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Arsmotcslottema skit.
Kassalockct g&r knappt att stanga.
Lottforsaljningen str&landc, bl a
tack varc Johanna och Marie
Thillas och SM4PDU Ingrid
Foto: SM4WOA Claes.
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cce i Borlange. Sid 12-15
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TRANSCEIVERN

For att befasta sin stallning som varldens ledande tillverkare av HF-transceivrar,
producerar ICOM da och da en "supertransceiver".
IC-781 var den forra. Nu ar det dags for nasta generation.
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 bild med stor betraktningsvinkel.
Helt fantastiska + 40dBm interceptpunkt pa alia HF-band.
Tva av varandra oberoende mottagare, mojliggor 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 uppdatenngsfrekvens Skarmen har proportionerna
16 9 med upplosnmgen 800x480 pixels och visar bla foljande huvud och sub-mottagarens samtliga parametrar sasom
S-meter. frekvens. filter, trafiksatt antenn. minnespostion mm, samt spektrumscope avkodnmgsfbnster 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 slutstegstemperatur Uttag for yttre skarm (VGA) och yttre S-meter
OVRIGAFINESSER
Mekamska reiaer for passbandtuningen Automatisk mstallning 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 vanabel bredd och djup
Variabel storningsreduktion med DSP 50MHz bandet har egen forforstarkare och blandare
Inbyggd PSK31 & RTTY dekoder for bade sandning och mottagning Uttag for yttre USB-tangentbord fbr PSK31. RTTY och
textinmatnmg 4 antennmgangar med automatiskt val
CF (Compact Flash) kort 64MB fbr att lagra personliga instailnmgar (ex om flera personer kor test kan varje person ha ett
CF-kort med egna instailnmgar) CF kortet kan aven lagra sanda/mottagna PSK31/RTTY meddelanden
Spektrumscope i realtid Kontrollera vad som sker omkrmg avlyssnad frekvens i 7 olika steg (±2 5 till ±250kHz) eller ha koll pe
hela bandet ex vis 14000-14350 kHz Mikrofonequalizer kan fbr sandning valjas bland tre olika filterkombinationer (smal/mellan/
bred) dessa kan individuellt forinstallas till 100, 300, 500Hz lagpass respektive 2500. 2700. 2900Hz hogpassfilter
Separata bas- och diskantkontroller fbr varje trafiksatt (SSB.AM.FM) och for RX/TX
Digitalt ljudminne med 4 kanaler fbr sandning och 20 kanaler fbr mottagning Max 30 sekunder i ett mottagningsminne och max
totalt 209 sekunder Totalt 90 sekunder kan lagras i sandningsminnen
Trippelt bandstackmngsregister lagrar de 3 senaste frekvenserna och mottagmngsmode (mkl antennmgang) for varje band
Elbug med minne 4 minnen fbr CW med 70 tecken. 8 minnen med 70 tecken fbr RTTY och 8 mmnen med 70 tecken fbr PSK31
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Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5
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054 - 67 05 00
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054 - 67 05 55
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^communication equipment and services
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Foreningen

SSA, Box 45,19121 Sollentuna

Tel 08-585 702 73
Fax 08-585 702 74
Bcsoksadress: Turebergs Alle2. Sollentuna
Expeditions- och telefontid
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Exp.stangd - Tel.tid 9.00 - 12.00
Ox Tig tid telefonsx ararv
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Cristina .Spitzinger
Internet hemsida: vxxx xx .sv essa.se
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HamannonserSSA
Postgiro 27388-8. Bankgiro 370-1075
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Inledningsantorande vid SSA:s arsmote i Borlange 2004.
Nar Borlange och Falun presenterade sin inbjudan i Goteborg att arrangera nasta
arsmote kandcjag direkt att det skulle bli ett bra arrangemang. Verkligheten i gar och
idag har visat att det ar ett mycket proffsigt och valordnat arsmote.
Vilka stora saker har hant under det gangna aret? Adminislrativt har kansliel fatt en
ny medarbetare. Jonas IIJZ . Efter nagra turer har vi nu en uppskatlad hemsida.
Ekonomin har utvecklats positivt med god medlemsutveckling.
w
Vi har passerat en milstolpe da kravet pa CW-kunnande for att
erhalla certifikat togs bort. Delta har nu resulterat i en ny
foreskrift som ger alia mojligheter att anvanda alia amatorradioband och trafiksatt. Det tog ett par manader langre lid j
an beraknat, bara ett ogonblick i amatorradions historia.
men som upplevdes som en lang tid av ivrigt vantande
entusiaster. Men nuardet baratvadagarkvartill kortvagsstarten.
j
Det Finns fort farande de som tror att det betyder dodsV
stoten for CW. men jag vet att det i stallet kommer att
medfora ett nyvackt intresse for det som manga kallar1
amatorradions sjal. Manga kommer att upptacka CW nu nar trafiksattet blir en
mojlighet i stallet tor ett maste.

Foto SM5XW Goran

> Sveriges
SandareAmatdrer

Ett stort tack till alia klubbar som tidigt var pa alerten och anordnade utbildning for
kortvagskorande. Det har lagt ytterligare en viktig byggsten for framtiden.
For nagra vector sedan offentliggjordes ocksa det gladjande beskedet att PTS har
startat en utredning tor att se om amatorradion kan undantas Iran tillstandsplikten
vilket skulle innebara att vi inte behovcr betala den arliga avgiften till PTS.
Det ar iter ett resultat av SSA:s arbete i det tysta.
Jag halier tummama att del garvagen. Naturligtvishardet inget med kunskapskraven
att gora. det kommer precis som tidigarc att erfordras ett certifikat for att fa sanda. Vi
kommer i stallet som radioamatdreratt spara miljontals kronor i avgiftersom tidigarc
gatt till PTS.
Avsikten var att PTS skulle ta med dessa positiva saker i ett enda beslut. men till slut
blev de tvungna att dela upp besluten.

Nar det gallde utokningen av vart 40-metersband fick vi halva biten med start 2009.
Jag hoppas att nasta ITU 2007 ger oss resten.
Detta ar mitt sista arsmote som ordforande for SSA. jag hoppas att jag motsvarat era
forvantningar och att jag har navigerat SSA-skutan tillfredstallandc.
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PA Arsmoteti Borlange utdelade
hedersnAlar, stipendier och kallande av
hedersmedlem

NyDXCC
FieldChecker
CLU3

inom klubben och utanlor
bl.a scoutlager.

HedersnAlar:
SM4CQQ Lennart Hane for
ett gediget arbetesom DL4
under I Oar.

SMOETI Hans Murman-) lagnusson som
under mer an tioar last Eldsjalsstipendier

SM5KUX Sigge Skarsfjall

SM7BHM Ewe
tdldeladeshedersnal.i
... ..
..
formangarigtsty relsearbete
Hakansson For ett gediget
som DL51 trikessekreterare.
klubbarbete. han brinnerfor
Tekniksekreterareoch sektionsledare HE
amatorradio. han v ill utveckla den och
dela med sig till andra. st ii Iler al It id
SM6GDL Tage Nilsson for manga
upp som stod och hjalp.
utgavor av "I'ages lista”. repeaterlistor
och dito kartor.
SM5BDY Evert Kallander for ett 40
arigtuppskattat klubbarbete i
SMOETT Hans Murman-Magnusson
Nykopingsklubbcn och ansv a rig for
som under mer an tioar lastinQTCDiplom Sverige
taltidning.
SM4RPQ Leif Holmgren for
framtagningav program vara for
aktiv itctstesten pa 50 Mllz.

SMOFDO Lars-Erik Jacobsson som
redaktor for S\ ARK-nv tt och SodRa s
Nyhetsblad och omfattande
utbildningsarbete.

SMOGOO Olle Hermansson for ett
engagerat utbildningsarbete v id larande
av CW vilket left till manga
utexamineradeCW operatbrer.

SMOXLP Raymund Band som eldsjal
och mycket uppskattad larare v id
utbildningav nya radioamatorer vilket
resuHerat i 150 nya amatbrer.

Ungdomsstipendier:
Kallande av hedersmedlem

SM7XOY Richard Strauss och
SMOXPH Johann Rampitsch for deras

SMOSMK Gunnar Kvarnefalk som

brinnade intresse for amatorradion.
flitigt deltagande i olika aktiviter bade

v arit utrikessekreterare i 6 ar och
foreningcnsordfbrandc under K ar.

6

SMfDQCOsten
li \ lagnusson

ARRLharnugodkant aven SM5DJZ Jan
11 alien berg som DXCC F ield Checker.
Det innebar att Sverige nu hartva
personer som ar godkand a att gora denna
kontroll avQSL-kort for de som ansoker
om diplomet DXCC. Sedan tidigare lir
SMSDQCOstenB Magnusson godkand
och har under flera ar behandlat ett stort
antal ansokningar och dessutom stallt upp
vid flera arrangemang ute i landet och da
hidragitytterligare till att gora det enkelt
att fa QSL-korten granskade.

SA I5KI A. SiggeSkarsfjall

ssa.se

Amatorradio
Godgemenskap och
vArdatsprAk
SM4LLPI_ennart( ironehar fbljandedev is
och hudskapsom han sill fora ut:
A matdrradio ska II utovas i god gemenskap och med ett v ardat sprak
I .ennart har ocksa tillskriv it Post & Telestyrelsen som han v ill ska ingripa mol
daligt sprakbruk pa banden. Foljandesvar
Pick Lennart:
'Post- och telesty relsen (PTS) v ill informera digom foljande. PTS utovar tills) n
enligt lagen om elektronisk kommunikation (EkomL). Denna tillsyn omfattar
bl.a.atgardernaren radiosandarc stdren
annan radiosandare. Daremot omfattar
PTS tillsyn inte innehallet i de meddelanden som utvaxlas. PTS har darfor inte
mojlighet att vidta nagra atgarder mot
den typ av problem som du beskriv er”.

S315DJZ
Jan Hallenherg

http://www.ssa.se/hamshop/
seek main.php?varRea=Ja

Weronica Ring 13-Aring fr£n Tibro
"Detbbrjademedattjagsagienungdomstidningsom heter Julia om en tjej som heter
Sandra som hade tagit amarbrradiocertoch
det var det som tick mej att ga en kurs pa
SK6MAiHjo.
Det var Ola SM6XWE, min mors man.
som v arlarare. Jagska forsoka att fa tag pa
Sandra pa etern pa nagot satt via repeater
ellerirlp.
Jag hoppas att det ar manga som ropar pa
mej nu. Min signal ar SM6YSQ.
Tack for hjalpen Ola”!
73SM6 > SQ H eronica

HAMSHOP
QTC Nr 5 2004
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RADIOTRAFF SYD
augusti RS-04

Positivt om tillstAndsavgiften
2004-04-05 14:13:00

Kortvag vid kortare vistelse
i ett CEPT land
CEPT:s radiokontor i Kopenhamn
rapporterar att det just nu ar 13 lander i
Europa som tagit bon tclegrafikravct for
att fa tillgang till kortvagen. (14 inkl
Sverige)
Delta innebar att alia svenska sandareamatorer kan anxiinda den s.k CEPT
licensen och kora kortv ag i nedan namnda
lander:
Belgien. Bulgarien. Danmark. Finland.
Storbritanien. Irland. Island.
Liechtenstein. Litauen. Kroatien. Norge.
Portugal. Tyskland.
Betraffande ovriga lander som inte annu
tagit bort tclegrafikravct galler att endast
de svenska sandareamatorer som ax lagt
teleurafiprox far kora kortvag dar. dvs har
Cert A. B. C. CEPT I och Klass I.
SM0SMK. Gunnar K x amefalk

Enomdcbatteradantennannons i toregaende
nummerav QTC rakadc hamna i ’’lekniksektionen”av QTCvilkcijagbcklagar.
Annonsplaceringen och aven produkten har
kritLscrats - se debattinlaggen i delta nummer.

Radiotraff Syd, RS-03 blev en stor
handelse i Amatorradio-Sverige.
Nu foljer vi upp succen med en inbjudan
till RS-04 den 19-22 augusti 2004.
Ta del av det senaste inom hobbyn, fa
nya tekniktips och tankar genom att
lyssna till foredrag, kolla upp det stora
utbudet av radioprylar och kop hem
nagot till hemma- stationen! Det
kommer att finnas utstallare bade fran
Sverige och fran andra lander.
Liksom i fjol, satsar vi pa ett omfattande
program med tekniken i fokus och med

□ □□

73 SM0SMK. Gunnar Kxamet'alk

Valkommen till Radiotraff Syd
en stor bredd av bade produkter och
kunnande, ett helt fantastiskt lotteri
med fina vinster, en "Bierabend " med
"Bompa-Bompa" musik pa
fredagskvallen och en "Ham-Dinner" pa
lordagskvallen med god mat och
underhallning.
Vi skall forsoka att ge nagot for alia
familjemedlemmar och det finns goda
mojligheter till overnattning i bekvama
tva-baddsstugor eller for de som sa
onskar, friluftscamping med talt, husbil
eller husvagn.

Ur programmet
Utstallare frdn Sverige och frdn utlandet
Loppis och begagnatforsaljning
Barnprogram
Utflykter
Radioaktiviteter p3 alia
a matdrrad ioband
ESR Teknikseminarier
Pub & Bar
Lotterier med fina priser
Visning av antenner for HF och VUSHF-banden
Bulletinsandningar frSn Radio 8S7RS
"Bierabend" med Messingssextetten Desideria
"Ham Dinner" med underhallning
SSA SM7-distriktsmdte

□ □□□□

PTS meddelar pa sin hemsida att de for
narvarandc into kommer att skicka ut
nagra fakturor pa tillstandsax giften for ar
2004. Anledningen ar att PTS beslutal att
utreda slopandet a\ tillstandsplikten for
amatorradio och jaktradio. Jag hoppas
naturligtvis pa ett for oss alia radio*
amatdrer positivt beslut nar utredningen
ar klar. Bakgrunden ar att den nya lagen
om elektronisk kommunikation som
tradde i kraft forra sommaren mojliggor
slopandet av tillstandsplikten for radio*
sandare. I SSA:s remissvar till e-kom
utredningen irvckte vi hart pa att vi
onskade bli befriade fran tillstandsaxgiften.
Det far inte missuppfattas att det ar fritt
fram for v cm som heist att anx anda
amatorradiosandare. Befrielse fran
tillstandsplikten far kopplas till villkor.
1 detta fall ar villkoret for att fa anvanda
en amatorradiosandare ett amatorradio*
certifikat. alltsa precis som idag.
Enligt tidigarc beslut i styrelsen har
undertecknad och tilltradande ordforandc
-XW Goran uppdraget att skota kontaktema med PTS. Vi forutsatter att detta
respekteras sa art PTS kan fa tid for
namnda utredningar.

□
□
□
□
□

For senaste nytt se:
www.esr.se/RS04

Var malsattning ar att just Du skall
hitta sa manga intressanta saker att
se, hora och vara med om att Du
skall vara fullt sysselsatt hela
veckoslutet.
Inkvartering och deltagaranmalan
Platsboknmg ar nodvandig for Dig
som vill overnatta i Stugbyn, bo pa
RS-04 Camp med husbil, husvagn
eller i talt samt onskar delta pa
fredagens Bierabend samt lordagens
Ham Dinner med underhallning.

Beskrivning av stugor och camping
samt prislista, se: www.esr.se/RS04
Forst till kvarn-principen" galler!

Precis som forra aret kommer Du att
kunna anmala dig on-line pa Internet
och delta i ett av vara gratis lotterier
med fina priser.
Radiotraff Syd ar pa vag att bli en
tradition.
Bakom arrangemanget i ar st3r fem
skanska klubbar, Sydvastra SkSnes
Radioamatorer SSRA, Expenmenterande
Svenska Radioamatorer ESR, Frivilliga
Radio Orgamsationen FRO Malmohus,
Malmo VHF-Klubb samt Ham Club
Lundensis HCL.
Ledningsgruppen halsar Dig och din
familj hjartligt valkomna!
Bengt Johansson, SM7CFF
Projektledare for Radiotraff Syd RS-04
Telefon: 046-122175
e-post: sm7cff@ssa.se
SMSIMO Dan. vinnare i FT-SI7
Cupen tick ta emot priset \ id SSA
arsmote / Borlangc - en tbmamlig
pokal samt presentkort pa 10.000 kr.
Dan kbrdc under aret 4273 QSO och
tick ihop22l lander
SM4MI Hans Nordwall Iran
Mobinett bxerlamnade priset x id SSA
arsmote i Borlangc som Dan tog emot
under manga applader.
SMORGP Ernst

SMORCiP Ernst. QTC-rvdaktdr
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Till SSA Styrebe

SSA och internationellt samarbete inom
Kriskommunikation
Jag har som medlem dels i SR AI. (Fin
land ) dels i FR() (Sverige) ny ligen deltagit
i forum och moten i I ARI's regi om
Kriskommunikation. med SRAL som
x ard.Tammerfors20-21 mars2004.
Internationellt samarbete radioamatorer
emellan har alltid funnits.och ar grunden
for hela x ar hobby A ad som emellertid ar
nytt..arat( man nudiskuterarettorganiserat samarbetedx ergranserna for att fdrst
och framst starka amatorradion som
hobby. och dess roll som hjalpande hand i
kris-situationerex. kiirnkraftsoly ckoroch
jordbax ningar.
I manga lander har x i speciella nationella
organisationer. typ FR() i Sx erige. som
har till uppgift att bitradasamhallet med
kommunikation. med x iss koppling till
amatorradio. 1 andra lander.sasom i
Turkiet.ardetradioamatdrfbrbundcn
sjiilx a som arrangerat speciell heredskap
inom ramarna for ordinarie amatorradiox erksamhet.
Vid motet i Tammerfors i Finland i Marsi
ar. kunde jag konstatera att SSA x ar
intresserat-efter kontakt med SSA
sty relse. men iinnu inte forberett till ett
samarbetedx er gransernaenligt I ARIJ's
modell.
Eftersom amatorradion kan anses hotat
ifran manga hall idag. my ndigheter.
teleoperatorer etc anser jag det x iktigt att
ax en x i i Sx erige forstarker x ar roll och tar
aktix t deli det samarbete som I ARC
region I harskissat. Det kommeratt
starka oss i x ara samtal med dom my ndig
heter som ar tillsatta att ox erx aka och
administrera x ar x erksamhet.
Jag foreslar att SS A snarast tillsatter en
arbetsgrupp med malsattningatt x ardera
grannlands-samarbetet. FRO'soch SSA's
samspelidetta.och Komina med ett
forslagsom kan presenteras for medlem
ma rna och fdramatdrradioforbunden i
grannlandema. till en borjan i Finland,
och senare for en storre gemenskap.
Sd/na 2004-03-29
KristerLjungqy ist
SM01AG/OHIWH

Si ar
Jag foreslar att SSA sty relsen tar upp detta
pasittmajmdte.

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

2004

Bolmen Fieldday
11-13
juni
1
Boris

JOnkOpmq
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KortvAgstema. kortx agsstation for

J

q Anderstoep

gastoperatorer.

\27

Ltstallning av militart radiomaterial,

Varna mo

o

fordonsmonterad utrustningoch antenner.
Arrangdrer SM7NCI med x a n ner.

SDR Software Defined Radio. Transceivern
SDR-1000fran FlexRadio forex isas ax \\ illi.
SM6OMH fran Falkenbergi ESR's monter.

Chirpsounding. SM 7 ETW fran ESR

E4
/’

•'

BOLMEN

xisaren ny teknik for att mat a hur
radiox agor reflekteras i de joniserade
atmosfarskikten omkring jorden.

VSx)6

SMSDIC/Ragge berattar om Kongo
Kinshasa.

Eldslukning. Sandra.SM6VKI) kommeratt
xisasina fardigheteri eldslukning. Xxatrix utloxas!

• Forsaljare.l.oppis.QLr med Rumpmorse.
Tipspromenad. Markeslotteri m.m

Bokningax stuga ellcrcampingplalshos
Ljungby Swecamp. Ifn 0372-920 51. xxxxxx.camping.se/g27
Mer information, samtaterblickarhiltardu pax ar hemsida: www.sk7bi.coin

Arrangdrer: SK6QBHylteHamclub,SK7MOLjungbx Sandarcamatorcr,SK7YXVestbo
Radioklubb. SK7GH Vemamo Radioklubb
I samarbete med ESR-ExperimenterandeSxenska Radioamatdrer.( xsww.esr.se I

73 de S3 10S3 IK Gunnar

Bolmen Activity Day.
Aktix itetsdag pa 80m. Pingsthelgen 30 och 31 maj. Se separat an nons!
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EC055 Yagi 9 eie 144 MHz
*

Rekvirera den kostnadsjria
40-sidiga untennkatalogen!
ECO189 Dipol 12-17-30 M

ECO kvalitetsantenner Ecoantenne, Serravalle. Italien

EC0277 4ele Yagi
IO-I2-I5-I7-20-30M

EC0241 DIPOL ROTERBAR 40 m
ECO73Balkongantenn
10-15-20-40 M

Modes
EC01

I 3ns mkimorr

Data
Rssar*

EC0110
ECO136
ECO143
EC0146
EC0156
ECO157
EC0160
EC0162
ECO163

338 kr
ECO5

EC08
EC09
EC017

'S

ECO25

ECO44
ECO49
EC050
ECO5I
ECO52

Ringoantenn 26-28MH?
5.5Mhog
3 eie Yagi 27-28 MHz
4 eie Yagi 27-28 MHz
Magnettot SO-239 3,5 m
kaoei
Mobriantenn 27MHz
Statsproi I 32M hog
Balkongantenn 11 m
GP 1 4-vigs 144 MHz
GP 5 8 vigs 144 MHz
GP34vigs 144 MHz

469 kr
9l5kr
1188 kr
202 kr
267 kr
1604 kr
186 kr
207 kr
207 kr

EC0164
ECO165
EC0166
EC0167
ECO168
EC0186
ECO188

505 kr
ECO53

ECO66Mobilantenn
10-15-20-40-80 M

EC07I GP
10-15-20-40-80

p

327 kr
297 kr
Yagi 4 eie 144 MHz
493 kr
Yagi 9 eie 144 MHz
LogperI0eie I4O-1 50 MHz 759kr
MoWantenn 5 8 stai
244 kr
Mobuantenn 1 4 slit
184 kr
GP 10-1 5-20-40-80 M
2 493 kr
582 kr
HB9 144 432 MHz
Motiagararnenn 1-70 MHz
665 kr
Mobilantenn
10-15-20-40-80 M
1141 kr
ECO67
653 kr
Vippor 12-1 7-30 M for 66
1341 kr
Dipol 40-80-160 M
EC068
GP 10-15-20 M
1249 kr
EC069
1544 kr
ECO7O GP 10-15-20-40 M
EC071
GP 10-15-20-40-80 M
2138 kr
ECO72
6 532 kr
Deltaloop 10-15-20 M
ECO73
mx
1781 kr
ECO74
607 kr
Radiater for 69
202 kr
ECO75
Radiator for 7071
202 kr
EC076
Rather for 71
ECO77
mw
535 kr
ECO78
Yagi3etol0-l 5-20M
391 9kr
Baiun I I tor Yagi
375 kr
ECO79
Dipol roterbar 10-15-20 M 1556 kr
EC080
ECO84
666 kr
Dipol 10-15-20 M
Dipol 40-80 M
725 kr
EC082
EC083
725 kr
Dipol 40-80 M
EC084
DtpOl 10-1 5-20-40-80 M 1070 kr
1 070 kr
EC085
Dipol 10-1 5-2040-80 M
Logper 41 0-500 MHz
ECO87
759 kr
EC088
Discone 18-200 MHz
sandnmg 18-200MHZ
606 kr
EC09I
Discone 50-1000 MHz
368 kr
ECO92
Dipol roterbar 12-17-30 M 1 794 kr
Balun 1 6
ECO93
368 kr
Baiun l 4
EC094
368 kr
564 kr
EC095
GP2x5 8145- 175MHz
EC0100 Logper 15 efe 135-1 85 MHz 890 <r

ECO189
EC019I
ECO193
EC0194
EC0197

EC069GP 1015-20 M

EC0217
EC0218
ECO224
ECO225
EC0226
ECO227
ECO228
ECO229
ECO241
ECO242

Logper 14 eie 144 432 MHz 890 kr
GP3.5-30MHZ
3089kr
MoWantenn 50 MHz
219 kr
Yagi 3 eie 50 MHz
915kr
Mrttfaste for dooi SO-239
105kr
Isolator
13kr
Baiun 1:1
311 kr
Yagi 5 eie 50 MHz
I212kr
Kggmkoppiare 2-vags
115 kr
GP 144 432MHZ2 9M
1081 kr
Stack sats 2 ant 144MHz
357 kr
Stack sats 4 ant 144MHz
463 kr
332 kr
Stack sats 2 ant 432MHz
Stack sats 4 ant 432MHz
462 kr
1663 kr
Helical 118-185 MHz
Mobilantenn
187 kr
144 ocn 432 MHZ
843 kr
Doo< 12-17-30 M
GP144 432MH2l,7m
628kr
Koaxialamenn 5 8 144 MHz 327 kr
GP Bredband 144-175 MHz1 211 kr
13^ MHz
I486kr
GP 76-82 MHz hojd 98 cm 345 kr
GP-10-1 5-20-30-40-80 M 3 682 kr
Dipol 40 M
434 kr
DipoiSOM
582 kr
D«pol 15 M
321 kr
Dipol 20 M
345kr
Dipol 10 M
297 kr
Dipoil 60 M
796 kr
DIPOL ROTERBAR 40 m 2139kr

GP-12-17-30-M

EC054Yagi 4 eie

144 MHz

EC072 Deltaloop

10-15-20 M

759 kr
ECO243

- EC0274 GP
I 0-1 2-1 5-1 720-30-40 M

ECO245
EC0247
EC0255
EC0256
EC0260
EC0263
EC0269
EC0272
ECO273
ECO274

Dipol roterbar 20 M
1426 kr
Yagi 2 eie 20-40 M 5
939 kr
642 kr
Yagi 10 eie 432 MHz
Yagi 20 eie 432 MHz
1045 kr
Yagi 16 eie 144 MHz
1426 kr
Logper 144-290 MHz
927 kr
HB 9 50 MHz
71 3kr
Blatskydd 500 W 0-500 -MHz238 kr
Btalskydd IKW 0-500 MHz 297 kr
?0-12-15-17-20-30-40 M 3682kr

ECO275 80 meters tiiisais for 274
EC0277 l8^857-2O-3OM

1 224 kr
7 008kr

EC0278

1®,2-?5^7-20-30M

3100 kr
EC0279 Yagi nwu 10-6-20 M
5108 kr
EC0281 GP-12-17-30-M
2459kr
EC0282 Exp 40M for EC0277
1366 kr
EC0283 GP-1042-547-20-30-40M 4 157 kr
EC079
Balun I I tor yagi
375 kr
ECO93 Balun I I tor trtdantenn
368 kr
ECO1 56 Mfllfaste for trtdantenn
105 kr
ECO1 57 Andtsolator
13 kr

—---- —

EC050
GP 5/8 vigs 144 MHz

EC092Dipol roterbar 12-17-30 M
I'
ECO79Balun I: I for Yagi

ECO165 Stack sats

2 ant 144MHz
EC095 GP2x5 8

145-175MHZ

Generalagent for KENWOOD i Sverige

n—

Box 120, 541 23 Skovde
Besoksadr. NorregSrdsv 9

-

,

„__ _

~

Tel 0500-480040

k fM/EDDV i Fax 0500-471617
■ Q http://www.svebry.se

I

ELECTRONICS <>J e-post: svebry@svebry .se

SSA HamShop
hamshop@ssa.se
SSA. Box 45.191 21 Sollentuna
Besoksadress:
Turebergs Alle 2 (f.d. Industrivagen)
Vid bestalining: Satt in beloppet pa postgiro
5 22 77-1 eller bankgiro 370-1075.
Moms och porto ingar alltid.
Ej postforskott. Ange alltid din anropssignal da du bestaller.
Om varor tillfalligt ar slut i lager satts du upp pa vantelista. Vantetid galler
vid bestalining av namn- och signalskyItar. Om mojligt meddelar vi beraknad leveranstid.

Utbildningskassen (innehAller bockema Bli sandareamator och
SSA trafikhandbok samt CD-ROM ) Kop 6 betala for 5
230:Hardvara

Diverse
Telegrafikursdator
Ovnmgsoscillator for telegrafitraning

345 210-

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

cn co
<_n

cn

1600-S LW/MW-filter
2 A. Lagpassfilter 0-150 MHz
30. L^gpassfilter 0-30 MHz
70 A. LAgpassfliter 0-440 MHz

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

380380380 :-

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

600370:80235:235 -

Informationsmaterial

Amateur Radio Mobile Handbook
DXpeditiomng - Behind the Scenes
Image Communications Handbook: The ARRL
Low Frequency Experimenters Handbook. The
Mobile DXer The
Morse Code for Radio Amateurs
New Shortwave Propagation Handbook. The
Spread Spectrum Sourcebook; The ARRL
Thanks to Amateur Radio
Your Guide to Propagation

Information

Regler vid uppsattnmg av antennmaster

Utbildning
SSA-anvisnmgar 2003 1
SSA-anvismngar 2003:2
SSA-anvisnmgar 2003:3

200300400 140:190 190 :290 290300290 320 290370 300:140 120170:320 220 310340 220 250 220 350 -

220 300 290 290 240:110:300 230 110:150:-

Handbocker for nya amatorer

Antennbocker

Information

390 270 180 230 240 140160;-

Diverse

Litteratur - engelsksprakig

IARU Monitoring System
Mediakontakt

10

Slut 300:280170:260180 230-

Building Wireless Community Networks
Digital Modes for all Occasions
HF Digital Handbook (utgava 1): ARRL's
HF Digital Handbook (utgava 2): ARRL's
Packet Speed. More Speed
Your First Packet Station
Your Packet Companion

Amateur Radio Explained
Best of the New Ham Companion
Complete DX:er (utg£va 2); The
DXCC Companion (utgava 1): The
DXCC Companion (utgava 2): The
Ham Radio FAQ
Ham Radio Made Easy!
HF Amateur Radio
Novice Notes
On the Air with Ham Radio
Practical Antennas for Novices
Practical Projects
Understanding Basic Electronics
W1 FB's Help For New Hams

Diverse

Antenna Book (CD. utgava 1). The ARRL
Antenna Book (CD. utgava 2). The ARRL
Antenna Book, (med CD): The ARRL
Antenna Compendium Volume 1
Antenna Compendium Volume 2
Antenna Compendium Volume 3
Antenna Compendium Volume 4
Antenna Compendium Volume 5
Antenna Compendium Volume 6
Antenna Compendium Volume 7
Antenna Expenmenters Guide. The
Antenna File. The
Antenna Toolkit
Antenna Topics
Anais I
Arials II
Arials III
Backyard Antennas
HF Antenna Collection (utgava 1)
HF Antenna Collection (utgava 2)
HF Antennas for All Locations
International Antenna Collection
Lew McCoy on antennas
More Wire Antenna Classics. Volume 2
0N4UNs Low Band Dxing

250 -

Digital radio

Filter, lagpass
TP
TP
TP
TP

Physical Design of Yagi Antennas
Reflections II Transmission Lines and Antennas
Simple and Fun Antennas for Hams
Vertical Antenna Classics
VHF/UHF Antennas
Wire Antenna Classics: ARRL's
Yagi Antenna Classics: ARRL's

160 160 16080 130;190200 220:50;220:160 210Slut 250 50:-

Rig Guide: The

60:-

Listor
IOTA Directory: RSGB

210:-

QRP Power
W1 FB's QRP Notebook

Satellitbocker
Radio Amateurs Satellite Handbook: The
Satellite Anthology (utgava 3); The ARRL
Satellite Anthology (utgava 5); The ARRL
Weather Satellite Handbook (utgava 5)

AC Power Interference Handbook
Command
Digital Signal Processing Technology
Electromcs Data Book; The ARRL
Expenmental Methods in RF Design
Introduction to Radio Frequency Design
Power Supply Cookbook
Radio & Electronics Cookbook
RF Components & Circuits
RF Exposure and You
RFI Book: The ARRL
Techmcal Compendium: RSGB
Technical Topics Scrapbook 1985 ■ 1989
Techmcal Topics Scrapbook 1990 - 1994
Techmcal Topics Scrapbook 1995 • 1999
Test Equipment for the Radio Amateur
Transmission Line Transformers
Your RTTY/AMTOR Companion

Beyond Une of Sight
Guide to VHF/UHF Amateur Radio
Intemational Microwave Handbook
UHF Microwave Experimenters Manual;
TheARRL
VHF Contesting Handbook
VHF/UHF Handbook
Your VHF Companion

370;-

QRP
Low Power Communication; ARRL's
Low Power Scrapbook
QRP Basics

240 240:Slut 195-

220:170:460:290:140;390:150:-

Litteratur - svensksprakig

Antennbocker
Antennartklar ur QTC (CD)

90:-

Digital radio
Den forsta boken om digital radio
GSM-boken

170:300:-

Diverse
Fyrskepp i Svenge
Telegrafboken
vagutbredning i jonosfaren

300:180:80-

Paket
SM Call Book 2001 &SSA Trafikhandbok

125:-

Utbildning
Bli sandaramator
Granslos vag till nya sensationer (CD)
Koncept for radioamatorcertifikat Pnssanw*
Q-koden
SSA Trafikhandbok
SSA:s Utbildmngskasse

230:150:25:50:230:-

Profilprogram

Figurdekaler

490180 300 380 -

130:-

VHF/UHF

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

290-

400:260:480:170:620:470 480 :270:350:150:360 260:160:180:200 250:490:120:-

Utbildning
Morse Code

Praktiska handbocker

390380 -

270:140:200:360:-

Tekniska bocker

Amatuer Radio Operating Manual (utgava 4):
RSGB
Amatuer Radio Operating Manual (utgava 5):
RSGB
DXing on the Edge - The Thnll of 160 Meters
Handbook for Radio Amatuers (CD).
TheARRL
Handbook for Radio Communications:
TheARRL
Hints & Kinks for the Radio Amateur
Operating Manual (utgava 6): The ARRL
Operating Manual (utgava 7); The ARRL
Understanding. Building and Using Baluns
and Ununs

270:-

160:190:-

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

OTC. medlemsnal
OTC nil. 20 ir
OTC nAI. 50 Sr

35:35:-

QTC Nr 5 2004

CD

X-

CD

125 x 90 mm. elhpsformad. spegelvand
55 x 25 mm. rattvand
55 x 25 mm. spegelvand
95 x 45 mm. rattvand
95 x 45 mm. spegelvand

QSL-marken

60-

QTC-parm
QTC-parm

70:-

Telegrafikurser
SSA CW-kurs pi diskett
SSA Grundkurs i moresetelegrafenng

75:800 -

SM5HJZ. Jonas

Introduktionsfilmer
ARRLs "The World of Amateur Radio”.
Engelskt tai. speltid 25 min.
16 mm film med magnetiskt ljudspar.
a

s

om co
o o-t co
o

RSGBs Amateur Radio for beginners”.
Engelskt tai. speltid

o

Ny e-postadress
SSA hamshop:

50;50:50:-

s

E

oco tn mo tno

ARRLs "Amateur Radio’s Newest Frontier”
Engelskt tai. sneltid

Frit id”. svenskt TV-program I ran 9 april.
1986.
Svenskt tai. speltid 30 min.

hamshop@ssa.se

"Radioamatorer". svenskt TV-program fran
1983.
Avsnitt ur senen Tekniskt Magasin med
SM6DGR.
Svenskt tai. speltid 60 min.
Fler filmcr finns. Kontakta SSA kansli.

