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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR -

Hello ducky
På en tu r ned gennem landet med mobilstationen åben og 
scanneren i funktion hører man mange interessante og 
spændende QSO’er på 2 meter.

Det kan naturligvis ikke undgås, at det bliver repeaterne, 
der dom inerer højttalerens oratoriske udgydelser, og man 
må med beklagelse konstatere, at licensbestemmelserne 
gang på gang overtrædes. Rent teknisk fungerer systemerne 
stort set perfekt. De enkelte stationer der kører med for stort 
sving kan ordnes med en skruetrækker og en trimmenøgle. 
Værre er det med repeaterbrugerne selv -  her hjælper hver
ken trimmenøgle eller grovfil, det er kun at håbe, at det går 
op fo r disse misbrugere, at det er en priviligeret og eksklusiv 
hobby vi her har fået lov at dyrke.

Lad mig i flæng nævne nogle af de unoder, jeg har hørt på 
en fire dages tu r rundt i Jylland: Optastning uden angivelse 
af call, jamming af etablerede QSO’er, undladelse af ophold 
fo r break, manglende angivelse af call ved maraton-QSO, og 
sidst men ikke mindst, fejlagtig angivelse af call, specielt 
hvor det drejer sig om call med 3 bogstaver, der kan udtales 
som et »ord«. Mange mystiske »ord« har på det sidste set da
gens lys og kan høres dagligt på repeaterne, for slet ikke at 
tale om, hvad der sker, når »ordet« oversættes til et fremmed 
sprog.

Lad mig her slå fast, at et kaldesignal udtales som enkelte 
bogstaver og bogstaveres i overensstemmelse med de gæl
dende bestemmelser således, at enhver misforståelse ude
lukkes.

Naturligvis er et spøgefuldt indslag helt OK, men en dårlig 
vane bør standses i opløbet.

OZ6PN

På grund af trykkeriets og redaktionens sommerferie 
skal stof til ju li OZ være mig i hænde senest den 18. 
jun i. 

OZ6PN
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Vi har fået et meget stort lager af 
amatørgrej hjem fra Japan!
Grundet stort indkøb kan vi tilbyde alle typer Yaesu amatør apparater til gamle priser.
Af vort store lager fremhæver vi FT 200 og FT 501 for de ældre amatører, der ikke er fortrolige 
med transistorer -  disse er bestykket delvis med rør.

YAESU prisliste:
FT 101/FT 277 ..............................................  7253.00
FT 101 E X ........................................................  6167.00
FL 101 ..............................................................  5100.00
Blæser FT 101 ................................................  200.00
FL 2100 B ........................................................  4250.00
FT 301 Digital ................................................  7825.00
FP 301 ..............................................................  1150.00
FR 101 D ..........................................................  5790.00
FR 101 Digital ................................................  7150.00
FRG 7 ..............................................................  2485.00
FT 221 R ..........................................................  5650,00
YC 601 ............................................................  1600.00
FT 200 ..............................................................  3850.00
FP 200 ..............................................................  1050,00
FT 501 ..............................................................  6947.00
FP 501 ..............................................................  880.00

NY MODEL YAESU FT 301 
Digital, fu ldtranstoriseret, 200 W

DATA:
1.8-29.9 MHz.
SSB, AM, CW.
Sender: 200 Watt input. 
Modtagerfølsomhed: 0,25 uV ved 10 dB. 
Modtager aflæsning: Digital.
Spænding: 13.8 Volt.
Strømforsyning: FP301, 13.8 Volt, 21 Amp.

S kriv  e lle r r in g  e fte r 1977 hovedkata log med alle 
YAESU nyhederne.

Vi holder sommerferie fra den 4. - 17. juli

BEIAFON
BETAFON RADIO ■ A. BERGSTRØM • ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V • TELEFON 01 -31 02 73 

MANDAG -  TORSDAG 09.00-17.30 FREDAG 09.00-19.00 LØRDAG LUKKET Incl. moms
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En HB9CV antenne til 2 m båndet
OZ9MV, J. M. Vestergård, Bøgevej 16, 8660 Skanderborg.

En gammel plan om at lave en effektiv antenne 
til portabelt brug blev bragt til udførelse, efter at 
jeg havde stiftet bekendtskab med en beskrivel
se af en HB9CV antenne i UKW-Berichte, hefte 3, 
1975, hvor den var anvendt som pejleantenne på 
en rævemodtager.

Antennen fylder kun lidt. den er let at skille ad 
og ikke m indst hurtig at sætte sammen uden 
brug af værktøj.

Blandt amatører i Tyskland er den meget 
populæ r og forhandles der til den afskrækkende 
pris af 132,00 kr. - men så er den til gængæld 
også forniklet-. Materialeprisen til den her 
beskrevne er under 30,00 kr., og den er en tre 
element yagi overlegen i gain og fylder kun en 
fjerdedel af en sådan.

De inderste dele af elementerne er lige lange 
og består af messingrør med en ydre diameter 
på 6 mm. De bliver i punkterne A og B loddet i 
boringerne gennem bommen. En kogeplade er 
til dette stykke loddearbejde mere hensigts
mæssigt end en loddekolbe, og hvis man tilfører 
tinnet inde i bomrøret, får man en smuk glat 
lodning.

Fire stykker messing slagloddetråd anvendes 
til de yderste elementstykker. De forsynes i den 
ene ende med et bananstik, der loddes på. 
Stikkene passer stramt i lysningen på 4/6

rørerne. Vær opmærksom på. at kraven på 
bananstikkene indgår i elementlængden, (se de
tailtegning).

Der skal bruges ca. 52 cm messingtråd til t i l
pasningsledningen. Det halve af den stikkes 
gennem keramikbøsningerne i bommen før 
bukningen begyndes. Efter fastlodningen limes 
bøsningerne og tilpasningsledningerne med 
Araldit.

Fødepunktet på antennen er i knækket på t il
pasningsledningen, der er nærmest direktorsi
den. Her er en Philips rørtrimmer på 16 pF 
anbragt på et stykke vinkelbøjet messing, der er 
skruet og loddet på bommen. Trimmeren ligger i 
serie med inderlederen af et 52 ohms coax-ka- 
bel. Skærmen er loddet til fligen under støtte
vinklen. (se foto).

