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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR -

EDR’s 50 års jubilæum
Som omtalt i sidste OZ, vil EDR’s 50 års jubilæum blive af
holdt den 13. august 1977 kl. 18,00 på:

SKOVRIDERKROEN 
Strandvejen 235,
2920 Charlottenlund

M E N U :

Velkomstdrink 

Rejecocktail 
Dyresteg 

m. Waldorffsalat og ribsgele 
Sarah Bernhard 

m. flødeskum og frugter

Mocca 
Cognac eller likør 

Pris: kr. 176,00 pr. deltager.

T ilm elding, der skal ske inden 1. juli, foregår ved at indbetale 
kr. 176,00 pr. deltager man tilmelder, på giro nr. 5 42 21 16, 
EDR, Box 79, 1003 København K. På bagsiden af girokortet 
skrives navn(e) og adresse samt tilmelderens medlemsnum
mer.

løvrigt vil EDR arrangere transport fra Fyn og Jylland som 
om talt i OZ april, detailler senere.

Alle I, som interesserer jer for EDR's eksistens, mød op til 
festen, det er trods alt en milepæl i amatørradioens historie. 
En sådan dag kommer ikke igen nogensinde. Lad os have en 
fest, som der endnu går rygter om ved 100 års jubilæet. De
sværre er deltagerantallet begrænset, så jo før tilmeldingen 
indsendes, jo  større er muligheden for at kunne deltage. 
(Max. 200 deltagere).

OZ9JB

( B
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i  f f i l b a g a d e
Fra 1. juni 1977 bor vi i ELBAGADE 34-36

DIGITAL II m/Scanner
Normalpris ............... kr. 3.695,00
TILBUDSPRIS .........  kr. 3.375,00

70 CM TRANSVERTER
Normalpris ............... kr. 1.975,00
TILBUDSPRIS INKLUSIVE 
11 ELEMENT CUSH-CRAFT 
k u n ............................. kr. 1.975,00

KABLER OG STIK
RG58 tilbudspris pr. m . kr. 2,25 
RG8 tilbudspris pr. m . kr. 6,75 
PL259 tilbudspris pr. stk. kr. 5,25 LODDEKOLBE 18 Watt 
UG175 tilbudspris pr. stk. kr. 1,50 TILBUDSPRIS .........  kr. 49,50

Alle tilbudspriser er gældende frem til 1. jun i 1977. Alle tilbud er inklusive moms.

Elbagade 40 • 2300 København S 

T lf. (01) 58 91 09 • Giro 9 22 80 20

ICOM 201 - FM, SSB, CW
Normalpris ............... kr. 5.150,00
TILBUDSPRIS .........  kr. 4.675,00

*

Universalinstrument TMK 200
Normalpris ............... kr. 180,00
TILBUDSPRIS .........  kr. 145,00
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Mikrodatamaten, I
Af OZ3GD, Erik Madsen, Kjærsvej 234, 4220 Korsør

Gennem en artikelserie skal her forsøges at 
fjerne lidt af mystikken omkring mikrodatama
ten, dens virkemåde og anvendelsesmuligheder.

Logik og aritm etik.
For at gøre dette fu ld t forståeligt, vil jeg starte 
med at forklare lidt om logik og aritmetik i binær 
form. For mikrodatamaters vedkommende dre
jer det sig indenfor logik om eller, exklusiv eller 
og og-funktioner. Indenfor aritmetikken er det 
addition og subtraktion. Ved datamaskiner ar
bejder man med data i binær form, hvor den 
mindste størrelse er en bit. En bit kan have to 
forskellige værdier, »1« og »0«. For at kunne 
angive større værdier må man benytte sig af 
flere bit. Et tal på 8 bit kaldes en byte, denne kan 
have 2^ = 256 forskellige værdier, nemlig fra 0 til 
255. Et 16 bit tal kaldes et ord, det kan have 2 16 
= 65536 forskellige værdier, nemlig fra 0 til 
65535.

Dernæst lid t om logikken, først en og-funk- 
tion, der siger, at både den ene »og« den anden 
betingelse skal være opfyldt, se fig. 1, der viser 
sandhedstabel, logiksymbol og tilsvarende re
læ funktion.

fi s
0 0
0 1 
/ 0
1 1 1

fl 8 X
0 0 0 
0 1 1
1 0 j 
1 1 1

I X V
1— '<?’ +

rOfO-i

T

E l  L e r  l e d  / v  o r .  

Fig. 2

Fig. 1

På fig. 2 er vist en eller-funktion. Her fås 
»1 «-signal ud, når enten den ene, eller den 
anden, eller begge indgange er »1«. Fig. 3 viser 
en exklusiv eller, som giver resultat »0«, når de 
to indgange antager ens værdi, og »0«, når de 
antager uens værdier. Denne funktion er noget 
vanskeligere at tegne i relæteknik.

Nu arbejder mikrodatamaten ikke med kun 
een funktion, men med otte ad gangen, det vi 
kalder en byte. Tabellen viser tre funktioner å 8 
bit: (fig. 1).

I fig. 1 er hver lodret kolonne en særskilt 
funktion, hvad logikken angår.

Talsystem er.
Vi skal nu se på nogle forskellige måder at 
angive talværdierne på. I en mikrodatamat ar
bejdes altid med binær form, men udadtil er det 
tit  nemmere med andre former, og der findes 
flere, fx hexadecimal, dvs. 16-talsystemet, oktal, 
dvs. 8-talsystemet, og binær, 2-talsystemet som 
allerede er omtalt. Disse er alle velegnede for 
datamaskinbrug, mens decimal, dvs. 10-talsy
stemet egner sig bedst fo r os. Se fig. 6, der viser 
de fire  talsystemer i forhold til hinanden fra 0 til 
31 i decimalsystemet.

Det mest brugte system er det hexadecimale, 
som jo fo r hver cifferplads netop dækker fire bit 
svarende til en halv byte, Dvs. 2 cifre til en byte, 
og vi skriver 0 - 65535 (dec.) =  1/ - FFFFh.

Man kan bruge forskellige måder til at vise 
tydeligt, hvilket talsystem, det i hvert tilfæ lde 
drejer sig om, som fx vist på fig. 2.
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f\ B X
0 0 0
0 1 1
\ 0
1 1 0

;a r> '
ExcLusivt.  e i i e t ^ X o r .  

Fig. 3

i  5 0 0 7 / - I  6 = 1 3 7 R t i t  4 5 ~  F -
9 3 7 / i  6= 58  A e s i 9 ----------------
5 8 / 4  6 = 3 n t i t  -f 0 ^  Pi —

3 / 4  6 = 0  R t s i  3 ------------ j

15 0 0 7  FH

H 7 6 i 3 / 4  6 = 2 9  7 i  » n i  7 -  
2  9 7 6 / 4 6 =  1 8 6  A t s i  0 — 
1 8 6 / - /  6 = H  ' Re s i  i O^ f l  
■14/46 = 0 Resi 11 ^

H 7 i 1 3 - B P 0 7 H
Dec. ■ Hex,

Fig. 7

A 11001100 
B 1C101C10

A 11001100 
B 1C101010

A 11001100 
B 101C1010

X 10001000  X 11101110  X 01100110

Fig. 4

DEC I NAL BINÆR OCTAL 
1,370 110010110B 17340 
1370D 1734Q

HEXADECIMAL 
* 12AFF 

12AFFH

Fig. 5

DEC. HEX. OCT. B I NÆR
00 00 00 00000
01 01 . 01 00001
02 02 02 00010
03 03 03 00011
04 04 04 00100
05 05 05 00101
06 06 06 00 110
07 07 07 0 0 11 1
08 08 10 01000
09 09 1 1 01001
10 0 A 1 2 010 10
11 0B 13 0 10 11
12 OC 14 0 110 0
13 OD 15 0 110 1
14 OE 16 0 1 1 1 0
15 OF 17 0 1 1 1 1
16 10 20 10000
17 11 21 10001
18 12 22 10 0 10
19 13 23 10 0 11
20 14 24 10 10 0
21 15 25 10 10 1
22 16 26 10 1 1 0
23 17 27 1 0 1 1 1
24 18 30 110 0 0
25 19 31 110 0 1
26 1 A 32 110 10
27 1 B 33 1 1 0 1 1
28 1C 34 1 1 1 0 0
29 1 D 35 1 1 1 0 1
30 1 E 36 1 1 1 1 0
31 1 F 37 1 1 1 1 1

Fig. 6

Om regning mellem talsystem er
Vi skal nu se på, hvorledes man regner om fra 
det ene til det andet system og vice versa. Har vi 
fx decimaltallet 15007 og vil omregne til hexade
cimal, d ividerer man med 16. 15007 : 16 = 937, 
rest 15 =  F. Dette er det mindst betydende ciffer, 
det står længst til højre. Herefter deles 937 :16 =

3 2 / 0
C D E F H

uI S x 4 ( °  = 1 5

— Hx 46* - 22H+
— - D *  \  3 x U l  = 3 3 18  +
------- ‘■Cn' 42,X  1 63 = H 9 1

CD EF H = f i l  1 9
3 Z  Y  O

S 9 B B H
u ~ H *  \6’ = M

F\~ 1 0x H ‘ = 16 0*
---- * 9 x 4  6* = 2  3 OV
---- < - £ X - / 6 i = 3  2 7  6 8  ’

8 9RBH = 3 5  i V 3  

HEX-^Oec.

Fig. 8

58, rest 9, 58 : 16 = 3, rest 10 = A. 3 kan ikke 
deles mere, og sættes blot foran, altså

15007c) = 3A9Fh, 
se fig. 7. Disse tal kan nemt laves til binære tal, 
da vi ved, at hvert ciffer i hex. giver 4 bit.

3 = 0011 B =  1011
A =  1010 A = 1010
9 = 1001 0 = 0000
F =  1111 7 = 0111

3A9Fh = 0011101010011111, BA07h = 
1011101000000111B.

De samme tal i oktal kommer til at se sådan 
ud:
0-011 -101 -010-011-111B = 035237q 
og 1-011-101-000-000-111-B = 135007q .

Hvis vi har et hextal og vil have det i dec., skal 
vi først se på, hvilket vægt det enkelte ciffer har, 
og gange med cifferværdien, fx FEDC^ = (3)(2) 
(1)(0):
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C står i pos. (0): 16° = 1 x C 12 = 12 
D står i pos. (1): 161 = 16 x D 13 = 208 
E står i pos. (2): 162 = 256 x  E = 14 = 3584 
F står i pos. (3): 163 4096 x F 15 = 61440 

sammenlagt = 65244^'
altså: FEDCH = 65244^' se også fig. 8.

Binær aritm etik
Vi vil nu se på aritmetik i binære tal. En data

maskine kan kun lægge sammen, og man bru
ger derfor nogle tricks for at kunne udføre fra
træ kning mm.

Eksempel på addition: 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1,
0 + 1 = 1,1 + 1 = (2), men 2 kan ikke forekomme
1 binære tal, det bliver derfor 0 og 1 i mente, altså 
1 +  1 =  10 .

Vi vil nu se på lidt større tal, fx 3 + 5 = 8:

3 + 0011 3 + 0011 74h 3 01110100 
5 0101 7 0011 3Ah 00111010 
8 1000 10 1010 AEh 10101110

Vi ser derefter på den særlige form for sub
traktion, der må anvendes. Først må vi omtale 
begrebet komplem enttal, som vi bruger ved 
binære tal. Vi taler om 1’s komplement og 2’s 
komplement. Ved 1’s komplement inverterer 
man alle b it i tallet, dvs. ændrer 1 til 0 og 0 til 1. 
Eksempel:

Tal: 10101101
tallets komplement: 01010010

Ved 2 ’s komplement tager man først 1 ’s komple
ment og lægger 1 til:

Tal: 10101101
1’s komplement: 01010010 
+ 1 : I
Sum: 01010011

Fratrækning foretages ved at lægge 2’s komple
ment til i stedet:
Eksempel: 14 9, binært: 1110 -  1001.
2 ’s komplement til 9: 1001

0110 
+  1

0111

Herefter 1110 14
0111 + ( -9 )

0101 5

Menten bortkastes, dette forklares senere.

Lager
Som det sidste denne gang vil vi se på lagerop
bygningen (memory i en mikrodatamat kan nor
malt udbygges til 65536 stk. 8-bits byte eller 64 K 
byte (1 K = 1024). Altså ialt 524288 bit, der hver 
kan opfattes som en flip-flop, der kan indeholde 
information. Det kan også være en lille konden
sator, som man hvert andet millisekund genop
lader - det kaldes dynamisk memory, se fig. 9 
vedr. opbygningen. Næste gang skal vi se på 
CPU-enheden (Central Processing Unit).

(fortsættes).

Byit (j

B y t e  B  - ' i  5

Byie FPF1

F  F FE  
B c j i t  F F  F F  = C S 5  3 J

Me m or i opiycjninq

Fig. 9

V W V u
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Timer for flere timer.
Af OZ5PZ, P. K. S. Rosenbeck, Mosebaekvej 29, Skivum, 9240 Nibe

Følgende lille timerenhed er af ovennævnte an
vendt til mange forskellige formål. Her skal bl. a. 
nævnes slukning af lys, slukning af radio (både 
lysnet og transistor) når man er faldet i søvn om 
aftenen. Dette sikrer fo r transistorradioens ved
kommende at der stadigvæk er spænding på 
batterierne om morgenen når man vågner.

Der er anvendt planartransistorer der udmær
ker sig ved at de har en meget lille Ib (ca. 15 nA). 
Kredsløbet fungerer på følgende måde: Ved 
kortvarigt at slutte kontakten oplades tantalelek
trolytten på 47 (.tF til batterispændingen som vil 
give anledning til en basisstrøm gennem tran
sistor T1. Denne transistor vil nu gå i on-stilling 
og trække kollektorstrøm, dette indebærer at 
basis på T2 lægges på nulpotentiale og der vil 
ikke gå kollektorstrøm i denne transistor. Dette 
indebærer at man får højt potentiale på transis
to r T3’s basis som derved vil trække kollektor
strøm hvilket indebærer et spændingsfald over 
dennes kollektormodstand på 10 kohm. Over 
denne modstand får man EB spændingen til 
transistor T4 og denne transistor vil nu lede. 
Dette indebærer at man kan trække en strøm 
direkte gennem denne transistor til radio eller 
lignende af en så stor værdi som transistoren er 
beregnet til. Er dette ikke tilstræ kkeligt må man 
indskyde et relæ eller koble en ekstra krafttran
sistor efter.

Dersom man øger kapaciteten til f. eks. 4 stk. 
tantalelektrolytter i parallel vil man kunne opnå 
at komme op på flere timer i tidskonstant. Med 
BC 182 B og en god 47 |iF tantal har jeg opnået 
en tid på ca. 3 timer. Det skal her lige bemærkes 
at der skal anvendes tantalelektrolytter og ikke 
alm indelige elektrolytter da disse har en ansee
lig lækstrøm og tiden vil blive reduceret betyde
ligt.

Hvis man ønsker en variabel timer kan man 
enten indskyde kondensatorerne over en om
skifter og eventuelt yderligere anvende et lille 
kredslob bestående af en enkelt BC 182 eller lig 
nende samt et par modstande og et potentiome
ter. Hermed har man mulighed for at regulere 
tiden, idet man ved at regulere potentiometetet, 
indfører en kunstig lækstrøm på tantalkonden
satoren, hvilket medfører at timeren hurtigere 
går i cutt off.

A 0 9 • i L|

Ju o/ j r *  ø te

:t . bø  Ĉ V  o -D
E ■  L) 50u
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Forbedret AGC og ALC for transceiveren 
Trio TS-500
Af LA8AK/G5BFV, Jan Martin Nøding, Transmisjon, Televerket, Postbox 880, 5001 Bergen, Norge.

Oversat af TR.

LA8AK er teknisk redaktør for »amatør radio«, 
m edlem sblad fo r NRRL.

For nogen tid siden overtog jeg en Trio 
TS-500. Den udmærkede sig specielt ved elen
dig gengivelse og var desuden let at overstyre. 
AGC-kredsen var ikke særlig avanceret og fo r
vrængede signalerne så slemt, at man var bedre 
faren uden AGC.

ALC-kredsen viste sig heller ikke at have 
nogen virkning, selv ikke efter en modifikation, 
som plejer at hjælpe.

AGC
Det blev besluttet at prøve en forenklet AGC- 

kreds af Drake-typen. AGC-spænding tilføres 
normalt 6BZ6 (HF) og 6BL8/ECF80 (sidste MF, 
pentodedelene). Med den nyeAGC-kreds vardet 
ikke vanskeligt at opnå 2 dB variation i output 
fo r 110 dB ændring i antennesignalet. Ulempen 
var bare, at stærke signaler lød lidt forvrænget, 
eller modtageren lød overstyret, og S-meteret 
g ik i bund fo r et S7-signal.

ECF80 (pentodedelen) er et sharp cut-off rør, 
som man helst ikke skal tilføre AGC, men i dette 
tilfæ lde var det ikke til at undgå, når der skulle 
opnås en passende fordeling af AGC-regulerin-

gen. Man må derfor styre dette rør med forsig
tighed. AGC-spændingen til ECF80 er reduceret, 
således at S-meteret netop slår helt ud for de 
kraftigste signaler, man normalt hører på 80 
meter. S-meteret er tilkoblet katodekredsen på 
ECF80 på en simpel måde. R3 kan evt. gøres 
variabel til justering af S-meterets følsomhed.

Første MF-rør (6BZ6) har oprindelig ikke AGC, 
men det viste sig nødvendigt at tilføre dette 
både AGC og ALC. Da AGC-kredsen er blokeret i 
senderstillingen, må man bruge en simpel 
diodegate til at adskille den oprindelige AGC- og 
ALC-kredsen. R4 er meget vigtig for »fast 
attack«, uden denne høres et klik i højttaleren, 
så snart QSO-modparten begynder at tale. Vær
dien fo r C1 fremkom som et kompromis. Hvis 
man har mulighed for at montere en ekstra om
skifter, kan man vælge:

C1 =  0,22 ^F, passende tidskonstant for 
tuning af modtageren.

C1 = 1 (xF, passende tidskonstant for etablere
de QSO'er.

Den valgte tidskonstant giver en behagelig lyd 
både ved CW- og SSB-modtagning.

Med den viste AGC-kobling viste det sig, at 
antivox-kredsen var overflødig.

R1 er ikke kritisk, men det skal bemærkes, at 
hvis man øger R1, vil attack-tiden øges, mens re

Fig. 1. AGC og ALC i TS-500.
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F/g. 2. AGC i TR-7010.

guleringen aftager en smule. Man får muligvis 
bedre lyd i højttalernen, men man risikerer klik i 
højttaleren, når nogen begynder at sende.

Hvis R1 gøres for lille, risikerer man, at tran
sistoren går i mætning i talespidserne, og man 
får en uren klang med »pumpelyd«. Dette viste 
sig at være den mest alvorlige i Trio TR-7010, 
hvori AGC-kredsen også medførte alvorlig fo r
vræ ngning af signalerne, før den blev ændret.

Transistoren bør have lav lækstrøm. 2N4401 
var en af de bedste, jeg kunne finde, prisen er et 
par kroner. Ingen af de andre komponenter er 
kritiske, nnår man blot holder sig indenfor -r 25 
til + 50 % af de angivne værdier.

ALC
Der blev indskudt en HF-drossel i gitterkred

sen som vist, det gav bedre ALC-spænding og 
mere »drive«. D3 er meget vigtig af hensyn til 
stabilisering af gitterforspændingen og kan, iflg. 
G3JGO, forlæ nge levetiden for PA-rørerne. R5 er 
indskudt i serie med C2 ad samme grund som 
R4 i AGC-kredsen. Uden R5 virker ALC’en ikke, 
før PA-rørerne er kraftigt overstyret.

Med den viste ALC-kobling kunne jeg skrue 
fu ld t op fo r mic. gain uden at få rapport på

splatter, modulationen blev lysere og lettere at 
forstå

ALC’en har nogenlunde samme virkning, som 
i TS-520, og der opnås en vis HF-kompression. 
Hverken i TS-500 eller TS-520 kan det anbefales 
at bruge ALC'en til at skaffe »punch« i signalet, 
fo rd i det er nødvendigt at overstyre PA-rørene, 
omend kun lidt, for at opnå kompression.

De fleste af de viste komponenter er placeret 
på et printkort, monteret lodret under chassis 
»meltem« PA og ECF80. Med de viste kompo
nentværdier vil MF-spændingen stabilisere sig 
om kring 5 til 6 V spids-spids.

Med den viste modifikation er det nemmere at 
føre QSO både i QRM og uden QRM. Transceive- 
ren har ganske få finesser, intermodulations- 
dæmpningen er ikke til at prale af, men den 
virker tilsyneladende godt. Skal man have glæde 
af ekstra finesser eller »faciliteter«, bør stati
onen jo  kunne gengive et signal tilfredsstillende, 
også når der ingen QRM er.

Den viste ALC virker kun godt ved normal tale. 
Ved brug af HF-klipper får man ikke ALC-spæn- 
ding nok til at forhindre overstyring.

aq

2 SC4 58 
(BF115) 

*  R 51

C 39, C401 KAN MONTERES PÅ KOBBERSIDEN 
AF PRINTET.
ÆNDREDE KOMPONENTER MÆRKET *
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Digital udlæsningsenhed m. m. til synthesizer 
(uden besvær)
Af OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.

OZ8RW og OZ9JB beskrev i august 1975 en syn
thesizer til at erstatte krystallerne i eksisterende 
taxa-anlæg og lignende.

Da min gamle mobilstation trængte til en aflø
ser, besluttede jeg at efterbygge denne kon
struktion, idet jeg umiddelbart kunne anvende 
synthesizerens udgangsfrekvenser til at styre de 
oprindelige kredsløb i min gamle station. Så 
kunne jeg hurtigt få opstillingen prøvet i luften 
sammen med nogle sender- og modtagerkreds
løb jeg vidste fungerede, og eventuelle fejl kun
ne derfor henføres til synthesizeren.

Efter forskellige besværligheder med at få 
synthesizeren til at køre -  fejlen viste sig at være 
en defekt integrationskondensator -  fik jeg en
heden bygget sammen med den gamle mobilsta
tion og dermed færdig. Troede jeg -  for det viste 
sig, at systemet med 2 sæt omskiftere, efter min 
mening, fungerer dårligt i praksis, specielt når 
man skal skifte til en anden repeaterkanal, det 
kræver nemlig, at man pr. hovedregning skal 
trække 24 kanaler fra modtagerindstillingen, en 
operation, der dårligt kan udføres medens man 
kører rundt i den vilde trafik, for slet ikke at tale 
om QSY til en anden kanal opgivet i MHz. Hvor 
følgende beregning skal foretages i hovedet:

X-kanal (i MHz) -i- 144,000 MHz .-------------------------------------------------= kanal nr.
25

Som det deraf fremgår, kunne det også være 
rart med en udlæsning, der foruden kanalnum
meret viste den aktuelle frekvens i MHz. Altså 
satte jeg mig for at bygge, dels en udlæsnings
enhed og dels et automatisk repeaterspace på 
600 kHz, og da nu jeg var igang, kunne jeg lige 
så godt bygge en scanner til de øverste 40 kana
ler og hvorfor ikke indbygge en forprogramme
ring til den lokale repeater?