Ovrigt

Diplombocker
Nationsdiplombok. /Not 1
SSA Diplomhandbok - VHF, /Not 1
SSA Diplomhandbok. /Not 1

Filmcr for uthyming
FilmemaMeriinnspa videokassettcrenligl VHSstandard. dar annat ej anges. Samtliga filmcr. utom
”SSA Elmer-video”, kan Kyras for 50 kronor per
pabdijad 14-dagarsperiod.
Hyran skall betalas i torskott till Postgiro 5 22 77 - I.
Returav hyrda filmcr bekostasav bestallaren. For alt
sakcrstalla att du h inner fa din film i tid infor visningcn.
horav dig i god lid med din bestallning.

ARRLs The New World of Amateur Radio”.
Engelskt tai. speltid 28 min.

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

♦

ARRLs "The World of Amateur Radio”.
Engelskt tai. sneltid 25

SSA-prylar
SSA. blazermarke
SSA. tygvaska
SSA-duk
SSA-vimpel

I

40:18-

SSA. medlemsmarke
Clutch
Halskedja
Slipshillare
Sticknil

I

•
•
•
•

50:40:-

QSL-marken. Morokuhen (100 st)
QSL-marken. SSA (60 st)

5:12:12:10:10;-

Videofilm och radioprogram
Videofilm och radioprogram

Loggbocker
Loggbok. A4
Loggbok. A5

40:-

SSA. dekaler
Dekal.
Dekal.
Dekal.
Dekal.
Dekal.

DXCC List. 2002-02; ARRL
DXCC List. 2003-03: ARRL
Prefix Guide: RSGB
Radio Amateur Call Book - 2003 (CD)
SM Call Book (CD)
SM Call Book 2001

ssssss

-U

o o o o ocn oX o o

CD CT)

Listor

a

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

150100250;-

Diverse
Seek You - amateur radio songs (CD)

125;-

Kartor
Lokatoratlas
Lokatorkarta over Europa
Radio Amateurs Map of the World
Radio Amateurs World Atlas

30:120:100 120-

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

••••••••••••••••••
SSA HamShop tar kort!
Alla betal- och kontokort (cj Diners).
Fonitsattning: Handla tor minst 2OO kronor och
skickabrev (ellergama vykort QSL-kort) med
bestallningen till SSA. Angekortnrochgiltighetstid. Glom inte undersknft’

Not * Kontakta SSA kansli for information.

Nott
Dessa artiklar bestalls direkt av diplomfunktionaren
SM6DEC. Bengt Hogkvist - Postgiro 449 62 91 - 8

e

Utbildningsboken ”Bli Sandaramator" mnehAller
tie delar.
Teknik - Reglementen - Ovningsfr^gor med facit.
Trafikhandboken ger i mSnga delomriden
fordjupade kunskaper Vardefull under utbildnmgen samt efterAt nar man ar Sandaramator.
CD-skivan mnehAller en mangd programvaror. bl
a for telegrafiutbildnmg.

Not nSlur Skicka ett mail eller ring och fr£ga oss om
den bok du vill ha ar satt som "Slur. den kan ha
kommit in. SSS forbehAller sig ratten att justera
prisema pa artiklar som ar markta "Slut".

Kupong - endast for dig som bestaller med betal- och kontokort
Harmed bestalles:

PORTO
BETALT

SSA HamShop
Kortnummer:

I—I—I—i_J_LJ_LJ—U•_i_•_i_i_i_’
Giltigt till:
Namnteckning:

Namn:

Svarspost

Adress;

Kundnummer 120 077 700

19120 Sollentuna

LLLLJ
___________________________

Postnr: l_l_l_l_l_J

Tel.nr
QTC Nr 5 2004

I

I

I

I

I

I

Ort._____________

I

I

I

I

I

I

I

11

I

I

8'

Sanco sivm
Jag saljer den basla
antennbok som gir .
fl, havdar SM5LYP
Karl-Erik.

SSAArl inofe
Ainatdn v.ioflm

t

En del toredrog Carl Larssongarden. Foto: SM4YQL Birgitta
som ocksa var ansvarig tor kringarrangemangen.
UUNFERE.V5 RBCEFI

)

1.

i av
satt bidragit
4

Klackama i
taket!

,2 s** M .

Vinstlista
Falu Radioklubbs jubileumslotteri 80 dr,
tillika arsmoteslotteri vid SSA2004
M

Vtnsi

q
l

1
2
3.
5

d

6
7

3

8
9

I 10
I 11
I 13.
12
■
14
IS
16
17
18
19
20

lottnummer
1069
1114
132
74
1022
676
539
713
659
1137
328
16
1013
9B3
719
756
230
131
1250
1156

Sponsor
Swedish Radio Supply AB
Virginia Radm AB
MJS Electronics
Borgeson

MoOmet

Smco

Produktcentrum
Mobmet
Svenska DX-torbundet
Motknet
HA Electronic Mekanic
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA

lycklig vinnare av loom
rig IC706MKIIG
frAn Swedish Radio
Supply.

Vi gratulerar de lyckliga vinnama'
Hoc av de} Wl rrfo@ssa2004.com elter pi tel 070-277 65 32 for leveransinformabon om du vunnrt
En stort tack till de sponsorer som bidragit med vmstec til Falu RadioWubOs 80-irs-|uWeumslonen'

»»

/

J

M
|||
|||
|J|
|||
|||
til

Besknvnmg
ICON IC7O6MKIIG
Virgirdamas! med antenner
Beg signaigenefator HP 8656B
Logpenodrc arrfenn 14-30MH;
YAESUFT817
AUNCO DR-620
YaesuVX2E
YaesuVX2E
YaesuVX2E
Hustler MoMantenn for 20m
X510M Vertical
Radio Nord pi CD
XJOOVertkai
NataggregatVeileman0-30V
Presentkort i SSA Hamshop
Presentkort i SSA Hamshop
Presentkort i SSA Hamshop
Presentkort i SSA Hamshop
Presentkort i SSA Hamshop
Presentkort i SSA Hamshop

SSA Arsmote
Unik bild! Fyra SSA ordforandcn
samladc: SMSBRW Hans Thorgrcn 1990-1992, SMOSMK Gunnar
Kvamefalk 1996-2004, nyvalde
SMSXW Goran Eriksson och
SMOCOP Rune Wande 1992-1996

I

SMS XW Goran
Ericsson, SSAs nyvaldc
ordfoande tar emot
ordforandeklubban av
SMOSMK Gunnar
Kvamcfalk
Foto: SM6UQP Robert

Tack for fortroendet at! arrangera SSA.s Arsmote 2004.
Vi satte vAr ambitionsnivA hogt for att gora ett arrangemang som
skulle passa alia och som vi hoppas har gett er mAnga glada och
trevliga minnen. Vi har fAtt massor med rosor under Arsmotesdagama vilket tyder pA att vi lyckats i vAra ambitioner.
Tack alia sponsorer som gjorde arrangemanget mojligt!
Tack alia entusiastiska funktionarer, medlemmar i arrangdrsklubbama, som jobbat sA intensivt tillsammans! Tack alia ni som
besokte oss under SSA2004 och gjorde arrangemanget till en succe!
Borlange SAndareamatOrer & Fall Radioklubb

V

Votering ar begard och
skall verkstallas!
SM5BRW Hans och
SM7YDQ Gun redovisar
rostantal.

^1

Rymden kartlaggs med
radiovagor - bas i Vaxjd

Snillen spekulerar. SM5HSE Lars.
SM0AM Arne. SM5XR Karl-Gunnar och
SM0DL Lasse.

Jan Mostrdm. MJS-Electronics
med manga begagnade matinstru
ment. Spectrumanalysatorer och
HE signalgeneratorer fran 6000.- intressant med tanke nypriset.

Foto: SMOJZT Tilman

Loppmarknad i Eskilstuna
- sakert vartecken

Einar SM5CBC med en liten
QRP-rigg KX-1 fran Elecraft.
3-bands-rigg inklusive tuner
och battcrier...

Kerstin SM5EUU och Christer SM5BZL
med fina stickade trojor.

Tack!
Vi i Eskilstuna Sandareamatdrer vill tacka
alia besdkare och saljare som kom pa den
arliga loppisen. Ett extra stort tack till
Swedish Radio Supply. Radio2u2.
Produktcentrum. SSA m.fl. som bidrog
med vinster till vart intradeslotteri.
I ar var det upp emot 1000 personer som
besokte oss. Det var 45 olika saljare som
tillsammans bokat over ISO meter bond.
Det var inte bara gammalt eller begagnat.
en hel del nytt fanns ocksa att kopa i
manga fall till kraftigt nedsatt pris. Det var
en gemytlig stamning och manga tyckte
att det var kul att traffa kamrater med
samma intresse samtidigt som man kunde
gora en del fynd bland borden. Hittar man
inget sa kan man ju bara sitta ner och la en
fika och snacka med kompisama.
Under arets arrangemang sa hade vi inte
tillgang till den lokal som vi brukar ha pa
skolan utan vi var tvungna att hyra en ny
lokal pa Parken Zoo. En sak som verkligen
var battre i ar var de parkeringsmdjligheter
som vi hade. Nagra fick i och for sig ga 6700 meter men det gar inte att fa plats med
over 400 bilar utanfor dorren. Ett minus
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var att det var lite trangt. Vi hoppas att
renoveringen av skolan ar klar till nasta
ar. Under arets evenemang sa slod inte vi
for forsaljningen i cafeterian. Det blev
kanske inte det samma och det var manga
som saknade ragsiktskakoma med
kottbullar och rodbetssallad. agg och
ansjovis som vi brukar ha. Det far vi ordna
till nasta ar.
Vi har ocksa nagra vinster fran lotteriet
som annu inte lamnats ut. Det ar
Verktyg
vit lott serie Y nr 10
Hatt
bia lott serie Z nr 153
CW-kurs
bla lott serie Z nr 190
Om du har nanon av foljande \ instlotter sa
kontakta SM5OCK. Hakan 016-127966
eller 070-6309466.
Tack alia saljare och besdkare for att ni
kommer till oss. Ulan Er vore detta
ingenting. Ett stort Tack till de medlemmar som under denna dag slet och drog.
Ett ar gar sa fort. Foreslar att ni bokar
"Loppis i Eskilstuna 2005" i almanackan
redan nu.
73 fran Eskilstuna Sandareamatdrer
genom SM5OCK. Hakan

Rymd-, telekom-, och IT-projektet
LOIS
Projektet LOIS syftar till att komplettera
det gigantiska radioteleskopet LOFAR
med ett natverk av avanccrad digital
radio- och IT-infrastruktur centrerat runt
Vaxjd i sodra Sverige. Detta tor att med
mjukvaruradartekniker studera och
overvaka jordens atmosfar och omgivande
rymd, inklusive solen. De primara inalen
tor LOIS ar solfysik. jonosfarfysik och
rymdvader samt storskalig sensor-, radio-,
antenn-. telekom- och IT-forskning
Del gigantiska radioteleskopet "Lou
Frequency Array” (LOFAR;
www.Iofar.org) kommer med storsta
sannolikhet att bvggas i Nederlandema
och nordvastra Tyskland. med mojlig
torgrening till sodra Skandinavien.

LOFAR (Low Frequency Array) ar ett
radioteleskop som kommer att mata i del
lagfrekventa omradct 10-240 MHz.
Darmed oppnas det sista langvagiga
omradet tor radiostudier av universum.
LOFARs 135(H) radioenheter grupperas i
cirka 100 stationer utspridda over ett
omrade ungetor 4(H) km tvarsover.
Fdrbundna med snabba fiberoptiska lankar
kommer detta jattesystem av sensorer att
medge att i mjukvara skapa flera olika
samtidiga teleskop som oberoende av
varandra kan styras av program i
observatoremas datorer. Systemet kommer
att ha en extrcmt bra frckvensrorlighet och
utgora ett flexibclt system tor distribuerad
styming, signalprocessering. overvakning
och fjarrkontroll. LOIS (LOFAR 1 Skandi
navien) utvidgar den huvudsakligen
radioastronomiska LOFAR bade tekniskt
och vetenskapligt genom att till fora
radarmojligheter i form av en radio- och
IT-infrastruktur tor hogkansliga studier av
solen. jordens rymdomgivning och
atmosfaren. LOIS digitala antenner och
mottagar- och sandarenheter fordelas over
sodra Sverige med Vaxjd och Kronobergs
lan som nav. Data distribueras over ett
hdghastighetsfibematverk som kommer att
kunna utnyttjas tor avancerade samhallstjanster och av torelag och allmiinheten.
Denna information ar huvudsakligen
hamtadfran www.physics.irfu.se LOIS
Sx enska S\ I0R GP Ernst
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RadioPejl Orientering "Ravjakt"
***** |<j r*tx> i/hen p*iMijen ie/rpc/

SM5SVM Hans Sundgren. mailto: sm5svm@svessa.se
SM5FUG Jan Palmquist. mailto:sm5fug@svessa se
RPO hemsida http:/hem.passagense7rpo

Ravjakt nara dig?

Radiopejlorientering • RPO • ARDF

• )) For orienterare
”»♦ du lb • itarta och bartan taint*
•nrrtad ban a. dl a* dat
■ itfiopajloMnrt'inj.

ftaauitat * rafaral
Om radaopa |i o
lartbg

Ravjaktssasongen har startat. Det Anns kanske
organiserade ravjakter nara dig? Du hittar lokala
ravjaktsprogram Iran RPO-sidan: http:
hem.passagen.se rpo eller via lankar fran SSA:s
hemsida. Har ar nagra orter dar del anordnas ravjakt:
Kristianstad. Goteborg. Eskilstuna. Orebro. Stock
holm och Vasteiis

Hur hittar man raven?
For er som har glomt bort hur man pejlar pa 3.5 MHz
Finns det ett A4-instruktionsbIad tor nybdijare som
visar hur man finner en raw Fler instruktionsblad
kommer senare. t ex 'Hur hittar man tlera ravar?"

feraWt ARD»
Kontakt

Senaste
uppdateringar
6 Inbjudan N1
Vaster as
0 resuttat
6 VM 2004
6 EmaiHista
vaster As
Apr 1
program
Mar 29 RPO i Nark*

Nationell 3.5 MHz och 144 MHz. VasterAs

15 maj

Nationell 3.5 MHz och 144 MHz. Orebro

5 juni:

Nationell 3.5 MHz samt Svenskt masterskap
144 MHz. Stockholm

31 aug:

Nordiskt masterskap 3.5 MHz och 144 MHz. Danmark

28-29 aug:

Svenskt masterskap 3.5 MHz. Stockholm

7-12 sep:

Varldsmasterskap 3.5 MHz och 144 MHz. Tjeckien

30-31 okt:

SRJ Open. 3.5 MHz. Stockholm

Everts son,
L/ndesberg
under VM
98

U Forbered
pejlmottagaren
1

2

San i h< «rlurspluggen i
motugaren <xh salt pa dig
hoduren.

3

Stall in frekvensen med den
vanstra ratten sa du bor
tonsignalcn tran raven

I Svanga
manga* at
tavimgar va*)a
»acb a unda*
somtnarhaiv l»at
C'»« papa*
p*oman<«anda
jVogjmknrutb tx
tiUtammani mM

Distrikt

Etd&nvall,
vasteris
peilar
kontrctll

I >1

http.v/hem.passagen. se/rpo/

Pa u ebbplatsen hittar du bl a
beskrivning pa utrustning tor
ra\jagarc. Har ar t ex en mottagarc tor 3.5 MHz. En liten natt
enhet som innehallcr en ferritantcnn. Det tlnns tlera olika
varianter a\ mottagarc.

Q Pejla side med maximum

For att ta reda pa om raven liggcr tramat
clicr baklt mistc du gora cn udo
Ix’stamning
6

Trvck ned udtibcstamningsltnappcn
och hall knappen nedrrvekt hria nden

Vnd mottagaren sa an stavantennen ar

v tnkclrat mot det minimum du fick
I.ysuna pa styrkan.

San pa moitagarcn gcmxn aft

vnda dm h<>gra ranm B<»na
med h<>g volym.

Art C«‘la *n bontzoUama och
baitamma vagval a* an utmaning
Noggrannhot a* art btaw

Aktuellt
RadiopejIVM i
T jeckien 04
Inbjudan N1 den
18 april

psrfflrram™ na radioteknik

Som synes Finns det aven tavlingar tor 144 MHz
pejling. De som inte har egna pejlmottagare tor 144
MHz kan normalt lana av andra om man sager till
arrangoren i torx ag. En del ravjagare ager namligen
tlera pej I mottagare.

Uppdrag: Hitta gomd radiosandare, aven kallad "rav"

•)) For
teknikintresserad

’Na* b oAfro Ilan
tbr}«* «ar»da
hnr>t d«
mganting tom
b an rtopp a rrug*
iaga« H21Ibpatan rtlb an
M«l r -’Z ^H©lm

.^,a>. English
Swedish
Q PDA version

Arets storre nationella och intemationella tavlingar:
18 april:

'------ 1

z

K

Vnd mottagaren cn halvt varv l.vwia
pa <tvTkan

9

Tank efrer <»m det hordes starkast vtd
" clicr 8. Nar du i-imfor stry lun pa de

rva olika lagcna ar det nktigt an du
vnder r.vji/ ett halvt varv nwllan
lagcna. Pnna tgen om du ar maker

lagrt igen. Tina nJ rtkrnings piicn pa
nxrftagaren. Raven liggcr t ptlcns

B Pejla riktning mot
minimum

5

Vnd peilmonagarm med
rak arm (ilk du hor
Mgnalcn sJ miff amt
ananmak Vnd dig eft halvt
varv tram och ullluka och
forw >k hina minimum

11 Slapp upp odoltcsramntng^kn.ippen

0

Pejla noggrant mot minimum

12 Nu vet du i vtlkrn uda raven liggcr Got nu
en sista noggrann piling mot minimum och

noten at vtlkct hall det pekar Ta sikte pa
rugor foremal du kan ha ven nktnuukc

Stanna dar stgtulcn ar

svagast. Ravm liggcr da i
stavanrennens nktning.
antingen tramir clicr bakat
Stkta och kom thig denna
nktning

B

Ga mot raven

13 Borja gl mot raven Cun sedan
nya pcilingar cnligt 0 nar du gan

cn bit
14 Signalcn kommcr an bh »tarkarc
ju narnure raven du kommcr
lust era da volymen.
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sfarfcare an lage
4. Hgger raven i
ptlens nktrnng

nktning.

§

4

0

10 X ar du bestamt vilkcf lagc >rxn hordes
starkast sa vnd in motragaren till det

OM DC Bl JR
< »S AKER Ger cn ny
m<1(tlxrstamrung cnligt
C for att ta reck pi <xn
du girt for Llngr
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Vetgirigaspalten
*

Information Idin SSA s
Utbildningssektion

Bandbreddsfaktom
Det ar ingen hejd pA allt spannande man
kan lara sig genom vAr gemensamma
hobby. Det ar ju inte bara teknik - "hur
funkar min rigg eller antenn"? Det
handlar ju aven om hur man genomfor
ett QSO eller skaffar nya vanner.
Derma mAnad skall vi titta pA lagstiftningen kring komersiellt tillverkade
riggar.
SMOAOM har Aterigen skrivit en tankvard artikcl - Denna gang handlar det om
"bandbreddsaktom", mycket intressant
for oss som gillar att kora digitala moder
pA kortvAg. Exempelvis ftAgan "Vad
hander om man matar in en PSK31signal i en FM-sandarc"?
Spannande lasning emedan vAren
overgAr i sommar.

CE marke, R&TTE marke och E
marke.
For vetgiriga som vill veta vad som galler
for kommersiellt tillverkad och marknadsford utrustning.

Sa har skall en radiostation vara markt tor
att ta kommersiellt fa saljas och
importeras till EU och Sverige. Faktiskt
ocksa for att fa anvandas. aven av en
radioamator.
Intressant nog att lagen [1] inte omfattar
utrustning som:
"Byggsatser med losa delar avsedda att
byggas samman av radioamator och
kommersiell utrustning som modifierats
av och tor radioamatorer betraktas inte
som utrustning som Finns att tillga i
handeln"

1. Den skall ha ett CE marke. det ar ett
rundat CE i en cirkel. fet stil - Enligt [3]
2. Den skall ha ett R&TTE marke. Det ar
en cirkel med ett utropstecken. normal stil.
fbljt av ett 4 siffrigt nummer [2]
3. Den skall ha ett E marke. en rektangel
med litct cl I inuti. normal stil. samt ett 6
siffrigt nummer. Galler radio avsedda tor
bi 1 montage. [4]
4. Pa kartongen skall allt detta finnas. plus
rutor med de lander produktcn ar av scdd
for.
5. Det skall finnas en lapp med torsakran
om dv crensstammelse. (Declaration of
Conformity) Undertecknad av en ansvarig
chef hos tillverkaren.

SAs Utbildningssektion

Jorgen. Sektionsledare Utbildning.
060-313 25, sm3fjf@svessa.se
Tilman, v. Sektionsledare.
Spaltredaktor.
08-584 50045. sm0jzt@svessa.se

Goran. Provfbrattarfragor.
0157-51355. sm5hih@svessa.se

Olow. Studieradgivare.
0271-10725. sm3nab@svessa.se

20

Numera har olika digitala kommunikationssatt blivit mycket populara pA amatdrbandcn. Ett av dessa ar PSK31, dar man med en lAngt driven kodnings- och
moduleringsteknik lyckas med att overfora i medeltal 31 bit/sekund i en kanal som
endast tar upp c:a 35 Hz. En verklig prestation
Manga undrar over de tysikaliska samband som Finns me I Ian dels overforingskapacitet och bandbredd. och dels hur
bandbredden pavcrkar prestanda pa ett
kommunikations-system i stort. Del
foljande ar ett fbrsok till en kortfattad
fork lari ng.
De ilesta har en intuitiv uppfattning om att
ju svagare signal, ju lagre blir overfbringskapaciteten. och att man maste ha en
bredare kanal tor att kunna ov ertora mer
information. Detta ar alldeles korrekt. For
enkla koder sa vaxer behovet av kanal-*
bredd ungefar linjart med dverforingskapaciteten. och behov et av signal brusfbrhallande ungefar med logaritmen av
kapaciteten.

Nar man har ett system dar bandbredden i
kanalen ar precis sa stor som bandbredden
hos den ov ertorda signalen kraver har man
skapat nagot som kallas ett signalanpassat filter Ett sadant filter slapper
inte genom nagot som heist brus utan for
det utrymme som signalen tar upp. medan
det ar tillnickligt bretl tor alt slappa
igenom alia de frekv enskomponenter som
kravs for att aterskapa informationen igen.
Att gore ett sadant ar lattare sagt an gjort.
sa alia signalanpassade filter som kan
gores ar lite samre an de ideala. Hur
mycket samre kallas for
demodulationsfaktom. For att kunna
jam fora olika system brukar man ibland
ocksa tala om ett jamforelsetal "specifik
ov erforingskapacitet' uttrvekt i bit s Hz.
Ett kortv agsradiosystem som ar ’ bra"
(med dagens matt) har en kapacitet pa > I
bit/s/Hz.

For att overforingen ska fungera som tankt
ar det nddv andigl att den signalenergi som

CE markningen och kraven bakom CE
market tradde i kraft 1996. R&TTE
markningen 2002

E-mark pa radiostationer eller annan
utrustning som skall monteras fast i en bi I.
eller som anslules till bilcns system, galler
Iran o med 2003. Men dar galler en
mjukstart. tillverkaren har nagra ar pa sig
at verkstalla detta.
For att fa marknadsfora utrustning i
Sverige skall anmala ske till den myndighet ( Post och telestyrelsen) som ar ansva
rig tor frekvensspectral.

Man har ratt att krava att en produkt man
koper skall ha dessa marken. Da ar man
saker pa att den uppfyller de krav som EU

sandaren skickar ivag utnyttjas sa optimalt
som mojligt i mottagaranden. For alt ta ett
exempel:
Antag ett kommunikalionssystem som
arbetar med till fran nyckling av barvagen
(Al). och att information sands over i en
takt av 10 bit s. (60-takt telegrafi). For att
kunna aterskapa teckendelamas form
behovs en bandbredd av c:a 50 Hz i
mottagaren.
Bruseffekten i mottagarutgangen vaxer
linjart med bandbredden:
(Pn = FkTB dar Pn = bruseffekten i W.
F=brusfaklom. k = Boltzmann’s konstant
1.38*10J/K. T=omgivningstemperaturen
i K och B = bandbredden i Hz) sa om man
i stallet anvander 5(X) Hz bandbredd sa
kravs det 10 ggr mera signal fran sanda
ren tor att fa samma signal brus-torhallande pa utgangen.

Varfor ar dA inte alia CW-filter 50 Hz
breda?
Orsakema till detta ar flera; dels blir
horselmoltagen telegrafi mycket onjutbar
nar det passerat ett sadant filter, dels blir
fordringama pa frekvensslabilitet mycket
store pa hade sandare och mottagare sa att
inte signalen remlar ur filtrets passband.
Det som raddar silualionen tor QRPentusiasten med ett 500 Hz-filter ar att
hjamans signalbehandling trader in och
skapar ett filter med ungefar ratt band
bredd. Men detta filter har en del begransningar. del kan bl.a. inte handskas med sa
manga starka grennkana I signaler at
gdngen.

Forsoker man sig pa ett jamforelsetal tor
detta system sa blir del 10 50 = 0.2 bit s
Hz under optimala forhallandcn. Jamforel-

staller pa radioprodukter. Man ar saker pa
att den uppfyller vissa standarder och
sakerhet miljo och inte staller till med
stomingsproblem eller olyckor med bilen.
Vidare ar man saker pa att inte produktcn
kan bli toremal tor forsaljningstorbud och
atertaeande efter en marknadskonlroll av
PTS.
SMOJZT Tilman
Referenser:
[1] Svensk ForfattningsSamling : SFS
2000:121 - 3 §
[2] PTS Forfattning PTFS 2000:1 Kap 4
"markning"
[3] PTS Forfattning ATFS 2000:8 Bilaga
5
[4] Vagvcrkets FS 2003:22
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sevis har F1 -RTTY med 50 baud 170 Hz
ski ft 50/280 = 0.18 bit s/Hz.
Konstruktoren av PSK31 har tankt ungcfar
sA han 'Hur kan man gora en
modulationsmctod som dels har optimal!
utnyttjande av energin. ooh dels tar upp sA
lite bandbredd som mojligt. Samtidigt
som den inte kraver orimligt stabila
sandarc och mottagare". Valet av module
ring foil da pa 180-graders fasskiftsmodulering (2-PSK). vilkcn har battre
egenskaper an hade till fran- och
frekvensskiftsnyckling tillsammans med
en intelligent utformad svnkron kod med
variabel teckcnlangd. Dessutom lampar sig
2-PSK-nyckling bra till att utfbra
demodulering med automatisk korrektion
av frekvensdrift. PSK31 har ett jamforelsctal av ungefar 0.9 bits Hz . alltsa nastan 5
ggr battre an AI och F1.
En fraga som dyker upp da och da ar:
"Vad hander om man matar in en
PSK31-signal i en FM-sandare? Far man
samma enastaende egenskaper da?" Sv aret
ar nej. Om man modulerar en FM-sandare
med PSK31 signalen sa kommer denna att
la upp hela FM-kanalbredden. och sedan
kommer trdskeleffektcn i FM att paverka
resultatet patagligt v id svaga signaler.
Jamtbrelsetalei tor PSK3I over FM skulle
bli c:a 31 13000 = 0.002 bit/s/Hz .
Dessutom: vad varre ar. det kommer att
kravas grovt raknat 20 - 25 dB mer efTekt
for en given rackvidd v id mottagningstroskeln. 25 dB ar c:a 300 ggr... sa en FT817 i SSB-mode skulle kunna jamtoras
med ett 1 kW FM-system.

I det toregaende har vi nosat lite pa
grundema och konsekv ensema av
informationsteoretiska resonemang. Ingen
sadan har av handling ar komplett utan att
kortfattat redogora for Shannon’s teorem
och nagra av dess konsekv enser.
I slutet av 1940-talet publicerade matcmatikem Claude Shannon en uppsats med
titeln

"A Mathematical Theory of
Communication."dar han stalldc upp en
teori lor granscma for
kommunikationssvstems kapacitet. Han
visade att kapaciteten ar dels proportionell
mot bandbredden och dels mot logaritmen
av signal brus-forhallandet (S/N):
C = B * log,( 1 + S/N). Hog kapacitet tar
man antingen om man har slor bandbredd
eller ett stort S N. En av konsekv ensema
av Shannon’s teorem ar att det gar att
signalera med ett S-N som ar godtyckligt
litet over 1 sA lange man later band
bredden vaxa.
Detta medfor i sin tur att det. enligt
Shannon, finns en kod som tillater
signalering med godtyckligt litcn felhalt
och godtyckligt hog kapacitet ned till ett
give! normerat signal brus-forhallande
som ar:
H/N o - -1.6 dB. Denna punkt kallas
"Shannon-gransen" och ar nAgon form av

Vasteras RadioKlubb - Operatorstraning!

Operatorstraning!
Nu i v antandens tider kan det vara pa sin plats
att radioklubbama uti vart avlanga land rustar for del som komma skull. Nu nar CWkravet tas bort som den sista troskeln mot
kortvagen har klubbama ett ansvar att ta.
Kan ocksA kalla det ett service atagande. men
det jag syftar pa iir att alia operatorer som v ill
ut pa kortvagen bdr gcs en extra visning om
vad man bdr tanka pa utforanden osv. Vas
teras RadioKlubb tog initiative! och genomfordc en s.k. operatdrsdag vid tva til I fallen
under slutet av 2003 Nov. & Dec.. Under
dessa tva tillfallen besdktes VRK av 20 talet
operatorer som varnyftkna pa vad som vantar
dem nar det sa ar dags. Besdkama rcpresenterades av SM4 & SM5.
VI fran VRK SM5DIC-Ragge. 5SIC-Goran.
5BRW-Hans. 5 ACQ-Donald och undertecknad 5WGM-Goran. hade spikat ett ganska
gedigel schema som skulle genomforas pa
"5-timmar". Naturligtvist blir det en hel del
forberedelse men inget overdrivet enligt oss
sjalva. Arrangemanget var ocksa ett roligt
satt att mdta nya ansiktcn.
For att ge ett sA verkligt intryck som det bara
gar. gjorde vi sa att nar det var dags att visa
trana pile-up satte vi SM5DIC ute i sin folka
buss " IIC " och han var vart rara DX med
en enorm pile. Det ar inte sa enkelt med ord

den ’*Heliga Graaf’ for modemkonstruktorer.
Dessvarre ges ingen vagledning hur en
sadan kod ar beskaffad. men det gar att
dra slutsalsen att signalen som den skapar
ska vara sa lik brus som mojligt. fast med
ett detemiinistiskt innehall. Den som
lyssnar pa sin telefonmodem kan hdra hur
lik brus den signal ar som dagens hoghastighetsmodem skapar.
Det ar alltsa lite galet att pasta att man
under alia forhallanden ska strava efter
minimal bandbredd i all kommunikation.
Bandspridnings- eller Spread-Spectrum
system uppnar sina resultat just genom att
oka kv oten mellan kanalbandbredd och
in format ionsbandbredd. men sa lange man
har endast smala frekv ensband att disponcra (t.ex. amatorbanden pa HF) sa finns
det en del att vinna pa att koncentrera sin
tillgangliga efTekt i ett sa litet frekvensomrade som mojligt.
En osedvanligt lasbar samman-fattning
av grundema i signal- och kodningsteori
finns i ref [1]. Ett mere radioinriktat
resonemang finns i [2]

att beskriva hur al It genomtordes men det
v art i alia fall ett valdigt uppskattat initiativ
enligt besdkama sjalva. VRK bjdd pa en
show som halier ett bra tag. Tack till er alia
som kom och stort tack till dom personer
som hjalpte till att gora detta mojligt. pa
delta viset tar vi hoppas att det gar bra for
operatorema nar det ar dags for dagen (D).
OBS det kostade inget att vara besokare mer
an lunchen ”20kr".
Pricken over i. v i delade ut ett certifikat om
att operatoren deltagit i denna Operatdrs
dag.
VI ser tram emot den dag da vi far genomtora ell QSO med ER operatorer som nu
biter pa nagelbanden pga. PTS utdragna
hantering av nya reglementet.

