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Artikelnummer 48860, Pris 12500:-JUST NU 10000:-

MFJ-1706 ANTENNOMKOPPLARE BALANSERADE ANTENNER

Omkopplare for upp till 6 st balanse- 
rade antenner (stegar).
Frekvensomrade 1.8-30MHz.
Effekt300WPEP.
Storlek230B80H140D mm. 
Artikelnummer33716. Pris 1060:-

HF + 50 + 144 + 430MHz (UT-106 DSP standard) 
Lyssna pa polis, brandkar, marinradio P3 mm

mAnaders
GARANTI

HF 100W uteffekt , 5-100W (AM 2-40W)
144MHz 2.5-50W (AM 0.4-20W), UHF 2- 20W (AM2-8W)
IF shift, VOX, 107 minnen, inbyggd hogtalare
Frekvensavlasning ner till 1Hz
Digital multifunktion , S/RF matare ,_kirs
Call minne for 144MHz/430MHz GALLER ENDAST ICOM

Talkompressor, Variabel RF forstarkning

AT-180 AUTOMATISK ANTENNAVSTAMNINGSENHET
70 preset minnen och "automatisk tuning" nar den kopplas
(alia modeller) & IC-718.
Frekvensomrade
Ingdngsimpedans
Max ineffekt
Minsta effekt for avstamning 
GenomgSngsdampning
SWR efter avstamning
Anpassar foljande impedansomrdde:

Spanning
Storlek & vikt
Levereras med
Artikelnummer

till IC-706

1 .9 - 54 MHz
50 ohm
120 W
8 W
mindre an I.O dB 
mindre an SWR 1.5:1
16.7-150 ohm (HF band)
20-I25 ohm (50 MHz band)

13.8VDC, I A (erhailes Iran transeeivern) 
167B58H225D mm (samma som 706). 2.4kg 
koaxialkabel (l m). kabel (DIN 13 polig)
91 l 80
5300:-

A

PRIS 12500:-
Justnu IC-706MKIIG + AT-180 for 
13.500:- (ord pris 17.800:-)

AOR AR-8600MARK II
KOMMUNIKATIONSMOTTAGARE 100kHz - 3000MHz
Alla trafiksatt: AM, NAM, FM, WFM, SFM, USB. LSB och CW. 
Uttag for PC RS-23239 POLIG D-SUB. 1000 minnen med lagring av 
frekvens, alfanumerisk text, mm

NES10-MKII DSP HOGTALARE
Onskar du battre 
hOrbarhet? liar du 
myeket stOrningar och 
brus?
NES10-MKI1 bar en 
DSP som gOr under- 
verk.
DSP n forbattrar tai 
avsevart. Perfekt for

dig som lyssnar pa all slags radiokommunikation. 
Du mdste lyssna for att tro pa det!

NES-iO-MKII liar strombrytare och forbikoppling av ljud 
(samma omkopplare). Strombrytaren och forbikoppling av 
ljudet gOr att du kan anviinda NESIO-MKII aven som en 
vanlig hogtalare.
Lysdiod gron for aktiv DSP. rod for pAslagen hogtalare men 
cj aktiv DSP.
Reducerar stOrningar 9 - 35dB
8 valbara installningar for climenering av stOrningar
Kompakt robust hogtalarldda. H0B65H55D nun.
Tonreduktion 4-65 dB
Uttag for hOrlur 3.5 mm mono
Justerbar hallarc med skruv ingdr saint gummifOtter.
12 - 24VDC. 500mA
Justerbar ingdngskanslighet. Vikt 200g
Kabel (2 m) ingar med 3.5 mm monokontakt
DC-kabel med sakring ingar
Max ineffekt 5W RMS. max uteffekt 2.5W RMS 
Inbyggd fOrstarkare

Artikelnummer 49601. Pris 1795:-

(mottagare).

MFJ-1026 artikelnummer 33102.
Pris 3500:- JUST NU 2500:-

r icom IC—"7O6MKIIG

MFJ-1026 FASNINGSENHET
Med denna produkt kan man fasa bort stOrande stationer 
och stOrningar. Fungerar pd AM/SSB/CW/FM.
Frekvensomrdde I 5-30MHz.
MFJ-1026 kan anvandas till hade transceiver och receiver

Box 208, 651 06 Karlstad
Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5
Telefon 054 - 67 05 00
Telefax 054 - 67 05 55

SWEDISH RADIO SUPPLY AB 
experten pa tradlos kommunikation 
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utan utat!
Jag ser anda fram emot QSO:n med er 

alia. Jag passar i allmanhet Boras 2 m- och
70 cm-repeatrar samt 29,6 MHz.

kommunicera merci, men kanske inte internt

73 de Toma

Hobbyns bredd till trots har jag lart mig att vi ar mycket anonyma. Nar 
de man umgas med far reda pa att man ar radioamator ar vanliga 
kommentar i stil med: ”Jasa, finns det sadana annu?” eller ”Jaha, min 
morfar hade en bekant som . .

Tyvarr brukar inte resonemanget leda sa mycket langre. Omgivningen 
t.o.m. demonstrerar ibland sitt ointresse.

Vad gor vi for fel? Varfor propagerar vi inte battre for var hobby? Fa av 
oss ar en "Fleksnes’’-amatbr men det verkar som om det ar det som 
utomstaende jamfor oss med.

Om hobbyn skall kunna vaxa behover vi ha en bred utatriktad 
kommunikation. Den skapar vi inte enbart genom etern utan att sta upp och 
beratta om vad vi gor, oavsett specialinriktning.

Alla varianter av utatriktad kommunikation med information om allt 
som var hobby har att erbjuda ar viktiga. Och alia dessa varianter skall vi 
anvanda! Bortsett fran etern ar det oerhort viktigt att vara foreningar ar 
aktiva, alia publikationer som produceras (jaja, nu kackar jag i eget bo), att 
vi visar upp oss offentligt sa ofta som mojligt.

Vi kan alia vara stolta over att vara radioamatorer - alia kan inte bli det 
men vi kan hjalpa alia att intressera sig for hobbyn!

Jag hade egentligen tankt att lata dessa inledningsord bli nagon sorts 
programforklaring om vad jag vill verka for som redaktor for var tidning. 
Dock sprang verkligheten ifran mig. Fantastiskt manga har kommit med 
positiva reaktioner, vilket jag uppskattar mycket!

Det negativa ar alia "icke-amatorer" som inte kan inse 
var hobbys potential och att den har nagot att ge alia. 

Jr i Diirfor blev mitt tema i stiillet att vi maste

j/ handlar om. Visst umgas manga av oss mycket i etern men det kanske 
/ ar fler av oss som inte gor det.

Var hobby ar sa bred och har sa manga varianter att det t.o.m. finns 
amatorer som knappt alls horts i etern utan sysselsatt sig med lyssning, 
byggen, experiment etc. Jag tillhor sjalv den kategorin, sa min signal 
kanske kan betraktas som "rar”.

Il
A,

Smaka pa ordet. Det ligger till grund for att vi skall fungera 
tillsammans. Och dessa omsesidiga forbindelser sker pa fler satt 
an vi brukar tanka pa.

Som radioamator blir det forsta vi associerar med ofta en
etermedial kontakt men det ar bara en liten, liten del av vad det
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Text: SM3CLA Karl-Olof,
e-post sm3cla@sk3gk.net, tel. 026-64 27 19
Bild: SM3CBR Dick

I princip kan man bara "vifta till” sa faller antennen lit sig!
Jag borrade hal i topp- och bottenforslutningarna, triidde igenom 

persiennsnoret dar och gjorde en knut utanfor.
I den ovre forslutningen gjorde jag tva hal. Ett hal for snoret som 

halier delarna tillsammans och ett hal for snoret som man kan hanga 
antennen i. Bilderna far tala for sig sjalva.

Avstamning
Som framgar av bilderna gjorde jag en fast inkoppling av 5m RG- 
58. Naturligtvis kan du montera en SO-239 kontakt i stallet. Det har

ch hopfallbar 
pole”-antenn

Antennen som har skall beskrivas ar en konstruktion av 
KAOZLG och finns beskriven i marsnumret av QST 2005. 
(Fort, och ARRL har givit sitt tillstSnd till denna sammanfatt- 
ning)
Jag byggde den och den funkade genast. Kanske kan det vara nat for 
dej att prova pa?
Den tar liten plats under transporten och kan monteras pa en mast, 
eller hiingande i ett snore over en triidgren. Lamplig som samband- 
santenn. Dessutom rolig att tillverka.

For den som vill studera antennkonstruktionen niirmare, hanvisar 
jag till namnda QST. Har foljer en enkel beskrivning.

Uppbyggnad

ingen betydelse till vilket "ben” du ansluter skarm eller ledare.
Plexibiten som halier koaxen ar till for att skjutas upp och ner 

mellan "benen”, fastad i de tva kopparbanden. Du andrar darmed 
matningspunkten och kan justera SWR.

Starta med plexibiten nan decimeter upp och knacka den sedan 
forsiktigt nerat medan du ger akt pa SWR-mataren. Nar du ar ndjd, 
drar du at fastskruvama. Sjalv fick jag som bast 1:1,2 pa 2 m.

Pa 70 cm kunde jag inte mata SWR. men att kora var repeater 5 
mil bort, gick fint.

Antennen skall naturligtvis hanga fritt vid justeringen.
Heist skall du lata matningen komma in vinkelratt. Du ser pa fo- 

tot hur jag har latit kabeln ga i ett plastror sista halvmetern. Det roret 
halls uppe med ett snore.

Antennen ar byggd av 12mm halvhart kopparror for 
vatten och varmeinstallationer. Skarvmuffar, bojar, T- 
ror och kopparband ar standardgrejor. Du fin ner dem 
pa skroten, hos Clas Ohlson eller i narmaste VVS-bu- 
tik.

Jag kopte allting nytt och min antenn gick pa 130 kr 
i materialkostnad. Du kan sakert fa den billigare med 
"forsankningar” !

Borja med att skaffa allt material enl. listan.
Innan du loder fast skarvmuffar och T-ror, rader jag 

dej att liigga ut hela antennen pa marken och tanka tilll 
Var skall det lodas, var skall det vara isartagbart?

Nar du har allt klart for dej, putsar du lodstallena 
med stalull, stryker ev. pa lodpasta, varmer skarven 
med en kraftig lodkolv eller gasolbriinnare och skjuter 
in tenn (alt. slaglod) i skarvarna.

For att halla samman antenndelarna vid transport 
och for att enkelt montera upp antennen har jag forsett 
den med ett persiennsnore, som halls splint av en fja- 
der inne i den ovre rorbiten. (Ett kraftigt gummiband 
bdr ga bra.)

och 70 cm
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- jof t-v*.
_——

Anvandning
Eftersom antennen ar avsedd for portabelbruk rekommen- 
derar jag att slanga ett kastlod med ett snore over en gren 
oeh sedan hissa upp antennen.

Sjiilvklart gar det fint att montera den pa en stang av 
nagot slag.

Korn bara ihag att gora rent skarvarna efter anvandning 
i daligt vader. Du riskerar eljest dalig kontakt och daligt 
SWR langre fram . . .

Material lista
(12 mm halvhart kopparror)
5 st kopparror 48,9 cm vardera
1 st kopparror 7 cm
1 st T-ror
1 st boj, 90 grader
2 st kopparband, bredd 10 mm
2 st skarvmuffar
3 st andforslutningar
1 bit plexi
Skruv och mutter
1 st fjader
Persiennsnore

QTC kommersiella
Annonsbokning 

och annonsinformation

SMORGP Ernst Wingborg 
Trakvista Bygata 36

178 37 Ekero 
Tel. 08-560 306 48 
Fax 08-560 306 48

E-post: qtc.advertise@ssa.se

Internationell: 
Phone +46-8-560 306 48 

Fax +46-8-560 306 48

Andfbrslutning C

'A-vagssektion
48,9 cm (5 st)

12 mm 0

Skarvmuff
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£3 Tin I 
looks dull 
probably i

O Inst; 
the leads

□ Soli 
solder bii 
a small f

lade Elecraft och erbjdd mig kopa den sjalv pa ELFA. Men Elecraft 
stod pa sig. de ville skicka kondensatorn till mig. Den kom i ett ku- 
vert bara 5 dagar senare.

Sjalva bygget gick mycket bra. Steg for steg instruktionen ar 
mycket enkel att folja. Man kan ibland tycka att det ar en konstig 
ordningsfoljd Elecraft rekommenderar, men det visar sig liingre 
fram att alia steg ar uttankta in i minsta detalj. Motstanden ar monte- 
rade pa band i den ordning de ska sattas pa plats, det undrlattar 
identifieringen. Det enda som var lite svart var lindningen av toro- 
iderna. Ingen av dessa har dock speciellt manga varv, tar man det 
bara lugnt sa gar det bra efter en lite ovning. Instruktionerna for 
lindningen ar mycket utforliga med tydliga bilder. Elecraft levererar 
extra langder pa alia kablar och trad, sa man har utrymme att gora 
fel. En del skruvar och brickor iir ocksa i overantal, bra om man tap
par nagon vid bygget eller vid senare tillfalle.

All trimning och kalibrering gors med de inbyggda instrumenten 
i radion. Det finns voltmeter och frekvensraknare inbyggt. Vid upp- 
start kontrollerar radion sig sjalv och meddelar med en felkod vad 
som ar fel. Skulle det inte racka till finns en beskrivning i manualen 
hur man bygger och anvander felsokningsverktyg.

Jag tanker inte ga djupt in pa tekniska detaljer och matvarden 
har, jag kan bara sammanfatta omdomena pa Intenet. Den har god 
prestanda och fungerar fint som portabel QRP-rig med sin laga 
stromforbrukning.

Frekvensinstallningen fungerar mjukt och bra. Ljudet iir mycket 
bra. bade i den inbyggda hogtalaren och i lurar. Filtret har tre liigen, 
dar varje lages frekvens gar att stalla in mellan 200 Hz och 800 Hz. 
Den tresiffriga LCD-displayen ar tydlig och kan visa frekvens,

finished wining 
number of tui 
turns.

Nagot for nyborjaren?
Ar du nybliven sandareamatdr? Eller kanske ny pi kortvigen i 
och med de nya reglerna? Du stalls di infor en del val. Ska 
jag prata eller kora telegrafi? Ska jag kopa nytt eller begag- 
nat? Eller kanske jag ska bygga sjalv? Hur mycket har jag rid 
att lagga ner pi hobbyn? Kan QRP vara nigot for mig?
Jag har testat QRP byggsatsen KI fran Elecraft for telegrafi ur en 
nyborjares perspektiv.

Jag ar sjalv en gammal T-certare som via C-cert och nu andrade 
regler fatt full tillgang till kortvagen. Jag har aidrig kommit hogre 
an 60-takt i min telegrafi och har al It id kiint mig osiiker bakom nyck- 
eln. Efter manga ars tystnad i etern har jag nu fatt en nytandning 
inom amatorradion. Jag bestamde mig for att ga tillbaka till rotterna 
och uppleva hobbyn fran den enkla sidan. Diirfor valde jag QRP och 
telegrafi.

Efter att ha googlat i Hera veckor och fragat andra amatorer be- 
stamde jag mig slutligen for Elecraft KI. Det ar en lovordad bygg- 
sats som utstralar hog kvalitet. Dessutom tycker jag riggen ar snygg. 
Att dollarn ar lag just nu inverkade ocksa, det var en fordel gentemot 
de europeiska byggsatserna. Hur stod sig da mina forvantningar?

Att handla av Elecraft ar enkelt och smidigt. nagra klick pa deras 
site och byggsatsen var pa vag med flygpost mot Sverige. Sedan 
kom den langa viintan och standiga kontrollen av brevladan. Efter 
tva veckor hade jag paketet i min hand, tullat och klart.

Jag packade upp och blev mycket imponerad av innehallet, 
snyggt packat och tydligt uppmarkt. Overst lag en tjock ringbunden 
manual med kraftiga parmar, en bok som verkligen tai att bladdra i. 
Komponenterna sorterade i pasar for de olika korten. Korten ar av 
mycket god kvalitet. dubbelsidiga glasfiberkort med tryckta symbo- 
ler.

For att vara tekniker gjorde jag nagot ovanligt. jag laste manua
len innan jag borjade packa upp pasarna. "Det har ska goras pa ratt 
satt" tiinkte jag. Efter att jag bekantat mig med manualen var jag 
mer an nojd. den ar mycket utforlig och jag gissade att det skulle 
vara latt att bygga bara jag foljde den exakt.

Det forsta man ska gora ar att ga igenom alia pasar och pricka av 
samtliga komponenter. Komponentlistan innehaller inte bara typ 
och viirde, den innehaller ocksa bilder och beskrivning hur kompo
nenterna ar markta. Mycket bra for nyborjare. Ett par timmar senare 
kunde jag konstatera att en 1200 pF kondensator fattades. Jag mai-

Elecraft KI
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Testaren fungei ar bra med ett 9 V batten under en liingre tid. Dioderna i 
detektorn ar tva stycken AA1 19 germanium dioder men det 
gar i prineip med vilka germaniumdioder som heist. Transis- 
torn som ar av aldre sort Anns fortfarande att fa tag i. Men det 
ar mojligt att det finns nyare ersiittningstyper som skulle 
kunna passa istallet for 2N4124. Komponentema har jag in- 
handlat hos BHIAB Elektronik i Nykoping och Svebry Elek- 
tronik AB i Skovde.

Lycka med bygget!
SM6SKU Rainer

mitt bygge.
Anslutningarna till kristallhallarna bor vara sa korta som mojligt for att 

undvika att induktansen blir for hog. Till TP I kan man koppla in t.ex. en 
frekvensraknare. Med SENS-potten staller du in kansligheten. Du behoverej 
vrida mycket for att matarnalen ska sla i botten - om kristallen ar i bra skick.

• 50

notisforfattaren 
direkt och be om 
en battre kopia.

Tydligare?
Pa sidan 18 i forra numret publicerades ett 
oliisbart schema pa en kristalItestare, inskickat av 
SM6SKU Rainer.

Schemat ar dock i originalfilen blott 35,1 mm 
brett och det ar darfor inte latt att korrigera till 
godtagbar tryckkvalitet.

Har presenteras anyo schemat tillsammans 
med tillhorande text, denna gang forhoppnings- 
vis tolkningsbart.

Om schemat aven denna gang blir otydligt i 
tryck kan intresse-
rade kontakta «

Tips pa kristalltestare
Jag hade ett antal surpluskristaller liggande som jag inte visste om dom fungerade el- 
ler ej. Efter att jag hade bladdrat i ARRL handbook fran 1979 sa hittade jag en enkel 
konstruktion med bara en transistor. Den fungerar for sa val grundtons som overtons- 
kristaller. Pa instruments kan man se vilket skick kristallen ar i. Hogt utslag betyder 
att kristallen ar i bra skick. Det finns tre liigen for val av aterkopplingskondensator 
(feedback) man valjer den kondensator som ger hogst utslag. Som synes pa bilden har 
jag valt 180,47 och 10 pF eftersom jag inte hade de varden som star pa kopplingssche- 
mat i min junkbox men det fungerar lika bra. Frekvensomradet ar 455 kHz till ca 30 
MHz. Om man tex. tar en tredje overtonens kristall pa 45MHz sa kommer den att 
svanga pa 45/3=15 MHz. Det finns en omkopplare (S3) som ar till for att skifta pola- 

ritet mellan NPN- och PNP-transistorer, d.v.s. du kan anviinda den som 
transistortestare for bipolara transistorer. Jag har valt bort den funktionen i

S5t

Fakta
Tillverkare:
Band:
Vikt:
Stromforbrukning:
Frekvensomfang:
Pris:

Elecraft, www.elecraft.com
2 eller 4 valbara band.
600 gram
55mA RX, 1 A TX
80 eller 150 kHz, valbart vid byggandet
298 USD + ca 600 SEK i moms och full

Se tier bilder av bygget pa: http://semlan.pointclark.net/Kl

battenspanning, S-meter eller uteftekt. Den har inbyggd elbugg och 
minne for tva meddelanden. RIT och XIT har ett omfang pa 3.5 
kHz. AGC'n fungerar sa mjukt att man inte marker den. Starka sig
naler dampar man latt med en ATT pa 20 dB. Uteffekten ar stallbar 
mellan 0 och 7 W. dar noil anvands for att "torrkdra" elbuggen. En 
sak som jag saknar ar belyst display. Det ar jag inte ensam om. sa 
det finns manga beskrivningar pa natet om hur man loser det. Det 
hade ocksa varit bra med en sakringshallare i ladan. Elecraft rekom- 
menderar en sakring pa matningssladden istallet. En mangd tillbe- 
hor som t ex antenntuner finns att kopa till. Dessa moduler byggs da 
in i ladan, mycket snyggt.

Jag har valt att driva min KI'a med ett litet switchat supply fran 
Clas Ohlson.

Ar da K1 :an ett bra kop for en nyborjare? Ja definitivt. Den ar latt 
att bygga forutsatt att man har lite lodvana sedan tidigare. Lodning 
av genomplaterade kort kraver lite mer av lodaren an ett enkelsidigt 
kort. Grundlaggande kannedom om hantering av ESD-kiinsliga 
komponenter ar ocksa ett krav. Den ar liten latt och snygg. den pas- 
sar bra bade hemma och pa resan. Den okar forstaelsen for radio och 
hur saker och ting "som bara finns dar" i en fiirdigbyggd apparat 
fungerar. Den leder ocksa bort operatoren fran det mesta av 
knapphysterin mot ett storre fokus pa sjalva radiokorandet. Sist men 
inte minst skanker den en otrolig tillfredstallelse till den som byggt 
den. Att kora en rig man sjalv byggt ar nagot helt annat an jag upp- 
levt tidigare. Sa Icom 735:an far nog sta kvar och samla damm pa 
vinden. har ska jagas kontakter med 5 watt och telegrafinyckel som 
enda vapen.

SM0RVV Erik Linder

Li
z
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huvud taget en mobiltelefon som bara ar en telefon? Jag har visserli- 
gen inte letat, men jag tar mig friheten att tvivla. Nej. man ska 
kunna surfa, man ska se den man talar med. man ska lyssna pa mu- 
sik, man ska ta bilder, man ska spela, man ska gora bade det ena och 
det andra, och al It till en orimlig kostnad.

Samma hysteri dS som nu
Nagon sa en gang till mig: "Men om du inte har nagon mobil, kan 
ingen fa tag i dig om du inte ar hemma!” ’’Exakt!”, svarade jag. Ar 
jag inte hemma nar det ringer, gar det bra att forsoka igen. Ingen 
skada skedd. Jag bara vagrar sta i kon pa mitt lunchstalle eller knalla 
runt i gangarna pa snabbkopet och snacka i telefon. Sa viktig anser 
jag mig inte vara.

Miniatyrisering
Redan pa 40-talet borjade rorfabrikanterna kanna behovet av minia
tyrisering. Det kom ut ett s.k. subminiatyrror. DC70 hette en triod, 
och en miingd pentoder i samma serie kom ut. Dessutom finns det 
slutpentoder som kan anvandas i bade mottagare, sandare och som 
slutsteg i forstarkare. Forsta bokstaven i beteckningen antyder att 
glodspanningen ar 1,4 V, d.v.s. roret ar avsett att sitta i batteridrivna 
apparater, men det finns aven ror i E-serien (med 6,3 V glod- 
spiinning) i subminiatyrutforande. Den ringa storleken gor att man 
kan komma ner i interna kapacitanser och darmed fa upp band- 
bredden i katodjordade forstarkare. Dessutom kors rbren pa lagre 
anodspiinning. De lampar sig ypperligt for horapparater, och det var 
val dar det kom in i den stora allmanhetens medvetande, aven om 
man ocksa tillverkade kommersiella radioapparater med dem. Sub- 
miniatyrroret ar pennformat, cirka 4 cm lang och 10 mm i diameter. 
De ar forsedda med 4 cm langa lodanslutningar.

par sig i vissa sammanhang.
Nagon fragade mig en gang vad det var for vits med att bygga en 

rorbestyckad radiomottagare. Jag svarade: ’’Tystnaden!”. Det kan- 
ske later som en paradox for en del, men faktum ar att moderna 
syntesstyrda halvledarbestyckade mottagare med alia sina finesser 
ar fortfarande brusiga, och det allra mesta bruset kommer fran halv- 
ledarna eller teknologien. Den laga batterispanningen ger lag dyna- 
mik och kvaver darmed ljudet. Den enda halvledarbestyckade mot
tagare jag kiinner till som later bra ar Drake TR7 eller R7. (Jada, jag 
har en, och nej. jag saljer den inte!)