Trimmeren og kabelenden skal indbygges i en 
lille  æske af plastic fo r at forhindre indtræng
ning af fugt, ligesom kablet bør tættes med Aral
dit. Bor et par små huller i dåsens underside af 
hensyn til dannelsen af kondensvand.

Til indstillingen af antennen er et SWR-meter 
nødvendig. Med antennen tilsluttet senderen 
stille r man blot med en isoleret trimmenøgle 
meteret til m inimum reflekteret effekt og anten
nen er køreklar. Et standbølgeforhold på 1 til 1,2 
er opnåeligt.
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Lad nu være med at ødelægge antennens 
gode egenskaber ved at stikke et metalror op 
mellem elementerne på den, hvis den skal 
anvendes lodret polariseret. Enten må den 
øverste meter af masten være af et isolerende 
materiale, eller også må man lave bommen så 
lang, at antennen kommer mindst en halv bølge
længde ud fra masten.

Bommen er i øvrigt lavet af 8/10 messingrør, 
og gennembrydningen til tilpasningsledningen 
ligger m idt mellem elementerne, hvilket ikke er 
målsat på tegningen.

Interesserede i teorien om denne antenne og 
dens mange slægtninge, såsom Swiss-quad. ZL- 
special og Lazy-H, henvisestil Karl Rothammels 
antennebog, hvor alt er beskrevet særdeles ind
gående. I den nyeste udgave af bogen er en kon- 
struktionsartikel med 4 stk. HB 9 CV antenner 
som gruppeantenne med et gain på 11 dB.

bananstik \ 3 mm messingsiaglod 
loddes

d :  333 
P  r : 368  -
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Optimering af jordnet til lodrette antenner
Af John O. Stanley, K4ERO/HC1.
O versat fra »Optimum Ground systems for Vertical Antennas« fra QST december 1976. 
O versat af M. T. Nielsen, OZ9TQ.

At fremstille et optim alt ¡ordnet ud fra tidligere 
vildfarelser og ammestuehistorier er overor
dentlig vanskeligt - men hvad er de egentlige 
betingelser fo r at kunne fremstille et godt jo rd 
net?
I de senere år har der rejst sig en bølge af inter
esse omkring brug af vertikalantenner til ama
tørbrug, især når der er tale om de lave frekvens
bånd. Denne interesse er ikke uden grund, for 
med faldende frekvens vokser vanskelighederne 
med at opnå lav udstråling til DX-brug med hori
sontalt polariserende antenner. Vertikalanten
nerne er derimod af natur lavt udstrålende an
tenner, uanset placeringen over jordoverfladen. 
T idligere erfaringer med kompromisantenner på 
dårlige jordsystemer, har vendt mange amatører 
imod brugen af disse, undtagen som sidste ud
vej. Im idlertid har nyere artikler i »QST« og 
andre blade fornyet interessen og nedbrudt 
mange fordomme: sådan at mange nu igen eks
perimenterer med vertikalantenner -  desuden 
har det vist sig at være fortrin lige DX-antenner 
især på 80 og 160 meter båndene.

Jordsystemet er dog endnu omgærdet med en 
del mystik, og lider under at det er meget spar
somt og sporadisk, hvad der foreligger m.h.t. 
dets »design«. -  H idtil har tommelfingerregler 
såsom: »jo flere tråde -  des bedre« og »mange 
korte tråde er bedre end få lange« -  været det 
eneste der var at holde sig til, men der var ingen 
svar på spørgsmål som: »hvor meget bedre?«, 
»hvor lange?«, »hvor mange?« eller »hvornår 
har man nået det punkt, hvor yderligere investe
ringer og arbejde ikke står i rimeligt forhold til 
den eventuelt opnåede forbedring?«. Disse 
spørgsmål kan generelt koges ned til: »hvor 
mange radialtråde skal jeg anvende i antennesy
stemet, og hvor lange skal de være?«.

Formålet med artiklen er at give svar på disse 
spørgsmål til dem der tænker på at bygge en 
vertikalantenne. Mange vil muligvis finde svare
ne en del gunstigere end ventet, idet det i mod
sætning til hvad nogle går og frygter, ikke er 
nødvendigt at kobberforhude hele baghaven . ..

Det måske bedste officielle kildemateriale 
vedr. jordnetsystemer er en forholdsvis ny bog,

»Radio Broadcast Ground Systems«. Mange af 
de opgivne data i tabel 1, er taget fra denne bog
-  eller beregnet ud fra materiale heri (forfatte
ren tager det fulde ansvar for unøjagtigheder 
fremkommet under disse beregninger - f o r  selv
om de i al væsentlighed skulle være troværdige
-  kan de i sagens natur ikke være lige så nøjag
tige som de originale data). Der er gjort sam
m enligninger med data fra tidligere artikler i 
QST, og herunder fandtes ingen alvorlige uover
ensstemmelser. Jeg tror at oplysningerne inde
holdt i tabel 1, vil vise sig st være lettere tilgæ n
gelige end dem i kildeskrifterne -  dog må man 
under anvendelsen af tabellens data gøre sig 
følgende klart.

Ved hver enkelt »model« er opgivet antal tråde 
og deres længde. Anvendelse af længere tråde 
end anbefalet til et givet antal -  eller mange flere 
end foreskrevet til en given længde, vil -  selvom 
de hverken forringer eller forbedrer antennen 
væsentligt -  være spild af tid, kræfter og jord
tråd, ford i de bringer jordnettet bort fra den opti
male konfiguration m.h.t. anvendelse af en given 
trådmængde på bedst mulig måde. Dog er det 
således også indlysende at den gamle antagelse 
om at jo mere tråd des bedre holder stik, når den 
mere udlagte tråd anvendes optimalt m.h.t. antal 
tråde og længder.

Tabellerne er beregnet med en kvartbølge- 
stråler. En grov tilnærmelse af tab i forhold til 
strålerens længde kan gøres med tommelfinger
regelen der siger: »for hver gang strålerens 
længde halveres -  fordobles tabene i dB«. Med 
forlæ ngede antenner aftager tabene med f. eks.
2 dB fo r en halvbølgestråler over et jordnet »mo
del A«. Tilsvarende forhold vil også være gæl
dende fo r de øvrige modeller.