Vai mott till er alia:
73 de SM5WGM Goran
Innehallet i schema! tor dagen.
• Elik & Moral
-20mm
•SSAInf.
-lOmin
• Bandplancr
* 15min
• DX:ing
-20min
• Radio insiallningar
-30min
• Pile-up
-30min
• Split operating
-30mm
• Cluster info..
-15min
• Lunch mat
-20min
• QSL-hantering
-lOmin
• Antenn fbrslag
-20mm
• Dipol vs Rikt vs Vcrtikal
20min
•SakerhetHE
-20mm
• StbmingarLF.HF
-20min
• Video D68C. OH-Curacau. 20min
• Certifikat utdelmng.
-15min

Referenser:
[1] Kapitel 25 "Information Theory and
C oding* Reference Data for Engineers:
Seventh Edition
[2] Bandbreite und SignalRauschv erhiiltnis http: WA\Av.qsl.net
dk5ke ala.html

Yaesu-Variant av IRLP
Se engelsksprakig information har un
der.
73 de SM6HCO Tore
Han Computer-Oscar
LATEST WIRES-II ACTIVE LIST
WIRES™ (Wide-Coverage Internet Repeater
Enhancement System) is a comprehensive and
easy-to-use system for linking repeaters and or
home stations together, using Internet voice
technology Now you can talk to old friends, or
make new ones, around the world using your
hand-held or mobile radio via a WIRES-equipped
node to talk to other Hams across the country or
across an ocean This site contains information
regarding the WIRES™ Internet linking system
from Vertex Standard, and we welcome you to the
World of WIRES™'
http: //www. vxstd.com/en/wiresinfo-en/i ndex. htm I
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Teleerafi och .
samband
SM3BP Olle Berglund Hartsvagen 10.
820 22 Sandarne Tel 0270-60 888.
E-post: sm3bp@tiscali.se
Insandare

599 bk
Forts, fran foregaende nummer
Jag undrar var alia CW-entusiaster Finns?
Jag menar de v i som vill att ett QSO ska
innchalla mer an "599 bk". De som vill
samtala en stund. chatta. "rag-chewa"?
Jag har full torsiaelse tor. att rara DX
eller ovanliga prefix inskranker sina
QSO:n till ett minimum av tecken. for att
sa manga som mojligt ska fa chansen till
ett QSO. Eller da man kdr test vilket jag
gama gor ibland. da galler det att awerka
sa manga som mojligt under en begriinsad
tid.
Men langt ifran alia ar det rara DX eller
det eftersokta prefix de tydligen tror sig
vara. De kdr "contest-style" anda och
bara betersig som om de vore det. alltsa
599 bk. Inte ens det synnerligen korta
"meddclandct" ar OK. Men det ar ju sa
praktiskt att dra ivag med 5NN (599) nastan en de facto standard idag - da vet
ju motstationen i torx ag vad han far tor
rapport! Dessulom kan datom vara
installd pa 500 (default) hela tiden. Allt
som ar horbart. om an med s\ arighet. ges
salcdes 599. Kanske vill man ge sken av
att man har en sjuhelsikes kombination
antenn RX ora? Alltsa 599 till allt och
alia, alltid. Alltid imponerar det pa
nagon. Sa meningslost. i alia fall tor den
som vill ha en korrekt rapport och ett
rikligt" QSO.
Nagra maskerar sina bristande sprakkunskaper med denna "metod" 599 bk.
En del ar sena offer tor industrialiseringens lopandeband-princip. uppskruvade av
dagens snabba mediapuls. Stressa.
stressa. raska pa. nasta. nasta. Ovasentligheter som namn och QTH kan man
glomma. Sa ar det C'Q CQ igen. till nasta
minimala "contest-QSO" Den sannoiikt
krympande skaran av CW-entusiaster
krymper i allt snabbare lakt med sadana
QSO:n fbrharskande pa banden.
Jag tycker det ar sa roligt da jag tinner
en molstation som a) beharskar CW. b)
fbrstir de sprak jag kan gora mig forstadd
pa. c) ger sig lid att genomfora ett QSO.
d) gama chattar QSK. Tjusningen i delta
kan ingen ta ifran mig. och jag delar
gama med mig av den till andra. sa att vi
kan bli tier i stallet for farre!
73deSM5BRG. UIP

Club-TV / HAM Radio
May 29 at 0900 ETC
Open for your contribution
We will use Sirius 2 on 5 degs East and the downlink
frequency will be 12590 MHz. vertical polarisation.

Other parameters and more info later on can be
checked on www .parabolic.se or
www.rymdportalen.se (in Swedish only).
W’e are waiting for contributions we know of and we
can handle more for the future. And help us to reach
out. Thank you. 73 de Ben - SM6C KU
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Rapportgivning, RST
For den som har gloml den manuella bcdomningen av signalens lasbarhet. styrka och ton.
och endast sitter och glor pa S-metem. repeterar vi har den gamla tlna tabellen:

R 1 - Olaslig.
R 2 Niitt och jiimt laslig. Enstaka ord urskiljbara.
R 3 = Laslig med bctydlig svarighet.
R 4 Laslig med praktiskt taget ingen svarighet.
R 5 = Perfekt lasbar.

Signalema natt och jamnt fbmimbara.
Mycket svaga.
S 3 = Svaga.
S 4 = Rati bra.
S 5 Tamligen bra.
S 1

S2

S 6 = Bra.
S 7 = Mattiigt starka.
S 8 _ Starka.

S 9 = Extremt starka signaler.
T 1-5
T6
T7
T8
T9

= Brum m.m.
Filtrerad ton. spar a\ brum.
Nastan ren ton. svaga spar av brum.
Nastan perfekt ton. aningen spar av modulering.
Perfekt ton.

-BP

Thanks to Amateur Radio
Presentation av valkanda
sandaramatdrer fran mer an 170 lander.

Redan tor tio ar sedan kom SM7WT Stan
Gulich ul med sin bok
"Thanks to Amateur
Radio". Den rymmer
intressanta och trevliga
- bcrattelscr om och av
t
K
1 sandaramatdrer. Har
I skildras hur valkanda
I?1
• sandaramatdrer utnyttjar
amatorradio i bade lokala och intemationella hjalpinsatser. Har skildras
hjapinsatser v id jordbavningskatastrofer
och skogsbrander. Andra handlar om
hjalp med lakarinsatser eller hjalp med att
snabbt rekvirera och fa tram nodvandiga
mediciner. Det Finns ocksa historier som
ar bade spekiaktuliira och aventyrliga.
Men boken ar kanske framst en person lig
och familjenara presentation av manga
valkanda sandaramatdrer. Ibland ar del en
reseskildring fran en DX-expedition.
Omkring 180 amalorer presenteras l ex
3D2QB. AB4VM. CT3FT. CX4HS. CX4HS.
DJ8WL. DK2WV. DL1VU. DL9GOA.
DLIVU. HJKRC. HB9QQ. HK7 SM5HVJ.
KI WHS. K4SK1. KB2GSD. KB7VD.
KH6CC. LA9EIA. LU7XB. LZ4DX. N7NG.
N7RO. OH 1 RY. OZ2UA. PAOGAM.
PAOGMM. SMOAGD. SMOGU. SM5XW.
SM5PBX. SM6UKA. SM7AIO. SM7BG.
SM7DO. SM7EQL. SM7PKK. SM7XU.
W4DR. W5UN. W6DU. WB6T1G. VK2HF.
WP6TIG. ZP5JCY och ZS6EZ. Det som jag
saknar mest ar ett utforligt innehallsregister med index. Forfattare ar Stan
SM7WT. Engelsksprakig utgAva. Boken
finns i sortimentet hos SSA HamShop.
Pris 110 kr.
SMORGP Ernst

SM6CRM aktivsom SK6W i NAC

SK6W aktiv i NAC
Nordic Activity Contest. NAC har blivit
mycket popular. Tavlingen som gar pa
tisdagar har samlat manga deltagare.
SK6W deltager i tavlingama pa 2M och
70 cm. Vi har just fatl en klubblokal och
boijar trafikmassigt bli battre for varje
deltavling. Vi hoppas snarl kunna mata
oss med klubbstationema som ligger i
resultatlistans topp. SM6CTQ

r
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SpecialstatioDema for SCAG30 hors du aktiva pA alia
band. Alla forbindelser
verifieras med ett QSL-kort
med regler for de olika
diplomen under jubileumsiret.
SM6CTQKjeII

SL-testen - contest Maj!
Sc QTC Contest-sidoma samt
www.fro.se. klicka amatorradio for
vidare information.
73SM0OYLars

QTC Nr 5 2004

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

Hello V-U-SHF-lovers
Mycket har hant som
Ni vet de senaste
veckoma kara vanner.
Morsekravcts borttagande ar nu ett
faktum! Manga debatter om repcatrar,
stadgar och motioner infor Arsmotet,
som nu agt rum. har tagit ud i ansprAk.
Bra med skiIda forumen sA att vi kan
debattera direkt om alia frAgor
Regelverk skapas med forhoppningen an
alia foljer dem da det bygger pa frivillighet och god hamspirit. Kanske var det
battre torr da PTS detaljstyrde allt? Vill
inte tro det sjalv att vi inte ar kapabla att
styra sadana saker som frekvenstilldelning. certifikattilldelning och gora
v ara radioniit sa bra som mojligt tor sa
manga som mojligt pa friv illig basis’

Mer som hander ar kravet att vi snarast
maste QSYa fran + 1.6 MHz pa 70 cm.
Vad jag fbrstatt sa kommer det nya
satellitcr som eventuellt tar dessa frekvenser som "vi lanat" i ansprak. Vadjar
darfor till er alia att flytta ner era
repeatrar till - 2 MHz eller normala -1.6
MHz.
Enda omrade som maste undantas fran
2 MHz till arets slut ar granstraktema
mot OZ da de inte flyttat sina digitala
digipeatrar och annan digital trail k fran
segmentet fbrran till arets slut!

Ni kanske sett att repeated istoma uppdatcras snabbarc nu. Jag har faktisk lart mig
att gora det sjalv nu sa ni kan komma in
med kortare informationer om era
repeatrars status nu! Lovar tbrsbka fa in
det over dagen!
Gladjande ar ocksa att vi fatt den forsta
digitala repeaiem registrerad! Nagot tor
stockholmama att ta tag i efter som del ar
valdigt smalbandigt! SM3AFT DR var
fbrst ut pa RU390 pa modulations sattet
10F3 Digital voice! Han har lovat komma
med rapport om hur det gar framover.
For mig har det varit trist att ha varit testQRT pa 2m pa grund av antennhav eriet.
Men torhoppnings vis ar SK2AZ back on
the band till Maj testen

73 och val mott pa banden
de Anders SM2ECL

Repeaterdiskussion pA Arsmotet
SKOMM Stockholms Skargards Sandare
Amatorcr med ordforande Peter Stenberg
SMOXKO hade lagt en Motion om regler tor
repeatertralik i Stockholm, med omnejd.
Man yrkade ioljande:
• Alt repeaterkordinalor och repeaiergrupp ulscs av
SSA. som ansvarar seleklivi tor SMO. Koordinator
har med mandat all konirollera och tordela kanaler
inom disiriktei. Samordna repeaters med lag
am andning etc.
• Att repealer pa 2m skall vara konstruerad tor 12.5
khz kanalseparaiion. Pa sikl skall man arbeia tor
detta aven pa 70cm.
• All repealer skall identifieras sig pa CW. tom
eller annan signalering som gbr den unik och
identifierbar.
• Eti Ibrbud mot barvAgstyming. repealer skall
bppnas med 1750. DTMF eller CTCSS.
• Att repealer skall klassas efter akuv ilel. del ger
mdjlighel ait placera de repealrar med lag QSOfrekvens pa samma kanal med olika
bppningsmeioder
• En ny plan med kordninering av repeatrar i
Stockholm med omnejd med hansvn till typ av
anv andning. QTH. Erp. driftsalt etc. las fram.
.• Alt repealeroperaldr. klubb eller enskild
forbindcr sig med ell av tai att folja de regler och
krav som stalls.
• Alt repealer som innehas av klubb eller torening
skall inom sig uisc en personlig ansvarig signal som
skall koniakias tor problcmlosning om del behovs.
• Offenilig information, all information om akiuell
status pa anlaggningar i drift, nya ansokningar etc.

SM5LBR Rainer
hade synpunkter
pa repeateranvandningen.
Han menade att
ytierst ans v ariga
tor att repeaterkoordineringen
inte fungerade
berodde ytterst pa S
styrelse. Dartdr
horde inte styrelsen fa ans\ artrihet. ansat:
LBR.
skall tinnas pa SSAs hemsida.
Styrelsens yttrande v ar alt SSA inte hade mandat
all reglera den anvandning som anges i molionen.
Styrelse arbetar sedan en nd med all ularbeia
riktlinjer och rekommendationer tor anv andning
av repeatrar. i enlighei med beslutel v id torra
arsmotet.
Molionen todde en liv lig diskussion dar man i siort
sell varense om manga av delproblemen. SSA har
ingen befogenhel att slalla v illkor eller all bestraffa
da PTS ej deialjreglerar frekvensema. Man kunde
konsiaiera ati de repeaieransvangas v ilja all
friv illigl underordna Mg ell regelverk ar enda
framkomliga vagen all na en losning.
SSA:s ansvariga arbetar med all skapa eit sadant
regelverk och har vid olika samlingar konstaierat
all samarbelsv iljan inte ar pa lopp.
Arsmotet besluiade all molionen skulle anses
bcsvarad och ati styrelsen skulle fortsatta arbeia i
molionens anda.

Kommande Tester

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

14.00- 14.00
r.oo - 21.00
17.00- 18.00
18.00- 19.00
19.00- 20.00
17.00- 21.00
18.00 - 22.00
06.00 - 10.00
17.00- 21.00
17.00- 21.00

SSA Nordi ska. 24 tim. 50 & UP
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

Juni
I juni
3 juni
3 juni
3 juni
8 juni
15 juni
19 juni

17.00 - 21.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00- 20.00
17.00 - 21.00
17.00 - 21.00
14.00- 20 juni

144 MHz NAC
28/29 MHz NAC CW
28/29 MHz NAC SSB
28/29 MHz NAC FM
432 MHz NAC
1.3 Ghz NAC
14.00 Reg I 50 Mhz

NAC. SSA nordiska. SMOH oeh Reg I 50 MHz
loggar till mig.
A dress i nilan i bdrjan pa
spa Iten.
EDI loggar med unika
filnamn till jag heist ha !
Alla tider i GMT (/). alltsa
+2 sommartid
Om inte e-mail adressen
\ hfcontest@svessa.se
fungerar. an \ and
tommy(a bjomstrom.se!

Repcaterkoordinator och scktionsledare \ HF
QTC Nr 5 2004
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SK7MW tar hem l a platsen pa allt utom 50 MH/
i mars men i klubbtavlingen rar man inte riktigt
pa de manga loggama for CT och BL. Flera
missar alt del ar 500 i rutbonus pa alia band i ar.
Kolla crt langsta QSO speciellt noga. det ar latt
alt missa tex OHOzomas locator.
Maj blir en testintcnsis manad med SSA nordiska
och SM-OH landskampen. Hjalp mig med unika
filnamn pa edra loggar och kommentarer och sand
gama in loggen sa fort som inojligt. Las pa
resultatsidan om nya forslaget pa testdagar tor
2005 som skall diskutcras pa nordiska vhfmdtct i
j un i.
73 Tummy SM6NZB

Klubbtavlingen
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QSO
34
29
31
33
29
16
16
17
2
4
2
I

•

:r

Tommy Bjomstrom
e-mail:
vhfcontcstfa svessa.se

12 69
10 Je
7
7.92
;“
|”
* JJ
UJ

vhf
SK0BU: Mycket pa gang pa THR!
NAC-144. uppdatering a\ Rupert
AMPRNET. saint provtorrattning av
nv radioamatdr. 73 de SK0BU
Tekniska Hogskolans Radioklubb
Stockholm
SK3BG: Daliga konds. vi horde bara
sm3. aurora mot slutel. men ingen
cw-operator tyvarr.
SK3LH: Kul test i skogen med accar
och elverk. Synd att kondsena inte
var pa topp fran var topp +200M oh
SK6QA: Lite svaga sigs denna
gang.Synd att bara UX och CT
hordes har nere. 73 de sk6qa co op
sm6hdv.
SK6W: Missade SK2AT. Norrsken
fran och till mot slutet. Totalt mycket
daliga konditioner med hog brusniva.
73 SM6CTQ. SM6CRM och
SM6BBM
SK7CY: Konds lite over normala.
bast i sydvast aterkommer nasta
manad fran sommar-QTH
med 360
.
grader fri horisont!!!
SM2VBK: Rolig test med varierande
konditioner och med aurora sista
stunden. Rikta norrut! 73 de
SM2VBK. Micke

1,67
0.77
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Testledare

Poang
188771
12719
10945
10735
9949
8793
8604
8201
7910
6318
5974
5552
5215
4723
4574
4178
4176
3810
3361
3313
3218
3187
2912
2536
2432
2417
1890
184£
1687
1323
1213
1184
1180
538

w
*
2*1 2X 2• 3

Po&ng
32244
32031
23789
20494
18824
1548B
13919
13563*
11045
10954
10708
10659
8569
7924
7690
7255
7145
6609
6523
5260
5008
4997
4945
4801
4378
2522
1675
1255
1111
1091
524
521

QSO
30
28
25
20
14
12
16
10
14
11
13
8
16
13
10
6
10
10
6
9
7
7
10
3
6
9
6
4
4
3
3
4
3
1
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QSO
54
50
41
38
35
27
24
23
20
21
24
19
15
17
17
12
12
8
14
10
8
10
9
8
9
9
4
2
7
4
1
1

I

SM’DEW

<6
44
40
49
32
45
36
40
29
25
23
25
20
27
21
23
25
is
19
21
29
24
15
14
13
17
17
19
12
14
15
15
14
21
12
13
19
9
9
8
7
10
8
13
9
12
11
7
5
7
10
5
5
8
6
9
6
4
3
3
1
1
4
3
3
1
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Bi
121
77
73

OHiW

SM'BHM

QSO
258
143
134
118
77
80
53
81
71
69
64
52
68
65
52
52
67
73
63
69
46
49
48
48
40
47
35
55
30
31
32
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19
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18
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14
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9
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14
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9
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8
11
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5
13
8
8
4
4
13
9
8
9
8
5
5
8
11
12
10
6
2
8
3
3
4
3
5
4
8
3
3
2
2
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TESTRESULTAT

5-10-24- 47)
6. 9. -. -)
7. 9. 1. -)
8
8, 3
1)
910, 3. ->
8
7. 3. 1>
4
5. -. ->
5. 4, -. -»
4
5.4
-)
2,
->
-.4
-)
2.
->
1. -»

Poang
44038
39222
33380
33113
30359
18669
17439
8700
2860
1370
670
530

SM3BEI: Hej och tn.x alia lb QSO’s. C’ond.x usla. auroran
gav en del och stundvis var tropon skaplig. Kraftig blast
upp till storm med sno o rusk bidrog nog till den daliga
tropon. CU GL Lennart - SM3BEI
SM3KYH: Korde bara I limine pga dotras 13-arsdag.
Betvdligt battre drag med nvtt PA.
SM3XJB: Kul kora test igen. fast del blev inte sa manga
QSO*n fran mitt nya QTH. Maste upp med en battre
antenn. 73/88 Paula

SM4GRP: Bedrovliga conds. Drog ur pluggen 22:00. Kul ..nd~
SM5MX: Stora saker pa gang, nu t ex bytt till ulomhusantenn: 5/8
vcrtikal pa 3-metersmast. Vagade ej ga hogre pga blasten.
SM5YJM: Far vail vara nojd. antennen sitter fast i vastlig riktning
SM6DBZ: Bra conditioner och god aklivitet men horde inte Gotland!
Tack tor den har gingen VY 73 fran Lysekil JO58RG de Svenne.
SM6L: IIB9CV inomhus med IC-706 !70w. HRD: SK0UX. SK0CT.
SK4AO SMI LPU. LA2CFA. SK7CY 73 Tommy SM6NZB
OTC Nr 5 2004
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Klubbtavl inijtn
Loggar
V
6
6
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1

Poang
58288
57295
43460
21275
16121
15446
14300
14150
13574
13572
13424
13193
12636
12434
10861
8220
7708
6676
6660
4866
3124

KlubbPoang
1000.00
982.96
745.61
365.00
276,57
264.99
245.33
242 76
232.88
232.84
230.30
226.34
216.79
213.32
186.33
141.02
132.24
114.53
114.26
83 48
53.60

KVAATALSTtSTFR

■

Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sussna
43460
21275
16212
15446
15314
14745
14300
14150
13610
13574

Forra
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Antal KI poang
4
3232.SB
4
3120.54
4
2756.49
4
2066 96
4
1633.39
4
1507.62
4
1134.58
4
932.75
3
741.75
3
687 06

KVARTAL1

Forra
( 1)
( 2)
< 3)
( 6)
( 4)
( 5)
( 2)
(10)
( 8)
( »)

VHF

SD5DS: Op: Daliga konds sa jag var inte QRV hcla tiden. 73 SD5DS d.v.s.
SM5KNV, Leif

SKI BL: Hej. en sedvanlig KVA-tesi med troga sondags conds. Varfor ar ofta son
dagar utan conds..? Ett undantag . mot dclar av SM0 som var mycket sta rka
denna morgon. Korde bara 2 timmar. 73 de Jannc SMIFMT op at SKI BL

SM6ONH: nil conds. ganska lungt test med fa stationer igang. Vai mott. 73 de
Gerhard SM6ONH
SM6V: Mycket konstiga konditioner om del nu fanns nagra att prata om. Tack a
Ila och pa aterhorande pa nac!44. Christer SM6VAO

•

8

a

M

O

Antal
3
3
3
3
3
3
1
1
3
1

Sunma Fore*
119276 ( 1)
100947 ( 2)
99329 ( 3)
87382 ( 4)
65199 ( 5)
53066 ( 6)
35442 ( 7)
33380 (-)
26203 (
17965
8)

I

9)

K

H M

Mars

Antal
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3

hssmm-s
............d

Forra
( 1)
( 3)
{ 2)
( 5)
( 7)
( 4)
( 8)
(18)
( 9)
(10)

"E O

Summa
86942
69974
66870
47601
38444
35711
31627
29488
29156
28793

Fori
( I)
( 2)
( 3)
( 5)
( 4)
( 6)
(12)
( 7)
( 8)
( 9)

w

5unau
159448
117284
110695
91975
57821
55035
54277
52919
52640
48658

HXKHO
Nr
Call
SK7MW
1
2
smosb:
SM7ECM
3
4
SN0DFP
SM6AFV
5
SM3BEI
6
7
SM5QA
a
SM6QA
9
SK0CT
5M7GEP
10

-sa

I

SHF
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

i

UHF
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Summa Forra
385958 ( 1)
236331 ( 2)
166856 ( 3)
134854 ( 7)
120549 ( 4)
105070 ( 6)
105052 ( 5)
104499 (11)
104040 ( 8)
103413 (12)

°

5 — . .................SSi

TIO I TOPP
aktivitetstester t.o.m.

Suawna
56500
40302
32474
27719
22948
22844
19316
18137
17832
17578

Forra
( 1)
( 3)
( 4)
( 2)
( 7)
( 5)
(12)
( 6)
(11)
( 8)

KI poang Forra
3000,00 ( 1)
2137.58 ( 2)
2010.68 ( 3)
1390,63 ( 5)
1375,3B ( 4)
1066.96 ( 6)
769,58 ( 7)
741.75 ( 8)
687.06 ( 9)
656.18 (10)

SM6ONH: Markliga konditioner uppoch ner.
splatter.brus.stromavbrott emellan och sen
knappt IX0V ur uttaget.Auroran torsvann lagom
till testen.Hi. Norrut delvis fina oppningar som
torsvann snabbt.73 de Gerhard
SM6V: Jaha. mycket qsb och varierande kon
ditioner. horde Aurora i den senare delen av
testen med dog ut ganska fort. Annars trevligt
som vanligt Christer SM6VAO
SM6VTZ: Korde fram till 22tiden fastnade i
telefon. Missar som det ser ut nu nasta test
tvvarr. Men vem vet jag kanskc blir QRV iinda?
73 de SM6VTZ Christian
SM7XYQ: Konstiga konds idag. Snabba kast.
Horda men cj korda Bia: OZ5W.SK0CT

UHF
SMOEPO: Not bad with normal condx and only
1.5W. 73’sde PeO
SM0FZH: Bra test med god aktivitet och nagon
skvatt aurora samt lite tropo.
SMI HPV: Korde bara nagra timmar denna afton.
Kul med aurora i borjan av testen . Tack for
qso:n och pa aterhorande 73 de kalle SMI HPV
SM2VBK: Starka signaler men ej sa manga qso.
Avslutar tidigt pga trolt efter h elgens bravader
med bland annat loppis i E-tuna. Rikta norrut!
QTC Nr 5 2004

73 de SM2VBK. Micke
SM3AKW: Trevi ig test !! Aurora upp
och ner. Halvt qso OZ2LD och
SM7EOI
SM4HEJ: Hej alia som jag horde. Med
2.5 W ar det svart! Behover ett
slutsteg. sm4hej@xpress.se 73 de
Wicke i Valberg
SM6MOJ: SvdrQRM fran LPDhorlurar. Forsta contest med Loggerprogrammet.
SM6VTZ: 3-vlig test med mveket
QSB. Riktigt manga aktiva. kul! Kor
23cm fran Alpema nasta vecka. not.
73 de SM6VTZ Christian
SM6VYK: Jobbade formiddag. korde
7 qso pa 40 min. Starkt jobbat for
mig. taskigt qth. 73 de sm6vyk.
SM6YOU: Forsta 70 testen med riktig
rigg och antenn. Hade lite SWR i
antennen men det gick ganska bra
iallafall. Mycket QSB idag. Vai motl i
nasta t est! 73 de SM6YOU
SHF
SK7CA: Hyfsade condx. Hade pro
blem med bugg dator sa det tick bli
handpump, i nget kul att ropa eq utan
dator:-) 73 Tobbe SM7EOI
SM0LCB: Endast QRV pa halvtid
denna test. Gick dock tint men visst ar
det tri st att ligga och ropa C’Q pa
1296.120 nar alia andra VFO stannar
x id 150 hihi. Trots detta var det nagra
som hittade ner och tack for det. de
ULFLCB
SM1FMT/1: Elande... bara 4 QSO
och en stromforbrukning som motsvarar 150W i RX-I age. Snacka om
’heating” i ladan, ingen storre risk for
kondens iaf. N agot allvarligt tycks ha
hant uppe i masten... 73 de
JanneFMT med co.op. LaddaHOW
SM1HPV: Endast lokal qso.
SM1BSA. Inget annat hort eller kort.
Conds ?? 73 de Kalle SMIHPV
SM6AFV: High activity even in SM6,
condx normal, missed some heard
station, he ard nothing from SMI.

MIKRO
SM3BEI: Hej alia o tnx QSO’n.
condx usla (utom pa 50M aurora), enda lb sigs var fran
ES5PC. QSO di rekt pa I min. trots
stort avstand !! svaga sigs fran
7ECM. o alltfor korta reflexioner
fran 7GEP ! cu nasta test gl
Lennart -3BEI

SIX
SK4WV: Inga hojdarkonditioner
men en del aurora gav poang
SM0TSC: Kul test med lite
aktiv itet. Kul med G4PC1 &
GM4WJA via MS. lick inte
komplett med IK2FIL SM0TSC
SMI HPV: Annu en test med daligl
rcsultat. stationer horda. bl.a.
OH3BHL. OZ9KY. OH3XA.
SK0CT och SMOBSO + nagra till
som jag inte uppfattade signalema
pa. Hoppas pa QSO nasta gAng. 73
de Kalle SMI HPV
SM6DBZ: Storde TV- anlaggning.
Byte av antenn till nasta test. 73 fr.
Lysekil JO58rg de svenne!
SM6VYK: En dalg test, horde inga
norrman. endast en dansk. Ingen
fran SM0. eller SMI heller 73 de
sm6vyk...

VHF-UHF-SHF -mote
Aland
Det 26:e nordiska VHF-UHF-SHFmotet - pa Aland.
Radioamatortekniska Forbundet i Finland
(RATS) ar stolt all presentera det 26:e
nordiska VHF-UHF-SH F-motet som nu ager
rum den 11 - 13 juni i Kanngsundsbyn. pa
Eckcro. Aland.
Moten tar plats i en underbart miljd i A lands
vackra skargard.
For mere information ochreservering. ga till
RATS w ebbsidan.
http: vvww.rats.fi \usht2004
Vi sespa mold!
73.RATS
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2003-06-27
2001- 09-21
2003-09-30
2002- 07-16
2003- 12-29
2004- 03-29
2001- 05-25
2003-12-31
2003-12-30
2003- 11-30
2004- 02-25
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2003 ■■■
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0
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2003-12-31
2002- 07-16
2003- 11-10
2002-11-26
2003-12-30
2004-02-25
2002-03-06
2001- 05-06
2002- 10-09
??’? ob n
2002-08-17
2003- 12-29
2004- 03-29
.
•
2001- 05-25
2002- 04-11
2902-06-08
2003- 06-30

Topplistan uppdateras den sista i mars, juni,
September ooh december. Listan galler korda
rutor pa de olika VHF banden. endast de som
rapporterat de senaste tre aren publiceras. Jag
liar dock alia resultat sedan listans bdrjan
1973 vilka publiceras vid ojamna mcllanrum.
Ditt eget QTH skall ha bcfunnit sig inom en
cirkcl med radien 50 km. Listan upptar
placering, call, antal korda rutor (JO76), fait
(JO) och DXCC. Overbryggat avstand for de
olika utbrednings moderna Tropo, Aurora.
Meteorscatter. Sporadiskt E. Manstuds. F-skikt.
Aurora-E. Regnscatter. Skicka era resultat och
synpunkter till SM 7G VF/Kjell
(K-.larl@algonet.se. Galtovagen 61. 352 44
Vaxjo).

SSA 10m Mars
FM

CW
PtacCM
MSM
1
2
7S2E
3
SMOLQB
753A
3
5
SM0EP0
5 SM0HPL
SV5AJV
5
5
SM0DWF
SM06SD
9
SK38P
9
11 SM3VDX
12 7S0A
12 SK6NP
14 SM2JE8
15 SM4TU
16 SM2W
16 SM7CQY
18 SM3EAE
18 SM6H3D
18 SM6V

LoCi!0'QSdSM-3i$! 1Rutc
6 13
JP8OJB 19
KPO4KE13
4 10
3 4
JO89XK 8
1
JP82QK 6
3069XM 8
2
J099C1 8
2 3
JP89W 8
2
JO99C1 8
2
JO99BG 6
JP81MH 5
3 4
JP73GO 5
JO89VJ 5
J068MB 3
3 3
KP05QI 4
1 3
JP70MV 2
2 2
KP03DR 2
i 2
J065UP 4
0 1
JP73GO i
1 1
JO57VB 1
1 1
JO57WP 1
1 1

Totfrl
38
27
15
15
13
13
13
13
12
1?
10
9
9
6
5
5
3
3

2

Locat<xOSOSM-d»5t Ruioe
JP80J8 20
6 u
KP04KE14
4 11
J07B© 12
5 7
J065MR”
1 4
JP82QK 6
3 6
JO89XK 9
J076MN 7
3 3
J066JA 9
1
3 i
JP81MH 5
JP83QA 5
5
J078LS 7
3
JO57VR 5
1 5
2
■■■ • ■
J099CI 6
2
JO996G 6
2
JO89XM 7
1
JO78MG €
JO89VJ 6
2
JO68MB 4
4
KPO5QI 4
1 3
1
JO78UJ 5
1 2
JO76BA 3
3
JP89WI 5
2
JO67XV 4
JO67B0 4
1 2
JO67IL 4
1
JO57WP 3
1
KP03DR 2
1 2
J069KR 1
1 1
JP736D 1
1

2

2
2

i
2

TOM
16
15
14
13
13
13
12
12
11
11
11
10
10
io
10
9
8
8
5
6
8
7
7
6
5

PIKTOWI
1
SM5IHC
2 7S2E
3 SMOLQB
4
SMOOW
4
SMSSUM
4 SMOEPO
4
JP82QR
4 7S3A
9 7S0A
9 SK38P
11 SM7CO*
12 SM5AJV
13 SMXJMU
’3 SM7£j
15 SM5UF8
15 SM6NP
17 SV6WD
IB SM2JEB
18 SM4AI
18 SM5U
21 SM3XRJ
22 SM3VDX
23 5M5FAJ4
23 SK6AW
24 SM6V

blivit I QSO - I rula

0

26

DXCC
3
2
1

T
241
168
0

5
4
3
3
3
3
2

•5
13

13
14
15
9
12
5
13

9

a

10

3

•9
■9
18
18
17
16
16
16
15
12
11
11
9

J

2 poiing x 0(SM distrikt) = 0

I loppas att det valjs Locatorruta som multipel sa man undv iker alt fa noli i poang for all bara
kora OH stationer Har uppc liggcr Vaasa bast till tor FM QSO’n. rakt over valien, om L mea

eller Skclleftea hamsen inteirpa!!