Blokdiagram (fig. 1).
Den originale kodningsenhed forsynes med en 
fast forprogrammering, hvilket ikke kræver no
get indgreb i opstillingen, men udelukkende 
ordnes med nogle få udvendige komponenter. 
Fra den således udbyggede kodningsenhed fø
res de to lin ier BCD-kode til en flok gates, der 
skifter mellem en scanner til 40 kanaler og kod- 
ningsenheden. Fra omskiftergates går BCD-ko- 
derne igennem en regneenhed, der er fast pro
grammeret til at trække 24 fra en vilkårlig BCD- 
kode, dog således, at der ikke fremkommer kod
ninger, der giver transmission udenfor 2 meter 
båndet. Fra repeaterspaceenheden føres BCD- 
koderne dels til udlæsningsenheden og dels til 
synthesizeren.

FIG .1 BLOKDIAGRAM
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Forprogram m ering (fig. 2).
Ved at indsætte en transistor og et par dioder i 
den oprindelige stelforbindelse til omskifterne, 
er det m uligt at sætte disse ud af funktion når 
basis på transistoren stelforbindes. Hvis man 
samtidig ste lforbinder de ønskede kanalnumre 
(f. eks. 7 (tiere) og 3 (enere) altså kanal 73) med 
et par dioder, skifter kodningsenheden til den 
ønskede forprogrammering. Dette system kan 
naturligvis udbygges til flere faste kanaler ved at 
indskyde nogle flere dioder i systemet.

Scanner og om skiftergates (fig. 3).
Scanneren er opbygget omkring 2 stk. 7490, der 
styres af en langsomtgående oscillator med 3 
gates i en 7400. Scanningen startes og stoppes 
af en maingate, der styres af en Set-Reset flip- 
flop-tim er. Funktionen er følgende: Oscillatoren 
kører hele tiden og når maingate er åben går 
signalet til to-deleren i den sidste 7490. Fra Qa

FORPROGRAMMERING AF EN FAST KANAL 
(HER VIST KANAL 73 » 145,825 MHz)

FIG .2

„ 1 ” FRA O Z 8 R W /O Z 9 JB  
D C B A  KODNINGSENHED

B r>,10

FIG. 3

SCANNER OG OMSKIFTERGATE
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AUT. 24 KANAL SPACE

FIG. 4
TIL UDLÆSNINGSENHED

SYNTHESIZER

I I
7483 14 Î3  12 11 

C1N
A4 A3 A2 Al B4 B3 B2 B l

CA 14 1 3 1 2  21

7483
A4 A3 A2 AI B4 B3 B2 B l

SPACE OFF

1—cr̂ o2!

7483
IN

A4 A3 A2 A I B4 B3 B2 B1

C4 14 13 12 117̂ 83
A4 A3 A2 AI B4 B3 B2 B l

+  5V O - C Z } -

.10" '•F R A  OMSKIFTER GAT

Note: Fra spaceom skifter »ON<< og til +5 V indsættes en mod
stand på 2 kQ, således alle »A« indgangene på 7483 i stilling  
»OFF« er høje (+ 5  V).

på den sidste 7490 går signalet til A-indgangen 
på den første 7490, igennem denne og videre til 
B-indgangen på den sidste tæller. Når Qd på 
den sidste tæ ller bliver høj, resettes begge tæ lle
re (ved impuls nr. 40) og tællerne begynder fo r
fra. Output bliver således 00 -39, men ved at 
indføre en snedighed med BCD-kode C-tiere, 
bliver den reelle udgang fra scanneren 40 - 79, 
altså 145,000 MHz-145,975 MHz. Såfremt ind
gangen SQ (squelch) bliver høj flipper SR'en 
hvorved maingate lukker indtil kondensatoren 
på 100 [¿F ved den nederste transistor er opladet 
og SR'en flopper tilbage. Den tid scanneren er 
stoppet, er ca. 10 sek., hvilket jeg anser for nok 
til at identificere den station, der har stoppet 
scanneren, men hvis man ønsker en længere 
pause, kan kondensatoren blot gøres større. 
Man kan også undlade timerkredsløbet og reset- 
te manuelt alt efter temperament og behov.

De 20 gates i udgangen fungerer blot som om
skiftere mellem manuel kodning (med evt. fast 
forprogram m ering) og scanner.

Med de viste komponenter er scanneren ca. 7 
sek. om at nå fra 40 - 79, men tiden kan fo r
længes ved at forøge den øverste 25 |iF konden
sator.

Repeaterspace (fig. 4).
Med 4 regnebrikker af typen 7483 er det muligt 
at trække 24 kanaler fra og dermed få frekvens
forskellen mellem indgang og udgang på en re- 
peater (synthesizeren arbejder med 25 kHz 
spring pr. kanal og 24 (kanaler) x 25 kHz = 600 
kHz).

Det viste kredslob fungerer uden komplikatio
ner, og hvis nogle er interesserede i den tekni
ske udredning bag enheden, kan jeg henvise til 
Texas Instruments' »Das TTL-Kochbuch« hvor
fra kredsløbet er hugget.

Udlæ sningsenhed (fig. 5, 6, 7 og 8).
Hele denne omfattende konstruktion startede 
egentlig med et ønske om at få en udlæsning, 
der b lot viste kanalnummeret på et display, men 
en god ven senctte mig et par udlæsningsrør (9 
cifre beregnet fo r en lommeregner) med den op
gave at finde ud af »how to do« for at få det til at 
lyse.

Disse udlæsningsrør med grønne syvseg- 
menttal (M ulti-d ig it Fluorescent indicator tubes) 
er måske ikke helt så velegnede til vort brug som 
man i første omgang regner med. For det første
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Kodningsenhed

Kanal nr. »tiere«
A B C (D)

»enere«
A B C D

00 0 0 0 0 0 0 0 144,000
01 0 0 0 1 0 0 0 144,025
02 0 0 0 0 1 0 0 144,050
03 0 0 0 1 1 0 0 144,075
04 0 0 0 0 0 1 0 144,100
05 0 0 0 1 0 1 0 144,125
06 0 0 0 0 1 1 0 144,150
07 0 0 0 1 1 1 0 144,175
08 0 0 0 0 0 0 1 144,200
09 0 0 0 1 0 0 1 144,225
10 1 0 0 0 0 0 0 144,250
11 1 0 0 1 0 0 0 144,275

39 1 1 0 1 0 0 1 144,975
40 0 0 1 0 0 0 0 145,000
41 0 0 1 1 0 0 0 145,025
42 0 0 1 0 1 0 0 145,050
43 0 0 1 1 1 0 0 145,075

79 1 1 1 1 0 0 1 145,975

X = aktivering af multiplexgate X via kodningsenhed C

a b c d e f

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 1 1

1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 X
0 0 0 0 0 1 X
0 0 0 0 1 0 X
0 0 0 0 1 1 X

1 0 0 1 1 1 X

Tabel 1.
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T IL  M ULTIPLEXGATES

TIL MULTIPLEX GATES
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t >
1/2

74 3 2

d e f
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skal de have en form for »glødespænding« (i mit 
tilfæ lde ca. 2,4 V 20 mA -  lige akurat så meget, at 
man i bælgmørke kan ane lyset fra tråden). For 
det andet skal forspændingen til »anode og g it
ter« op på ca. 30 V for at få en rimelig kraftig ud
læsning ved m ultiplexing, som altså også er 
nødvendigt, idet alle segmenter ligger parallelt.
D.v.s. at ud af et rør med 9 cifre kommer der kun
7 segmenter + decimalpunkt fælles for alle cifre 
samt 9 »anodeledninger«, en fo r hvert ciffer, ialt 
17 ledninger. Nå -  har man først gennemskuet 
systemet og lagt en acceptabel slagplan for op
bygning af multiplexing og strømforsyning, v i
ser det sig, at komponentforbruget alligevel er 
overskueligt. Det næste problem der måtte løses 
i forbindelse med udlæsningsenheden var at 
omsætte et kanalskift på 1 kanal til et udlæs-

n ingsskift på 25 kHz. Det viser sig nemlig at 
OZ8RW/OZ9JB kodningsenheds udgang som 
indeholder 2 normale BCD-koder (en for enere 
og en fo r tiere) ikke umiddelbart kan anvendes 
til styring af udlæsningen, se tabel 1. Det eneste 
oplivende moment ved denne sag, ar at fra kanal 
40 gentages kodningen, kun med den forskel, at 
BCD-kode C-tiere bliver høj. Man er altså nødt til 
at omsætte BCD-koderne til en 40 linier diode- 
matrix, der er kodet således, at første ciffer efter 
decimalpunktet (144.■■■) skifter ved hver fjerde 
kanal, og de to sidste cifre skifter i fire tempi:
00 -2 5  -50  -75  -00  o.s.v. Skift fra 144.- til 
145 .- foretages af gate mrk. X på fig. 7.

På blokdiagrammet fig. 5 kan ses rækkefølgen 
af de enkelte kredslob samt henvisning til fig. nr.

For at komme fra 2 linier BCD-kode til 40 linier
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decimal kan man anvende kredsløbet på fig. 6. 
Fidusen er, at alle 4 stk. 74145 fødes i parallel, 
men input på 7442 bestemmer hvilke af de 4 stk. 
74145, der er i funktion, idet koblingen med V2 
7432 i forbindelse med udgangen af 7442 
medfører, at både C og D indgangen på de ikke 
ønskede 74145'ere holdes høje, hvorved alle ud
gange (0 - 9) også holdes høje. Først når den 
rig tige kombination er til stede, går en og kun 
een af udgangene på 74145’erne lav og udgan
gen fra diode-matricen indeholder netop den 
ønskede information.

Fra diodematricen går informationen til de 20 
m ultiplexgates på fig. 7. Disse gates åbnes efter 
tu r af impulstoget fra oscillatoren på fig. 8. Den
ne oscilla tor med tilhørende tæller og dekoder 
styrer også interface-transistorerne til udlæs- 
ningsrøret (transistorerne er nødvendige for at 
isolere de 30 V fra TTL-kredsløbene). Bemærk: 
Alle transistorers kollektorer er ført til +30 V via 
56 kohm (ikke vist på diagram). Multiplexhastig- 
heden bestemmes af komponenterne ved oscil
latoren og indstilles således, at man netop ud af 
øjenkrogene kan ane at cifrene blinker.
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Note: Udgange fra gates mærket S K »70«, S K »7« o.s.v. er 
styre im pulser til m ultip lexgates på tig. 7.
K »10« betyder kanalnum m er »Tiere«, K »1« = »Enere«, hvor
e fter frekvensen opgives i MHz med 3 decimaler.
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Strøm forsyning (fig. 9).
Til hele opstillingen incl. synthesizeren skal an
vendes 5 V ca. 1,5 A og 30 V ved nogle få mA.

Jeg har valgt at anvende 2 stk. af de populære 
5 volts brikker i parallel samt en simpel DC-con- 
verter.

DC-converterens transformator er viklet på en 
toro ide af ubestemmelig herkomst. Bemærk, at 
sekundærens ene side er ført til +12 V således, 
at de ca. 18 V converteren leverer bliver lagt 
sammen med 12 V forsyningen. Kvaliteten af de 
30 V er ukritisk, da det stort set drejer sig om en 
statisk forspænding.

Opbygning.
Da de enkelte kredsløb skulle færdigeksperi- 
menteres hen ad vejen, opgav jeg meget hurtigt 
at frem stille  print til konstruktionen, men gik 
den vej at tælle op hvor mange IC’er, der skulle 
anvendes i de enkelte enheder, hvorefter der 
blev frem stille t nogle printplader med loddeøer 
fo r IC-benene samt en fed + og -¡- streg på prin t
pladens kant ligesom + og blev ført ind mel
lem loddeøerne. Derefter blev alt monteret med 
loddebar laktråd. Det ser ikke særlig smart ud, 
men virker efter hensigten, når der blot placeres 
en del 0,1 ¡j.F afkoblinger fra + til -f- ved ca. hver 
femte IC samt en ved hver tæller og oscillator. 
Der bør også monteres 3^1 stk. 100 elektro
lytkondensatorer tværs over forsyningsspæn

dingen nogle tilfæ ldige steder på printpladerne.
Jeg har ikke tegnet diagram over de forskelli

ge omskifteres forbindelse til den øvrige station, 
idet systemet afhænger af så mange individuelle 
ting, men det skulle vel være en smal sag at t il
passe systemet, pas blot på ikke at blande 5 V og 
12 V sammen.

Der er i min opstilling anvendt en masse gates 
af ubestemmelig japansk oprindelse, ligesom 
dioderne er komplet ukritiske. Jeg har brugt alt 
fra gamle OA85 til dioder, der ligner en fortyk
kelse på ledningen. Som tællere og dekodere er 
anvendt stumper fra rodekassen idet disse også 
er meget ukritiske, blot »sandhedstabellen« er 
den samme som de anførte typer.

Det hele arbejder jo med DC-impulser med en 
meget lav frekvens, hvorfor IC'ernes skifteha
stigheder er bedøvende ligegyldige. Det eneste 
kredsløb, der bor reagere omgående er SR-flip- 
flop'en, der standser scanneren, da man ellers 
kan risikere, at den først stopper ved den næste 
kanal. Bliver der problemer i den retning, kan 
scannerhastigheden evt. nedsættes.

Da hensigten ikke har været at skrive en deci
deret konstruktionsartikel, men blot en »idéar
tikel«, er bennumre og lignende på IC'erne ikke 
anført på diagrammerne, men må findes i de da
taboger som alle digitalvrag fylder hylderne op 
med.

S TR ØM FOR SYN ING 2 s tk  5 VOLTS .BRIK"

N I « N la  *  17 VDG.

N2 *  N2a = U  VDG. 0,3 mm Cul
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Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6, 8600 Silkeborg

I marts OZ under DX-nyt efterlyste OZ6MI, Per, et 
par gode DX-antenner, og i sidste OZ skrev jeg, 
at det ikke altid er muligt ud fra en visuel bedøm
melse, at konkludere om et sted er velegnet for 
HF-arbejde, specielt med henblik på DX. For det 
kan jo  -  ifolge vore fysiske naturlove -  ikke være 
anderledes end at de amatører med de helt opti
malt virkende antenner og på de ekstremt ide
elle positioner vil være dem, som altid bliver 
hørt. For at se hvordan en af vore top-DX-scorer 
OZ7YY, Finn, havde klaret vinteren -  og solplet- 
m inimaet -  over, kiggede jeg derfor ind på hans 
gård og antennefarm ved Mollerup ca. 12 km øst 
fo r Silkeborg. Det var specielt Finns 4-elemen- 
tede fasede full-size lodret polariserede 80 me
ter antenne , der tiltrak sig min opmærksomhed. 
Men forst et par ord om:

Fasede antenner.
Ved fasede antenner forstår man et antennesy
stem, hvor HF-effekten bliver fordelt til de enkel
te elementer »ude af trit« med hinanden, d.v.s. 
fo rskudt i fase indbyrdes. Elementerne er an
bragt tæt ved hinanden, og når HF’en fra et af 
elementerne på sin vej ud fra dette »modes« 
med et fasemæssigt forskudt signal, af samme 
oprindelse, men lidt »forsinket«, så enten delvis 
ophæver de hinanden eller delvis forstærker de 
hinanden i ganske bestemte retninger, afhæn
gig af afstanden mellem antenner og -  hvad der 
er mest afgørende -  forsinkelsen, faseforskel
len, mellem de to signaler. Forsinkelsen måles 
enten i brøkdele af lambda (bølgelængden) eller 
i grader (0-360°). Denne forsinkelse elementer
ne imellem opnås ved i fødeledningerne at ind
skyde forsinkelsesled, hyppigst bestående af 
coaxstykker på f.eks. 1A lambda for at få 180° fo r
sinkelse, i begge tilfæ lde ganget med kablets 
hastighedsfaktor.

Formålet er, at man ved denne deformation af 
udstrålingsdiagrammet opnår en koncentrering 
af energien i en eller flere retninger, hvorved der 
opstår det altid så atråværdige gain (gevinst) og 
Front-to-Back forhold. Et meget stort udvalg af 
retningskarakteristikker kan opnås ved passen
de valg af afstand mellem og den elektriske fas- 
ning til f. eks. 2 antenne-elementer. Afstand mel
lem elementerne kan være 1A lambda eller V2 
lambda, og forsinkelsen kan være 45°, 90°, 135°,

+  6dB

FIG. 1

Fig. 7. Teoretisk udstralingsdiagram  for OZ7YY's 4-elemente- 
de vertikale 80 meter antenne. Gradtallene ved antennerne 
ang iver forsinkelsen. Ved at flytte fodningsforholdene drejes 
beamen i dO^-segmenter. Spacingen s er 'h  lambda (ca. 20 m). 
Under antennen er udlagt ca. 60 jordplanstråde dækkende 
5.200 kvadratmeter. Gain ca. 6 dB. F/B ca. 25 dB. Sidelobes 
ca. -  72 dB.

o.s.v., i hvert enkelt tilfæ lde fås et nyt udstrå- 
lingsmønster.

Antennerne kan være både vandrette såvel 
som lodrette, og princippet bruges på alle fre
kvenser, lige fra de laveste frekvenser i langbøl
geområdet til de højeste i millimeterområdet. Til 
vores brug på amatørbåndene vil retningsanten
ner med deres mange elementer naturnødven
d ig t på de lave frekvenser (40 og 80 m) optage en 
god del plads -  inklusiv det de kræver af »frit 
rum« omkring sig -  i særdeleshed hvis der er 
tale om vandrette halvbølgeelementer. Men hel
d igvis har det vist sig, at hvis man ønsker DX på 
40 og 80 meter, så er lodret polarisation at fore
trække, hvorved halvdelen af antennekonstruk
tionen da kan spares? Med andre ord ved at be
nytte Ground-Plane-princippet?

Ja, det er forsåvidt rigtigt, men man får nu ikke 
den manglende halvdel af en dipol forærende 
ved b lot at sætte en pisk i jorden! Kun ved at an
bringe og fode en G.P. umiddelbart over salt
vand opnår man et effektivt jordplan (vandplan) 
med f eks. kun 2-3 nedsænkede radialer. Alle os 
andre landfaste må trække snesevis af tråde, en
ten nedover tagryggen (aldrig under taget!) eller 
nedgravet i haven (hvorved al gravning i jorden 
100 % overlades til licensindehaveren!). Jordpla
net er det a llervigtigste ved en G.P.-antenne.

Det er derfor naturligvis absolut nødvendigt at
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tage højde fo r udlægning af et tæt jordplan når 
der f. eks. skal arbejdes med nævnte fasede an
tenner, hvor elementerne jo er af en 1A lambda's 
længde. Men det kræver plads, dette jordnet, på 
de lave frekvenser.

OZ7YY’s 4-elem entede 80 meter antenne.
Finn, der bor kun få kilometer fra soerne mellem 
Silkeborg og Skanderborg, har simpelthen hek
tarer til rådighed. Udover at antennefarmen er 
beliggende på et plateau i 105 meters højde o. 
h., så er der udlagt et netværk under antennerne 
på ikke mindre end 5.200 kvadratmeter! Ud fra 
en 24 meters mast i centrum af dette ca. 72x72 
m jordplan er trukket 4 bæretove af nylon til hver 
sin laverestående træmast (NB!). I disse tove er 
ophæ ngt 1A lambda-elementerne af tråd (ca. 19 
meter lange), således at de fire lodrette elemen
ter er anbragt 20 meter fra hinanden, dannende 
en firkant. Under hver antenne udgår stjernefor
met 8 radialer, der ligger frit på jorden, og fra 
midtermasten udgår ca. 40 jordtråde. Skønnet 
anslået er der ca. 60 jordtråde i længder fra 36 til 
50 meter, skruet sammen med over 200 klem
mer. Som den Grønlands-telegrafist Finn er, ved 
han, at der ikke må loddes i installationer, der er 
udsat fo r vejr og frost (tinpest!). Ved midterma
sten står en tæt kasse indeholdende de 6 relæer, 
som via »forsinkelsesledene« -  nogle store ru l
ler opviklede coaxkabler -  gør det muligt (over 
kun et tre-leder manøvrekabel) at udvælge fase
følgen fo r de fire strålere. Som fødekabel er be
nyttet RG17 og RG8 (50 ohm) og RG11 (70 ohm), 
sidstnævnte til 1A bølge coax-transformere, for 
det gælder jo om, at der er orden i impedanstil
pasningen.

Det vil føre fo r vidt at komme ind på detailler i 
selve opbygningen, fo r det er jo nok de færreste, 
som har hektarer til rådighed i samme grad som 
Finn, men jeg ved, at Finn gerne vil besvare evt. 
henvendelser, og desuden findes konstruktio
nen i QST april 1976, siderne 27 til 30.

Som bekendt er det ikke alene antennen og 
positionen der gør det, men først og fremmest 
operatøren, og når man blader i Finns log over 
QSO’er på 80 meter, så ligner den i høj grad si
derne fra en 20 meter-log hvad DX angår: W4-, 
DU2-, JA-, W6-, 9X5-, XE1-, m. m. forekommer. 
Signalerne kommer simpelthen ind, og selv om 
stationsmodtageren er over 15 år gammel (med 
rør), så ligger sus og støj (og baggrunds-QRM) 
konstant ikke under S5-S6. På Finns modtager 
svarer S9 til ca. 50 m ikrovolt over 50 ohm og na
boselektivitet ved 60 dB's undertrykkelse er ± 4

kHz ved SSB og ±  1,5 kHz ved CW-modtagning.
Antennesystemet udviser et meget fint F/B og 

er uom tvisteligt lavvinklet; kun een dag med 
undtagelsesvis nedslag af DX-signaler ad sære 
reflektionsveje svigtede retningsevnen: signa
lerne må være kommet ned fra lodret, som »su
get til« af Finns bemærkelsesværdige landken
ding.

Et eksem pel på en 2-elementet faset vertikal.
For at give et forslag til en overkommelig faset 
antenne har jeg begået dette udkast med to 1A 
lambda vertikale i 1A lambdas afstand fra hinan
den. Bemærk, jeg har ikke opgivet mål i meter, 
men ud fra behov kan den færdigberegnes til et
hvert ønsket amatørbånd. Jordplanet er også 
her det vigtigste, og for en ordens skyld vil jeg 
da gøre opmærksom på, at det kræver et frit 
areal på 60x40 m, hvis den ønskes bygget til 80 
meter arbejde. Antenne-elementerne kan f. eks. 
være af 1-2 m m ° lakeret transformertråd, båret 
oppe af et tov mellem to 20 meter høje træma
ster (til 80 m). Hvis denne højde ikke kan realise
res, så kan man i nød og betryg forkorte trådene

1/4

Fig. 2. Forslag til en 2-elementet faset vertikalantenne. Anten
nekrydsfe ltet med BNC-stikdåser (1_8) og 2 forsinkelsesled 
giver m ulighed fo r valg af 4 udstrélingsmonstre. Gain ca. 3 
dB. Jordplan se fig. 4.
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når der indskydes en forlængerspole ca. m idt
vejs mellem bund og top. Et absolut minimum er 
en 1A lambda elementlængde til dette bånd på
7,5 meter med spole 2,5 meter fra fødepunktet, 
som vist på side 119 i marts OZ. Derimod vil det 
betyde stærkt forringet effektivitet hvis man fo r
m indsker jordplanet, der betinger den flade ud
stråling fra en G.P. Jo længere jordplanstrådene 
er I fo rhold  til selve antennen, desto fladere -  og 
bedre DX-udstråling opnår man. Derfor kan det 
også anbefales, i eventuelle favorit-retninger, at 
forlæ nge ’A lambda-radialerne til 3/4, 5/4, 7/4 
lambda o.s.v. Det gælder nemlig om at hjælpe 
HF’en til »at stå på egne ben« henover et særde
les HF-uvenligt landskab, efter at være blevet 
»født« over et tæt jordplan i nærfeltet.