Tabstallene er alle set med relation til jordbøl
gen, men er sandsynligvis også gældende for 
den lave reflekterede udstråling. Ved højere ud- 
strålingsvinkler som f. eks. mellemdistancer, vil 
tabene muligvis ligge omkring det halve af de 
opgivne værdier i tabel 1.

Tabellen er lavet med udgangspunkt i en QTH 
med »normal« ledningsevne i jorden, derfor må 
det understreges at dette i visse tilfæ lde må give
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kraftige afvigelser fra værdierne i tabel 1. -  Såle
des forstået, at den der tænker at anbringe an
tennen på tør, sandet eller stenet terrain, givet
vis må forvente større tab. -  På den anden side 
vil den der har et areal med fugtig jord i mange 
tilfæ lde opnå udmærkede resultater med kom
promis-modellen.

Man må være klar over at tabene i tabel 1, kun 
er væsentlige ved sending -  under modtagelse 
vil tabene påvirke signalet og den altid værende 
støj i lige høj grad, sådan at signal/støj-forhol- 
det er uændret -  så hvis man alene har tænkt sig 
at anvende antennen til modtagning vil model 
»A« i så henseende være lige så god som model 
»F«.

Når antenner opstilles i grupper -  »parasitisk« 
eller »all-driven«, kan gensidige impedanser/ 
koblinger form indske strålingsmodstanden så 
voldsomt, at »jordtabene« bliver betragtelige -  
man må derfor i disse tilfæ lde tage specielle fo r
holdsregler i brug til at sikre tilfredsstillende re
sultater. Generelt sagt vil en »broadside wide- 
spaced« antennegruppe volde få problemer, 
hvorimod man bør undgå »close-spaced end-fi- 
re« gruppeantenner til sending -  medmindre 
man har taget forholdsregler imod stigende 
jordtab.

I tilfæ lde hvor der tilstræbes nogen retnings- 
v irkning, men pladsen er sparsom, kan man ud
lægge lange tæ tliggende radialtråde i een ret
ning, og korte spredtliggende i de øvrige retnin
ger.

Flerbånd jordsystemer kan laves fra »optimal
modellerne« til de enkelte frekvensbånd. Sæd
vanligvis vil det være bekvemt at begynde med 
de laveste frekvensbånd med færre radialtråde, 
og supplere med flere korte tråde for bedre re
sultater på de højere frekvensbånd.

Der er intet »helligt« omkring detaljerne i de 
forskellige modeller, og mindre afvigelser på 
trådantal og længder skulle derfor ikke volde 
større problemer. Således kan en modificeret 
»C-model« laves af 32-40 radialtråde -  eller af 
trådlæ ngder mellem 0,14 og 0,16 bølgelængder.

Det vil måske forbavse amatører at se, at der 
fo r et radialtrådssystem med færre end 90 tråde 
intet behov er for at lave dem i kvartbølgelæng
de. Dette er meget forskellig t fra Ground-Plane 
antenner med résonant, svævende modvægt, for 
i disse antennetyper er en kvartbølge modvægt 
bydende nødvendig, men man kan da alminde
ligvis nøjes med 4 stk. En sådan installation vil 
simpelthen være »helt i skoven« når den opstil
les på jorden, fordi radialtrådene i så tilfæ lde lig 

ger tæt på, eller i jorden, og derved kobler til 
jord  -  kapacitivt eller direkte ledende. Herved 
har resonansforhold i radialtråden ikke længere 
nogen betydning! Radialtrådenes egentlige 
funktion  er at etablere en lav-tabs returvej for 
jordstrømmene. Årsagen til at korte jordtråde 
kan være tilstræ kkelige er, at i ydergrænsen på 
den cirkel hvori trådene er udlagt, vil få tråde lig 
ge så spredt, at returstrømmen for en større dels 
vedkommende vil ligge i jorden mellem trådene
-  i stedet for i disse. Når der udlægges flere trå
de, vil strømvejene mellem disse blive mindre -  
og derved vil jordnettets virkning kunne strække 
sig længere ud end trådenes fysiske længde.

»Radio Broadcast Ground Systems« siger: 
»forsøg har vist et jordnet på kun 15 tråde ikke 
behøver at være længere end 0,1 bølgelængde -  
men at et 113-tråds system stadig vil vise sig 
v irkn ingsfu ld t i en afstand af 0,5 bølgelængder«
-  mange kurver i publikationen bekræfter denne 
udtalelse.

Typiske design-eksempler.
Amatør »1« vil lave et jordnet til sin 60 fod høje 
80-meter vertikalantenne, men haven er så lille 
at den kun tillader radialtråde på 40 fods længde 
(0,14 bølgelængde). Da han naturligvis ønsker 
så kraftig t signal som muligt, vælger han »model 
C« (36 tråde alle 0,15 bølgelængder lange) -  det
te giver ham et tab på omkring 1,5 dB. Da han fø
der antennen direkte med 50 ohm coax bliver 
SW R-forholdet omkring 1,16. Han synes im idler
tid han kan bruge et noget kraftigere signal, 
derfor forlæ nger han antennen samtidig med 
han indskyder en seriekondensator til at udba
lancere reaktanserne. Alt dette reducerer jordta
bene -  gør udstrålingen fra antennen fladere og 
tilfæ ldigvis forbedres tilpasningen en smule.

Amatør »2« vil have mest signal pr. dollar i 
160-meter båndet, hans antennetårn på 90 fod 
med en trebånds Yagi, er næsten en elektrisk 
kvartbølge på 1,8 MHz. Da han regner med at be
tale sønnen 2 dollars i timen for at nedgrave ra
dialtrådene -  med en hastighed på ca. 50 fod 
tråd i timen, og en udgift på 2 cent pr. fod ned
gravet 2 mm tråd -  kommer det ialt til at koste 6 
cent pr. fod radialtråd. Da bølgelængden på 1,8 
MHz er nær ved 547 fod skulle det give 33 dollars 
pr. bølgelængde. Således vil »model A« koste 
ham 53 dollars, »B« 99 dollars, »C« 178 dollars 
o.s.v. Konklusionen bliver derfor at det bedste 
må være at akceptere et antennetab på 2 dB ved 
valget af »model B«, og for de 79 dollars han 
sparer ved ikke at gå fra »B« til »model C«, kan
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han anskaffe et nyt lineært PA-trin -  og alligevel 
få råd til at bestikke XYL med en middag i byen.