Rainer sm2dmu. Rigg IC-775 DSP - PA. Ant 3 x (2 x 6-

el vagi)

SL7ZXW Vi (SM7MXP. SM7XFZ. SM7YBG. SM7YHFI bemannade SL7ZXW i gar tor alt

kora testcn Men.,

det \ ar som en a\ de simsta 70 cm testema. d\ s brus. brus. brus. Vi horde

i alia fall SM7FG<i med 33 pa sax al lelegrafi som telefoni men tji! Alltsa inga QSO denna
gang. UtrustningTS50S • IC735och3el Yagi - (iP.Detkanskebhretinyiitorsdkna hgang!
HalsningarfranKosiu Jannc-MXP

0

o£oo1

SKOCT

Fa#
1
1
1

Totati
8
8
7
6
6
6
6
6

7S2E Horde bare Jah pA f M-vilkctgax 2poang. Om SM distnken vantcn mullipel hadcdet

SM2YIZ: SOAPBOX: KenwoodTS480SAT I00U
24 GHZ
SM6ESG

LocarorQSOSM-O<s1 Rutor
1 2
J099CE 5
J089XK 5
1 2
1 2
J089XM 4
J066JA 3
1 2
J078I0 3
2 1
J089VJ 3
1 2
J099CI 3
1 2
IO78MG 3
2 1
J078MN 3
1 1
1 2
J099BG 2
J078LS 2
1 1
JP83QA t
1 1
J069KR t
1 1
J057VR 1
1 1
J078UJ 1
1 1
JO57WQ 1
1 1
- 1
KP04KE t
JO65MR !
- 1

TouA tor dt som kon me< an n Mass

SS8

PUcCafl
SM5UC
t
7S2E
SM55LH
JV
4
5
7S3A
6
SMOLQB
SMBUK
7
7 SM7EJ
7
SK3BP
10 SU3XRJ
to MW
12 MBtt
7
12 SM 1 M
15 MOBSO
15 SMOEPO
15 SM5L
15 7S0A
19 SK6MP
20
20 SK6AW
20 SM5FAK
20 5M7BHM
20 SM5V;
20 SM7EIC
26 5M6MGZ
M SM68GP
28 SM6V
29 SM2V1Z
30
31

PucCa-*1
1
SM0UMU
1
SMOLQB
3
SMOEPO
SM7EJ
4
4 SM5SUH
‘SGA
4
4
SMOOWF
SM5U
4
9 SM5UFB
i
SMQBSO
11 SM4W
12 SM3XRJ
12
•2 SM6IOD
12 SM5FAN
•2 SK6AW
17 7S2E
17 SM7CQV

2003-11-09
2DW-03-15
2BB14M1

Dipol pa4 meter, kordede2 jag

horde...

QIC Nf 5 2004

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

Denna manad skall vi titta bakat och framat. Manhattan style ar ett begrepp
bland egenbyggare. Minga ar vi som vill forstA en PIC-krets inre vasen, kan vi
kombinera det med amatorradio ar bara trevligt. En liten iterkoppling mot
egenbygge av effektmatare och antennanalysator kommer ocksa. Sedan skall vi
soka inspiration Gin intemationella QRP-tidskrifter.

Nostalgi - Det nya kopplingsstodet
Manga ar vi som minns hur riggar i gamla lider
(Jmf. Heathkit-riggen i form manadens spall) var
uppbyggda pa stalchassie. Komponentema satt har
monterade inellan kopplingsstbd. Sannmgen att
saga langtar jag inte tillbaka dit tor egna
byggen. Inte sal land ar det trangt o
knoligt att komma at att gore andringaroch felsokning.
Tekniken gar framat (?)
och nu jobbar vi som
inte ids gora v ara egna
Tangen jag
kretskort
exempelvis
anvander koptes
med den sk. ”mantor 295.- pa Jula.
hattantekniken”. Tekniken bygger pa all man lillv erkar sma lodbar med en
halslagnmgsiang. Dessa limmas pa ett kretskortlaminat. Mellan oama placeres sa komponentema.
Flexibiliteten ar myckel hog och man kan fa till en
riktigt hog packningstiithei. For nagon vecka sedan
hade jag gladjen alt aterknyta bekantskapen. Detta
efter det att ha skafTat en lamplig tang. Bygget
handlade om en RF-efTekimatare med den Fina ICkretsen AD83O7 fran Analog Dev ices.
Som syncs har jag byggts med bland annat
ytmonteradc komponenter trots att kretskortet ar
byggt med lodbar. Del funkar jattefinl om man har
en god syn eller som jag behover anvanda en bra
lupp. IC-krctsama sitter monterade pa sma bilarav
Veroboard (expert mentkort). Giv etv is maste man
inte anv anda dom riktigt sma komponentema utan
man kan aven anvanda stbrre. Men jag gillar
utmaningar sa dartor kom dom riktigt sma grejoma
from trots min lite risiga syn. Mera bilderoch text
tinns pa min hemsida [2J. Har du inte tillgang till
Internet sa skickar jag gama over en utskrift mot
returporto. Beretta gama om dina egna bravader
med denna teknik.
Antenna Analyzer II by AMQRP
American QRP Club har sedan relativ t lange forsett
oss med intressanta konstruktioneroch byggsatser
for egenbyggare och vetgiriga. Nu har dom en
mycket intressant plattform pa gang, som bland

Antenna
Analyzer ar en
plattform for att
inte bara bygga
en egen
analysator- Aven
DSP och
fjarrstyming ar
spannande
funktioner.
annat skall kunna anv andas som anlennanaly salor.
Det handlar har inte bara om all ges mojlighetcn att
kunna bygga ett kraflfullt instrument. Ulan inte
minst handlar det aven om att Iara sig hur det
fungerar och v ad det kan anvandas till sammtidigt.
Analysatom innehalleren matbrygga liknandeden
i MFJ-259B. Den inbyggda signa Igeneratom ar inte
som i MFJ259B av frisvangandeoch ganska instabil tvp. Har handlar del om en generator som ar
uppbyggd meden DDS. Mycket noggrann frekv ensgiv ningoch inte minst mycket stabil Ibsning. Fbrdelen blir aven den alt man inte bara kan fjarrstyra
generatom utan hela analysatom fran exempelvis
en PC. Pa delta satt kan man aven plocka ut och
bearbeta matdata.

Plaltformen skall dessutom kunna bcslyckas med
en DSP-modul tor all kunna gora signalbehandling
Visserligen ”bara”pa”LF-niva”. men ack sa inlressant. DSP-modulen kommer fran KK7P vilket bbr
borga tor intressanta experiment. Undertecknad
har en sadan DSP-modul i en Elecraft K2.
Plaltformen Finns (fanns) tillganglig att bestiilla i
byggsats v ia klubbens hemsida. En liten nackdel
med delta gang maste v ara att dom inte verkar ha sa
varst store serier pa sina byggsatser. Sa nar man ser
ngt som ar pa gang sa maste man v ara snabb som en
kobra och sla till.
Titta in pa hemsidan medjamna intervallochtittapa
v ad som ar pa gang. Dom har mycket hog kv alitet
pa grejoma och serv icen ar myckel god trots att det
hela bygger pa frivilliga krafter och entisuiaster.
En massa spannande 1 itteratur for inspiration
AMQRP-ganget
ger aven ut en spannande
tidskrift med namnet

o
• •MA

i

2

Med manhattan style kan man bygga pa
liten vta utan etsat kretskort
QTC Nr 5 2004

Homebrewer fran
AMQRP aren
utmarkt skrift som
inspirerar till
egenbygge.

Antenna Analyzer ar en
plattform for att inte
bara bygga en egen
analysator- Aven DSP
och fjarrstyming ar
spannande funktioner.

HOMEBREWER Senaste numrct ar pa styva
50 sidor och ger en hel del lasvard information for
ailaosssom ar vetgirigaoch v ilI ha I ite inspiration till
egna byggen. Ov an antennanalysator beskrivs delaljerat men aven andra byggen sasom antennbyggen. naldelar. DDS-generator eller nagol sa
spannande som en egenbyggd vaderstation. Ett
siirskilt intressant bygge fastnade jag for i PIC-EL
(Ej att torvaxla med Antenna Analyzer). Delta
projekt liar till syfte all pa ell enkelt och trevligt salt
formedla kunskap om programmering av PICprocessorer. Somen trev ligbieffekt tar man iara sig
alt lata PIC-processom styra en DDS-generator.
Denna kan da anvandas som signalgenerator eller
kanske VFO i nagol kommande bygge. Den typ av
processor som anviinds ar I6F84A. men kunskapen kan givetvis overtures aven till andra typer.
PIC-EL tillsammans med manga andra fina byggen
Finns att bestiilla genom gangets hemsida [3].
Nar \i anda ar inne pa I itteratur for inspiration si vill
jagdra en Ians fortidskriftema frail QRP Amateuer
Club International och DL-QRP-AG. Den forsta
publiceras i USA med namnet ”QRP-quarterly”
med material fran olika bidragslamare over hela
viirlden[4]. Den sistnamnda publiceras i Tyskland
(pa tyska) med namnet ”QRP-report”av del tyska
QRP-ganget DL-QRP-AG [5] under ledning av
DL2FI Peter Zenker.
Bada ar mycket professionellt utlorda i A4( Letter )format med myckel I’m layout och innehall.
Det Finns givetv isen uppsjdytterligareQRP-skrifter diir det engelska QRP-ganget (QRP-G)[6| liar
sin klassiker i ’’SPRAT”.
Nu harv i bullal uppordenligt med inspiration in lor
sommarens egenbyggen. Att bvgga och Iara ar en
mycket tin kombination. Passa pa att kombinera
della i sommar.
Och som alltid: Lodkolven skall \ ara varm!

Tilman SMOJZT qrp

QRP- Quarterly ges
ut av QRP Amateur
Radio Club Interna
tional[4] pa engel
ska.
Referens:
(I ] JULA vvvvw.jula.se llaltangset artnr. 600213
[2] SMOJZT http: radio.thulesius.se
[3] wwu .amqrp.org - Amerocan QRP Club
[4] QRP Am. Radio Club Int. www.qrparci.org
[5] DL-QRP-AG. wwu.dl.qrp.ag.de
[6] G-QRP. www.eqrp.com
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Nyblivna amatdrer ar valkomna att informera SSA:s kansli. Detta galler Sven ieke
medlemmar. VSr ambition ar att fS ett sS komplett register som mojligt over alia
svenska sandarcamatdrer och lyssnaramatorer som ar medlemmar i SSA

Nyalivstids
medlemmar

Ny anropssignal och ny medlem
SM3YUB
Peder Osterberg

Bland tordelama:
• 10% pa HamShopx aror
• QTC resten av livet
i
• Aidrig mer medlemsavgiftiSSA

Lerviksberget 1 E
Rydsvagen 362 C

820 22 Sandarne
584 39 Unkoping
612 42 Finsp^ng

SM5YSV

Mats Blomqvist

SM5YTU
SM6YTQ

Andreas Karlsson

Norra Storangsvagen 38

Charlotte Oberg

Skolgatan 31

544 30 Hjo

SM7YTO

Johan Nilsson

A P Sjobergs vagen 5

212 36 Malmo

SM#353 SMOMMO
Jouni Lundberg. Nynashamn

Ny medlem

SMO-8167

Anders Jonsson

SMOEOX

Kent Lmdmark

Backbornas vag 7
Gramtvagen 72

183 63Taby

SMOHHD

Lennart Holmqvist

Eksharadsgatan 124

123 46 Farsta

SMOYKK
SMOYKN

Elisabeth Odh

Bastuvagen 20

138 36 Alta

Gustav Odh

Bastuvagen 20

138 36 Alta

Pekka Elgestad
Pertti Katajasalo
Torgny Onell

Stockholmsvagen 109

18261 Djursholm

SMOYQF
SMOYUP
SM2PDH

Kaggebodavagen 3

152 54 Sodertalje
907 33 Ume$

881 50 Sollefteci

SM2YCG
SM3GIL

Olof Nystrom

Spr^kgrand 27
Sjomansgatan 14 B

Nils Teg man

Remsele 116

SM4-8170

Kjell Ericsson

Almberg 30

793 91 Leksand

SM4UEC

Per Eric Kock

Ripstigen 8

780 50 Vansbro

SM5-8168

Leif Berkestam

Bryggartopsgatan 5

633 58 Eskilstuna

SM5YSI
SM6-8169

Stefan Iwerbo

603 76 Norrkopmg

Anders Svensson

Mathilda Jungstedts g 68
Viktoriagatan 36

SM6UKQ

Fredrik Pettersson

Dr Liborius Gata 16 A 3tr

SM6YSQ

Weronica Rmgh
Peter Falk

Vallgatan 31

SM6YSX

SM7WRL
SM7YNH

SM7YRW
SM7YTJ
SM7YTR

Calle Ljungbecks Gata 53
Nygatan 4

Hans Heidenholm

Nordanvagen 24 C

260 70 Ljungbyhed
244 38 Kavlinge

Magnus Svensson

Hamngatan 12 A

271 43 Ystad

Sten^sv 35 Filsback

531 70 Udkopmg
781 95 Borlange

172 38 Sundbyberg

8S6T

Magnus Aronsson

Basna 92
Soldatvagen 17

SCOUT

JOTA

TradgSrdsgatan 19 8tr

SK0HSC

Swedish High Speed Club
Gubbkarrsv 29 uppg 11
KTH Fysik Campus Albanova
Roslagstullsbacken 20

SK5A
SM3Q

VasterSs Radioklubb
Sten-Ake Korner

SM3XUH

Henric Soderkvist

SM3YUC

Cennyy Eriksson Tornberg
Loparvagen 1
Hackvads Via Adalen
Ulf Karlsson

SM4YUK

543 30 Tibro
443 73 GrSbo
360 70 Aseda

Duro Cankovic

Mikael Reijer

SK0KTH

441 33 Almgscis
41323 Goteborg

Therese Persson
Steen Erin Sorensen

8S4K

212 40 Malmo

521 34 Falkoping

168 40 Bromma

721 06 Vaster^s

Fagerbacken 36
Loparvagen 1

831 48 Ostersund

820 26 Marmaverken
820 26 Marmaverken

SM4YUL

Ola Eriksson

Nyangen Binnmge

SM4YUQ

Johanna Sahlin
Mikael Pettersson

IngelsgArd 623

719 95 Vintrosa

StorgSrden Malavi

716 91 Fjugesta

De Wijks vag 15 B
Getryggsvagen 185 C

612 42 Finsing

Joakim Eriksson

SM5YTV

Magnus Tornqvist

SM5YTZ

Bertil Nyberg

SM5YUE

Emil Fransson

SM5YUI

Anders Johansson

SM5YUJ

SM6YTW

Brystorp Osterg^rd
Enbarsstigen 6

Norra Storangsvagen 38 B
Jakob Olsson Johansson
Norra Storangsvagen 40 A
Mikael Karlsson
Lorentz vag 8

Stationen intill
King Chulalongkorn Memorial.
Thailandskt exotiskt i storslagcn
norrlandsk natur.

114 21 Stockholm

Box 213

71691 Fjugesta
716 91 Fjugesta

SM4YUU
SM5YTT

SM#352 SM6GDL
Tage Nilsson. Molndal

932 31 Skelleftehamn

Burhult2105
Sodra Esplanaden 9 A 3tr

Ny anropssignal
7S6K
Erland Ahlen

28

168 60 Bromma

61011 Grytol
612 94 Finsp^ng
612 33 Fmspcing
612 42 FmspAng

Valkommen att boka hos
SM3CVM
Lars Aronsson
tel 063-85009
eller epost sm3cvm@svessa.se
Stationen finns tillganglig aret runt.
King Chulalongkorn Memorial
ar i sommar oppen 15/5 - 15/9.
www.qsl.net/si9am

612 42 Finsp^ng

423 53 Torslanda

QTC Nr 5 2004

SSAMedlemsnytt
SM6YTX
SM7T
SM7YTP
SM7YTS
SM7YTY
SM7YUD

Per-Erik Lbvgren

Timmervagen 16 B

541 63 Skovde

Thomas Hassel berg

Carlandrav 56 B
Virvelvagen 303

371 62 Lyckeby

Broddarpsvagen 12:6

235 94 Vellinge

Thomas Nordstrom

Calle Ljungbecks gata 7

Stma Blomdahl

Stens Vag 14 A

212 40 Malmo
574 40 Vetlanda

Poetgatan 22

422 55 Hismgs Backa

Anna-Lena Olsson
Karl Ziethen Hyman

232 36 Arlov

Aterupptagit

SK6GB

The Bntish Amateur R C

SK7BT

SM4PFH

Malmo Amator Radio Club
Calle Ljungbecks Gata 7
Urban Astrom
Olsjovagen 11
Per Wretling
Dalvagen 26

SM5KLM

Ari Lammi

Andra Tvargatan 2 B

711 31 Undesberg
814 40 Skutskar

SM5LOG

Dennis Wallen

SM7WPL
SK6LR

Staffan Alm

Fruangsgatan 5
Asbogatan 33 C

611 31 Nykoping
262 51 Angelholm

SM4JBI

Lidkopings Radioamatorer
Nygatan 8

212 40 Malmo

772 70 Saxdalen

Bolmcn Activity Day
Aktivitetsdagar pa 80m inlor Bolmcn
fieldday Pingstdagcn 30 maj saint Annandan pingst 31 maj
Tid: 09.00 12.00 SNT bada dagama.
De arrangcrandc klubbama tor Bolmcn
Fieldday kommcr da all vara QRV pa 80
meter SSB med sina respektive klubbsignaler och varje loggad station ger I
vinstchans i ett lotted. Vinsten ar en lott i
del store Bolmcn lotteriet inklusivc
Bolmcn lygmarke. En vinsl per dag
ut lottos. du kan kora samtliga stationer
bada dagama for maximal vinstchans.
Dragning sker pa Bolmcn Fieldday Iordag
eftermiddag.
Frekvenser +/- QRM: SK7BI 3740 kHz,
SK7YX 3750 kHz. SK.7MO 3760 khz.
SK7GH 3770 kHz SK6QB 3780 kHz.

533 32 Gotene

Atenntrade
SM0AEY

Hans Mohlin

Pjasbacken 13

174 58 Sundbyberg

SM0HUQ
SM0IMJ

Rickard Lempke
Hans Johansson

Hagalundsg41 lltr
Sturevagen 11

171 51 Soina

SM0RSS

Peter Thorby

RAsundavagen 152 4tr

SM0UQI

Skeppstavagen 20 nb

171 30 Soina
124 30 Bandhagen

SM2OVX

Mikael Mattsson
Ake Vester

SM2PXP

Greger Karlsson

Tallparksvagen 13 C, 2 tr
Gruwagen 1

SM2ULZ

Kari Alamaki

Smedjegatan 21

SM2VSJ

Mats Abrahamsson
Torbjorn Naslund
Leif Aberg

Ostra Egnahemsgatan 10

SM3FOW
SM3MRM

SM3NEE

SM3SWO
SM4-7641

SM4FDB
SM4ONE

Brannbacka

186 43 Vallentuna

903 54 UmeS
920 39 Rok&
953 34 Haparanda
923 98 Storuman

Mattsmyra 127

833 32 Stromsund
828 93 Voxnabruk

Serge Bendayan
Sven-Erik Naslund

Tegnervagen 10

823 30 Kilafors

Fiskekroken 5

871 40 Harnosand

Borje Jansson

Enbacken 13

772 30 Grangesberg

Lennart Carlsson

Radhusgatan 42

682 32 Filipstad
770 12 Sunnansjd

Nils-Erik Larsson

Morhagsvagen 104

Per Kallgcird

Lars Olsson

Lonnvagen 4
Foreningsgatan 2

Folke Reutland
Lars-Ake Jakobsson

Sveagatan 26 B

582 32 Unkoping

Frank Thorburn

Fyrtornsvagen 27

Kongahallagatan 84 A 3tr

SM6LVR

Jan-Olof Karlsson
Boris Bengtsson

423 39 Torslanda
442 38 Kungalv

Hedbovagen 77

511 63 Skene

SM6NEL

Tommy Fransson

Mejerigatan 11

SM6RDD
SM6TUM

Lars Johansson

Allingserod 102

Bjorn Grendler

Axel Roosgatan 9

532 72Axvall
440 60 Skarhamn
662 36AmSI

SM6VII

Jerzy Sokolowski

Stotekarrsv 11 B

426 77 Vastra Frolunda

SM6VQS

Carl-Gustav Blomberg Dammgatan 13

461 57 Trollhattan

SM6WKK

Johan Brodin
Ake Gustafsson

370 42 Torhamn

SM4PAW
SM4UOX
SM5BFA
SM5NNY
SM6CVT

SM6IFM

SM7BGC

Stcingholmsbacken 54 . 6tr

Omg&ngen418 Igh 91
Inlangan

793 40 Insjon
652 21 Karlstad
127 40 Skarholmen

412 80 Goteborg

SM7HUC
SM7IHK

Lars Olsson
Frejsgrand 4
Anker Iskov-Christensen
Skiljevagen 47

275 37 Sjobo

SM7IYG
SM7KNH

Erik Hansen
Jan Holmberg

231 96Trelleborg

SM7NKK
SM7OEH

Kjell Karlsson

Ulla Alstad PL 19
Stenbocksgatan 38 B
Lybecksvagen 19 A
Ostra Faladsg 4 B 7tr

212 24 Malmo

574 35 Vetlanda
272 32 Simrishamn
393 54 Kalmar

SM7UZH

Rolf Ragneklmt
Soren Winge

SM7WQO

Bjorn Poisson

Lyckhem. Hjortekrog
Sofiegatan 4

593 95 Vastervik
260 34 Morarp

Namnbyte
SM6FLL

Stefan Under

Lovgatan 1 C

431 35 Molndal

QTC Nr 5 2004

Morokulien

Stationen i granslandet
mellan
Sverige och Norge och
den unika signalen
LG5LG/SJ9WL
Valkommen att boka hos Enar
Jansson. SM4JM.
Lilia Tingsg43 B 2tr. 671 30
Arvika. Telefon: 0570-17093
E-post: sm4im(a svessa.se
Om stugan ar ledig lamnar aven
tullstationen vid Eda ut nycklar. Info
aven genom Sverrc, LA7T1A.
+4762826970. arimftzeast.no http://
\\\w\ .east.no priv la7tia arim http:
www. morokul ien.com
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Silent Key

S.M5BSU’ JoseI Stark sander ett
jubileumstelegram Uppsala-Stockholm..
I nov 2003. Foto: Katarina Stark
Minnesord over
SM5BSW, Josef A Stark
Christina. Josefs fru. ringde mig pa tisdagskvallen och sa alt Josefvardod. Jag kunde inte forsta
eller ens en gang fatta an Josef var dod. Jag var
ju hcnnna hos honom pa sondagen i del vackra
van inters adret. Han var full av entusiasm om
alt konima igang med den nya 1C706 pa 432. Han
hade pros al den pa kortx agen och x ar ox er sig
tortjust. Han tick tyvarr aidrig prova den pa den
antenn som han skulle bygga under veckan.
Josef ioddes i Metlika i Sloxenien den IX aug
1942 och ax led den 1 mars 2004.
Josef var en manniska med en otrolig kunskap.
Det var inte Kara radioteknikcn som han beharskade fullt ut. An bygga var tor honom en ulmaning vilket sa sent som nagra vector tore hans
dod rcsulterade i ett litet behandigt slutsteg.
Josef var inte bara radioamatdr. han var ocksa
hemvamsman och dar x erkade han som signa*
list genom FRO. 1 Ian har manga fina utmarkelser tor genomtorda prestationer, bla. tlera guldmedaljer.
Som hemvamsman deltog han ocksa i hdgvakten. En tor Josef nagot valdigt tint, alt vakta
det kungliga slottct. Han hade hunnit med tva
hogvakter och sag nu fram mot den tredje den
som han om nagra veckor skulle borja traningcn
infor.
Josef hade manga strangar pa sin lyra. Han var
agronomic doktor och en av landets framsta
experter pa biodling. Det ar nog inte overdrivct
om jag sager all han var en av v arldens fram-sta
experter nar det galler biodling. Han har bcsdkt
54 lander, dar han ocksa tdrelast. Hemma x id
bigarden undervisadc han manga studcnter. For
dessa uppstod alllid en sarskild innerlig kamratskap. De atcrkom ofta hem till Josef pa den egna
garden i Nibble. Dalby utanfor Uppsala.
Helgen tore sin frantalle hade han en europeisk
styrelsedelegation fran SIC AM M dar han var
president alltifran starten 1995.
Denna sammanslutning ar till tor alt bevara det
mdrka Nordiska biet. For denna lilla xarelse har
Josef betvtt valdigt mycket.
Josef x ar sprakkunnig vilket han hade stor nytla
av vid allhanda tillfallen.
Josef var inte bara agr. doktor. lanlbrukare.
radioamatdr. hemxamsman och jagare. Han xar
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en stor medmanniska och inte minst djurxan.
Han vamade ocksa om de sma krypen.
Jag var med honom i hostas pA jakt. Nar vi
vandrade langs viigen sa undrade jag varfor han
lagt slanor tvars i diket. Jo. torstar du. sa Josef.
Det ar en solitargeting som har bon har i dikes*
kanten och tor atl inte koma skall trampa sonder
de sma bona sa ha jag lagt slanoma dar. For pa
slanoma vill inte koma att ga. Du torstar det
Finns inte sa manga lokaler dar dessa Finns, sajag
maste skydda de sma krypen.
Delta var Josef, sa tankte och sa handlade han.
Josef kom till Sverige 1965. Han jobbade da pa
en gard utanfor Orsundsbro. Under tiden komplelterade han till svensk studentexamen tor atl
sedan kunna lasa vidarc pa Ultuna. Han inriktade sig ganska snarl pa de sma tliiiga djuren.
bina. Han gjorde manga forsok bl.a. ett dar han
satte ut ett antal bisamhallen pa hjortronmyrama
i Jamtland. Avsikten var atl se xilkcn inverkan
binas pollonering pax erkade storleken pa
hjortronen. Det x isadc sig etter tbrsta arel. atl pa
de tbrsbksytor dar bina tall fritt tilltradc okade
hjortronct storlek. sa ju effektixare pol linering,
ju storre och darmed ocksa tier fruklcr per bar.
Resultatet blex ocksa att vatje samhallc producerade over del normala. Plus att hjortronavkastningen okade pa proxy tan. jam tort med de
som bina inte kom at. Tyvarr var det val en och
annan Nalle som pl undrade kupoma ocksa.
Josef var ocksa honorarkonsul tor Sloxenien.
ett hedersuppdrag som han satte stort varde pa.
Bland andra uppdrag som han ocksa satte stort
varde pa xar nar jag (JYP) ringde och iragade.
om han hade lid atl vara telegraflst x id 150 Ars
jubileet ax den forsta telegraftorbindelsen i
Sverige, den mellan Uppsala och Stockholm, (se
QTC nr 2003 12).
Josefjordtastcs fredagen den 12 mars i S:t Lars
kyrka i Uppsala under militara hedersbetygelscr. Fanx akt. bararc och hedersx akt ur I Ibgx aktsstvrka x id Upplands I Icmxam. En mangd vanner
Iran hcla xalden deltog ocksa.

Silent Key
SM1MUU Sven Frisk
Larbro

SM6NZR Peter Ivarsson
Gdleborg
SM7KNI Ivar Persson
Simrishamn

55. DAtC

Bussresa till HAMRADIO i
Friedrichshafen
Aven detta ar arrangerar Kungsbacka
Radioamatorer en bussresa till
Friedrichshafen. Vi aker fran Goteborg
mandagen den 216 kl. 0900. Ater i
Sverige tisdag den 29 6 pa kvallen.
Prise!, som endast avser resan ar
beraknat till 2500:-. Mer info i SSAbulletinen och x ia smrigdu </ ssa.se .

73deBengt SM6GDU
Vara lankar och dellagande gar nu till Christina
och Katarina i denna sxara stund att rnista sin
make och sin far. Men ocksa till Josefs broder
och slaktingar i Slox enien.

Josef, ma du x ila i frid.
For Uppsala Radioklubb.
FRO Uppsala. Hogvaktstyrkan rid
Upplands Hcmriim.
SM5JYP Ingvar och SM5CBM Bertie

En stipendiefond i Josefs namn har skapats.
tor en arlig utdelning av slipendier till
ungdomar som forskar och arbetar i Josefs
anda med hux udinriktning pa bevarandearbetet med Apis mcllifera mellifera. vara
morka nordiska bin.
Ga in pa
http: xvxvxv.sicamm.org startindex.htm
Har Finns det som styr fonden i tramtiden.
Bidrag till Josef Starks Stipendiefond kan
skickas till BankGiro: 925-7049.

Familjeweekend for
Kristna Radioamatorer
Helgen 3-5 September planeras en
xveekend tor radioamatorer med intresse
for kristen mission pa Smalandsgarden
i Oreserum.
Sedan tlera ar trafias en grupp
radioamatorer strax tore kl X pa
morgonen pa 3623 och det ar den
gemenskapen som star bakom traffen
pa Fralsningsarmens Pensionat.
Smalandsgarden i Oreserum pa vag
mellan Griinna och Tranas.
Under helgen erbjuds du och din
maka make god gemenskap i herrgardsmiljo. Samtal och andakt och lite
radiokdrande.
Du som \ ill veta mer om helgen.
checka in pa frekvensen eller kontakta
SM7BUA Mats.
SM7BUAMats
Ema il: sm 7bua(a s w ipnet. se
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Medtem i SSA

Fyrar

JO97CJ

JO97CJ

JO97CJ

144 447

432 405

10368 953

Gotlands Radioamatorklubb
- grundad 1947-

Repeater SK1M ft
RV62145 775MHz

Gotland

RU 368 434 600MHz

SK1HI

WHidft? dvM'ibtrtdVtirHferi MAC 200(1. 2OU1 och 2OU2

Aktiviteter
Ar14tef

Goildtitfsrinqen

Dw f in

111 dec

ma ryi wj RgiM

i

SK1UHF BY1FRFRfKVTNS
Sedan december 2003 Ar SK1UHF CRT pi grund »v

Start
Medlemma
E-post
3-15
april
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SSA tHilletinen

SM58UK SM5BRJ SM58RW SM5BTX SU5BVS SM5BZL SM5C SM5CFH

Over repeaiem SKI BUR

SM5CJW 5M5CKC SM5CMI SM5C0P SM5CQP SM5CS SM5CWV
SV5DAA SM5DAD SM50AT SM50EE SM5DEV SM50FV SM5CMC 5M501H
SM60.Y SM5DM0 SM5DXR 5M5DYC SM5EDX SM5EE0 SM5EEY SM5EFX

Lordagar M 09 00
j-j

SM5EJK SM5EK0 SM5ENX SM5E00 SM5E05. SM5ERP SM5ESL

SMtTDE p5 DX-pedibon 1 Tanzania

SM5EUU SM5EZL SM5FZV SM5FF SM5FMS SM5FQC SM5FQ0 SM5RJG
SM5GMZ SM5GRG SM5GUG SM5H8M SM5HCL.SM5HDL 5M5HDN
SM5HML SM5HSE 5M51AG SM5UK SM51AL 5M5-AM SM5® SMMFO

4-12/4 5H3/SM1TDE frin Dar Es Salaam.

13-17/4 5H1 fSMI TDE frtn Zanzibar IOTA AF-032

Mest cvv. 2 KHz upp frln bandkantema

Adtess:

OoOands Radioamatorklubb

11 april 19 00 Distriktsmdte i Ala
Stugvard SM1CXE
Kaffp nrh tarta har irtlnvaK

|

Gyle AJa

620 23 Romakloster

Vadhander i SMI?
Rapport Gan Gotland

V

SMICXE Roland
Rubriken avser att avspegla aktiviteten inom v&rt minsta distrikt. SMI raknar i dagslaget drygt 100 licenser och under fjoIAret tick vi ett tillskott pA 7 nya amatdrer vilket
procentuellt sett ar mycket bra jamfort med ovriga distrikt En stor eloge till detta Gna
resultat skall tillskrivas utbildningsganget frOn FRO och GRK med SMICQA i spetsen.
Speciellt sommartid bidrar dessutom ett an tai Gitids-SM1 :or till okad aktivitet pa
banden.

