
9kcä3*fre.å Rasålw*etr€e&rffi
" :l.i{{}'

V3iq &å, $KHLIEFTS'E
fg48 55 37 " 5

I'4ÅSTFtSTif,i
Tisdagen cier: 38 jan invigder
Rör'rnblickens vsckraste {!}
ros, civs SKZåUs nya mast"
St,;re/AGK och IIL" Di-Å, D*S
*r fl hade laddat upp xeii
smör^gåstårta u pil sne|", å<af *
fe sar"nt rör1 iga bi I cjei'"
Dessutorrr vi sade Staff*nliliJS
djab'ilder fr'årr både m*"ibras*
och nr*stbyggnåtiCIner "
Jijsses* gr'.abben karr ju p'!ål;r,
åin sler ingen trodde det"
Ti'vär:^ niissade han den E k
nat'.:rbehovsscenen ' i *rs$ten,
iner: där egerade han ju sjäiv,
til lsarn*ans ffied Si'l2iZBlFe'r"
3na*ka cm fal t höjd, a'l I tså I j I
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\i {" 'i4 { 0 l'å iri A

!i.lZIåtl-ri4"i kael och St42 I[*
/Jånne har å't*rko*s*it från
L*pei* i *n .
llrunbräntia och gnisskära
sa*;t *eci frisk aptit på sin
cypåtvirrgade i'iIIvar* sorir
*:"betslösa ex-reparatCrer av
fna: *ede banditer.
ir:get rykte cft att cje skulls
ha bi i vi t r;tv'isade f rå* l an*
de! i',. fråga, har kunr:a upp-
snappas.

NIPLCIFlT'iYTT
fö:^:iail har' framlagts o* i*-
st'iftan av ett nytt d'ipiom
kal'Iat Kiriesiska Utfiykts-
C j gi cmet,
ili p'io;net kan erhål'tas mot
rjGpvisande dl' QSL avsee*de
'.jS* r,lled k,inesisk r*edborgar€
;:*riabellnrobil Söder offi en
;r*$dgrad av 2Bo ru.

SS* ska ha varit. ge*ornfört
't*cka I *ch g 1979, nå r!^å
,s1 ika ba*d - sändn i nqskl ass

iva't{ri,
!lt*stnaden för eiip'!omet kr::n*
å*':er att prcf iminäri b'li
tjr IRC' 

-råy
i!-äsar.en göres observa*t
på skillnaden mel1an tji
*ch tvi )

*rS3 iilJsi **S! *X5: CSSt SBS

fILi4'';i3t!Il;ij
Tisdeg*n ,ie* Zi niev-s 
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riii'rg ut* i i?;i;r:rx:äckenst*gan"
f i ! rri*ri F !*m Si']?ill-å ilar f -ixat
i:*'Ner: Tiii. RÅDit 5?{?"

1 bi,r'.igt va*i'igt i"isCagsPrat
r::ed f t ka , fljrs iåss "
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**p0!'iiR,214 I**
V'id styrelsemöt* derr 6/? *79
til ldelade styrel sen 5t42Si$S

CIch Sf'tZDLÅ, 5*S kr som ett
startans'låg t-i'l? *ii Zl'{*På
filr" k'!ubbens static*.
*et v"iskas o*i E {åttai st
4CH250B 'i par'*lle"il u me* det
lir^ säkert fel - dcl* nie*ada
f,dr.*odl'ig*n haia 3 {tr"e}.
t{u fattas dei bara att SKZAIJ

får stg en Z*ra clatiein i*r
aJ I a reode, o{kså 
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Klubbstation SK2AU
Repeater R4 SK2RFV
Ii.epeater it6 SK2RLD

BII(SVART!
På skilda hål'! har det spe-
kulerats i orsaken till det
stcra strömavbrottet, som la

stcra delar av Norrland
och södra Sverige 'i mer el.
mirrdre iotait mörker"
lnlfgt e* ciel uppgifter har
det. på den aktuella platsen
svnts kraftiga egendomi igå'ljLrssken 

u vil ket naturl igt-
vis fört tankarna t'ill vad
somkallasUF0*ntenred
tror sig veta bättre. Det
ska naturligtvis varå det
man till vardags kallar
P R Y 0 I Amatörvännen -ZIXM
råkar näml igen praktisera
denna vinter i Vargforsen,
där spektak'!et startade.
Han torde ha åtskilligt ati.
förklara och försvara- vid
sitt nästa besök i klubb-
stugan. Fattas bara att han
visar' upp ett QSL från

5M2Ur0. _FAY

(Ur Åmatörradio i/79j
Vidståe*de K-automati k
qerifrån sig ett 'K'rdvs

kom, vid en negativ
puls på ingången.
Orn nan låter de olika
utgångarna på 40'17 -bestärnma frekvenEen
hos tonosciilatorn'
så har man faktiskt
en självfimpande
trudel utt-Senerator.-
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SPORTLOVTT*
Sl'lzilQ5 och SIlZHZQ hade under
spontiovsveckan i början av
vilörs' stsr förestäl1ning -
dvs $tg Shor+ - för skoiledi-
ga ungco*-rar på [G i Skellef-
feå.
Förestä1 lningen! som pågick
aila dagar bestod givetvis
i AfrÄT0RRA$I0-verksamhet av
a'! 1a sl ag
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*et eifektivast* sättet att
påverka ÅUfrSRÅs innehåI1 iir
att bidra rled egn* artiklar.
Gör de"r" !! I Skicka bidragen
ti 1i SKRÅs adress och r*ärk
kuvertet "SfoUFåYu
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@""*:ä::::*:3f1ålx
.**r 0 L r il s A t/.G I F T !!
Setala di:'r medlexrsavg.ift
senast den 30 April 1979, så
får kasSören det hela ur den
s"k. världen och du slipper
bli ST*.UK[N ur adressiistan
som ska göras i maj månad,