Innan vi fortsatter . . .
Rorkapacitanser. Ror har kapacitanser i bade ingangs- och 
utgangsstrukturerna. Den s.k. Millereffekten gor att dessas inverkan 
pa egenskaperna hos in- och utgangsstrukturerna blir storre an 
kapacitansernas egenvarden. Trioder har ganska hoga kapacitanser 
jamfort med t.ex. pentoder. Kopplar man en avstamd krets till 
kapacitanser. adderas den yttre kapacitansen till kretsens egen, och 
resonansfrekvensen flyttas. Dessutom ar det svart att uppna tillrack- 
lig bandbredd. Men frukta ej! Det finns vagar att komma runt de 
prob le men.

Impedans. Detta ar en gamma! kiipphast for mig, och ni kommer 
att hora talas om impedans igen.

Vilka ar da de kansligaste punkterna? Jo:
Ingangssteget (HF-steget) ar en sadan. Genererar man brus i 

ingangssteget, kommer detta att adderas till signalen och forstarkas 
genom hela mottagaren.

En annan kanslig punkt ar hlandare. Blandare i allmanhet ar 
okanda for att vara brusiga i sig. Det har med blandningsprocessen 
att gora. Genom att anvanda trioder i blandaren kan man vara gan- 

Jag minns overgSngen frSn ror till transistorer. Jag 
lyssnade p5 transistoriserade mottagare, och de var 
brusiga och kvavda, d.v.s. de hade mycket liten 
dynamik. Jag lyssnade pS transistoriserade forstar
kare och fann samma sak dar. Jag slogs av tanken: 
"Vad i hela friden ar det som f3r folk att betala for 
dessa missfoster?". Jag ar fortfarande inte riktigt p3 
det klara med det. Storleken p3 en transistorradio 
kan mojligen ha bidragit, men 3 andra sidan fanns 
det ju rorbestyckade "reseradio" i samma storleksord- 
ning. Drivspanningen? Visst, ett par hundra volt (eller 
90V/45V, som var vanligt i reseradion) ar potentiellt 
dodlig, det ska vi inte glomma, men vem gick in och 
pillade i sin radio? BatteriStgSngen? En transistorra
dio snarare okade batteriStgSngen an minskade den.

Nar jag lugger mig i badet vill jag garna ha med mig 
nagot att lasa, och vad passar battre an en bok om ra
dio eller en packe radiotidskrifter fran 50- och 60-talet 
eller annu tidigare? Nu rakar det vara sa att jag spende- 
rade drygt sju ar i England, landet dar det ar relativt latt 
att fa tag i radiolitteratur fran den perioden. Jag hade alltsa gott om 
tid att samla pa mig det som var lasvart fran den tiden.

Det ar roligt att titta igenom annonserna och byggartiklarna. Sa 
fort transistorn kom ut pa marknaden, kom ocksa bygg- 
beskrivningarna och annonserna om transistoriserade prylar. Det var 
inte bara radiomottagare, utan de underligaste grejor, som jag har 
svart att tanka mig att nagon allmanhet skulle ha minsta anviindning 
for.

Jag tror helt enkelt att det var fragan om att vilja ’’hanga med”, 
precis som laget ar med mobiltelefonerna nufortiden. Finns det over

an subminiatyrroret. Annu 
lagre anodspiinning och in
terna kapacitanser gor dem 
mycket lampliga som bred- 
bandsforstiirkare och satt 
bland annat i Tektronix oscil- 
loskop (jag tror till och med 
att Tektronix var de forsta att 
anvanda dem). Ett gott betyg,
tycker jag. Oscilloskop behover bredbandiga forstiirkare, 
och Tektronix gjorde i mitt tycke de basta. De gjordes som 
trioder och tetroder. En nuvistor ar ocksa rorformad, cirka 
2 cm hog och 1 cm i diameter. De monteras i specialsockel. 

Bade nuvistorer (leta efter 6CW4 pa Internet), 
socklar till dessa och subminiatyrror finns fortfarande att 
fa tag i till ett overkomligt pris. http://www.baco-army- 
goods.nl/ (motsvarigheten till gamla modellen av 
Overskottslagret) ar en kalla till bland annat subminiatyr
ror (klicka pa ’’buizen” i menyn). Jag tror inte att varken 
subminiatyrror eller nuvistorer tillverkas liingre, dock. 
http://www.electronixandmore.eom/project/8.html publi- 
cerar en byggbeskrivning pa Internet till en radio 
bestyckad med subminiatyrror.

Trioder
Det ar sa har: Visserligen kan man astadkomma mer med tier galler. 
bland annat hogre forstarkning (vi kommer dit sedermera). men det 
kostar! Det ar namligen sa att elektronerna pa sin vag fran katoden 
till anoden stoter till galler dar de inte har att gora. Varje elektron 
som hamnar dar den inte ska ger upphov till en liten spik i strommen 
genom roret. Tank dig sedan ett stort antal elektroner som brakar, 
och du far ett brus. Brus vill vi inte ha! Ju farre galler, desto tystare 
ror. Darfor ar trioden med sitt enda galler den rortyp som bast lam-

A

Varfor? Ytterligare ett litet ror kom 1959: Nuvistorn. Det ar en iinnu min- 
dre skapelse, byggd i metall och pa en keramikbas till skillnad fran 
miniatyrroret i sin glasflaska. Det ar svarare att tillverka (de tillver- 

kades av robotar i vacuum), men har iinnu battre prestanda
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ska saker pa att det brus man har i varje fall inte kommer fran 
blandaren sjalv. Vi har redan sett fordelarna med rordioder, sa balan- 
serade blandare med ror ar inte fy skarn.

Oscillatorer ar mina favoritobjekt. Idealet ar en som genererar 
en perfekt sinusformad signal, stabil som en klippa i bade frekvens/ 
fas och amplitud. Gor man en sinus med ett element som i sig adde- 
rar eller innehaller brus, kan man vara ganska saker pa att utsignalen 
blir bade amplitud- och frekvensmodulerad med brus. En frekvens- 
modulerad oscillator ar det varsta man kan stota pa! Frekvensmodu- 
lering kan man namligen inte bli av med. Amplitudmodulering kan 
man i alia fall (till nods) filtrera. Darfor ar PLL-teknologi i en mot- 
tagare av ondo - den ger en brusig oscillator.

Lat oss borja fran borjan och titta pa ingangssteget. Vilka egen- 
skaper tycker vi ar bra dar? Tja, lite selektivitet skulle inte skada. 
Hyfsad, men inte for mycket forstarkning per steg vore bra. Och, 
naturligtvis, den viktiga parametern tyssssstnad.

Varfor skulle man vilja begriinsa forstarkningen i ett steg? Jo, ju 
hogre forstarkning man har, desto mer okar risken for overstyrning 
och till och med blockering av blandaren. Lagom ar, som alltid, 
bast.

Tittar man pa de signaler som finns i etern, ska man finna att 
signalstyrkan varierar enormt. Svaga sandare kan pa intet satt mata 
sig med starka BC-stationer. Det kan skilja sa mycket som 40-50 dB 
eller mer. Forstarker man da signalen alltfor mycket fore blandaren 
kan man raka ut for bade det ena och det andra.

Selektiviteten har att gora med hur man har tillverkat den av- 
stiimda kretsen (det kommer tier detaljer om det) samt 
impedanserna i den omgivning kretsen sitter i. Sjalvklart ar det sa 
att ju hogre impedans, desto smalare bandbredd. (Mer om detta se- 
nare).

De fiesta mottagare ar superheterodynes Det innebiir att in- 
kommande signal blandas med signalen fran en oscillator till en fast 
mellanfrekvens, som ar lattare att forstarka. Utan forselektering (i 
ett HF-steg eller i blandaren) kommer tva saker att intraffa:

1. Stationerna kommer att upptriida pa tva stallen pa skalan. 
Det vill vi inte ha!

2. Stationer som ligger frekvensmassigt olampligt kommer att 
leta sig in i mellanfrekvensen, och det finns inget satt att bli av med 
dem.

Darfor ar det lamp! igt att koppla en avstamd krets fore blandaren 
for att skilja ut den station vi vill lyssna pa. Man kan valja att koppla 
kretsen separat eller att koppla ihop, "ganga”, den med oscillatorns 
avstamning. Vilket man valjer ar mycket en smaksak.

Tystnaden har vi redan berort. Trioder ar det naturliga valet! 
Nasta gang ska vi titta lite pa hur fabrikanterna specificerar och for- 
medlar rorens egenskaper i kurvor och tabeller.

SM0YZI Bengt Grahn

UTANFOR AMATORBANDEN: 

Varfor har man en 
marin VHF-station?

I tidskriften "Praktiskt Batagande” fanns en 
femsidig artikel och test av barbara VHF-stationer 

(okt 2004). www.praktisktbatagande.se

SRS i Karlstad salufor VHF-stationer for marint bruk, d.v.s. 
156-162 MHz FM till bSde proffs och privatpersoner. Men de 
som har en liten b3t i en insjo har val ingen nytta av en marin 
VHF-station?
Ute pa smasjoar och i ekan anvands manga ganger en vanlig jakt- 
radio for radiokommunikation. Da ar det vanligen 27 MHz, jakt- 
radio pa 155 MHz eller PMR446 (UHF licensfritt) som galler. And
ra anvander mobiltelefon pa sjon - om natet tacker. Men pa de stora 
sjoarna, Vanern, Vattern, Hjalmaren och Miilaren och kring var 
langa kust anvands marin VHF-radio. Varfor? Jo, sjoarna ar stora 
och det blir problem med rackvidden.

Alla batar har (bor ha, och ar skyldiga att ha), passning pa VHF 
kanal 16 darfor att det skall vara latt att fa kontakt med narmaste bat 
om man behover hjalp.

En marin VHF ar losningen. Numera finns tva kanaler pa det 
marina VHF-bandet pa vilka man far prata fritt mellan kompisar. 
LI - och L2- kanalerna. (Aven tillatna att anvanda i inlandet som 
jaktradio).
Man far numera inneha flera VHF-stationer och darfor kan man ha 

radiokontakt mellan familjen och baten via den fasta stationen och 
en barbar. Men glom inte att ha passning pa kanal 16, nagon kan 
behova din hjalp!

Pa kanal 16 kan man fa kontakt med aven kommersiella fartyg 
om man behover akut hjalp. Sjalva radiotrafiken skall skotas seriost 
pa det marina bandet, det ar ett krav for att radiosystemet skall fung- 
era bra. D.v.s. inget onodigt prat pa kanal 16.

Det finns saledes manga skal att ha en eller flera marina VHF- 
stationer i baten.

Amatorradio inte tillStet
De finns radioamatorer som har en ’’oppnad” mottagare och det ar 
tillatet att lyssna med en sadan. Men att anvanda den pa frekvenser i 
radionat dar man inte har tillstand, eller dar andra regler for typgod- 
kiinnande galler ar inte tillatet.

En marin-VHF har andra kriterier an en amatdrstation for att 
kunna typgodkiinnas, exempelvis maste den ha snabbval till kanal 
16, den skall kunna lasas i alia Ijusforhallanden. For en amatdr
station galler andra regler. Det gor att man kan inte bara ga in och 
anvanda vilken radio som heist till vilket radionat som heist.

SM4FPD Roy
Ass Am Fyra Fot Pe Dahl
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Bordsladdare TH-22E 
(KSC-8A) Laddare TH-D7E & TH-G71E
Laddare TH-D7E & TH-G71E
Laddare TH-D7E & TH-G71E 
Laddare TH-K2E/T&K4E/T
Laddare TH-K2E/T&K4E/T

Batterilcida 
Batterilcida
Batterilcida
BatterilSda

Panel separation kabel kit TM-V7E-3M 
Panel separation kabel kit TM-V7E-4M 
Panel separation kabel kit TM-V7E-7M

Digital recording 
DTMF keypad for TH-22E 
DTMF unit for TM-241E
Digital recording TS-480

Headset m/VOX
Headset 
Headphones 
Headphones 
Headset med ptt

RS-232 Interface 
Low Pass Filter

Mobile Mount for TS-430/440

Hand mic
Hand mic
Hand mic
Hand mic
Bord mic m/preamplifier 8 pins

Mic plug adapter 8P/8P
Twin Modular Mic Switch

Batteri-laddare:
54-KSC-14
54-BC-17
54-BC-19
54-BC-20 
54-BC-21 
54-KSC-24E

Batteri-ISdor: 
54-BT-9
54-BT-11
54-BT-13 
54-BT-14

DC-adapter: 
54-DFK-3C
54-DFK-4C 
54-DFK-7C

Diverse: 
54-DRU-3A 
54-DTP-2
54-DTU-2 
54-VGS1W

Headset: 
54-HMC-3
54-KHS-21
54-HS-5
54-HS-6
54-IHS-01
Interface:
54-IF-232C 
54-LF-30A

Mobil-fasten: 
54-MB-430

Mikrofoner:
54-MC-43S
54-MC-47
54-MC-57DM
54-MC-58DM 
54-MC-60A

Diverse:
54-MJ-88
54-MJ-89

1 188kr 
253kr 
507kr 
716kr 
261 kr 
583kr

223kr
193kr
283kr
307kr

522kr
895kr

1 344kr

1 400kr
134kr
328kr

1 045kr

761 kr 
614kr 
791 kr 
537kr 
699kr

1 329kr 
686kr

313kr

298kr 
597kr
671 kr
671 kr

1 762kr

343kr
746kr

Handapparater SEK
54-TH-K2E 2 m FM Handy Transceiver 2 091 kr
54-TH-K2ET 2 m FM Handy Transceiver med tangentbord 2 221 kr
54-TH-K4E 70cm FM Handy Transceiver 2 163kr
54-TH-G71E 2m/70cm FM Handy Transceiver 2 613kr
54-TH-F7E 2m/70cm med scanner 0,1-1300MHz 3 528kr
54-TH-D7E 2m/70cm FM Handy Transceiver med TNC 4 704kr
Alla handapparater levereras komplett med ack/laddare, antenn och 
handledsrem

FM Transceiver:
2 874kr54-TM271E 2m FM Mobile Transciver

Dual/multiband FM Transceiver:
54-TM-G707E 2m/70cm FM Mobile Transceiver 4 182kr
54-TM-V7E 2m/70cm FM Mobile Transceiver 5 489kr
54-TM-D700E 2m/70cm FM Mobile Transceiver med TNC 6 795kr

HF Transceiver:
54-TS-570DG HF transceiver m/DSP 13 069kr
54-TS-2000 HF transceiver 20 910kr
54-TS-480SAT HF transceiver 100W 14 388kr
54-TS-480HX HF transceiver 200W 16 165kr

Diverse:
54-ARCP-2000 PROGRAM For TS-2000/TS-B2000 BL 587kr
54-RC-2000 Panel for TS-2000 2 764kr

Antenntuner:
54-AT-50 Automatisk antenntuner 4 181kr

Power supplies:

NiCad-batterier:
54-PB-13 NI-CD battery 7,2v/700mAH 567kr
54-PB-32 NI-CD battery 6v/600mAH 298kr
54-PB-33 NI-CD battery 6v/1200mAH 388kr
54-PB-34 NI-CD battery 9,6v/600mAH 433kr
54-PB-37* NI-CD battery 12v/950mAH 513kr
54-PB-38 NI-CD battery 6v/650mAH 447kr
54-PB-39 NI-CD battery 9,6v/600mAH 492kr
54-PB-42L NI-CD battery 7,4 v/1550mAH 783kr
54-PB-43N NI-CD battery 7,4 v/1100mAH 783kr

Diverse kablar:
54-PG-2N DC kabel 158kr
54-PG-2W DC kabel 97kr
54-PG-2Y Extension DC 403kr
54-PG-2Z DC kabel 298kr
54-PG-3B DC-noice filter for PG-2N 208kr
54-PG-3J DC-Kabel med cig plugg avstord 298kr
54-PG-4M Extension control 328kr
54-PG-4Y Datakabel 477kr
54-PG-4WSTM Datakabel 642kr
54-PG-4X Extension control 867kr
54-PG-4Y PC Interface cabel 477kr
54-PG-4Z Expansions kabel 4M 630kr
54-PG-5A Datakabel 178kr
54-KPG-46 Datakabel 683kr
54-PG20W DC-Kabel 503kr

Speakermikrofoner:

54-PS-33 Power supply 20,5A for TS-450/690 2 800kr
54-PS-52 Power supply 22,5A for TS-850 3 220kr
54-PS-53 Power supply 22,5A for TS-450/690 3 220kr

Vaskor:
54-SC-37 Vaska for TH-22E PB-30/32 223kr
54-SC-38 Vaska for TH-22E BT-9 223kr
54-SC-39 Vaska for TH-22E PB-33/34 223kr
54-SC-40 Vaska med axelrem, TH-22/TH-D7E 238kr
54-SC-43 Vaska for TH-79E PB-33/34 238kr
54-SC-45 Vaska for TH-G71E/PB-38 178kr
54-SC-52 Vaska for TH-F7 298kr
54-SC-53 Vaska for TH-K2E 153kr
54-WR-2 Vattentat barvaska 208kr

54-SMC-32
54-SMC-33
54-SMC-34
54-EMC-3

Speaker/mic for TH-22/28/78/79
Speak/mic m/remote control for TH-22/28/78/79 
-- m/remote och volyme TH-22/28/78/79 
Mic/Oronmussla

283kr 
358kr 
380kr 
384kr

54-S0-2 TCXO SO-2 1 836kr
54-S0-3 TCXO SO-3 1 493kr

Hogtalare:
54-SP-23 Hogtalare for TS-450S 1 030kr
54-SP-31 Hogtalare for TS-790S /850 1 239kr
54-SP-50B Mobile hogtalare 417kr

Diverse:
54-TSU-8 CTCSS unit for TH-22E/79E/255/455 358kr
54-UT-20 1200 MHz unit for TS-2000/TS-B2000 5 180kr
54-VS-2 Voice synth.for TS-790/950/850/450 686kr
54-VS-3 Voice synth.for TS-870/570 686kr

Filter:
54-YK-107C CW-filter 925kr
54-YK-88C-1 500Hz CW filter 925kr
54-YK-88CN-1 270 Hz CW filter 925kr
54-YK-88SN-1 1,8kHz SSB filter 925kr
54-YK107SN1 SSB filter 925kr
54-YF107CNW CW-filter 1 642kr
54-YF107CW CW-filter 1 642kr
54-YF107SNW CW-filter 1 642kr

Svensksprakiga manualer

54- Svensk manual TH-G71E
54- Svensk manual TH-D7E
54- Svensk manual TH-22E 
54- Svensk manual TH-F7E
54- Svensk manual TM-G707 
54- Svensk manual TM-D700

150kr i 54- Svensk manual TS-2000 250kr 
150kr 54-Svensk manual TH-K2/4 150kr
150kr 54-Svensk manual TM-271E 150kr
150kr 54-Svensk manual TS-480 200kr
150kr 54- Svensk manual TM-VTE 150 kr 
150kr '
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Eftersom FRO var medarrangor sa var FRO-aktiviteterna manga, 
dar de olika forbunden visade upp sina sambandsresurser. Manga 
firmor visade upp nyheter och erbjod extra formanliga priser under 
arsmotesdagarna.

Fredagens ’’drop in" var over all forvantan. Alla utnyttjade moj- 
ligheten att komma till Hotell Wettern och diskutera nya radiostatio
ner och antenner. Forra gangen vi arrangerade arsmotet fick vi kritik 
for dalig skyltning och nu tillverkade vi stora skyltar som gar att 
ateranvanda for de arrangdrer som anordnar arsmotet ar 2006.

Pa bankettmiddagen deltog 189 personer och hotellet fick stort 
berom for den goda maten. Under middagen overlamnades pokalen 
i tavlingen FT-817 cupen. Amsat SM overlamnade en check pa 
50.000 kr till Peter Guelzow ordforande i AMSAT-DL. Peter hade 
tidigare under dagen berattat om projektet P3-E och AO-40. Vidare 
hiilsade kommunalradet Peter Lindroth alia valkomna till Sveriges 
Reservhuvudstad. Manga blev forvanade nar han avslutade sitt tai 
med att saga "see you again" och 73. Peter har tidigare ett forflutet 
pa S2 och ar val bekant med var hobby. Efter middagen dansades 
det natten lang, till mycket populara Rolands orkester med 
SM6MNH pa keyboard, saxofon, dragspel och sang.

Pa sondagen avholls arsmotet. Lokalen var fullsatt och motes- 
ordforande blev SM5BF, Carl-Henrik Walde som sakert ledde for- 
handlingarna. Under motet bestamdes att nasta arsmote blir nagon- 
stans i SM2. Vi onskar arrangorerna for det motet lycka till och san
der stafettpinnen vidare mot norr!

Lake Wettern DX Group / SM6CTQ Kjell

Det dr en vdldigfart pa utvecklingen inom mikrovdgsomrddet. Hdr 
behovs bevakning och en bdttre rapportering till intresserade. Vid 

en rast efter arsmotet diskuterar hdr LWDXG-medlemmen SM5QA 
K-G med SSA-ordforande SM5XW Goran hur man inom SSA kan fa 

till en bdttre dialog med PTS nar det gdller frekvenser. 
(Se aven sidan 18 under ’’Lasarmodulation.)

Dragningslista SSA Arsmoteslotteri 2005
Vinst nr Lott nr Innehavare Vinst

1 1073 SM5A0G Lennart IC0M 706 MKIIG
2 1010 Jerry Kenwood TH-7FE
3 0774 SM4ANQ Ulf Vertidip-fembandsantenn
4 1651 SM7HSP Inge Yaesu FT-2800M
5 2277 SM6CRC Ulf Nataggregat Alinco DM330MVE
6 1858 SM2AVG Vilhelm Nataggregat Alinco DM330MVE
7 1136 SM5AKP Esko Yaesu VX-1R
8 1102 SMODGW Tor Yaesu VX-1R
9 0561 SMOTAE Robert Nataggregat Microset PCS-25

10 2018 SM70HE Rolf 11 element 2M-antenn
11 1095 SM5XW Goran Weekend i Stockholm 2 pers.
12 0153 SM6CZU Per-Hilding Morse Code Trainer
13 2271 SM6CKS Sture Duobandsantenn MA1300
14 0952 SM5CHY Bo BygglSda Snap Circuits

15 0902 SMORGP Ernst Presentkort 500:- SSA HamShop
16 1401 SM7FCN Bjorn Presentkort 500:- SSA HamShop
17 1512 SM4BZH Seppo Presentkort 500:- SSA HamShop
18 1597 SMOATZ Lars-Erik MotstSndssats 61 varden

19 1971 SM7UG0 Magnus Multimeter
20 0906 SMORGP Ernst Robotbyggsats
21 1043 Osten Holm FRO-ryggsack
22 1848 SM1WXC Christer FRO-ryggsack
23 0415 SM3EAA Tore FRO-ryggsack
24 0731 SMOERK Harry Fleecevast
25 2493 SM7EQL Bengt Fleecejacka
26 1875 SM5IAJ Dag Boken "Stockholm-Motala”
27 1951 SMOEPO Per-Olof Boken "Tidens tusende tungor"
28 1407 SM70EH Rolf Mejselsats
29 1054 SM6DEC Bengt Medlemskap AMSAT SM
30 2352 SM4UNJ Magnus Medlemskap AMSAT SM
31 1420 SM2SRP Karl-Arne Medlemskap AMSAT SM
32 2003 SM6BKY Gosta Boken "Antennen Ratgeber"
33 1301 SM6DQR Kjell Boken "Antennen Ratgeber"
34 0251 SMOVUA Rolf Medlemskap SARTG
35 2232 SM70R0 Gosta Medlemskap SARTG
36 1500 SM7FCN Bjorn Medlemskap SARTG
37 0684 SM7LPL Sten Byggsats var. strbmforsbrjning
38 1736 SM6MVL Conny Multimeter
39 2292 SM6XHZ Bodil Multimeter
40 2255 SM7CAC Kenneth Multimeter

Vid SSA-3rsmdte hade arrangorererna i Lake Wettern DX group 

roda jackor. Har ser vi lotteriforsaljarna SM6JSM och SM6YBR

SSA-ar smote 2005 i Karlsborg
I ortens tidningar stSr det dagarna efter SSA-3rsmdte om

T 1A

"Radiomotet i Karlsborg som blev en stor succ6". Arrangd- 
rerna Lake Wettern DX Group i samarbete med FRO lokalav-
delning 351 ar mycket ndjda med arrangemangen. Genom att 
myndigheten K3 upplat lokaler och gjorde det mojligt att 
disponera hela fastningen, sS kunde vi erbjuda firmor och 
utstallare att helt gratis f3 deltaga. Alla hotell och ovriga 
boende var fulltecknade och det var tyvarr m^nga vi fick neka 
overnattning.