Har i SM 1 ar vi forskonade fran repeaterkonfrontalioner ellcr andra typer av
aktuella distriktsproblem. Tvartom. sa har
vi nu fait en ny repeater i drift med cal let
SK1 BL R. Den har ersatt den gamla
SK.IRGU. Konstruktoren m m SM0SBI
(aven SM1SB1) hargjort ett utmarkt jobb.
En val fungerandc repeater med bra
tackning pa ett turistdistrikt som Gotland
ar ju verkligen ett ansikle utat.
Nya aktix iteter har ocksa sett dagens ljus.
Exempelvis har SM1NW med flera
bi Idat en grupp med syfte att utveckla
APRS. Pa samtliga band hittar man SM1or
allt ifran Idngxagens 137 kHz diir
SM1LCA ar aktiv till GHz-banden.
GRK — Gotlands Radioamatorklubb
(SKIBL) med hemsidesadress:
www.grk.se och webmaster SM1NFH har
manadsmotcn som regel den andra
sondagen i manaden i sin klubbstuga
belagen i Ala pa sydostra Gotland. Ett
arligt field-day arrangeras ocksa - i ar 6-8
augusti. Klubbtidningen GRK-Nytt utges
ca 3 ggr per ar. Dar har aven DL1 sin
info-bit liksom aven pa hemsidan.
Fran klubbstugan och Iran (GRK:s
andra-QTH pa Hoburgen (ruta J096)
kors VHF och UHF-tester med framgang
av framtoralll SM 1FMT.
QTC Nr 5 2004

Fotreckning som gailer for Jatuieamsdiplomct VRK 60 ar
2003 03-01 2004-12-31 Sj5AA S<5- SK5AA SK5BB SK5PZ. SK5SU.
SV2HVL SM3HKN SV3NAB SM4AMJ SM4VLV SM6AG2 SMBBft
SM7AFI SM7BFJ SMOClS SMOHQSMOMRF SMOXOR SMOYBY HSOZR
LAoKlA VX5PS XU7AD1 7s5ARA 7S5Q 901D SM5AC0 SM5ALJ 5M5AKC

SM5AKS SM5AQB SM5AQN SM5AUP SM5AVL SM58FE SM53HW

AmeffiMiMUT

8C1AG attweras a* SMICXE

Jubileumsdiplomet VRK
SK5AA VasterAs Radioklubb
Det tidsbundna jubileumsdiplomet VRK
60 ar. vars ursprungliga aktualitetstid
v arade t.o.m. den 29 februari 2004. har
forlangts till den 31 december 2004 och
ansokningar tas emot t.o.m. den
30 juni 2005. De aktuella. andrade
reglema Finns i QTC nummer 12 2003.
sidan 29.
Regler och diplomels utseende kan av en
erhallas fran http: hem.passagen.se
vrk Diplominfo.html.

Mycket arbete med antenner. PA mm har
lagts ncd pa dessa QTH av SM1CJV.
SM1MUT. SMIVYQ med flera. Sarskilt
Hoburgen ar populart att kora ifran aven
av gastande hams. Fyrhelgen kors det
darifran som 7S1LGT. Pa kortvagssidan
ar intresset inte lika utbrett. Dock aterfinner vi vanligen SMI CIO i manadslesten.
Forhoppningsvis blir det ett tillskott nu
nar vi valkomnar tier amatdrer till
kortvagen. For d-diplomel IOTA ar ELL
020 populart.
En kand SM 1 :a ar bulletinredaktdren
SM IWXC som troget producerar mangder
av information till oss. Hans son SM1TDE
(QSL-mottagare SM 1) ar ju inte heller
obekanl med tanke pa hans DX-expeditioner (TF. JW. 5H m fl). Kontaktema med
amatdrema i de baltiska statema ar goda
mycket tack vare SM 1ALH (vice DL).
SKlSSA-bullcn kors numera pa lordagar
kl 0900 over SK IBL/R med SM 1DW
som huvudoperator. Pa sondauar kan man
hitta SM 1 :or pa 3720 kHz kl 1030. Ja.
sakert har jag fbrbisett nagon detalj men
detta var en liten betraktclsc fran en
’’nygammal" DLL
73 SMICXE Roland

SUSILO SMS I KA SM5IZS SMSJCQ SM5JMR SM5JPG SM5JYA SM5KC0
SM5KMU SM5KRV SM5KVY SM5f.BR SM5LNE SU5LSM SM5MLE

SM5MTK SM5MYP SV5NAD SM5NDI SM5NZS SM50IR SM50M SM50IV
5M500 SM5OW SM5PQ0 SM5RBP 5M5RG. SM5RTQ SM5RYP SM3S
SMSSAX SMSSAN SMS5C2 SMSSEG SMSSFS SM5SC SMSSLV SM5SP
SM5SSR SMSSST SMSSVO SM5SVM SMSTWZ SM5UZW SM5VMG
SM5VMI SM5VSS SM5VZY SM5W SM5WFD SM5WG* SM5WGM SM5WP

SM5WPW SMSWP2 SM5WQG. SM5W0T SM5WQW SMSWil SM5W1L
SM5XH 5M5XHB SM5X1 SM5XJS SM5XMQ SM5XNL SM5XQT SM5XYA
SM5VAA SM5YDC SMSYGO SM5YGP

SM5BTX Urban

SK7DD

NSRA Nordvastra SkAnes

Radioamatorer
Ravjakt
Tisdagen den 11 maj kl 1900 arrangerar
NSRA en spannande "ravjakt” iorsina
medlemmar i Palsjd skog i I lelsingborg.
Narmare information via bulletinen
och pa var hemsida uwu.sk7dd.com.
Klubben lanar ut ravsaxar.
Det blir en trivsam klubbkvall i vacker
iniljo. Aven nya medlemmar balsas
valkomna. lnlotsning over var repealer
SK7REE. 145.650 kHz.
Sasongavslutning & Grillparty
Tisdagen den 8 juni kl 1900 arrangerar
NSRA sasongavslutning forsina med
lemmar med grillparty uppe vid vart
stationshus pa Soderasen. vid Stencstad.
Visning av var repeaterstation.
Narmare information via Bulletinen och
pa var hemsida www.sk7dd.com
lnlotsning over var repeater SK7REE.
145.650 kHz.

SSA-HQ-Nat
SSA HQ-nat kors varannan lordag
(Jamn vecka) kl 0900 lokal tid.
Aktuella datum ar:
15 Maj. 12 Juni
Frekvcns: 3705 kHz +/- QRM
Mode: SSB

31

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

Moten och aktiviteter - distrikt o klubbar
Kortfattad information

SCAG Scandinavian CW Activity Group
Arsmote lordag den X maj kl 1400 pa Nova
Park Conference Hotel! i Knivsta. Se QTC
april sid 45 tor kallelse med dagordning och
vagbeskrivning.
SM5BDY Evert, sekreterare

OTC Syd. Arcts sammankomst. Lordagen den
19 juni. Vannarods slott. Hassleholm.
Narmare information kommer i QTC juni samt
i kallelsen.
Styrelsen
Ravjakt
NSRA Tisdagen den 11 maj kl 1900. Ravjakt”
i Palsjo skog i Helsingborg. Narmare informa
tion via bulletinen hemsida wwu .sk7dd.com.
Klubben lanar ut ravsaxar. Inlotsning over
repeater SK7REE. 145.650 kHz.
Tisdagen den X juni kl 1900. Siisongavslutning. Grillparty vid vart stationshus pa
SoderAsen. vid Stenestad. Visning av repeater
station. Narmare information via Bulletinen
och wwu .sk7dd.com. Inlotsning over var
repeater SK7REE. 145.650 kHz.
Sodertoms Radioamatdrer SodRa,
SK0QO
Lordag X maj. kl 10: Antennbyggardag och
radiokoming med gemensam pizzalunch i
Kvambacksskolan.
Onsdag 12 maj. kl 19: Hur gor jag ett vackert
QSL-kort och vilken hjaip kan jag ta? Du far
goda rad av superspecialisten och tryckaren
Jonny Majava SM7TOG.
Lordag 15 maj - Sdndag 16. kl 9-17: Fortsattning Teknikkurs 2-04 (prcl) tor amatorradiocertifikat med Raymund Band SMOXLP som
liirare. Sdndag 16 maj kl 14 provforrattning.
Onsdag 26 maj. kl 19: Manadsmdte med

tbrberedelser lor Fielddays 5-6 juni. Motesvard
Ingemar SYQ.
Lordag-Sondag 5-6 juni till kl 15: Fielddays pa
Gald. Ska laker med antennuppsattning fredag
kvall. Samling pa Gald kl IX.
OBS alt ansvariga sjalva ombcsdijcr ytterligare
hjaip till sina egna ansvarsomraden!
Augusti 10-13: Radiosamband EM i golf pa
Sddertom.
Augusti 21-22: Fyrtesten pa fyrskeppet
Finngrundet 7S0SFJ. Ansvarig Robert TAE.
Augusti 25: Haningedagen Amatorradions
dag i Haninge.

UbAtsvapnets 100-Arsjubileum 21 maj. Firandet av ubatsvapnet. Vi bemannar HMS Halsingland i Karlskrona Orlogshamn.
Goteborg - Radio SK6GSA. Niirradioprogram
i narradion i Goteborg vaije sdndag eftermiddag mellan klockan 15 & 16. XXMHz.
SK6-klubbar inbjudes att kostnadsfritt kunna
gora sig hdrda och marknadstora sig. For mer
information se var hemsida:
WWW.SK6GSA.SE

SK6KY Fieldday den 1 maj. 1 samband
med en toreningsdag lordagen den 1 maj kl.
11-15 kommer Kungsbacka Radioamatdrer
all demonstrera amatdrradio for besdkare till
Stattared i sodra delen av Kungsbacka
kommun. Vi kommer att aktivera X0metersbandet och 145 MHz i forsta hand.
Vagvisning och mer information om Stattaredsdagen hittar du pa www.stattared.nu .
Valkommen halsar KRA genom SM6GDU
Bengt

SKD Midsommardagen 2004
Harmed inbjudes till SKD. Straight Key
Day.
Dag: Midsommardagen den 26 juni 2(X)4
Tid: 0X00 - 2200 UTC
Frekv: 354O-35XO.7O2O-7O4O. 1010510125. 14050-14070 kHz
Deltagama uppmanas till trafik pa 10 och
14 MHz for att ge de ickeskandinaviska
deltagama en chans att na oss.
Mode: Endast telegrafi med
handnyckel.
Poang: I ar skall vi prova ett nvtt
satt att bedoma telegrafins skonhet.
- Antalet QSO skall vara minst fem
(5).
-1 vaije QSO bedoms mot
stationens handstil enligt en skala I
- 5. dar fem ar vackrast.
- Undvik kompisrostning. Det ar
handstilcn som skall beddmas.
- Slulpoiingen raknas ut av logg32

rattaren. Totala betygspoangen delas med
antalet crhallna betyg. Maxbetyg alltsa 5.
Utmarkelser - Diplomet SKD Award”
tilldelas de som tar lagst betyget 3.5.
Diplom endast till de som har sant in egen
logg.
Logg: Loggutdragen skall innehalla:
- Egen anropssignal
- Kurd motstation
- Betyg pa motstationens telegrafi
Loggama skall vara insanda senasl
tva veckor efter trafikdagen till
scag@scag.se SKD-managem kan da
enkclt kvittera mottagandet.
Mark epostmeddelandet med SKD +
egen signal

Valkommen!
SCAG SKD Manager, SMOOY Lars
Lars R Nordgren. Tel 08-788 9921

SK0QO
Sodertornj.
itiRadioamatoi

Motcsplats: Kvambacksskolan,
Mostensvagen 4, Jordbro.
Ordf. SM5XW Goran Eriksson
Tel 08-500 288 18 c-post: sm5xw@svessa.se

Manadsmoten kl 19 vaije andra och fjarde
onsdag i manaden. Kan andras v id \ issa
he I ger. Tester kors i samarbete med
Teliaklubben pa SKOC’C. Testansvarig
carl.qwarfordt a swedianet.com -EPU.
som svarar tor siindningsschemor och
deltagarlistor. Han tar gama emot anmalan om deltagande.
Hemsida: www.sk0qo.com
Lordag 8 maj, kl 10: Antennbyggardag och
radiokoming med gemensam pizzalunch i Kvambacks
skolan. Radgi\are Ray XLPo Lasse FDO.
Onsdag 12 maj, kl 19: Hur gor jag ett vackcrt QSLkort och vilken hjaip kan jag fa? Du far goda rad av
superspecialisten och tryckaren Jonny Majav a
SM7TOG. Motesvard Goran XW.

Lordag 15 maj - Sdndag 16, kl 9-17: Fortsattning
Teknikkurs 2-04 (prel) tor amatdrradiocertifikal med
Raymund Band SMC)XLP som liirare. Sdndag 16 maj
kl 14 pan torrattning.
Onsdag 26 maj, kl 19: Manadsmdte med forberedelscr tor Fieldday s 5-6juni. Motesvard Ingemar SYQ.

Ldrdag-Sondag 5-6 juni till kl 15: Fielddays pa
( iald. Skalakcr med antennuppsattning fredag kvall.
Samling pa (iald kl IS. Ansvariga: KalleNUF.
detaining, hamtning av nycklar 17.30 och aterlammng.
kontroll a\ stugoroch omradet. K V Lasse FDO och
Ingemar SYQ. VHF UHF * inchcckning~Jockc~
WED och Ronny XM.X • tier. Bcamar o master Leif
SDN. \ erktyg Goran XW. Sen cring Lotto. Yvonne
o Margarela YLM. Ravjakt Ronny XMX. Nalurstig
- priser Ake CBW o Lotta. Materiel dvrigt Robert
TAE. Ankontstregistrenng - stugovemattning
Ingemar SYQ. Sky lining Peter XMU.

OBS att ansvariga sjalv a ombesdrjcr ytterligare hjaip
till sina egna ansvarsomraden!!’
SOMMARUPPEHALL: Skedfrekvens fro m 15 6 15 S tbrQO-medlemmar 3.625 (ev -1 MHz. kl 10.00
och 22.00 SNT vaije dag. Vi hors! Ha en skon
sommar!
Augusti 10-13: Radiosamband EM i golf pa
Sodertom. Ansv arigGoran XW.

Augusti 21-22: Fyrtesten pa fyrskeppet Finngrundet
7S0SFJ. Ansv arig Robert TAE.
Augusti 25. Haningedagen = Amatorradions dag i
Haninge. Ansv arig Lasse FDO

Mangder med bi Ider frAn
SSA Arsmote 2004 i Borlange
hittar du pA
http://bilder.ssa2004.com
Bidra gama med fler!
73 Andreas SM4VZK
QTC Nr 5 2004

XcXontest
Frekvenserunder30MHz
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I Testspaltredaktor
SM5NBE Erkki Latomaa
Smedstigen 3. 814 95 ALVKARLEBY
026/75 179 e-post: ejla@telia.com
Testledare SM3CER Jan-Eric Rehn
sm3cer@ssa.se
Web-redaktor SM3CER Jan-Eric Rehn
Sektionsledare HF
SM5KUXSigge Skarsfjall

Efter den foma vintem
blir det dags att krypa
ur idet, vadra schacket
och lufta apparatema
samt trassla upp alia
gamla tr&dharvor som
en gang i tiden forestallde cn antenn.

Med god planering kan ett sad a nt cvenemang bli en oforglomlig upplevelse... som
tor mig for nagra ar sedan. Jag stallde bilcn
langt in i skogen vid Dalalven och hangde
upp en 86 m deltaloop. Mitt i testen kom det
from en valdigt ilskcn k\ inna med en mycket
snail hund (tur att det inte var tvartom). I Ion
trodde sig ha ertappal en spion. Aven om
jag forsokte dolja mitt ursprung sa gott jag
kunde. upptackte hon min finska brylning
och darmed forstarktes hennes misstanke...
Efter ett intensivt forhor blex jag tvungen
att ljuga. Jag sade att det pagar en militar
dvning. och att jag var FRO Hemvamssignalist. Det trodde hon direkt. ty Manna ar
ju kant som en ax de starkaste militarbascma
i Sverige och hon lugnade ner sig... Efter att
jag klappade och bcromde hennes hund sa
log hon till och med och onskade lycka till.

Det varen nodlogn som jag senarc har lost
in genom att bli medlem i FRO och skrivit
ax lai med HV.

Angaende kommandc test har jag paborjat
forberedelsema i tid. For tva ar sedan inkoptes 1200 m plastlina. forra aret rekades saker
och bra stationsplats och nu i ar aterstar
sjalva aktiviten.
ManadsTesten ar pa en uppgang igen ef
ter en niindre svacka med konstiga conds
och deltagarantalet okar.
Nagra har hort av sig angaende programmet som presenterades i aprilnumret av QTC.
Ett antal testpiloter testar programmet innan
det slapps ut och hjalpfilen bearbetas. Alli
konimer att laggas ut pa natet - forhoppningsvis inom maj nianad.

LARU 2004 HQ planeringen gar framat. Ett
par stora stationer ar nastan klara. men fortfarande saknas vissa viktiga delar. T ex 160
& 10 m stationer opcratorer heist i sodra
Sverige. Det skulle vara cn stor fordel att ha
dessa stationer / band belagna i sodra
Sverige. Fortfarande saknas stationer och
opcratorer. Hdr av dig till Janne SM3CER
som ar lARU-samordnare. Adress Finns
hogst upp pa denna sida.

st-.*

Den forsta utmaningen star framfor dorren.
Den nyfodda Portabeltesten ager rum sondagen den 16 maj. Regler linns i denna tidning.

Goran SM4DHF halier foredrag pa Contestmotet \ id SSA:s Arsmote i Borlange

Contest- och DX-folk traffades i Borlange
Contestmotet vid SSA:s arsmote i Borlange
pa lordag den 17 april samlade ett 30-tal deltagare.

Under motet holl Goran SM4DHF ett fore
drag som han rubricerade Att kora contest
fraii DXQTH.
Jag hade forvantningar att traffa bara contesters. men nagot overraskande sa var aven
DX-folk representerade med mycket promi
nent deltagare.

Gorans foredrag var mycket intressant och
medryckande. Manga var de kommentarcr
och fragor. som avslojade att fler an jag di
rekt bdijade fantisera om kommande resmal
med en radio i bagaget... De 45 minutema
som x i ftek resa jorden runt med honom. gick
verkligen snabbt.

Goran lox ade beratta om sina resor i nagot
nummer av kommande QTC.
Erkki. SM5NBE

Contest-kalender maj 2004
ARI International DX ContestCW SSB DIGI *
SSA lOmAktivitetstestCW/SSB/FM 0
SL Contest CW3)
SL Contest SSB3*
Alessandro Volta Rl I Y DX Contest * 3*
CQ-M International DX Contest CW SSB SSTV *
SSA Portabeltest CW SSB 3’
SSA Manadstcst CW 51
SSA Manadstest SSB 5)
Baltic Contest CW/SSB *
CQ WW WPX Contest CW 6»
SSA 10m AktivitetstestCW'SSB FM ’*

Maj 1-2
Maj 6
Maj 8
Maj 8
Maj 8-9
Maj 8-9
Maj 16
Maj 16
Maj 16
Maj 22-23
Maj 29-30
Juni3

2000-1959Z
1700-2000/
110M20te
I23O-I33OZ
1200-1200/
2100-210QE
0700-1 lOOz
1400-1500/
1515-1615/
21004)200/
000(M35fc
1700-2000/

♦ SWL-klass

Regler Finns i:
* ’ QTC nr 1 -2004.QTC nr I -2002.5» QTC nr 5-2004.5> QTC nr 1 -2003.6) QTC nr 5-2003

Kalendem ar ett urval av tavlingar. En fullstandig kalcnder linns hos SM3CER
Contest Service, http: www.sk3bg.se contest dar uppdateringar gors fortlopande.
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 regel du onskar.

73 Erkki. SM5NBE
QTC Nr 4 2004
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SSA ManadsTest nr 3 CW -14 mars 2004

Loggar skickas till

Deragare 36 insanaa loggar 34 <94 4%) Totaia antawt OSO 1 046. Fsadiga QSO 60 6 7V
(176V PappersJoggar 4|118M

ARI International DX Contest CW SSB DIG1
till ARI Contest Manager. Fabio Schettino.
I4UFH. PO Box 1677 1-40 KM) Bologna. ITALY
el ler aricontest(a ari. it

Antal OSO 0S0 Poang Antal Lan
kt 40 80 fa 40 80 kt Summa

1725
an
22-17
17®
1716
1913
1618
1617
22*3
1515

SMOJ
SM5APS
SM3EAE

1216
1613
1610
716
159
157
169
711
160
65

3226
3018
1228
2618
3012
2216
14®
310
1610

212
130
*9
&0

422
220
514
140

Single Operator - ORP CW

inga detttgare

18
20

SM1MC
SM30
SC4AG

CQ-M International DX Contest till CQ-M
Contest Committee. Krenkel Central Radio Club
of Russia. P O Box 88. Moscow.
123459 RUSSIA eller epost cqmasrr.ru

SU2CEW
SK3BG

SM5S
SM2VIZ
SMOSKB
SM7BJW

Pi Uubt>

SK4BX
SK7AX
SK6HD
5K0H8
SKOHB
SK7AX
5K7AX

SM3CER

SK38G

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SK5AA ■•
SA7AX
SK3JR
■
SKOHB
SK4BX
SK6HD
SK3BG
SK5R0
SK5JV
SK6AW -

V*St-f4s RjcMMuOC
Sodra VatteWygO'--, AR*
^mtrands Rao>oamafcref
BoturU R*l<o Amawer
frebro Si’darafnjtore'
FalhjX)^RA<l»<UUDO
SurxJsyafis fladiaanuBOf tt
Rotiigens SanaarernMrer
Fagerjta A.-tjmr'aaKxiuDD
H:5mqensR*X**jt>t

812
1011
119
911
139
129
1010

SM5KC0

SK5AA
SK5JV
• ■ - \
SK5AA
SK7CA
SK3JR
SK5AA

11
12
11
14
15

SK7CA
SKSBS
SIOZS
SK3G*
SKIBL
SK2AT

MlmM RMO AmjTfur Soc«y 1408
MonKOpfigsRadKMjM)
10®
FRO Stocieoirns tan
1000
Hud*5va!H Santasmatom
6W
Gotan® RadtoanyfftxWuOD
6*6
RaacarruaofB' FuRA
176

SM6CLU

SM3CVM

1010
98
86
610
86
93
84
M
90
53

SSA MT\\W Erkki Latomaa. SM5NBE.
Smedsiigen 3.814 95 Ah karleby eller epost till
mt(a ssa.se

SSA M^adsTest nr 3 SS8 14 mars 2004
Oeltagate 47 tnsarwa loggar 44 <936X|
<36 3V Pappwswggaf 3/6 8\|

.

v ...
•.

Totalpoang Antalet QSO-poang ginger antalet mulbplar ginger

antalet QSOn
599-001-15)

SM31ZD
SM7BJW
5M2YIZ

Loggar Onskas i tormater Cabnllo

Ovrigt Fullstandiga regler tmns pi SM3CER Contest Service -

■

68
60
80

M
8

a
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SX3BG
SK6LK
SK4UW
SK3JR
SKIBl
SK3JR
SKIBl
SK61K
SK3BG
SK5AA

21 5K6AG ■ Goteborgs SandareamaSxr
22 SK2AT - UmeJ Radwamatiw FuRA

SM5S1C
SM3CVM

SM4WGB

SM4JHK

79
2\410

210
310
66
211

SM5KC0

SM0DZW

5M7VEV

SM35ZW

SK5AA
SKOHB
SK38G
SLOZS
SKOMM
SK7DD

pi
1
2
3
4
5
6
7

SK7CA
5K3GK
SK3GA
SK4RL
SK5JV
SKOCT
SK4UW
SL02S
SKOMV
SK7DD

SunOswts Radwamanyfr
Visfctts R^hOkuDD
-wmtynzj-, Radioamaftxr
Orepro SanflA'amaorr
Botxy^a Radio Amaftxer
Vastra BlEtange Smaareamaffirw
Hungers RatfoWuMJ
- Kyrvptwcia RuUoama»er
- Bmfc Radtoamatoref
- Goaanos RadtoamatorttjOo

•
-

■
•
•
■

NWUli. 4. O’

ssmsi2si«§

SA7CA
SA6KY
SK3GK
SK3GA
SKOHB
SK4RI
5K5JV
SKOCT
SK3JR
SK5AA

5M40HF

SM3FJF

Ki-mar Ra*o Amateur Society
Ga»ie KDtT.Ajsariaforer
Mu6ksvatt5 SarKMreamaMnn
Kartstws Sandareamatorp
Fageriu ArarorradioWuOt)
RK wl Encsson Radio Systems AB
Aa*a Sandare Amattxef
FRO StocAhotms tan
Stortholms S*ara4n» SamWamalore
Mxovastra
Raftoamatnrp

Efterlysning
SSB & C'W -operatorer och
stationsaeare till SSA:s
Multi Multi-operation pa

IARU Championship 2004.

SK3JR
SK6AG
SK3BG

I testen aktixeras signalen

SK3JR

SK9HQ

SK2AT

pa 6 band SSB och CW:

OCTdq SMnXQ'A

Kontakta Janne. SM3CER

Single Operator - ORP SSB
Antal QSO OSO-Piang Mi Un
I*
US
A®
Ta

40®

la

40®

ut Summa

1
SM62N
7/15
22
U®
43
410
’-4
602
E| insanGa OQjar wars ca£ SreHinns > fem log-jar erter her SMSOffi 5 SM6X 35
Ei msanda loggar
cat iferfinns tyra wggar filer fjrre SM4MI 1

Kul test I uppsnappat Iran TOEC reflektom)
Onsdag den 14/4 -04 ram lade jag in pa en
intressant test, den ry ska s k Minitest som
gar av stapeln varje onsdag kl 1800-1900.
Testen gar till enligt foljande. informationen
kommer fran EU1 Al:
Varje onsdag kl 1800-1900 GMT CWmellan
3520-3570. Testen ar uppdclad i 6 perioder
och man kan kora samma station igen cn
gang per period.

SK3BG
SK5AA
SK3JR
5K4BX
SKOHB
SK7JC
SK6AW
8. SK6KY
9 SK6U
10 SKI Bl

5M4SET

23
60
7.0

1010
WO
130

5K38G
SA7JC
SK6AW
S«4BX
SAOHB
SK3BG
SK5AA
SK3JR
SK5AA
SK4BX

777
*11

1.12
112
56
212
112

SM5C
SMOVDZ
SM3UV
SMOJ
SM0HXB
SK7TF
5M0SKI
SL3AE
SM6VYP
SM3MQF

SM3CER

215

t.-lUf^Oca

31

1518
1419
323
12®
024
917
1217
716
1015
418

noba

KlubO

KW 6

SK38G
SM6NT
5K4UW
SM3VDX
SMI CIO
SM3AVW
SM1YHX
SM6XQW
SM3UQ0
SM51SM

Ytteriigare en multipei ges tor kontakter med ett visst DX-iand

www sk3bg se contest

Udda manader CW forst
och SSBkl. 15.15 UTC.

Op

SM3C8R
SM30BU

C1

SM40V
SM3EAE

416
316
116
512
215
214
1,15
116
M1
1.15

o o ia F 3 Z C $ E ^ u

18
’9
:<■

Omr

■

SM7ATL
SM6FXA
SM3R
SK3GA
SMOXG
8S4Z

40 BO kt Summa
W
518
617
417
7.14
217
711
217
217

totn fc X 8 S K U 3 X IfiB l

n
12
13
14
15
16

Kontakter med station utantor den egna kontmenten ger pa 3.5
och 28 MHz dubbla poang

Fragor Eventuella frigor kan epostas till info&contestvolta.ft

SKSAA
SK2AT

Klubbtavlmgen MT 3 SSB 14 mars 2004
for

MM

7S3A
SM7HSP
SM6I0D
SM4F
SM5AHD
SM3AF
SM5S
SM3X
SM5DXR
SM4W

Poang Kontakter med stationer < samma land ger mga poang

Meddelande 3ST - QSO nummer - CQ Zone (ex

SK3BG

SM5SIC

SSA ManadsTest

Sundae narmast den 15:e
med start kl. 14.00 ETC.

Toma artatet OSO 1 308 FeiaK&gaOSO 67 <5IV FeHna loggar 16

MarJlP-iPOi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Klasser Single operator alia band Single operator ett band

call-area ■ VK. VE. JA. ZL och USA

SM3FJF

SV3BFH

Single Operator SSB

Antal QSO OSO Poang Antal Lui
Nr Cati
AO BO
for 40 BO

Multi operator SWL

pa mmst tyra band ARRL landerlista galler mklusive varje

■
-

SSA ManadsTest nr 3 SSB -14 mars 2004

Band 3 5 - 7 -14-21 - 28 MHz

Multiplar En multipei ges tor vaqe kontaktat land per band

-

8216
5646
4011
3 6*
' 35:
2 075
1814
1 702
151?
1460

Janina nianader tvartom.

Ei Amanda oggar »ars ca« atelmns i tern loggar efle» tier SMOBYD 8
Ei msanda loggar vms call Merfmns i tyu loggar elw *ane SM6CVT ’

Sytte: Alt oka mlressel I6r RTTY.

SM4OY

SlOZS
5K5M
SK3JR
SK3GA
SK1BL
SK3JR
SA3JR
SCiAG

SiAOOZH

SM3DBU

SSA Portabeltest till Jan-Eric Rehn. SM3CER.
Lisataet 18. 863 32 Sundsbruk eller epost
sm3cer((/ ssa.se

Alessandro Volta RTTY DX Contest

ktatt

SK3JR
SK5AA

to a o iB

SM5C
SM5ALJ
SM6IQ0
SM5AC0
SM7ATL
SM3X
- ''.'J
SM5AZS
SM3AVW
SM5RJ6

It
12
13
14
15
16

Dvtk

SM4DHF
?v•

Omr

X^5B

2218
21®
27.18
2614
19®
1918
2*16

to

SMOXG
SM5AHD
: !.'■ h'J;
SM7EH
SM0BS8
SM50XR
7S3A

R E p R fa ia ® 8 iBB

svre

Klubbtavlmgen MT 3 CW 14 mars 2004

Op

U11
1311
1312
1510
131!
139
166
H12
1013
137

£

40 80

2423
2719

6
9
10

Alessandro Volta R TTY DX Contest till
Francesco Di Michele. I2DMI. P O Box 55.
1-22063 Cantu. ITALY eller epost
log(aeontestx olta. it

Sl’4F

4*400ID «o«
x
>
r3pS r3

t.
2
3
4
5
6

—

Nr Call

SL Contest till Lars R Nordgren. SMOOY.
Lindvagen 19.192 70 Sollentuna eller epost
smOoya frv.se

CQ WW WPX Contest till CQ WPX Contest.
CQ Communications 25 Newbridge Road.
Hicksville. NY 11801 USA eller epost
exxta cqxxpx.L'oni

6

Single Operator CW

SSA 10 m Aktivitetstest senast onsdagen efter
testen till Tommy Bjomstrom. SM6NZB.
Dr Sydowsg. 32. 2 tr., 413 24 Gotcborg eller
i hfcontest(a sxessa.se

Baltic Contest till Baltic Contest. P () Box 210.
LT-3000 Kaunas. LITHUANIA eller epost
Irsfa lrsf.lt

'oqQU

Orw
'000

Testmeddelande = 599001.599002 os\.
Tydligen raknar man antalet QSO samt antal unika calls. Resultatet rapporteras direkt
efter testen till manager RZ3AZ eller
RA3CWpa372OSSB.
Resultatet kommer dagen efter pa
http://www.minitest.narod.ru/2004 2OO4.htm
Den som vann testen igar korde 173 QSO’n
sa det ar ell jakla drag under den timmen
testen pagar.

Op

kuo

sm3cer@ ssa. se

SK6KY

Sedan kan man konstatera tva saker. det blir
lite fundersamt tor ryssama nar en SM ar
med i "deras" test, sedan ar det ett klart faktum att dom ar valdigt duktiga pa CW i del
landct.
Vi ar valkomna att delta. EU I Al talade om
att bl a A61AJ brukar vara med. sa ibland
blir det aven DX for deras del.
Bra contest-traning, utan tvekan.
73 Peter SM2CEW
QTCNr 3 2004

------------------------------- Contest —

FRO - SL Test 2004

Ur vimlet i Borlange 17/4 -04

Datum Tider
Viromgingen

Lordagen 8 Mai 2004

1100-1200 UTC

SSB: Lordagen 8 Mai 2004

1230-1330 UTC

CW

Lordagen 13 Nov 2004

1100-1200 UTC

SSB: Lordagen 13Nov2OO4

1230-1330 UTC

Hostomgingen CW

SSA Portabeltest
Sponsrad av Sveriges Sandareamatorer (SSA)
Alla amatorer i:
JW. JX. LA. OH. OHO OJ0. OX. OY. 02 SM och TF mbjuds an
detta i denna test

16 5 2004 10

0700-

1100 UTC

Hostomgangen 22 8 2004 k!