Afhængig af længden af forsinkelsesledet i 
den ene eller i den anden antennes feeder, kan 
der opnås 4 forskellige udstrålingsmønstre:
1) Begge antenner i fase = en superellipse vin

kelret på elementernes plan; bi-directional 
udstråling.

2) Den ene antenne forsinket med 90° i forhold 
til den anden = Udstråling til den anden an
tennes side; uni-directional (eensidig) udstrå 
ling.

3) Den anden antenne forsinket med 90° i fo r
hold til den første = Udstråling til den første 
antenne side. (Uni-directionalt og 180° i fo r
hold til tilfæ lde 2).

4) Et 180°-led indskudt i en af feederne, ligeme- 
get hvilket = En 8-tals karakteristik med ud 
stråling i elementernes plan (og vinkelret på 
disse som i alle nævnte tilfælde). Bi-direc
tional udstråling.

Af hensyn til impedanstilpasning, når to anten
ner å ca. 50 ohm skal forbindes sammen, er det 
nødvendigt, at benytte to stk. 1A lambda-trans- 
formere og et T-led, fo r at kunne gå videre med 
50 ohm til SWR-meter og TX-udgang. Disse 
transformere fremstilles af RG59 eller RG59B 
(eller andet coax hvis hastighedsfaktor er kendt) 
og skal have længden: 1A lambda x hastigheds- 
faktoren; fo r nævnte typer 0,66. Herved optrans- 
formeres de 50 ohm i den ene ende til ca. 100 
ohm i den anden, hvorved en parallelforbindelse 
i T-leddet atter giver 50 ohm.

I stedet fo r relativt kostbare coaxrelæer, kan 
om skiftn ing og indskydelse af forsinkelsesledet 
sker manuelt i shacket ved at lave et »antenne
krydsfelt« med f. eks. BNC-stikdåser og »Jum
pers« med BNC.konektorer på et panel, og lade 
coaxrullerne ligge bagved.

Denne 2-elementede har et gain, der er 3 dB

A N T E N N E K R Y D S F E L T :

1 MED 2
og 

7 MED 8

1 MED 4

2 MED 3
og

7 MED 8

1 MED 2

3 MED 8 
og 

U MED 7

1 MED 2

5 MED 8
og

6 MED 7

FIG. 3

Fig. 3. Tabel over valgm uligheder for udstråling ved om kob
linge r i antennens krydsfe lt til 2-element vertikal /fasefødet 
antenne.

lavere end OZ7YY's, altså kun en Vi S-grad dår
ligere, så den er da et forsøg værd. Men det er 
som bekendt ikke antennen alene det afhænger 
af. Ikke destomindre er den overkommelig, i 
særdeleshed til de højere HF-frekvenser, hvor f. 
eks. elementerne kan være af aluminiumsrør på 
isolatorer (»stand-off«), og så er der ingen pro
blemer med rotor, blæsevejr, højde- og servitut
problemer. Men glem ikke jordplans- og forårs- 
gravningen!

Lodrette sender-antenner har som nævnt flere 
fordele end vandrette antenner (i samme højde) 
end man normalt regner med, i særdeleshed un
der 10 MHZ. Men til modtagning viser de sig -  
afhængig af lokale forhold -  ofte mere »støjen
de« end d ipoler og retningsantenner for vandret 
polarisation. Dette skyldes at »man-made noi- 
se«, el- og tændingsstøj tilsyneladende indehol
der impulser af fortrinsvis lodret polarisation.
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FIG 4

Fig. 4. M inim um sforslag til jo rdp lan  under 2-elementet verti
kal antenne. Det anbefales at trådene ikke krydser eller rører 
hinanden for ikke at danne uønskede sløjfer, der evt. kan falde 
i resonans og »beholde« energien i jordplanet.

Men nogen støj skyldes også statisk elektriske 
ladninger på den lodrette antenne, der rager 
som en anden lynafleder adskillige meter op. 
Under visse forhold er det ikke ualmindeligt med 
ca. 100 V (men naturligvis ingen effekt!) pr. me
ter over jordoverfladen. Derfor kan det anbefales 
at jo rde  en G.P. med et spyd på mindst 2 meter 
eller helst så langt ned, at vandholdige lag kan 
nås, fo r at aflede disse »statics«. Det er rappor
teret at hjælpe i mange tilfælde. Men glem ikke, 
at denne jord aldrig kan erstatte  det nødvendige 
jordplansnet, stjerneformet udstrålende under 
antennen, et ulige antal 1A lambda'er langt og 
m indst 16-20 tråde, hvis ikke man bor over eller 
tæ t ved masser af vand.

Sidste nyt om HQ-1 antennen.
Karup hede ligger som bekendt midt inde i ho
vedlandet, m ilevidt fra saltvand og med ca. 30 
meter ned til vandholdige lag. Ikke destomindre 
er resultaterne fine: Første QSO var med Tas- 
hent og senere med Erling, W1RHW, i New York 
City, skont antennen var ophængt lodret i en 
træ stolpe med »stritterne« i græshøjde, m idler
tid ig t »stillet op på jorden«. Antennen, der er 
symetrisk i sin konstruktion, er tilsluttet et sy
metrisk fødekabel (foreløbig netledningsfeede- 
ren nævnt i sidste OZ) og tilfø rt antenneeffekt 
ca. 50 watts med SSB på 14 MHz. Rapporterne i 
denne græshøjde var S7 fra nævnte DX-statio- 
ner og Mellem- og Sydeuropa giver S9 +10 dB, 
så det lover godt.

En gruppe myreflittige spejdere af begge køn 
har tilbud t at bygge et ca. 8-9 meter trætårn, 
hvortil materialerne allerede er indkommet, og i 
forbindelse med feltstyrkemålinger udover den

næsten mennesketomme al-hede, vil der blive 
målt gain, sidelobes, F/B både ved vandret som 
ved lodret polarisation. Vi skynder os at sige tak 
til OZ5GF for den udviste fine gestus. Her er fo 
reløbig lid t »mekaniske« betragtninger:

Antennen må betegnes som et godt mekanisk 
produkt. Trods antennens ringe mål anbefales 
det at samle den et sted, hvor man kan komme 
sikkert ud gennem en passende stor port, pas i 
særdeleshed på »stritterne«, de kan knække. 
Selv om det ikke er sket her, så er det rappor
teret sket her til lands, men dog ikke værre end 
at de kan erstattes ved eget initiativ. Naturligvis 
anbefales balun i antennen, men symetrisk fee
der kan bruges og balun ved TX. Sidstnævnte 
kan udmærket laves på f. eks. et 30 mm° paprør, 
som beskrevet af OZ7AQ på side 176 i april OZ; 
igen en god gammel og fortrin lig  metode. 
Samme indslag indeholder også information om 
balun på ringkerne, hvorved et ofte stillet 
spørgsmål fra mange er besvaret. Rart at se Tek
nisk korrespondance og Teknisk brevkasse atter 
er vendt tilbage i OZ.

Vi har tillad t os at erstatte de mange spænd
skiver med rustsikrede tandskiver. ELØAF, Bent, 
på sin tankbåd havde netop problemer med 
vibrationer i antennen. Sandsynligvis vil tand
skiver også under disse ekstreme forhold til søs 
forbedre såvel den mekaniske som elektriske 
samling af antennen. Endvidere syntes dipolen 
(det fødede element) ved vandret montering at 
være bedre mekanisk understøttet ved at »vende 
kalorius« på hovedet, et spørgsmål om under
støtning på en isoleret plade.

Men vi vil vende tilbage til denne antenne se
nere, når tårn og målegrej er på plads, men det 
er simpelthen lidt af et unikum, denne mini-yagi.

I næste nummer af OZ
vil OZ6WL og jeg komme ind på vejrbeskyttelse 
af antenner -  også hvad man ikke må gøre, for at 
undgå at imprægnere spoler i forkortede anten
ner med en forkert væske! -  og om sammensæt
ning af forskellige metaller i en antenne (korro
sion -  d iodevirkning -  generering af harmoni
ske!) med tak fo r mange inspirerende breve, bl.
a. fra OZ3YI. OZ7CH

FORKORTET DIPOL . . .  ?
Se OZ m arts 1977 side 119. Tabeller over forKortningsspoler til alle 
HF-bånd samt spolevik lingstabeller er nu EDB-udregnet.
Pris kr. 26,50 incl. porto og moms.

Fås hos:

INDCAP, 4900 Nakskov - Giro 7 30 86 98
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Elektronisk batterikontrol
Af OZ5PZ, P. K. S. Rosenbech, Mosbækvej 29, Skivum, 9240 Nibe.

Omtalte lille kredsløb kan anvendes til at kon
tro llere  spændingen på akkumulatorer og batte
rier under drift, idet lampen vil lyse, når batteriet 
er kommet ned på en given spænding indstillet 
med potentiometer P1.

Man benytter sig af den stejle flanke som ze- 
nerdioden har, idet zenerdioden, hvis spændin
gen indstille t på potentiometret er højere end 
zenerdiodens gennemgangsspænding, vil lede, 
og der vil opstå et spændingsfald over R1 som er 
på 470 ohm. Denne spænding ligger på basis af 
T 1 hvorved denne transistor vil være ledende og 
basis på T2 på lavt potentiale, herved vil denne 
transistor være spærret og lampen vil ikke lyse. 
Så snart spændingen falder 0,1-0,2 volt under 
den indstillede værdi, vil lampen lyse som tegn 
på, at batteriet er ved at være tømt for energi.

Kredsløbet er velegnet til mobilbrug, idet man 
f. eks. kan indstille potentiometret så lampen 
netop slukker ved f. eks. 11 volt, så vil lampen 
give sig til at lyse når spændingen er faldet til ca. 
10,8 volt som tegn på, at man bør starte motoren 
eller lade på batteriet.

+

+

Komponenter.
D1 Diode BY 127 ell. lign.

D2 Zenerdiode 3.3 V
T1 Transistor BC 107
T2 Transistor AC 187 K
P1 Potentiometer 2.2 K

R1 Modstand 470 £2 V2 W
R2 Modstand 10 KQ V2 W
R3 Modstand 330 Q 1/2 W
R4 Modstand 56 Q 1 W eil. V2

L1 Lampe 12 V/50 mA
W
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Om forsølvning af spoler - igen
Af OZ9MV, J. M. Vestergaard Bøgevej 16, 8660 Skanderborg

Her er en god gammel gennemprøvet opskrift til 
fri afbenyttelse af dem, der indimellem pusleri- 
erne med elektronikken, skulle få lyst til at lege 
den lille  kemiker.

Det er med forsølvning som med alle andre 
ting her i livet. Hvis man ikke vil ofre lidt omhu, 
tid  og lidt penge på sagen, skal man heller ikke 
forvente noget godt resultat. Det er i hvert fald 
ikke g jo rt med at dyppe spolen ned i en udslidt 
fremkalder. Ganske vist sætter der sig et lag sølv 
på spolen, men det sidder bare ikke fast. Det kan 
gnides af med et stykke papir.

Nu er det sådan, at en elektrisk strøm kan 
spalte en kemisk forbindelse, og uden at komme 
ind på alt det med ioner og dissociering, skal 
kun arbejdsgangen beskrives.

Den væske man skal bruge skal indeholde 
sølvioner. I industrien anvendes ofte til dette fo r
mål kaliumcyanid, men det er frygtelig giftigt, og 
er ikke tilgæ ngeligt i alm indelig handel. Man kan 
alligevel få et sølvbad, der indeholder kalium- 
sølvcyanid ved at gå lidt af en omvej.

5 gram sølvnitrat opløses i ca. 50 ml demine
raliseret vand, og ved tilsætning af lidt saltsyre 
frem komm er et hvidt bundfald af sølvklorid. Når 
det har stået et par minutter, kan man hælde den 
ovenstående klare væske bort, og derefter skylle 
bundfaldet et par gange i deminiraliseret vand.

Sølvkloriden tilsættes nu 50 ml ammoniak
vand og 5 gram kaliumferrocyanid (gult blodlud-

salt) og det hele koges under svag varme i 6-7 
m inutter. Dampene er ikke just vellugtende, så 
kraftig ventilation tilrådes. Under kogningen 
skifte r væsken farve til rødbrunt og efter kognin
gen filtreres den et par gange. Det røde bundfald 
er tilbø je lig t til at gå gennem filtrerpapiret. 
Væsken fortyndes med en halv liter deminerali
seret vand og er nu klar til brug.

Dernæst skal spolen renses. Først koges den 
et par m inutter i natriumhydroxid (natronlud), 
tages op og skylles i rindende vand. Derefter 
lægges den et øjeblik i salpetersyre, tages op og 
skylles. Nu er metalfladen fuldstændig ren og 
fedtfri. Hvis der går nogen tid mellem rensnin
gen og forsølvningen, må spolen opbevares 
under vand. Den må ikke berøres med fingrene.

Professionelle forsølvere regner med en be
stemt strømtæthed pr. cm2, men vi klarer os 
med en spænding på 2-3 volt med en 6V/0.2 A 
lampe som formodstand. Som tommelfinger
regel gælder, jo mindre strøm der går, desto 
finere resultat.

Spolen anbringes i væsken som katode (se 
foto), og som anode anvendes en sølvstrimmel 
evt. ske. En kulstang er også anvendelig, men så 
opnår man efter en tid, at sølvbadet slides op, da 
der forsvinder sølv fra det, og intet bliver tilført.

Efter en halv times forløb vil sølvlaget være 
tykt nok til de fleste formål. Spolen tages op, 
skylles og pudses i et sølvrensemiddel.
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BJA print ApS

Ejboparken 11 
4000 Roskilde 
Tlf. 03 - 36 14 35

Vy 73, OZ4SX, Svend

NORAD LonslmP------  08-96 01 881 1  v  1 l l n l ^  9800 H jørring

Den syvende grund finder du i vor prisliste. Skriv efter vores katalog, vi betaler kataloget 
b lo t du betaler portoen 1 kr. i frimærke.

□ATOIMG ELECTRONICS LIMITED

HF-SPEECH PROCESSOR -
op til 10 dB forbedring af signalrapporter, et virkelig godt 
hjæ lpem iddel under vanskelige forhold, f. eks. i en »pile- 
up«. Rekvirer udførlige data om RFC processoren.
Model RFC speech-processor ...............................  kr. 645 -
Model RFC/A m. 4-pol m ikrofonstik for Yaesu ... kr. 675,-
Model RFC/M los modul uden kabinet ...............  kr. 395,-
Alle priser er incl. moms.

MODTAGERCONVERTER 90 kHz-30 MHz, 144-146 MHz.
Nyudviklet syntesestyret forsats, der udvider en HF-tran- 
sceiver e ller modtager (28-29 MHz) til at dække modtag
ning af alle kortbølgebånd samt 2 meter båndet.
Med en 2 meter transceiver eller -modtager (144-145 MHz) 
opnås m odtagning af alle kortbølgebånd.
Følsomhed: 0.3 uV (0,8-30 MHz), 0,6 uV (300-800 kHz),
1,2 uV (90-300 kHz), 0,3 uV (144-146 MHz) fo r 10 dB S/N. 
Spurious bedre end 60 dB, strømforsyning 9-15 V, 120 mA. 
Input og ou tput impedans 50 ohm.
Pris incl. moms ....................................................  kr. 1.495,00

FL-1 AUDIOFILTER
med variabel frekvens og båndbredde, enten som peak- el- 

Jer no tch-filte r, sikrer perfekt og forstyrrelsesfri modta
gelse af SSB og CW signaler under vanskelige forhold. 
Rekvirer den om fattende brochure og læs mere om FL-1. 
Pris incl. moms .........................................................  kr. 725,-

RAMMEN OM EN GOD KONSTRUKTION 

©BJA pnnt ApS » m o d u lk a b in e t«

1. Skabt til amatørformål 
+ 1. Plads til at eksperimentere 
+ 1. Lækkert udseende 
+ 1. Bringer orden i dine konstruktioner 
+ 1. Du kan let lave ændringer 
¿ I^ ^ L e v e r e s J ^ J w a l i te te r ^ ^ ^ ^ ^  
=6 gode grunde til at vælge BJA ©print ApS »MODULKABINET«
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Litteratur nyt

Radio Communication Handbook
(5. udgave) bind 1. Udgivet af Radio Society of 
Great Britain, RSGB. Eneforhandling i Danmark: 
Ahrent Flensborgs Boghandel, Ringsted (ved 
OZ1D). Pris for bind 1 kr. 119,50. Stift lærreds- 
bind, trykt på fin t g littet papir, 478 sider, 
25x19x2 ,5  cm, vægt 1,2 kg.

Radio Communication Handbook er blevet et 
kæmpeværk, der henvender sig til alle, som in
teresserer sig fo r radiokommunikation. RSGB 
har fået den gode idé at opdele håndbogen i 2 
bind, hvilket gor den lettere at håndtere. 2. bind 
ventes i juni og kommer til at koste knap så me
get.

RSGB har nu fået den nye teknik med i hånd
bogen, dog kan den ind imellem være svær at få 
øje på mellem rørene. Så selv om håndbogen 
ved første øjekast ligner sin forgænger, er der 
ved nærmere eftersyn ikke mange lighedspunk
ter.

Bind 1 indeholder afsnit om principper, elek
tronrør, halvledere, HF-modtagere, VHF-UHF 
modtagere, HF-sendere, VHF-UHF sendere, 
nogling og break-in, modulationssystemer og 
RTTY. De eneste afsnit, som blot er modernise
ret, er HF-sendere og npgling. SSB, som tid lige
re var et særskilt afsnit, er nu forkortet, moderni
seret og lagt sammen med afsnittet om HF-sen
dere.

Der er både teori og praksis med. Hvert afsnit 
starter med en kort introduktion til emnet, og 
går derefter lærerbogsagtigt frem til een eller 
flere konstruktioner. Formler og tabeller er taget 
med, hvor det synes nødvendigt, og det vrim ler 
med diagrameksempler. Måden at skrive og teg
ne på, som er typisk engelsk, kræver måske lidt 
tilvæ nning, men alt i alt er det en bog, jeg roligt 
vil anbefale.

OZ6GH

System E lektronik -  Laboratorie- og teoriopga
ver til Basis Elektronik, af Ryan Holm, Gylden
dal. Samt Vejledning til opgaverne.

Disse to hefter, udkommet i slutningen af 
1976, hører til OZ8RH’s serie af elektronikhefter 
beregnet for undervisning i fysik i folkeskolen, 
hvoraf de to første, System Elektronik og Basis 
Elektronik  er omtalt i OZ nr. 5 1976.

Hefterne er decideret beregnet til undervis
ningsbrug, og såvidt man (som ikke-pædagog) 
kan domme, er de særdeles velegnet hertil. 
Spørgsmålet, man så kan stille, er om disse hef
ter har nogen interesse for OZ's læsere? Svaret 
er ja, såfremt man er på det absolutte begynder
stadium. Ja, med det forbehold, at bøgerne er 
beregnet til at læses under en lærers vejledning, 
men naturligvis kan man godt lære en hel masse 
af elektronikkens begyndelsesgrunde via selv
studium.

Vejledningen til laboratorie- og teoriopgaver
ne er dels en beskrivelse af den praktiske opbyg
ning af de anvendte forsøgsopstillinger: der be
nyttes her i vid udstrækning færdige sæt af 
mange forskellige fabrikater, dels en vejledning i 
bygning af en simpel strømforsyning, og endelig 
en facitliste  til opgaverne. Dette hefte er natur
ligvis beregnet til brug fo r læreren, men er ret 
nødvendigt ved selvstudium.

Ryan Holms elektronik-hefter er selvskrevne 
til forbedring af elektronikundervisningen og vil 
sikkert oge interessen både for faget rent pro
fessionelt og fo r amatørradio, til gavn også for 
vor forening EDR.

aq

Vi lagerfører nu:
Senderrør EIMAC type 3-500Z ........... .... kr. 468,00
HQ-1 mini beam antenner,
10-15-20 m ............................................ .... kr. 985,00
Priserne er incl. moms excl. porto.
^  ^  ^  (01)60 39 16 (KL. 17-21)
C O  N T R O  N  I C  SKIPPINGEVEJ 16

2700 BRØNSHØJ

/ ■ q c ^ a î n amateur Werner Radio
A IIT F U II A O tterup, (09) 82 33 33 Å lborg , (08) 18 56 93 Kbh.NV., (01) 19 25 87
A  11 I  L  V I I I A  OZ8BW, Werner OZ7O U, Kurt OZ8PV, Jørgen

Hele dagen Hele dagen Kl. 17-19, lø. 9-12
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L DEBAT
GARANTI -  HVAD ER DET?
Undertegnede OZ1BHQ, købte i februar måned 
1977 en IC240 2 meter transceiver hos en af OZ's 
annoncører.

Den blev monteret i bilen -  en Ford Cortina 
1600 L. Under monteringen fulgte jeg manualen 
slavisk, idet jeg monterede en 5/8 bølge antenne 
og forsynede transceiveren med spænding gen
nem et coaxialkabel direkte til batteriet.

Herefter opførte transceiveren sig upåklage
lig t i ca. 14 dage. Men pludselig holdt den op 
med at give output fra sig midt under en QSO.

Den blev så sendt tilbage til firmaet for at få 
den repareret under garantien.

Et par dage senere fik jeg under en telefon
samtale (hi) at vide, at driver- og PA-transistor 
var »stået af«.

Firmaet mente, at det var transienter fra bilen, 
som havde været årsag til defekterne, og at ga
rantien derfor ikke dækkede.
Herefter kunne jeg henvise til:
1. Forsyningsspændingen overstiger ikke det 

tilladelige.
2. Manualen omtaler at:

a. ved montage af forsyningsspændingen d i
rekte til batteriet vil transienter være elim ine
ret.
b. Transceiveren er forsynet med DC-filter, 
således at dette skulle eliminere transienter.

3. SWR på antennen er på 1,1, altså godt, og der 
er ikke periodiske kortslutninger eller afbry
delser i antenneledningen.

4. Der kan ikke påvises transienter på bilen ved 
målinger med oscilloskop.

Jeg vil hermed mene, at de ydre forhold til 
transceiveren har været som angivet i manualen, 
og at reparationen derfor burde dækkes af ga
rantien. løvrigt mener jeg, at det er for dårligt, at 
man ikke ved købet har tilsendt mig garantibevis 
(-bestemmelser). Eftersom dette ikke er sket, 
mener jeg, at ifølge den almindelige købelov, er 
der på radioanlæg m. v. 1 års garanti, hvis der 
ikke fore ligger særlige garantibestemmelser i 
form  af et eller andet skriftlig t, omhandlende 
dette.

Jeg kan oplyse, at transceiveren er blevet re
pareret og returneret til mig pr. postopkrævning 
-  kr. 202,35, hvilket beløb dækker de to transi
storer +  forsendelse.

Arbejdslønnen er dækket under garantien.
Det vil sige, at man yder garanti for arbejdet, 

men ikke fo r transistorer!
Med andre ord yder man garanti på arbejds

lønnen på defekter, som firmaet mener bilen har 
forårsaget. Dette forekommer mig højst mærk
værdigt.

