar i 
SSA, alternate t medlemmar i 
radioklubbar ansiulna till SSA, kan i 
associerad form ansluta sig till FRO, och 
avgransat till de uppgifter som 
deltagandet i en Signalistpool utgor.

Del innebar att man av talar med FRO att 
delta i Signalistpoolen och de utbildningar 
som ingar. samt att man ar villig att 
lilldelas en uppdragsplacering hos en civil 
uppdragsgivare (kommun. landsting, 
lansstyrelse etc). FRO skoter alia kontakter 
med uppdragsgivaren.

Inledande diskussioner har forts mellan 
SSA och FRO och avgorandc stallningsta- 
ganden kommer att ske inom resp styrelser 
inom den narmaste tiden.
Ett samarbetsavtal mellan SSA och FRO ar 
tankt att kunna undertecknas under maj 
manad.

For att kunna presentera FROrs forslag mcr 
1 detalj kommer dels en presentation att ske 
under Ibrdagen vid arsmbtet i Borlange. 
dels kommer mer material i majnumret av 
QTC.

SM5AA Y Gunnar Unger

Lobbing i EU-korridorerna 
gar resultat

Nu kommer resultatet av minst ett ars 
lobbingaktiv iteter i Bryssel hos EU. 
1TRE. som ar kommisioncn for Industri. 
handel. forskning har lagt fram sin 
slutrapport med andringsforslag och 
lillagg till det nya EMC-direktivet. 
For amatorradions del namns eu par 
mvcket viktiga texter om undantag. och 
som lite lillspetsat ar den tunna trad som 
hela hobbyn nu hanger i.
Undantag tor CE-markning.
- Hembyggd amatbrradioutrustning och 
byggsatser.
- Kommersiell utrustning som modifieras 
for anvandning pa amatorbanden.
Utan dessa undantag i det nya EMC- 
direktivet skulle sannolikt enbart s k 
typgodkand utrustning i likhet med t ex 27 
MHz-apparater och PMR tillatas. Vad det 
skulle innebara i praktiken vagar vi inte 
fundcra over.
I dokumenlet namns v idare att Rundradio- 
och Amatorradiotjanstema skall skvddas 
tor elektromagnetiska stomingar. Aven 
detta ar ett stort steg framat.
Forslaget ar alltsa mvcket positivt tor 
amatorradio som hobby och visar att 
radioamatbrema av mvndighetcma m fl 
fortfarande uppfattas som tekniskt kompe- 
tenta att sjalv bygga sin utrustning och 
anvanda den pa ett sadant satt att den kan 
samexistera med annan utrustning. 
Arendet gar nu vidare till EU Parlamentet 
och EU Kommissionen. Las mer i nedan- 
staende dokument.
EU parlamentet antog den 9 mars rappor- 
ten med de forcslagna andringama.
Direktivet skall nu fardigstallas av 
kommissionen.

SM7EQL Bengt, SMOSMK Gunnar

Not: EMC star for electromagnetic 
compatibility vilket innebar en utrustnings 
formaga att samexistera med annan utrustning 
bade som stbrande och motstandskraft mot 
stoming.

Automatik - tillgang till kortvag

Nar den nya fbreskriften ar antagen 
far alia med klass 2 ccrtifikat med 
automatik tillgang till kortxagen. 
PTS kommer inte att skicka ut 
nagra nya ccrtifikat tillstand.

information kommer via SSA 
hemsida www.ssa.se och SSA 
bulletincn nar du kan bbija kora 
kortvag.

Norske rudioamatorer kan benytte
7100-7200 kHz fra 1 april 2004

Port- leletilsynci har \ edtalt al narake radioamatorcr kan 

benytte frekv enser i segmemet 71 (10-7200kHz med sekundxvr 

•4atu> fra og med 1. april 2004. Dctte kommer i lillcgg til 

na\ xrende segment 7000-7100 kHz h\ or radioamaiorer har 

pnmser status.

Maksimal nllatt sender utgangseffekt v ed sending i segmenici 

7100-7200 kHz er lOOwatlogtillaUbandhreddeer6kllz. 