QTC 2005:5 11
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overton

STOPP
SKYDDSOBJEKT

FORBUD
- mot tilltrade utan tillstand 
- att inom skyddsobjektet 

fotografera, avbilda, beskriva 
eller mata utan sarskilt tillstand 

Enligt lagen (1990:217)

FORSVARSMAKTEN »

VITAL INSTALLATION
-No admittance without prior permission or 

guide.

PROHIBITED
-To photograph, to make sketches of the 

area beyond this sign.

Law (1990:217) 

| Swedish Armed Forces |

^
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SSA Arsmote
i Karlsborg 

16 17 april 2005

En vanlig syn i utstallarhallen. Det mesta kunde 
testas och provas p3 plats. (Foto: SM6UQP Robert)

V3r vordade ordforande SM5XW anlander samt bakom 

honom syns aven GSA:s nSdige ordforande Lasse 

SM6ETR. (Foto: SM6UQP Robert)

• i •

Parkering

kavalkad I

XYL-parkeringsplats? - HI. Lillemor SM6VLB och 
”Bolmen-Eva" (XYL till SM6EAT) har parkerat p§ 
banken. (Foto: SM6UQP Robert)

DX-besok av John KAODEZ frSn South Dakota, USA. 
Han stortrivdes och I3ter halsa start tack for trevligt 

arrangemang! (Foto: SM6UQP Robert)

pn
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en succe. Har

Fredagskvallens "drop in" blev som vanligt.  >>ai . 

1 ser vi nSgra av de FRO are som medverkade i utstallningen. I

I VoLbSMeKAT Solveig Glad att arsmotet for •
■Ei andra gSngen p§ kort lid arranges i A

B hennes distrikt.

Mi 11 ?

X JU

*4 *

SM5AOG Lennart hade turen att for andra 
gSngen vinna forsta pris vid Srsmote i 

Karlsborg. Denna gSngen blev han lycklig 

agare till en ICOM 706 MKIIG

I vimlet infor arsmotesbanketten fangade vi
SM5TRT Gunnar med XYL 



J SM3FJF Jorgen projektledare for boken BL 
I Sandaramator Grundutbildning berattade 

|S arbetet med framtagning av laroboken.

varit mycket uppskattad i styrelsearbetet och i sitt distrikt.

I Dans till mycket populara Rolands
1 orkester med SM6MNH Per-Erik. 1^
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FRO Frivilliga radioorganisationen, hade 

mycket intressant art visade upp hari 

Karlsborg. Utomhus visade man bl a upp 
ett par av FROs mobila sambands- 

| centraler. En av dessa sambands- 
centraler har bl a synts i Stockholm vid 

mSlet for "Vikingarannet . Foto. SNIUKur 

I Ernst

Bland deltagande sektioner och klubbar utmarkte sig 
sarskilt ESR "Experimenterande Svenska Radioamatbrer" 
med en prydlig monter. Vi har fStt mSnga tier medlemmar 

uttryckte SM7EQL Bengt. Foto: SMORGP

 
■ -■

Hl

1

•Zl
I samband med arsmotet i Karlsborg overlamna- 
des Kommundiplomet av SK5AJ till SSA for vidare 

handlaggning och drift. Mer om detta senare i 
Diplomspalten i QTC. PS bilden SM4BNZ, SM5CAK 

och diplommanager SM6DEC Bengt. Foto: SMORGP

a
Ilf4

I ?fekt
I den nyutgivna SSAboken "SM CallBook" 

I ooken fick en strykande StgSng. SM5HJZ 
Jonas, som tagit fram boken, fick mycket 
berom for sitt arbete med boken och sitt 

redaktorskap. Utover signalfdrteckning och 

presentation avSSA, IARU och NRAU 
innehaller boken trevliga kapitel om 
avstorning, ravjakt. bandplaner och mycket 
mer. Foto.- SMORGP Ernst Y

DL2 under 30 Sr! Foto-. SMORGP Ernst

__ 1

Fr3n SSA Srsmote i den pampiga lokalen i Karlsborgs fastning. Foto: SMORGP Ernst

Bl.a. SM5LYP Karl-Erik fanns pS plats och gjorde reklam for Kuranishi 

antennanalysatorn, Signalink interface och den klassiska antennboken 
"Antennenbuch". Foto SMORGP Ernst

—

Svenska Radioamatdrer 
WWWMM

enska Radioamatorer 
wwwev»«

Arsmdteskavalkad

- Nasta ar blir Srsmotet i Norrland, reste sig SM2ECL 

Anders Lahti och sa.
Exakt vilken plats och vilken klubb som arrangerar 

fick vi inte veta - det blir en overraskning. Anders 

overraskande forslag var ett verkligt positivt besked 
eftersom ett par klubbar som tidigare uttalat att man 
skulle stS som arrangorer, nu dragit tillbaks sina 

forslag. Foto: SMORGP Ernst

L -



Proto koi I fran SSA:s arsmote i Karlsborg 17 april 2005
1 Motet oppnas
Motet oppnades av SSA:s ordforande 
SM5XW. Goran Eriksson, med en tyst minut 
for avlidna amatdrer.

2 Vai av ordforande for motet
Som motesordforande valdes SM5BF, Carl- 
Henrik Walde, som darefter overtog ordfo- 
randeklubban.

3 Vai av sekreterare for motet
Som motessekreterare valdes SM5CWV, 
Gunnar Ahl.

4 Vai av tv5 personer att jamte ordforan- 
den justera motesprotokollet. Justerings- 
mannen skall ocksS tjanstgora som 
rostraknare under motet
Till justeringsman/rdstraknare valdes 
SM1WXC, Christer Wennstrom, och 
SM1CQA, Rikard Warff.

5 Tillkannagivande av
vid motet uppgjord rostlangd
SMOJSM, Eric Lund, rapporterade att rost- 
liingden vid motets borjan omfattade 1 15 
narvarande medlemmar och 20 representera- 
des genom fullmakt. Arsmotet beslutade att 
faststalla rostlangden.

6 FrSgan om
motet ar stadgeenligt utlyst
Att arsmotet var stadgeenligt utlyst genom 
kallelse i QTC nr 3/05 konstaterades och 
godkiindes av arsmotet.

7 FrSgan om
dagordningens godkannande
Den i QTC nr 3/05 publicerade dagord- 
ningen godkiindes.

8 Verksamhets-, kassa- 
och revisionsberattelser
8:1 Framlaggande av styrelsens verksam
hets- och kassaberdttelser.
Styrelsens verksamhetsbenittelse samt 
kassa- och revisionsberattelser for forening 
och fonder har publicerats i QTC 4/05.

Pa styrelsens verksamhctsberattelse stall- 
des inga fragor. Ordf. SM5BF, ansag att be- 
rattelsen borde ha innehal lit att PTS beslutat 
slopa tillstandskravet och darmed tillstand- 
savgifterna for sandaramatorerna. Arsmotet 
beslutade liigga verksamhetsberattelsen till 
handlingarna samt gora en protokollsanteck- 
ning om PTS beslut och darvid uttala ett tack 
till myndigheten.

Kassaforvaltaren SM6JSM, Erik Lund, 
redogjorde for resultat- och balansrakning 
samt kommenterade utvecklingen hos SSA:s 
fonder och stiftelser.
Arsmotet beslutade att liigga de ekonomiska 
beriittelserna till handlingarna.

8:2 Framlaggande av revisions- 
herdttelser.

Forste revisor SM5AKP. Esko 
Antikainen, overlamnade revisionsberattel- 
sen. Liknande revisionsberattelser overliim- 
nades ocksa for SSAs tre fonder.

Revisorerna har i revisionsberattelserna 
ti 1 Istyrkt att resultat- och balansrakning skall 
faststallas samt att ansvarsfrihet skall bevil- 
jas styrelsen for det gangna riikenskapsaret.

Revisionsberattelserna lades till hand
lingarna.

9 FrSgan om faststallande
av resultat- och balansrakningar
Arsmotet beslutade enligt revisorernas for- 
slag och faststiillde resultat- och balansrak
ning.

10 FrSgan om ansvarsfrihet for styrelsen 
for verksamhetsSret 2004
Arsmotet beslutade att bevilja styrelsen an
svarsfrihet.

11 Faststallande av valberedningens 
forslag till styrelseledamoter
och revisorer med ersattare
I QTC novembernumret 12/04 sid. 26 kan 
valberedningens forslag lasas och i QTC 1/ 
05 sid. 20 som utkom i februari kan en pre
sentation av kandidaterna lasas. Da det ej in- 
kommit nagra andra kandidatforslag har 
postrostning avlysts enligt §10 i stadgarna, 
ocksa publicerade i februarinumret av QTC 
1/05 sid. 32.

Sektionsledare valda for tva dr dr
Kassaforvaltare SMOJSM, Eric Lund, 

omval
Sektionsledare VHF SM2ECL, Anders 

Lahti, omval
Sektionsledare Utbildning Vakant
Kandidaten till den vakanta funktionen 

har atertagit sin kandidatur efter det att 
valberedningens forslag publicerats. Styrel
sen har darfor att enligt stadgarna §1 1 utse 
for verksamheten erforderlig funktionar. 
Fyllnadsval gors vid nastkommande ars- 
mote.

Sektionsledare valda for ett dr
Sektionsledare Info SM0RGP, Ernst 

Wingborg, nyval (fyllnadsval)
Sektionsledare HF SM6CTQ, Kjell 

Nerlich, nyval (fyllnadsval)
Distriktsledare for tva dr foreslagna av 

distriktsvalberedningarna.
DL1SM1CXE, Roland Engberg, omval
DL3SM3RMH, Lars Nygren, nyval
DL5SM5NRK. Roger Bi lie, nyval
DL7SM7EQL, Bengt Falkenberg, omval 
Revisorer valda for ett dr dr
Forste revisor SM5AKP. Esko 

Antikainen, omval
Andre revisor SMOBSO. Peter Rosenthal, 

omval

Revisorsersattare SM5ATC, Dennis 
Becker, omval

Arsmotet bekraftade valet.

12 Vai av ledamoter
till styrelsevalberedning
12:1 Vai av tva ledamoter pa tva dr.

SM5TC, Arne Karlerus, redovisade val
beredningens sammansattning och vilka som 
stod i tur att liimna efter tva ars mandattid. 
SM7LBB, Olle Jonsson, omvaldes pa tva ar 
och SMOAOG, Lennart Palryd, nyvaldes pa 
tva ar.

(Sekreterarens anmarkning: Beslutet om 
SM7LBB VILADE PA FELAKTIG GRUND DA DET VAR 

SM6FSK, Peter Hall, och inte SM7LBB som 
STOD l TUR ATT AVGA. SEKRETERARENS REKOMMEN- 

DAT1ON, STODD AV ARSMOTESORDFORANDEN OCH 

JUSTERINGSMANNEN, AR ATT SM6FSK FORTSATTER 

/ VALBEREDNINGEN VtLKET BOR BEKRAFTAS / FORM 
AV ETT FYLLNADSVAL VID ARSMOTET 2006.)

12:2 Vai av sammankallande.
Som sammankallande utsags SMOAOG, 

Lennart Palryd.

13 Vai av postrostraknare 
jamte suppieant
Som postrostraknare valdes SM0KV, Olle 
Ekblom, och SM5TC, Arne Karlerus. Som 
ersattare valdes SM5BF, Carl-Henrik Walde.

14 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner fanns att behandla.

15 Behandling av styrelsearenden
Styrelsen hade ej forelagt arsmotet nagra 
iirenden for beslut.

16 Budgetarenden
16:1 Behandling och faststallande av budget 
for 2005.

Kassaforvaltaren SMOJSM, Eric Lund, 
foredrog budget for 2005 presenterad i QTC 
4/05.

Arsmotet beslot faststalla denna budget 
att vara vagledande for styrelsens arbete.

16:2 Presentation av preliminar budget 
for 2006.

Kassaforvaltaren foredrog preliminar 
budget for 2006 ocksa presenterad i QTC 4/ 
05.

17 Faststallande av
medlemsavgifter 2006
De i QTC 4/05 presenterade forslagen till 
medlemsavgift for 2006, d.v.s. ofonindrade i 
forhallande till dem for 2005, bifolls av ars
motet.

18 Beslut om plats for Srsmote 2006
Sektionsledaren for VHF SM2ECL, Anders 
Lahti, hade diskuterat mojligheten att for- 
liigga arsmotet 2006 i distrikt 2 med ett antal 
klubbar och fatt god respons for detta. 
Kandidatplatsen ar iinnu ej bestamd.
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Arsmotesdeltagarna valkomnade forslaget 
och s&g fram emot att fa styra kosan mot norr 
nasta ar.

19 Synpunkter p3 verksamheten 
for innevarande 3r
Nar det gallde forslaget till tekniska riktlin- 
jer for relastationer undrade man varfor an- 
slutning av relastation till internet ej rekom- 
menderades. Styrelsen meddelade att man 
ser over denna fraga eftersom nya forutsatt- 
ningar kommit fram. Synpunkter ar val- 
komna.

Det framfordes ett varmt tack till 
SM5HJZ, Jonas Ytterman, for hans arbete 
med SM Callbook.

Det framkom aven synpunkter betraf- 
fande presentation av att arsmbtesmaterial 
och att denna borde vara mera tidsenlig med 
dataprojektor (t.ex. i powerpoint). Materialet 
borde aven finnas samlat i en QTC-tidning 
samt pa webbsidan. SSA ordforanden for- 
klarade att om allt material samlas i en QTC 
skulle detta innebara upprepning av visst 
material eftersom tiden for publicering av 
viss information ar faststalld i stadgarna.

I anslutning till fragorna om beredskaps- 
samband, t ex "KRIS", bor SSA presentera 
sin verksamhet vid myndighetsuppvaktning- 
ar o.d, giirna i samverkan med FRO. Mojlig- 
het Finns att utnyttja en befintlig CD med bi 1- 
der.

Agneta Emanuelsson, blivande radioama- 
tor, adjungerades till motet och fick darmed 
uttala sin onskan om att fa se kvinnor i sty- 
rande positioner inom SSA. Som svar visade 
sig Solveig SM6KAT.

Ett antal synpunkter pa tilldelning av nya 
frekvensband framkom. SSA ordforande 
kunde informera om att SSA hade for avsikt 
att i kommande mote med PTS ta upp dessa 
fragor. En jurist hade redan engagerats for att 
studera Norges lagstiftning pa omradet sa att 
vi i Sverige kan uppna liknande resultat.

Det framfordes ett tack till SM3FJF, Jor- 
gen Norrmen, och SM3CER, Jan-Eric Rehn, 
for det nya kursmaterialet som visat sig 
mycket bra.

Bulletinredaktoren onskade mera mate
rial, sarskilt fran styrelsen.

Arets Srsmotesarrangor, Lake Wettern DX Group - LWDXG, 
tackar for fortroendet samt alia positiva yttringar som 
kommit oss till dels - ingen namnd men inte heller glomd! 

Vi lamnar nu stafettpinnen vidare till SM2 och ser fram 
emot en lika gemytlig tillstallning p§ Sveriges topp nasta Sr. 
Lycka till!

LWDXG gm SM6CTQ Kjell for LWDXG

20 Motet avslutas
SM5BF. Calle, refererade ur sin QTC-ledare 
fran 1995 sin vision att SSA skulle ta over 
amatorradioadministrationen och gladdes at 
att den nu blivit verklighet.

Som traditionen sedan liinge bjuder av- 
slutade motesordforanden arsmotet med en 
sedeliirande historia som i all enkelhet pekar 
pa hur manskliga kiinnetecken kan hittas pa 
olika stallen. Sekreteraren forbjods ta histo- 
rien till protokollet.

SSAs ordforande SM5XW, Goran Eriks
son, forklarade slutligen arsmotet avslutat.

SM5CWV, Gunnar Ahl
Sekreterare

SM5BF, Carl-Henrik Walcle 
Ordforande

Justeras

SM1WXC, Christer Wennstrom
ROSTRAKNARE - JUSTERINGSMAN

SMICQA, Rikard Wdrff
ROSTRAKNARE - JUSTERINGSMAN

SSA QSL-SERVICE
Utgaende byra

SM5DJZ Jan Hallenberg 
Andersberg, Vasslunda

741 91 Knivsta 
Tel. 018-38 13 99 

E-post sm5djz@ssa.se

z------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Ledningsgrupp nu 
tillsatt av styrelsen

Efter Srsmotet holls ett konstituerande styrelsemote, dar de nya ledamoterna 
halsades valkomna.
Enligt protokoll fran foregaende styrelsemote i februari skall styrelsen direkt efter 
arsmote utse en ledningsgrupp bestaende av SSA ordforande och tre medlemmar ur 
styrelsen. Valet maste vara enhalligt.

Tva av styrelsens ledamoter avstod pa grund av tidsbrist fran att kandidera till 
ledningsgruppen.

Efter sluten omrostning befanns Bengt SM7EQL, Eric SM6JSM och Kjell 
SM6CTQ valda.

Ledningsgruppens syfte ar att effektivisera styrelsens arbete. Styrelsen dclegerar 
till ledningsgruppen att inom ramen for faststalld budget och verksamhetsplan agera 
i styrelsens anda. Mandatet stracker sig till nastkommande arsmote. Lednings
gruppens beslut meddelas styrelsemedlemmarna senast 10 dagar efter genomfort 
"sammantrade". Gruppen har total informationsplikt till styrelsen. 

Ledningsgruppens "sammantraden" skall i huvudsak ske genom lagkostnadsalter- 
nativ i likhet med "Skype".

Goran Eriksson SM5XW

s____________________________________________________________________ >
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I sommar tar Varldsarvet Grimeton emot besokarna i ett nytt 
besokscentrum med samlingssal, butik, utstallning och cafb. 
Utanfor byggnaden, belagen ett stenkast oster om stations- 
byggnaden, finns parkeringsplats for b§de bilar och bussar. I 
Sr fyller radiostationen 80 och det firas genom att officiellt 
inviga stationen som varldsarv. Men vem som ska klippa 
bandet och nar det ska ske ar, nar detta skrivs, annu inte 
klart.

far nytt besokscentrum
"r 1.

■Th’"
•V':

Det nya besokscentrumet har en yta pa 300 kvm och kostar 10 
milj kr att bygga. Forutom cafe, samlingssal och butik Finns det en 
utstallning med foremal som speglar telegrafin och radioteknikens 
historia.
- Med den nya besoksbyggnaden kan vi biittre visa upp stationen 
men ocksa peka pa vad ett varldsarv betyder for radiostationen, sa- 
ger Kjell Markstrom, ordforande i stiftelsen Varldsarvet Grimeton.

Varldsarvet Grimeton
It 
HI

11 
DI

r~i

jT w7 41 II ii
I’.
IBl Ul' fl III J_l I

Sommarvisningarna inleds den 5 juli och avslutas den 21 augusti. 
Besokscentrum har oppet varje dag kl. 11-17, utom mandagar nar 
varldsarvet ar stangt. Guidade visningar varje hel timme fran kl 1 1 
till och med kl 16.

Kvallsoppet pa tisdagar, varldsarvet visas av radioveteraner kl 
18. Visningarna startar och avslutas i besoksbyggnaden dar beso- 
karna kan kopa biljetter, titta pa utstallningen, handla i butiken eller 
kopa fika. Entreavgiften ar 40 kr for vuxen och 10 kr for barn och 
ungdom fran 6 till och med 17 ar. Gruppbesok kan bokas redan med 
start i juni. pa telefon 0340 67 41 90. Entre 30 kr per person, dock 
alltid lagst 400 kr per grupp.

Alexandersondagen
Alexandersondagen. som anordnas av vanforeningen Alexander, 
tiger i ar rum sondagen den 3 juli, oppet 10-16. Programmet innehal- 
ler sedvanliga sandningar med den unika langvagsandaren. amator- 
radio, med mera.

Han hoppas ocksa kunna informera mer om. och oka forstaelsen for, 
varldsarven utifran naturarv, kultur- och industrihistoria.

For att det skall bli lattare att hitta till Grimeton har vagverket 
lovat att satta upp skyltar. bade vagvisning till varldsarvet och 
informationstavlor.

Alexandersonalternatorn ar i dag den enda fungerande langvags- 
sandaren i sitt slag av ursprungligen tjugo som byggdes i varlden. 
Sandaren - alternatorn - har fatt sitt namn efter konstruktoren, 
svenskfodde ingenjoren Ernst F W Alxanderson. De sex tornen bar 
upp den enorma multipelantennen. Det unika med Radiostation 
Grimeton ar att den ar i stort sett intakt sedan den byggdes och verk- 
samheten startades for 80 ar sedan. Sandaren star startklar och kan 
fortfarande anvandas. Radiostationen ar hade byggnadsminne 
(1996) och svenskt industriminne (1997).

Information 0340 67 42 51 eller foreningen Alexander. Grimeton 
Veteranradios Vanner. Webbplats: www.alexander.n.se.

Text: John Strandberg

Programmet HamDream
DRM = Digital 
Radio Mondiale
Programmet HamDream har utvecklats av HB9TLK och 
PY4ZBZ. Tre filer Hamdream24.exe, freelmage.dll och 
qtmt230n.dll behovs for att kora programmet.
SM4RPQ Leif har tipsat om programmet som han fann pa 

internet. Leif har ocksa experimenterat och vi har testat med 
detta DRM-program. Med riktantenner och lag effekt pa 28 
MHz-bandet genomfordes ett forsta digitalt SSB-QSO som 
SM5YNP Eric ocksa kunde avkoda. En langre artikel inford i 
SARTG-News kan du fa via lennart.grone@telia.com fa mer 
information om programmet och vara experiment.

Information finns via Internet: www.qsl.net/hb9tlk/ 
hamdream.

73:s de SM5LLP Len i V-rosa

(j) hamdr eam24

View Settings ?

^□JxJ

Dream DRM TransmitterDr m
Modrfied for HAM Radio by HB9TLK

This is d te I h<i: i dr lu* ■

■10

■20 -

■40

Status

AAC(24 kHz) Mono / German / Other Music

SM4LLP
Bit Rate:2.76 kbps EEP / ID:73

Volker Fischer. Alexander Kurpiers 

Darmstadt University of Technology 
Institute for Communication Technology

Input
Level [dB ] 

0 nr

'1

•50 Jl

1 SM4LLPI AAC(24 kHz) Mono / German / Other Music

MSCCRC DRM Mode / Bandwidth: BZ 2.5 kHz
SDCCRC Interleaver Depth. 800 ms (Short Interleaving)
FAC CRC SDC / MSC Mode 16-QAM ZSM 16-QAM

Frame Sync Prot. Level (B/A): 0/0

Time SvncAca Number of Services: Audio: 1 / Data: 0

Digital Radio Mondiale (DRM) ar den nya standarden for digitala 
radiosandningar pa lang-, mellan- och kortvag. Genom att ansluta en 
mottagare till en USB-port pa datorn kan man lyssna pa 
radiosandningar.
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Armonsprislista QTC Amatdrradio

1 spalt
1/12-sida
58 x 65 mm

1-farg svart 400 kr

1/6-sida
58 x 131 mm

1-farg svart 850 kr

1/4-sida
58 x 195 mm

1-farg svart 1.150 kr

1/3-sida
58 x 265 mm

1-farg svart 1.400 kr

y

-sida
I x 265 mm

-farg svart 2.300 kr

3 spalt
1/4-sida
190 x 65 mm

1-farg svart 1.150 kr

1/3-sida
190 x 85 mm

1/2-sida
190 x 131 mm

1-farg svart 1.600 kr

2/3-sida
190 x 170 mm 1/1-sida

1-farg svart 2.800 kr

Omslaget sid 2 
1-farg svart 3.900 kr

Nast sista sidan 
1-farg svart 3.600 kr

Sista sidan*
1-farg svart 4.400 kr

* (plats for adressetikett) 
Format 190x250 mm

Annonsbokning
QTC-redaktionen 
SMORGP Ernst Wingborg 
Trakvista Bygata 36
178 37 Ekerd 
Tel 08-560 306 48 
Fax 08-560 306 48 
e-post: qtc.adverise@ssa.se 
Internationell:
Tel: +46-8-560 306 48 
Fax: +46-8-560 306 48

Nar du bokar 
en annons 

i QTC finns du 
- utan extra 

kostnad - 
med i 

annonsdrs- 
forteckningen!