Jeg er meget interesseret i at høre, om andre 
har været ude fo r noget lignende, da jeg i sa
gens yderste konsekvens vil lade denne gå til 
ankenævnet.

Man må jo  ikke håbe, at dette eksempel går 
igen i flere tilfæ lde, men håbe at de forskellige 
firm aer yder en etisk og fornuftig garanti for 
deres varer.

Denne skrivelse er tilsendt firmaet samt OZ.
Vy 73 de OZ1BHQ, Per Posselt.

Redaktionens svar:
Ovennævnte skrivelse har vi fået tilsendt.

Da vi ikke har hørt modpartens forklaring, vil 
vi ikke gøre os til dommere i sagen.

Vi kan dog ved køb generelt s ig e -------at iflg.
købeloven er der populært sagt 1 års reklama- 
tionsret overfor manqler medmindre andet er af
talt.

Er produktet behæftet med væsentlige mang
ler, er køber berettiget til at vælge enten at hæve 
handelen eller at få et forholdsmæssigt afslag i 
prisen subsidiæ rt at få mangelen udbedret for 
sælgers regning.

Er mangelen derimod mindre væsentlig, så 
bortfa lder købers ret til at kræve handelen hæ
vet, men købers ret til at få et forholdsmæssigt 
afslag i prisen subsidiært at få den udbedret for 
sælgers regning består stadig.

Hvis et firma stoler så meget på sit produkt, at 
det vil stå inde fo r det mere end det ene år købe
loven angiver, da først er firmaet berettiget til 
iflg. den ny markedsføringslov at benævne det 
garanti.

Modsat -  et firma kan også fraskrive sig et an
svar f. eks. længden af tiden for holdbarheden af 
transistorerne. I så tilfæ lde skal sælger udtryk
kelig gøre køber opmærksom herpå, ellers gæl
der købelovens generelle bestemmelse om 1 års 
reklamationsret.
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Og hvad betyder så alt dette. Det betyder bl. a., 
at hvis sælger ikke udtrykkelig har gjort køber 
opmærksom på, at han ikke indestår og dermed 
fraskriver sig ansvaret fo r denne eller hin ting (f. 
eks. længden af levetiden for transistorerne), så 
kan køber regne med at købelovens regel om 1 
års reklamationsret gælder med hvad deraf fø l
ger af forp lig te lser og rettigheder.

Om hvad der så skal forstås ved en væsentlig 
e ller m indre væsentlig mangel må afhænge af 
det enkelte tilfæ lde.

Man kan dog vel generelt sige, selvom dette 
kan diskuteres meget, at der her er tale om de 
iflg. produktbeskrivelsen tilsikrede hovedfunk
tioner. Hvis reklamation fremsættes et stykke tid 
efter købet, må der dog så tages et skyldigt hen
syn til det alment forekommende slid som følge 
af brugen.

Her skal påpeges, at selvom reklamationsret- 
ten iflg. loven er 1 år, så skal en konstateret 
mangel straks påberåbes overfor sælger.

lovrigt må det selvfølgelig tages for givet, at 
køber har behandlet varen forskriftsmæssigt.

Morale: Ved køb sørg da for at få en klar aftale 
om rettigheder og pligter for begge parter, og 
hvis disse aftaler afviger fra købelovens bestem
melser, da er det vigtig t at få det skriftligt.

Vy 73 de OZ3BH, Carsten.

Apropos forskriftsmæssig behandling:
Jeg kan ikke undlade at bemærke, at man må 
antage at en mobilstation er beregnet til at kun
ne tåle m iljøet i en bil -  ! Sælgerens afvisning af 
erstatning af transistorerne forekommer derfor 
yderst slet begrundet. De tekniske fakta er, at 
enhver komponent kan svigte, og især i et appa
rats første driftstid  er risikoen stor for, at de sva
geste komponenter skal »stå af«. Der er derfor 
ikke indikation for et dårligt produkt, men for 
uheldige omstændigheder, som forhandleren 
desværre må hæfte for. Der er tale om en risiko, 
som også normalt er indkalkuleret i apparatets 
pris, hvorfor vi må anse det for en selvfølge, at 
sælgeren i ovennævnte tilfæ lde omgående re
funderer køberens materialeudgifter i forb indel
se med »garanti«-reparationen.

TR

KRYSTALFILTRE
10,7 MHz 
90 dB

med de rigtige 
tilpasningsdåser 
til MD 501 /S

25 kHz kanalraster ..............................  kr. 258,75
12,5 kHz kanalraster ...........................  kr. 322,00
Priserne er incl. moms.

BENSØ PRINT
Provstevej 9 - 2400 København NV - Telefon (01) 10 64 91 - Giro 8 24 97 84
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Redaktion: OZ9JB, Jørgen Badstue, 
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand. HBinformation

Afdelingssekretæ rer:
Når en afdeling tilsender vedtægter til godken
delse af HB, skal alle afdelingens bestyrelses
medlemmer anføres under vedtægterne. Des
uden skal dirigenten af det møde, hvor vedtæg
terne er vedtaget, underskrive disse.

Bedre sent end aldrig.
Vedkommende, som under kaldesignalet 
KG1KW og navnet »Doc« den 11. september 
1955 havde QSO med W9GKO i Wisconsin, kan 
ved henvendelse til sekretæren få udleveret 1 
stk. QSL kort fra forbindelsen. (Poststemplet 26. 
januar 1977, så det er ikke igen sekretæren, som 
er langsom).

EDR’s vedtægter.
De reviderede vedtægter fo r foreningen kan nu 
rekvireres hos Grethe.

OZ9JB 

Referat fra HB-mødet den 5. marts 1977 i Ny
borg.
Alle HB-medlemmer, OZ5DX, OZ6PN og Grethe 
var tilstede.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretninger.

A. FU/OZ5RO.
B. P&T/OZ5RO.
C. OZ/VTS/OZ6PN.
D. Regnskab/Grethe.
E. Diverse udvalg.

4. Sager til behandling.
A. NRAU-mødet i Stockholm/OZ5DX.
B. Fast referent til HB-møder/OZ1AT.
C. HB’s forretningsorden/OZ1AT/Grethe.
D. Forsøgsrepeatere/OZ4EV.
E. GF/RM/OZ4EV.
F. Håndbøger/OZ4EV.
G. Antennemaster/alle.
H. Foredrag/OZ1AT.
I. EDR’s jubilæum/OZ5RO.
J. Vedtægter Odsherred afdelingen.
K. Vedtægter Fredericia afdelingen.
L. Contestmanager/OZ5GF.

5. Eventuelt.
ad 1: Referatet godkendt.

ad 2: Dagsordenen godkendt med enkelte t il
føjelser.

ad 3: OZ5RO efterlyste antenneansøgnings
skemaer.

To sager vedr. forstyrrelser klaret af OZ4GF.
Foranlediget af en verserende sag, har P&T 

oplyst, at en sender er sat effektivt ud af drift, når 
x-tal er fjernet, strømforsyningen sat ud af drift, 
og m ikrofonen fjernet.

Sager, som vedrører P&T, skal altid forelæg
ges EDR skriftlig t.

Et RM-medlem fra kreds 5 har henvendt sig til 
formanden vedrørende en sag fra Århus. OZ4EV 
mener, at det ene og alene er afdelingernes 
bestyrelser, som tegner afdelingerne. HB tils lu t
ter sig.

Der rykkes fo r facitliste til VTS. OZ6PN rykker 
OZ7AQ.

Grethe sender snarest lister ud med nye med
lemmer.

Modtaget anke over, at OZ modtages i beska
diget tilstand. Grethe og HR oplyste, at postvæ
senet får et antal til brug i sådanne tilfælde. 
Somme tider rekvireres en del ekstra.

Det henstilles til medlemmer, som enten mod
tager to OZ eller ingen OZ, at henvende sig på 
det lokale posthus.

OZ2NU beder i et brev HB finde en afløser, da 
han nu har kørt bulletinerne et halvt år. En un
dersøgelse viser, at kun 5 stationer har reageret 
på en forespørgsel om interessen fo r bulletiner
ne. OZ2NU mener, at det er for lidt. Har ikke 
modtaget tidsskrifter i cirkulation. OZ9JB oply
ser, at OZ2NU er på listen. Flere mener, at der via 
OZ burde laves en undersøgelse om interessen 
fo r bulletinen. HR efterlyser en bulletinredaktør i 
OZ.

Med henvisning til tidligere afholdte fo r
mandsmøder, betvivler HB værdien af disse. 
OZ4EV mener, at formændene i kredsene kunne 
samles.

OZ1AT: Alle vedtægter der ikke er underskre
vet, burde sendes retur til underskrift inden de 
forelægges til godkendelse.

OZ5RO: Dirigenten bør underskrive alle ved
tæ gter og ændringer. Konklusion: Dirigenten 
samt bestyrelsen skal underskrive alle vedtæg
ter og vedtægtsændringer fra afdelingerne.

Afklaring af kredsmøder godkendes. OZ6PN 
redegjorde fo r meddelelse desangående i OZ.
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OZ5RO tager til Århusafdelingens 40 års jub i
læum. HB vedtager at sende gaver til jubilæer, 
der kan deles med 25, og ellers telegram.

OZ2JA’s enke har meddelt, at EDR får tilde lt 30 
årgange af OZ. Disse er indbundne. HB sender 
tak til giveren.

Beretning godkendt.
ad 3B. Brev fra P&T. Finder uheldigt, at der i 

OZ annonceres med udstyr, der er i strid med 
bestemmelser for amatørradiostationer. Annon
ceagenten har fået henvendelse om at hindre 
dette i fremtiden.

OZ5DX orienterede om mødet med P&T, hvori 
deltog OZ5DX, OZ5RO og OZ9JB. Abud fra 
OZ4GF.

160 meter: Ingen mulighed i øjeblikket. 
Spørgsmål kan tages op igen efter WARC i 1979.

80 meter: Ingen ændringer forventes.
40 meter: Samme som 80 meter.
20 meter: Måske eksklusivt efter WARC 1979.
10 og 15 meter: Ingen ændringer ventes.
Forespørgsel angående frekvens i 10 meter 

båndet til brug ved x-talstyret TX for D-licens 
afvist. Internationale bestemmelser kræver mor- 
seprøve ved anvendelse af frekvenser under 
144 MHz.

50 MHz: Ingen muligheder.
144 og 432 MHz: Ingen øjeblikkelige æ ndrin

ger, men der er interesse for dem fra andre s i
der.

1296 og 2300 MHz: Ingen generelle tilladelser 
til disse bånd. Amatørerne har sekundær status, 
så man vil godt have kontrol med hvem der kører 
her på grund af muligheden for forstyrrelser. T il
deling af tilladelse normalt kun en ekspeditions
sag. Ingen beacontilladelser på disse bånd på 
grund af forstyrrelsesmuligheden og vor sekun
dære status. Hvis båndene bliver eksklusive ef
ter WARC 1979, kan sagen tages op igen.

Ingen æ ndringer i repeatertilladelserne.
Beretningen godkendt.
ad 3C. OZ's økonomi lidt anstrengt. Budget

overskridelse på kr. 57.400,00. Hidrører fra øget 
trykkeudgift på ca. kr. 58.000,00. Annonceind
tægten kr. 17.200,00 mindre end budgetteret. 
Budgetoverskridelsen er derfor ca. kr. 74.600,00
i øjeblikket. HB håber, at der vil indgå flere 
annoncer efter den nye linie, OZ har taget i an
vendelse. Enkelte klager herover.

Henvendelse fra hr. Anthonsen angående ar
tiklen i OZ oktober 1976. Mener han er blevet 
misforstået. OZ6PN har svaret derpå.

Der vil i OZ komme et kort over de nye kreds- 
indelinger.

Herefter en længere diskussion om OZ's øko
nomi og muligheder for at bringe udgifterne 
ned.

ad 3D. Budgetoverskridelse på kr. 70.000,00, 
heraf kr. 58.000,00 på OZ. Regnskabet taget til 
efterretning.

ad 3E. OZ4EV redegør for ny repeater på 
Yding Skovhøj. Hillerød ønsker frekvenser til ny 
UHF repeater. VHF udvalgets plan om samme 
kanalnummer til VHF og UHF repeatere på sam
me sted vil ikke kunne gennemføres. Svensker
ne har protesteret, idet de mener at igangværen
de svenske repeatere forstyrres. OZ4EV henstil
ler til Hillerød at vente lidt. VHF udvalget søger 
at finde en løsning.

OZ1AT: VHF udvalget bør samles og finde en 
plan, således at vi ikke gentager de problemer, 
som der har været med VHF repeaterne.

ad 4A: OZ5DX gav en orientering om NRAU 
mødet i Stockholm. Der blev vedtaget nye regler 
fo r NRAU og SAC contesterne. OZ5DX gav en 
kort redegørelse for disse.

Svenskerne har lavet en forstyrrelseskasse in
deholdende forskellige m idler til afhjælpning af 
forstyrrelser. Kassen kan rekvireres af amatører, 
og skal efter endt brug returneres med indhold. 
OZ5DX undersøger nærmere og informerer 
HB.

ad 4B: OZ1AT ønsker fast referent til HB mø
derne, således at alle kan koncentrere sig om 
mødet. Desuden vil referatet hurtigere kunne 
udsendes. OZ1AT har fundet et emne, som mu
ligvis vil kunne træde til til efteråret. HB tils lutte
de sig.

ad 4C: OZ1AT havde indvendinger mod tavs
hedspligten i forretningsordenen. Det varer 
somme tider længe inden et godkendt referat 
kommer ud. Der var forskellige andre meninger 
om sagen. Konklusion: Det vedtages, at der ved 
hvert punkt på dagsordenen aftales om det er 
frit, e ller om den gamle 5 dages regel gælder.

Det vedtoges, at EDR betaler kr. 0,70 pr. km 
fo r kørsel i egen vogn.

OZ4EV ønsker foreløbig dagsorden med før
ste mødeindkaldelse. Denne dagsorden skal 
også indeholde ikke afsluttede sager fra sidste 
møde. Vedtaget.

ad 4D: VHF udvalget har modtaget ansøgning 
om frekvenser til forsøgsrepeater i VHF områ
det. HB: VHF udvalget drøfter sagen, og sender 
rapport til P&T udvalget. OZ4EV svarer ansøge
ren, at sagen er under overvejelse, men der kan 
ikke i øjeblikket anvises frekvenser i VHF områ
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COMMUNICATIONS

det, men man kan anvise frekvenser i UHF områ
det.

ad 4E: OZ4EV har flere gange stødt på spørgs
målet GF/RM. Bor HB undersøge stemningen?

OZ1AT: Overlad det til RM.
ad 4F: OZ6PN: Er på vej i OZ. OZ5GF: Man går 

fra anden side med tanker om at udarbejde en 
antennehåndbog.

ad 4G: OZ9JB har tilsendt boligministeren en 
skrivelse. Denne er videresendt til m iljøministe
riet.

ad 4H: HB vedtager: Når to afdelinger slår sig 
sammen, kan de få tilde lt tre foredrag pr. år mod 
to nu.

ad 41: OZ5RO fremviser diplom til brug ved ju 
bilæet. Fremviser ligeledes mærkat. Festen af
holdes på Skovriderkroen eller Borgernes Hus. 
Underholdning via bureau. OZ5RO og OZ9JB 
skaffer nogle hjælpere i København og omegn.

ad 4J: Tilbagesendes grundet manglende un
derskrift.

ad 4K: Tilbagesendes grundet manglende un
derskrift.

ad 4L: OZ5GF taler med OZ1 LO angående kla
ge over contest.

ad 5: OZ9JB informerer OZ3BH om at ændre 
betalingsbetingelserne på fakturaer. OZ9JB

Har du husket at forny dit abonnement for 1977?
Hvis ikke, så skynd dig så der ikke kommer afbrydelser. 
A bonnem ente t fo r 1977 koster stadig kun d. kr. 40,00 som
du indsæ tter på nedenstående girokonto. Husk at opgive 
engelsk e ller tysk samt call og telefonnummer, 
vy 73 de OZ7LX, Egon

HALSKOV ELECTRONIC
Sigersted gamle Skole GIRO 7 29 68 00
4100 Ringsted Telefon (03) 61 61 62 (kl. 18-22)

N ostalg isk b illedm ateria le.
I anledning af festlighederne i ugen op til den 13. 
august, hvor EDR’s jubilæum fejres med en stor 
fest, vil der bl.a. blive afholdt en udstilling i Kø
benhavn. Til brug på denne vil EDR gerne råde 
over f. eks. gamle billeder fra de 50 år, der er 
gået. Andet, som kan anvendes på en udstilling, 
har også interesse.

Har du noget liggende i dine gemmer, så send 
det til sekretæren sammen med oplysninger om 
det er en gave til EDR eller om det skal retur
neres efter udstillingen. Specielt i sidstnævnte 
tilfæ lde: Husk tydelig afsender adresse.

OZ9JB, sekretær.

TVI-BCI problemer 
med HF-grej?

Effektive hjæ lpemidler fås her.

NB!
Brugt DRAKE 2C modtager ................  1200,-
Brugt Kenwood TR7200G,
8 kanaler bestykket ...............................  1600,-

Fritzel W3DZZ og beams igen på lager.

TVI
Højpasmastefilter (forbindes mellem kanal 4
antennen og fæ llesfiIte re t)....................  54,00
LMK højpasfilter forbindes mellem TV apara- 
tets antennebøsning og TV antennerne 34,00 
Netfilter, forbindes mellem lysnet og TV 35,00 
BCI
Højttalerfilter forbindes mellem højttalerudg. 
og højttaler. Ved stereo et filter i hver udgang 
+ evt. et netfilter.
Filtrene er monteret med stik og fatning og
koster pr. s tk .............................................. 35,00
Til sendersiden anvendes det samme netfilter 
og naturligvis lavpasfilter, og helst en sym
metrisk antenne med balun.
Trio  lavpasfilte r...................................... 175,00
Fritzel b a lu n ...........................................  140,00
Du må gerne ringe for nærmere oplysninger 
og tips.

H. T. ELECTRONIC
v/ H. THOMSEN, OZ5BW 

Fredensgade 1, 6300 Gråsten 
Tlf. (04) 65 09 08
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Familiecamping - Badeliv - 
Ham-liv - Naturen selv 

AALBORG AFDELING afholder igen

STOR SOMMERLEJR
fra lørdag 2/7 til o. m. 

søndag 10/7 1977

Lejren
vil igen blive afholdt på campingpladsen 
SKOVLY i TRANUM (nordvest for Brovst 
ca. 34 km fra Aalborg).

Strand
Der er 4 km til en 50 m bred sandstrand 
ved SLETTE STRAND (som stranden ved 
Blokhus og Løkken).

Natur
Egnen er særdeles velbeslået med natur 
bl. a. skal nævnes FOSDALEN.

Camping
Der er gode campingforhold på pladsen 
med dejlige læforhold.

Faciliteter
Varm og kold bruser, gaskøkken. Der er 
tillige  vaskemaskine og hårtørrer. M ulig
hed fo r indkøb i pladsens kiosk, og noget 
nyt der er fra i år kommet cafeteria.

Arrangementer
Der vil på lejren blive arrangeret RÆVE
JAGTER, MOBILJAGTER, MOBILTEST 
samt naturligvis HYGGEAFTENER og vi 
forsøger, at arrangere UDFLUGT samt 
RUNDFLYVNING over området.

HAM-GREJ
Der vil blive opstillet TRIO HF-STATION -
2 m grej samt 70 cm grej og SSTV samt 
RTTY.

EL
Der er på pladsen 220 V til rådighed men 
HUSK lange forlængerledninger, og der 
kan ikke køres med varmeovn.

Priser
Der afregnes normalt med campingplad
sen og priserne i år er:

Voksne kr. 7,00 - Børn kr. 3,50 pr. 
døgn

HUSK lejrpas (Nødpas koster ekstra). 

Inform ation
Nærmere oplysning ved udvalget, se ne
de rst

NB
Du bedes foretage tilmelding straks du 
kommer, både til »campingfatter« og OS.

Lørdag har vi kontoret åbent til kl. 18,00 
Ved tilm elding vil du få udleveret en 
mappe med alle oplysninger, samt turist
inform ation og Call mærkater samt te lt
mærkat.
T ilm elding efter lørdag (se opslag på tav
len).

Officiel åbning foregår lørdag kl. 16,00. 
Vi HÅBER at se DIG, så på gensyn. 

OZ1BQU til 31 88 67 - OZ2VE tlf. 18 22 81 
OZ4X tlf. 18 37 90 (alle 08).

Aalborg afdelings 
Sommerlejrudvalg.

Werner Radio
O tterup, (09) 82 33 33 Å lborg , (08) 18 56 93 Kbh.NV., (01) 19 25 87
OZ8BW, Werner OZ7O U, Kurt OZ8PV, Jørgen
Hele dagen Hele dagen Kl. 17-19, lø. 9-12

^ K E N W O O D
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Morsomme personer 
søges til 
m idlertidigt arbejde
Herværende forening søger morsomme personer til kort
varig t arbejde den 13. august 1977. Personer, som ikke er 
morsomme, men alm indeligt underholdende, vil også kunne 
komme i betragtning.

Kvalifika tioner:
Erfaring og anlæg fo r f, eks. lommetyveri, tryllekunster, 
musik og sang, deklamering, alm. skæg snak, ballet.

Til gengæld tilbyder vi:
Chancen fo r at more sine amatørkammerater, muligheden 
fo r at deltage i århundredes fest for særprisen kr. 176,- pr. 
næse, samt nogle bravende klapsalver.

Henvendelse:
OZ5RO, tlf. 01 - OR 74 25 
OZ9JB, tlf. 02-73 29 97.

Vi er Eksperimenterende danske Radioamatører, Danmarks eneste og derfor ældste forening af amatørradiointeres- 
serede. S tiftet i 1927 og i dag oppe på et medlemstal af ca. 6.000, som er stadigt stigende. En af alder gammel og af 
sind ung forening med meget store fremtidsmuligheder.

FESTKALENDER.
Da der efterhånden er arrangeret mange ting i 
forbindelse med jubilæet, skal der her gives en 
kort oversigt over, hvad der skal foregå.

8.-14. august: Udstilling i Københavnsafdelin- 
gens lokaler. Herunder afholdelse af auktion 
med underholdning og sjove præmier.

8.-14. august: Campinglejr for de medlemmer 
med familier, som gerne vil gøre en billig tur til 
hovedstaden, idet Hillerød afdeling etablerer 
privat campingplads på Avedøre Holme.

Vil man overnatte for en rimelig penge, kan 
der henvises til Copenhagen Hotel på Avedøre 
Holme, et par hundrede meter fra ovennævnte 
lejr.

12. august kl. 15-18: Reception i Københavns- 
afdelingens lokaler.

13. august kl. 18,00: STOR JUBILÆUMSFEST på
Hotel Skovriderkroen i Charlottenlund. Middag 
med tre retter, musik for alle aldersgrupper (det 
er lim for nyrerne) og en lystig svingom med 
XYL/OM.

Desuden vil der blive afholdt rævejagter (husk 
modtagerne), der vil være radioaktivitet fra lej
ren i Avedøre, og måske vil vi også få en sejlende 
radiostation.

Detailleret program fremkommer i OZ juli.

OZ9JB
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NYT& NOTER,/ Redaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen,
Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.