Amatør »3« har en natlig sked med en amatør 
1500 km borte, han laver en 40 meter vertikel- 
antenne efter »model A« - og er stort set tilfreds 
med resultatet. Senere tænker han at udlægge 
flere jordtråde, men efter at have studeret 
TABEL 1, finder han ud af at hvis det skal have 
nogen virkning vil trådmængderne ikke komme 
til at stå i rimeligt forhold til den evt. opnåede 
forbedring - istedet laver han en antenne mere 
ved siden af den første (også model »A«), Dette 
giver ca. 5 dB, og retningsvirkningen hjælper en 
hel del mere på det modtagne signal. Arbejdet 
med at opstille den ekstra antenne var mindre 
end at modificere den oprindelige fra en »model 
A« til en »C« eller »D«.

Amatør »4« er den lykkelige ejer af en kvart
bølge vertikalantenne med 12 kvartbølge jo rd 
tråde - han finder ud fra TABEL 1, at resultatet 
bliver bedre med 24 stk. 1/8 bølgelængde jo rd 
tråde - herved opnås 1,5 dB gain uden at han af 
den grund behøver at købe mere tråd - derfor 
hiver han trådene op og halverer dem, og får så
ledes det ønskede 24 tråds jordnet.

De her nævnte eksempler viser at i mange 
tilfæ lde er kompromismodellerne de bedste - 
alle forhold taget i betragtning, derfor skal 
enhver potientiel Ground-Plane fan:

1) sammenligne gain imod prisen for de fo r
skellige jordnetmodeller,

2) sammenligne disse omkostninger med 
andre muligheder fo r at opnå bedre signal som 
f. eks. mere effekt, speech processing m. v.

3) overveje om det ikke er bedre at gøre verti
kalantennen højere i stedet for at forbedre jord
nettet.

4) anvende flere antenner og derved samtidig 
opnå retningsvirkning og gain - man da huske at 
tage sig i agt for virkningerne af denne sammen
kobling fo r såvidt angår impedanser og tab. m. 
v.

Resultater
I de senere år har forfatteren afprøvet et halvt 
dusin vertikalantenner med hensyntagen til ret
n ingslinierne i TABEL 1.

- Resultaterne har været lovende og blandt de 
antenner der blev afprøvet var:

En trebånds antenne til 20, 15 og 10 meter, 
lavet som »model A« på 20 meter og med 16 
ekstra jordtråde på 15 meter - modificeret 
»C«. På 20 meter viste forsøgene at de fleste

kontakter var 1 til 2 S-grader svagere end sig
nalet fra en 2-element Quad anbragt i 12 meters 
højde - men i omkring 20 % af tilfældene var ver
tikalantennen bedre. Det var en stor fordel i 
denne periode at kunne benytte begge antenner 
samtidigt. Mange forbindelser med »novicer« 
(begynderamatører), der kun må bruge et PEP 
på 10 W gik i fisk, enten fordi deres input var for 
ringe eller de ikke kunne høre mit signal. På 20 
meter er denne antenne kun 4,9 meter høj, så 
man må medgive at det er det mest beskedne og 
m indst iøjnefaldende man kan tænke sig. Den er 
meget let at opstille, arbejdet med at udlægge 
jordtrådene medregnet.

Jeg har også lavet en m idlertidig erstatnings- 
antenne til radiofoni-frekvensen 690 kHz - 
denne antenne blev lavet som »model C« - og 
var yderligere ca. 15 % kortere end den normale 
antenne, derfor skulle man have ventet den 
omkring 2 dB mindre effektiv. Imidlertid viste 
den sig at være lige så god, om end ikke bedre 
end normalantennen. Normalantennens jordnet 
bestående af 120 stk. kvartbølge tråde blev 
gravet op og fandtes i fin stand - det uventet 
gode signal fra erstatningsantennen må derfor 
skyldes dennes noget fugtigere QTH - selvom 
dette sted kun ligger 500 meter fra normal
antennens QTH.

Til HC1JH blev lavet en 40 meter broadside 
2-element antenne, den viste sig at være bedre 
til DX end en skråthængende dipol og en inver- 
ted V-antenne - Den var samtidig i stand til at be
grænse uønsket radiofoni-QRM ved fasedrej
ning mellem de to antenner. Begge elementer 
var lavet efter »model A«.

Til K4ERO/HC1 blev bygget en 6-element 
80-meter antenne efter »model A« i alle elemen
ter. Den udviste det forventede galn på 20 dB, og 
har således g jo rt det muligt at holde en ugentlig 
aftale med det østlige Tennessee, sommer og 
vinter, med et input på mindre end 500 W SSB. 
Den har også m uliggjort QSO på aftener med 
Stateside QRM på 20 - 40 dB over S-9. I stille 
tim er har jeg kunnet lave QRP forbindelser med 
de fleste Østkyststater med et output på omkring 
1 W SSB. Dette antennesystem er delvis drevet, 
delvis parasitisk - og med mulighed for at ændre 
retningsvirkning indenfor 90°. Der benyttes top- 
loading i alle elementer for at forøge impedan
sen.

En 160-meter »T«-antenne på omkring 60 fod 
blev lavet som »model A«. Selvom nogle af jo rd 
trådene kun var på 0,05 bølgelængde, var den
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næsten så god som en full-size skråthængende 
dipol i en 240 fod antennemast.

Mange spørgsmål vedrørende jordsystemer er 
stadig ubesvarede, og yderligere studier/forsøg 
kan med udbytte gøres i følgende områder:

1) Hvor meget ændres værdierne i TABEL 1 
ved forskellige jordegenskaber? - og hvordan 
måler man jordens ledningsevne?.

2) Hvad er de optimale afstande mellem ele
menterne på broadsiden og endfire vertikalan
tenner, når man anvender kompromis jordsyste
mer? - hvor meget forøges tabene? og hvilken 
indflydelse har det på antennens udstrålingsdia- 
gram?.

3) Hvor stor retningsvirkning kan man få ved 
at udlægge jordtrådene i een bestemt tetning? - 
og hvilke kompromisser kan man tage?.