Vedtaket er begrunnet i at ITU orld Radiocommunication 

Conference 200? besiuttet al raduMnutorcr i ITU region I og 3 

kan benytte 7100-7200 kHz med prinurr status fra 29.03.W 

Radioamaiorer i ITU region2 harallercdetilgang tildisse 

frekx cnsene med prirruvr status

Norge blir darmed det trvdje landet som utvidgar 7 MHz 

handel. I decembcr2OO3 fick Kmatientillgangtill “100-7200 

kHz med >ckundar status och den 25 februari 21 MU fick San 

Manno xamma 111 Idclmng.
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Choice of the World's top DX'ers

FT-857

Pris: 10 700:-
HF/VHF/UHF all mode 
transceiver 100/50/20 Watt

Art. nr.: 10021

Pris: 13 600:-
HF/VHF/UHF all mode 
transceiver 100/50/20 Watt

FT-1000MP Mk-V Field

Pris: 29 600:-
HF all mode transceiver 
100 Watt, inbyggd natdel

Art.nr.: 30001

Daiwa CN-101L
Korsvisande effekt och SWR-matare
1,8 - 150 MHz, 15/150/1500 W

Pris: 980:-

NYHET!

Art.nr.: 26038

SLA-300
Automatiserat effektsteg
500 Watt SSB (PEP) 
300 Watt AM/FM/CW
Pris: 4 800:-

Art.nr.: 26031

SLA-817
Automatiserat effektsteg
250 Watt SSB (PEP)
150 Watt AM/FM/CW
Pris: 2 995:-

Vi ses pS SSA:s Srsmote i Borlange 16-18 April. 
Passa pS att fynda. Massor av specialbjudanden!

Log-periodiska antenner fr3n Tennadvne, USA T€NNADYN€*
a f’ttO

Specifikation
Frekvens- bomm- Langsta Antal

Modell omrdde langd Gain SWR F/B 1
15-25 dB1

Vikt element element
T6 13-30 MHz 3,66 m 5,1 dBd 2:1 12,3 kg 11,6 m 6
T8 13-32 MHz 5,49 m 5,8 dBd 1,8:1 15-25 dB1 17,3 kg 11,6 m 8
T10 13-33 MHz 7,32 m 6,1 dBd 1,7:1 15-25 dB1 22,2 kg 11,6 m 10

1) Okande med frekvens.

Pris T6:
T8:
T10:

5.900 Kr
8.500 Kr
9.600 Kr

Passande balun for samtliga antenner, BN. Pris 533 Kr. 
Se var hemsida for mer information!

Art.nr.: 25010

Pris: 1 795:-

Z-100 - Nasta generations automatavstamda tuners 
Passar de fiesta stationer av fabnkat Yaesu, Icom, Kenwood och Almco

1,8 - 54 MHz kontinuerligt, 0,1 - 125 W effektt&ighet (50 W pa 6 m) 

Stammer av antenner mellan 6-800 Ohm, SWR 10:1 (3:1 p^ 6 m) 

Avstammer dipoler, vertikaler, beamantenner och koaxialmatade antenner

Vid anvandnmg av langwire mSste balun anvandas (tex RBA-l)

Avstamningstid 0,5-6 sek, 200 snabbminnen

Kraver 7-18 VDC, 0,3 A (endast nagra pA i vilolage)

245 x 185 x 65 mm (B x D x H), 1,3 Kg

Y-OTT
En-knapps-avstamning for Z-100.

Staller automatiskt transceivem

i TX-iage nar man trycker p3 tlKfROMICS

tune-knappen. Kan dessutom dra Strom 
frSn transceivem till tunern (utom FT-817). 

Passar FT-897, FT-857, FT-817, FT-100D.

Art. nr.: 25012

Pris: 681:-
Finns aven for 

Icom (325:-) och 

Kenwood (681:-).

Alla priser ar inklusnre moms.

Titta garna in pS v3r hemsida, http://www.mobinet.se.
Dar hittar du detaljerad information om ovanstSende och mdnga andra artiklar.