Et godt in itia tiv.
For at fremme muligheden for endnu bedre 
kommunikation mellem de forskellige led i EDR, 
blev der af de ialt ca. 85 deltagere i kredsmed
lemsmøder i de to nye kredse: kreds 7 Vestjyl
land og kreds 8 østjylland, truffet aftale om at 
kredsenes HB-medlemmer mødes 3-4 gange år
lig t med repræsentantskabsmedlemmer i deres 
kreds.

Der vil med disse møder være åbnet en god 
mulighed fo r et udvidet samarbejde om forskel
lige ting og ikke m indst lejlighed til udveksling 
af synspunkter, begge veje mellem HB og re
præsentanter og dermed afd. og medlemmer.

OZ4EV, Orla.

OB-stævne.
Husk OB-stævnet i Sakskøbing den 22. maj.
Vi mødes på Hotel Sakskøbing fra kl. 14,00- 
18,00.
Alle OB +  XYL er velkommen.

OZ7JQ

Kære annoncører!
De fleste amatører er vel efterhånden dækket ind 
med kommercielt grej - mon mange af dem så 
ikke savner at pille lid t med surplus igen? Jeg 
har det sådan i altfald, og savner faktisk de gode 
gamle annoncer fra Sv. Beck Hansen og CQ 
Radio m.m. Der må ligge tonsvis af de gamle 
m ilitæ rstationer endnu, som - jeg er sikker på, 
mange af os »ældre« - ville være glad fo ra t skille 
dem ad, hi.

Så derfor, kære annoncører, fortæl os lidt om, 
hvad I har på lager af den slags endnu.

Jeg tro r på, at det vil give bonus.
Vy 73 de OZ8CR /  Heinz

PR - jubilæ um sforedrag.
En af vore flittige  foredragsholdere, OZ7CH har 
stille t sig til disposition med et udadvendt PR- 
foredrag (men EDR medlemmer kan også godt 
tåle at høre det) i anledning af jubilæet.

Hvis din afdeling arrangerer et eller andet i 
forbindelse med jubilæ et var det måske værd at 
overveje?

Jubilæ um s OZ.
Augustnummeret af OZ skulle gerne gøres 
ekstra festligt. Redaktionen søger en eller flere 
medredaktører, der kan hjælpe ham med at få 
det nummer op at stå.

Ligeledes efterlyses artikler og små notitser af 
nostalgisk tilsnit.

OZ6PN

Pirat.
»Den pirat som benytter mit call og navn bedes 
venligst afhente sine QSL-kort på min adresse.

OZ7NW, Nis Weihrauch

Stop pres!
Den tid ligere omtalte rapport om LF-forstyrrel- 
ser er udkommet. Rapporten vil snarest, og når 
pladsen tillader, blive optrykt i OZ, men kan også 
rekvireres hos Radiobranchens Informationstje
neste, Onsgårdsvej 35, 2900 Hellerup.

NYHED!!!!
Til radioamatører. Nu kan du rekvirere BJA prints' Katalog 1977 (45 sider). 
Kataloget omfatter følgende varer:
BJA prints' egne produkter. Spændingsforsynings-kits færdigmonterede 
1-20 amp ialt 20 forskellige typer. Fototimer - Fotocomputer - Automatisk 
SSB, CW opkald - CW filte r - LF sweepgenerator - Notchfilter AC milli
voltmeter - AD converter - DA converter - Digital til frekvens converter - 
zransformatorer - BJA print modul kabinetter - Aluminium indbygnings- 
kasser - Stålkabinetter - Støbte plastkasser - Støbte aluminium kasser - 
Tavleinstrumenter fra 50 uA-300 Amp - FET voltmetre - SWR metre - Uni
versalinstrumenter - Signalgeneratorer - Oscilloscoper o. m. a.
A lle disse varer er kendte mærker af gode kvaliteter, og her er tale om en 
handelsform, der sikrer at du kan skaffe dig varen inden den bliver fo r
dyret ved at passere for mange led. Når du først har modtaget vort kata
log. vil du hele tiden få tilsendt oversigt over nyheder på vort program. 
Kataloget er gratis, og vil blive tilsendt mod skriftlig  bestilling, vedlagt 
1 kr. i svarporto.

Med venlig hilsen 

©BJA p rin t ApS
Ejboparken 11 
4000 Roskilde 
Tlf. (03) 36 14 35

Indsam ling af underskrifte r for opbakning af ønsket om 
en æ ndring af loven vedrørende HF-indstrå lingsproble- 
met, s lu tte r om kring 15. maj 1977. Listerne bedes ven
lig s t re turneret, fo rhåbentlig  med mange underskrifter, 
t il OZ1XO, postbox 49, 2770 Kastrup. På forhånd tak. Hvis 
du ikke har tegnet dig på en liste, kan det nås endnu. 
Spørg even tue lt e fte r lis terne i d in lokalafdeling.

RTTY-TRAFO
80 V/100 mA -  2x1 5  V/200 m A ............................... kr. 50,00
Inc lus ive  moms og porto.

73, OZ1AQU

WINSØ ELEKTRONIK
8723 Løsning -  Telefon (05) 65 12 85

©
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NRAU-testen 1977

Resultatet af landskampen:

CW Phone
Total

Logs Points Logs Points

1. Findland 66 6113 42 5141 11254
2. Sverige 48 5764 26 3700 8849

3. Danmark 20 1803 17 3085 4888
4. Norge 19 2104 20 2619 4723

Manglende logs: CW: OH = 7 SM = 8 OZ = 4 LA = 1 
Phone: OH =  13 SM = 7 OZ = 3 LA = 3

Klasse C (CW + Phone) Top ti:

CW Phone Total
1. OZ7YY 376 472 848
2. SM2DMU 258 334 592
3. SM6CTQ 207 329 536
4. OZ4FA 140 389 529
5. OH3YI 244 268 512
6. SM1CJV 213 296 509
7. SM3VE 233 275 508
8. OH5UX 238 254 492
9. LA6UH 223 247 470

10. OH2LU 218 236 454

Klasse A - CW

1. OZ7YY 376 29. S MØ FY 180
2 LA2YE 337 30. LA3UG 178
3. SMØCCE 264 31. OH8PF 173
4. SM2DMU 258 32. LA7E0 170
5. SM5CIL 252 33. SM5ALJ 169
6. OH3YI 244 34. SM2HAK 168
7. SMØGMG 240 35. OH8SP 166
8. OH5UX 238 36. OH6MM 163
9. SM3VE 233 SM3DVN 163

SM3EVR 233 38. SM5CLE 162
11. OH6NU 229 39. LA3WU 160
12. LA6UH 223 40. SMØCXM 150
13. OH2BCI 222 41. OH9NV 148
14. OH2BCV 220 42. OZ1EE 146
15. OH6RC 219 43. OH7UE 141
16. OH2LU 218 44. OH4RH 140
17. SM1CJV 213 OZ4FA 140
18. SM6BXV 212 46. OH6LB 139
19. LA6MP 209 47. LA5IH 136
20. SM6CTQ 207 OH1SU 136
21. OH1AV 201 49. OH2TW 133
22. SM5DSF 198 50. OH2TW 133
23. OH1TV 195 50. OH1VP 132

OZ6XT 195 51. OH1LF 128
25. SM5BVF 184 SM5EOO 128
26. LA4NE 183 53. OH9SV 126
27. OH3XZ 182 54. OH6MK 125
28. OH6UW 181 OHØAB 125

OZ1AIK 125 116. OH6AN 30
57. SM5GFY 123 117. OH2BOZ 29
58. OH7NW 121 OH2HK 29

SM2RI 121 SM7AAQ 29
60. OZ4HW 118 120. OH2EE 27

SMØDJZ 118 121. SM2EFB 26
62. SM6AYM 117 122. OZ4VK 25
63. SM5DSB 116 OZ8IH 25
64. SKØCT 111 124. OZ1BII 24
65. SM6DGR 110 SM7DEW 24
66. OH5PZ 106 126. OH2AA 23

OZ1W 106 OH2KP 23
68. LA2OH 104 128. OH7UV 22

SK2IV 104 SM2DHG 22
SM5EON 104 SM3BP 22

71. OH5NE 103 SM0 CFJ 22
72. OH9OM 100 132. LA2YT 20

OZ7SG 100 OH2BA 20
74. OZ)DR 96 0H3KX 20
75. OH1AS 95 135. OH5RZ 19
76. SM7AIL 94 OH6JW 19
77. SM0 BDS 92 137. OH9TD 17
78. SM2HZQ 90 138. OZ7AQ 16
79. SM5BMB 89 OZ8O 16
80. LA6CU 88 140. LB1G 15

OH1HX 88 141. OH6RP 11
82. SM5FXF 87 OH9PF 11
83. OH3NE 85 143. OH2EX 8

OH6UM 85 SM5ASE 8
SM5APS 85 SM7CZC 8

86. SM5AKT 84 146. OH5LP 7
87. OH2JQ 78 147. LA4EU 6
88. 0H2QV 76 148. OH2BNI 5

OZ5DP 76 149. OH5LU 4
90. SM3AF 72 150. OH1WR 3
91. OH7SQ 71 OH3EY 3
92. SK5AA 70 OH6JP 3
93. LA6JG 68 153. OZ3PO 2
94. OH1MA 65
95. SM6CCO 63 Klasse B - Phone:
96. OH3NM 60 1. OZ5KF 513
97. OZ5RM 58 2. OZ7YY 472

OZ7T 58 3. OZ4FA 389
99. OH6UJ 55 4. OZ6RT 386

OZ9OI 55 5. LA8WF 359
SM3CBR 55 6. LA1JU 344

102. OH2VZ 53 7. SM2DMU 334
103. LA4LG 51 8. SM6CTQ 329
104,. SM7FUE 50 9. SM1CJV 296
105. LA7SI 49 10. OZ5VT 285
106. OZ8QW 46 11. SM4DQE 284
107. OH3VJ 45 12. OH2BM 282
108. OH1FM 43 13. SM6BGG 277

OH8ON 43 14. OH1IW 275
110. OH3TV 42 SM3VE 275

OH7SC 42 16. OH3YI 268
112. LA7MU 41 17. OH1AA 259
113. LA1P 35 18. OH5UX 254
114. SM5GAZ 34 SM5ALJ 254
115. LA2Q 31 20. LA2YT 253
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21. LA6UH 247 SM7DEW 83
22. OH1IJ 246 65. OH5PC 81
23. OH2LU 236 SMØCXM 81
24. OH1IG 235 67. OH3TV 78
25. OZ7SG 207 68. SMØBDS 76
26. OH1MA 203 69. LA4EU 74
27. OZ8DK 202 SM2DHG 74
28. LA3WU 199 71. OZ4HD 67
29. LA3UG 193 72. OH2AV 65
30. OH4RH 185 73. LA1KQ 64
31. SMØDJZ 184 SM7AAQ 64
32. SM5EOO 175 75. OH6IH 63

SM7AIL 175 76. SM6GTF 62
34. OZ1AVV 154 77. SK2IV 59
35. OZ4LX 150 78. OH2PB 58
36. OH1AS 143 79. OH1PV 57
37. OHØAB 142 80. OH2BA 56
38. LA5UU 139 OH6JW 56
39. OH8UT 138 82. SM3BP 55
40. LA1SR 136 83. LA6JG 54
41. 0H 90M 134 84. LJ2I 53
42. OH3XT 131 LA6XI 53
43. OH6UM 130 86. LA7MU 52

SM6BXV 130 87. SM6FKF 45
45. LA5QK 128 88. OZ5EV 41

OH2TW 128 89. OH2QV 39
47. OH6NB 127 90. OH6UJ 37
48 SMØEYX 124 91. LA4LG 34
49. OH2AA 121 92. OZ5QU 31
50. OH6MK 112 93. LA5KO 30
51. LA5JS 110 OZ4HW 30
52. OH1HB 107 SM5ASE 30
53. OH5NE 106 96. SM3AF 26

OZ1XV 106 97. OZ4YP 25
55. SKØEJ 103 98. OH2HK 22
56. OH3NE 102 99. OZ5IH 16
57. OH2BLW 94 100. SM5DSF 14
58. OH6UH 91 101. OH2KP 13

SM5BMB 91 102. OZ4DZ 11
60. OH7NW 90 103. LA4DM 8
61. LA2AD 89 104. OH2EX 3

OH7SC 89 105. OH1HX 2
63. OH3KX 83

Endnu engang har vi de bedste individuelle placeringer, og 
det er denne gang lykkedes at henvise Norge til sidstepladsen 
i landskampen.

Næste år træ der så de nye regler i kraft, der skulle gøre 
udfaldet af landskampen mere spændende og også kampen 
om de individuelle placeringer.

USSR CQ-M contest
Igen i år frem kom m er de rette inform ationer om denne test for 
sent. Testen blev afholdt i week-enden 7.-8. maj.

Logs til Box 88. Moscow senest 1. juli.

RSGB N ational Field Day CW
afholdes 11. jun i 17 GMT til 12. juni 17 GMT på 10-80 m.

S tationer udenfor S tbrbritanien kan ikke deltage på konkur- 
rencemæssig basis, men kan kontakte de britiske portable 
s tationer og sende checklogs ind.

Et dip lom  vil blive givet til den station i hvert kontinent, der 
har kørt flest QSO'er med disse stationer.

Send din log til RSGB HF Contest Committee, c /o  A. Davis, 
41 G ainsborough Road, Crawley, Sussex RH10 5LD, England.

Alt i HF-udstyr

H  ELECTRONIC
Bogfinkevej 7, Kraghave 
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70

A ll Asia Phone DX contest
afholdes 18. juni 10 GMT til 19. juni 16 GMT på alle HF-bånd.

Formålet er så mange kontakter som muligt mellem asiati
ske stationer og resten af verdenen.

Asiatiske s tationer kalder CQ test, andre CQ All Asla.
Man kan deltage som singleoperator singleband, singleope- 

rator multiband eller m ultioperator multiband.
Der udveksles kodegrupper bestående af RS +  operatørens 

alder. YL-stationer sender 00.
Hver QSO med en asiatisk station giver 1 point.
Som m ultip lie r regnes hvert prefix kontaktet på hvert bånd 

(f. eks. er JA1. JE1, JF1 hver en multiplier).
Samlet score er summen af QSO-points multip liceret med 

summen af m ultip liers.
Separate logs fo r hvert bånd og sammentællingsblad sen

des til J.A.R.L., P. O. Box 377, Tokyo Central, Japan, og må an
komme senest 30. september 1977.

Der er d ip lom er til vinderen i hvert land i hver klasse. Hvis 
der er mange deltagere evt. også nr. 2 og 3.

S idste års danske resultater blev følgende:

Bånd QSO s M ultip liers Score
OZ5EV 14 44 17 748
OZ6QE 14 32 16 512
OZ6PI 14 18 9 162
OZ9ZS 14 10 5 50
OZ6XR Multi 114 30 3.420

C ontestka lender
22. maj: W orld Telecomm unications Day CW (se sidste OZ).
11.-12. juni: RSGB National Field Day CW.
18.-19. jun i: All Asia Phone.
2.-3. ju li: DL Activity QRP CW-contest.
2 .-3. ju li: Venezuela Phone contest.
9.-10. ju li: IARU Radiosport Championship.
30.-31. ju li: Venezuela CW contest.

OZ1LO

UKW-BERICHTE
J U k  V H FCOMMUNICATIONS
Bladet med de sidste nyheder og konstruktioner indenfor 
VHF og UHF. Første nummer for 1977 er allerede udkom
met.
A bonnem ent fo r 1977 er stadig kun d. kr. 40,- -  som du
indsæ tter på nedenstående girokonto. Husk at opgive en
gelsk e lle r tysk samt call og telefonnummer.
vy 73 de OZ7LX, Egon

HALSKOV ELECTRONIC
Sigersted gamle Skole GIRO 7 29 68 00
4100 Ringsted____________________ Telefon (03) 61 61 62 (kl. 18-22)
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Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, 
Postbox 213. 5100 Odense C.

Nu da sommeren står fo r døren, og solplettallet er i opadgåen
de retning, er det tiden at søge langvejsforbindelserne for at få 
d ip lom erne fra de fjerntliggende lande, men man hører mange 
sige, at de dyrker Ikke DX fo r de taler kun dansk. Det er der no
get at gøre ved, Flensborgs boghandel har en bog ved navn 
»HAM S INTERPRETER«, og i denne bog. udgivet af DL1CU, 
er angivet et tæ nkt opkald og QSO på 9 forskellige sprog + 
Esperanto, så på med vanten. Jeg kan kun give bogen min 
bedste anbefaling. Og så en lille  praktisk oplysning: hvis du 
har en DX’er, så fortæ l ham, at du skal bruge hans QSL-kort til 
et dip lom , det giver mange gange en større chance for QSL.

PCC (W orked S ocia lis t Countrles)
Til dette dip lom  tæ ller alle forbindelser efter 1. september 
1952. Betingelserne er at man skal opnå 100 points ved kon
takt med socialistiske lande. Obligatorisk er 5 kontakter med 
LZ1 og 5 kontakter med LZ2 stationer, disse 10 forbindelser 
g iver 25 points, de øvrige 75 points skal opnås ved kontakt 
med efterfø lgende lande fr it  sammensat:
DM (to forskellige d istrikter af 1 point) = 2 points.
HA (to forskellige d is trik ter af 1 point) = 2 points.
HM (Koreas Folkedemokratiske Republik) =  8 points.
OK (to forskellige d istrikter af 1 point) = 2 points.
SP (4 forskellige d is trik ter af 1 point) = 4 points.
UA1 = 2 p. - UA2 = 2 p. - UA3 = 2 p. - UA4 = 2 p. - UA6 = 2 p. - 
UA9 = 6 p. - UAØ = 8 p. - UB5 = 2 p. - UC2 = 2 p. - UD6 =  3 p. - 
UF6 = 3 p. - UG6 = 3 p. - UH8 = 4 p. - UI8 =  4 p. - UJ8 = 4 p. - 
UL7 = 4 p. - UM8 = 4 p. - UN1 =  2 p. - U05 = 2 p. - UP2 = 2 p. - 
UQ2 = 2 p. - UR2 = 2 p.
For UA gæ lder også UV og UW, fo r UB5 gælder også UT5, UY5 
YO (4 forskellige d istrikter af 1 point) =  4 points.
YU (3 forske llige d istrikter af 1 point) =  3 points.
2A (Folkerepubliken Albanien) = 6 points.

Der er ingen bånd- eller modulationsarts begrænsning, men 
fo r CW må RST ikke være dårligere end 337, og fo r fone RS 34. 
Prisen er 5 IRC og sendes sammen med QSL til følgende 
adresse, da der ikke står på diplom -inform ationen, om det kan 
søges gennem EDR: BFRA. P. O. Box 830, Sofia. Bulgaria.

CCC (Heard S ocia lis t Countries).
Her gæ lder de samme regler fo r erhvervelsen af diplomet som 
»PCC«, prisen er 3 IRC, ansøgning + QSL sendes til: BFRA. 
P. O. Box 830. Sofia, Bulgaria.

WAPY (W orked A ll PY Certlficate).
Alle kontakter efter januar 1962 er gyldige til dette diplom. Di
plom et er indstifte t af det brasilianske magasin »Antenna«. 
Betingelserne er. at man skal have kontakt med alle PY prefix 
fra PY1 til PY9 (9 QSL), og alle fra samme QTH. Diplomet er 
gratis fra udgiveren, men der skal medsendes IRC's til dæk
n ing af forsendelsen af d iplom et til ansøgeren (luftpost). Di
p lom et kan søges gennem EDR eller hos: »Antenna« Magazi- 
ne, P. O. Box 1131, ZC-00, Rio de Janeiro, Brazil.

TPA (Todos los pa ises de America).
D iplom et er indstifte t af Radio C lub Argentino, og alle kontak
ter after 20. november 1945 er gyldige ved ansøgningen til 
dette d iplom . Der forlanges 21 kontakter med amerikanske re
pub liker +  Canada, og her er så TPA-landene: Argentina/LU, 
Bolivia/CP, Brasilien/PY, Canada/VE, Columbia/HK, Costa 
Rica/TI, Cuba/CO, Chile/CE, Dominican Republik/Hl, Ecua- 
dor/HC , Guatemala/TG, Haiti/HH, Honduras/HR. Mexico/XE, 
N icaragua/YN, Panama/ZP, Peru/OA, El Salvador/YS, Uru- 
guay/CX, USA/W /K/N, Venezuela/YV. Prisen er 7 IRC og d i

plom et kan soges gennem EDR eller hos: Awards Manager, 
RadioClub Argentino, Carlos Calvo 1424, Buenos Aires, A r
gentina.

Diplom a »Islas Canarias«.
The Canary Section af U.R.E. står for udgivelsen af dette d i
plom, og det kan erhverves af alle amatører og SWL. Danske 
am atører skal have 20 kontakter, alle kontakter efter 29. april 
1971 er gyldige. Prisen er 10 IRC. Forbindelser med Lanzarote, 
Fuerteventura, Gomera and Hierro Islands tæ ller for to fo rb in 
delser, såvel som forbinde lse med EA8URE. Alle bånd og mo- 
du la tionstyper er tillad t. Du behøver ikke at have modtaget 
Q SL-kort fra EA8 stationerne, du skal blot medsende dine 
egne QSL-kort sammen med ansøgningen. Kan søges gen
nem EDR eller direkte hos: U.R.E. /  »Canary Islands« Award, 
P. O. Box 880, Las Palmas, Canary Islands, Spain.

The WAGI C ertifica te.
Europæiske ansøgere må have 10 kontakter med nordirske 
stationer i fø lgende distrikter: Co Antrim - Co Armagh - Co 
Derry - Co Down - m indst 2 fra Co Tyrone - m indst 2 fra Co 
Fermanagh.

Alle kontakter efter 1. januar 1959 tæ ller til diplomet. Kon
takter pa alle bånd, og alle modulationsarter er tilladt.

Prisen er 1 engelsk pund, og det sendes sammen med QSL- 
kortene til: Mr. L. M. Lyske, »Erinbrook«, 204 Belfast Road, 
Newtownards, N. Ireland.

B udapest Award.
Dette diplom  har før været beskrevet i OZ, men jeg mener, at 
det er tiden at fortæ lle lidt om det igen. Alle kontakter med 
HA5 og HG5 efter 1. januar 1959 tæ ller til diplomet. Der kræves 
en pointssum af 15 fo r erhvervelsen af diplomet. Alle kontakter 
med HA5 og HG5 stationer giver 1 point, og kontakter med 
amatører, der er medlem af en amatør radio club giver 2 
points, alle forb inde lser med Budapest Radio Club stationen 
HA5KDQ og HG5KDQ giver 3 points. Diplomet kan erhverves 
fo r CW - Phone - mixed eller SSB. Alle bånd kan benyttes in- 
c lusive VHF over 30 MHz.

Til erhvervelsen af diplom et på VHF kræves kun 8 points. 
Prisen er 5 IRC, og kan søges gennem EDR eller som GCR 

liste hos: V ik tor Mayerhoffer, HA5AW, C.R.C., Budapest 5, P.
O. Box 214, Ungarn

B udapest Award II.
Budapest Award II er et andet diplom fra Budapest, og der kan 
erhverves et nyt hvert år, betingelserne er de samme som 
ovenfor.