4) Hvordan varierer jordtabene i de forskellige 
m odeller ved elektrisk forkortede antenner? - På 
hvilke bånd, og til hvilken anvendelse, kan en 
meget kort antenne med et stort jordnet (beskre
vet af W2FMI), give mere signal for mindre ar
bejde og omkostninger - end kvartbølgeanten- 
nen med få jordtråde?.

Forfatteren ønsker gerne at modtage breve fra 
enhver der er i besiddelse af information - eller 
har meninger om ovenstående - eller ligger inde 
med data der ingen be- eller afkræfter de her 
frem førte data.

Litteraturhenvisning:
1) »Radio Broadcast Ground Systems« - Smith 
Electronics, Inc., 8200 Snowville Rd., Cleveland, 
OH 44141 - 3 dollar.
2) Sevick/W2FMI »The Ground-lmage Vertical 
Antenna«, QST juli 1971.
3) Sevick/W2FMI 20-meter »Vertical Beam«, 
QST juni 1972.
4) Sevick/W2FMI »The W2FMI Ground-Mounted 
Short Vertical«, QST marts 1973.
5) Jones »A 7 MHz Vertical Parasitic Arry«, QST 
november 1973.
6) Sevick/W2FMI A High Performance 20-, 40,- 
and 80-meter Vertical System«, QST december 
1973.
7)Sevick/W2FMI »The Constant-lmpedance 
Trap Vertical«, QST marts 1974.
8) Boothe »The Minooka Special«, QST decem
ber 1974.

TABEL 1.
Optimale jordtrådsmodeller

Modelbetegnelse A B C D E F
Trådantal 16 24 36 60 90 120
Trådlængde i Å 0,1 0,125 0,15 0,2 0,25 0,4
Spacing mellem tråde 
i grader 22,5° 15° 10° 6° 4° 3°
Systemets totale tråd
mængde i bølgelæng
der 1.6 3 5,4 12 22,5 48
Effekttab i lave udstrå- 
lingsvinkler med kvart- 
bølgeantenne 3 dB 2 dB 1,5 dB 1 dB 0,5 dB
Kvartbølgeantennens 
impedans i fødepunktet, 
ohm 52 46 43 40 37 35

+) Tabene med denne model er ubetydelige sammenlignet med en perfekt ledende jordoverflade.
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TTL-tester.
Af Peter A lm er Frederiksen, Søndergade 22, 7760 Hurup.

Da jeg fo r nogle uger siden på et elektronik
kursus, som jeg går på efter skoletid en gang om 
ugen, så den høj/lav-tester som har været be
skrevet i OZ for nylig, faldt det mig ind, at det 
egentlig var upraktisk at den ikke kunne vise om 
en tilstand var logisk lav eller blot svævede. Der
for, da jeg kom hjem, gav jeg mig til at konstru
ere en opstilling der kunne klare dette problem. 
Her er så resultatet, og da jeg synes andre også 
skal have glæde af det, har jeg sendt det ind til 
OZ.

Diagram og print har jeg lavet i to versioner, 
da displayene jo både findes med katode og 
anode fælles. I sidstnævnte tilfæ lde er man nødt 
til at ofre tre ekstra transistorer og en zener på 
2,1 V. I stedet for zeneren kan evt. anvendes tre 
silic ium sdioder i serie, som vendes modsat ze
neren. De femten dioder i kredsløbet kan fx. 
være type 1N4148, og transistorerne er heller 
ikke kritiske, jeg selv har brugt BC 147 (Data:
0,2A 0,22W). Formodstandene til displayet må 
man eksperimentere sig frem til, deres værdi er 
afhængig af, hvilket display man bruger, og man 
kan ikke regne med at alle tre skal være ens. Dis
playet kan man forbinde til printet med et kort 
stykke lakridsbåndskabel med otte ledere.

Når testeren er monteret og afprøvet kan den 
indbygges i en passende kasse, fx. en TEKO P1. 
Da jeg selv skulle indbygge testeren, var det me
ningen, at jeg ville bruge et stykke rødt plexiglas 
som låg, så man kunne se displayet igennem, 
men da jeg ikke kunne skaffe sådan et stykke, 
fandt jeg en mat plasticdunk frem. På den ene 
plane side skar jeg et stykke plastic ud, der pas
sede som låg til kassen, og der igennem kunne 
man tydeligt se displayet, når det blev sat fast på 
undersiden af låget.

Når testeren skal bruges, sætter man plus og 
minus på den TTL-IC man skal måle på, på dis
playet står der nu et S, derefter sætter man måle
ledningen på den terminal man vil kontrollere. 
Displayet vil nu vise H, L eller S, alt efter om 
term inalen er høj, lav eller svæver.

Kommentar:
En svævende TTL-indgang vil være høj, men et 
knudepunkt kan være »stuck« (hænge fast) i det 
forbudte område, når der er en fejl.
Altså S fo r »stuck«. TR

Diagram over TTL-tester beregnet til display 
med fælles katode.
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Diagram over TTL-tester beregnet til display 
med fælles anode.

Tekniske data for TTL-tester. 
Spænding: 4,5-6,5 V. 
Strøm forbrug uden display: 

Ved 4,5 V: 1 3-50 mA 
Spænding på måleledning 
ved skift fra L til S:

Ved 4,5 V: 1,4 V 
Ved 6,5 V: 1,4 V 

Spænding på måleledning 
ved skift fra S til H:

Ved 4,5 V: 2,2 V 
Ved 6,5 V: 2,5 V 

Max. strøm til/fra  måleobjekt: 
Ved 4,5 V: 1,75 mA 
Ved 6,5 V: 2,5 mA

NB.: Målingerne er foretaget på en model bereg
net fo r display med fælle anode, afvigelser kan 
forekomme på modellen beregnet for display 
med fælles katode.

—  MO O

Print til fælles anode.

P rint til fælles katode.
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Beregninger af selvinduktion, og hvordan 
man undgår dette!
Efter »Everyday Electronics«, Jan. 1977.
O versat af Bendt Heilemann, OZ5LY, Kogtvedvej 93, 9900 Frederikshavn.

Der kommer en tid i enhver elektronikamatørs 
liv, hvor han må besvare det frygtelige spørgs
mål »hvor mange vindinger skal den have«.