0700 -

1100 UTC

Varomganqen

Frekvenser
CW

3510-3560

SSB

3700-3750. 7060-7090KHZ

7010-7035KHZ

Frekvenser

Klasser
Klass A SL-staboner

SSB 3600 - 3670 och 7060 - 7090

CW och SSB ar f ristiende dettavlmgar med separata topnummersener

som EJ sant in sin togg ger poang. forutsatt att signalen forekom-

Klasser: Endast portabla stationer ar tillitna i testen
• Single Operator CW
• Single Operator SSB
• Single Operator Mixed
• Multi Operator CW
• Multi Operator SSB
• Multi Operator Mixed
OBS' Endast en TX blliten 1 samtliga klasser' For att bli raknad som
Single Op shall all akbvitet genomforas av operatoren siaiv Man
kan forstis ha sailskap som skoter om fikat o s v men stationsuppbyggnad o d ska stotas av operatoren Om en klubbsignal anvands raknas stabonen till Multi Op. aven om all aktivitet genom-

mer i minst fem msanda loggar

fors av operatoren ensam

Multiplikatorer: Varje kontaktal Ian, och varie utland. ger en
mulbplier per band Detta gaHer aven eget Ian SLOFRO SL1 FRO

Utanfor eget distnkt. t ex SM3XYZ2 P

Utmarkelser: Den stabon ■ klass A och klass B som har hogsta
sammanlagda poangen cw+ssb+vir+host tir en sbhg graverad

GULDPLAKETT
Trafik: Anrop TESTSL

Meddelande: RS(Ti+topnummer samtforsamimgsbetecknmg tex B1301

Anders SM4GT

Utland: Utlandska stationer sander RST+topnummer * landprefix

SL1FR0. SL2FR0. SLOFRO etc sander RS(T)+topnummer + FRO

(bara FRO)

Poang Vaqe station fir kontaktas en ging per band i resp
dettavlmg SL-stabon 5 poang. Ovnga. 1 poang. QSO med stabon

etc ger en mulbplier var per band och distnkt SL.FRO ger icke
poang for Ian
Lyssna spec»eiit efter vira Balbska grannar pi t ex 7 MHz De har

SM2EKA & SM6KR1 sk river i gastboken

3525 - 3575 och 7010 - 7040

Mode CW och eller SSB

Klass B Ovnga stationer

Goran S.M4DHF

CW

Testanrop: CO SMP DE SM3XYZ P

Meddelande: RST + EFFEKTMULT1PEL + LOCATOR
iex 599 04 JP82QK).

lovat stalia upp
Slutpoang: Total QSO-poang mufoplicerat med totala antalet

Kontrollera dm QTH-locator med befinthga program med hjalp av

muttiphkatorer
Arssegrare: Segrare i klass SL och i klass SM+ovnga Kommer

Poang: Endast QSO med portabla stationer i JW. JX. LA. OH. OHO.

utses efter hostomgingen

gang per band och mode

longrtud och latitud

0J0. OX. 0Y. 0Z. SM och TF raknas Vane station kan kontaktas en

Poang = summan av virens cw+ssb-delar + hostensew + ssb-detar

Vaqe QSO ger en poang per mil enligt
avstindsberakning meMan egen och motstationens locator

Det tonar sig att vara med i SAMTUGA dettavlmgar'

Slutpoang

Loggar Separata loggar for CW och SSB

Du behover mte rakna tram siutpoangen sjalv Contestkomminen
gor detta med hjalp av loggrattnmgsprogrammet' QSO-poangen sum

Kolumner:
UTC - Band • Kord stn - Mott medd • Sant medd - QSO-poang
Multiplikator. Ev dubiett-QSO skall vara markta med 0 (noil)
poang ■ toggen Ofullstandigt ifyllda toggbiad mnebar att loggen

raknas som checktogg Aven for sent inkomna loggar raknas som

checktoggar
Adress for loggar: Loggama skall vara poststamplade mom tvi

vector efter resp dettavlmg Heist e-posttoggar

V.g sand xts eller txt tiler!
Loggar. via E-post till: sm0oy@fro.se
0m du absotot miste skicka di snigeltoggar bll

Lars R Nordgren. SM00Y

Exempel: 0m du har anvant 2 W uteftekt muttipliceras dma
sammanlagda QSO-poang med 4. tor att fa totalpoangen
Ovrigt: Benamnmgen ’ Portabei station' avser amatorradiostaboner

ar belagna utanfor ordinane QTH, med en kraftkalla

som inte ar anslulen till allmann stromforsorjning utan som kraftkalla

192 70 SOLLENTUNA

http

• Mutt 04 1 - 4 W
• Mult 05 Mmdre an 1 W
AiaeffekteravseruletteW iE*akt4W ar mult 03och399W armutt 04i

som anvands

Lindvagen 19
FRO Web Site

mers och muttipliceras med effektrnuttiplikator enligt foliande
• Mult 01 Mer an 64 W
• Mutt 02 16 - 64W
• Mutt 03 4- 16 W

wwfro.se underrubnk

SAMBAND AMATORRADIO SL-TEST 2004
<
______________________________ >

anvands t ex batten accumulator solpanel generator o d och vars
antenninstallation ar bltfallig Mobda stationer raknas som portabla i
denna contest.
Loggar: Frekvens (band) mode iCW eller SSB» datum UTC-bd

sant meddelande, motsta< ti< on< ens anropsignal mottaget med
delande ev avstindspoang lei nodvandig I Giom inte an markers
dm dettagarklass Single Operator eller Multi Operator och CW
eller SSB eller Mixed Ange dm anropsignal namn och adress samt
anropsignal och namn pi samtiiga operators Elektromska loggar

Nvkom1ingen som blcv valsignad av contesters och DX:are genoni handpalairgningen

ar en krav for alia som anvander dataloggnmg eller anvander en
dator for att renskrrva loggar' Cabrillo-formalet rekommenderas
Kontrollera noga. att all information matas m pi ratt satt i Cabnlio
Header Om du skickar en Cabriiiologg si behovs mte Summary
Sheet (Om du vill att ditt preliminara resuttat publiceras i 'Claimed
Score'-Hsian si kan du aven skicka Summary Sheet I
Mer information om CABRILLO-formatet fmns pi

http7/www sk3bg se contest smpcabr htm
Om du inte kan skicka en Cabriiiologg kan du skicka en ASCIMil.
som de fiesta contestprogram som t ex CT. NA SuperDuper. TR och

Writelog kan producera 0m din logg mte ar I Cabnllo-format. miste
du bifoga ett Summary Sheet Dop dma filer med din anropssignal

Gunnar SM4EFW

och filtyp'
Exempel 7S3A skickar en CABRILLO-fti Fifnamnet ar di 7S3A.LOG
0m 7S3A valjer att skicka en TF -fKTR = N6TR Contest program!
si Mir namnel pi loggfilen 7S3A.DAT och for Summary Sheet:
7S3ASUM
0m loggar skickas pi en disked skan 3.5" PC-formaterad dtskett
anvandas Alla loggar som mottagits via e-post konfirmeras via
e-post En hsta over mottagna loggar finns efter testen pi SM3CER
Contest Service

Erik SM0AGD

LasseSMGCAIoch EineSMOUQO

•SMP2004Viromgingen nttp. wwwsK3bgsecontestresiO4smpv.htm
• SMP 2004 Hostomgangen http, www sk3bg se contest res i04smph Mm

Nostalgimote med Eine SM0UQW
Undertecknad hade mycket siort noje an ta
traffa en a\ de al Ira forsta QSO-kompisama.
Efter 32 ar och flora hundra QSO var detta
forsta gangen vi traffades person!igen vid arsmolet i Borlange’

Eva SM0OTG och Heide SM5NZG
QTCNr 4 2004

Erkki SM5NBE

Listan uppdateras aitteftersom loggar inkommer Skicka gama aven
en iiten beratteise om dm aktivitet T ex hur altt fungerade fore och

under testen Brtder ar ocksi valkomna' Loggar miste vara poststamplade senast 14 dagar efter testen Detta datum galler aven
e-posttoggar
Loggar skickas till:

Jan-Enc Rehn. SM3CER
Lisatiet 18
SE-863 32 SUNDSBRUK
SWEDEN

e-post sm3cer@ssa.se
I____________________________________________________________
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DX-redaktor SM6CTQ Kjell Nerlich.
Parkvagen 9. 546 33 Karlsborg.

Tel 0505-12000 Fax 0505-131 75
e-post:ctq@algonet.se
Bitr red SM40LL Roland

DXCC-mformation: SM5DQC Osten
QSL-intormation: SM6FKF Fredy
Radioprognos SM5IO/Stig

Stor "Pileup”
pa 80 meter!
Jag hade funderingar pa att la pa mig
sangkladema nar jag bestamde mig tor att
torsi lyssna over 80 meters bandel.
Klockan var nagra minuter tore midnatt.
Nagra Svenskar hade parkerat pa 3750
och samtalsamnet var att halsa nagon
valkommen. 1 ringen fanns SM6XNO,
SM5BXC. SM5LBR. SM7BUA och
SM5GMZ. Leif XNO sager: Ja. nu ar kl
12. Nu skall vi se om det finns nagra nya
klass I amalorer pa frekv ensen. Varldens
pileup utbrot.... Cirka 50 stationer ropar in
och vill tor forsta gangen prova HFbandet!
Jag lyssnar en stund. pa det mycket fina
valkomnandet och station efter station far
komma in och presentera sig. I v imlet
hordes foljande:
2XH1. 3UQB. 3VRG. 3HPJ. 4WGD.
4XBC. 4YNS. 4YUU. 4XUT. 4YMP.
4YUL. 4ONE. 5WPW. 5RGO. 5UFB.
5DRB. 6XAT. 6YOU. 6WXB. 6XVU.
6HUB. 6LTO. 6YVF. 6XNO. 6WXY.
7XFD. 7C KM. 7LFP. 7XXK. 7NDY.
7HUC. 7YGZ. 7UTC. 7DCV. 7YHY.
7YLS och 7XXA
Datum 20 april kl 2400 Sverige har endasl
en amatorradioklass. Alla har nu tilltrade
till upplatna frekvenser pa hela HFbandet!
Grattis och vi valkomnar alia till en hell
ny varld!

DXredSM6CTQ

ZS8MI Marion Island
I

Ludwig Combrinck, ZS6WLC och Pieter Stronkhorst, ZR6PSR ar medlemmar
av Hartebeesthoek Radio Astronomy Observatory bar i april anlant till on. PJ
fritid blir man aktiv pa amatorradiofrekvens med anropssignalen ZS8MI. Det
AterstAr annu nAgra dagar av aktivitet nar du laser detta. Har du redan haft
kontakt med on skall du sanda QSL till ZS6M Bernardus Roode, P.O. Box 158,
Kempton Park 1620, South Africa

SM4OLL. Roland har som vanligt tittat
narmare pa on och har toIjer lite historik:
DXredSM6CTQ
Fakta, Maion Island
Den stdrsta on i dgnippcn Prince Edward,
heter Manon Island och Jigger ca 47° S och 37°
O i sodra Indiska Oceanen samt 177 mil SSV
Pon Elizabeth i Sydafrika. Ytan ar ca 290 kv km
och har ca 72 mil klippig a strander. rcsten ar
stenig med nagra fa sandiga strandstrackor.
Marion ar en av toppama av en vulkan och ar
0.5 1 miljon ar gammal. Hogsta punkien ar
1300 m over havet. Sjalva vulkanen rcscr sig ca
5000 m over havsbottncn. Efter utbrott 19X0
klassas vulkanen som aktiv. Det finns en
glaciar pa 1000 m hdjd. Markcn bestir mest av
gra och svart lava samt annan form av klippblock
Marion upptacktcs torsi 1663 av holliindska
baten Maersevecn men ingen landning gjordes.
Dry gt hundra ar senare. 1772 upptackte
fransmannen Marion du Fresnc ogruppcn. Han
trodde det var Antarctis och torsokte i 5 dagar
hitta en landningsplats Nar han sag an det bara
var tv a sma oar. seglade han vidarc. Fyra ar
senare sag ocksa Kapten Cook oama men
kunde inte landa p g a daligt vader. Den torsia

%
QSL-Service!
UTGAENDE byrd:
SM5DJZ Jan Hallenberg
Andersberg. Vassunda.
741 91 KN1VSTA
Tel 018 - 38 13 99 sm5djzfrz svessa.se
36
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officiella landningen var 1803 av en grupp
saljagarc men de fann spar efter tidigare
besdkare. 1948 annckterade Sydafrika bada
oama. Darefter har de huvudsakligen besokts
av meteorologer och forskare. Emellcrtid fanns
under 1800-lalet saljagare som tangadc
elefantsalar och tog hand om dess Iran samt
skinn. m.m. 1833 etablerades den forsta
industrienheien tor saltranet med bas i Cape
Town. Efter 1930 blev lonsamheten tordalig.
Sista fartygct. SS Ki Ida I key lamnade oama
med 1450 salar vilkel avslutade salcpoken.
nov ember 1930.
Fem oiika tamkatter inplanterades pa Marion
1949 tor alt losa musproblemet. 1975 hade de
torokais till mer an 2000. Mdssen rackte inte
till utan kattcma gick hart at faglama. 1977
fanns det 3405 katter och da startade ett
utrotningsprogram. De infekterades med
sjukdomsv irus.
Det rackte emellcrtid inte utan man satte
igang med jakter foljande ar och forst 1991.
efter 19 Ars kanjakt var de hell borta.
Det mest kanda fartygsvrakct ligger pa 8
meters djup. delvis sandtackt. Det heter
Solglimt och ligger vid Ships Cove sedan
1908. I dvrigt finns lamningar tran gammal
bebvggelse kv ar pa on som idag ar skyddat
resen at.
SM4OLL. Roland

DX-mote i oktober
Lake Wettem DX Group. LWDXG har haft sitt arsmote. Vid
motet bestamde man alt genomfora DX-mote i oktober. Liimpliga toredragshallare diskuterades och vi vadjar nu om torslag
pa lampliga toredragshallare. Gruppen fortsatter med sponsring
av oiika expeditioner. Du kan stodja gruppen genom att bli
medlem. Arsavgiften blir otorandrad 100:-ar
Medlemsavgiften kan sattas in pa LWDG pg 18 02 66-9
DXredSM6CTQ
QTCNrS2OO4

7Q7MM-UK Malawi
Dxpedition 2004
Expeditioncn till 7Q7MM-UK Malawihar just av sluiats. En grupp
beslaende av G4AXX, GU4CHY, G4EDG, G4JVG och M5RIC
var akliva 18 april-1 maj. Anropssignalen var 7Q7MM och man
var akliva alia band fran Red Zebra Lodge vid sjon Malawi som
ligger norr Chipoka.
G4AXX, Mark Marsden ar formodligen gruppens
ledarc. Mark ar kiind fran olika lOTA-e.xpedilioner
saml fina placeringar i olika tavlingar. Han tick licens
redan vid 16 ars alder och har manga ar varit bosatt i
Cape
Town.
G4AXA
Fick du fdrbindeise med denna expedition kan du
kontrollera loggen som kommer att finnas online pa Internet.
QSL. sander du via G3LQB. Roger Brown. 262 Fir Tree Road. Epsom. KT 17 3NL
England. Hemsidan tinner du pa http: www.malawi.digital-crocus.com

8S7VEN - IOTA
Islands On The Air
Expedition 7-9 maj - Ven

A

Ven, d i Oresund
ca 6 km n. v. om
Landskrona. Ca
500 invanare.
Horde till
Danmark tram
till 1658.

En eftertraktad lOTA-expeditton till
den lilla fina on i Orcsund gor en grupp
med dessa medlcmmar: SM7YLS
Christen SM7YLT Toni, SM7YSM
Magnus, SM WYS Thomas. SM6XMY
Thomas. Call: 8S7VEN. QSL via
SM6XMY Thomas.
73SM7YLSChrister

DX-kalendem

SU3FM
28 04-02 05

FOJIIJKW&FO/JIIWTF:
Marquesas Islands(OC-027)

28 04-0205

02 05
04 05-07 05
07 05-2508
08 05-15/05
OX 05-09 05
OX 054)9 05
15 05-1605
15 05-16 05
22 05-23 05
29 05-30 05
01 06-07 09

05 06-06 06
12 06 13 06
12 06
1206-13/06
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HB0 Liechtenstein. IZ1DSIL Gerry . IK IW LG.
Giovanni och IWIFWI. Riccardo blir akn\a i
borjan av maj.

HR1/W4CK Honduras W4CK. Mark mcddclar
att han ater blir aktiv fran Tegucigalpa 8-15 juli.
Det blir endast CW pa de olika W ARC-banden.

HR5/F2JD Honduras, \ktiv pa alia band till den
14 maj. QSL via F6AJA.
HS72B Thailand. Denna specialanropssignal
luftades redan i april. Xu blir det ny aktivitet med
start den I maj. Stationen ar da aktiv fran den nva
klubbstationen HS0AC. Anledningen till delta
specialcall ar tor att lira ’’Her Majesty, the Queen’s
72nd Birthday”

J69/WB5ZAM St. Lucia. Semester aktivitet till
den 16 maj.
JW3R Svalbard. LA5UA, Lars blir aktiv i CQ
WPX CW Contest 29-30 maj. QSL via LA3R
KH4..Midway Island. KA I GJ. Jeff fbrsokcr bli
aktiv fran on. Den 16 april ar han aktiv som
KA I GJ MM och han bcraknar anlanda on runt den
25 april. QSL via V73GJ.

SPOEURO Polen. Den iorsta maj ar Polen full
medlem av Europeiska Unionen. Delta Gras pa radio
med denna specialanropssignal. QSL via SP9PKZ.

XU Cambodia. Jaak. ES1FB och Oled. ESIRA blir
aktiva i boijan av maj som XU7ACE och XU7ARA.
Den 7-19 maj blir det en IOTA operation till Koh
Pas (AS-133). Anropssignalen darifran blir
XU7ACV.

YI9ZF Iraq. Kaspars ar aktiv till den 15 juni. Xu
blir det Sven aktiv itet pa RTTY. QSL v ia SMITDE.
ZS10RSA Africa. ZS6Y ar aktiv till den 15 maj.
QSL v ia KK3S.

ANUBIS

BOX 777

01 05
01 05-02/05
01 05-02 05
02 05-04 05

FO/A Austral Island. ON4AXU blir aktiv
harifran med start den 16 maj. Darefier blir det
aktivitet fran French Polynesia och Marquesas. Du
kan fa Idpandc informationer pa hemsidan
www.qsl.net on4axu

?0

01 05-02 05

0 RAD.,

01 05-21 05

3X..Guinea. FXDOZ ar aktiv Iran Tristao Island.

’

30 04-03 05

3B8/DL3LBP Mauritius. Aktiv pa 40-10 meter till
den 21 maj. QSL via DL3LBP

SA/j EGVpj

30 04_04 os

rO»?l

29 04-02 05

T88KJ.T88JY.T88MC .TXXPt ).TXXXX
Palau ((X -009) med J As
VK6: Long Island (CK'-071) med
VK6YS. VK8AN.KD6W W
9MX: Satang Besar (<X -165) med
G3KHZ.G3TMA&IZICRR
MMOBQI P: Treshmsh 1st (EL-1 OX)
medMMOBQI
3BX DL3LBP: Mauritius (AF-049)
medDL3LBP
EI25x\: Special Event Stations
(Ireland)
IPA Contest. CW
10-10 Int. Spring Contest, CW
ARI International DX Contest
FK JFILIOiOuvea lsl(OC-033)mcd
JFIUIO
IPA Contest SSB
FK JFIUIO: Lifou lsl(OC-033)mcd
JULIO
HS0ZCW: Thailand med K4VUD
9A HC & 9A0CI: Plocica Is. (EL-016)
VOLTA WW RTTY Contest
CQ-M International DX Contest
Anatolian RTTY WW Contest
His Maj. King ofSpain Contest. CW
Baltic Contest
CQWWWPX Contest CW
VO2 K2FRD: Labrador (Zone 2) med
K2FRD
IARL Region I Field Day, CW
AX ARTS WW RTTY Contest
.Asia-Pacific Sprint, SSB
WW South America CW Contest
Albania DXConv ention
All Asian DX Contest. CW
Quebec QSO Party
DIE Contest
GHXK(i(. : Les Mmquiers Islands! EU099) med G Team
ARRL Field Day
His Maj. King of Spain Contest SSB
MM EAICRK:Skyc(EU-OOX)
Orkney (EU4)09) Shetland (EU-012)
MJ hc& MJ0DLQ p: LesMinquiers
lsl.(EL-099)medOXs
EAI: Mouro Island (EL -142) med
ON5FPochON4CJK
RSGB-IOTA Contest
VK9XG:ChristmasIsl.(OC4X)2)med
WOYG

Gick igenom mina QSL-kort hiiromdagen
och tick fram en nagot ovanlig QSL fran
SU3FM 1 Pori Said. Den artryckt pa papy rus
- baksidan ar svarlast numera men jag har
loggal den som den 7 juni 1989. rapporten
var 57 och trekvensen 14.171 mHz.
73’s Derek.

CQ ZONE 2 Labrador
K2FRD. Fred blir aier aktiv fran denna
svara CQ ZONE. Anropssignalen blir
VO2 K2FRD och Fred
raknar med atl del blir
aktivitet 1 juni 7
september. Del utlovas
aktivitet pa alia band men Fred meddelar
all de lagre banden 40-160 meter brukar
vara myckel storda av annan trafik. For
fort Idpandc detaljer oppnar Fred en
hemsida pa Internet http:
homepage, mac.com/k2 frd
labrador2004.htm
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Vem ar SM5DIC Ragge?
SM5DIC Ragge ”Gus” Jagero har sin ordinarie hemvist i
Sala. Alder. Ca 65+.
Har under manga ar arbetat i olika lander i Afrika. manga
ganger arbetsuppgifter via Raddningsvcrket.
SA har uttalar man frAn Raddningsvcrket i en mening
om Ragge och hans arbetsuppgifter
"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 arbetsuppgifter som han deltagit i och gjort
stor PR for Raddningsvcrket och Sverige.

9Q0AR

★
D.R.CONGO

Sista sponsringen till klubben var att jag lat trycka upp 10
st T-shirt, att baras a\ klubbmedlemmarna. med text pa
tram oeh baksida: 9Q0AR.
.SM5DIC Ragge Jagero
Lot 107. 73393 Sala
Sw eden. Email: sm5dic(a ragge.se

SM5DIC Ragge i Afrika
Vertikalantennen for 20 meter har nu
kommit pa plats. Ragge berattar an han
sjalv inte kom upp pa taket. Det var cirka
10 meter upp till takkanten. Vi tillverkade
en stege av bambu. men den behagade att
ga av pa mitten, nar det var min tur att
klattra upp. Jag var nastan uppe nar stegen
brots av pa mitten berattar Ragge. 1 forsta
skedet vek sig stegen mot vaggen. medan
overdelen sakta vek sig utat, eftersom jag
befann mig pa den. Jag akte i en bage oeh
forsvann ul i Maniok-akem. Diir var det
ganska mjukt. sa resultatet blev ett svullet
vansterkna oeh smarter over brostkorgen.
Jag kunde dock pa egen maskin linka
darifran med hjalp av ca 20 talet PTT
anstallda som tick en gratis forestallning.
Nar jag hade aterhamtat mig lite, sa tog
jag mig in i radiorummet och stamde av
GP-antennen. Helt otroligt SWR 1:1.1 pa

Fortsattning fran QTC foregAende nummcr...

14.250 och aven pa bandkanten var SWR
battre an 1:1.3. Vi har nu fixat nycklar
till klubblokalcn men fortfarande inga
nycklar till huvudingangen sa vi far ratta
oss efler kontorslid. Vi delar upp aktiviteten och det ar Pasqual som far ropa
’’Appel General" han talar bara franska.
Darefter blev det lite pa RTTY. Det ble\
manga stationer som anropade sa vi tick
kora split och lyssnade 2-5 kHz upp Iran
egen sandningsfrekvens.
Nasta livstccken fran Ragge kommer
tio dagar senare da berattar Ragge: Idag
kordejag pa en polis! Fast jag tvivlar pa
orsaken.. Jag passerade just ett gymna
sium forjoumalisteroch gatan ar mycket
trang. tillater bara ett fordon i taget. Min
hastighet kunde inte avlasas pa mataren
da "plotsligt" en polis slangde sig pa
motorhuven! Han maste ha statt och av-

vaktat min passage och sett ett gyllene
lilltalle att skaffa sig en extra inkomst.
Naturliglvis kastade han sig pa marken
och hoi I om ena knaet och ’Ajade'' sig
valdiga! Ja. det hela utmynnade i att torsi
kom en polis till. De bad som vanligt om
alia handlingar. pass, korkort. forsakrings
och registreringsbevis pa bilen. Den polis
som ansag sig pakord skrek "Maste till
sjukhus omedelbart. Aj. Aj" Varvid bada
antrade min bil.. Halwags till sjukhuset
sa bad dom mig stanna och sa att en
behandling pa ett sjukhus ar mycket dvr.
sa de undrade om vi kunde torhandla. Jag
ringde da upp min gode van Antonien
Ghonda och bad honom tala med polisen.
Samtalet avslutades och vi kom overens
om att aka till Ghondas kontor tor att dar
avslula fbrhandlingama. Nar vi kom till
kontoret sa tog man in polisema i ett

NagraSSTV
bilder. SM5EEP
var naturligtvis
en a\ de torsta
jag korde pa
SSTV.
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9Q1YM Bea. Hon ar sekretcrare vid PTT
och gor har ett besok vid klubbstationen.
enskilt rum och det hela slutade med att
Ghonda bctaiade 100 USD och sa var
saken glomd. Jag tackade Ghonda tor
hjalpen och lovade att snart aterbetala
pengama. Vad som kan handa om man
inte ar mcdgorlig, vid sadana har handelser. kan jag bara spekulera i eller la del av
genom att lyssna pa liknande historier
som drabbat andra. Tillgrepp existerar
knappast har, sa nagra dagar i fangelsc
innan man over huvud taget anklagas for
nagot. eller nagon sorts an ma lan gjorts
eller framkommit. fir vanligt. Lars
Brilzelli. en av Air Kasias agare har vid
fl era til I fallen pro vat pa della. Hade han
tur sa tick han meddela finnan, och anhoriga. vart han tagil vagen. och vart han
blivit ford, sa de ulifran kunde gora alll for
att fa honom fri. samt aka dil med mat och
kladbyle. toalettarticklar. vatten mm. Men
man far dock inte ge med sig pa direkten
utan alltid fbrsoka torhandla forst.
Vi har nu cirka 800 QSO i loggen och del
har blivit torbindelser pa SSB.CW, RTTY.
PSK31 och SSTV. Vi har haft bra flyt och
det ar manga SM-QSO i loggen. Mitt kna
ar nu nastan ok. men smallen over revbenen kanns fortfarande. eftcr bambustegsfallet.
Nu har ytterliggare nagra veckor forflutit. Varldens radioaniatorer borjar nu bli

Flygplatsen, Kalima. en liten by utantbr
Kindu. Hyfsat aven tor andra karror an AN-2
medvetna om alt D.R. Congo harcn egen
radioklubb som hors i etem. Annu har vi
inte tillg&ng till klubblokalen pa dygnets
allatider. vilket innebaratt radioaniatorer
i vissa delar pa \ art jordklot inte kunna
kontaktas. For detta behover vi aven
kunna vara aktiva sena kvallar, natter
samt lidig morgon.
Strax innan jag skulle aka hem blev
9QIKS Cyprien radioklubbens ordtorande kallad till ctt mote med Sak-Pol. Vi
var bada nervosa over arendct. Chet'en
for Sak-Pol mcddcladc att han mottagit
gratulationer fran manga personer och
institutioner over att Dem. Rep. Congo
nu erkant amatorradio officiellt. Han visste dock inget om amatorradio sa Cyprien
tick stanna Hera timmar och torklara al h
om hobbyn. Vilken SEGER!

Dagen jag skulle aka hem fran D.R.
Congo knackade en av de ryska pilotema
jag bor lillsammans med. i den sa kallade
pilotvillan. pa min dorr kl 0500 och sa:
Kraftig skotllossning.. med underslbd av
granater. har horts under morgonen fran
omradet runt presidentpalatset. Vi ombads vanta med avtard till flygplatsen.
Det visade sig senare att det var cn armefraktion under ledning av "Min gamle
polare" Jean-Pier Bemba som forsokte

Banantransport
sig pa elt snabbl steg upp pa kamarstegen.
han ar (var) Vice premiarminister.
Sista sponsringen till klubben fran mig
var att jag lat trycka upp 10 st T-shirt, att
baras av klubbmedlemmarna. med text pa
bade frani och baksida med info om
9Q0AR.
Nu kommer jag in pa klubbens stora
dilemma "De har inga pengar" Sponsorer.
ar alltsa nagot som Radioklubben behdver! Lake Wettem DX Club ar villiga att
hjalpa till. Aven har behovs sponsringshjalp. Jag har tidigare meddelat att genom
att bli mcdlem i klubben sa okar mojlighetema till att hjalpa till. Medlemsaxgiften
ar 100:- och enklasl sailer du in beioppel
pa poslgiro LWDXG 18 02 66-9
Cyprien. 9QI KS har nu kort 400 kontakter med sitt eget call. Han uppger QSL
adress: ARAC. B.P. 2049. Kinshasa. D.R.
Congo. Med klubbens anropssignal har
del blivit over 3000 torbindelser.
Nar du laser delta ar Ragge ater tillbaka
i Sverige. Nar jag senasl hade konlakt med
var globetrotter Ragge. sa var nagot nytt
pa gang till Haiti. Ragge har dock lovat att
vara hemma till DX-motel i oktober. dar
han lovat vara en av motets tbredragshallare.
DXredSMbCTQ

En eykel (konstruerad av tra)
underlattar ocksa.
Sa har kan en normal
ciinstallation sc ut.
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Text och bild:
SMOJZT - Tilman D. Thulesius
Kungsangen / Uppland.
08-584 50045
smOjzt@svessa.se

ICOM IC-706 mkllG
+AH-4+AH-2b
som universalstation
Det kan synas markligt att skriva en "under luppen" om en rigg som funnits i
manga Ar. Sa sant sJ "gammal ar aldst" men i den nuvarande inkamationen har
den fortfarande kvaliteer som andra motsvarande inte kan prestera. Nu nar
manga nya kortvagsvanner stAr for dorren och s£ aven mobilsasongen sa horde
man ta och titta lite pa derma juvel. Hang med och se mojlighetema.
Vad Finns under huven ?
Som redan namnts i ingresscn har denna rigg funnils i 2 tidigare reinkamationer. Den lorsta hette
kort och gott IC-706 och hade redan tor sin lid otroligt sma yttermatt tor sina kvaliteer. Alla kortvagsband plus 6 och 2 meter i ett litet ska I. Den dar pa
kommande ”mkll“ lick mere uteflekt och en hel

del sma lustigheter bortfilade. Den version vi nu
har att jobba med heter alltsa IC-706 mkllG. Nu
har vi dessutom 20W 70cm alt anvanda. Riggen
blir fortfarande skapligt varm v id anvandande. Det
ar val inget konstigt i det. men lustigt nog slar den
temperaturreglerade fliikten (Tidigare versioners
llakt gick jamtlavcn till i mottagningslage... Vad
riggen gor av 2A vid 13.8V i mottagnmg kan man
bland annat kanna pa sidan (del blir varmt). Jani
tor gama med IC-703 som drar ca 300mA Dal igt
optimering ?
Baksidan ar foredomlig
Jag har tidigare uttryck ett missnojc med lost hangande tampar pa riggar. Jae kan lorsta att man tar

till dessa knep nar det ar ont om plats. Men an ha
lost hangande tampar pa en rigg som aker in och
ur vaskor och bilar ar att staffs sig framtida pro
blem. Pa IC-706 hanger inte en massa losa tam
par. Baksidan domineras a\ en skapligt stor kylflans med hal i sa alt uppvarmd lull kan tas sig ur
riggen bakat. T\a antennkontakter medger paral
lel! inkoppling ax antenn for HF-banden och for
VHF UHF. Ar man lite handig sa kan man byla ut
dom mol kontakter a\ typen N eller BNC som har
mycket baltre egenskapcr an PL LHF-kontakten.
Man Tinner pa typen 706mkIIG numera en 6-polig
Mini-DIN-kontakt loranslutning moi TNC eller exempelx is en PC:s ljudkort. Delta vid sidan om den
storre ACC-kontakten Fran tidigare 706:or vartill
man kan ansluta en hel del signaler och sty mingar.
Vidare finner man inkoppling av Ijarrstymingsbar
tuner av typen exempelvis AH-4 (vi aterkommer
till den lite senarc), telegrafinyckel manipulator,
mikrofon och extern hogtalare (dom sistnamna
aven inkopplingsbara pa frontpanelen).

IC-706 ar en mycket intressant
represents tor en mycket kompakt rigg
som trots sin litenhei har ett mycket lint
avandargriinssnitt genom sin stora
display. Vid jamlorelse med 80-talets
stjama IC-75IA ser man an
mjukvaruinstallningar ar alternate till
alia rattar.