Budapest Radio Club holder hvert år fra 10. til 20. maj »Bu
dapest International Fair«, og kun kontakter fra dette tidsrum 
tæ ller her. På d ip lom et for i år vil der være påtrykt BFI/1977. 
Ansøgningen om diplom et skal indeholde en liste over de 
kontaktede stationer + QSL til samme. Ansøgningen skal ind
sendes indenfor samme år forbindelserne har fundet sted og 
inden 1. august. Prisen er 8 IRC, og det sendes til samme 
adresse som ovenfor.

R ette lse.
Fra OZ3WP, Walter, har jeg fået en rettelse af prisen på »Co- 
penhagen Award«, det er ikke 10 IRC's men kun 5 IRC's. Sam
tid ig  vil jeg animere til de amatører, der har søgt diplomer 
igennem EDR, om at tilbagemelde, når de har modtaget d ip lo 
met. Det er af hensyn til a-jour føringen af mit regnskab med 
dip lom ansøgninger, på forhånd tak.

021WL
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DXnytR e da ktio n : 0 Z 6 M I, Per M. A ndersen , 

B ox  73, 5800 N yborg.

Det er rapporteret, at en /MM har anvendt en del kaldesigna- 
ler. som den ikke er berettiget til at bruge, af dem som vi ken
der kan nævnes 6W20Q og ØLØA/A. To andre call er også un
der mistanke, nemlig VQØA og 8QØA.

OZ3WQ’s call er blevet anvendt af en pirat i Sydgrønland og 
det menes, at flere OX-call er anvendt af pirater. I mange t i l
fæ lde er der anvendt CW med prof. rytme.

_____ li
A5IRG fra Bhutan er i gang på 21 MHz med CW, QSL sen

des til Box 1, Timpuh. Bhutan.
Det lykkedes Erik, SMØAGD, at komme I gang fra CR3 som 

CR3AGD. Vi haber at det lykkedes mange at få forbindelse 
med ham. Man må glæde sig over, at der er muligt at opnå li
cens i en del af A frikas nye stater. Andre steder i verden ønsker 
man ikke amatørradio, selv om det har vist sig, at denne tele
tjeneste er uhyre vigtig  fo r landets opbygning, og specielt ved 
naturkatastro fer når øvrige kommunikationsformer bryder 
sammen.

Det rapporteres netop, at 9X5-stn. skal betale 1000-1500 kr. 
fo r deres licens -  det er galmandsværk.

VE1BFV er rapporteret på 3790 kHz 22-22,30.
4K1F er i gang fra Sth. Shettland på 40 meter med CW om 

morgenen.
S8AAA er QRV på 14,195 kl. 17,00. QSL til G. Hammilton, P.

O. Staff, Umtata, Transkei. Africa.
Det var slut fo r denne gang. Best DX.

O Z 6M I

G3FXB holder garden party. Det er F.O.C. members: OZ5DX, 
W3LPL, OZ1LO. K l AGB, G3FXB, W8RT og W1DAL. Foto via 
OZ1LO.

Gode gamle EDR vil altid kunne huske sit jubilæ umsår 1977. 
Det var det år, hvor The Ghost from Kief virkelig gav kortbøl
geradioen sit store chok.

Af de ting som vi dog må glæde os over, er de åbninger og 
vel nok lid t bedre forhold på båndene fra 80 til 10 meter, der 
har været i den sidste tid. Der er lavet mange gode DX-forbin- 
delser.

Vi vil gerne opfordre til, at man på 145,400 MHz gør andre 
lyttere opmærksom på når 10 meter er åben. Det kræver me
gen tid  at sidde og vente på en åbning, og som regel QSY'er 
man til 15 eller 20 meter og går g lip  af nogle gode DX-QSO'er 
på 10 meter.

Pa 80 meter hørte DX-redaktionen en nat følgende DX-stn., 
alle fra Nord- og Sydamerika samt Afrika: KP4. FM7, 9L1NP, 
ZP5, VP2A, 9K2, VP2LD samt USA og VE. På 40 meter hørtes 
CO, CP, YV og VK/ZL.

Det er meget få DX-nyheder der i skrivende stund er aktu
elle, når bladet udkommer, idet mange DX-peditioner foregår 
pr. fly, men vi prøver alligevel at samle tingene op:

VR3AH lytter ±3 kHz fra sin QRG når han er på CW.
ZK1 BA nåede ikke Manihikki denne gang på grund af et fly 

styrt, men håber dog stadig at blive QRV, maske i juli.

JI1NO Y/O Z var i luften fra OZ1TD sstation. Det er glæ deligt at 
bringe foto a f en OM, som har gensidighedslicens (april OZ, 
OZ5VT). Foto via OZ1TD.

Der indkaldes til årlig generalforsamling i Danish DX Group 
lørdag den 4. juni 1977 kl. 10,30 på Hotel Nyborg Strand.

DRAKE Werner Radio
O tterup, (09) 82 33 33 A lborg , (08) 18 56 93
OZ8BW, W erner OZ7O U, Kurt 
Hele dagen Hele dagen

Kbh.NV., (01) 19 25 87
OZ8PV, Jørgen 
Kl. 17-19, lø. 9-12
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G eneraldirektoratet for 
Post- og telegrafvæ senet

Forventet højeste brugbare frekvens (MUF) 
Tid: GMT. Frekvens: MHz

Maj 1977 
Solplettal: 8

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 12,6 13,6 14,3 14,5 15,8 16,0 15,3 14,9 15,3 13,7 13,9 12,8
New Zealand 17.800 54,1 12,6 13,9 14,9 15,4 11,6 11,9 11,6 12,7 12,0 12,1 14,2 12,7
Filipinerne 9.700 66,4 12,4 14,5 16,0 16,3 16,6 16,2 15,4 15,6 16,7 14,8 12,8 12,7
Sydl. Australien 16.000 85,0 12,1 15,1 17,8 15,2 11,7 11,0 11,4 13,0 13,7 10,4 12,7 12,1
Sumatra 9.300 90,0 12,1 15,2 18,2 18,5 18,5 17,3 15,8 16,5 14,0 12,5 11,1 9,7
Indiske Ocean 10.100 115,9 10,9 14,8 19,3 19,4 20,0 19,1 17,1 17,9 15,7 13,7 12,0 8,7
Madagaskar 8.300 146,0 10,1 12,4 18,1 19,6 20,3 20,6 19,2 19,8 22,1 22,4 16,9 13,9
Syd Afrika 10.100 171,3 8,5 6,2 11,2 19,8 19,8 20,4 20,2 20,5 15,5 10,1 9,0 7,6
Middelhavet 2.200 181,0 9,8 9,2 12,2 14,6 16,1 16,6 16,4 14,8 14,8 17,3 16,0 12,1
Antarktis 13.600 202,5 9,4 9,4 8,7 8,7 15,0 17,9 19,4 19,2 19,7 13,6 10,1 9,7
Kanariske Øer 3.500 226,9 13,0 10,7 12,9 17,3 18,8 17,3 17,6 16,9 17,7 21,6 21,0 16,2
Argentina 11.900 232,4 13,4 10,8 11,9 7,9 10,4 17,4 17,9 17,3 17,8 21,8 21,5 16,7
Peru 11.000 264,1 13,4 10,7 11,5 14,0 11,6 14,5 16,5 16,0 15,4 17,7 19,5 16,7
Vestindien 8.100 289,6 13,1 11,2 10,0 8,0 9,1 14,3 16,3 15,5 14,7 15,5 16,8 15,7
New York 6.100 291,4 13,1 11,3 10,1 9,6 12,6 15,5 15,4 15,5 14,7 15,4 16,1 15,6
Vest Grønland 3.600 313,6 12,6 11.8 12,9 14,3 15,4 15,7 15,8 15,4 14,4 14,7 15,3 14,4
San Francisco 8.800 324,5 12,6 12,3 12,4 11,8 10,2 9,9 12,1 14,1 14,5 14,4 14,6 14,0
Sydl. Stillehav 16.200 328.6 12,6 12,4 12,5 13,6 14,4 11,6 8,4 8,9 14,5 14,3 14,4 13,8
Hawaii 12.000 356,4 12,6 12,9 13,0 14,1 15,3 15,8 13,3 11,6 14,3 13,9 13,6 13,1

IC211E PLL 2 m transceiver med digitalskala og 2 
VFO'er. FM/CW/SSB, 10 W out. Indbygget, ja faktisk 
alt hvad den kræsne amator har brug for... kr. 5.750,00

IC 215 Bærebar 2 m FM transceiver. 15 kanaler, 3 W 
out. Udseende og storrelse som IC 202. Leveres med 
12 kanaler, m ikro fon, bærerem, 
ba tterie rm . m ..................................................kr. 1.985,00

IC 240 Programerbar FM transceiver (ingen x-taller) 
med 22 kanaler. Leveres med 1750 Hz toneopkald og 
programeret til RO-R9 samt 145.250/500/525/550/575, 
incl. m ikrofon og øvrigt tilb e h ø r................ kr. 2.185,00

IC 245 PLL mobil 2 m transceiver. FM/CW/SSB, 10 W 
out. PLL-VFO, duplex/sim plex, AGC fast/slow, NB, 
RIT, toneopkald. Leveres komplet med mikrofon, alle 
stik, kabler og beslag.................................... kr. 3.985,00

IC 202 Bærebar 2 m SSB transceiver. VFO fra 144,0 til 
144,4 i to områder. Mulighed for 3 ekstra områder. 3 W 
out. Komplet med m ikrofon, bærerem og 
b a tte r ie r...........................................................kr. 2.285,00

Alle p rise re r incl. moms. Ring efter nærmere oplysnin
ger. Vi sæ lger gerne på afbeta ling.

Husk vort ovrige program: DRAKE, Yaseu-Musen, 
TRIO-KENWOOD, Standard, Hy-Gain, J-beam, Cush- 
Craft, CDE, M icrowalve, Europa, ATLAS m. m.

Nyt fra IC O M

Linear PA-TRIN FM/SSB
2M3-30L 3 W in/30 W o u t ............................  kr. 1050,00

2M10-70L 10 W in/70 W o u t ........................  kr. 1350,00

2M10-80 10 W in/80 W out ..........................  kr. 1550,00

m ELECTRONIC
Bogfinkevej 7, Kraghave  
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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/  Redaktion: O Z9SW, Jørgen Brandi,
/  Vorgod Østerbyvej 15, 692G Videbæk, tlf. (07) 16 61 36.

T estresu lta t

Hermed fø lger resultatet af Marconi Memorial contest 
november 1976:

1. DJ2MG FJ26d 237 QSO 69.812 points
2. DJ3IWA DJ26a 225 QSO 54.278 points
3. DL1BU EJ45g 198 QSO 42.153 points
4. DKØBC EI20d 186 QSO 41.838 points
5. SM7FJE GQ56b 103 QSO 41.170 points

166. OZ5WF GP24f 12 QSO 2.091 points
183. OZ8T GP01 b 11 QSO 1.574 points
215 deltagere

Portable afdeling
1. DKØBN/p DJ09b 242 QSO 60.530 points
2. I2ZZZ/2 EE07b 142 QSO 45.269 points
3. OK1 AGE/p HK29b 139 QSO 38.915 points
4. HG5KEB JH25a 126 QSO 36.364 points
5. DJ9MH/P EK60b 155 QSO 35.311 points

69. OZ8RY/a GP61 j 23 QSO 4.497 points
70. OZ2DP/a GP24f 19 QSO 3.755 points

EDR's M artstest 1977
1. OZ3WU 176 QSO 39.089 points
2. SM7FJE 111 QSO 38.965 points
3. SM7WT 95 QSO 35.352 points
4. OZ1ALF 130 QSO 25.937 points
5. OZ1EME 99 QSO 22.631 points
6. OZ6IP/a 75 QSO 14.105 points
7. OZ9HBO/a 63 QSO 11.545 points
8. SK5ID 65 QSO 10.560 points
9 SK5ID 65 QSO 10.560 points
9. SM5BEI 50 QSO 9.831 points

10. OZ5ESB/a 58 QSO 8.428 points
11. SMØFUO 51 QSO 6.884 points
12. OZ1BVJ 40 QSO 6.122 points
13. SM3COL 29 QSO 5.999 points
14. OZ1CUY 42 QSO 5806 points
15. OZ5WF 39 QSO 5.597 points
16. OZ1AFO 34 QSO 5.013 points
17. SM7BHH 21 QSO 4.598 points
18. OZ6HY 30 QSO 3.797 points
19. OZ6JI 36 QSO 3.793 points
20. OZ6KH 76 QSO 3.523 points
21. OZ6EDR 56 QSO 2.956 points
22. LA2PT 8 QSO 2.429 points
23. OZ1AOJ 45 QSO 2.074 points
24. OZ1AXJ 40 QSO 1.612 points
25. SM4BTF 15 QSO 1.556 points
26. OZ9NN 11 QSO 1.510 points
27. OZ6IW 20 QSO 1.499 points
28. SM1HOW 11 QSO 1.345 points
29. OZ8T 6 QSO 970 points
30. SM5HJY 11 QSO 549 points
31. OZ1EM 10 QSO 254 points
32. SM5GJR/5P 6 QSO 171 points
Checklogs: OZ1BEZ. OZ9TJ, OZ8RY.

OZ9SW

O scar 7 o rb it param etre
Fra 16. maj til 15. juni 1977.

Mode: Orbit: Dato: TidGMT: Long
B-Q 11430 16. maj 0121 73.6
A 11442 17. maj 0021 58.4
B-X 11455 18. maj 0115 72.0
A 11467 19. maj 0014 56.8
B 11480 20. maj 0109 70.4
A 11492 21. maj 0008 55.3
B 11505 22. maj 0102 68.9
A 11517 23. maj 0002 53.7
B 11530 24. maj 0056 67.3
A-X 11543 25. maj 0150 80.9
B 11555 26. maj 0049 65.7
A 11568 27. maj 0144 79.3
B 11580 28. maj 0043 64.1
A 11593 29. maj 0137 77.7
B-Q 11605 30. maj 0037 62.6
A 11618 31. maj 0131 76.1
B-Q 11630 1. uni 0030 61.0
B-Q 11643 2. uni 0125 74.6
B-Q 11655 3. uni 0024 59.4
A 11668 4. uni 0118 73.0
B 11680 5. uni 0018 57.8
A 11693 6. uni 0112 71.4
B 11705 7. uni 0011 56.3
A-X 11718 8. uni 0105 69.8
B 11730 9. uni 0005 54.7
A 11743 10. uni 0059 68.3
B 11756 11. uni 0153 81.9
A 11768 12. uni 0053 66.7
B-Q 11781 13. uni 0147 80.3
A 11793 14. uni 0046 65.1
B-X 11806 15. uni 0141 78.7

Mode A = 2 til 10 m repeater.
Mode B = 70 cm til 2 m repeater.
Mode X = Normal tra fik ikke tilladt.
Mode Q = Max. effekt 10 W ERP.

MS sked LZ1AB

LZ1AB. Vassil, meddeler i et brev, at han i den kommende 
»Es-sæson« vil være QRV på 2 m fra sin hjemme QTH Sofia 
(LC27d) undtagen 2 uger, fra 4. til 17. ju li, hvor han vil operere 
som LZ1AB/p fra et sommerhus ved Sorte havet (NC59d).

Stationen han benytter består af en IC201 + PA (mindst 100 
W output) og en 16. el. long yagi.

Ved meteor scatter forb inde lser benytter han endvidere en 
ETM-4C memory key og en 4-speed tape recorder.

MS sked kan aftales. LZ IA B ’s adresse: Vassil Terziev, 
LZ1AB, P. O. Box 311, Sofia, Bulgaria.

Alle MS-QSO'er vil blive kørt pa 144,055 MHz (CW), der også 
benyttes til normale CW CQ opkald. Desuden vil han hele 
sommeren fortrinsv is  køre på frekvenserne: 144,300 MHz SSB 
eller 144,555 MHz (FM og SSB).

Vy 73 de OZ8SL
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A ktiv ite ts tes ten
Apriltesten gav folgende placeringer:

SSB afdeling:
1. OZ2GZ/a 65 QSO 349 points
2. OZ1ALF 51 QSO 317 points
3. OZ1ABE 50 QSO 240 points
4. OZ6CE 54 QSO 222 points
5. OZ1BEZ 49 QSO 203 points
6. OZ3UN 54 QSO 194 points
7. OZ4EM 36 QSO 174 points
8. OZ9NN 42 QSO 168 points
9. OZ1BYL/a 50 QSO 164 points

10. OZ1BEC 45 QSO 148 points
11. OZ8PG 41 QSO 146 points
12. OZ8QD 42 QSO 145 points
13. OZ1AOJ 28 QSO 142 points
14. OZ1CUY 33 QSO 139 points
15. OZ1RH 49 QSO 136 points
16. OZ1BVJ 32 QSO 134 points
17. OZ1ATQ 35 QSO 128 points
18. OZ6IW 45 QSO 120 points
19. OZ9WJ 32 QSO 117 points
20. OZ1BQN 36 QSO 112 points
21. OZ6HY 23 QSO 111 points
22. OZ1DBY 37 QSO 94 points
23. OZ1BNZ 29 QSO 91 points
24. OZ1CBD 23 QSO 78 points
25. OZ1CTC 25 QSO 77 points
26. OZ1BRJ 29 QSO 76 points
27. OZ1AVG 30 QSO 75 points
28. OZ5WT/a 29 QSO 75 points
29. OZ1QQ/a 16 QSO 71 points
30. OZ1AFO 29 QSO 66 points
31. OZ4EDR 17 QSO 59 points
32. OZ3XD 25 QSO 53 points
33. OZ1DCL 17 QSO 48 points
34. OZ9HBO/a 17 QSO 39 points
35. OZ1CJV 10 QSO 38 points
36. OZ4DZ 12 QSO 32 points
37. OZ1AEE 10 QSO 23 points
38. OZ4HAM 9 QSO 13 points
39. OZ9TD 4 QSO 8 points

Alt i VHF-udstyr

H  ELECTRONIC
Bogfinkevej 7, Kraghave 
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70

T estresu lta t
Hermed fø lger resultatet af Region I VHF contesten 1976.

1. DC8RLA DJ26a 692 QSO 178.107 points
2. DL0 RI EK08f 560 QSO 115.418 points
3. DM5TI/a FK24j 494 QSO 114.330 points
4. OZ5TE FP57b 301 QSO 101.670 points
5. DL8PCA EK37f 509 QSO 93.759 points

22. OZ3WU/a EP75a 227 QSO 66.441 points
27. OZ1OZ EP17e 183 QSO 56.288 points
29. OZ6O L FP50e 180 QSO 54.867 points
58. OZ6YM FP08j 131 QSO 37.907 p .ints
87. OZ6TW/a EP50d 122 QSO 27.950 points

171. OZ5ESB/a EP43h 72 QSO 17.394 points
222. OZ8H/a EP10h 67 QSO 12.669 points
364. OZ1CEX ER50b 17 QSO 3.047 points
405. OZ4EDR HP74a 8 QSO 1.343 points
410. OZ8T GOOIb 8 QSO 1.090 points
416. OZ9HN FQ45j 6 QSO 880 points
430 deltagere

Portable afdeling
1. F6CVN/a CI04e 475 QSO 179.061 points
2. OK1 KTL/p GK45d 501 QSO 146.181 points
3. GK45f 482 QSO 132.217 points
3. OK1 KRA/p GK45f 482 QSO 132.217 points
5. DK5PD/LX CJ20a 442 QSO 122.360 points

322. OZ8RY/p GP61j 54 QSO 11.020 points

388 deltagere.

FM afdeling:
1. OZ6KH 53 QSO 126 points
2. OZ1AXJ 43 QSO 76 points
3. OZ5SC 32 QSO 66 points
4. OZ1ALK/a 27 QSO 44 points
5. OZ5GI 23 QSO 38 points
6. OZ1CPM 14 QSO 34 points
7. OZ1AZG 14 QSO 33 points
8. OZ1AAY 17 QSO 26 points
9. OZ1ASP 25 QSO 25 points

OZ4OW 25 QSO 25 points
OZ1CSX 25 QSO 25 points

10. OZ1UU 24 QSO 24 points
11. OZ9JV 23 QSO 23 points
12. OZ1OQ 12 QSO 23 points
13. OZ4HAM 22 QSO 22 points

OZ1CSI 22 QSO 22 points
14. OZ4EDR 17 QSO 17 points
15. OZ4DZ 16 QSO 16 points
16. OZ4EM 13 QSO 13 points
17. OZ1BKD 10 QSO 12 points
144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19,00- 23,59 
DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive 
måned.

11 element 2 m DX antenne

Her er Danmarks nationalantenne, flere hundrede er solgt over hele 
landet. Gain 13 dB. Front/back 30 dB. Boom 3,45 m. Vægt 3,1 kg. Åb- 
n ingsvinkel 38°. Kabeltils lutning 5 0 -  60 Ohm eller 240 Ohm. Balun og 
vandtæ t kabelhus medfølger. Solid dobbeltboom  der kan adskilles, 
de rfo r let transport og forsendelse med postvæsenet. Hele antennen 
e r e loxeret og derfo r særlig vejrbestandig. Vesttysk kvalitet.
Pris kun 175,- kr. incl. moms frag tfrit ved forudbetaling på giro 
2 19 23 49 e llers efterkrav +  gebyr. 4 stk. 600,- kr.
Lageret er fy ld t til sommerens antenneopsætninger!
Belcom  Liner 2,10 W SSB på 2 m , p r is .................................  2.695,- kr.
Se OZ jun i 1974, side 206. -  Et demoapparat kun .............  1.995,- kr.
500 W lineæ rt PA-trin til 2 m med 8874, pris f r a .................  4.700,- kr.

ELECTRONICS IMPORT
v / OZ1RH, P. Preben-Hansen

Marievej 21, 2740 Skovlunde. Tlf. (02) 94 99 32 aften
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Redaktion: OZ9SW. Jorgen Brandi,
Vorgod Østerbyvej 15, 6920 Videbæk, tlf. (07) 16 61 36. U n d  [A

Testresu lta t
Hermed fo lger resultatet af Region I UHF contesten 1976. 

432 MHz faste stationer:

1. DC8RAA DJ26a 222 QSO 46.650 points
2. DJ4WGA EK50c 143 QSO 29.154 points
3. ON5NK/a BK29e 127 QSO 29.138 points
4. PAØVV CM72d 131 QSO 26.759 points
5. DK2UO DL74e 152 QSO 26.026 points

46. OZ9PZ/a FP73a 27 QSO 5.737 points
80. OZ3TZ GP23c 18 QSO 3.058 points

179 deltagere

432 MHz portable stationer:

1. F9FT/a CI04e 167 QSO 52.658 points
2. F2TU/p DI76g 170 QSO 45.196 points
3. OK1 KIR/p GK45d 157 QSO 41.603 points
4. PAØMS/p CL57a 185 QSO 40.064 points
5. DKØCO/p FL14f 166 QSO 39.352 points

73. OZ7IS/p FP29g 28 QSO 3.490 points

110 deltagere.

1296 MHz faste stationer:
1. DK2DPX EK64j 25 QSO 3.049 points
2. DL9GU EJ33a 20 QSO 2.334 points
3. DKOTD EJ04e 20 QSO 1.912 points
4. PAØVV CM72d 18 QSO 1.830 points
5. PAØTHT DM65h 17 QSO 1.440 points

43 deltagere.