I varje 
nummer 

under hela 
aret!

190 x 265 mm

2 spalt 1/6-sida
124 x 65 mm

1-farg svart 850 kr

□

mailto:qtc.adverise%40ssa.se
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1

QTC:s insandarutrymme ar 
oppet for alia medlemmar. 
Material sands till
redaktionen markt "LM” 
och skall vara forsett med
signal, namn och adress. 
Publicering garanteras

MikrovSg
Det ar av storsta betydelse att nagon SSA- 

funktionar borjar ta kontakt med PTS anga- 
ende frekvenser i mikrovagsomradet. Detta 
med anledning av att vi dels kan forlora 
frekvensband som vi i dag har t.ex. 1296 och 
2320 MHz och att vi eventuellt kan erhalla 
nya band som redan har delats ut i andra 
nordiska lander. Jag tanker pa 3,4 GHz som 
skulle kunna ge nytt intresse och kanske 
gora att Ger sandaramatorer intresserar sig 
for mikrovag.

For att det skall fungera pa basta satt 
kravs nog en mer aterkommande kontakt 
med PTS. Vi ar manga som tycker ungefar sa 
har och jag hoppas att det kan leda till en for- 
andring.

73 SM6QA aktivfrdn JO78FM 
utanfor Karls bo rg

Bandterrorist
Under langa tider har en radioamator(?) 
terroriserat 20-metersbandet med en aidrig 
sinande mundiarre.

Han gapar ideligen pantaloni macaroni 
ITALIANO TERRORISTA IDIOTE RAVIOLO COSA 
NOSTRA O.S.V.

Ofta avbrutet av vevande pa speldosa. Sen 
kommer you are five nine five ten. five 
ELEVEN FIVE TWELVE O.S.V.

Han har vid nagra tillfallen uppgivit signalen 
ON6MM. men den kan ju vara ’’stulen”.

Han ar en skamflack pa amatorbanden 
och skapar bad-will for var hobby och foro- 
lampar ideligen andra amatorer pa frekven- 
sen.

Myndigheternas nedtrappningar av kra- 
ven far inte resultera i att den har typen av 
vandaler far harja fritt pa banden.

Jag vet inte om han ar kiind och om man 
vet var han ar lokaliserad. Det vore en val- 
signad gaming att fa hans mikrofonsladd 
avklippt.

Det vore val inte sa svart att pejla in hans 
sandare och rycka ur sladden och fa stopp pa 
hans akustiska fororeningar.

Svante Rundblad, SM7TXZ

Nar man lagger ut pa en SSA-hemsida s3 skall man ha p§ 
fotterna!
Det som Bengt SM7EQL lade in som snabbreferat pa DL7 hemsida stammer inte helt och har 
undertoner.

Alla motesdeltagare inklusive arsmbtesordforanden har ratt att yttra sig och framfora egna 
asikter. Att sandaramatorerna undantagits fran tillstandsplikten ansag jag vara sa viktigt att 
det borde ha namnts i arsberattelsen - vi sparar tillsammans 4 miljoner om aret! Ars- 
beriittelsen andrades naturligtvis inte men motet beslutade att gora en protokollsanteckning. 
Det var forst mot slutet av motet och i en annan punkt pa dagordningen som jag refererade till 
att visionen i min ledare fran 1995 blivit verklighet.

Om man skriver i SSAs namn sa skall det vara korrekt, i SSAs anda och utan under
men ingar.

"Hemsidor under SSA” skall folja styrelsens linje. Enskilda hemsidor, dar den ansvarige 
har en post inom SSA. skall folja styrelsens linje eller forhalla sig neutrala. For dem som efter 
diskussion och beslut inte kan vara lojal mot ett majoritetsbeslut aterstar bara en sak: att 
liimna styrelsen. Jamfor en bolagsstyrelse dar en overrostad ledamot, som anser ett beslut 
vara sa uppat viiggarna att han/hon inte personligen kan ta ansvar for foljderna, maste valja att 
liimna styrelsen. Det gor man ensidigt dvs det skall inte godkannas av styrelsen.

Som SSA-medlem sedan 1951, tidigare styrelseledamot och hedersmedlem var det en ara 
och ett noje att fa leda forhandlingarna vid arsmotet, foreningens hogsta beslutande instans. 
Du hittar protokollet redan i detta nummer av QTC - snabbt jobbat av arsmotessekreteraren 
Gunnar SM5CWV!

Stor frihet under ansvar
SSA styrelse kan inte nog bctona att PTS delcgcring till SSA innebar ett 
nytSnkande som troligen Sr unikt fbr Sverige, ett land dar avregleringen av 
telekommunikationema gfttt mycket lAngt, kanske lSngst. Kan vi vara pA 
v3g mot enytterligare frihet under ansvar sA att SSA, som forsta IARU 
National Society, blir en ’’teleoperatbr” som administrerar hela 
amatbrradiovcrksamheten medan PTS lagger tillsynen pS en hdgre nivA dn 
idag? Delta fdr bli en frdga fdr framtiden medan vi satsar pA nyborjama - 
ELMER, nu behbvs ni an mer fbr SSA och amaWrradiorOrelsenl

73 och ett fortsatt Gott Nytt Radiodr 1995, det hundrade sedan man 
uppfann radion/

Calle SM5BF

For tio 3r sedan skrev jag som SSAs vice ordforande 

en ledare i QTC dar jag hade en vision att PTS skulle 
iSta SSA administrera amatbrradiofrSgorna. Det glader 

mig att PTS valt denna linje och att de licensierade 
amatorerna undantagits fr2n tillstandsplikten, 

mojligen som en foljd av SSAs yttrande pa ekom- 
utredningen haromSret. Vi amatorer sparar 
tillsammans fyra miljoner per 3r. All heder och varmt 

tack till Post- och telestyrelsen, dess styrelse, ledning 
och handlaggare!

Calle SM5BF

Nya QTC - "... a gigant leap for SSA”!
Efter att, nagot forsenat, fatt det senaste numret av QTC som framstallts av var nye redaktor 
kan jag skonja vissa framsteg och modernisering av layouten vilket bara ar till sin fordel.

Det jag anda efterlyser ar en fast struktur av upplagget sa man alltid vet var i tidningen de 
olika sektionssidorna finns att hitta.

Mitt forslag ar att alltid borja med ordforandesidan (som tidigare) foljt av den information 
som finns fran styrelse och foreningskansli. Darefter de olika sektionssidorna, sidor med tek- 
niska artiklar, information om DL-moten, fielddays och andra aktiviteter och som avslutning 
hamannonserna.

Jag efterlyser ocksa en aktivitetskalender for kommande manad, eller manader, dar man 
latt kan se vad som ar pa gang runt om i landet. Denna kunde da inleda avdelningen med no- 
tiser om traffar m.m.

Tidigare har dessa smanotiser hamnat dar det funnits plats och har da varit latta att missa. 
Med forhoppning om fortsatt gott resultat!

73 de SM6SFOscar

Ratt men inte latt
Tack for dina synpunkter. Alla konstruktiva ideer ar alltid valkomna. QTC ma agas av SSA 
och det ar inte min tidning, utan var.

Jag delar inte helt din uppfattning om har uppdelningen skall vara men forstar syftet med 
den. Ett grannlaga problem ar just siddispositionen beroende pa att SSA endast bekostar 16 av 
48 sidor i fiirgtryck (omslaget oriiknat).

Ge mig och ovriga medarbetare nagra utgavor pa oss for att finna de former som passar de 
fiesta. Vi ar alia lyhorda aven om vi tvingas inse att den tidskrift som alia tycker ar perfekt 
varken har eller kommer att produceras - nagonsin . . .

73 de SM6MLB Tomas
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A new Information Platform for Ham's and Mantim Mobiles is on
line: www.eu-mmsn.org

All worldwide cruising Yachts on a zoomable Map
All Times and Frequencies of the European maritime 
mobile Amateurradio Network
Chairmen and Countryinformation 
Sea/Medical Rescue Information 
Weather Links
Forum

Forum ConUcI Imprint/Leo»ldl«cUilm»r

Amateur Radio 
Maritim Mobile Service Net - Europe

European association of mm-nets for amateur radio traffic with yachts

We are always looking for Chairmen and additional Informations 
from the maritime World. Hints and comments are welcome.

Hort och kort
144 MHz EME/JT65
Mats, SM4SJ Y, ar ny pa 2 m EME och kor digitalt/JT65 . . .

Har kort sa har langt:
I2FAK JN45
W5UN EM23
RK3FG KO86
Mats ar igang nar manen precis gar upp eller ar pa vag ner, saknar 

elevation an sa lange.
Rig: ICOM 1C 706 MK2G
Slutsteg GS35b hembygge ger 650W med 706an som drivning. 
Hembyggd preamp med MGF4918E 2()dB gain 10,3dB brus
Antenn 1x15 el Cue Dee
Programvara WSJT/interface dator/rig SM4ANQ design

Pressmeddelande fran NIAR:

Fellow Hams!
Thank you very much for your kind support for VU4NRO/ 
VU4RBI Dxpedition.

We are happy to inform you that the QSL information is 
placed in our website and all those who wish to verify their 
entries may kindly search in the log as well as his/her QSL 
received at our bureau http://www.niar.org/vu4/qsl

If there are any further querries regardig the same, please 
contact by email to niarvu4@ gmail.com.

Regards
S.Ram Mohan, VU2MYH 

VU4NRO/VLJ4RR1 Dxpedition 
Andaman & Nicobar Islands 2004 Dxpediton, VU4NR0 & VU4RBI, 

c/o.National Institute of Amateur Radio, Rajbhavan Road, Somajiguda, 
Hyderabad - 500082, India, Tel: 91-40-23310287, 91-40-55167388,

E-Mail: niarvu4@gmail.com, URL: www.niar.org

To all QTC s of the European Amateur Radio Associations

♦ ♦
♦ ♦

 ♦ 
♦
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MANUSSTOPP
FREDAG
13 MAJ 

KL. 16.00

• •

Orebro Sandaramatdrer
inbjuder till

27e Nordiska VHF-motet
27 - 29 Maj 2005

Plats: Annaboda (JO79LI)
Information och bokningar:
http://\ hfineetinu.sk4bx.se
Kontaktperson: SM4LMV Roger 070-356 17 59

lOTA-Expedition

8S6K0S -
Sydkoster
Den 20-22 maj kommer ett glatt gang med SM6XMY/Thomas i 
spetsen att aktivera Sydkoster. Vi kommer huvudsakligen att vara 
aktiva pa 804-40+20+15+6 meter, och till storsta delen kommer akti- 
viteterna ske pa SSB. men SM6IQD/Rolf kommer liven kora CW.

Malet ar att forsoka ha tva riggar igang samtidigt, och idag star 
foljande operatorer pa listan: SM6XMY, SM6IQD, SM7YLT samt 
SM6YOU (QSL-manager, via byran). Onlinelog kommer finnas pa 
http://www.sector7.nu/8s6kos, och den kommer att uppdateras med 
jamna mellanruin savida inte tekniken sviker oss.

Information om diplomet TSWA, The Salt Water Award, hittar du 
pa http://www.sk6aw.net. Vai mott i etern!

73 de 8S6KOS gm SM6YOV/Rickard

//- - -------- ----

UNIONSUPPLOSNINGEN 
SVERIGE-NORGE 100 Ar

Vi firar 100-3rs-minnet av Unionsupplosningen detta Sr, 
och for att celebrera det sS har vi av PTS efter ansokan 
fStt tillstSnd att anvanda speciella prefix under en 
period i maj-juni.

Detta innebar att foljande prefix far anvandas:

Alla amatdrer med prefixet SM: Prefixet SE 
Alla amatdrer med prefixet SA: Prefixet SF 
Alla klubbar med prefixet SK: Prefixet SJ
Alla klubbar med prefixet SL: Prefixet SG

Dessa prefix, vars anviindning ar frivillig for enskilda och 
klubbar, kan endast anvandas mellan klockan 02.00 svensk 
sommartid (00.00 UTC) den 17 maj 2005 till klockan 02.00 
svensk sommartid den 7 juni 2005 (24.00 UTC den 6 juni 
2005).

I samtliga fall anvands den vanliga distriktssiffran med 
eget suffix.

OBS! Detta generella tillstand galler INTE special- och 
contestsignaler! Vi forvdntar oss ocksci att ALLA soni anvdn- 
der sig av "jubileumsprefixet" be k rdf tar kontakterna med 
specialQSL ellerdet vanliga kortet med tydligt angivet prefix 
medelst etikett eller stdmpel. Prefixjagare vdrlden over har 
ndstan tre veckor pci sig att jaga ndrmare 50 sdllsynta prefix 
frcin Norge och Sverige, och vill naturligtvis ha ett bevis i 
sina samlingar.

Ett korttidsdiplom kommer att tas fram av SSAs diplom- 
manager. Regler publiceras i bullen under maj, i QTC nr 6 
och pa hemsidan.

Aven Norge firar jubileet och ni kan lasa mer om detta pa 
deras hemsida www.nrrl.no .

Eventuella fragor i samband med ovanstaende besvaras av 
sm6jsm@ssa.se .

-------- ------ \

r----
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---
---

---
---

---
---

---
---

---
---
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---

---
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---
---

---
---
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---
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RP OCH 
EGENBYGGE

SMOJZT Tilman D Thulesius 
Kungsangen, Uppland 
Tel. 08-581 710 33 
e-post smOjzt@ssa.se

Det lilla kretskortet med den kompletta riggen WARBLER monteras i en lamplig lada. Pa sidan 
aerfinns kontakter till: Antenn, spanningsmatning, PTT-styrning och LF-signaler till ett ljudkort.

Vi kan alia konstatera att var gemen- 
samma foreningstidning QTC innehSlIer 
en mycket intressant blandning av 
artiklar for att tacka in hela det fantas- 
tiska spektrum som amatorradio innebar. 
Visst ar det fantastiskt att man varje dag 
kan saga att det finns utrymme for nya 
utmaningar och kunskaper att ta till sig. 
Egenbygge ar en av horstenarna i hobbyn 
och aven denna mSnad har jag samlat en 
del intressanta karameller att prova.

I forra numret skrev jag nagra rader om den 
nya fina antennanpassningsenheten Tl fran 
Elecraft. Nu har jag byggt en och vill delge 
lite erfarenhet.

Vad sags om att sla nagra flugor i en 
small? Vad sags om att komma igang pa de 
digitala moderna? Varfor inte passa pa att till 
och med bygga en lamplig rigg for detta? 
Den kostar endast USD 55 i byggsats och 
fungerar utmarkt pa 80 meter - hang med !!

Egenbygge och
"Nintendo-generationen"
Som liten knallhatt (7 ar) satt jag hemma i 
pappas verkstad och byggde min forsta radio 
som da innebar en detektormottagare. Min 
far SM l LBW Andreas var min forsta mentor 
och inspirerade mig till mina radioexpe
riment. Pa den viigen ar det och nu ar det var 
tur att visa pa mojligheten inom hobbyn att 
forkovra sig med primart den nya och span- 
nande tekniken. QROlle/SmartDDS-projek- 
tet ar ett utmarkt exempel pa en skon bland
ning av inspiration och ny teknik och kom- 
ponenter.

Q3/Q4

Driver

Q5/Q6

Power
Amplif.

Q9

Preamp T/R
Switch

AF Amp

Blockschema pa WARBLER for digimodes pa 80 meter. Riggen kostar bara 
USD55 i byggsats och ger en trevlig men effektv vag till digitala moder.

Lat oss tillsammans titta in i framtiden 
och de mojligheter till forkovran som er- 
bjuds med digitalteknik, ytmonterade kom- 
ponenter och integration med datorer. Var 
hobby kan appellera pa den s.k. "Nintendo- 
generationen”.

Tl Automattuner fr3n Elecraft
Sagt och gjort, en byggsats bestiilldes till
sammans med en del uppgraderingar till min 
"gamla" Elecraft K2 (serie-nr 1348). I forra 
numret av QTC skrev jag om den. Men 
skriva racker inte. Praktisk tillampning ger 
hela sanningen.

I vanlig ordning sa levereras byggsatsen 
snyggt forpackad i pasar och kartong. AI It 
prydligt markt och kvalitetskontrollerat pa 
typisk amerikanskt maner. Elecraft har vid 
detta laget lang erfarenhet av byggsats- 
leveranser och visst syns det i dialog och 
material. Bygginstruktionen ger manga pa- 
ralleller till salig avsomnade Heathkit-bygg- 
satserna. Varje byggmoment ar in i minsta 
detalj beskrivet for att man skall sakerstalla 
nojda byggare och inte minst ett minimum 
av supportarenden. Supporten ar mycket god 
och hanteras primart genom e-post. Ar del 
inte direkt till Elecraft sa far man oftast 
mycket god hjalp fran andra byggare via en 
Elecraft e-post-grupp.

Enheten bygges upp pa tva sma kretskort, 
varav det ena mindre kortet anviinds for 
"anvandargranssnittet" i form av knappar 
och lysdioder. En tanke som slar mig da jag 
tittar pa kopplingsschemat ar det ligger nara 
till hands att "flytta ut" denna del for att 
fjarrstyra enheten.

Huvudkortet bestyckas med ett stort antal 
bistabila relaer som fran enhetens processor 
styrs till att koppla in och ur en kombination 
av induktanser och kapacitanser for att pre
senter ett antennsystem i resonans till san- 
daren.

Byggsatsen ar utmarkt och jag fick hela 
hiirligheten att "hoppa igang" utan manke- 
mang. En del ytmonterade komponenter in- 
gar i bygget, men dessvarre far man inte 
montera dessa sma krabater sjalv. QROlle- 
projektet har bevisat att det absolut inte ar 
svart att fa folk att jobba med dessa moderna 
komponenter sa har har Elecraft lite att 
lara . . . Elecraft envisas som Heathkit att 
inte presentera en mera detaljerad funktions- 
beskrivning. For en vetgirig radioamator 
kanns det lite trist. Man vill ju inte bara 
bygga utan inte minst aven veta vad som 
hander och varfor.
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Pa bilden ligger den avsevart kraftigare 
uppbyggda 12meters-masten fr2n 
SpiderBeam bredvid den populara 10 
meters-masten fran DK9SQ Walter. Den 
fran Spiderbeam ar avsevart mycket battre.

"tradbeam” for portabelbruk. En bygg- 
beskrivning Finns att ladda hem gratis fran 
hemsidan sa att den hlindige kan bygga sig 
en egen beam. SMOETT Hans har tillsam- 
mans med undertecknad oversatt manualen 
till Svenska och kommer att laggas upp pa 
deras hemsidan inom snart.

Vill man ha hjlilp med en byggsats till 
denna antenn (kostar ca EUR300) kan en sa- 
dan bestalias fran Spiderbeam.

QROIIe byggs och kors 
av tier och m.fl!
Fler och fler QROIle-stationer hors pa 
framforaltl 80 meter. Som tidigare namnt sa 
har nu all abyggsatser salts (100 st) och 
forvanandsvart manga ar redan igang och 
kor. QROIIe har blivit ett regelratt begrepp 
vilket far ses som ett gott betyg at konstruk- 
tionen och projektet.

En byggsats aven for dig?!
Nu har Olle SM6DJH lagt upp en ny omgang 
byggsatser for leverans till alia som blivit 
utan eller som linnu inte hade bestamt sig. 
Missa nu inte detta taget, utan hang pa den 
gladje som givits byggare i alia aldrar Om 
man ar 17 ar eller 80 spelar ingen roll, alia 
kan bygga QROIIe med ytmonterade kompo- 
nenter! Kontakta Olle SM6DJH direkt (tel. 
0523-30015) med en bestalining. Informa
tion om projektet finns forutom i QTC aven 
pa hemsidan |7|.

Ar inte sommaren rliddad nu sa vet jag 
inte vad.

Tilman SM0JZT

Referenser:
[1] Elecraft - www.elecraft.com
[2] SpiderBeam - www.spiderbeam.de
[3] Dave Benson - www.smallwonderlabs.com

[4] MixW - www.mixw.net
[5] Ham Radio Deluxe - http://hrd.ham-radio.ch
[6] Digipan - www.digipan.net
[7] http://radio.thulesius.se

Praktisk tillampning
Anslutning till omvarlden sker via QRP- 
vanliga BNC-kontakter och Elecraft hlivdar 
att dom fiesta antenner kan bringas i reso- 
nans mot sandaren.

Personligen foredrar jag att anvanda sa 
stora antenner som mojligt, da jag anser att 
storleken har betydelse. Alltsa har jag med 
framgang anpassat G5RV, dipoler och long- 
virar for att fa till ett utmarkt antennsystem 
for primart portabeltrafik. Den lilla tunern i 
fickformat gar givetvis att anvanda ”dar 
hemma” men for just portabelbruk ar den 
okront kung. Vi vet alia att det kan vara lite 
si och sa med mojligheten att hlinga upp op- 
timala antenner ute i fait. En antenn- 
anpassningsenhet ar da nodvlindig. Ar den 
da av det automatiska slaget (glirna med 
minnen som i Than). Sa ar det bara att byta 
band eller frekvens och kora vidare. Enheten 
klarar en sandareeffekt av 20 watt och 
spann ingsmatas fran ett inbyggt 9-volts- 
batteri. Som redan namnt tidigare sa kan den 
anvandas till godtycklig QRP-rigg. Sa har 
har egenbyggen som QROIIe vid sidan om 
kommersiellt tillverkade riggar som YAESU 
FT-817 eller TenTec Argonaut en mojlighet 
till att fa antennsystemet anpassat. Den ar sa 
liten sa att den till och med skulle kunna 
byggas in i nasta projekt. . .

PSK31 p3 80meter
Small WonderLabs och Dave Benson ar vid 
detta laget mycket kanda for dom fiesta 
QRP-fantaster'’. Dave levererar sedan flera 
ar aven byggsatser for att bygga sig en egen 
rigg for att kunna kora digitala moder pa 
kortvag. Van av ordning vet att man mycket 
val kan kora PSK31 med en vanlig rigg. Sa 
sant sa, men for PSK31 behovs inga 
lOOwatt, DSP, talkompressor och annat 
bjafs.

Sa - dags att bygga sig en egen rigg for 
PSK31! Och varfor inte bygga sig en s.k. 
WARBLER for 80 meter fran Small Wonder 
Labs?! Varfor? Jo, pa 80 meter kan man kora 
PSK3I med kompisar i Sverige och Europa 
med dom fina utbredningsforhallanden som 
galler just for detta band. Om man till aven- 
tyrs inte ar sa snabb i fingrarna vid tangent- 
bordet pa engelska sa kan just det vara ett bra 
argument for PSK31-trafik i Sverige.

WARBLERN ar billig (USD55 med frakt 
[31) och mycket enkel att bygga. Varfor inte 
ga samman i klubben och bestalla ett antal 
byggsatser for att pa byggaftnar bygga sam
man dom och resonera om lampliga 
programvaror att anvanda?

Sjalva konstruktionen (se blockschema) 
bygger pa enklast mojliga men fortfarande 
effektiva losning. Da riggen bara skall jobba 
inom ett mycket begrlinsat frekvensomrade 
(runt 3580,15 kHz sker all trafik for PSK31). 
Sa skickas signalen fran antennen via ett litet 
HF-steg (Q9) rakt in pa ett kristallfilter (Y4- 
6) som ar uppbyggt med 3579 kHz-kristaller. 
Detta filter begrlinsar det fonster i 

frekvensspektrat som vi ar intresserade av. 1 
blandaren (U2 NE612) lagges sedan signa
len pa LF-niva och skickas sedan via en 
operationsforstarkare (U3) till en PC:s Ijud- 
kortsingang. Sandarekedjan ar lika enkel och 
avslutas med tva NPN-transistorer (Q5. 6 - 
2SC2166). Jag har sjalv en WARBLER som 
jag bland annat tar med ut pa resa. En trad ut 
genom fonstret, inkopplad till min barbara 
PC och ett litet nlitaggregat sa ar jag QRV. 
Prova! Det ar jattekul. Uteffekt? 3 watt ar 
tillrackligt for att kora hela Europa med 
mycket goda signal rapporter.