Det vides, at store stærke mænd er brudt sam
men i krampegråd ved tanken om at være nødt 
til at beregne det selv, og det overrasker mig 
ikke. Åbner man diverse kendte håndbøger på 
siderne om selvinduktion, og beregning af 
samme, finder man et velsignet udvalg af form 
ler, alle med det formål at gøre det mugligt at 
beregne selvinduktionen af en spole, man ak, 
alle form lerne er forskellige. Her er et udvalg:

Dersom man læser den tekst der hører med til 
de forskellige form ler, er der een ting man bliver 
klar over: »De er alle forkerte«, ganske vist ikke 
meget, men dog forkerte, eller rettere de kan 
ikke rig tig  bruges til vores formål. I nogle af dem 
har matematikeren, for at gøre livet lidt lettere 
fo r sig selv, forudsat, at spolen er viklet af en 
uendelig tynd flad tape, og eftersom virkelige 
spoler som regel er viklet af rund tråd, så er selv
induktionen lidt anderledes.

Der er een ting man lægger mærke til, alle 
form lerne giver selvinduktionen L. Vindingstal- 
let N kan man ikke finde direkte, for at kunne det 
må form len ommobleres. Det er ganske vist ikke 
noget problem for en matematiker, han vil sik
kert sige, at det er bare et alm indeligt stykke 
slavearbejde, det er hans måde at gøre dig 
opmærksom på, »at jeg ved nemlig nok, hvad 
sagen drejer sig om«.

Men hvad skal vi andre gøre, vi kan selvfølge
lig ty til et par tommelfingerregler eller måske 
»søger og du skulle finde« -metoden.

Der er een ting der er fælles fo r alle formler,

det er N2 (det står ikke direkte i formel 3, da 
denne er et udtryk for een enkelt vinding).

N2 er kvadratet af antal vindinger, meningen 
med dette er, at alt andet lige, vil det dobbelte 
antal vindinger giver fire gange så stor selvin
duktion, tre gange så mange vindinger giver ni 
gange så stor selvinduktion, og fire gange så 
mange vindinger vil give en selvinduktion der er 
16 gange så stor, osv. På samme måde vil en 
halvering af vindingstallet reducere selvinduk
tionen til en fjerdedel af det oprindelige, og en 
tiendedel antal vindinger giver en selvinduktion 
på en hundrededel.

Tynde og tykke:
I praksis er det bare ikke helt sådan.

Dersom du har en spole som den i fig. 1 med 12 
vindinger, og du fjerner 6 af dem, så er der sket 2 
ting. V indingstallet er blevet halveret, men 
spolens facon er også ændret. Det der startede 
med at være en spole ca. dobbelt så lang som 
tyk, er nu blevet en spole hvor diameter og 
længde er ca. det samme, dette ændrer situatio
nen. Den antagelse, at vi nu har en fjerdedel af 
den oprindelige selvinduktion, er ikke helt rigtig. 
For at dette skal passe, må vi sprede (space) 
vindingerne, så de fylder ligeså meget i længden 
som den oprindelige spole.
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Men alligevel, det giver et rimeligt billede af 
det antal vindinger der skal lægges på, eller 
tages af, dersom man anvender kvadratreglen.

Og så er det endda endnu lettere at justere 
vindingstallet, dersom spolen er del af en sving
ningskreds, der skal lægges ind på den rigtige 
frekvens. I dette tilfæ lde er forholdet mellem vin
dingstallet og frekvens lige ud af landevejen.

Skal frekvensen fordobles, skal man bare hal
vere vindingstallet, hvilket i praksis vil sige, at 
dersom man har en spole, der med en konden
sator på 400 pF er afstemt til 2 MHz, og man 
ønsker resonans på 4 MHz med 400 pF, så hal
verer man blot vindingstallet, og ønskes reso
nans på 1 MHz, med 400 pF. så fordobles vin
dingstallet.

Men husk, at det er ikke helt nøjagtigt, så lad 
tråden være lidt fo r lang, så det er muligt at lave 
en fin justering.

Indtil nu har vi forudsat forskellige vindingstal 
på den samme spoleform. Dersom også spole
formene er forskellige (større eller mindre dia
meter) så er selvinduktionen også forskellig, 
selvom vindingstal og længde er den samme.

Et tilbageblik vil vise tre ting der har indfly
delse på selvinduktionen:

1. antal vindinger
2. viklelængde
3. diameter
Det er derfor form lerne er så komplicerede, de 

tager sile tre faktorer i betraktning.
For en modig læser med en lommeregner er 

den første formel næsten rigtig for almindelige 
spoler (som fig. 1.). Formel 2 er for samme slags 
spoler men er mere nøjagtig, og formel 3 er for 
spoler med kun een vinding.

Alle tre form ler er altså for spoler med kun eet 
lag af vindinger.

Kerner.
Selvinduktionen af en spole afhænger af materi
alerne i nærheden af den, og i særdeleshed af, 
hvad der er indeni spolen.

Er spolen f.eks. viklet på en ferrit-stav, så er 
materialet indeni den magnetisk.

Dette forøger selvinduktionen.
I al alm indelighed, vil magnetisk materiale

N Y H E D !!!!
T il ra d ioam atø re r. Nu kan du rekv ire re  BJA p r in ts ’ Kata log 1977 (45 sider). 
K a ta lo g e t om fa tte r fø lgende  varer:
BJA p r in ts ' egne p ro d u k te r. S p æ n d ings fo rsyn ing s-k its  fæ rd igm onterede 
1 -2 0  am p  ia lt 20 fo rs k e llig e  typer. F o to tim er - F o tocom pu te r - A u tom atisk  
SSB, CW  o p ka ld  - CW  filte r  - LF sw eepgenera to r - N o tch filte r AC m ill i
v o ltm e te r - AD c o n ve rte r - DA conve rte r - D ig ita l t il frekvens converte r - 
z ra n s fo rm a to re r - BJA p r in t m odu l kab ine tte r - A lu m in iu m  indbygn ings- 
kasse r - S tå lka b in e tte r - S tøb te  p lastkasser - S tøb te  a lum in ium  kasser - 
T a v le in s tru m e n te r fra  50 u A -300  Am p - FET vo ltm e tre  - SWR m etre  - U n i
ve rs a lin s tru m e n te r - S ig n a lgene ra to re r - O sc illoscope r o. m. a.
A lle  d isse  va re r er kendte  m æ rker af gode kva lite te r, og her er ta le  om  en 
ha n d e ls fo rm , de r s ik re r a t du kan ska ffe  d ig  varen inden den b liver fo r 
d y re t ved a t passere fo r  m ange led. Når du fø rs t har m odtaget v o rt kata
log . v il du hele tid e n  få  tilse n d t ove rs ig t over nyheder på vo rt program . 
K a ta lo g e t er g ra tis , og v il b live  tilse n d t m od s k r if t lig  bestilling , ve d la g t 
1 kr. i s v a rp o rto .