Under huven - sA vackert och trAngt
Nar ICOM kom med sin IC-706 gav man varlden
en mycket kompakt rigg. Att kunna demontera
frontpanelen gjorde alt riggen ju blcv *’annu mindre” da frontpanelen var allt som behovdes ha

framme. Dar anslutes mikrofon eller telegrafinyckel
och hogtalaren . En enkel kabel gar sedan fran
panelen till huvudenheten. Mycket smidigt just i
en inobilinstallation.
Tittar man under huxen sa ser man inte bara all
del ar trangt om saligheten dar. Det ser mycket
snyggt ut aven om en och annat trad trots allt stor
bilden ax ytmonterade komponenter.
Lite efter egel tycke smak och planbok kan man
som alllid utrusta sin rigg med ytterligarc tillagg.
Personligen sa anser jag att man skall lagga en del
pengar pa att montera vtterligare knstallfilter i nggen. Om inte annat sa bdr man investcra i ett CWftlter. Ett filter gor livci lattare alt leva inte bara
som C\K-operator utan aven som SSB eller inte
minst digitaloperatdr. Alt kunna begransa det oinrade man lyssnar pa i en tidig melIanfrekvens ar
guld vart tor kvalitet och horbarhet. Jovisst linns
det riggar som har en DSP (signalprocessor > som
pa LF-nixa (lite drygtI begriinsar omradet. Det ar
ju sa dags att begransa. nar skadan s.a.s redan ar
gjord. Sa salsa pa ordentligt sclektix itet sa tidigt
som mdjligt aven om del kostar en extra slant.
Utover filter sa kan man val aven tipsa om en mera

Baksidan pa IC-706mkllG ar prydlig
utan lost hangande sladdar. Gott om
kontakter linns det dar tyxarr PLkontaktema stucker i ogat tor
anslutning a\ t.o.m antenn lor
70cm.... Inte roligt!

Har linns det plats tor 2 extra
kristallillter. Ett CW filter pa SOOHs
ar an\ iindbart over vid tratlk med
digitala moder.
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Tittar man under hu\en pa IC-706mkiiG tinner man gott om
y tmonterade komponenter oeh lite kaheldragning. Dett borgar tor
laga tillverkninskostnadcr och hog driTtsakerhet (forutom att det bli
kompakt).

frekvensstabil reterencsoscillator. Oetta ar primart
av vardc om man kor digitala moder som PSK31
eller MFSK. dar man inte vill driva tram och tillbaka i frekvens mcllan passen. Minns alt PSK3I
ar oerhort smalbandigt och att det ar latt alt s.a.s
hamna vid sidan om. Person! igen si har jag inte
haft ngt problem med att kora utan en sadan dar
TCXO. Men vill man vara mera pa den sakra sidan sa kan delta vara en klok investcnng.

Talmodul och anvandarvanlighet
Ar man synskadad sa Finns del mojlighct alt montera en talmodul som ger dig information om sakers tillstand i riggen. Det kiinns trevligt att aven
lilla IC-706 ger en biljctt till HF-banden for synskadade amatdrer.
For oss som bdijar bli lite skumogda eller bara
uppskattar en lydlig display sa maste man konstatera alt ICOM har lyckats mycket val med
anvandaregranssmttet pa 706:an. Slor tydlig dis
play och inte for manga sma pilliga rattar att trassla
bort sig med.
Delta gor givetvis att man maste ’dolja’’ installningar som traditionellt sker med markt rati till en
mjukvarumeny. ICOM har valt att lagga dessa
menver i en antal gruppcr beroende pa funktion.
Forandringar av parametrar sker vanligtvis med
VFO-ratt eller 3 funktionsknappar under
displayen. Del Anns aven en “dold” meny dar man
kan sial la parametrar som mycket sal land forandras som exempelvis initicring av installerat extra
filter eller riggens identitet pa Cl-V-busscn.

A

Riggens frontpanci kan latt demontcras och \ia on iorlangsnmgsdadd a\ 3.5 eller 5 meter
placeras pa lamplig plats. Har har jag monterat den pa ett litet borskamcrastati\ med hjalp a\
monteringsplaten M13-63 som har bland annat en stativganga.

ras med DSP-modulen UT-106 inbyggd Iran fabrik. Funktionen ar begriinsad till en automatnotch
och en brusreduceringsfunktion. Bada fungerar bra
aven om brusreduceringen i vissa lagen kan fa det
hela att ”lata U-bat”. En sk. Notch ar en filterfunktion som dampar signalen (filtrerar) inom ett
vanligtvis mycket bcgransat frekvcnsomradc. Genom delta kan man exempelvis ta vack en irriterande ton Iran ngn som stammer av sandarcn. Gor
man delta automatiskt (autonotch) sa letar DSP:n
upp denna ton och dampar den. Delta sker aven
om man skulle flvtta sig i frekvens bara sa lite.
Autonotchen letar upp tonen och dampar den igen.
Del tar en lilcn slund och later ganska fcstligt nar
man hor den jobba.

Hur liter det ?
Det ar otroligt hur man idag kan lagga sa mycket
funktion i ett litet skal och fortfarande uppna en
mycket god kvalitet pa b.I.a. mottagare. Visst finns
det mottagare som later battre och som har ett enklare anv andaregranssnitt. Det finns en marknad tor
riggar som IC-756proli dar bverblicken ar rent sagolik. Ja till och med egenbyggda riggar som
Elccrafl K2 har fbretriiden i mottagaren som 7()6.an
inte nar upp till. Men i del stora hela later det
mycket fint. Mottagaren tai rimligt stora signaler
v id sidan om man inte drar pa for mycket RF-gain
(koppla giima ur HF-steget i dom fiesta lagen sa ar
riggen riktigt njutbar att lyssiia pa). Glom for all
del inte bort all komplettcring med ytterligare fil
ler hjalpcr till.

Nyoppnad!

Sverige mest
kvalificerade
Internetbutik
for antenner!
Nu stopper vi stora delar av v6rt
sortiment till direktfdrsaljning.

SPECIALERBJUDANDE!
GPA 110-400
GP-antenn for

110-400 MHz

Elementen kapas till

rott langd, kopschema
medfoljer Kontakt

typ UHF. Passar for

mastrbr 38-40 mm.

Just nu 295 SEK

inkl moms!

SA 270 N
Dubbelband basstationsanfenn
for 142 148 och 427-443 MHz

Gain 3 dBi po VHF och 5 dBi
pa UHF Kontakt typ N. Langd

1325 mm. rodioler 170 mm
Fasle for mastror 35-54 mm

DSP finns, men till vad ?
Det gar knappast att salja en HF-rigg idag om det
inte star DSP pa fronten. Minns att det var tv unget
att stir Turbo eller 16 valves pa en bils baklucka
for nagra dr sedan. Varfor? "marknaden” vet.
Naval DSP (digital signal processor ) ar en viktig
funktion som kan gora livct trevligt for en opera
tor. En sak ar saker. dagens implementation av DSP
ersalter INTE god grundsclekliv itet och filter som
ligger tidigt i en mottagare. !C-706mkllG levere-

Portabel och mobil-stationen #1
Just som portabel eller mobilstation ar denna
kategoris riggars ’’old boy’’ i 706:an ypperlig. Li
tet formal, mycket funktion och skapligt
god utefl’ekt ar guld vart. Att
’ICOM AH-4 siren kompakt
man dessutom kan dcmonautomattuncr som aven lampar
lera frontpanelen ar mycket
sig for utomhusmontage.
behandigt. Iluvudenheten
Antennanpassning skalI skc dar
kan ligga kvar i vaskan eller
antennen ar felanpassad lor att
anpassa till 50 ohm.”
Forts. sid 43
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HF+VHF+UHF
Som redan niimnt sa ar ju dagens 706 en alll i allo
med mojlighct alt vara QRV aven utan tor HF-ban
den. Inte minst intressant ar att man kan vara QRV
pa SSB och CW (forutom EM) aven pa VHF 11 IF.
Vi ar idag inte bortskamda med for mycket att valja
pa for dessa band och moder.
Sa har har vi en mycket bra rigg for VHF/UHFtester och da framtorallt nar man kor portabelt.

Just nu

495

SfeK

SEX, inkl moms!

http ■ /www.antennspecialisten se
Har Finns komplett WLAN-

sortiment och specialkontakter,

aktuella artildar om ontennteknik. produktfakta. design-

verktyg for WLAN och mycket,
mycket mere motnyttigt

"f

$VEN$KA

Antenn5PECIALI5TEN AB

Den sjahrklaro kollon till kunskop om

korrekfa kommunikationssystem

Svensko Antennspecialisten AB
Varvsholmon, 392 30 Kolmar

tel 0480-33133

fox 0480-33313

mfoQ^ontennspecialisten se

http-//www antennspecialisten se
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ICOM • KENWOOD •YAESU I
AMERITRON

-

CUSHCRAFT

-

HEIL

-

KLM

-

MFJ

-

TITANEX

Vand Dig med fortroende till oss

nar det galler ny rig!

YAESU FT-1000 Mark-V FIELD

Pris: 25.000:-

FT-847

VX-7R

Pris: 16500:I

CL

Pris: 12500:-

G-450C

G-1000DXC

Pris: 4.500:<

Kolla

var
Web Site
WWW .afr.se

Pris: 7.100:-

Auktoriserad service for ICOM - KENWOOD - YAESU

fl.FR. Electronics
Tungatan 9, 853 57 SUNDSVALL

Ny rig ?
Sid en signal
till oss det lonar sig*

Tel. 060-17 14 17

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

SM3AFR - Tommy
3 Mobil: 070-570 26 54

Gunnel
a Mobil: 070-215 35 12

SM3DVN - Gunnar
S Mobil: 070-413 33 53

Teknik
monteringspl&t och hillare Anns som tilibehor beroende pa tycke och smak. Jag bar redan namnt det
men tai alt upprepas. Mel Ian hux udenhet och front
panel behovs det Kara EN kabel tor att klara alia
funktioncr (inklusive) mdjlighct all koppla in
telegrafimanipulator. Alllsa kravs det ingen omfattande sladdharva.

Mobilinstallation
Att kora mobil kortvag ar mycket spannande och
roligt. Tanka sig att sitta och prata med radiovanncr
inte bara nagon mil bort vla en repiter uian rent ax
i andra lander eller kontinentcr emedan man rullar
fram genom det svenska landskapet. HARLIGT
men HUR gora det bast? IC-706 medger som re
dan namnt en mycket lyckad installation ax front
panel utan al It tor manga sladdar att dra fram och
lillbaka. Sa nu galler det bara att fa undan huvudenheten. Sldrsta utmaningen har ar att lagga
spanningsmatningen sa snyggt som mojligt. Glom
allt xad cigaretttandareuttag heter! Rod och svart
ledare skall BADA vara anslutna heist direkl pa
bilens batten. Aven om bi lens platskal kan verka
vara en god ledare tor minuspolen sa far vi inte
glomma bort att vi vill transportera uppemot 200W
(13.8V, 20A). vilket kraver sin plat och kontakt.
Gor fina genomgangar genom platen (om dom inte
redan t’mns) med skydd sa all inte kabeln tar skada.
Dagens modema bilar genererar mycket lite om
overhux udtaget stomingar Iran land och kring-system. Min egen SAAB 9-3 x isar sig xara mycket xal
avstord sa har var det bara alt "tula och kora”.
AntennfrAgan
Har man klarat av spanningsmatningen sa kommer man till nasta utmaning. Var skall man instal
led antennen och vilken typ ar att toredra ? Ja. man
brukar saga all har Anns det lika manga losnmgar
som sandkorn i Sahara (nastan). Man sailer inte
gama borrmaskmen mot platen i den nya fina fal
len. sa har galler det att skaffa en fastpunkt som ar
"snail” Personligen sa anser jag att en bil skall ha
en dragkrok for att vara komplett (t.o.m en

Chevrolet Corvette har siktats med dragkrok.).
Dragkroken ger mycket god kontakt med bi lens
chassie aven om avtagbara krokar kan behoxa
kompletteras med en extra jordflata. Dragkroken
ger inte bara en god fastpunkt utan man kan dessutom fit fast en lang (en HF-antenn skall vara
lang.... ) antenn utan att det ser tor anskramligt
och YL OM-oxanligt ut.
Alt dessutom antennen hamnar skapligt langt ifran
motor och andra storkallor ar inte fel heller. Per
sonligen ser jag aven tordelen ax denna placering
genom all man da kan "staga upp" antennen

framover med fiskelina. Installationen blir stabilare och iastet blir aviastat. Jag har genom aret
provat en hel del olika antenn-varianter med varierande framgang. Allt ifran anskramliga
bugcatcher (insektssamlare...) over monobands
hamstick till multibandsantenner ax olika slag.
Ell av huvudsyftena med denna "under lupp" var
att passa pa att ingaende prova den fina
automattunem AH-4 tillsammans med sprotet AH2b fran ICOM. Det ar givetvist intressant att just
kombinera delta antennsystem tillsammans med
en rigg fran ICOM (som exempelvis IC-706).
Detta da man fran riggens frontpanel kan styra
avstamningen "automatiskt”. Tunem ar en liten
Im sak som SKALL placeras sa nara antennelementet som mojligt. Spanningsmatningen till
tunem skergenom styrkabeln som anslutes till rig
gen.. Antennsprotet AH-2b har en fast langd ax
ca 2.5 meter. Sa enkelt uttryckt sa agerar tunem
har som en i botten placerad automatisk torlangning ax antennen beroende pa band. Avstamningensprocessen startas alltsa Iran frontpanelen och
drojer ngr sekunder. Sandaren gar over i C’W-lage.
drar ner uteiTekten och lagger ut en barvag tills
allt ar klart. allt genom en knapptryckning - smidigt. Notera gama att AH-4 har minnesfunktion
vilket gor all man inte bchoxer stamma ax igen
xid bandbyte utan tunem "kopplar" inte den anpassning som tidigare lagrats. Pa delta salt snabbar
man upp omkopplmgen hogst vasentligt.

Tittar man pa x erkningsgrad och x dgutbredning pa
dom fiesta mobilantenn-inslallationer. sa liggerdom
skapligt i la mot en fast dito. Man kan ocksa konstatera att vissa mobilantennsystem (ofta fula som
stryk) kan ge en battre x erkningsgrad an denna i
vissa lagen. Men allt sammantaget sa maste jag
konstatera att denna losnings tordelar oxerxager
nackdelama.
Xackdclama.
1. Denna losning innebaratt man nastan alltid s.a.s
jobbar med en radiator som i sig sjalx inte ar i resonans och att man ej heller kan tacka in banden XO
och 160 meter.
2. Antennensystemet har eo relatixt hdgt pris kan
tyckas genom att man behbxer bade en radioator
och automatisk tuner.
Fordelama
1. Ett enkelt sprot ser mycket battre ut pa fina bilen. Innebar battre acceptans fran XYL YL OM.
2. Stannar man till med bilen pa en parkeringsplats
kan man snabbt torlanga sprotet genom en trad uppslangd i ett trad eller uppdragen ax en drake. Tunem
anpassar dom nya forutsattnigama sa flexibility och
effektix itet okar markant med mycket enkla mcdcl.
3. Tunem kan snabbt tas ur bilen tor att ateranx andas till en fast antenn. Sa den till syncs hoga initialkostnaden blir genom detta inte sa smartsam.

Summering
Hur kan man fa en rigg att dverlexa sa liinge som
IC-706. och x artor ar den sa popular? Ja det beror
nog pa att riggen sammanfor manga fina funktioner i en och samma lada. Framforallt ar den en
mycket bra losning tor att fa till en unixersallosmng for stationar. mobil, HI . VHF UHF-trafik. Att
sedan komplettera den med AH-4 (och kanske till
och med sprotet AH-2b tor mobiltrafik) gor att man
far en integrerad och anx iindarx anlig losning ax en
moi antennsy stemet.
Tack sa my cket SRS tor lanet ax IC-706mkllG och
AH-4. AH-2b.
Tilman SMOJZT

Storningar fran frekvensstyrda ventilationsfldktar
De fiesta bostadsforetag ersatter numera sina gamla ventilationssystem med motorer
som arbetar med frekvensomriktare for varvtals -eller momentstyrning av 3-fas
asynkronmotorer. Aven tryckreglering och temperaturskompensenng ar ofta inkluderad i systemet. Allt for att spara energi och aven gora ventilationssystemet effektivare.
Allt borde vara Bid och frojd, utom for oss radioamatdrer.
Var bostadsrattstorening installerade
ovan beskrivna system hosten 2003.
Vad hande? En stoming pa min
TX/RX pa 30db over S-9 blcv
resultatei. Slut med amatorradio
blev forsta reaktionen, eller maste
jag byta QTH?
EU samtal med leverantbren.
PM-Luft AB i Sundsvall. dar jag
patalade problemet med
stbmingen som kommit efter det
att nya flaktmotorer installerat.
lox ade dom att komma och tuffa
pa vad som orsakade stbm ingen.
Efter manga tester och prover sa
kunde man konstatera att det var
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frekvensomriktaren som orsakade
stomingen.
Nu Anns det. som tur ar. pd
mark naden frekvensomriktare
som inte ger stomingar pa var
radioutrustning. NFO Sinus
trek\ ensomriktare. tillverkare
NFO Driver AB i Svangsta ar
en sadan.
Trots merkostnader for PM-Luft
NFO Sinus
AB sa beslot man att ersatta
frekvensderas egna frekvensomriktare
omnktare
mot NFO Sinus. Med stor span
ning. bade tor mig och PM-.Luft:s
montorer, sa kom dagen da vi skulle

testa resultatet. Slog pa TX RX:en.
stbmingama var borta och ett jubel fran
bada parter.
Jag vill med denna insandare informera
mina radiokolleger att del finns hopp att
med ratt foretag och ratta komponenter
och en god vilja kan man atgarda storninear av detta slae. Jac vill tacka Peter
Wiklund fran PM-LUFT AB i Sundsvall
for ett gott samarbeta och aven ett stort
tack till foretaget som med ansvar och gott
foredome visat att man tagit dessa storningar pa fullt allvar.

SM3ETC Jan Bergman
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Saknar vetenskaplig grund...
Debatt om
EH-antennen
- annons i QTC

HeathkitSB230-tips!
(Gasbony = ”Gammal skit blir som ny”)

Av SM0CHH Paul

Heathkit SB230 var forvisso ett utmarkt Pa for sin tid pa 1970-talet.
Men efter lAng och trogen tjanst kan det uppstA div problem.
Har kommer nagra tips om hur mina problem lostes.
1) Samlliga store elektrolytcr bvttes ut.
Gam la clektrolyter blir terra och dcras
kapacitans blir lagre och anodspanningen
blir inindre stabil.

2) Vid avstamning blev det en skarp
knall. varefter det konstateredes att
katodsakringen visade avbrott. Efter
atskilliga tresiga katodsakringar och
mycket Ictande befanns gallerringen ha
glidit ner nagot mot socket n sa att med
hjalp av HF blev det overslag mellan
gallerring och nitskallar till rorsockeln.
Detta atgardades genom att Illa ur galler
ringen vid nilskallama och lite hojning a\
gallerringen.
3) Emellanat drog ej anlennrelaet vilket
berodde pa alt tordrojningsrelaet RY2 x id
uppstart av part inte slog till efter hur lang
tid som heist. Delta avhjalptcs genom att
loda en trad pa relasockeln mellan benen
3.4 - 8.9. P g a della maste det ses till alt
v id vatje start a\ pa.l tillats ca 2 minuters
uppvarmning for att det indirekt upphettade rdrets katod skall uppna driftslemperalur innan del skall borja att arbeta.
4) Ett fel kunde uppsta mitt i ett QSO da
del vid sandning plotsligt inte kom ut
nagon HF fastan anlennrelaet var draget.
Samtidigt visade tranceivcm stort SWR.
Glodstromsavbrott misstanktes vid test,
eftersom kylflansen. fastan natspanningen
varit tillslagen flera timmar. inte ens blivit
ljummen. Nasla dag kunde Pa:t fungera
OK igen. Efter urmontering av roret
(8873) befanns glodtradama dock vara
hela. Felet maste da vara dalig konlakt
mellan de korta smala rorbenen och
rorsockelhylsoma. Nar man med en
niibblang kande pa sockclhylsoma kunde
man dra eller skjula dem nagon mm i
langsled. For att ia maximal anliggningsyta mellan rorben och sockelhylsor 5
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och 6 tor glodstrommen gjordes fbljande
lor all rorhylsoma alllid skall klammas
maxi ma It mot roret :
En keramisk standoff med fyrkantigt
tvarsnitt 9x9 mm okritisk langd ca 20
30 mm letades tram ur junkboxen
(troligen fran TU5B). en bit pianotrad ca
I mm diameter, langd ca 64 mm. samt
lite snabbepoxy.

Part ligger upp och ned med bottenkapan
aviagen.
Rita ett vertikalt blyertsstreck pa den
upp\ ikta chassiplaten intill rorsockeln
mitt emellan ben 5 och 6 (gloden) och
uppat.
Rorsockelhylsoma skall vara nedtryckta
mot roret.
Lagg den keramiska biten ovanpa
sockclhylsoma 5 och 6 och intill
chassiplaten. Rita ett streck pa
chassiplaten inti 11 overkanten pa kerami
ska biten.
Borra ett hal i blyertskrysset inte mycket
storre an att pianotraden kan tras igenom
halet. Forsok att borra sa vinkelratt mol
platen som mojligt.
Lagg keramiska biten ovanpa
sockclhylsoma 5 och 6 infill chassiplaten.
Tra in pianotraden i del borrade halet sa
langl alt den gar emol nasta gavelplat.
Spann ner och tor in pianotraden under
pertinaxskivan med alia motstanden.
For att pianotraden inte skall kunna glida
ut fran pertinaxskivan gors en liten
droppnasa med snabbepoxy i kanten av
pertinaxskivan.
Lite snabbepoxy laggs pa keramiska biten
sa att den inte kan glida at sidan.
Har det borrade halet kommit lite tor
langt ner moi rorsockeln. kan kan man
med en smargelskivekanl slipa en liten
urgropning i keramiska bilens kanler
under pianotraden.

I fbrcgaende nummcrav QTC fannsen annons om EHantennen som v allat en stormig debatt. Det ar det
italienska tbretaget Amo Eletlronica som bestallt
annonsen.
Policy tor QTC har \ ant att endast stoppa annonser
som inte toljer marknadsetiska regler.
Redan innan annonsen publiccrades reagerade nagra
moi att annonsen tor EH-antennen skulle tas in i QTC.
Nagon sa t ex sa har
- Om man gor sig besvarvt att studera den reklam som
tillserkaren(Amo Elettromca)och torsaljarcav EH
antenner publ icerar sa tinner man att reklamen i flora
antal av seenden bryter mot de kra\ pa vederhaftighet
som MFL stallcr
- En oiorstaelig galen teori bakom apparalens pastadda
funktion
- Funktionen har aidrig kunnat veriiicrasobjektist
- Annonscradc prestanda aronml iga
- Det kan kanske vara pa sin plats att paminna om vad
som star i lagstifiningcnomvilseledandeannonscring.
Visserligen ar forsaijaren av produkten ytterst ansvarig
gentemot kunden. men det skadar aven den tidning som
publicerar annonsen. SSA-medlemmama ar nog
ganska k\ alitetsmedv etna.
Xu kom annonsen in i QTC oeh kanske kan radema
har i QTC innebara att vi lyssnar pa expertemas
\ amingar for EH-antenncr.
Innan annonsen publiccrades tillfragadc SSA ett par
europeiska amatdrradiotidskn fter vad man hade tor
uppfattning. De svar vi tick varan ingen sag nagon
anledning till att satta sig till domsox er annonsorers
produkter. dvs samma uppfattning som jag hade.
Den omdebatterade annonsen rikadc hamna i
’’tckniksektionen*’ av QTC vilket en del lasare tvekte
var onddigt. Men ibland kan det vara s\ art att hitta
lamplig plats tor iargtry ck. dar valmojlighetema ar
begransadc.
Pa sidan har infill linns ett axplock ur texter i den
debatt som forckommit om antennen. Dessutom har
SM0A1G Ingemardversatt ett aktuellt inlagg uren
italiensk amatdrradiotidskriil.

SMORGP Ernst. QTC-rvdaktdr
Insandare till Radio Rivista. officellt organ for
italienska amatdrradiofdrbundet ARJ
En lasare pa Sicilien. Salvatorc Biazzo. IT9BJB
klagar i en insandare till Radio Riv ista. otTicellt organ
tor italienska amatorradiofbrbundet .ARI. pa att
redaktoren tagit in en positiv artikel om EH-antennen
ochdartill en kommersielI annons tordensamma. Han
menar alt antennen saknar vetenskaplig grund och att
konslruktioncn stalkTallahittillsvarandcantcnnlcorier
pa huvudet
Han har pa natet hittat en mangd kntikcr av EHantennens uppfinnare. Ted Hart W5QJR och defines
pastaenden. Nar antennen fungerar sti ar det tor att
matmngskabeln stralaroch ofta ar del sa mycket HF pa
feedem att man kan branna sig pa riggen enligt Tom
Rauch W8JI som matt pa den och erbjuder USD
10.000 till var och en som kan v isa upp en fungerandc
Ell-antenn. Salx atore slutarsitt inlagg med att Ted
I Ian tbrmodligcn fatt saval Poy ntings teorem som
Maxwel Is ekvat ioner om bakfoten.
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“Jag kan inte vagra publicera artiklar om EH-

antennen”

Pa delta svarar redaktbren Mario. I2MQP ait han
uppmarksammat den polemik som uppstatt knng EHantennen och all han redan tidigare varil mycket
tv cksam till all publicera alia hapnadsvackande
pastaenden om den. Men han kritiserades da toratt
inte vara oppen for nymodighcteroch ny tcknologi.
- Sjalv har jag byggt upp en station med en antenn
som vager llera hundra kilo med 9 clement pa en 11
meters bom och en 20 meter hog mast. Om min fni
kom pa mig med alt jag griivt upp tradgarden. bli v it
osams med grannama och gjort ett stort hal i
hushallskassan narjag kunde tan samma resultat med
nagra plastrbr. lite koppartrad och en hah meterhdg
Slav - ja da skullejagnskera amputation av bade

tungan och vanstra handen.
- Men aven sa kan jag inte lillata mig att vagra
publicera artiklar av medlemmar som by ggt sig en
F.H-antenn och hav dar att den fungerar. Lika lite som
jag vagrar ta in kntik av den. Men jag v ill all det ska
vara baserat pa tekmska data och personliga
erfarenheter oeh inte bara hdrsagen och pastaenden.
Oversattning:

SMOAIG Ingcmar Myhrberg.

Matarledningen ar en del ax antennen. Sven den
stralar. Med andra ord. se upp med T\ 7 oeh
liknande...

Det ar tragiskt att konstatera att QTC iorfallit till
denna laga nix a genom att ta in uppenbart felaktiga
uppgitier som hittills into kunnat bekrailats genom
vare sig teorvtiska simuleringar ellcr praktiska
torsbk...
SSA ar en x iktig opinionsbildare bland dagens
amatbrer. oeh manga har brackliga kunskaper i
antennteori. Sadant som star skrix cl i QTC (och har
accepterats tor publicering) blir latt sanningar. . .

for alia band tar punga ut med 6v er 1200 Euro
SMOAIG Ingcmar My hrberg.

Debatt - utdrag
Hur i hela Friden man kan publicera en sAdan
annons?. . .
Fbrr hade ARRL en policy att inte i QST ta in
annonscr som gax sken ax nagot som inte xar

har mbjlighet att dementera dess existens t nasta
QTC...

Antennen ar en mx cket dahg antenn om man ens kan
kalla den antenn - det ar egentligen ett arrangemang
dar man lx ekats att ta feedem att strala . ..

EH antennen ar ett rent bondtangeri.

Det xerkar som QTC prioriterar annonsmtakter.. .

Lkt kan Ju into vara sA att QTC redaktionen helt
saknar kompetens ...
Jag x ill ha sxar trail QTC redaktbren om QTC tanker
fortsatta att okritiskt ta in annonscr ax denna
karaktar och om sxaret ar Ja. kommer jag att ga ur
SSA...
Jag tror nog att det into skall vara nagra problem tor
SSA och QTC att stoppa en annons ax xad slag det
an ma xara . ..

Det ar sakert en bra produkt. I alia fall till nagot. .

korrekt. men de har ocksa varit tx ungna att franga
den principal. tor att undx ika att hamna i domstolama. ..

SSA borde into tacka nej till pengar om nagon

Vartor sa upprbrd? For- och nackdelama med
torminskade antenner beskrex s i ett antal artiklar i

Om man ar nytlken pa en sindar antenn och inte
orkar ellcr i ill bygga en ar det ett perl'ekt tilllalle att

QTC under2002 . ..

kbpa en. Om man nu tycker det ar x art pengama . . .

.Man kan ha olika asikterom tbrminskade antenner.
Jag har am iint sadana yrkesmassigt under manga ar
oeh funnit att aven om de inte loser alia problem sa
har de ibland egenskaper som ar anxandbara ..

erbjuder det tor att annonsera ut en mer ax ancerad
variant ax (luftky Id! konstantenn . . .

De llesta xerkar - ax olika skal - tycka att det xar raft
att publicera annonsen....

Jag noterar ocksa att antennen xarit omskrixen aven
i andra tbreningsskritier den senaste tiden ....

I i issa sammanhang ar den x aldigt bra. i andra
nastan xardelbs...

lkt star att antennen har en xerkningsgrad ax >95
%(sk!)...

For manga ar sedan salde bade SRS oc/i FLEA
"superanpassare” som matchade alIt metIan ingen

antenn. Jamsangar och teleledningar till 50 ohm . ..

Titta i dagstidnmgama. lkt tbrekommer annonscr
tor en massa dynga. som sags ha oanade positixa
egenskaper. ..

Ska de amatbrer som inte ar sa kunniga pa
antennomradet Iuras till att kbpa en antenn som i

Vi maste snart sta upp oeh xara lite merprotestantiska mot dessa irrlaror som sprids om t ex anten

sjalva xerket ar en konstlast i anden pa koaxen?...

ner ...

De fiesta som kan antenner torstar att EH inte ar en
antenn uian en konstlast...

Sjalxklart maste man ha nagon sorts reglerom man
ska neka annonsbrer sa att modellen ar stringent och
konsekxent. oax sett om redaktbren har halt en dalig
dag ellcr en bra dag. . .

Jag tor min del tror pa fullsizcantenncr. Enligt
annonsen xar EH antennen 2dLi biittre an en dipol.
jag sager "dubbel sick ”...

Lkt tar inte tar x ara uppenbara tekmska fel i

Vartor skall annonsen censurcras? Och xartbr Just
den annonsen? Hur ar det med oxriga annonsbrer?
Kan man lita pa alia och allt de erbjuder?. . .

annonsen...

Genom att publicera annonsen om EH antennen.
blex den med det samma en acecpterad produkt. dx s
SSA "ty cker" art den ar nagot tor konsumentema att

Kan man ens begara in annonsen i lorxag. innan
avtal skrivs och pengar lamnas over?...

ha. , .
Min asikt ar genom att ordtbranden tilliit annonsen.
och total! kbrde over sina egna exporter i SSA sum
rekomenderade att ej ta med denna brbt han mol
Lagen...

Den ar samre an en dipol tor t.ex. 40m. men a andra
si dan kan jag inte ta upp en dipol tor 40m pa min
liigenhetsbalkong heller. . .
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toljandc:
1. EH-antennen. inklusive matarkabcl (koax). kan
ersattasav en trad med SAMMA LANGDoch en
lamplig tuner nere v id sandaren. Proven har v isat alt
resultatct. hbrbarhet och styrka. blir det samma tor
motstationen. EH-antennen ellermotsv amde langd av
kabel uppslangd i ett trad.
2. Jag drar dartor den slutsatsen att de tva burkama i
EH-antennen inte ar ett nv tt och rev olutionerandc satt
all alstra elektromagnetiska v agor i rv mden.

Den enda raddnmgen tor S.S'.-L s anseende ar
mbjligtx is att annonsen ar publicerad i apnlnumrct
ax QTC oeh att SMK som ansxarig ulgixare darmed

Ik' med Kiskunskaper gar inte pa sadant har.
Enitalicnskkommersiell version av EH-antennengar
under namnci Venus och kostar i v crsion for KO meter
228 Euro. Den som v ill ha ett koinplett sortiment EH

Inlagg Iran SM6APQ Bengt
For att gdra en lang historia kort v ill jag sammanfatta

Kan x i begara ett heltackande tekniskt kunnande Iran

redaktbren. vi har Ju alia xara specialiter?...

Jag ar ute och letar ellcr en antenn att satta pa min
balkong och hittade tor en lid sedan EH-antennen pa
xvebben...

Med lite trad tor si sa dar 25 spam och en
ax stammningsenhet atstadkommer man en mycket
battre antenn saml far himla mycket pengar ox er...
Lkt ar en annons. inte en rekomendation Iran SSA att
skatTa antennen . .

Jag v ill ocksa ullry cka det sa liar: EH-antennen ar ett

kompliceral system, ett dyrt och onodigt satt att skapa
en kapacitiv loppbclaslning tor alt fa ett stycke koax
att strata!