Llimplig program vara att anvanda laddas 
vanligtvis gratis ner fran Internet. Sjalv har 
jag anvant en uppsjo olika tillampningar un
der dom senaste aren men numera ar det 
mest "Ham-Radio-Delux” [4| av HB9DRV 
Simon och MixW [5] av UT2UZ Nick. 
Bland dom enklare programvarorna ar Digi
pan |6] popular, effektiv och inte minst gra
tis.

Anvand inte macron 
nar du kor Digimodes!
Jag har redan kort dom digitala moderna un
der ett stort antal ar vid det har laget. Otro- 
ligt trevligt och intressant ur ett tekniskt. 
men liven socialt perspektiv. Nagot som jag a 
det bestlimdaste vill avrada ifran ar att kora 
QSO:n baserat pa att slinda ivag det ena far- 
dig-inspelade macrot efter det andra. Det lir 
fruktansvart trist och asocialt att sitta och 
kora QSO:n med sadana stationer. Det ar 
som att sitta och kora SSB/CW med nagon 
som har en bandspelare igang med fardig- 
inspelade fraser - gdr inte sa, cir du snail!

Mycket har redan skrivits om PSK31 och 
digitala moder i en hel del skrifter. Jag fun- 
derar dock pa att under framtida manader i 
QTC med beniigen hjiilp presentera dom 
mest populara digitala moderna mera i tek- 
nisk detalj. Intressant for den som vill ga 
tekniken mera in pa skinnet.

Kraftig 12 meter
Portabelmast fr3n DL
Det ar inte alltid sa att man har ett lampligt 
trad att ta till nar antennen skall upp ute i 
fait. Manga ar vi som anvant oss av olika 
mer eller mindre veka teleskopiska metspon 
for att ”fa till det”. DK.9SQ Walter Spieth har 
levererat manga master med en liingd av 10 
meter. Dom fungerar bra men iir i min smak 
lite for veka dar uppe i toppen. Nu har ett 
nytt alternativ dykt upp fran "Spiderbeam” 
|2|. Masten ar hopfalld lite drygt 1 meter 
lang och utdragen hela 12 meter! Glasfiber- 
materialet som anviinds ar riktigt kraftigt och 
av mycket god kvalitet. ”Gods-tjockleken” 
gor givetvis att hela enheten blir i en hel del 
tyngre an "metspoalternativen”. Men per
sonligen tar jag garna denna nackdel om jag 
vet att antennen hanger dar stadigt och fint 
pa masten. Priset pa masten ar behagliga 
EUR 75 och kan varmt rekommenderas. 
Titta garna liven pa Spiderbeams intressanta
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kontroll i

aktiv till I mitten av maj. Mer information 
om denna aktivitet pa www.dl6uaa.com/.

4U1UN United Nations HQ. Stationen 

Archipel des Glorieuses AF-011

Glorioso Expedition uppskjuten!
Pa grund av transportproblem flyttas denna aktivitet till oktober/no- 
vember. Gruppen som tidigare utlovat aktivitet pa lagbanden far sa- 
kert battre forhallanden i oktober. Lake Wettern DX Group sponsrar 
denna aktivitet och har redan oversant 400 euro. Vill du vara med
och hjalpa till med ett ekonomiskt stod 
till denna aktivitet sander du in en slant 
pa LWDXG postgiro 18 02 66-9.

SP0PAPA
Med anledning av Paven John Paul II 
bortgang hordes stationen SPOPAPA 
aktiv pa manga band. PZK Polish 
Amateur Radio Society och SP DX DX 
Club organiserade tillsammans aktivi
tet fran sju olika stationsplatser med 
special anropssignalen SPOPAPA. QSL 
viaSP3IQ.

SM5DQC

DXCC-

DXred SM6CTQ
i stormen).

uppskjuten sa blir det en lugn var och forsommar. Passa pa att se over 
alia antenner, kablar och kontakter. (plus att fixa allt som gick sonder

QSL-kort. Har Du QSL kan Du naturhgtvis 
anvanda WARC-band QSO for DXCC.

Eftersom Glorioso-expeditionen blev

I
Varje m3nad tillkommer nya radio- 
amatorer. MSnga ar intresserade av trafik 
pS iSngaavstcind s.k. DX och vill komma 
med i DX-jakten. FrSgorna ar i borjan 
mSnga och en bra inkdrsport ar att lasa 
Trafikhandboken. Tala med nSgon aldre 
radioamator nar det galler utformningen 
av QSL- kortet. Det ar viktigt att all 
fortryckt text ar korrekt. En viktig sak om 
Du har tvS-sidigt kort: Din stationssignal 
pa bSda sidor!

En bra start ar aven trafik pa de olika 
WARC-banden 12, 17 och 30 meter. Dar kan 
man med enkel antennoch 100 watt ha stor 
framgang. Dina uppgifter pa korda DXCC- 
omraden sandes till SM4OLL Roland. Kon- 
takterna behover inte vara kvitterade med

raknas som ett eget DXCC-omrade. Statio
nen ar sparsamt aktiv sa denna aktivitet ar 
efterlangtad. Det ar ett team tyska opera- 
torer: DLIBDF, DLIBAH. DKIBT och 
DG2BDB som ar aktiva 12-15 maj. QSL via 
HB9BOU.

7V2SI Algeria. Fran Sandja Island. 
OM3CGN ar en av operatdrerna.

7Q7WW Malawi. KC4D, Bill blir ater 
aktiv fran Malawi. Han raknar med att vara 
aktiv fran den 13 maj. Bl.a. blir det aktivitet i 
CQ WPX CW Contest. QSL via KC4D.

A25 Botswana. A25/DL7CM och A25/ 
DM2AYO var aktiva till den 20 april. QSL 
via respektive hemma anropssignaler.

A3 Tonga. Det ar VE7YL och VK3DYL 
som blir aktiva fran Nuku alofa (OC-049) 
och Vavau (OC-064) 23 maj till den 7 juni.

C6AKA Bahamas. DL7VOG, Gerd ar 
aktiv fran Long Island l-15 maj. Gerd pla
nerar aktivitet pa CW och RTTY.

3B8MM Mauritius. Det ar DL6UAA som ar 

Friedrichshafen

DX-information

Jag har fatt klartecken fran ARRL att liksom forra aret samla 
ihop ansokningar for granskning i Friedrichshafen 24-26 juni 
2005. Detta galler ansokningar upp till 100 QSO och for 160 
meter och QSO aldre an 10 ar - men har Du inte fullt ut med 
sadana gar det bra att fylla upp med nyare QSO. OBS att det gar 
inte att ”dela upp” utan alia QSL pa en ansokan maste med till 
Tyskland. Men Du slipper att skicka kort till USA och porto- 
kostnaden blir enbart till och fran undertecknad.

Max antal ansokningar ar 30 stycken, och jag vill inte ha dem 
nu. Skicka mig tidigast forsta veckan i juni sa slipper jag "ligga 
liinge" pa andras QSL. Men anmiil snarast mojligt sa att Du kom- 
mer med bland de trettio - heist med e-post till 
sm5dqc@areteadsl.se eller sm5dqc@ssa.se. (Skulle Du inte ha 
Internet sa ring mig pa 0144-316 76.)

Ange hur manga QSO det avser.
Osten SM5DQC

Parkvagen 9, 546 33 Karlsborg 
Tel. 0505-120 00. fax 0505-120 00 
E-post sm6ctq@ssa.se 
Bitr. red. SM40LL Roland 
DXCC-information SM5DQC Osten 
QSL-information SM6FKF Fredy 
Radioprognos SM5I0 Stig

DX-redaktor SM6 CTQ Kjell Nerlich

CY9SS St. Paul Island. Ett stort team blir 
aktiva pa alia band med 2 radiostationer 
7 juni till den 7 juli. Mer information om 
denna aktivitet pa www.cy9ss.com/

CYOAA Sable Island. W8GEX, K8LEE 
och W91XX blir aktiva alia band CW. SSB 
och digitala moder 27 juli till den 3 augusti.

FP St Pierre & Miquelon. K9OT och 
KB9LIE blir aktiva med 100 watt och verti- 
kal antenn 29 juli till den 7 augusti.

HIS Dominican Republic. Det ar 
1W2OAZ som ar aktiv pa CW. QSL via 
IK2DUW.

HSOZSW Thailand. K4VUD ar aktiv till 
den 14 maj.

JI) Ogasawara. Det ar JH1WCD och 
JR 1AGC som ar aktiva 5-8 maj.

S79JAG Seychelles. Det arOE3JAG som 
blir aktiv 22 juli till 7 augusti.

SV5...Rhodos DL3DRN och DJ5AA ar 
aktiva /SV5 till den 16 maj.

TI8/W7YW Costa Rica. W7YW, Tom 
med XYL W7BWW. Bonnie blir aktiva CW. 
SSB och RTTY 6-23 juni.

TT8M och TT8AMO Chad. Ar aktiva till 
den 10 maj. TT8AMO endast CW medan 
TT8M ar aktiv pa CW, SSB och digitala mo
der.
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(Vissa avsmtt dr dock inte uppdaterade, exempelvis 
repeaterkartorna).

Nyheter!
Satellittrafik, DXCC och QSL-verksamhet

Avsnittet om aktivitetstest pS VHF uppdaterat med nya
reglerna.

Innehall
VSgutbredning p3 kortvSg Bandplaner PSK31
Egenskaper for olika frekvensband Bandplan for kortvSg Diplom
Amatorradiofyrar Vem f3r anvanda amatorbanden DXCC
Tolka prognoser for vigutbredning Bandplaner for VHF/UHF Contest
Borja med att lyssna - SWL Repeatertrafik Att kora test
Att genomfora ett QSO Anropssignaler och identifiering Aktivitetstesten p§ VHF/UHF
Snabbstart TillSten trafik MSnadstesten p3 kortvSg

Allmant anrop Loggbok CQWW DX Contest
Svar p§ anrop Nat och bulletiner Regioner, zoner och fait
Nar kontakt etablerats DX-trafik Cabrillo files
Koder och forkortningar Att svara en DX-station QSL-kort
RST-koden Working split Utformning av QSL-kort
Q-koden Listor vid DX-trafik QSL-verksamheten inom SSA
Bokstavering Satellittrafik Avstorning av utrustning
Forkortningar Digitala trafiksatt PTS foreskrift
Prefix-serier Paketradio Bilaga Repeaterkarta

Satt in 50:- p3 SSA plusgiro 52277-1 eller bankgiro 370-1075, skriv 
Trafikhandboken pS talongen s3 kommer den per post. 

Moms och porto ingSr i priset!

SSA Trafikhandbok
< Sammanstallning och bearbetning av

SM5KUX Sigge Skarsfjall.

»ssa. Nu uppdaterad digitaltryckt farsk upplaga.

Trafikhandoken ingar aven i
SSA utbildningspaket!

EME

SM6:or pa IOTA Expedition! (Islands On The Air)
6 maj avgclr skeppet SY/Buccaneer frSn 
Surte med destination Stockholm.

Enligt sakra och palitliga kallor har besatt- 
ningen valt att undvika segla genom 
’’skilsmassodiket” och tar alltsa den vackra 
och mer utmanande viigen till Stockholm.

Besattning
Manskapet ombord pa SY/BUCCANEER 
bestar av foljande sjoman:
SM6HQT, Bertil, skeppare
SM6SKY, Lars, fartygskock
SM6MPA. Hans, auktoriserad barlast

Gemensamma sysslor ombord: att kora 
radio!

Var, nar och hur?
Signalen blir: 8S8MM

QRG
80 m 3.743 kHz +/- QRM
40 m 7.075 kHz +/- QRM
20 ni 14.304 kHz+/-QRM
VHF 144,300 MHz SSB
VHF 145,500 MHz FM
Dessutom olika ospecade repeatrar pa VHF/ 
UHF i man om tackning utmed resans gang.

QSL
Eget, godkiint for poang och diplomjiigare, 
special-QSL utlovas av dessa sjoman!

Man forvantar dessa SM6:or ater tryggt i 
hamn den 16 maj da aktiviteten avslutas.

For mer information kontakta forsta barlast: 
Hans SM6MPA (sm6mpa@comhem.se ) eller 
seSM-callbok

Vy 73 de 6UQP

Totalt 67.954 QSO

CQ WPX CW Contest 
28-29 maj
I denna tiivling brukar det vara stor aktivitet. 
Anmalningar pa aktivitet kommer ofta sent 
och nar detta skrivs hade endast foljande sta
tioner anmalt deltagande: E21EIC, E21IZC, 
EA8AH, IH9/OL5Y, LY7A, LZ9W, T93M, 
VK6AA och WP3C.

DX-topplistan i QTC
I QTC's februarinummer fanns DX-topp
listan med komentarer. Trakigt nog har jag 
inte fatt en enda kommentar - inte ens en 
uppgift om eventuellt avlidna amatdrer som 
kommit med i listan. Las kommentarerna 
igen, och hor av Dig med e-post till mig: 
sm5dqc@ssa.se. Kommer det inget denna 
gang sa anser jag det vara onodigt ’’tidsfor- 
driv” att fortsattningsvis halla pa med att 
gora listan som tar ganska lang tid i ansprak. 
Jag har tidigare hort listan kallas for ’’skryt- 
lista”, detta ar dock inte avsikten med den. 
Fran borjan - listan fyller nu 25 ar, forsta 
gangen inford i QTC maj 1980 - var me- 
ningen att uppmuntra till att fa fler DX:are 
att ansoka om eller uppdatera DXCC. Det 
fanns inte manga SM-stationer med pa listan 
fran maj 1980.

SM5DQC
A 

Tid att soka eller uppdatera DXCC? 
Ansokningar skickar Du till SM5DQC eller 
SM5DJZ - har Du fr§gor s£ hor av Dig till 
Osten eller Janne med e-post, brev eller 
telefon (telefonfr§gor f£r inte vara alltfor 
kringliga eftersom Osten och Janne inte 
sitter vid telefonen med ’’uppslagsbok”). 

DXCC-regler finns pa www.arrl.org/ 
awards/dxcc
SM5DQC - sm5dqc@ssa.se 
tfn 0144-316 76, Osten B Magnusson, 
Nyckelvagen 4, 599 31 Odeshog 
SM5DJZ - sm5djz@ssa.se, tfn 018- 
38 13 99, Jan Hallenberg, Vassunda - 
Andersberg, 741 91 Knivsta

Braveheart pa FT5XO 
Kerguelen Island
Expeditionsmedlemmarna fran Kerguelen 
expeditionen anliinde till Australien med far- 
tyget Braveheart den 12 april. Expeditionen 
ar nu avslutad. 1 1 dagars aktivitet resulte- 
rade i 68.000 QSO. Ett helt otroligt resultat 
under varierande konditioner. Foljande 
operatorer deltog i denna expedition: AG9A, 
GI0NWG, HB9ASZ, M0DXR, N6MZ, 
NOTT, SP5XVY. VE3EJ, VK6DXI. W3WL. 
W7EW och9V!YC.

QSO statistik
CW: 45.687 68%
SSB 19.903 29%
RTTY 2.358 3%
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• Antenn: Isotrop
• SNR: 12 dB SSB 2.1 kHz
• Bras: 148 dB = dagens storda miljd

Ut kommer en ill pa ca 400 Kbyte som 
ett varv i ett plockprogram reduceras till 
Kbyte, snyggas till i Word och blir det 
syns i QTC. Sa har kan ett litet horn av 
gnosen se ut:

Metod
2005 januari 

februari 
mars 
april 
maj 
j uni 
j uli 
augusti
September 
oktober

loften om bra forbindelser och solsken. 
Men statistiskt sett ar de riktiga! Och en 
viss nytta kan man alltsS ha av dem.

Radioprognosen i QTC gors med rattesnoret 
i branchen - Icepac. Foregangaren hette 
Ioncap och skillnaden ar egentligen att 
Icepac ar lite duktigare pa hoga latituder. 
Bada versionerna ingar i diverse andra pro
gram. Det Windowsanpassade Voacap for att 
namna ett.

Det som presenteras i QTC bygger pa en 
korning i dos-miljd. Programmet styrs av en 
kommandofil och det enda som behover and- 
ras fran en manad till nasta ar manadens 
nummer och solflackstalet. Det senare ham- 
tas fran SIDC i Bryssel och ser ut sa har un
der 2005.

En liten beskrivning av metoderna SM och 
CM i form av en engelsk lasovning

SM: SIDC classical method: based on an 
interpolation of Waldmeier’s standard 
curves; the estimated error ranges from 7% 
(first month) to 35% (last month).

CM: Combined method: the combined 
method is a regression technique coupling a 
dynamo-based estimator with Waldmeier’s 
idea of standard curves.

’’First month” ovan ar 6 manader fore ak- 
tuell manad, ’’last month” 10 manader efter 
aktuell manad. Till radioprognoser anvands 
alltid varden enligt SM. den klassiska meto- 
den. Ovriga indata ar:
• Longitud och latitud for varje stracka
• Sandareffekt

23
21
19
18

Radioprognoser ar ungefar lika exakta 
som vaderleksforutsagelser. DSliga 
konditioner och ute regnar det. Trots

november 
december

2006 januari
februari

Radioprognosen Tid/
/GMT 

UA1 
SM 750 
SM 1000

1.8 MHz
000011111222 
246802468024
540:...25666 
653o..036665 
552:...25676

3.5 MHz 
000011 
246802 
6620.. 
645311 
654101

Overst hittar du alltsa nio band fran 1.8 till 
28 MHz. En kolumn per band. Pa de tva fol- 
jande raderna ser du vilken timme det hand- 
lar om. For varje band kan du sedan se san- 
nolikheten att fa forbindelse till med visst 
prefix vid en viss tid. I vissa fall visas aven 
den langa vagen och prefixet har da fatt til- 
lagget ”-L”. De langsta strackorna inom SM 
har tilliigget ”S” eller ”N” vilket betyder 
sodra SM resp. norra SM. Sannolikheten ges 
som en siffra 0 till 9 och tolkas pa foljande 
satt:
JJ JJ

» -J H 

H O »

0 . s

eller ”

v. till

n

”9”

Mindre an 5 % 
5 till 9 %
10 till 19 %
20 till 29 %
90 till 100 %

Det ar alltsa ganska latt att se vilket band du 
bdr valja vid en viss tid och pa en viss 
stracka. Ar sannolikheten under 5% star det 
en punkt pa raden. For att underlatta las- 
ningen byts punkten mot ett kolon vid kl 08 
och 18.

Formatet ar kanske litet komprimerat. 
Ambitionen ar att fa in sa mycket som moj- 
ligt pa den plats som Finns i QTC!

73s - Stig - SM51O

Aktuell radioprognos
Maj 2005 SSN = 25 (juni 23, juli 22, augusti 21)

212231 21 

1 olo. 01 o.o

530 ...03334 7420...13557

.0.

010011.. 1 ..00..0

652101236677541
13333

0 oo.

o1
11oo 

1o.

. .0.

N 
S
N
s

576434357875
2 

250 f
250 !
500 I
500 !
750 
1000 

544445555545
555545555565
553333444445
555434445565
554333445565
654222335676

ooo.
0122

222344444433
123444445443
333344444433
234445555543
344556555544
456645665664

544344455445
655545555566
543233344445
654333445565
544222345566
543111134576

0.
01
33 
o1

12344
. : .oo

: .01
oo. .

0233
:o. 1

01211
.: .o1

2o. 
211000.00011
11

..235475

. . . .1110

.0111

. : . . o 
12343
. : . 00

...11110

..013322

..013466

....0222

.1o:..o1o... 

..11oo..:o11 
205111123142 
o1o:1...0112 
.110111011.. 
.0121112321. 
.111112210.0 
. .1 
.. o 
1..:.01111.1
121ooo2332o. 

.1.01010 

.110000. 

..01:oo1 

 
10.
111
532100224425
221:....:.11

5H 
9H
A4
DU 
EA8
EL 
F
FG 
JA
KH6 
KH6-L   
LU  
OA 
OD
PY  
T2 
UA1 
UA9 
VK2  
VK2-L  
VK6  
VU 
W2 
W4 
W6 
XE 
YB 
ZL 
ZL-L
ZS
AntarktW 
AntarktE 
SM
SM 
SM 
SM
SM
SM

11.0111  
662222226665 
31.:..013433 
0110..
1231OOOO2343
31o:....0112 
336555555663
1110....:011 

..011110 

.ooo:...

1.8 MHz 3.5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz
Tid/ 000011111222 000011111222 000011111222 000011111222 000011111222

/GMT 246802468024 246802468024 246802468024 246802468024 246802468024
  . 1o:...0221.

136500566752 
 0321.033431.
  1211..010..1

..1322122320 
 ooo1oooo1222

012222223320 
 ...:1.00011.

.ooo1.11:o.. 
 111111o1oo.o

642
1 . . 
.0.
43o 
1o. 
775222236677
11

....:.0. 

.00121.1 
. 1000011o1o. 
.00:....:ooo 
..1:...o1o.. 
.0.:...0010. 
1000  
11oo1111o1o1 
11oooo1oo111 
oooooooolooo 
000:0..00000 

. . .11. . 

...110.

.011110.

....:.0.

...:...000..
245667446641
22OOOO233322

 1oo..
110

1100.... .01
100 . . 0

00 .
00 .

0. .
11. . 11

ooo

1o11.ooo:..1 
111ooo

... 01 11 0

. .. 01o..

....0111
11o
0. .

. . . . : 111

...01111

18 MHz 
000011111222 
246802468024

21 MHz 
000011111222 
246802468024

24 MHz 
000011111222 
246802468024
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Tabellen visar sannolikheten att fa forbindelse for alia amatorband pa kortvag (1,8-28 MHz) och varannan timme (02-24) GMT. 
Sannolikheten anges i procent. ”9” betyder 90-100 %, ”8” 80-89%, ”2” 20-29 %, ”1” 10-19 % och "o” 5-9 %. Mindre an 5 % 
markeras med (”:” for timmarna 08 och 18). Vidare forklaring finns i QTC nr 3 2001. SM5I0 Stig — tig.boberg@bredband.net
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Den 5 September 1965 hade Conny. 
SM5ATP t.v. sitt forsta QSO som nybli- 
ven amator da bosatt i SM4. Mot- 
stationen var Lennart. SM5A0G t.h. 
och i pubhornan pa arsmotet i Karlsborg 
triiffades de pa nytt efter 40 ar.

Foto SMOCOP

Efter 40 ar

SM5ENXminimum. Forra gangen kordejag 700 QSO. 
men denna gang blev det bara 170! For det 
mesta var det black-out pa kortvagen och nar 
Eu-stationerna hordes var de i allmanhet val- 
digt svaga. Stationerna lag nere i bruset och 
jag fick ibland bara nagra CW-tecken at 
gangen. Sedan Tick jag pussla ihop callet ge- 
nom att fraga om ett antal ganger.

Det gick bast att kora 40 m och det nagon 
dryg timme pa morgonen (mot JA) och pa 
kvallen (mot EU). sedan dog bandet ut. Det 
gick aven att kora 20 m nagon timme pa 
kvallen.

Pa 80m korde jag bl.a. en XU-station. 
Forsta anropet och ingen pile-up! Likadant 
var det nar jag korde en V85 pa 40 m. Pa 20 
m blev jag uppropad av Z21. 4S7. YB och 
3B8.. .

Nar det giiller W-stns, sa blev det bara 2 st 
i loggen.

Det blev inga direkta pile-ups som forra 
gangen. 2001, utan nu tick jag ibland leta ef
ter stationer att kora!

Den 15/1 akte vi jeepney (en slags buss) 
in till San Fernando. Diir gick jag in pa ett 
internetcafe och siinde e-mejl till nagra med- 
lemmar i Vasteras radioklubb, och medde- 
lade att jag skulle bli QRV pa 40 m CW se-

grova al-ror, som vi skruvade ihop. Vi stiillde 
det pa backen. stagade det och lade ut ett par 
radialer. Sedan sliingde vi upp en 
multibandsdipol for 160/80/40 m. Det tog 
sin tid att slanga upp tradarna i traden. 
Trapsen fastnade och tradarna hamnade pa 
fel gren. ja ni vet ju sjalva hur det brukar 
vara. Hl. Till slut fick Gilbert klattra upp och 
fixa till det. Dipolen hiingde ganska lagt och 
lag mot nagra grenar, men det gick att 
stamma av.