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

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

http://www.mobinet.se
http://www.mobinet.se/
mailto:info%40mobinet.se
mailto:sales%40mobinet.se


David Andersson SN3ULU

Leverantorer 
Amatorradio/data/ elektronik - utbildning - QTC-annonsdrer

Posttidning B Sdulsber9 3354 Trans
SSA, Box 45 820 60 DELSBO 82-83
191 21 Sollentuna

Adigi Copy AB QSL-kort 
Jarnvagsgatan 44.
172 35 Sundbyberg

Tel 08-289 289. Fax 08-28 98 91 
e-post: print@adigi.sewww.adigi.se

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

Antenn & Tele System 
Torggatan 9.149 40 Nynashamn 

Tel 08-524003 44 
Fax 08-524 00355
Mob 070-520 00 70

Kuhn-electronic GmbH
Scheibenacker3. D-95180 Berg. 

Tyskland
Tel 0049 (0) 9293-800939 
Fax 0049 (0) 9293-800938 

e-post: kuhn.db6nt@t-online.de 
www.db6nt.de

Laagen Desibel
Amund Einstad

N-2651 Gausdal. Norge
Tel +47 91534656 Fax +4761220236 

www.mamut.com/laagen_desibel 
e-post: laagen-d@onhne.no

Lannabo Radio AB
www.borgeson.se 

e-post: info@borgeson.se
Karnelundsvagen 97.

430 33 FjarrSs

LSG Communication
Sam Gunnarsson SM3PZG 

Tel/fax 0660-293540
Mobil 070-5757916

www.lsg.se 
e-post: info@lsg.se

SAVEN HITECH
Box 504.183 25 Taby

Tel 08-505 641 00 Fax 08-733 04 
15www.savenhitech.se

SILVERGRAN
WWW.SILVERGRAN COM

SM3RLR - SM3OJR 
Tel/Fax 063-572122

SM7TOG
QSL Design & Printing 

Drattmge, 561 92 Huskvama 
Tel 036-511 41 

sm7tog@svessa.se 
www.qsl.net/sm7tog

Svebry Electronics
Box 120. 541 23 Skovde 

Tel 0500-48 00 40. 
Fax 0500-471617 

www.svebry.se 
e-post: svebry@svebry.se

AB Signalmekano
Vastmannagatan 74. Sthlm 

Box 6142.10233 Stockholm 6 
Tel 08-33 26 06

BHIAB Electronics AB 
Regeringsvagen 15.

611 56 Nykoping 
Tel 0155-21 3210 

e-post: info@bhiab.se 
www.bhiab.se

CAB-Electronik AB
Viktor Rydbergsgatan 35.

554 48 Jonkoping
Tel 036-1657 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 Ume5 
Tel 090-133503 - 090-146320 

e-post: exodm@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: 
mfo@instrumentcenter.se

Klingenfuss Publications
Hagenloher Str 14. D-720 70. Tubingen. 

Tyskland
Tel 00949 7071 62830 

Fax -600849
e-mail: klmgenfuss@compuserve.com

www.klingenfuss.org

Microware Software snc
Via V Veneto 56

1-14019 Villanova d'Asti AT. Italien
www.easylog.com sales@easylog.com

Nordisk distributor:
Euro Enterprises 

sm5yy@easylog.com

Mobinet Communication AB
Varvsgatan 2. 652 26 Karlstad

Tel 054-130400 Fax 054-186140 
www.mobinet.se 
mfo@mobinet.se 

sales@mobinet.se

OPTIBEAM
Fa H&kan Eriksson (SM5AQD) 
HovgArden, 740 10 Almunge 

Tel 070-629 40 91 
sm5aqd@svessa.se

Produktcentrum
Lojovagen 8. Lidingo

Tel 08-35 66 60 Fax 08-4444225 
www.produktcentrum.com 

e-post: Kjell@produktcentrum.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

Fax 08-22 25 56

SSA HamShop
SSA. Box 45.191 21 Sollentuna 

Tel 08-58570273 Fax 08-58570274

Stampelservice
Lakhallsvagen 77.

506 32 Bor&s
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

Vdrgdrda Radio AB 
Besoksadress: 
Skatteg^rdsg. 5 

Box 27. 44721 VSrgArda 
Tel 0322-620500. 
Fax 0322-620910

www.vargardaradio.se. 
e-post: 

sales@vargardaradio.se

For information ring/faxa: 
08-56030648 eller e-post: 

qtc@svessa.se

Vill du finnas med i denna 
forteckning 
med ditt foretag?
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