M ed v e n lig  h ilsen

QB J A  p r in t  A pS
E jb o p a rke n  11 
4000 R oskilde 
T lf. (03) 36 14 35

forøge selvinduktionen, umagnetiske isolatorer, 
som f.eks. plastik og papir, giver ingen ændring, 
og umagnetiske metaller reducerer selvinduk
tionen.

Disse virkninger er almindelig brugt for at 
gøre det muligt at justere selvinduktionen. Af
hæ ngigt af hvor dybt kernen skrues ind i spolen 
ændres dennes selvinduktion fra nogle få pro
cent til adskillige gange (husk, midten af kernen 
kan kun skrues ind til midten af spolen, så be
gynder det at gå udad igen).

Kerner kan være fremstillet af ferrit, der er et 
keramisk materiale, eller af jernpulver, tilsat et 
isolerende bindemiddel.

Til UHF-brug, anvendes ofte kerner af mes
sing.

Ferrit- og pulverkerner er elektriske isolatorer 
hvorfor der ikke er noget elektrisk tab i dem. 
Anderledes med de kerner der anvendes til 
nettransformere, de er gode nok på de lave 
frekvenser, men så snart der er tale om HF, 
stiger de elektriske tab enormt.

Og til slut en lille ting mere, når en spole 
anbringes i en skærmdåse, reduceres selvinduk
tionen.

Sylvania d ioder 1000-ECG156, 1000 V prv. 3 Amp.,
pakke rå  1 0 s tk ............................................................................ kr. 69,00
Eimac senderrør 3-500 Z .......................................................  kr. 468,00
HQ-1 m ini beam antenne .....................................................  kr. 1045,00
Priser incl. moms, excl. porto.
A lt USA materiel skaffes hjem på bestilling. Indhent tilbud.

p n i i T D n i i i p  Tlf (01) 60 39 16 <kl- 17~21) L U N I K U N I L  Skippingevej 16 
2700 Brønshøj

EMOTO ROTORS
-  de holder

Werner Radio
O tterup, (09) 82 33 33 Å lborg , (08) 18 56 93
OZ8BW, Werner 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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IC OM
Følg. ICOM stationer er lagervarer:
ICOM215 ..................................... kr. 2.185,00
ICOM 240 ....................................  kr. 2.385,00
ICOM 245 ..................................... kr. 4.185,00
ICOM 211 E ................................. kr. 5.995,00
ICOM 201 ..................................... kr. 4.675,00
Sidstnævnte så længe lager haves.

DIGITAL II

ANTENNER  
Cush Craft
11 element .................................... ..kr. 245,00
10 element VHFTVIST ............... ..kr. 445,00
7 element .................................... ..kr. 185,00
4 element .................................... ..kr. 145,00

Desuden naturligvis alt i mobilantenner.

MASTER
8 meter teleskop ............................kr. 295,00
4 meter teleskop .............................kr. 139,00

NYHED! DIGITAL II i ny udgave
30 kanals scanner fo r alle simplex 145.250- 
145.575 samt 145.850-145.975, foruden alle 
repeaterfrekvenser R0-R9. Repeater og om
vendt spacing. Følsomhed bedre end 0,2 uV/ 
20 dB, 1750 Hz tone call indbygget. 6 ciffer 
lysdiode frekvens display. S-meter. Selektivi
tet 8 kHz/6 dB-15 kHz/70 dB. Audio output 
4 W. Fysiske dimensioner 5,5x16,5x19,5 cm. 
Leveres med mobil beslag, mikrofon, power- 
kabel samt engelsksproget manual.
Pris ................................................ kr. 3.375,00

J-Beam
8 element ...................................... ..kr. 160,00
5 element ...................................... ..kr. 110,00
5/8 GP ............................................ ..kr. 192,00
1/4 GP ............................................ ..kr. 135,00

STRØMFORSYNING
5 Am p.................................................  kr. 418,00

Alle priser er incl. moms.

Elbagade 34-36 - 2300 København S 
Tlf. (01) 58 91 09 - Giro 9 22 80 20
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Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6, 8600 Silkeborg 

Nogle ord om vejrbeskyttelse.
Det sker meget ofte at man kommer ud for at en 
antenne, der på ægte amatør-manér er sat sam
men af tråde eller elementer af ukendt herkomst 
(og når de første justeringsproblemer er vel 
overstået) udviser virkelige fremragende resul
tater, fo r efter uger eller måneder ganske lang
somt at miste sin effektivitet. Man må til slut er
kende, at den simpelthen ikke er så god som lige 
efter at den blev sat op. Vores uundværlige 
SWR-meter har ikke meldt om ændringer i ret
ning af forringet SWR-tal, så hvorfor skulle der 
være noget i vejen med antennen?

Det er der nu alligevel. For det første fortæller 
et SWR-meter os absolut intet om en antennes 
nyttevirkning, men om impedanstilstandene i 
antenne og nedføring. Og for det andet lader de 
korrosions-fænomener, der opstår på tråde eller 
elementer oppe i antennen sig meget sjældent 
registrere på et a lm indeligt SWR-meter. Proble
met med en gradvist faldende nyttevirkning er 
nemlig ofte foranlediget af iltning, som f. eks. 
rust: kort sagt luftens (og hvad menneskeheden 
iøvrigt har tilfø rt denne af urenheder) langsom
me, men stadige tæring på materialerne. Den 
blanke og glatte overflade bliver mat og ru. 
Overfladen bliver fyldt med »kratere«, hvor ma
teria let simpelthen er forvitret væk, og det reste
rende materiales overflade går i forbindelse med 
bl. a. luftens ilt og danner et metal-oxyd. Dette er 
i parentes bemærket ikke en leder men en halv
leder.