Det marktes verkligen att det ar solflacks-

DU2-DXpedition januari 2005
Undertecknad var aktiv p3 radio 10-15 januari lite soder om San Fernando, La 
Union. Det ligger p3 huvudon Luzons vastkust, ca sju timmars bussresa norrut frSn 
Manila. Dar traffade vi Gilbert, 4F2KWT. Forra gSngen vi var dar, 2001, hade han en 
mast p3 den ganska lilla tomten, men nu fanns tre master (20-30m hoga)! Det fanns 
bl.a. en logperiodare, beamar for 10-15-20 m, loopar, dipoler, vertikal for 160 m, 
satellitantenner och 6 m antenn.

Forsta kvallen korde jag 20m CW fran Gils 
QTH. Fastan jag anviinde logperiodaren, vil- 
ken satt 20 m upp och riktad mot Eu, sa blev 
det bara femton QSO. Sedan dog bandet ut. 
Signalerna var svaga.

Nasta dag och foljande bodde vi i en 
"beach resort" d.v.s. ett slags badpensionat 
med restaurang, bar. underhallning, pool 
m.m..

Gil lanade ut sin enda hemmavarande rig, 
en Yaesu FT-920. Bussigt! Dessutom lanade 
han ut antenner, vilka vi satte upp tillsam- 
mans. En vertikal for 20 m, som bestod av 

nare pa dagen. Joda, mycket riktigt. Det dok 
upp nagra SM-stationer, men de var ack sa 
svaga, langt nere i bruset. UG? FUG? Ah! 
Det maste vara SM5FUG. Trevligt. Sa dar 
fick man halla pa. hi. Forutom FUG korde 
jag bl.a. IMO. ALH. COP och LBR. Jag 
horde att Her stationer ropade, men ty- 

varr. . . Hur mycket jag an anstriingde mig, 
sa gick det inte att uttyda signalerna . . .

Nagon vecka efter att vi liimnat DU-land. 
akte 4F2KWT pa en DXpedition till Spratly 
Islands med callet DX0K.

Det var varmt och skont i Filippinerna, 
3O-35°C och fina badstrander. Billigt var det 
ocksa. Ett tvabaddsrum med aircon. kabel 
TV och badrum inkl frukost for under 200 kr 
per natt i Manila och billigare var det utanfor 
storsta’n! Att surfa en timme pa ett 
internetcafe kostade 4 kr. Billig shopping i 
stora varuhus i Manila och billiga transpor
ter. Lunch for under 20 kr etc.

Lennart DU2/SM5ENX
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14-15

14

15

Sunday 0000 - 0400 
May CW Sprint

Sunday 1300 - 1900 
AGCW QRP/QRP Party

CW RULES

CW RULES

CW RULES

hursday 1700 - 2000

ktivitetstest RULES

RULES

RULES

7-8 RULES

7

CW
SSB

Saturday 1466 - Sunday uzbu

Oregon QSO Party

'aturday 1230 - IjW 
SL Contest

Tuesday 0200 - 0400
print May

aturday 1100 - 1200
SL Co

Saturday 1500 - Sunday 0300
Indiana QSO Party

CW
Phone RULES

"7_g Saturday 2000 - Sunday 1959
ARI International DX Contest

CW
SSB
RTTY RULES

7-8

8

9-13

Saturday 2000 - Sunday 0500 
New England QSO Party (1)

Sunday 1300 - 2400
New England QSO Party (2)

Monday 0000 - Friday 2400 
AGCW Activity Week

All RULES

All RULES

CW
RTTY RULES

13-14
RTTY RULES

14-
SSB RULES

Friday 1600 - Saturday 0400
Anatoli TTY Contest

CQ-M International
X Contest

Saturday 1600 - Sunday 0400
Mid-Atlantic QSO Party (1)

CW
Phone RULES

Saturday 1700 - 2100 
FISTS Spring Sprint CW RULES

Sunday 1100 - 2400 cw
Phone RULESMid-Adgj^ifrjQSO Party (2)

Sunday 1400 - 
■ ■■

1500 —

■ ■■ SSA MAifcadstest nr 5 cwj> RULES

“Sunday 1515- 
■ ■■

1 g i s ' ’ 111 ■-——-

■ ■■ SSA Mdnadstest nr 5 ssj^► RULES

20

21-22

21-22
cw RULES

21-2
ULES

unday 0700 - 1100
22

RULES

27
RULES

28-2
ULES

C Mer information hittar du pa denna hemsida: http://www.sk3bg.se/contest/

Hell-
schrei- 

ber

Friday 1800 - 2400 
Digital Pentathlon (3)

Saturday 1200 - Sunday 1200
EU PSK DX Contest

Saturday 1800 - Sunday 1800 
His Majesty The
King of ntest

Friday 1800 - 2400
Digital Eent n (4)

SSA Portabeltest Vdromg. SSB

Saturday 2100 - Sunday 0200
a tic

aturday 0000 - Sunday 2359
CQ WW WPX Contest

MT63 RULES

PSK31 RULES

Contestspaltrediktor
SM0WKA/SM0W
Teemu S Korhonen 
Tradg&rdsgatan 19, Btr 
SE-172 38 Sundbyberg 
Tel. 08-288 252 
Mobil 070-243 62 88 
E-post teemu@smOwka.com

Vilket smorgasbord 

for contesters!
Maj ar en knepig manad, rent tidsmassigt. 
Batgalna skall ha i skutorna i sjon, de med 
grona fingrar skall borja boka runt i 
rabatterna, och for oss Contesters innebar 
maj manad ett riktigt rejalt smorgasbord 
av tavlingar att valja cmcllan.

Den "slora draken" denna manad ar 
naturligtvis WPX CW i slutct pa manaden. 
Langre fram i spalten linns regler och 
svenska contest rekord for WPX CW. Valj 
lit ett rekord och forsok sla det! I vissa j 
klasser finns inte ens rekord, och det ar 
betydligt enklare att komma med i listan. 
En test som har kommit lite i skymundan 
ar CQ-M IR eller "CQ-M", den ar skojjig 
att dcltaga i.

Precis i borjan pa m&naden har vi SL 
contest som kan ses som en uppvarmning | 
infor Portabeltesten i slutet pa manaden. 
Jag uppmanar er som kbr portabeltesten 
att skicka bi Ider samt en kort text till mig 
som vi kan publiccra i nasta nummcr av 
QTC. Sedan far vi inte glomma bort Baltic 
contest som aven den gar av stapcln i maj.

Det ar viildigt fa svenskar som ar aktiva 
i Baltic contest trots att det ar bra fart i 
den. Forra arets resultat utkom nyligen 
och i topplistan kunde vi bl.a hitta 7S3A 
alias Jannc SM3CER pa en hedrandc 3e 
plats och SM0W alias mig sjalv pa en 7c 
plats. Aven SM3B fanns med i topplistan 
pa 33c plats. Glom sedan inte heller bort 
manadslesten den 15e maj!

En mycket gladjande nyhet ar att 
plaketterna for manadslesten har 
distribuerats ut. Kanner du pa dig att du 
ska ha plaketter och inte iinnu mottagit 
dessa, kontakta SSAs kansli sa finns de 
formodligen kvar dar och vantar pa dig.

Vi hors pa banden!

73 de Teemu SM0WKA - SM0W 
SSA Contestspcdtredaktdr

•JkSH?
1

F
■I

SM3CER Contest Service
7S3A in contests Calendar - Rules - Results

May 2005
(From-to) I (From-to) WEEKDAY - TIME (UTC) I I RULES I RE- I WEB I UP

DATE I CONTEST NAME I MODE I LOGS I SULTS I SITE I DATED

WEB

WEB

WEB

NtV.|

5 Apr 
2005

30 Apr
2003

25 Feb 
1998

WEB
20 Dec
2004

RES WEB
17 Nov
2003

RES WEB
17 Nov
2003

WEB
23 Apr
1999

WEB
29 Apr
2003

RES WEB
4 Apr
2004

WEB
4 Mar
2003

WEB
4 Mar
2003

WEB
17 May
2001

RES WEB
18 Apr
2005

RES WEB
28 Apr
2004

WEB
7 Feb
2005

WEB
10 Feb
2004

WEB
7 Feb
2005

RES
11 Feb
2005

RES
11 Feb
2005

WEB
30 Mar
2005

WEB
7 Feb
2005

WEB
14 May
2003

RES WEB
10 Apr
2005

RES
14 May
2004

WEB

NFU
30 Mar
2005

RES WEB
23 Mar
2005
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RESULTAT SSA MANADSTEST MARS - SSB
Nr. Call

Antal OSO
40/80 Tot

QSO-Poang
40/80 Tot

Ant Rutor
40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb

1. SA5N 50/38 88 96/74 170 21/17 38
2. SA4F 46/38 84 88/74 162 19/16 35
3. SA3R 46/30 76 92/60 152 19/16 35
4. 8S4Z 46/24 70 90/44 134 20/15 35
5. SM5ALJ 41/31 72 76/62 138 17/11 28
6. SM6IQD 40/32 72 74/56 130 17/11 28
7. SM6X 42/24 66 70/40 110 17/11 28
8. SM7XWI 28/27 55 52/50 102 15/12 27
9. SM5AHD 24/34 58 34/64 98 12/16 28

10. SM7ATL 40/21 61 78/40 118 14/ 9 23
11 . SM3R 31/25 56 58/46 104 14/11 25
12. SM5ILE 32/23 55 62/44 106 15/ 9 24
13. SK5SU 30/21 51 56/36 92 16/10 26
14. SM5DYC 16/30 46 30/58 88 13/14 27
15. SA7W 20/27 47 40/52 92 12/13 25
16. SM2T 42/10 52 78/16 94 18/ 6 24
17. SA2E 15/29 44 28/58 86 10/15 25
18. SM3AF 22/29 51 40/50 90 10/13 23
19. SM5VZY 24/17 41 48/34 82 15/ 9 24
20. SA5D 14/24 38 28/48 76 10/15 25
21 . SA5S 16/20 36 32/40 72 11/13 24
22. SM0XG 16/24 40 32/42 74 11/12 23
23. SM7LZQ 24/15 39 48/30 78 12/ 9 21
24. SM6FXW 20/18 38 38/36 74 12/10 22
25. SM5BTX 18/17 35 34/34 68 12/10 22
26. SM2JDU 15/18 33 30/34 64 10/11 21
27. SM3LIV 18/16 34 36/30 66 11/ 8 19
28. SM5TJH 15/23 38 24/36 60 10/10 20
29. SK4UW 18/11 29 36/22 58 11/ 9 20
30. SM3VRG 21/18 39 30/26 56 10/10 20
31 . SM5LSM 23/ 8 31 46/16 62 13/ 5 18
32. SM4GT 10/19 29 20/36 56 9/10 19
33. SM0V 17/13 30 32/26 58 11/ 7 18
34. SM6BSK 7/19 26 14/38 52 7/12 19
35. SM6NET 27/ 3 30 50/ 6 56 15/ 2 17
36. SA2Z 22/ 5 27 44/10 54 12/ 5 17
37. SM5SCZ 14/11 25 28/22 50 9/ 7 16
38. SM4FYX 10/14 24 20/26 46 8/ 9 1 7
39. SA60A 10/19 29 20/32 52 5/10 15
40. SM6CKS 0/28 28 0/54 54 0/13 13
41 . SM3IZD 14/ 8 22 26/16 42 8/ 7 15
42. SM3SHJ 10/11 21 18/20 38 8/ 8 16
43. SM0VDZ 11/19 30 18/22 40 7/ 8 15
44. SM3UQ0 11/10 21 22/20 42 8/ 6 14

SM6MVL 11/12 23 18/24 42 8/ 6 14
46. SM6VYP 9/10 19 18/20 38 7/ 8 15
47. SM7TYU 9/11 20 16/20 36 7/ 7 14
48. SA6X 11/ 7 18 22/14 36 6/ 6 12
49. SM7HTP 8/11 19 12/18 30 6/ 8 14
50. SM4HEJ 11/ 6 17 18/10 28 8/ 5 13
51 . SM50SZ 11/ 5 16 18/ 8 26 7/ 4 11
52. SM2YIP 4/ 6 10 6/12 18 3/ 6 9
53. SM0YQC 5/ 2 7 6/ 4 10 2/ 2 4
54. SM0EPO 2/ 0 2 4/ 0 4 2/ 0 2

SM5AQI 1/ 2 3 2/ 2 4 1/ 1 2
SM0CH/3 Checklogg
SM7GXR Checklogg
SM7HVQ Checklogg

I Rookie-klassen deltog: SA2Z, SM0YQC & SM3VRG

6.460 1000 SM5NBE SK3GK
5.670 878 SM4DHF SK4BX
5.320 824 SM3CER SK3BG
4.690 726 SM4SET SK4RL
3.864 598 SK5JV
3.640 563 SK6AW
3.080 477 SM6CLU SK6HD
2.754 426 SK7CA
2.744 425 SK0HB
2.714 420 SK7CA
2.600 402 SM3CBR SK3GK
2.544 394 SK5JV
2.392 370 SM5FNU SK5SU
2.376 368 SK5AA
2.300 356 SM7E0I SK7CA
2.256 349 SM2EZT SK2AZ
2.150 333 SM2EKA SK2AT
2.070 320 SK3BG
1 .968 305 SK5AA
1 .900 294 SM5DJZ
1 .728 267 SM5SUH SK5WR
1.702 263 SK0HB
1 .638 254 SK7AX
1 .628 252 SK6KY
1.496 232 SK5AA
1 .344 208 SK2LY
1.254 194 SK3BG
1 .200 186 SK5BN
1.160 180 SM4JHK SK4UW
1.120 173 SK3JR
1.116 173 SK5AA
1 .064 165 SK4IL
1 .044 162 SM0ELV

988 153
952 147 SK6HD
918 142 SM2YPZ SK2TP
800 124 SK5AA
782 121 SK4A0
780 121 SM3FJF SK3BG
702 109 SK6NL
630 98 SK3JR
608 94 SK3GM
600 93 SK0HB
588 91 SK3BG
588 91 SK6LK
570 88 SK6AG
504 78 SK7HR
432 67 SM6XRX SK6SP
420 65 SK7JC
364 56 SK4IL
286 44
162 25 SK2AZ
40 6 SK0QO

8 1 SK0CT
8 1 SK5BN

SK7YX

I QRP-klassen deltog:
SM5XSH 6/ 7 13 10/14 24 4/ 5 9 216 1000 SK5DB
SM3DBW 0/ 1 1 0/2 2 0/ 0 0 1 5 SK3BG

RESULTAT SSA MANADSTEST MARS - CW
Nr. Call

Antal
40/80

QSO
Tot

QSO-Poang Ant Rutor
40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op. Klubb

1. SM4F 26/26 52 52/52 104 16/14 30 3.120 1000 SM4DHF SK4BX
2. 8S5A 27/24 51 54/46 100 16/14 30 3.000 962 SM5AJV SK0HB
3. SM7N 27/22 49 52/44 96 16/15 31 2.976 954 SM7NDX SK7AX
4. 7S3A 30/18 48 60/36 96 18/11 29 2.784 892 SM3CER SK3BG
5. SM6X 31/22 53 56/40 96 14/14 28 2.688 862 SM6CLU SK6HD
6. SA5N 25/23 48 50/44 94 13/13 26 2.444 783 SM5NBE SK3GK

SM7BV0 25/22 47 50/44 94 14/12 26 2.444 783 SK7AX
8. SM6RME 28/20 48 54/38 92 15/11 26 2.392 767 SK7AX
9. SM7C 26/21 47 48/36 84 15/10 25 2.100 673 SM7CFZ SK7AX

10. SM5DYC 24/21 45 44/38 82 15/10 25 2.050 657 SK5AA
11 . SM2T 25/16 41 50/30 80 16/ 9 25 2.000 641 SM2EZT SK2AZ
12. SM0XG 23/17 40 46/34 80 13/10 23 1.840 590 SK0HB
13. SM5ACQ 24/12 36 48/24 72 15/ 9 24 1.728 554 SK5AA

SM5ALJ 25/16 41 46/26 72 14/10 24 1.728 554 SK5JV
15. SA7W 23/16 39 46/30 76 14/ 8 22 1 .672 536 SM7E0I SK7CA

SM5AHD 22/19 41 40/36 76 11/11 22 1.672 536 SK0HB
17. SM6IQD 26/16 42 46/28 74 13/ 9 22 1.628 522 SK6AW

SM7LZQ 23/16 39 44/30 74 12/10 22 1.628 522 SK7AX
19. SM7EH 25/15 40 48/26 74 13/ 8 21 1.554 498 SK7AX
20. SM6BSK 20/14 34 40/26 66 12/10 22 1.452 465
21 . SM3Q 26/10 36 50/18 68 15/ 6 21 1 .428 458 SM3BFH SK3JR
22. SM5AZS 17/13 30 34/26 60 13/ 9 22 1.320 423 SK5BN
23. SM7ATL 19/12 31 38/22 60 12/ 8 20 1 .200 385 SK7CA
24. SM5VZY 20/16 36 34/26 60 11/ 6 17 1.020 327 SK5AA
25. SA6W 17/13 30 32/20 52 12/ 7 19 988 317 SM6PVB SK6GX
26. SM3VDX 16/11 27 30/20 50 10/ 7 17 850 272 SK3JR
27. SM7M 7/17 24 14/26 40 7/ 8 15 600 192 SM7BUA SK7M0
28. SM4SEF 15/11 26 22/18 40 9/ 5 14 560 179 SK4IL
29. SM6NET 19/ 5 24 30/ 8 38 9/ 3 12 456 146 SK6HD
30. SM5ILE 12/ 7 19 22/10 32 9/ 4 13 416 133 SK5JV
31 . SM3R 0/13 13 0/24 24 0/10 10 240 77 SM3CBR SK3GK
32. SA60A 5/ 8 13 8/14 22 3/ 3 6 132 42 SM3FJF SK3BG
33. SM0EPO 9/ 0 9 18/ 0 18 6/ 0 6 108 35 SK0CT
34. SM0V 7/ 1 8 12/ 0 12 4/ 0 4 48 15 SM0ELV
35. SM5AQI 0/ 2 2 0/ 4 4 0/ 2 2 8 3 SK5BN
36. SM3UQ0 2/ 1 3 4/ 0 4 1/ 0 1 4 1 SK3BG

SM2KAL Checklogg SK2TP
SM7HVQ Checklogg SK7YX

I QRP-klassen deltog:
1. SA2E 16/1 T 27 30/18 48 11/ 7 18 864 1000 SM2EKA SK2AT
2. SM3DBW 1/ 0 1 2/ 0 2 1/ 0 1 2 2 SK3BG

RESULTAT SSA MANADSTEST MARS - KLUBBTAVLINGEN
Pl. Klubb SSB Totalt Pl. Klubb CW Totalt

1. SK3BG Sundsvalls Radioamatbrer 10.013 !. SK7AX SOdra Vatterbygdens ARK 13.094
2. SK3GK GAvle KortvAgsamatbrer 9.060 2. SK0HB Botkyrka Radio Amatbrer 6.512
3. SK7CA Kalmar Radio Amateur Society 7.768 3. SK5AA vasterAs Radioklubb 4.798
4. SK5AA VAsterAs Radioklubb 7.756 4. SK6HD FalkOpings Radioklubb 3.144
5. SK5JV Fagersta Amatorradioklubb 6.408 5. SK4BX Orebro SAndaramatbrer 3.120
6. SK4BX Orebro SAndaramatorer 5.670 6. SK3BG - Sundsvalls Radioamatbrer 2.922
7. SK0HB Botkyrka Radio Amatbrer 5.046 7. SK7CA ■ Kalmar Radio Amateur Society 2.872
8. SK4RL Karlstads SAndareamatbrer 4.690 8. SK3GK GAvle KortvAgsamatbrer 2.684
9. SK6HD Falkopings Radioklubb 4.032 9. SK3JR Jemtlands Radioamatbrer 2.278

10. SK6AW - Hisingens Radioklubb 3.640 10. SK5JV Fagersta Amatbrradioklubb 2.144
11. SK2AZ PiteA Amator Radioklubb 2.418 11. SK2AZ PiteA Amator Radioklubb 2.000
12. SK5SU Surahammars Radio Amatbrer 2.392 12. SK6AW Hisingens Radioklubb 1 .628
13. SK2AT UmeA Radioamatbrer FURA 2.150 13. SK5BN Norrkbpings Radioklubb 1 .328
14. SK3JR Jemtlands Radioamatbrer 1.750 14. SK6GX Uddevalla Amatbrradioklubb 988
15. SK5WR wadstena SAndareamatbrer 1.728 15. SK2AT • UmeA Radioamatorer FURA 864
16. SK7AX Sodra vatterbygdens ARK 1 .638 16. SK7M0 • Ljungby Sandareamatorer 600
17. SK6KY • Kungsbacka Radioamatorer 1 .628 17. SK4IL Radioklubben SK4IL 560
18. SK4IL Radioklubben SK4IL 1 .428 18. SK0CT ■ RK vid Ericsson Radio Systems AB 108
19. SK2LY Lycksele Radioamatbrer 1 .344
20. SK5BN Norrkbpings Radioklubb 1 .208
21 . SK4UW Arvika Sandare Amatbrer 1.160
22. SK2TP • GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK 918
23. SK4A0 - Falu Radioklubb 782
24. SK6NL KungAlvs SAndareamatbrer 702
25. SK3GM KungsgArdens Radioklubb 608
26. SK6LK BorAs Radioamatbrer 588
27. SK6AG Goteborgs SAndareamatbrer 570
28. SK7HR NAssjb Radioamatbrer 504
29. SK6SP Halmstads SAndare Amatbrer 432
30. SK7JC Vastra Blekinge sandareamatorer 420
31, SK50B Uppsala Radioklubb 216
32. SK0OO Sodertbrns Radioamatbrer 40
33. SK0CT RK vid Ericsson Radio Systems AB 8