For en t id sedan presenteradc Sv erker Olofsson i TVprogrammet PLUS en liten burk. den s.k. ”v attenv irv larcn". av sedd att kopplas till kallv attenkranen. En
liten turbin inne i burken pastods centri fugera v allnet
sa att del vatten som lamnade burken v ar; naringsnkt.
motv erkade stress och trollhet. hammade hjart- och
karlsjukdomar. etc etc. Vattenv irv laren saldes tor- om
jag inte minus fel - torcia SEK 1200! Forsaljaren eller
tillv erkaren hanv isade till krangliga kennska formler.
utlatandeav japanska professorer. forsok pa
bulgarsika univ ersitcl och inv ecklade tekmska
fork lari ngar.
Later del bekannt? Man hanv isar till kallor som ingen
kan kontrollera och uttalar hohus-pokus formler - allt
tor att av leda eller lura ev entuella kopare.
Nar EH-antennen presenerades i QTC tor snart tv a ar
sedan hanv isades bl. a. till Poyntings v ekloroch
teorcm.
Basta SSA ordtbrandc. bl i v ande ordfbrandc. redaktor
av QTC etc:
Vagra la in Iler annonscr om EH-antennen. Fbrklara i
majnumret att annonsen v ar ett misstag oeh hanv isa til I
att ni belt kontruklbren att komma upp med bevis pa
att antennen uppfy Iler de i fantasi- IsiiTror och data som
publ icerades i annonsen.
Begaralt antennen testas och janitors av opartiska
tekniker under en field day. t. ex. pa Bolmeninbict.
Att lillata en annons som uppenbarligen ar ett
lurendrejen ar inte v ad man kan v anta sig Iran en
sends torening.
Kom ihag; det behdv s inte sa manga mcdlemniars
urtrade ur SSA tor all EH-annonsaOarcn skall bli en
fbrlustafiar.
“Vattenv in laren" hamnade i slutct av TV-programmel
i Sv erker Olofssons rdda soptunna. Dar borde ocksa

EH-antennen ratteligen sluta sina dagar i stallet toratt
dyka upp i form av en belaid annons i

QIC.

73 Iran SM6APQ Bengt
(medlem sedan 1954).

Kommentarer knng annons om EH-antennen.
Artikeln ar fbrkortat.

Kop inte en zebra!
I aprilnumret anno 2004 Finns en annons om den s k
EH-antennen.
Jag erterlyser en sends rapport om uppmatta.
boktbrda och reproducerbara mat varden som kan
v cri fiera pastadda egenskaper hos dessa underbard
tingestar. Hittills har jag inte sett en enda rapport med
v ctenskaplig stnngens.
Nagra detaljer i annonsen.
• Vad ar ROS? Kanske SVF? Ar ROS ett spann i ngs torha 11 ande el ler ett etTekt torha I lande el ler nagot
annat?
• En v erkningsgrad pa over95 % ar tor bra for alt
v ara sant. och ar sannolikt inte det heller. Jag
efterlyseren redogbrelse tor hur man matt, sarskill tor
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Radiostation
GRIMETON

Brittiska ticensbestammelser
Oversattning av SM5RN
Saxat fran februarinumret av RADCOM)
Alexandersondagen
4 juli 2004
Alexander

Grimeton Veteranradios Vanner
Tel 0340 67 42 51, Fax 0340 67 41 95

E-post: infoi/alexander.n.se

www.alexander.n.se
denantcnnmodcILsomarax sedd for 1 .X MHz-bander
Antcnncns hojd over mark? Vilket rcfcrensjordplan har

man antagit? Solid kopparplai med oandlig utstraekning
och med3 dll speglingsvinst? Eller kanske fn ryind?
Ska de 95 procenlen gal la a\ en v id bandbreddskanten
med 3 dB ned? 3 dB brukar betyda halva elTekten
(50 °-o). Vari liar den tagit \ agen nar verkningsgraden ar
95 %?. Hur ar dessa 3 dB relaierade nil det som kallas
ROS?
For den praktiske radioamatdren ar del intc gladjcsi flror
man har nagon nyttaav. ulan total verkningsgraden tor
den totalaanlennanlaggningen. inkluderande
matarledningsldrlusteroch foriuster i antennav stamningsenhetcr. impedanstransformatorero d iden
man de fdrekommer. E\ entuelll Finns det nagot aven i
antenniinden as matarledningen. t een balun. Aven i en
vaDconstruerad antennas stamningsenhel tordeman
tappaminst0.5 dB.Tabelldata tor koaxdampning
gallerenbart vidperfektanpassning.d \ sSVF I:I. Vid
SVF 1:2 maste man lagga till en missanpassningsdampning (i haggcandar as matartledningen!). som
inte ar tbrsumbar. Tar man med al It delta bl ir
totals erkningsgradcn tors isso intc sa hog som 95 °
Det sags inget om matningsimpedansen nil de
annonserade antennema. Lal oss gissa att den ar del
konsentionellasardet 50 ohmosymmetriskt. Hurman
fixardet praktiskt taget Ibrlustlriit 95 % verkningsgrad for hela unden erket. som s al egenlligen skulle
benamnas Tesla-spole4 ar en gala.
• Franannonsenciteras”. an external finetuning
sleeve, that allows you to tune your EH .. I nasta
andelag sager man *\o tuning required”. Sadana

formuleringar kallasratteligenpolitisk talekonst utan
sarde.
De forbindelseresuliat som rapporteratscrhallna med
EH-antennen bets is las ieke. Men jag vidhaller min
tidigare Irani torda asikt alt utstralningen hus udsakligen
beror pa oklarajordningspunkter i systemet. och
odcfinicraderefcrensjordplan. Delta ger upphos till HFstrdmmarpa uts/danas matarkoaxens strumpa. vilket
givetvts kan leda till QSO. men intc iir sarskilt markligt.
Ett dyrbart satt att ordna kapacitis toppbelastmng pa en
s ertikalantenn som mojligen kan gora arbetet tor en
antennas stiimningscnhet lite lattare. men intemer. En
revolutionerande ns strAlningspnncip.ellcrenhittills
forbisedd naturlag" som har lias dats as de troende. ar

det inte.
Mitt rid ar Kasta inte bort pengar pa den annonseradc s aran utan kasta i stallet upp en trad s ad som heist,
sa lang som du har plats tor. Kanske har du redan nagot
passandc i skrotladan. och da blir det (nastan > gratis.
Har du nagra pengar os er. sa lagg dem pa en bra
as stamningsenhet i stallet.
SM5BLC Hosse W ahlman
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Manga av oss som har ett QSO med
brittiska stationer ar ovetande om hur
manga olika typer av lieenscr och
kunskapsnivaer det finns i Storbritannien. Sedan juli 2003 da britlema fick
tillstand att slopa CW kravet. finns alia
lieenser i en s.k. integrerad system.
Foundation eller grundl icons.
Intermediate eller mel lank lass samt
Advanced eller Klass ett iir namnen pa
dessa nva licenser. Friin borjan av 2004
innebar det att samtliga nvborjare i
radiohobbyn skall genomga varje steg
innan man fortsatter till nasta. Det ar da
inte mojligt att bli radioamator enbart
genom att klara en teoretisk prov
eftersom det finns en del prakliska prov
redan i grand- och mellanklass licen
see
Alla maste kunna visa upp kunskaper i
licensreglementen. sakerhet. EMC. och
anvandningen av utruslningen. Man
resonerar med all ratt att 400W pa fel
plats och fel tid kan orsaka kaos pa
banden.

Anropssignaler
Till varje licenskategori hor sarskilda
anropssignaler. Alla signaler som
borjar med G ’. MO och Ml tillhor
klass I eller Advanced klass.
Signaler som borjar med 2 ar mellan
klass eller Intermediate, och signaler
som borjar med M3 ar Foundation
eller grand licenser. For narvarandc
utdelas signaler med MO, 2E0, och M3.

Skillnaden mellan dessa tre licenser ar
foljande Grundlicensen har en 10W
maximal uteffekt med kommersiell
lutrustning och kan anvanda banden
160m 70cm dock inte 28 MHz.
Innehavare av grundlicensen tar inte
heller lata nagon annan anvanda sin
station.
Mellanlicensen ger tillstand till samt
liga amatorband men med en effektgrans pa 50W. Innehavare ax denna
licens kan ocks^ sjalva tillverka och
modifiera sin utrustning. och anvanda
satellite!* och andra tjanster.

Advanced eller klass 1 licenser medger
tillgang till samtliga band och mojligheten av att kora /MM samt alt kora radio
utomlands. Att kora utomlands kan
endast klass ett licensierad amatdrer
gora. Man har har en effektgrans pa
400W ut till antennen.
Hur ser kunskapskraven ut?
Amatdrer med grundlicensen maste
kunna x isa att de kan kora radioslationema pa ett korrekt satt inom amaldrbanden samt x isa kunskap i elementara
sakerhetstoreskrifter och EMC fragor.
De maste kunna konstruera en antenn
med bra verkningsgrad samt har tillrackliga teorikunskaper i radio tor att kunna
kora radio med endast lOw tillaten
effekt. Provet omfattar reglementen och
baskunskaper i radioteori.
I mellanklassen maste radioamatdren ha
goda kunskaper i radioteori. mera
kunskaper i sakerhet. EMC och licens
reglementen. Dessa krav beror pa det
faktum att amatoren kan tillverka och
andra sin utrustning och i provet ingar
kravet att amatoren skall ha byggl nagot
sjalv och fatt igang det. Innan kandidaten har fatt sin mellanklasslicens sa
har han eller hon gjort ett flertal prox av
praktisk natur.
Klass I kraveren ganska detaljerad
kunskap i radioteori och provet ar
mveket serios. Kunskapskraxet tor att na
bergets top ar lika som tor innan licenskraven andrades. De fiesta amatdrer
tycker inte alt proven iir allttor hard
dartor att de olika steg som finns har
redan byggt upp kunskapema till en bra
nixa. Numera iir det RSGB som registrerar och utexaminerar kandidater pa alia
nivaer och proven tor Advanced klass 1
halls varannan manad pa foratbestamda
platser i landet. For mellan och grundlicenser kan proven hallas snabbare.
Instruktdrema kan fa hjiilp fran RSGB i
traningsteknik och i teori och tekniska
friigor.
O\ ersattning SM5RN

Forts, nasta sida
QTC Nr 5 2004
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Tabellcn visar sannolikheten att fa torhindelse tor alia amatorband pa kortvag (1.8-28 Mhz) och \arannan timnie (02-24) GMT. Sannolikheten

angcs i proccnt. ”9” betyder 90-100 %. ”8” 80-89 %

”2” 20-29 %. "I” 10-19 % och "o” 5-9%. Mindre an 5 % markeras med

timmama 08 och 18). Vidare fork lari ng finns i QTC nr 3 2001.

tor

SM5IO. Stig stig.hohcrg u bredhand.net

Radioprognosen i QTC och pa Internet
Prognosen i QTC
Jag tick ett forslag om att ha ett stort antal svenska strackor i stallet
tor dagcn fyra. Kanskc ctt antal fran vara storre stader till olika orter.
Etter ctt samtal med min guru sa tick jag bekraftat att det knappast
lonar sig. En langtidsprognos ar inte sarskilt exakt och det racker gott
med ett par strackor inom SM. Undantaget skulle vara 250 km och
5(X) km som kan delas upp i ’mitt i norra halvan a\ SM och mitt i
sodra halvan
De gam la SM25O- och SM500-strackoma har alltsa ersatts av
SM250N och SM25OS resp. SM500N och SX1500S. Andringen
kommer tr.o.m. QTC 05. De tva langa strackoma. 750 och 1000 km.
hamnar ungefar i mitten om vi skall halla oss inom SM. Det gor
ingen skillnad om man petar dem litet mera at norr eller soder.

Prognosen pd Internet
Jag har lagt upp en hemsida dar du hl.a. kan hitta radio
prognosen fran QTC\ aktuella sol flacksial. hjalp att tolka
radioprognosen och lankar till ett par program. Radio
prognosen laggs in i bdijan av manaden innan aktucll
manad och finns bade i Word doc och pdf-formal.
Adrcsscn ar
http: hem.bredband.net sm5io
ViII du skicka epost ar adrcsscn
sm5io(rz ssa.se
//dr gama a\ er med synpunkter.
SM5IO Stig

Halsning fran SM0CCM Lasse - J73CCM pa J7 Dominica

QSL fran SU3FM i Port Said
Albania DX Convention
19-20 juni.
OH2BH. Martti Laine, meddelar i en
pressrelease om denna convention. Manga
gam la D.xare minns sakert nar Albanien
inte fanns med pa amatorradiokartan
.Martti har arbetat hart lor att landet
skulle tiilata amatorradio och han har
aven vart med om att starta upp utbildning
av manga nya radioamatorer. Det blir
sakert ett mycket intressant mote som du
kan Eisa mer om pa Internet
www.za 1 a.com

QTC Nr 5 2004

I QTC nummer 3 rapporterade vi att SM0CCM Lasse var aktiv som J73CCM
fran J 7 Dominica. Har ar ytterligare ett par biIder med halsning fran Dominica
- det sista paradiset! Har pa bildema ses J73CCM Lasse omgiven av FG5FR
och FG5DH samt FG5FRs bostad och antennpark pa Dominica.
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Diplom

SM6DEC

Bengt Hogkvist

Ostbygatan 24C. 531 37 Lidkoping

VALVA

A lu ar Aktivitetsdiplomet for

(+) Award

lykalenderdret 2004 tryckt
och klart. Ansok redan nu om
du kvalificerat dig!

Arets landskapsmotiv ar Skaraborg.
For att kvalificera dig kravs 365 loggningar
under kalenderaret 2004. Della oav sell band
eller trafiksatt. Inga pateekningarges.
Samma station far kontaktas flera ganger.
Det ar enkelt att ansoka.
Skriva bare Jag har korthort 365 kontakter
under ar 2004”. Avgiften ar 40 kr. vilken kan
bi togas ansdkan eller betalas in pa SSA konto.
Glom inte att ange ’A-2004” pa inbetalningskortet i det senare fallet.
Ansdkan skickas till SM6DEC.

Korttidsdiplom
Rubrikenarett samlingsnamn fordiplom. v ilka
endast ar korbara under en begriinsad tid.
Oftast ar del ett jubileum eller nagon form av
evenemang som skall uppmarksammas.

dem har i spalten.
Daremot kan du hitta dem pa min hemsida
under rubriken Aktuclla korttidsdiplom.
Nyligen har VM i ishoekey spelats i Tjeckien.
Vi som he II re suttit v id riggen an rinken kan
anda fa ett certirikat. Det finns faktiskt fortfarande mojlighet att kora ihop det.

Valva Award

Italian Towns Award

Det v ar Iange sedan jag hade med ett renodlat
rattstavningsdiplom. Det har utgestill lie hams
OchSWI lor koniakici liun 2o(i2-no-(i| med
stationer med vars hjalp man kan stava ihop till
VAUEVOMOUNTAINS.
Forsta bokstav en i resp stations anropsignal
skall anvandas.
Av giften ar 5 Euro. Ansok med GCR-lista till
ZoranMilasinov ic. YZIVAZ. Bobovceva3 2
14000Valjevo. Serbien.

ARI i Pompei utgerdet hardiplomet till lie
radioamatdrer och SU L tor kontakter fran
2004-03-01 med portabla stationer opererande
fran olika italienska stader (orter).
Tva klasser finns:
HF-25 stader.
6 M -10 stader
Ansok med med loggutdrag och 5 USD till Tina
Spano. LZ8DPN. PO Box 42.1-80045 Pompei
(NA).ltalien.

Diplomskolan
\ar man skall ansoka tor ett diplom maste man styrkaattman uppfyllt diplomets kra\. Ottast edrman
det genom att hanvisa till QSL-kort lor de kontakter man aberopar.

amatorer granska korten mot kirteckningen och
sedan skriva under.

4

Verifierat loggutdrag
Har bchover man into ha fatt QSL for kontaklema. Man ansokcr genom att skicka in ett
utdrag ur loggboken over dom kontakter man
aberopar.
Loggutdraget skall verifieras av tva lie radio-

amatdrer.

World Hockey Cup
Czech Republic 2004
Tid: 20044)34) I—05-31.
Diplomet utges med anledning av VM i ishockcy2004.
16 poiing bchov s.
Kontakt med station i land som deltagit i VM
ger 1 poang.
Dessa ar Tjeckien. Danmark. Finland. Frankrike. Japan. Canada. Kazakhstan. Lettland.
Tyskland. Osterrike. Ryssland. Slovakicn.
Sverige. Schweiz. UkrainaochUSA.
Specialstationen 0L4WHC ger 6 poang.
Vaije land och specialstationen raknas endast
en gang.
Av giften ar 5 Euro eller 5 USD.
Ansok med loggutdrag senast 20044)6-30 till
LudekSalae.OKIVSL. Jablonovaalej 1065 20.
41002 Lovosice. Tjeckien.
48

QSL och QSL-lista
Dei hdgsta bevi skravet ar att man skickar in sina
QSL. for att diplomutgivaren sjalv skall kunna
granska korten.
For en del diplom liar utgivaren utsett lokala
granskare ( Check points), som under vissa premisser tar granska alia el ler en viss del av QSLkorten.

Xagra exempel:

DXCC

- SM5DQC

IOTA

WAC

- SM5DJZ
- SM6DEC

CQ diplom

- SM6DEC

GCR-lista
Betyder General Cerifiliation Rule och ar en
intemationell overenskommelse hurgranskning
skall ske ulan att man skickar in korten till
diplomutgivaren.
Man sammanstaller en lista over de QSL man
aberopar och tar med sedvanliga logguppgifter
plus de speciella uppgifter som bchov s for det
aktuelladiplomet. Sedan later man tva lie radio

Loggutdrag
Som ov an. men man behdv er inte fa loggutdraget
verifierat. Daremot skall man sjalv skriva under
pa att det stammer.

Intyg
Har bchov s inte ens ett loggutdrag. Det rackcr
med att man sjalv intvgar att man uppfyllt
diplomets krav.
Ett exempel pa ett sadant diplom ar SSA
Aktivitetsdiplom.

Ansokningsblankett
Oavsett det hittills skrivna kraveren del diplom
att man anvander en speciell ansokningsblankett. Detta framgar i sa fall av diplomets regler.
Aven om man inte maste anvanda en speciell
blankett. sa underlattardet om man anvander en
egen allman mall.
SSA har tagit tram en sadan blankett. vilken du
antingen kan bestalla mot SASE till SM6DEC.
eller ladda ner fran SSA hemsida (under Dip
lom).
Blanketter Anns ocksa i de diplombocker. som
SSA ger ut.

QTC 5 2004

ICOM

IC-R2O
150kHz - 3305MHz AM/USB/LSB/CW/FM/WFM

DUAL WATCH*

STROMFORSORJNING

Mottagning av tva band samtidigt.
Lyssna pa en station och sdk efter en
andra station pa ett annat band.

6 VDC via laddare natdel BC-149.
R20 kan aven drivas med 3 st A A
batterier.

1250 MINNEN

INBYGGDANTENN

25 minnesbanker. Varje minne kan
lagra 8 tecken alfanumerisk text.

Ferritantenn tor mellanvag. Horsnacka
(tillbehor). kabeln pa denna fungerar
som antenn tor UKV- bandet.

TALMINNE SOM STANDARD
Max 260 minuter (32MB) inspelningstid som kan uppdelas i 32 ‘spar”.
Kan med CS-R20 Overtbras till dator.

3304.999"1
so
csra-

SE SIGNALER
Via bandscopet kan du se frekvenser
samtidigt som du lyssnar.
Valj mellan I - 100kHz bandbredd.

EXTREMT SNABB SCANNING
Upp till lOOkanaler per sekund i
’VFO-scan’*-lage.

VSC (Voice Scan Control)

AUTOMATISK LAGRING

OVRIGT

Upp till 200 frekvenser kan automatiskt sokas upp och lagras.

Automatisk brussparr (aven manuell).
AFC automatisk frekvensjustering.
Cl-V styr R20 via PC (kraver CT-17).
Frekvensteg 0.01 0.1 0.5 I 5 6.25
.33 9 10 12.5 15 20 25 30 50 100kHz
eller valfri 0.01-999.9kHz.
SET I3ge tor person I iga installningar.
Siorlek & vikt 60B142H35D mm. 320g
Flerfunktions stomingsbegransare.
Plus mycket mer.

Unviker signaler som ej ar modulerade.

HOG DRIFTSTID
Upp till II timmars anvandning.
BP-206 Li-Ion batteri
.7V. 1650mA

Tillbehor
89220 CS-R20
91206
BP-206
BC-149
89149

93156
89038
90517
91158
90186
92198
90013
90803

BC-156

CP-ISE
CT-17
LC-158
MB-86
MB-98
SP-13
FA-B04RE

PC-prog WINtX
S 98 Ml 2000 \P inkl 1 SB-kabel 450 700 Li-Ion batteri
250vaggladdare 6 VtX’. LA
bordsladdare laddar pa ca 2 5 lim
875 cigarettiindarkabel 16 VDC. 2A
300:1000Cl-V till RS-232C konvener
skyddsvAska
250 125rolerande balteselips
172bahesclips
50:OronsnAcka
200teleskopantenn med BNC-kontakt

* fungerar bara inom vissa band.

Som standard ingAr
MB-98. batten hallarc for 3 st AA. handlovsrem. BP-206. BL-149. FA-B04RE saint engelsk bruksanvisning
Svensk bruksanvisning kommer att linns att ladda ncr pa http ham.srsab.sc

Pris IC-R20 6875:CS-R20 ingar till alia som koper IC-R20 under sommaren 2004.

Cg SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Box 208, 651 06 Karlstad

^^communication equipment and services

Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5
Telefon
054 - 67 05 00
Telefax
054 - 67 05 55

OPPET TIDER
LUNCHSTANGT
EJ LdRDAGAR

09.00—16.00
12.00—13.00

Postgiro
Bankgiro
Internet:

Email:

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

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

Adress for hamannonser
QTC. Trakvista Bygata 36.178 37 Ekero
Tel /Fax 08-56030648
e-post: qtc@svessa.se

Kopes
□ Kopes
• Hellskrivare. Soker armens Hell
skrivare. Bvten kan lamnas om intresse
finns. Leif SM7NCI 3 044-70680
□ Kopes
• 8877/3CX15OOA7. Balun 6:1 eller 9:1
kilowattklassen.
SM3PZ 3 Stig 0611-20820
□ Kopes
• Elektronror i god kondition 6R7. heist i
st^lrorsversion.
Fd SM5BPH Johan Wihlander
3 08-6048616

Upphittat

Saljes
□ Saljes.
• Kenwood TRCVR TM-251E 2m 50 w
FM 2300:• AEA PK-96 Packet modem 1200:SM4AZQ Lennart
e-post sm4azq@ svessa.se

□ Saljes.
• Siemens rad iogram mo fon. 15 watt. 1
fint skiek. Saljes till hogstbjudande.
• Rejkal 117 i fint skiek med svensk
manual. Hogstbjudande.
SM0VNZ Stefan
3 08-7590935. 070-6967830
□ Saljes.
• Packet-modem. Geosonic till 2m radio
och data. 1000:• Barbar mobilstation Kenwood TR-2300.
2m. I bra skiek. Laddningsbara battcrier. Vaggladdare. 12 volt kabel.
Manual. Vaska. Packetmodem. Ink),
slutsteg 25W. Pris 1100:SM3XJD Bengt.
3 073-8155137. Jobbet 0271 -27134
□ Saljes.
• 2 st Vargarda vagi. 6EL2. med stackningskablage. Rotor Yaesu G450XL.
med ca 30 m styrkabel.
Stodlager GS-050. Mastror 3m.
Paketpris endast 5800 kr. Hamtas i
Linkoping.
SM5NGK Thomas 3 013-28 43 88

□ Saljes.
• Icom transceiver 1C-735 Ware-band.
CW-filter. el-key. 12V 20 amp pwr.
Ant.avst MFJ 901. ny G5RV ant.
Komlett med manualer.
Hamtpris 6000:SM7CVD Bemdt 5 046-730785
□ Saljes
• 1.2V R6 Ni-C'd accar med lodoron samt
Ni-Mh accar 45x16x6 mm.
4:- st. cxkl. frakt.
• Minihogtalare i lada med fastbygel och
kabel. 50:• Elkabelsats m sakr.hallare for radiomont. 10:• Kondensatormikrofoner med kabel.
25 kr.
SM4OND Bengt 3 0250-12970
□ Saljes
• Icom transceiver IC-735 med WARCbanden. cw-filter. Hamtpris 5.000 kr
SM5BMB Ulf ) 08 934609
e-post: sm5bmb a telia.com

Saknar du ett minneskort?
Minneskort. 8 MB till digitalkamera.
upphittat i arsmoteslokalema i
Borliinge 17-18 april. Aterfas mot
beskrivning eller avslojande a\
innehall.
Kontakta SM4VZK Andreas,
tel 070-4837888.
e-post: sm4vzk@ssa.se

50

□ Saljes
• G5RV Half Size (ej uppackad). 250:• Modem MFJ-1278B, 400:• DAIWA 2 70 SWR POW.20 200 V.
350:• Svebry (ECO) balkongantenn. 400:• MFJ-1786 Hi-Q Loop Antenna (lagpris)
Allt for avhamtnine i Limhamn
SM7CWP Borje Tel. 040-15 11 58

QTC Juni
Hamannons - nasta inforande:
Text och betalning i forskott - senast
Torsdag13 Maj
SSA kansli. Box 45 191 21 Sollentuna
Postgiro 2 73 88-8. Bankgiro: 370-1075.
e-post: qtc@ssa.se

□ Saljes
• 10 W KV-station m 44. Sandare +
mottagare. antenner. nyckel. reservror
samt instr, hafte. Fullt funktionsduglig
3500:Ingemar 3 031-297466 eller 0703297466.
□ Saljes.
• FT-897 + AT-897 antennavstamning
+ CW-filter 500 Hz + batteri (FNB78) + snabbladdare (C'D-24). Kort 20
QSO. Inkopt nov 2003 tor 19.505:-.
Saljes tor 11.000:. eller hogslbjudande.
SM7CWF Borje 040- 15 11 58
□ Saljes
• 80m SSB TRx med 2 Collins mech
filter + 100 W P/\ i fina Seltron lador
• 400W PA med passive grid ingang,
pi-filter 10-80m (ej WARC. kan
omlodas) i Seltron + PS flakt i rack
sok besok ge bud
SM5WS Rune 2 08-387440
rune.cedermarkfa home.se
□ Saljes. For SM7PW dodsbo saljes:
• IC 735
• IC 24I0E
•AT-150
• Nataggr IC PS20
• Philips PM6300
Anbud till SM7PXM Carsten, e-post
sm7pxm@carsten.se, 3 042-290320

□ Saljes
• A.E.A. PK-232 Multi-Mode Data
Controller med PC-Pakratt terminal
program och manualer.
SM3-7I84 Bemt 3 063 30467
e-post: sm3_7184 a tele2.se

Kommersiellt - Kopes
□ Kopes
• Begagnad radio och hobbyrelaterade
produkter a\ senare argang kopes. Hela
dodsbon kopes och man kan fa hjalp att
ta ner antenner och master.
SM5GW Gunnar
3 08-7652118 fax. mobil 0705-253795

Nr 6 Juni
Stoppdatum:
Lordag 15 Maj
QTC Nr 5 2004

Choice of the World's top DX'ers

VX-1R

Art.nr.: 10018

Ultrakompakt dual
band handapparat
144/430 MHz, 0,1-lW
Art. nr.: 10219

Pris: 1 795:-

Pris: 2 595:-

Pris: 2 395:-

Pris: 2 995:-

VX-5R/RS

FT-8800E

Trebandare
50/144/430 MHz
5 Watt

Art. nr.: 10208

Pris: 9 300:HF/VHF/UHF all mode
transceiver 100/50/20 Watt

FT-897D

Pris: 4 950:-

Inklusive

VX-7R
Vattentat trebandare
50/144/430 MHz
5 Watt

Pris: 4 890:-

FT-857

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

Art. nr.: 10248

Pris: 2 995:-

Art. nr.: 10010

Pris: 7 800:HF/VHF/UHF all mode
transceiver 5 Watt

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

Art. nr.: 10281

Varldens minsta dual
band handapparat
144/430 MHz, 1-3W
Art. nr.: 10265

Art. nr.: 10019

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

FT-7800E

VX-2E

Nu ingar laddbart
batteri & laddare!
(FNB-8S & NC-72C)

FT-817ND

FT-1500M

Pris: 5 890:-

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

DSP &
TCXO-9!
Art. nr.: 10021

~

Pris: 9 900:- #
HF/VHF/UHF all mode
transceiver 100/50/20 Watt

NYHET!

Art.nr. : 26038

Art.nr.: 30001

Art.nr.: 26031

Korsvisande effekt och SWR-matare
1,8 - 150 MHz, 15/150/1500 W

SLA-300
Automatiserat effektsteg
300 Watt SSB/CW
300 Watt AM/FM

SLA-817
Automatiserat effektsteg
150 Watt SSB/CW
150 Watt AM/FM

Pris: 980:-

Pris: 4 800:-

Pris: 2 995:-

Daiwa CN-101L

Kablar

G5RV Plus
Alla band 80-10 meter
aven 30, 17, 12 m
Komplett sats med:
* 2 x 15 m antennwire
* 10 m bandkabel
* Y1-5K precisionsbalun
* Taliga isolatorer

Kablar

Bandkabel #14

I Mycket talig kabel
| av hogsta kvalitet.
I 390 Ohm.
I

A

Kablar

Flex-Weave #12

RG-213

Antennwire av
hogsta kvalitet.
259 kardeler. 4mm

Koaxialkabel av
I hog kvalitet.
1

Kablar

190 kr/10 m

130 kr/10 m

160 kr/10 m

Pris: 750:-

Ladder Loc
Dragavlastning for
bandkabel av ypperlig
kvalitet.

Pris: 195:-

Bandkabel #16

lr Mycket talig kabel
| av hogsta kvalitet.
I 420 Ohm.
|

130 kr/10 m

Antennwire 4kvmm

RG-58

Koaxialkabel av
hog kvalitet.
88 kr/10 m

(

Antennwire av
hog kvalitet.

49 kardeler.
55 kr/10 m

Alla priser Sr inklusive moms.

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

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

Posttidning B
SSA, Box 45
191 21 Sollentuna

David Andersson

SM3UUJ

SJulsberG 3354
820 60 DELSBO

Trans
82-83

Leverantorer
Amatorradio/data/ elektronik - utbildning - QTC-annonsdrer
Adigi Copy AB QSL-kort
Jamvagsgatan 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 060-1714 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 08-524 003 55
Mob 070-520 00 70

CAB-Electronik AB
Viktor Rydbergsgatan 35. 554 48 Jonkoping
Tel 036-16 57 60
Fax 036-16 57 66
http://clik.to/cab
e-post: cabel@algonet.se

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

EXODIN
Vargvagen 163. 906 42 Ume3
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. i nstrumentcenter. se
e-post:
info@instrumentcenter.se

Klingenfuss Publications
Hagenloher Str 14. D-720 70. Tubingen.
Tyskland
Tel 00949 7071 62830
Fax -600849
e-mail: klingenfuss@compuserve.com
www.klingenfuss.org

Svebry Electronics
Box 120. 541 23 Skovde
Tel 0500-48 00 40.
Fax 0500-47 16 17
www.svebry.se
e-post: svebry@svebry se

Lannabo Radio AB
www.borgeson.se
e-post: info@borgeson.se
Karnelundsvagen 97.
430 33 FjarrAs
LSG Communication
Sam Gunnarsson SM3PZG
Tel/fax 0660-293540
Mobil 070-5757916
www.lsg.se
e-post: mfo@lsg.se

CORECOM
sm5boq@telia.com
Tel 08-58172739

SM7TOG
QSL Design & Printing
Drattinge. 561 92 Huskvarna
Tel 036-511 41
sm7tog@svessa.se
www.qsl.net/sm7tog

Laagen Desibel
Amund Einstad
N-2651 Gausdal. Norge
Tel 4-47 91534656 Fax +47 61220236
www.mamut.com/laagen_desibel
e-post: laagen-d@onlme.no

BHIAB Electronics AB
Regeringsvagen 15.
611 56 Nykoping
Tel 0155-21 32 10
e-post: info@bhiab.se
www.bhiab.se

C.N. Elservice
Rotorer - Rotorboxar
Tel 08-7205174.070-7980589
www.cnelservice.com

SILVERGRAN
WWW. SILVERGRAN COM
SM3RLR - SM3OJR
Tel/Fax 063-572122

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

AB Signalmekano
Vastmannagatan 74. Sthlm
Box 6142.10233 Stockholm 6
Tel 08-33 26 06
Fax 08-22 25 56

SSA HamShop
SSA. Box 45.191 21 Sollentuna
Tel 08-58570273 Fax 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

Mobinet Communication AB
Varvsgatan 2,652 26 Karlstad
Tel 054-130400 Fax 054-186140
www.mobinet.se
mfo@mobinet.se
sales@mobmet.se

Svenska Antennspecialisten AB
Varvsholmen. 392 30 Kalmar
Tel 0480-331 33. Fax 0480-33313
mfo@antennspecialisten.se
www.antennspecialisten.se

OPTIBEAM
Fa Hcikan Eriksson (SM5AQD)
Hovg^rden, 740 10 Almunge
Tel 070-6294091
sm5aqd@svessa.se

Vargdrda Radio AB
Besoksadress:
Skatteg^rdsg. 5
Box 27.44721 VSrg^rda
Tel 0322-620500.
Fax 0322-620910
www.vargardaradio.se.
e-post:
sales@vargardaradio.se

Produktcentrum
Lojovagen 8. Udingo
Tel 08-35 66 60 Fax 08-4444225
www.produktcentrum.com
e-post: Kjell@produktcentrum se
Pryttronic 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

SAVEN HITECH
Box 504.183 25 Taby
Tel 08-505 641 00 Fax 08-733 04
15www.savenhitech.se

Vill du finnas med i denna
. forteckning
v
med ditt foretag?
A ■>

7

For information ring/faxa:
08-56030648 eller e-post:
qtc@svessa.se