"lLA/_ltY

I u I 1 e t'i n e r
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SSA-bu]1en kommer att sändas- ia R4 i Skellefteå k'l 21.00
aå siindagar.
Sneratör bl ir St'lZHZQ/Urban
cch starten sker så snart
a I 'l a forma'l i teter är kI a ra .
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PRY!-sORSEN

ffi*rnu
kcmnner. n'prylar tiil åalu",
att t'i11kännages under den-
na rubrik på SKRA-s'idan"

f'leddei a bara SKRÄ-redak'uö-
ren Sl4ZFAY/Tryggve vja tei 

"S910/70188 eller R4.

Kostar ingenting! ! ! M : ! t !

. *FAY

åfSrnöte {r+c.r+
Från SKRÄ:s årsmöte 27/2

- r*ötesor^df . var SM3BIU som
ev en händelsö råkade vara
i Skellefteå.
öet skötte han ned den ä*
ra* * tack än en Eång BIU'!

* kassaomslutningen var re*
kordartad. Nästan 1S.000 !

- styrelsen som valdes inne-
hö'ii r*ånga nya och lovan-
Ce *amn - hör bara:

* or^df. SM?IC0/Jan* v.ordf. SFtZtIL/Sture
kassör SM2DLAlSören* sekr" SMZIKSlAnders
ki ubbnäst,. S!4ZAGii/Sture
stns " mäst SMSSll?3liS/Stig

{"} = nya "hästar", -FAy

T-SHiRT fiTO TRYCK ! I !

Nu har $u åter chansen att
skaffa S{RA:s tjris'iga ach
rejäia T-shirt med tryck fö-
reställa*de en oval jordglob
och med texten kring: SKEL-
I-EFTEÅ AI4ATTUR RADIO SCCiE-
TV

Pris: Mellan 25 och 30 kr,
SdFioende på anta'! .
Storl ekar: S, l'l och L , f ven -
TueTIT-Ean även juniorstor-
lekar fås.
Färger: Gul, orangeo grön
ocfi-ETå med reservatio* för
att vissa storlekar inte
finns i alla färge'r'" ltlärma-
re besked fås senane"

Ar Du intnesserad - kontak-
ta undertecknad före d*n
$jelif 1e7s.

Telefc* 0910/17855 e]. via
2l'{ - R4 eller i45.550 !4H2.

KasSören'1-2DLA

SVENSK STANDARD FUR ÅSKSKYDD

SfK har förtecknat en svensk
rtandard som heter Åskskydd
för byggnader,sS 487 01 10.
Den har sitt intresse inte
minst för radioamatörer.
Praktiska anvisningar med*
delas iiksom regler för di-
snsrrs'ionering av Jedare. Här
karr man läsa om när uppfång-
are krävs, hur man ordnar
jordtag, ansluter mekaniska
don och skyddar olika slag
av instal lat'loner.
Inal?es 50 sidor F'IOT blixt
och dunder; beställs från
qTq
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årsmöte .. +. o
sista tisdagen i varje må-
nad ska göras till något
extra 'i programväg, för
SKRÅ-merilenv arna. AURORA

kammer att innehå.i1a pro-
gna*r varje rnånad am detta.
f rågan oryr fami l jemedl em*
na:-s rösträit förvisades
tiil stadgekor*nitt6n, som
består av Si"120QS, 5M2EIL
ocn S|{ZFAY.

DQS kcmmer att ta kontakt
med Tvt angående ciet aku-
ta behovet av provförrät-
tare. Styreisen beslutar
i frågan

några funktionärsval:
- repeateransvarig, samt-

liga R:r, SMZILA.
- k cn ta ktrnan-3-cfi-TK-funk-

tionär, SMZDYS.

- sektionsled. UNG00MS-
SIKT i0NEI{, Si'tzBYld.

- sektionsled. VUXENSEK-
TiSt'rtN, silztlQs,

projektgruppen för anten-
ner till bl.a. nya masten
- HF-antenner - består av
0QS, ilYS och BNS.

projektgruppen för rep. av
garnla masten, rotor och
kabel till nya masten samt
VHF-antenner - al 1 types -
består av IC0, IKM och DLA
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åfSrfEöte .*s+ec
SKRA prenumererar/har för
närvarande föIjande tid*
sk;*i fier:
- QST * 07 - VflF*conrm.
- qTC - HAM * 73-magazine
- Ämaidrradic - RSGS

Fartsatt prenumeration ska
gä?'na fö1" dessa j i?ien dess-
uton ska värdellng av CQ
och 6QtlL göras föi eventu-
el 1t i*f tirskaffande.
tIL och DQS ställer upp
som länare fön en FR0*kurs
undgr 2:a halvåret'i979.
konlraktet med Gslfkiubben
på k'lubbstugan ska skrivas
under av nya ordfiiraslden,
medler:saugiften för 1979
är oförandrat 40,rä5 och
0 {noli} kr".

nedlemsavg'iften f,ör 1980
blir 45/30 ocir 0 {nol'! i kr.
Klubben bjöd de 25 årsmö*
tesdeltagarna på sem?or o
kaffe.
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