Regler -
CQ WPX CW
I. Period of Operation: 48 hours. Single Operator stations may operate 36 of the 48 hours. Off times must be a minimum of 60 minutes in length 
and clearly marked in the log Listening time counts as operating time. Multi-Operator stations may operate the full 48 hours.
II. Objective: The object ol the contest is for amateurs around the world to contact as many amateurs in other parts of the world as possible 
during the contest period.
III. Bands: The 1.8,3.5,7. 14, 21, and 28 MHz bands may be used. No WARC bands allowed. Observance of established band plans is 
strongly encouraged.
IV Terms of Competition (for all categories): All entrants must operate within the limits of their chosen category when performing any 
activity that could impact then submitted score. Only the entrant's callsign may be used to aid the entrant's score A different callsign must be 
used for each entry. Transmitters and receivers must be located within a 500-meter diameter circle or within the property limits of the station 
licensee, whichever is greater. All antennas must be physically connected by wires to the transmitters and receivers used by the entrant. All 
high powei categories must not exceed 1500 watts total output power on any band. No self-spotting of any form on DX spotting nets is 
permitted for any category. Self-spotting is defined as generating packet spots for your contest callsign by: (a) using your own callsign; (b) 
spotting your call while using another callsign, or (c) spotting of your callsign by other stations as a result of prearranged solicitation 
Categories Note—CATEGORY and CATEGORY-OVERLAY” names for use in the CABRILLO file header are shown in (italics).
1. Single Operator (Single Band and All Band) (SINGLE-OP ALL HIGH or SINGLE-OP IBANDI HIGH)
(a) One person performs all of the operating, logging, and, for the Assisted category only, spotting functions. Only one transmitted signal is 
allowed at any time. Maximum power allowed is 1500 watts total output
(b) Low Power: (SINGLE OP LOW or SINGLE-OP IBANDI LOW). Same as 1(a) except that output power shall not exceed 100 watts. Stations in 
this category will compete only with other low power stations
(c) QRP (SINGLE-OP ALL QRP or SINGLE-OP IBANDI QRP). Same as 1(a) except that output power shall not exceed 5 watts. Stations in this 
category will compete only with other QRP stations.
(d) Assisted/with Packet (SINGLE-OP-ASSISIED ALL HIGH or SINGLE-OP-ASSISTED ALL LOW) Same as 1(a) except the passive use (no 
self-spotting) of DX spotting nets or other forms of DX alerting is permitted. Stations in this category will compete only with other Assisted 
stations. ”The next three categories shown below require an additional line in your Cabrillo logfile header called CATEGORY-OVERLAY See 
paragraph XIV(d)
(e) Tribander/Single Element (TB-WIRES)**. Tribander (any type) for the high bands with a single feedline from the transmitter to the 
antenna, and single-element low-band antennas (wires) category. During the contest an entrant shall use only one (1) tribander for 10. 15. 
20 meters and singleelement antennas on 40, 80, and 160
(f) Band Restricted (BAND-LIMITED)**. An eligible entrant must hold a license restricting operation to less than the six (6) contest bands 
(160, 80, 40. 20.15,10) on both modes. Examples of such licenses in the USA are: Novice. Technician. 4 class license, etc. Since frequency 
privileges differ from country to country, competition is between stations within one’s own country.
(g) Rookie (ROOKIE)**. To enter this category you must have been licensed as a radio amateur three (3) years or less on the date of the 
contest 2 Multi-Operator (All band operation only, high power only)
(a) Single-Transmitter (MULTI-ONE). Only one transmitter and one band permitted during the same time period (defined as 10 minutes) 
Exception: One other band may be used during any 10-minute period if the station worked is a new multiplier. Use separate serial numbers lor 
the multiplier station. Logs found in violation of the 10-minute rule will be automatically reclassified as multi-multi. Maximum power allowed is
1500 watts total output. Your log MUST show the correct serial number sent and received for each contact.
(b) Multi-Two (MULTI-TWO). A maximum of two transmitted signals at any time on different bands Both transmitters may work any and all 
stations A station may be worked only once per band regardless of which transmitter is used. Each transmitter must keep a chronological 
log containing its own serial numbers and unique transmitter identifier. Each of the twostations may make a maximum of 8 band 
changes in any clock hour (00 through 59 minutes), for example, a change from 20 meters to 40 meters and then back to 20 meters constitutes 
two band changes. Maximum power allowed is 1500 watts total output
(c) Multi-Transmitter (MULTI-MULTI). No limit to transmitters, but only one signal (and running station) allowed per band at any time. Note: All 
transmitters and receivers must be located within a 500-meter diameter area or within property limits of the station licensee, whichever is 
greater. All operation must take place from the same operating site Maximum power allowed is 1500 watts total output
V Exchange: RS(T) report plus a progressive contact three-digit serial number starting with 001 for the first contact. (Continue to four digits if 
past 999 and five if past 9999) Multi-operator, multi-transmitter stations use separate serial numbers for each band. Your log MUST show 
the correct serial number sent and received for each contact
VI. Contact Points:
(a) Contacts between stations on different continents are worth three (3) points on 28. 21 and 14 MHz and six (6) points on 7. 3.5, and 1.8 MHz.
(b) Contacts between stations on the same continent, but different countries, are worth one (1) point on 28, 21, and 14 MHz and two (2) points 
on 7, 3.5, and 1.8 MHz Exception For North American stations only—contacts between stations within the North American boundaries (both 
stations must be located in North America) are worth two (2) points on 28. 21, and 14 MHz and four (4) points on 7. 3 5. and 1.8 MHz.
(c) Contacts between stations in the same country are worth 1 point regardless of band.
VII. Prefix Multipliers: The prefix multiplier is the number of valid prefixes worked. A PREFIX is counted only once regardless of the number of 
times the same prefix is worked.
(a) A PREFIX is the letter/numeral combination which forms the first part of the amateur call. Examples: N8. W8. WD8. HG1, HG19, KC2.0E2,0E25, 
etc Any difference in the numbering, lettering, or order of same shall constitute a separate prefix. A station operating from a DXCC country 
different from that indicated by its callsign is required to sign portable. The portable prefix must be an authorized prefix of the country/call area 
of operation. In cases of portable operation, the portable designator will then become the prefix. Example. N8BJQ operating from Wake Island 
would sign N8BJQ/KH9 or N8BJQ/NH9 KH6XXX operating from Ohio must use an authorized prefix for the U.S. 8th district (W8. K8, etc.). Portable 
designators without numbers will be assigned a zero (0) after the second letter of the portable designator to form the prefix. Example. PA/ 
N8BJQ would become PA0. All calls without numbers will be assigned a zero (0) after the first two letters to form the prefix Example. XEFTJW 
would count as XE0. Maritime mobile, mobile. /A. It, /J. /P. or interim license class identifiers do not count as prefixes You may not make up your 
own prefix (b) Special event, commemorative, and other unique prefix stations are encouraged to participate. Prefixes must be assigned by the 
licensing authority of the country of operation.
VIII. Scoring (QSO Points):
1. Single Operator; (a) All Band score = total contact points from all bands multiplied by the number of different prefixes worked (prefix 
multiplier; prefixes are counted only once), (b) Single Band score total contact points on the band entered multiplied by the number of 
different prefixes worked (prefix multiplier).
2. Multi Operator Scoring is the same as Single Operator, All Band.
3. A station may be worked once on each band for OSO point credit. Prefix credit may be taken only once.
IX. QRP Section: Single Operator only. Output power must not exceed 5 watts You must note ORP in the header of your Cabrillo file, or in the
case of non-Cabrillo logs, on the summary sheet and state the actual maximum output power used lor all claimed contacts. Results will be listed
in a separate QRP section and certificates will be awarded to each top-scoring QRP station in the order indicated in Section XI.
X. Low Power Section: Single Operator only. Output power must not exceed 100 watts. You must indicate low power in the header of your

Cabrillo file, or in the case of non-Cabrillo logs, on ttie summary sheet and state the actual maximum output powei used loi all claimed contacts.
Results will be listed in a separate low power section and certificates will be awarded to each top-scoring low power station in the order 
indicated in Section XI.
XIV. Instructions for Submission of Logs:
Send logs in Cabrillo format Io :WPX Contest Director. Steve Merchant, K6AW, 441 Palo Alto Ave..

Mountain View, CA 94041 or via e-mail to - k6aw@cqwpx.com ■

CQ WPX CW - SVENSKA CONTESTREKORD

CQ WPX i 

Klass

AB HP 
AB HP 

1.8 HP 
3.5 HP 

7 HP 
14 HP 
21 HP 
28 HP 

MS 
MM 

AB LP 
AB LP ' 

3.5 LP
7 LP 

14 LP 
21 LP 
28 LP 

AB QRP 
14 QRP 
21 QRP

Call 

8S5A 
8S5A 
SM5HJZ 
SK3W 
SM2T 
SK3GW 
8S3G 
8S0A 

SK3GW 
SKOX 

SM5G 
7S7V 
SM7VZX 
8S5X
SM7VZX 
SMOGNS 
SM5IM0

SM3C
SM6WX0 
SMOGNS

AB ROKIE SK3LH 
14 ROKIE SI9AM
21 ROKIE SI3SSA 
AB ASS 7S6N 
LP ASS SM7BHM

Operator

SM5AJV 
SM5AJV 

SMOOEK 
SM2EZT 
SM5IM0
SMOGNU
SMODJZ

SM5JBM
SM7VZX

SM5HJZ

SM3CCT

SM3WMV
SM3WMU
SM3WMV
SM6CNN

Poang Qson

3.238.560 2239
4.165.412 2571

10.416 76
239.554 440
957.708 804

2.157.548 1607
3.169.262 2058

476.684 896

4.820.256 2829
10.309.036 5156

2.129.026 1644
1.721.278 1409

296.500 556
527.960 559

1.093.453 1031
407.862 529
206.150 451

1.322.058 1210
68.411 274

220.281 395

1.599.829 1366
243.110 505

1.294.850 1154
2.534.220 1863

466.116 642

Prefix Ar

720
778

61
241
444
656
718
412

797
982

626
554
250
335
547
378
310

518
203
303

553
302
551
741
358

2003
2002
2001
2000
2004
1999
2000
2000

1998
2000

2002
2004
1996
2001
2002
2001
2000

2001
2000
2002

1999
2000
2000
2004
2002
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8
9
10 
11
12
13
14
15
16
17
18 
19

100

SM6CC0 295
SM7WDS 295
SMODJZ 294
SM4ARQ 285
SMOKRN 281
SM4EM0 278
SM6A0U 277
SM7CQY 275
SK4BX 270
SK7AX 265
SM7BHH 264
SM5DQC 263
SM7EH 262
SM6CMR 261
SM6CTQ 258
SM40LL 255
SM5AHK 254
SM7DZD 252
SM5AQD 246
SM5BMB 246
SM7GIB 246
SM2AQT 245
SM3VAC 244
SM6CTC 241
SM4CTI 240
SM4DHF 226
SM1TDE 217
SM3QJ 216
SM4BNZ 215
SM6DIN 214
SM5HV/HK7 211
SM3CBR 210
SM6MSG 210
SM7CZL 208
SM6AHS 205
SM6MCX 204
SM7SEL 197
SM3TLG 196
SM5JPG 196
SM6TEU 192
SM3CVM 189
SMOBNK 185
SM6NJK 185
SM6LQG/PA 184
SM6T0L 177
SM6BWQ 173
SM7CNA 165
SM3WMU 160
SK6HD 154
SM4AI0 153
SM5DAC 150
SM7BAE 147
SM7WT 147
SM7DLK 142
SM5ENX 134
SM7LZQ 130
SM7DXQ 124
SM4ASX 122
SM7RDT 122
SM7VXS 100
SM7FTG 99
SM3GBA 94
SM7PGH 91
SM5CSS 90
SM7T0G 88
SM2BQE 83
SM7WJC 80
SM6WXL 76
SM7BUR/VE3 74
SM7AST/CT 73
SM7GXR 71
SM3PZG 70
SM6VVT 69
SM4RIK 68
SM7NGH 62
SM5KUX 60
SM5CCT/QRP 54
SM7SPP 47
SM6SLF 43
SM6SLC/QRP 40
SM4CQQ 38
SM7TGE 30
SM2RI 28
SM4GVR 26
SM3EAE 25
SM4ATE 25
SM4VPZ 23
SLOZS 20
SM5LNS 14
SK6SJ 12
SM4AMJ 10
SM6WET 9
SM4RLD 4

2005-04-12 10
11

SM7FIG
SMOKRN

308
307

10MHz 12 SK4BX 304
1 SM3EVR 332 13 SM4EM0 304
2 SM5AKT 323 14 SM6A0U 303
3 SM6CC0 305 15 SM7BHH 301
4 SM5CEU 304 16 SM7WDS 301
5 SMOKRN 303 1 7 SM7CQY 300
6 SM3NRY 303 18 SM2AQT 298
7 SMOAJU 302 19 SM5DQC 298
8 SM7FIG 290 20 SM7DZD 297
9 SMODJZ 289 21 SM6CMR 291
10 SM6A0U 285 22 SK7AX 290
11 SM6CMR 284 23 SM7CTQ 289
12 SM5DQC 282 24 SM7EH 287
13 SM7BHH 281 25 SM5AHK 282
14 SM6CTQ 274 26 SM7GIB 281
15 SM2AQT 271 27 SM3VAC 279
16 SK7AX 269 28 SM40LL 276
17 SM7CQY 263 29 SM7DLK 270
18 SM4ARQ 257 30 SM5AQD 269
19 SM5AHK 253 31 SM5BMB 265
20 SM4EM0 252 32 SM6AHS 265
21 SM7GIB 244 33 SM4CTI 259
22 SM3VAC 242 34 SM6CTC 255
23 SM4CTI 237 35 SM4BNZ 254
24 SM7DZD 237 36 SM6NJK 250
25 SM4BNZ 235 37 SM3QJ 249
26 SK4BX 227 38 SM3CBR 244
27 SM3CVM 221 39 SM7CZL 242
28 SM4DHF 215 40 SM4DHF 240
29 SM3CBR 211 41 SM6MCX 239
30 SM5HV/HK7 209 42 SM7CNA 238
31 SM3QJ 206 43 SM5HV/HK7 233
32 SM7EH 198 44 SM3CVM 230
33 SM7TE 198 45 SM6T0L 230
34 SM6CTC 193 46 SM6MSG 229
35 SM5BMB 191 47 SM1TDE 228
36 SM40LL 190 48 SM6DIN 226
37 SM30KC 189 49 SM7SEL 221
38 SK6HD 181 50 SM3PZG 219
39 SM6AHS 176 51 SM3TLG 210
40 SM1TDE 174 52 SM5JPG 207
41 SM7CNA 161 53 SM6BWQ 206
42 SMOBNK 156 54 SK6HD 201
43 SM6LQG/PA 155 55 SM6LQG/PA 200
44 SM4ASX 149 56 SM4AI0 181
45 SM6TEU 149 57 SM6TEU 178
46 SM7DLK 146 58 SM7RDT 176
47 SM6T0L 142 59 SMOBNK 174
48 SM7BAE 141 60 SM4ASX 169
49 SM3PZG 136 61 SM5DAC 166
50 SM7CZL 136 62 SM7WT 164
51 SM5AQD 129 63 SM7BAE 158
52 SM5DAC 125 64 SM7DXQ 152
53 SM6BWQ 124 65 SM5ENX 148
54 SM2BQE 122 66 SM3WMU 138
55 SM7WT 121 67 SM6WXL 138
56 SM6DIN 113 68 SM7NGH 137
57 SM6MCX 110 69 SM3EAE 129
58 SM7LZQ 107 70 SM7LZQ 129
59 SM3EAE 103 71 SM2BQE 120
60 SM4CQQ 101 72 SM7T0G 119
61 SM5ENX 95 73 SM4CQQ 113
62 SM4AMJ 89 74 SM6VVT 113
63 SM5JPG 87 75 SM7WJC 108
64 SM7RDT 87 76 SM5CSS 102
65 SM7WJC 86 77 SM7VXS 94
66 SM3WMU 85 78 SM5CCT/QRP 89
67 SM7T0G 78 79 SM7GXR 85
68 SM6NJK 75 80 SM7FTG 80
69 SM7GXR 75 81 SM4GVR 79
70 SM6VVT 72 82 SM3GBA 77
71 SM4CJY 68 83 SM6SLC/QRP 72
72 SM4RIK 66 84 SM5TRT 70
73 SM5CCT/QRP 66 85 SM6HRR 70
74 SM4AI0 59 86 SM7AST/CT 65
75 SM7NGH 57 87 SM4VPZ 61
76 SM6MSG 54 88 SM6SLF 61
77 SM7AST/CT 51 89 SM6UM0 61
78 SM7BUR/VE3 47 90 SM4AMJ 59
79 SM2RI 46 91 SM4ATE 59
80 SM4GVR 46 92 SM4RIK 59
81 SM5CSS 44 93 SK6SJ 49
82 SM4ATE 42 94 SM2RI 45
83 SM7TGE 33 95 SM7PGH 42
84 SM6WET 21 96 SM7TGE 40
85 SM4RLD 16 97 SM7SPP 36
86 SLOZS 5 98 SM7BUR/VE3 34
87 SM5LNS 4 99 SM6WET 32
88 SM7DXQ 1 100 SLOZS 22

101 SM4RLD 21
18 MHz 102 SM5LNS 20
1 SM3EVR 335
2 SM5AKT 327 24 MHz
3 SM3NRY 324 1 SM3EVR 332
4 SM5CEU 320 2 SM3NRY 316
5 SM7TE 317 3 SM5AKT 312
6 SMOAJU 316 4 SM5CEU 304
7 SMODJZ 316 5 SMOAJU 303
8 SM4ARQ 310 6 SM7TE 302
9 SM6CC0 310 7 SM7FIG 297

Rapportera till SM4OLL 
Raymond Raystal,
Gardeniagatan 10, 703 
53 Orebro, e-post 
sm4oll@ssa.se

Internationella
amatorradioutstallningen 

i Friedrichshafen
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I Friedrichshafen i sodra Tyskland arrangeras for 30:e gSngen 
Ham Radio som ager rum mellan den 24 och 26 juni.

1976 arrangerades HamRadio for forsta gangen med 62 utstallare 
och omkring 6.500 besokare. Nu har massan vuxit och blivit en mo- 
tesplats for alia Europas radioamatdrer.

I ar planerar man for 18.000 besokare och 180 utstallare. "Ham 
Radio har vuxit till nagot som ar en av de storsta radio- och 
elektronikmassorna i Europa", sager man fran massledningen.

Den tyska amatorradioorganisationen DARC (German Amateur 
Radio Club) star for vardskapet som bl a utgors av en "HAM 
Night", lordagen den 25 juni. Tre orkestrar spelar bl.a. utomhus och 
det arrangeras manga programpunkter.

SSA har en monter som ska bli en valkomnande motesplats for 
alia vara amatorradiovanner fran nar och fjarran.

SM0RGP Ernst

Bussresa till HAMRADIO i Friedrichshafen
Aven detta ar arrangerar Kungsbacka Radioamatdrer en bussresa till 
Friedrichshafen. Vi aker fran Goteborg sondagen den 19/6 kl. 0900. 
Ater i Sverige tisdag den 28/6 pa kvallen. Priset, som endast avser 
resan ar beriiknat till 2500:-. Mer info i SSA-bulletinen och via 
sm6gdu@ssa.se.

73 de Bengt SM6GDU

J

Annonsbokninq 
och annonsinformation

Intcrnatloncll:
Phone +46-8-560 306 48 

Fax +46-8-560 306 48

SM0RGP Ernst Winqborq 
Trakvista Byqata 36

178 37 Ekero 
Tel. 08-560 306 48 
Fax 08-560 306 48

E-post: qtc.advcrtisc@ssa.sc

/ A
QTC kommersiella annonser
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Lindesbergs Radioklubb — en

Lindesbergs Radioklubb bil- 
dades formellt 15 februari
1925 pa Stadshotellet i Lin- 
desberg. I den forsta styrel- 
sen ingick stadsingenjor R
Noriing, kronokassor H Fro-
ding, typograf L Rosenberg, 
fabrikor Sixten Larsson och 
overkonstapel M Selmer.
Arsavgiften 1925 var tva 
kronor. Klubbens iindamal 
var att verka for radio- 
intressets utbredning. 1925 
holl man fem klubbaftnar pa
Grunditz konditori pa Kristinavagen, varvid 
man demonstrerade medlemmarnas radioap- 
parateroch lyssnade pa lang- och mellanvag. 
Antennen spiinde man upp tvars over 
Kristinavagen till mejeriskorstenen. Med- 
lemsantalet uppgick till 14 vilket ansags som 
blygsamt "med tanke pa det stora antal som 
inneha radiolicens har i Lindesberg med om- 
nejd". Via telegrafverket sokte man uppgif- 
ter om alia licensinnehavare for att kunna 
uppmana dem till anslutning till klubben. 
Det visade sig finnas 40 licensinnehavare. 
Storre delen av klubbens medlemmar visade 
"ett beklagligt ringa intresse for de 
klubbaftnar som styrelsen anordnat”. Man 
ansag anda att klubben hade manga funktio- 
ner att fylla.

Sa startade verksamheten inom Lindes
bergs Radioklubb. Rundradiolyssnandet har 
haft fortsatt betydelse inom foreningen, och 
under 70- och 80-talet fanns Lindesbergs 
DX-Club som en sektion i Lindesbergs 
Radioklubb. Aven privatradiosektion har in- 
gatt i klubben, och manga av dessa har gatt 
vidare till amatorradion. Med tanke pa de 
diskussioner som ibland tors angaende 
privatradioamatorers uppforande pa banden 
ar det gliidjande att konstatera att saval tra- 
fik- som radioteknik idkas pa ett positivt satt 
bland amatorerna i foreningen, oavsett bak- 
grund. Som mest har foreningen haft 130

medlemmar. I takt med att 
privatradioaktiviteten avtagit 
har ocksa vart medlemsantal 
minskat, men nu har vi noterat 
en vandning uppat igen. Vid 
senaste arsskiftet var med- 
lemsantalet 55 (motsvarande 
en okning med 10 medlemmar 
sedan foregaende arsskifte), 
och av dessa var 47 
licensierade amatdrer.
Ur verksamhetsberattelsen 

for 2004 kan namnas foljande 
aktiviteter:

Fem genomforda radiosamband. Jambo
ree on the air. demonstration av amatorradio 
pa hogstadieskolan i Lindesberg, reportage i 
lokaltidningen vid tva tillfallen, fieldday pa 
Mackarsberg, amatorradiokurs med sex nya 
radioamatdrer examinerade, uppstart av en 
aktiv hemsida, ett antal temakvallar. studie- 
besok, byggaktiviteter. utsandning av SSA- 
bulletinen, testaktivitet. Askan stiillde till 
skador dels pa var repeater SK4EA/R pa 
GillersKlack och dels pa var paketradioBBS 
SK4EA i Lindesberg. Repeatern har repare- 
rats, medan BBS:en togs ur drift efter skadan 
da antalet anviindare varit mycket litet.

Arsmote 5/3 2005 med fest
Vi traffades pa golfrestaurangen med kaffe. 
Darefter startade arsmotet kl. 17. En verk- 
samhetsberattelse fylld med aktiviteter 
gladde. Nyinvald i styrelsen blev Hans, 
SM4BNJ. Styrelsen utgors i ovrigt av som 
tidigare SM4MOX ordforande och 
SM4KKL, SM4EPR, SM4KKN, SM4FZW. 
SM4LWJ som ledamoter. Motionen till ars- 
motet om amatorradiosamband i samhallets 
tjanst resulterade i beslut att en arbetsgrupp 
ska utses for att bereda fragan. Medlemsav- 
giften 2006 blir oforandrad 150 kr. DL4 
Andreas, SM4VZK, presenterade sig. lik- 
som viceDL4 Magnus, SM4UNJ.

Efter arsmotet blev det forsaljning av lot-

Kjell, SM4KKJ, framfor gratulationer 
frSn SK4UG.

TvS veteraner; Gustav, SM4UTD, i samsprSk 

med Ingemar, SM4RRM.

ter. Vi tackar vara generosa sponsorer fran 
SRS. Mobinet, SSA, Siba, Rymans snickeri. 
Maskintjanst, Arnolds Diner, OK/Q8, 
Swecon, Hemkop. Nora bokhandel och 
Statoil.

Var mest langvaga gast till festen bor nu- 
mera i Thailand, SM4MBC, P-O. Nar val 
alia 36 giister satt sig till bords fortsatte fest- 
ligheterna med utdelande av SSA diplom 
samt en specialbakad bulle i lackad trolldeg 
till Gustav, SM4UTD. Mat i form av flask- 
filegryta med potatisgratiing stundade. All
sang med specialskrivna sanger av SM4BNJ 
Ijod mellan tuggorna. Klubben gratulerades 
av DL4 och vice DL4, och vi fick en glas- 
statyett som pryder sin plats i klubbstugan. 
Grannklubbarna SK4UG och SK4TL ville 
ocksa gratulera med gavor. Hiilsningar fram- 
fordes fran SSA ordforande SM5XW samt 
fran amatorradioklubb Winsen DL0HWL 
genom DJ1DH. SM4EPR berattade klub
bens historia, och det blev senare spridda be- 
rattelser om episoder vid olika klubb- 
aktiviteter. Efter maten vidtog lotteridrag- 
ning och kaffe med allehanda tartor och ka- 
kor. Efter genomforda aktiviteter och trevlig 
samvaro borjade sa folk att dra sig hemat. 
Tack alia som bidrog till denna minnesvarda 
kvall!

73 fran Mats SM4EPR 
sekreterare Lindesbergs Radioklubb 

Alla foton: SM4EPR

Ordforande Allan SM4M0X, 
samt vice ordforande Hans 
SM4LWJ, overlamnar 
lotteriets hbgsta vinst till 
Joakim, SA4AAW.

DL4 Andreas, SM4VZK. har 

overlamnat en glasstatyett 
frSn SSA till klubbens 

ordforande SM4M0X.

80-aring
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1 A I

Manadens nyckel
Varldens liingsta 50 MHz cw 
QSO. 18.007 km. Bild fran 
ZL3NW Rod.

Hela listan over Regl DX 
Record pa 50 & up firms pa 
http://sektion-vhf.ssa.se/ 
dxrecord/dxrec.htm

73 Tommy SM6NZB

SM7BAE
KJELL RASMUSSON 
Lap 325 
SE-245 93 STAFFANSTORP 
SWEDEN

CONFIRMING Qj OUR QSO  YOUR SWT REPORT

VIA

SL-testen 2005
Nya regler!
CW: Lordag 7 maj 2005, 1100-1200 UTC 
SSB: Lordag 7 maj 2005, 1230-1330 UTC 
CW: Lordag 12 nov 2005, 1 100-1200 UTC 
SSB: Lordag 12 nov 2005, 1230-1330 UTC

Frekvenser
CW: 3510-3560. 7010-7035 kHz.
SSB: 3700-3750, 7060-7090 kHz.

Klasser
Klass A: SL-stationer
Klass B: SM och dvriga stationer

CW och SSB ar fristaende deltavlingar 
med separata lopnummerserier.