IC O M L
IC-211E 2 m SSB/CW/FM, 7-ciffer digitalskala, 2 
VFO'er, 0-10 W kontinuert variable output, toneop
kald, repeater normal og reverse, tilslutning for 
scanner, frekvenstastatur m. m., 220 V/12 V.
Kr. 5750,00 incl. moms.
IC-245 2 m SSB/CW/FM mobil, 10 W out, toneop
kald, repeater, tilslutn. for scanner og frekvensta
statur. Kr. 3985,00 incl. moms.
IC-240 2 m FM mobil programmerbar (ingen kry
staller), 22 kanaler efter eget valg, forprogrammeret 
R0-R9 og 145,250/500/525/550/575. Toneopkald, 
m ikrofon, mobilbeslag m. m. Kr. 2185,00 incl. 
moms.
IC-215 Portabel 2 m FM, 0,5 W eller 3 W out, 15 ka
naler, 12 bestykket (R0-R9 + 145,500 + 145,550). 
Antenne, m ikrofon og bærerem medfølger.
Kr. 1985,00 incl. moms.
IC-202 3 W SSB/CW portabel, 144,0-144,4 MHz 
med plads til yderligere 400 kHz (Oscar eller Bea- 
con). Med m ikrofon, batterier, bærerem.
Kr. 2285,00 incl. moms.

Vy 73, OZ4SX, Svend

1296 MHz portable stationer:
1. OK1 KIR/p GK45d 24 QSO 5.367 points
2. PAØMS/p CL57a 28 QSO 3.860 points
3. DC9ZU/p DL76a 28 QSO 3.128 points
4. OK1 A lB /p HK29b 13 QSO 2.431 points
5. G3W IR/p ZL26f 9 QSO 1.929 points

39 deltagere.

EDR's m artstest UHF 1977
1. OZ7LX 17 QSO 2.043 points
2. OZ3TZ 19 QSO 1.775 points
3. OZ7IS 13 QSO 1.079 points
4. SM4BTF 3 QSO 92 points

A ktiv ite ts tes ten

Apriltesten gav folgende placeringer:
1. OZ7IS 17/4 QSO 81 points
2. OZ3SW 14/4 QSO 81 points
3. OZ7LX 10/4 QSO 57 points
4. OZ1BYL 3 QSO 3 points
UHF - SHF aktivitetstest den 1. torsdag i maneden kl. 19.00- 
23.59 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive 
maned.

OZ9SW

Ekstra tilbehør: IC-3PS strømforsyning for IC202/ 
215, IC-20L PA-trin. IC-SM2 bordmikrofon m/ forst. 
BC-20 akkum ulatorer med ladereg.
NB! Priser gælder kun for nuværende lager. 
Rekvirer venligst yderligere data.

<D

-  NORAD " ■-------  08-96 01 88*  ^  M *. »  »  9800 H jørring
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Kom plet 2 m eter modtagermodul med plads til
12 kanaler, fæ rdigbygget på print 120x100 mm. 
Følsomhed 0,5 uV, krystalfilter, dual gate mos- 
fet i HF-trin og blander, squelch, udtag for 
S-meter, 2 W LF udgangseffekt.
Pris med kanal bestykket N.kr. 480,00.

pol E L E C T R O N I C S  3191 Horten, Norge

I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

/  Redaktion: OZ3WP, W alther Panitzsch, 
/  Esplanaden 46, 1263 København K. Wm SSTV&TV i /

Desværre var vi ikke klar over. at der den 19. og 20. marts lob 
en »SSTV-contest«.

Jeg fik  45 forskellige »SSTV-stationer« ind på skærmen. 
Foruden hele Europa var der mange amerikanere, japanere og 
brasilianere. HC1BU så jeg havde 65 forskellige kontakter. Jeg 
så ikke et eneste billed-kun call, rpt og nummer. (Hver sin 
lyst).

Via udenlandske stn /s så jeg, at OZ4UY tog del i contesten.
Der var nogle s tn ’s, der havde en meget dårlig kvalitet. 

Kontrasten var ringe dårlig belysning. Her i OZ ville man have 
påtalt denne kvalitet. Der var ingen forstyrrelser fra ander stn's 
hvad der ofte er i »STTV-båndet«.

Mine hæ fter er udsendt i ca. 50 eksemplarer. OY6FRA og 
OX3AB har også fået dem tilsendt. På OY er der en OM med 
SSTV.

OZ1ARN og OZ3WP har ofte SSTV-qso på 20 meter. Skæ
vingen og København på jordbølge er dog en god bid vej. Man 
skulle  i de sene nattetimer benytte 40 og 20 meter mere og af
laste 144,7. OZ3FO havde direkte QSO med Randers forleden.

Desværre er 80 meter overfyldt om søndagen kl. 11. Jeg 
har overfor DL2RZ påtalt, at tysker ligger i timevis med et 
billede og først senere oplyser sit call. Han optager QRG’en og 
burde i det m indste vige ud til siden. Tester du for BCI. så 
bemærk det.

OZ1AT har oplyst mig, at repeateren »Kig-ud« Frederiks
havn er qrv fo r »SSTV« hver torsdag fra 20 til 21. Det er »R9«. 
(145,225 ind og 145,825 ud) Befinder sig 180 m over havet. 
(Rådhustårnet i København er 105 m). Der vil også blive kørt 
CW og RTTY over »Kig ud«. OZ1 AT og OZ4FK kan sikkert give 
flere op lysn inger om tiderne.

29.-3. g ik det nogenlunde på »Vejrhøj«. Desværre ver der en 
amatør, der havde »glemt« sin bærebølge på »Vejrhøj«.

31.-3. var OZ1AMF meget aktiv og OZ1CHK flink med rp t’s. 
Forholdene æ ndrede sig fra minut til minut.

OZ8BX foreslår, at vi skal sende nogle testbilleder i længere 
tid. Vi er for hurtige. Måske burde man starte med testbilleder 
inden vi går rig tig t i gang. Det gør jo »storebror« også.

12.-4. g ik det ufb. på »Vejrhøj«. Næstved og Randers så hin
anden fin t. Det med testbilledet fald t i god jord.

14.-4. g ik det fin t fra 22,00 til 22,42. Så måtte vi slutte, da et 
»statisk regnvejr« ødelagde det fo r os. OZ1 RO med et watt og 
OZ8KZ klarede sig fin t. Det var de sidste ankomne »SSTV- 
hams, der forsøgte lykken på »Vejrhøj«. Efter 23,00 var det 
atter gode forho ld , men vi overholder jo  tiderne.

0Z3WQsse-r-frstole e rq f-h
OZ1AYH og OZ4FF pa Bornholm  skulle snart være QRV. 
Hvis en afd. med interesse fo r SSTV har noget på hjertet, så 

send det til m ig eller direkte til OZ6PN. »STTV-spalten« er 
åben fo r alle.

OZ3WP

Werner Radio
SLOW SCAN TV

O tterup, (09) 82 33 33 A lborg , (08) 18 56 93
OZ8BW, Werner OZ7OU, Kurt
Hele dagen Hele dagen

Kbh.NV., (01) 19 25 87
OZ8PV, Jørgen 
Kl. 17-19. lø. 9-12
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Redaktion: OZ1QF, Helmuth Christensen, Violvej 2, 
6270 Tønder, tlf. (04) 72 21 51.

M olbo jag t 1977.
Så er Århusrævenes gode ven »MIKKEL MOLBO« igen på vej 
til Mols fo r at gemme sig. Derfor inviterer vi alle danske 
RÆVEJÆGERE til at komme og hjælpe os med at finde ham. 
Det er i år den 21.-5. vi skal finde ham og kortet er A2216 KALØ 
1:40.000.

Modested er som sædvanlig ved Kalø Slotsruin kl. 19,00 prc. 
Sendetider.

Ræv A sender fra kl. 19,30 til kl. 19,31 sidste udsendelse fra 
22,00-22,01.
Ræv U sender fra 19,31-19,32 til 22,01-22,02.
Ræv V sender fra 19,32-19,33 til 22,02-22,03.

Rævene modtager startkort til kl. 22,09.
Startgebyret er 20,00 kr. og der er præmier til de tre bedste 

hold.
I øvrigt køres jagten efter EDR's rævereglement.
Øvrige spørgsmål og evt. tilm eld ing til:

ÅRHUSRÆVENE:
OZ4VW/Arne 
Tlf. (06) 92 74 28.

Store Ø stjyske Rævejagt 1977.
EDR-Århus's rævejægere afholder som sædvanlig »SØR« 
denne gang i week-enden den 18.-19.-6 1977.

Kortet jagten afvikles på hedder 1215 III Karup.
Mødeplads og overnatning:
V iborg So-camping, Vinkelvej. 8800 Viborg, tlf. 06-61 1111 
Campingpladsen ligger lige ved siden af Idrætshojskolen. 
Hvis undertegnede skal bestille kort skal de bestilles inden 

den 25.-5. 1977. Yderligere information i næste OZ. 
T ilm e ld ing til:

OZ4VW, Arne Fast Hansen 
Drammelstrupvej 296 
8355 Ny-Solbjerg 
06-92 74 28 mellem 18-19.

DM i ræ vejagt.
Årets DM bliver arrangeret af Kolding i Week-enden 17. og 18. 
september.

Nærmere senere.
OZ1QF

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ9JB, Jørgen Badstue,
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand. 
Tlf. (02) 73 29 97

KREDS

1
AMAGER

Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (02) 73 29 97.

Nu er det igen blevet tid at skrive det sidste afdelingsprogram 
inden sommerferien. Jeg synes ellers, at jeg lige har skrevet 
om vatskæg og træsko.

Det går hurtig t, men derfor kan man også huske, hvordan 
situationen var fo r et par måneder siden. Det kan se ud, som 
om interessen fo r afdelingen er faldet. Jeg tro r nu Ikke, det er 
tilfæ ldet. Måske har vi lavet programpunkter, som ikke har 
været så heldige, set på den måde, at kun et fåtal af 
medlemmerne har haft interesse i det pågældende. Dette fåtal 
har været fo rske llig t fra gang til gang, så alt i alt har alle nok 
fået noget ud af det. I fremtiden vil vi bestræbe os på at skifte 
mellem specielle emner og generelle emner i vore program
mer. På den anden side vil vi da også forvente at se flere af 
vore medlemmer til møderne. Desuden -  man kunne da også

prøve at interessere sig fo r noget nyt og komme til en af de 
mere specielle aftener. Man skal jo ikke være ensidig.

Program:
19. maj: Kr. Himmelfartsdag, intet møde.
26. maj: Vi får besog af OZ3SW og OZ3RY, som vil fortæ lle og 
dem onstrere ATV. ATV står fo r amatør TV. og har intet med 
slow  scan TV at gøre. Det er ganske alm indelig fast scan TV, 
som vi kender det fra fjernsynet, blot overført til amatørbån
dene. Det er givet, at mange er interesseret om at hore og se 
am atørbygget TV udstyr, så kom i god tid  for at få en god 
plads.
2. jun i: Klubaften.
9. jun i: OZ1FQ vil igen øse af sin enorme viden. Denne gang er 
em net operatorforstæ rkere. Disse indgår mere og mere i 
amatørgrej, så her er en chance for at komme til at forstå, hvad 
der foregår inden i en sådan dims.
16. jun i: Ferieafslutning. Tag XYL/YL med til en hyggelig 
aften.

Ræ vejagt
Den 12. jun i arrangeres der en gåjagt på Amager for hele 
fam ilien. Når jeg skriver hele fam ilien, mener jeg det. Dvs. at 
både bedstemor og lille Nefatitte på tre år skal med. Hunden

ENEFORHANDLER AF

BEIAFON
PRODUKTER ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V ■ TELEFON 01-31 02 73
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kan bære madkurven. Nærmere oplysninger i afdelingen. KØBENHAVN

Sidst, men ikke mindst: Det er på høje tid at få betalt 
afdelingskontingentet. Benyt det tilsendte girokort, eller betal 
i afdelingen.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegaarden, Dynamovej 1-3.
Mode: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, Christofferallé 29, 
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1CGB, Bendt Krautwald-Rasmussen,
Baltorpvej 74, 1. tv., 2750 Ballerup, tlf. (02) 97 76 17.
Kass.: OZ1BTS, Alex Poulsen, Højvangen 66,
2860 Søborg, tlf. (01) 69 53 18.
Afd. girokonto: 4 25 18 73.

Afdelingens medlemmer kan i tidsrummet 1 ./7 .-8 ./7 . 1977 
deltage i Grønnegårdens sommerlejr, som i år vil komme til at 
ligge ved Hulerup Strand, imellem Gilleleje og Hornbæk. 
Medlemmer, der ønsker at deltage, bedes snarest melde sig til.

løvrig t kan medlemmerne glæde sig over en ny 2 m station, 
som vi har fået til d isposition, det er en TS700G.

Vy 73 de OZ1CGB, Bendt.

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
Konst. fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ8RU, Rubæk Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. 49 05 87.
Kass.: Esther Griis, Krogsten Allé 52 a, 2650 Hvidovre,
tlf. (01) 78 25 47.
Afd. girokonto: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

Den 19. april 1977 afholdt afdelingen ordinæ r generalfor
sam ling. Til d irigent blev valgt OZ3BC som erstatning for 
OZ3SH, der på grund af en lille  udflugt til hovedlandet nåede 
fo r sent frem. Formandens beretning om året, der svandt, 
blev godkendt, ligesom regnskabet blev det. Kontingentet 
blev fastsat uforandret. Størstedelen af bestyrelsen var på 
valg, med følgende resultat: Formand: OZ1ADX, sekretær 
OZ8RU. næstformand OZ5AV og suppleant OZ1AZW. Endvi
dere blev der oprettet en ny bestyrelsespost til at repræsen
tere de unge under 25 år, der udgør 25 % af foreningens med
lemmer. Denne post blev tilde lt OZ1AGX. Endvidere består be
styrelsen af OZ9NP og Esther er fortsat kasserer. OZ6PK, der 
ikke ønskede at fortsæ tte som sekretær, vil virke som »lokale
manager«. Også OZ1BJM, Allan, måtte afstå fra en bestyrel
sespost på grund af tidnod.

Foråret nærmer sig -  og vi skal så småt til at afslutte 
sæsonen før sommerferierne. Men vi vil ikke holde helt lukket
i sommermånederne. Dog kan det i skrivende stund ikke 
oplyses nøjagtigt, hvorledes og hvornår man har tænkt sig at 
holde »åbent hus«. Men det vil der blive berettet om i 
Medlemsmeddelelserne for juni måned.
Program :

24. maj: P rintfrem stilling.
31. maj: Hvilke antenner skal vi have på huset?

7. jun i: Klubaften.
15. jun i: S lut på sæsonen?

Vy 73 de OZ8RU, Rubæk.

Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Møde: Hver mandag kl. 20.00, QSL-udlevering kl. 19.30-20. 
Fmd.: OZ5IH, I. Wahlgren, Septembervej 223, 2730 Herlev, 
tlf. (01) 31 80 13, aften: (02) 91 38 86.
Sekr.: OZ1SZ, E. Schmelling, Æblevej 16, 2400 NV, 
tlf. 0136 (GO) 4241.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9, 2000 F. 
tlf. 0136 (GO) 1902 v.
Afd. girokonto: 5 05 97 55.
Amatørnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21.
Formanden OZ5IH modtager stof hertil.

Program:
23. maj: Loppemarked. Jo, du læste rigtigt. Vi prøver noget nyt 
og forhåbentlig  sjovt. Find det frem, som I tit har tænkt om: 
Hvad skal vi egentlig med det? Altså alt det, der horer sig til på 
et loppemarked: Malerier, boger o.s.v. Men ingen lopper og 
ikke noget radiogrej, måske lige med undtagelse af en 
krysta lm odtager fra 1923 eller lignende. Men tro nu ikke, at 
afdelingen har opgivet sine sædvanlige, populære auktioner. 
De kommer naturligvis igen til næste sæson, som de plejer.
6. jun i: OZ9KC, Knud, vil fortæ lle om det spændende emne: 
M ikrobølger.
13. jun i: Klubaften.

73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

KREDS

2
HELSINGØR

Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63'.
Mode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FG, Franz Primdahl, Odlnsvej 68. 3000 Helsingør, 
tlf. (03) 10 04 09. *

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Hillerød Fritidshus, Hostrupvej 26.
Fmd.: OZ5JR, Jan Lind Christensen, Skippermosen 21,
3400 Hillerød, tlf. (03) 25 09 09.
Sekr.: OZ1AVN, Ole Rafn Petersen, Grønskiftet 31,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 72 11. *

HOLBÆK
Møde: 1. mandag i hver måned.
Lokale: Østre skole, Holbæk.
Fmd.: OZ1GA, Gerhardt Augustesen, Jørgen Rodsvej 4, 
4300 Holbæk, tlf. (03) 43 67 14.
Sekr.: OZ2XC, Henrik Christiansen,
Østerhavnevej 5^ tv., 4300 Holbæk. *

KALUNDBORG
Lokale: Kordildgade 4, kælderen v/Hobbyhuset.
Møde: 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19,30.
Fmd.: OZ7NI, Nils Overgaard, Lerchenborgvej 85,
4400 Kalundborg, tlf. (03) 51 37 73.
Sekr.: OZ1WI, Åge Hougaard, Set. Olaigade 9,
4400 Kalundborg. *
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KORSØR ROSKILDE
Møde: Manedelig i vinterhalvåret.
Fmd.: OZ3Y, Hans Rossen, Halsevyvel 1, 4220 Korsør, 
tlf. (03) 58 01 02.
Sekr.; OZ4WI, Borge Lykke Frederiksen, Bragesvej 27, 
4220 Korsør, tlf. (03) 57 52 38.

★

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave,
4800 Nykøbing F l„ tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ2QF, Jørgen Petersen, 4734 Allerslev.
Kass.: OZ1BVU, Mogens Henriksen, Fanøvej 4,
4800 Nykøbing Fl.
Afd. girokonto: 6 25 98 55.

Klubaften mandag den 23. maj kl. 19,30. Emne: Generalfor
samling.

Ordinæ r generalforsam ling afholdes mandag den 23. maj. 
Dagsorden ifølge vedtægter.
1. Valg af d irigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren frem læ gger det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

På valg er kasserer og sekretær. -  Mød op, så du kan få 
indflydelse på, hvad der skal ske i afdelingen i den kommende 
tid.

Vel mødt.
Vy 73 de OZ2QF, Jørgen.

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rødbyvej, Nakskov.
Møde: Torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CUN, Knud Nielsen, Avneavej 3, 4900 Nakskov, 
tlf. (03) 92 33 67 efter 18.00. ★

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ8VN, Vagn Nielsen, Bakkebøllevej 147,
4774 Nyrød, tlf. (03) 78 64 55.
Sekr.: OZ8NU, Preben Hemmingsen, Tjørnevej 2, Fensmark, 
4700 Næstved.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.

På afdelingens generalforsam ling den 12. april blev OZ8VN 
valgt til formand, idet OZ5LI ikke ønskede genvalg. Bestyrel
sen består således idag af OZ8VN, OZ1BUZ, OZ9QF, OZ7YX 
og OZ8NU.

Der blev nedsat et nyt ræveudvalg bestående af OZ5FZ, 
OZ8BO og Toftvad, en sammensætning der lover godt for den 
kommende sæsons jagter.

De frem tid ige aktiviteter vil blive opslået i klubben. 
L iibeck-besøget finder i år sted i dagene 13.-15. maj.

Bestyrelsen vil søge at øge tilgangen af nye medlemmer og vi 
håber også frem tid ig  at se alle de gamle medlemmer til vore 
arrangementer.

Vy 73 de OZ8NU, Preben.

Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jørgen Kristoffersen, Roskildevej 135,
3600 Frederikssund.
Kass.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Fløng, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.

Program:
19. maj: Intet møde.
26. maj: 5DX vil fortæ lle om radioamatørernes internationale 
samarbejde.
2. jun i: Mekanisk arbejde.
9. jun i: Kaffeklub.
16. jun i: Sidste aften inden sommerferien, behandling af valg 
t il HBs repræsentantskab, planlægning af næste sæsons 
aktiviteter.
Efter ferien påbegyndes morsekursus 2. mødeaften i den nye 
sæson.
18. august: Vi starter påny sæsonen.

Vy 73 de OZ8JK, Jørgen.

SORØ
Call: OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30, Sorø.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ2WN, Bent Nielsen, Enghavevej 1, 4180 Sorø, 
tlf. (03) 63 26 93.
Kass.: OZ4NO, Niels N. Olsen, Bredahlsvej 3, 4100 Sorø.

★

KREDS

3
NYBORG

Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg, 
tlf. (09) 31 31 18.
Kass.: Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. girokonto: 5 04 87 53.

Torsdag den 16. jun i er sidste klubaften før sommerferien og 
den bliver ikke som den plejer. Vi gemmer festlighederne til 
s idst i august, hvor vi slår 2 jubilæ er sammen. -  Nærmere 
herom i ju li OZ.

Vy 73 de Inge.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 90 m. indgang fra Roersvej.
Møde hvor intet andet er anført: mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AMB, Finn Hetebrugge, Skjoldsvej 32,
5200 Odense vest.
Kontingent pr. 1. okt. og 1. april er kr. 50,-.
Giro nr. 5 08 64 34.

★
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SVENDBORG
Lokale: Rantzausmlndevej 196-198.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, S immerbolle Kirkevej 4,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ7XH, Chr. Hansen, Glarmestervej 2,
5700 Svendborg, tlf. (09) 21 41 66.

Vi siger hermed tak til OZ7CH fo r hans interessante og 
læ rerige foredrag torsdag den 30. marts.

Den årlige generalforsam ling i Svendborg afd. vil blive 
a fho ld t den 11. jun i 1977. Nærmere oplysning vil blive givet i 
afd.

Vy 73 de OZ9EG, Eli.

Hovedbestyrelses medl.:

OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen 
Ringvejen 101, 9850 Hirtshals 
Tlf. (08) 94 22 24.

KREDS

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: Elling gl. kommunekontor.
Møde: 2. og 4. mandag i hver måned.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1 MC, Morris Christiansen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m otorkontor, Tinggade 2, Hadsund. 
Møde: Mandag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9.

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8NR, Poul Schjødt Jensen, Mursejlervej 4,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 63 45.
Sekr.: OZ1CEX, Jørgen G. Elsborg, Højdedraget 9,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 35 39.
Kass.: OZ9TY, Tage Skjoldager, Hanstedgade 14,
9850 Hirtshals, tlf. (08) 94 31 58.
Afdelingens girokonto: 23 99 27.

Program:
Tirsdag den 17. maj: K lubaften (rævemodtagere).
Tirsdag den 24. maj: K lubaften (rævemodtagere).
Tirsdag den 31. maj: Alm. klubaften.
Tirsdag den 7. jun i: A fslutning på Schweitzer-konditoriet.

I forb inde lse med forårets bygning af rævemodtagere vil der 
som ovenfor anført blive råd og bistand i afdelingen, og i 
samme anledning vil der også om ønskeligt blive foranstaltet 
et par prøvejagter. Vedrørende afslutningen den 7. juni kl. 
20,00 på S chw eitzer-konditorie t, så vil den nyvalgte bestyrelse

her få le jlighed til at gøre rede fo r den kommende sæsons 
program, og selvfø lgelig vil der også være mulighed fo r de 
fo rhåbentlig  mange fremmødte medlemmer at komme med 
gode forslag til aktiviteter.

løvrig t kan der allerede nu oplyses om, at der også til 
e fteråret vil blive arrangeret kursus til D-licens og i CW, idet 
læ rerkræ fterne allerede på nuværende tidspunkt har givet 
deres tilsagn.

God som merferie til alle medlemmer og på gensyn tirsdag 
den 6. september.

Vy 73 de OZ1CEX, Jørgen.

VENDSYSSEL-ARRANGEMENT
Vi arrangerer en ud flugt t il Flyvestation Ålborg onsdag 
den 18. maj. Selve arrangementet begynder kl. 19,30 
og fo r at nå frem i tide kører vi fra Skagen kl. 18,00 og 
Frederikshavn og Hjørring kl. 18,30. Modestederne b li
ver tilsendt dem, der ønsker at være med. Kaffe og 
brød efter modet å kr. 12,00.

T ilm elding, der er nødvendig, skal ske senest den 7. 
maj til OZ9OW, Box 87, 9990 Skagen.

OZ3EVA - OZ6EVA - OZ9EVA.

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Mågevej 10, tlf. (07) 42 03 59.
Fmd.: OZ1BUO, Carsten Andersen, Mågevej 10,
7500 Holstebro, tlf. (07) 42 03 51.
Sekr.: OZ1AJI, Ove Petersen, Grønlandsvej,
7500 Holstebro, tlf. (07) 42 39 19.
Kass.: OZ1BUR, Ryan Andersen, Mågevej 10.
7500 Holsstebro, tlf. (07) 42 03 51.

*
HURUP

Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsminde skole, Vestervig.
Møde: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ6ZW, Poul Møller Hansen, Fårtoftevej 93,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 37 81.
Kass.: OZ9PK, Søren Erik Nielsen, Brydbjerg,
7755 Bedsted, Thy, tlf. (07) 94 51 80.

★

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Lokale: Røgerivej, Skagen.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9OW, Karl Erik Molbech, Højen Fyr,
9990 Skagen.
Sekr.: OZ8CB, Carl Bæhr, Markvej 107,
9990 Skagen.
Kass.: OZ3NG, Jens Jørgen Bindslev, Ryttervej 42,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 58.

Venner, det er nu, vi har brug fo r jer. Vi er ved at få indrettet 
vort klublokale og mangler nogle hænder til at hjælpe.

Vi ser frem til den dag vi kan indvi lokalet, og hvis du 
hjæ lper til b liver vi hurtigere færdig.

Vy 73 de OZ9QW. Karl Erik.
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STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, 7600 Struer, 
tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ6TI, Ole Tidemann, Ydunsvej 5, 7620 Lemvig, 
tlf. (07) 82 16 92.
Kass.: OZ5EX, Borge Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive, 
tlf. (07) 52 41 96.

Indka lde lse  til genera lforsam ling
Der afholdes ord inæ r generalforsamling torsdag den 26. maj 
kl. 20,00 i klublokalet. Dagsorden ifølge lovene.

Vel mødt.

S om m erudflugt
afholdes i år lørdag den 25. juni. Nærmere enkeltheder vil 
frem kom m e ved opslag i klubben.

Vel mødt.
P.b.v. - Hjalmar.

Efter besøget kører vi tilbage over hovedvejen til Vejrumbro, 
hvor der er bestilt kaffe til kl. ca. 21,00 på Ålekroen. Vi regner 
med at besigtige stationen og få noget forta lt om jævn- 
spæ ndingsledningen til Norge m.m.

Vy 73 de OZ5LD, Leo.

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 900 Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Lindenborgvej 75, 9200 Ålborg 
SV, tlf. (08) 18 37 90.
Sekr.: OZ3MV, Dion Nielsen, Ritavej 17, 9000 Ålborg, 
tlf. (08) 14 45 14.
Kass.: OZ5XD, Claus Lindholt, Svenstrupvej 45,
9230 Svenstrup J „  tlf. (08) 19 10 96.
Afd. girokonto: 5 44 47 99.
Repeaternyt hver mandag kl. 19.00 via OZ3REN.
OZ2NU modtager stof hertil.

VIBORG
Fmd.: OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, Brombærvej 14, tlf. 62 76 34. 
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytorv 5, tlf. 62 98 03.
Kass.: OZ7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7, tlf. 63 83 52.

E fter medlemsmødet den 23. marts, blev man enige om at køre 
sommerens ræ vejagter som følgende:

Rævejagt
Onsdag den 25. maj: Lokaljagt kl. 19,30, kort Viborg. 
Mandag den 6. juni: Fællesjagt kl. 19,30, kort Holstebro. 
Onsdag den 8. jun i: Lokaljagt kl. 19,30, kort Struer.
Onsdag den 22. juni: Lokaljagt kl. 19,30, kort Karup. 
Ræveudvalget blev sammensat som følgende: OZ3MC, Martin 
- OZ1AEB, Henning, og OZ5LD, Leo.

Skovtur
Lørdag den 11. jun i er der arrangeret en skovtur og en mindre 
gå-rævejagt. Mødested ved P-pladsen ved Birkesø på Gam- 
melstrupvej, syd fo r Dalgas Plantage. Der er off. badestrand. 
Der er mødetid på pladsen senest kl. 13,30 og jagten begynder 
kl. 14,00 og afsluttes kl. 15,00. Kort V iborg. Bagefter jagten er 
der fæ lles kaffebord, hvor man nyder egen medbragt 
therm okaffe og blødt brød, øl m.v.

Det er en fam ilieskovtur, hvor alle er velkomne, også ikke 
rævejægere.

Kort 1215 IV, Viborg, bortset for det nord for Skive, Hjarbæk 
fjo rd  og Skals Å. -  Kort 1115 1, Struer, bortset for det vest for 
8° 4213. -  Kort 1215 III, Karup, bortset for det øst for A13. -  
Kort 1115 II. Holstebro.

Kort haves på lager hos OZ5LD.

G enera lfo rsam ling
Når dette skrives er generalforsamlingen den 27. april endnu 
ikke afholdt, så referatet fra denne kommer først i OZ juni.

Besøg hos ELSAM
Onsdag den 1. juni kl. 19,00 har vi fået lov til at besøge 
Jæ vnspæ ndingsstationen Tjele, der ligger på vejen til Hobro, 
fø r Tjele til venstre.

Program:
Onsdag den 18. maj kl. 20,00: Amatørmodtageren af idag. 
Foredrag af OZ8CZ.
Onsdag den 25. maj: Denne aften er afsat til arbejdet i 
kæ lderetagen.
Torsdag den 26. majkl. 19,00: Rævejagt, kort 1316 IV, Hals. 
Husk tilm eld ing til OZ1BQU, OZ5XD eller OZ8PX.
Onsdag den 1. jun i kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 8. jun i kl. 20,00: Teknisk aften. Beretning fra 
grupperne. Hvad er de bevilgede penge brugt til?
Onsdag den 15. jun i kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 22. jun i kl. 20,00: Ferieafslutning.

Vy 73 de OZ3MV. Dion.

KREDS
Hoved bestyrelsesmedlem 
OZ4EV, Orla B. Petersen, Onsted,
8355 Ny-Solbjerg. Tlf. (06) 92 83 73.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Plantagevej 15, Hjerting, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 16 54 15.
Sekr.: OZ5OH, Ole Gram, Lodsvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Program:
18. maj: Mode.
25. maj: Foredrag, d ig ita ltekn ik II ved OZ1LN.
1. jun i: Auktion.
8. jun i: Mode.
15. jun i: Møde.

Vy 73 de OZ5QH, Ole.
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FREDERICIA KOLDING
Call: OZ1FRD.
Lokale H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Mode: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, Kurt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: OZ1CMT, Ejvind Sørensen, Fælledvej 6 B,
7000 Fredericia.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen,
H. C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14. 
Ungdomsleder: OZ1CLX, Jorgen Jensen, Pjedstedengvej 6, 
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.

Program:
26. maj: Klubaften kl. 19,30.
9. jun i: Klubaften kl. 19,30.

My 73 de OZ-DR1766.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jorn Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give, tlf. (05) 73 22 38. *

GRENÅ
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Torsdag i de ulige uger.
Fmd.: OZ8KU. Charly Andersen, Vestervej 1, 8500 Grenå, 
tlf. (06) 32 25 50. ¥

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EW, Niels Ernholt, Ahornvej 13, 7441 Bording, 
tlf. (06) 86 18 17.

★

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FQ, Frank Pedersen, Lillevej 17, Sejet,
8700 Horsens, tlf. (05) 68 23 75.

Klubbens faste aktivite ter:
Mandag kl. 19.30: Rævejagt -  Mødested: klubhuset.
Tirsdag kl. 19.30: Teknisk kursus.
Onsdag kl. 19.30: Byggeaften.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.

Månedens arrangement:

Onsdag den 18. maj kl. 20,00: Besøg på Chemital i Egebjerg. 
Her vil d irektør Arne Jensen give en rundvisning på fabrikken, 
og vise os det sidste nye indenfor prin t fremstillet og 
faconæ tsning. Endvidere vil Arne Jensen fortæ lle om ætsning 
af forp lader (det må lige være noget fo r dem, der ønsker et 
professionelt tilsn it). Der skal også gores opmærksomt på, at 
der er sket meget nyt siden vi sidst besøgte fabrikken, så glæd 
jer allerede nu til denne aften.

Hvis nogen ønsker kørelejlighed eller eventuel vejvisning, 
bedes de møde op i klubben onsdag den 18. maj kl. 19,30.

My 73 bestyrelsen v/  OZ1BME.

Call: OZ8EDR.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Stenlev, Hegnet 4, Tved, 6000 Kolding, 
tlf. (05) 53 12 78.
Sekr.: OZ8ZW, Gunner Eriksen, Junghansvej 131,
6000 Kolding, tlf. (05) 53 46 23.
Kass.: OZ9DB, Karsten Kjær, Cypresvej 22, 6000 Kolding.

★

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4WS, Jørgen Løkke Sørensen, Rensdyrvej 30, 
8900 Randers, tlf. (06) 43 81 82.
Sekr.: OZ3PJ, Poul R. Jensen, Klintevej 8.
8900 Randers, tlf. (06) 42 00 48.
Kass.: OZ1ATQ, Jul Dørr, Rådmands Boulevard 9,
8900 Randers, tlf. (06) 43 36 03.
Afd. postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.

Onsdag den 30. marts afholdtes den ordinæ re generalforsam
ling. Efter form anden OZ1 AGJ's velkomst til de 11 fremmødte 
medlemmer, valgtes enstemmigt OZ3LR, Carlo, til dirigent. 
Denne takkede fo r valget og indledte efter dagsordenen.

Formanden indledte med mindeord om OZ3RR. Egon 
Sørensen, og gik derefter over til beretning om det svundne 
år.

EDR-prisen g ik  i år til OZ1ALZ, Ivan, for Initiativet til bygning 
af rævemodtagere samt prin tfrem stilling for samme, og såvidt 
vides ligger der endnu nogle print, som kan erhverves.

Kassereren OZ1 IS, Ove, frem lagde det reviderede regnskab, 
som blev godkendt. Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg 
samt 1 suppleant. Efter fintæ llingen kom bestyrelsen til at se 
således ud: Formand OZ4WS, Jørgen. Sekretær OZ3PJ. 
Kasserer OZ1ATQ, Jul. Bestyrelsesmedlemmer OZ3LR, Carlo 
og OZ1ALS, Ivan.

Som noget nyt i klubben og for at holde lidt styr på 
tidsskrifter, blade og bøger, er OZ1BPF, Niels, udnævnt til 
b ib lio tekar, assisteret af OZ3LR, Carlo.

Den 8. juni d.å. indkaldes til ekstraordinæ r generalforsam
ling vedr. æ ndringsforslag til klubbens vedtægter og love. 
så vi henstiller til medlemmerne, at de reserverer denne aften 
fo r at vi kan blive så mange som muligt.

Den 25. maj vil OZ6YO holde et foredrag om kortlæsning. 
Også denne aften håber vi på god tils lu tn ing, idet vi ved, at 
e fter foredraget skulle der ikke være mulighed for at 
medlemmerne ikke kan finde hjem.

Da generalforsam lingen sluttede ca. 23,00, takkede d ir i
genten OZ3LR fo r god ronog orden.

My 73 de OZ3PJ. Poul.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meier, Bogevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ7XN, Lars Nyboe, Trøjelsvej 46, 6760 Ribe, 
tlf. 42 19 58.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g. 6760 Ribe, 
tlf. (05) 42 13 41.

Der har været afholdt generalforsamling den 30. marts. 
Bestyrelsen blev genvalgt. Foreløbig program for 1977: 
Gennemgang af VTS fæ rdiggores. OZ1LN modtageren fæ r
diggøres.

Vy 73 de OZ6QC, Ruben.
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40-ÅRS JUBILÆUM I ÅRHUS AFDELING
Vi inviterer hermed alle radioamatører til at deltage i festlighederne i anledning af EDR Århus afdelings 40-års ju b i
læum den 11. jun i. Festen starter kl. 19,30. idet vi sætter os til et veldækket bord, hvor der vil blive budt påsildem ad- 
der (med tilbehør), smørrebrød og osteanretning, og fortsætter, efter festtalerne, med sang og dans i gården, under 
de kulørte lamper. Musikken leveres af OZ1TT, Tages Oneman-show (han spiller selv med). Festen slutter kl. ?

Der er kaffe og rundstykker til de sidste.
T ilm e ld ing sker til formanden eller på mødeaftenerne. Pris kr. 15,00 pr. kuvert og tilm eld ing senest den 2. juni.
På gensyn i Århus den 11. juni.

Bestyrelsen

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ7DH, Erik Dahl, Jeppe Åkjærsvej 12,
8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 98 04.
Kass.: OZ4XT, Kristian Thomsen, Skovhus, 8620 Kjellerup, 
tlf. (06) 88 80 81.
Afd. girokonto: 9 21 18 88.

Program:
17. maj: Klubaften.
24. maj: OZ5HF fortæ ller om VHF-antenner, fasekabler og 
udbredelsesforho ld på 2 m.
31. maj: Klubaften.
7. jun i: Gennemgang af 7-tone sekvens v / OZ6CY.
14. jun i: Måleaften. Primært fo r alle dem, der endnu Ikke har 
fået liv i deres 7-tone udstyr.

Referat fra generalforsamlingen bringes i næste nummer.
Vy 73 de OZ1AKD, Karsten.

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 
7100 Vejle, tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ1BJT, Poul Lund, Olgasvej 7, 7100 Vejle.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64,
7100 Vejle, tlf. (05) 82 49 27.

Program:
17. maj: Generalforsam ling. (Husk det nu!)
24. maj: Klubaften.
31. maj: Klubaften.
7. jun i: K lubaften. Sidste aften inden ferien.
Ferie til den 23. august.

Husk generalforsam lingen. Kom og giv din mening til 
kende.

Vy 73 og på gensyn OZ1BJT.

ØLGOD
Call: OZ5JYL.
Lokale: Østergade 33, Ansager.
Mode: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl Hansen, Østergade 33,
6823 Ansager, tlf. (05) 29 74 83.
Sekr.: OZ1BVO, Carlo Hansen, Nymarksgade 17,
6870 Ølgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Vestergade 11,
6960 Hvide Sande.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod, ★

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Fung. fmd.: OZ3VE, Viggo Lund Hansen, Lærkevej 44, 
8354 Hov, tlf. (06) 55 65 21.
Sekr.: OZ7FO, Christian Mynster, Grøftehøjparken 5,
8260 Viby J.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, Gudrunsvej 24,
8220 Brabrand.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.

Mandag den 16. maj kl. 19,00: Byggeaften.
Tirsdag den 17. maj kl. 20,00: Kørejagt S.V.
Lørdag den 21. maj kl. 19,30: Molbojagt. Vi henter startkort på 
P-pladsen indenfor Kalø S lotsru in fra kl. 19,00.
Mandag den 23. maj kl. 19,00: Byggeaften.
Tirsdag den 24. maj kl. 20,00: Gåjagt. Mars.
Torsdag den 26. maj kl. 20,00: Foredrag ved OZ2WO. 
Tirsdag den 31. maj kl. 20,00: Kørejagt S.V.
Torsdag den 2. jun i kl. 20,00: Introduktion til rævejagt. Kom 
denne aften, hvis du kunne tænke dig at prøve at løbe 
rævejagt.
Mandag den 6. jun i kl. 19,00: Byggeaften.
Tirsdag den 7. juni kl. 20,00: Turneringsgåjagt 4.
Torsdag den 9. jun i: Ingen møde grundet festforberedelser. 
Lørdag den 11. jun i kl. 19,30: Jubilæ umsfest I anledning af 
afdelingens 40-årige beståen.
Mandag den 13. jun i kl. 19,00: Byggeaften.
Tirsdag den 14. juni kl. 20,00: Turneringskørejagt 4.
Torsdag den 16. juni kl. 20,00: Firmabesøg se X-QTC. 
Lø rdag-sø ndag  den 18 .-19 . juni: Store Østjyske Rævejagt. 
Mandag den 20. jun i kl. 19,00: Byggeaften.
Tirsdag den 21. jun i kl. 20,00: Gåjagt. Mars.
Torsdag den 23. jun i: Intet møde Set. Hans-aften.

Da vores form and OZ5JT, Jens er blevet alvorlig syg, bedes 
henvendelser rettet til OZ3VE, Viggo. 
____________________________________ Vel m odt OZ7VP. Hans P.

KREDS

6
HADERSLEV

Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle Brandstation, Domkirkepladsen. 
Møde: 2. og 4. onsdag i måneden kl. 20.00.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen, Genner Bygade 61,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 66 89 04.
Kass.: OZ1AJW, Carl Henning Hansen, Galsted Mark, 
6541 Bevtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Sekr.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181,
6100 Haderslev, tlf. (04) 57 13 17. O
Afd. girokonto: 7 09 84 48. l—>
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Den 17. maj kl. 20,00 afholdes generalforsamling.
Hver onsdag er der morsekursus. Rævemodtaggerne skulle 
nu være kommet i gang. så lad os håbe på nogle gode jagter i 
sommerens løb.

Den 30. marts havde vi besøg af OZ6BS, Benny, han fortalte 
en masse interessante ting om mikrocomputere, forhåbentlig 
kan det folges op senere.

Den 15. jun i vil der, hvis fornoden tils lu tn ing opnås, blive 
a fho ld t M obiltest (Mesterskab), nærmere hos OZ1ALI.

Vy 73 OZ1ALI, Uffe.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ9NS, Nis Karlson, Hudslevvej 10, Ketting,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 11 88.
Kass.: OZ8ZG, Anders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.

★

SØNDERBORG
Lokale: Ingeniørskolen, Sønderborg Teknikum.
Indgang: Blegen 9, 3. sal, vær. 362.
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Frederik Christiansvej 3,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 16 85.
Sekr.: OZ6BS, B. Strandtoft, Møllebakken 27,
Guderup, 6430 Nordborg.
Kass.: OZ4LS, Leif Schmidt, Stenbjergparken 70,
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 60 14.

Program:
Rævejagterne starter søndag den 22. maj i Skodsbøl skov ved 
Egernsund. Modested OZ3GY kl. 9,00 til kaffe og rundstykker. 
Rævejagterne fortsæ tter i Sønderskoven ved Sønderborg den
5. jun i - 19. juni og 3. ju li kl. 10,00.
24. maj: Foredrag v / OZ1BFV, Gert. Emne: S ignal-Støjforhold. 
7. jun i: Hyggeaften i klublokalet.
21. jun i: Udflugt.

Klubben er blevet ejer af en HF station, Drake TR4, efter 
afdøde OZ8LW. Når disse lin jer læses, er antenneopsætning 
m.m. sikkert bragt i orden, og klubben QRV under call OZ1SQ.

Fra bestyrelsen en tak til OZ6BS, Benny, for dit arbejde i 
klubben.

Vel modt.
Vy 73 de OZ3GY. Karl Aa.

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1VW, Hans Petersen, Stenløkke 14, Kiplev,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 68 79 70.
Sekr.: OZ6MU, John Blåbjerg, Blomstervænget 10, 
Hjordkær, 6230 Rodekro, tlf. (04) 66 64 77.

Vi regner med, at sommeren er på vej, og vi begynder 
sommerens program med et månedligt møde. Så I er 
velkommen: Torsdag den 26. maj kl. 19,30 til en hyggelig 
s ludder i afd.

Vi ønsker de nye amatører til lykke med licensen, for det 
sku lle  vist være overstået nu, og regner med at se jer en gang 
imellem i afd., I er velkommen.

Vy 73 de OZ1ABF, Kay.

Hovedbestyrelsesmedi.:
OZ4GF, Erik Folslng, Årsballevej 49, 
3700 Rønne. Tlf. (03) 99 92 91.

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Norrekås, Ronne.
Mode: Tirsdage kl. 19,30: Klubaften. Søndage 11-12: Drop in. 
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, Voldgade 41,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ2DZ, Alex Mogensen, Østerled 91,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 18 16.
Kass.: OZ4PM, Poul Mørch, Godthåbsvej 19,
3751 Østermarie, tlf. (03) 97 01 18.

Program:
25. maj: Klubaften. Forslag og emner til vore forskellige 
udstillinger, i anledning af Rønne bys 650 års jubilæum, 
onskes.
NB. Koleskabet er koreklart!
31. maj: Klubaften.
7. jun i: VHF-test.
14. jun i: Klubaften eller ???
NB. For ikke at konkurere med EDR's jubilæ um, er turen til 
Chr. 0  rykket en uge. Så det bliver den 20. og 21. august.

Vy 73 de OZ2DZ. Alex.
ØSTBORNHOLM

Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenornsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4EM, Niels Dahlbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Rønne, tlf. (03) 99 92 23.
Sekr.: OZ4CG, Carsten Gjesslng, Nørrevang 2,
3740 Svaneke, tlf. (03) 99 67 86.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.

Program:
Onsdag den 18. maj: D iplomaften. Klubstationen skal varmes 
op, og et dip lom  skulle gerne i kassen, så kom og se, hør, eller 
vær med selv. D iplom jagt er jo  også for dig, eller bliver det 
måske efter denne aften.
Lørdag den 21. maj: Husk rævejagt fra Pilekroen i A llinge kl. 
21,30 (se ræveprogram).
Onsdag den 25. maj: A lm indelig klubaften, hvor man kan pille 
lid t med sit eget grej, og måske få lidt hjælp hist og her hvis 
det skulle knibe.
Onsdag den 1. juni: Sæsonafslutning. Så skulle man forhå
bentlig  være kommet over en lang vinter, og vi siger 
velkom men til en varm tid. Dette skal fejres med maner, så 
festudvalget har lovet at tage sig pænt af denne aften, og 
byder alle velkommen i CQ til sæsonafslutningsfest. Så mod 
op og vær med til at varme de første måneder af sommeren op, 
og glemme den kolde tid. Støt festudvalget, de støtter 
klubben.
Lørdag den 4. jun i: Husk rævejagt. Det bliver den sidste 
ræ vejagt inden rævene går i vinterhi hele sommerferien. 
Jagten starter i Klemensker Plantage kl. 21,30, så det bliver 
altså en natjagt. Rævenes sommerhi varer lige til søndag den
7. august, så starter sidste del af rævejagterne med forste start 
fra  Bornholm erpladsen pr. mobil kl. 9,00. (Se endvidere 
ræ vejagtsprog rammet), Rævejagtsprogrammer kan rekvireres 
hos OZ2QZ, Carsten R. Hansen. Hovedgaden 41, Nyker, 3700 
Ronne.

Vy 73 de OZ2QZ, Carsten.
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