Utmarkelser
Den station i klass A och i klass B som har 
hogsta sammanlagda poiingen cw + ssb + var 
+ host far ett stiligt pris.

Trafik
Anrop: TEST SL

Meddelande: RS(T) + lopnummer + 
LOKATOR (ex JP70PT)

SL_FRO, SL1FRO, SL2FRO, SL0FRO 
etc sander RS(T) + lopnummer 4- FRO 
(just det, bara FRO, ingen lokator)

Poang
Varje station far kontaktas en gang per band i 
resp. deltavling.

SL-station: 5 poang
Ovriga: 1 poang
QSO med station som EJ sant in sin logg 

ger poang, forutsatt att signalen forekommer 
i minst fem insanda loggar.

Multiplikator
Varje kontaktad ruta (JP70 etc) ger en 
multiplier per band.

SL0FRO, SL1FRO etc ger en egen 
multiplier var per band och distrikt.
Lyssna speciellt efter vara Baltiska grannar 
pa t.ex. 7 MHz. De har lovat stalla upp.

Slutpoang
Total QSO-poang multiplicerat med totala 
antalet rutor.

Arssegrare
Totalsegrare i klass SL och i klass SM + dv
riga kommer att utses efter hostomgangen. 
Poang = summan av varens cw+ssb-delar + 
hostens cw+ssb-delar.

Det lonar sig att vara med i SAMTLIGA 
deltavlingar!

Loggar
Separata loggar for CW och SSB. Kolumner: 
UTC, band, kord stn, mott medd, sant medd, 
QSO-poang, ruta.

Ev. dublett-QSO skall vara markta med 0 
(noil) poang i loggen.

Ofullstandigt ifyllda loggblad innebar att 
loggen raknas som checklogg. Aven for sent 
inkomna loggar kan raknas som 
checkloggar.

Adress for loggar
Loggarna skall vara daterade inom tva 
veckor efter resp. deltavling.

Heist e-postloggar. V.g. sand .xls, .rtf el- 
ler .txt filer!

Loggar via E-post till: sm0oy@fro.se
Ev snigelloggar till:

SL-Testen Lars R Nordgren. SM0OY
Lindvagen 19. 192 70 SOLLENTUNA

Valkommen!

Varldens 
langsta

«1 PU1

(J

SM3BP Oils Berglund, Hartsvagen 10, 
820 22 Sandarne, tel. 0270-608 88 

A E-post sm3bp@tiscali.se

DjurslSv. Sweden

Lars SM0CCM och jag besokte SM2-motet i 
Umea diir vi overnattade hos fam. Persson, 
SM2AVG. Vi blev val omhandertagna med 
god mat och tillbehor.

I -2AVG’s radiorum fickjag se den unika 
nyckeln med fin patina, lagg marke till skjut- 
brytaren pa plattan om kontinuerlig biirvag 
onskas. Fabriksmarket ar tyvarr bortnott un
der plattan. Kul om nagon har en ide om al
der och marke. Hor av dig!

73 de SM3ANX Christer

JO 65 OP

A 'Wk
V3 a*-1 z v

e-mail un7bae'a.>M4faga^^KBMeliacom
phone: *46 40 445017

XjPSEQSL DTNXQSL 

VY 73!

________________
PSE QSL DIRECT OR VIA QSL BLUEAl'

SKD - Straight Key Day
Midsomma rd a gen!

Regler finns p3 www.scag.se
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HAH-annonser
ar 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, plusgiro 5 22 77-1 , bankgiro 
370-1075. HAMannonser skickar du direkt till redaktionen: Grafisk kommunikation 
Lysjd AB, Sven Eriksons vag 10, 515 70 Rydboholm, e-post: qtc@ssa.se

— - .... — ■ .........................

• Saljes

For dodsbos rakning saljes p3 offentlig 
auktion den 21/5 kl. 10.15 fdljande: 
TS570D, PS53, Ameritron AL82 m. ror 
samt div. utr. som horlurar, mikrofon etc. 
Utr. ar nastan oanvand. Visning 18-19/5 
kl. 16-19, 20/5 kl. 13-15 samt 23/5 kl. 
9-10. Kristianstads auktionsverk, 
Savvagen 12, 291 59 Kristianstad, tel. 
044-10 30 50. Nils G. Persson, SM6CAS 

16 m staltubsmast, pa rot, med 3 el Fritzel 
beam + 10 el 2 M yagi, rotor och kablar. 
Pris 5.000,- SM7BAH tel 0479/10569 
sm7bah@swipnet.se

DROM-QTH - SM3 Hogt o fritt belaget 20 
km N Ostersund. Stora fria ytor for 
antenner. 144 kvm 6 rum o nytt kok, 2 
bad/dusch+tvattstuga+stor altan + 
balkong. Tomt = 1305 kvm
SM2JAA Per-Eric 0929-30348

Beg. KV-antenner, latt stormskadade
- Forcel2 EF-240S, 2-el 40m
- Force 12 5BA, 15-el 10/12/15/17/20m 
Info pa http://forcel2inc.com
Pris: Seriosa bud kommer att overvagas. 
SM6MNH Per-Eric tel. 0515-728001 
e-post: sm6mnh@ssa.se

Komplett antennanlaggning: Vargardamast 
9 m. med toppror, rotor Ham IV, manover- 
enhet och all kabling, antenn HyGain 
Thunderbird TH3Mk3 10-15-20 m, 145 
MHz GP surplus FV. Uppsatt pa Tjorn, 
tankt pris vid avhamtning: 8.500:- 
SM6APB Lars. E-post:
sm6apb@swipnet.se, tel. 031-458765

- Slutsteg: Heathkit SB 220.
- Vridtransformator:
In 120-240 V, ut 0-280 V, 15 A 
Seriosa hogsta bud.
SMODMJ Karl-Erik 070 5657598 

2 st SRA 502 2m. 500 kr. Lamplig for 
repeaterbygge.
SM3XJD Bengt, 073-8155137 efter kl 16

Bencher manipulator, svart platta, 1360
gram, 500:-.
SM3FJA Rune, tel. 026-168383,
073-926 83 42 

2 st Yagi 144 MHz, VSrgSrda 6EL2 
Stackningskablage, rotor, Yaesu G450X m 
styrkabel, ca 30 m, stodlager, GS-050, 
mastror 3 m. Paketpris, endast 4000 kr! 
SM5NGK Thomas, 013-28 43 88

Antennvaxel for utomhusmontage.
Remote coax switch fabr Dow Key, 3-vags. 
Monterat i tat Al-kapsling med varme. 
Fjarrenhet och matning med 24 VDC ingar. 
Pris 500:- + frakt. Sven, SM3SV 
Tel 060-153979

Kombinerad tvatt/torkmaskin av market 
Bosch. 2 ar gammal saljes for halva 
nypriset eller anbud.

Verktygsvagn av stalplat med hjul och 
jalusiluckor pa sidorna. Pris 300 SEK. Ring 
Anders, SM6CNN, 033/257007

Amatorradioutrustning och diverse 
komponenter saljes av SM5FH Knut 
Almroth. Se bifogad hemsida http:// 
knut.almroth.name
For info kontakta Tomas Bergh,
Tomas.bergh@stenqvist.com, tel. 011- 
194865 

24 m fackverk HD, Western Electronic 
Fynd! Hogstbjudande
SM6ZE Herman, Tel. 0521-711525

KV-beam 6-el TH6DXX
SM6ZE Herman, Tel. 0521-711525 

4 st 9-element Vargarda-antenner med 
stackningskablage 2500 kr. SM6MJV 
Kjellg@swipnet.se 0504-12128 I 073- 
6795963.

Yaesu FT-211RH 1000:-
Natagg SEG 1223 Switchat 1000:- 
Daiwa CN101L SWR, ett korsvisande, 
600:-. For allt 2100:-. 0709/220777 kl 
19-21. Leif Taube, Sockenvagen 36B,
132 42 Saltsjo-Boo 

2 st stabiliserade powersupplies: Monacor
PS 813, 13,8 V DC, 8(10) A samt SAGA
30, 13,8V DC, 3 A. Hamtpris i Lund: 
295:- resp 145:-
Lennart SM70IC, 046-211 01 07, 
sm7oic@ssa.se

IC0M IC-2100H 2m FM.
Nataggregat Svebry 13.8V 20A. 
5/8 antenn med magnetfot.
2500 SEK totalt.
SM60NT Mats
Tel: 0703-980089 (Kvallstid)
E-post: sm6ont@telia.com

• Kopes

Standard Radio CR 90, PAN 300, CR
304, m.m.
SM6DBQ lelle Bengt
sm6dbq@telia.com
tel 031-991423

Icom IC-2340H. 2m/70cm. Ibra skick.
Med tillbehdr.
SM3XJD Bengt
073-8155137 efter kl 16.00

Antennavstamningsenhet, akta balanserad.
Gama linkkopplad.
Gor inget om den ar aldre. Bra funktion 
viktigare an utseende.
SM6WLH Anders
0708-47 65 93, 031-776 56 30 kvall.
Epost: sm6wlh@ssa.se

Vibroplex (akta).
SM7BNG Christer tel. 0455/23830 
e-post: christer.osterstrom@spray.se

DTMF mikrofon MH-15C8 till Yaesu FT
290 R.
SM4NSS, Tony Akerlund, tel. 023-36004
sm4nss@telia.com

FM-kristaller for 145 MHz 2 m-bandet.
Sandare och mottagarekristaller pa samma 
till Kenwood TS-700S 2 m
allmodetransceiver. 145,450, 145,500,
145,675, 145,700, 145,725 och
145,775.
SM3XJD Bengt,
tel. 073-815 5137 efter kl. 16.00

• Efterlysn ingar

Radio Konigsberg.
Jag soker information om Radio
Konigsberg den krigstida Tyska Radions 
svenska program som sandes fram till
1945. Tidningsurklipp , QSL-kort 
programsheman, bilder m.m. (garna 
kopior).
Jag halier pa att sammanstaller lite om 
gamla utlandska svensksandare.
Hoppas p3 svar.
Dan Andersson SM3MTQ
Sunnansjo 2528
820 60 Delsbo
tel 0653-16983
E-post sm3mtq@hotmail.com
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Valkommen till

Radiotraff Syd 
RS-05

25-28 augusti
Radiotraff Syd, RS-04 blev en stor handelse i Amatorradio-Sverige. Nu foljer vi 
upp succSn med en inbjudan till RS-05 den 25-28 augusti 2005.

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 na- 
got till hemmastationen!

Alla vara stora amatbrradiofirmor 
kommer att finnas pa plats for att visa sitt 
utbud.

Liksom i fjol, satsar vi pa ett omfat- 
tande program med tekniken i fokus och 
med en stor bredd av bade produkter och 
kunnande, ett helt fantastiskt lotteri med 
fina vinster, en "Bierabend” med 
"Bompa-Bompa” musik pa fredagskval- 
len och en "Ham-Dinner” pa lordags- 
kvallen med god mat och underhallning.

Vi skall fbrsoka att ge nagot for alia 
familjemedlemmar och det finns goda 
mojligheter till overnattning i bekvama 
tva-baddsstugor eller for de som sa ons- 
kar, friluftscamping med talt, husbil eller 
husvagn.

Ur programmet
Utstallare
Loppis - Swapmeet
Radioaktiviteter pa alia 
amatorradioband
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-distriktsmote

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 
Platsbokning ar nodvandig for Dig som 
vill overnatta i Stugbyn, bo pa RS-05 
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 hela prislistan finns pa var hemsida 
www.esr.se/RS05 Antalet platser ar 
begriinsat och "forst till kvarn-principen” 
galler!

Precis som forra aret kommer Du att 
kunna anmala dig online pa Internet och 
delta i ett av vara gratislotterier med fina 
priser.

Radiotraff Syd ar inne pa sitt tredje ar 
och pa vag att bli en tradition. Bakom ar- 
rangemanget i ar star fem skanska klub- 
bar. Sydvastra Skanes Radioamatorer 
SSRA, Experimenterande Svenska 
Radioamatorer ESR. Frivilliga Radio 
Organisationen FRO Malmohus, 
Sydkustens Radioamatorer SK7OA samt 
Ham Club Lundensis HCL.

Ledningsgruppen halsar Dig och din 
familj hjartligt valkomna till RS-05 och 
vi skall gora allt i var makt for att det 
skall bli en trevlig upplevelse och ett har- 
ligt minne att ta med sig hem.

Bengr Falkenberg SM7EQL 
Projektledare for Radiotraff Syd RS-05 

Telefon: 046-247342 e-post: 
sm7eql@ssa.se

RABIOTRXFF SYD

.....
SXurup

Vi jobbar vidare med 
programmet och detaljerna. 
HSlI utkik pci v£r hemsida 
www.esr.se/RS05

for senaste nytt!

Bolmen Activity Day
Helgen 21-22 maj mellan kl. 09.00 och 
12.00 SNT genomfors Bolmen Activity Day 
for information och PR infor BOLMEN 
2005. De arrangerande klubbarna kommer 
da att vara QRV pa 80 meter SSB med sina 
respektive klubbsignaler och varje loggad 
station ger 1 vinstchans i dragningen. Vins- 
ten ar en lott i det stora BOLMEN-lotteriet 
inklusive BOLMEN tygmarke. En vinst per 
dag utlottas, du kan kora samtliga stationer 
bada dagarna for maximal vinstchans. Drag- 
ning sker pa fieldday-helgen lordag efter- 
middag.

Lyssna efter SK7GH, SK7MO, SK7YX 
samt SAI0B pa frekvens 3740-3780 kHz.

’’The Art and Skill of 
Radio-Telegraphy” 
finns pa danska
Til jeres info har jeg oversat NOHFF's bog 
'The Art and Skill of Radio-Telegraphy' til 
Dansk.

Overszettelsen er nu anbragt pa internet 
sammen med andre oversa?ttelser pa adres- 
sen: http://www.raes.ab.ca/bookmain.

CW-interesserede kan nu downloade bo- 
gen pa dansk. hvilket for nogle nok er lettere 
at forsta end pa engelsk.

Bogen bestar af to dele:
Fbrste del: Indkering af koden (Kapitel 

1-18)
Anden del: Interessante relaterede emner 

(Kapitel 19-34)
Bogen fylder omkring 160 A4-sider.

Best 73
Jens Henrik Nohns, OZICAR

Ham meeting
Sommerstaevne i Kebenhavn

Lprdag den 28 Maj 2005 kl. 10-16, 
Theklavej 26 2400 Kbh. NV
• Stievnekpkken med bl og smprrebrpd
• Diverse udstillere bl.a.
• OZ9GH. OZ1 DIS, OZ8LX, OZ7LS, 
OZ8WD
• Kl. 11.00 DST abner - Teknisk marked - 
Stumpemarked
• Kl. 11.00 DST abner-
Radioamatprernes museum OZ5MUS

Har du noget du pnsker at stelge, sa 
kontakt OZ5LH Jprgen. tlf. 3969 6262, 
oz51h@oncable.dk

Bespg vor hjemmeside
www.hamradio.dk

73 de OZ5LH Jurgen
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Art. nr.: 28002

tillhohnr 01001101 onoini 01100010 01101001 onoino 01100101 01
L/iyiLala LlllUtlllUI 01001101 onoini 01100010 01101001 01101110 01100101 or

Den forsta TNC:n som ar byggd pa ny teknologi. 
Extremt liten och mojlig att flash-uppgradera 
mjukvaran over Internet. Perfekt for portabelt 
eller mobilt bruk

Den uppfyller dessutom tre onskningar i en:
♦ Packet/APRS TNC med USB kontakt mot datorn
♦ Tracker med GPS ansluten
♦ APRS digipeater

Fungerar med existerade programvara (T.ex. 
Ul-View och AGWPE). Kan strommatas via 
USB-kontakten fran datorn, extern 12V kalla 
eller internt HOmAh Ni-Mh batteri. 
\________________________

Teknisk specifikation:
♦ USB-kontakt for anslutning och strbmfdrsorjning
♦ Plug & play
♦ Fullt TNC2 kommando-kompatibel
♦ Stodjer KISS mode
♦ Standard och Smart Beaconing/utsandning
♦ Kan anvandas som APRS digipeater
♦ Kan anvandas fristaende utan dator
♦ 1200 baud afsk modem
♦ Inbyggd GPS-port
♦ Boot Loader for mjukvaruuppgraderingar
♦ Full support for APRS
♦ TX, DCD, STA, LI, L2 LED:er
♦ RISC CPU och 32 KByte RAM for buffert
♦ Extremt lag strbmfbrbrukning
♦ Kan anvandas med befintlig APRS-programvara
♦ Inbyggt Ni-Mh batteri = lang drifttid / laddning.
♦ Inbyggdt stod for PTT-styrning

Manual, radiokabel, USB-kabel och llOmAh batteri 
medfoljer vid leverans. RJ-45 radiokablarna ar 
gjorda av riktig koppartrad vilket gor det latt att 
loda pa kontakter till din radio, GPS och externa 
strbmfbrsbrjning.

Nu i lager! Art.nr.: 28003

MultiCon Lead Y-l
Passar: Yaesu FT-1000, 
Yaesu FT-990, Yaesu FT-920 
Pris: 230:-
MultiCon Lead Y-2 
Passar: Yaesu FT-100, 
Yaesu FT-817, Yaesu FT-857, 
Yaesu FT-897, ICOM 706 Mkll-G
Pris: 230:-

Pris: 2 395

Isoterm
MultiCon MK II

Art.nr.: 28008

Pris: 790:-

Dator interface
Mycket uppskattat dator-transceiver 
interface. Kan anvandas till att kora SSTV, 
RTTY, PSK-31, WSJT, Echolink och en 
mangd andra protokoll. Levereras med 
engelsk bruksanvisning och programvaran 
DigiPan.
OBS! Kraver en av kablarna nedan. 
Las mer pa var hemsida! 
Sok pa "Isoterm" i var sokruta for att 
enklast hitta artiklarna.

----------------- 'Ztytrtl!------------'KtytM!
Anslutningskablar, Isoterm

Art.nr.: 10342

rT-60E

144/430 MHz, 5 Watt 
Dual-band FM transceiver
Senaste duo-bandaren gjord for tuffa 
miljoer. Manga nya finesser. Talig 
handapparat. 144/430 MHz, 1-5 Watt

^FT-847

HF/50/144/430 MHz 
ultrakompakt satellit & 
all mode transceiver 
Stod for alia trafiksatt pa alia band. 
FT-847 har aven inbyggd DSP och 
stod for att kora satellit i full duplex. 
Ansluter enkelt till datorn och kor 
packet pa bade 1200 & 9600 bps.

Pris: 16 995:-

rtll.lll.. 1UZUO

HF/VHF/UHF transceiver 
100/50/20 Watt uteffekt 
En ultra-kompakt all mode DSP- 
transceiver som tacker HF, 6 m, 2 m 
och 70 cm. Stationen har lostagbar 
front och stallbar bakgrundsfarg i 
displayen, och ar utrustad med en 
bredbandig mottagare, CTCSS/DCS, 
CW-minne, 200 kanaler, mm, mm.

Pris: 8 900:-

Art. nr.: 10281

144/430 MHz, 50/40 W 
Dual-band FM transceiver
En duo-bandare med bredbandig 
mottagare, hog uteffekt, och lagt 
pris. Klarar aven AM pa flygbandet. 
Stationen har over 1000 minnen med 
alfanumeriska namn och 20 kanal- 
grupper. Fronten ar lostagbar och 
DTMF-mikrofon ingar som standard.

Pris: 2 995:- .

Yaesu rotorer

Ovrigt

Art.nr.: 32013
Pris: 1 695:-

Inrad roofing filter
Nu har Inrad gjort det igen!
Ett roofing-filter som ingen trodde var mojligt att konstruera. Med detta 
filter forbattras mottagarens intermodulationsegenskaper markant. De 
tidiga koparna har overost Inrad med positiva kommentarer. Dessutom ar 
priset minst sagt overkomligt!
Passar FT-1000MP Mark-V

( Basantenner 144/430 MHz, 200W
Modell Gain Langd Vikt Pris, kr
X-30 3,0/5,5 dB 130 cm 0,8 kg 490:-
X-50 4,5/7,2 dB 170 cm 0,9 kg 750:-
X-200 6,0/8,0 dB 250 cm 1,2 kg 850:-
X-300 6,5/9,0 db 310 cm 1,5 kg 950:- &I X-510M 8,3/11,7 dB 520 cm 2,0 kg 1 500:-

Choice of the World's top DX'ers

Broms 500 Nm
Vrid 60 Nm
Last 100 Kg
Vikt 3,5 Kg

Pris: 5 900:-

G-650C

Pris: 7 890:-

G-1000DXC

Broms 600 Nm
Vrid 110 Nm
Last 200 Kg
Vikt 3,5 Kg

Handla online! 
http://www.mobinet.se

Forskottsbetala
Postforskott
4 man kredit

/ o X
v Avbetalning 6-24 man 
y Postforskott

Kort (alia storre)
Alla priser ar inklusive moms.

Tips! 
Hitta enkelt vara artiklar
online genom att mata in 
artikelnummer eller namn
i sokrutan pa var hemsida. 

J

Handla online: Mobinet Communication AB
http://www.mobinet.se/ Varvsgatan 2
Mail: 652 26 Karlstad
info@mobinet.se Tel: 054-13 04 00
sales@mobinet.se Fax: 054-18 61 40 Selling World Class Products

Broms 300 Nm
Vrid 60 Nm
Last 100 Kg
Vikt 3,2 Kg

Pris: 4 950:-

Broms 2500 Nm
Vrid 250 Nm
Last 300 Kg
Vikt 6,5 Kg

Pris: 15 320:-

Stodlager
GS-050 For mastror <= 50 mm 
GS-065 For mastror <=65 mm

'X 

460:- 
746:-

Underfaste
GC-048 For G-2800DXC 590:-
GC-038 For G-1000/650/450 360:-
Datorstyrning
RotorCard DXC, fabrikat Idiom Press 
RS-232C seriellt interface till Yaesu rotorer 
Passar till G-2800DXC/1000DXC 2 300:-

Samtliga rotorer med tillbehor
finns for omgdende leverans!

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


VX-2500E UHF 1C-F1610/F2610

1 ZEffl 
iTrrTTi

Kraftfulla Repeatrar 
fran Vertex och ICOM 
Finns for hade VHF/UHF

vertex Standard
VX-HUNT

I .laktpaket ingar
Antenn
Nattladdare
Oronmussla

Baltesklips
Batteri 1100 mAh 
Bruksanvisning

Pris 2795:-

GP-360 finns for olika band! Begar offert ! Pris fran 19200:-
Vi har samtliga produkter fran Icom,Vertex och Motorola!

O
ICOM ProHunt V2

Jaktradion for dig som vill ha lite extra!
1 .laktpaket ingar 
Antenn Baltesklips
Snabhladdare Batteri 1650 mAh 
Oronmussla Bruksanvisning

Pris 3299:-

YrkesradlO s, > Vertex Standard

Vi saljer jaktradio fran 4 av Varldens biista fabrikat!

12200:-
Vi har samtliga produkter fran Icom, Yaesu, Kenwood och Alinco —> Hor med oss! 

Rantefri avbetalning! 4, 12, 24 eller 36 manader —> kontakta oss for villkor.

www.huntcom.se o
YAESU Tel: 0243-230 800 E-mail Info@huntcom.sel |\Z|
(Wrwf Wi t* PVrrt'- ■ ■

Hunting & Communication

Pris 2194:- TODIAC Team 155
Commaster 1550

1 .laktpaket ingar I .laktpaket ingar
Antenn Baltesklips 1 Antenn Baltesklips
Laddare Batteri Snabhladdare Batteri
Oronmussla Bruksanvisning | Oronmussla Bruksanvisning Pris 3199:-

Hunting & Communication Hunting t cmwinntinn ■■
Langgattu 39 Basna Vi^bjuder foljande tjanster!

or ange *Forsaljning *Projektledning
Tel: 0243-230 800 installation Wtbildning

Handla online! 
www.huntcom.se

Info@huntcom.se

Posttidning B

^7^ E>auid Andersson

S-julsber-g 3354
820 60 DELSBO

128002200

SM8UL.U
114511

Trans
82-83

SSA, Box 45
191 21 SOLLENTUNA

128002200

http://www.huntcom.se
mailto:Info%40huntcom.sel
http://www.huntcom.se
mailto:Info%40huntcom.se