Og her er vi faktisk ved ondets rod: antennen 
får gradvist påbygget et uønsket dæmpnings
lag. Tilmed ved vi, at vor højfrekvens -  i særde
leshed når vi arbejder på cm- og mm-bølger -  er 
i nær fam ilie med varmestråler og lysstråler. Det
te bringer vel for nogen af os den altid blankt- 
pudsede kakkelovn eller den blanke parabol i b i
lens forlyg ter ind i erindringen. Selv om der er 
adskillige oktaver til forskel mellem de her 
nævnte form er fo r elektromagnetisk udstråling, 
hvorved forholdet er knapt så grelt ved radiobøl
ger, så udstråler en glat og blank overflade bed
re end en ujævn og dårligt ledende. »Vores« 
højfrekvens -  og i særdeleshed de førnævnte 
UHF- og SHF-områder har ikke nogen særlig 
stor »indtrængningsdybde« på de materialer, de 
færdes henad, de bliver på overfladen, hvorfor 
der netop her må stilles krav om en blank over

flade. Men også på båndene i HF-området vil det 
være en god regel, at holde sine antenner »plet
fri« i mere end én betydning: f. eks. ved at fo r
hindre eller reducere iltningsprocessen.

Til arbejdet på 20,15 og 10 meter må det f. eks. 
frarådes at benytte det man kalder almindelig 
snoet antenne-kobbertråd. I løbet af få dage ef
ter ophængning er det sket med den gyldent- 
rødlige overflade på alle de op til f.eks. 35 
stykker sammensnoede og nu fra hinanden iso
lerede enkelte tråde, grundet et iltningslag om
kring hver enkelt leder. På disse frekvenser bør 
derfor bruges 1-2 mm 0  lakisoleret kobbertråd 
(transformatortråd).

Men betyder laklaget da ikke noget? Nok en 
meget ringe smule, men kun en brøkdel af den 
dæmpning, der opstår ved dannelsen af kobber
i l t - laget. I langt de fleste tilfæ lde vil en sådan 
lakeret trådantenne selv efter mere end 5 år 
bevare sit »nylig opsatte« blanke udseende, og 
det er den også under lakken.

Benyttes ubeskyttet og f. eks. hårdttrukket 
kobbertråd er det tilrådeligt at lakere tråden 
to-tre  gange med alm indelig klar lak af god kva
litet inden ophaling. Er tråden anløben, må man 
igang med ståluld først. På 40 og 80 meter og til 
rævefrekvenserne på 160 meter er der væsentlig 
m indre tab i iltlagene -  p. gr. a. de lavere fre
kvenser, der her er tale om -  hvorfor nævnte fo r
holdsregel ikke er nødvendig. (HF’ens ind
træ ngningsdybde er også en kende større).

Man kan i det hele taget roligt benytte plastic- 
isolerede ledninger -  gerne farvede, hvis det af 
camuflagehensyn skønnes nødvendigt -  som 
antennetråd, men også her gælder reglen: ikke- 
snoede korer, men en massiv tråd. Prøv bare at 
se på et stykke 0,75 kvadrat i klar plastic (»nu
distledning«), der har hængt ude gennem nogle 
år som antenne: hver enkelt af de engang så 
blanke kobbertråde hele ledningen igennem er 
korroderede!

Element-antenner til 20, 15 og 10 meter, samt 
på VHF og UHF bør udføres af aluminium, idet 
a lum inium  som leder kommer tæt op under kob
ber og sølv, der er vore fineste elektriske ledere. 
Pris, og i særdeleshed vægt, taler til gunst for 
dette materiale. Men det ilter, hvis det f. eks. ikke 
er elokseret. Eloksering  er den behandling man
ge fabrikanter af elementantenner, både til TV, 
FM og amatørbrug benytter for at reducere ilt
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ningsprocessen. Men køber man som eksperi
menterende antenne-amatør de »rå« alum ini
umsrør, så er de ikke behandlede, og man må 
selv i gang med ståluld og de to-tre lag klar lak.

Når du skal købe et fabriks-fæ rdigt antenne- 
samlesæt, så kik først hos dine kollegaer, der 
har benyttet forskellige fabrikata gennem en år
række, og se specielt efter overfladen på anten
ne-elementerne. Der findes som bekendt de 
samme typer af antenner fra forskellige produ
center. På nogle fabrikater kan man tydeligt se 
indflydelsen af »tidens tand«, mens et andet, 
selv efter adskillige års forløb ser næsten ny ud. 
Den er måske dyrere i anskaffelse, men det beta
ler sig, også rent nyttevirkningsmæssigt med 
hensyn til den udstrålede HF.

Er din nye indkøbte antenne udstyret med 
spoler, enten af flerbåndshensyn eller fordi den 
er forkortet, så opgiv evt. tanke om at forbedre 
beskyttelsen af spolerne. De er i almindelighed 
vel indpakkede og imprægnerede fra fabrikkens 
side mod et gennemsnits-vejrlig (hvad det så 
end måtte være). Og selv om man med de bedste 
hensigter - når nu bøtten med klar lak er i brug - 
lige så godt også kan give spolerne med, så lad 
vær! Lakken du benytter kan meget vel opløse 
spolernes imprægnering, eller f.eks. gøre den 
mikro-porøs, og så kan vekslende fugtighed i 
luften uhyre let flytte en antennes resonnans 
flere 100 KHz frem og tilbage, også udenfor 
bånd, hvilket kan konstateres på SWR-meteret 
med højere tal end vanligt indenfor båndet. Det 
kan a ldrig  betale sig at lege den lille kemiker. 
Brug naturligvis aldrig lak med opløsning af me
talstøv i, ford i dette metalstøv atter er med til at 
gøre overfladen ujævn, fo r ikke at nævne de 
ulykker det kan medfører at sprøjte denne lak, 
ELLER EN HVILKEN SOM HELST KLAR LAK på 
isolatorerne! Og hvad der er godt for under
vognsbehandling af f.eks. et køretøj er ikke ens
betydende med at det - med sit indhold af olier 
o. I. - har den ringste virkning m.h.t. til »im
prægnering« af en antenne, snarer tværtimod. 
Altså : klar lak og KUN på de metalliske over
flader.

Bygger du selv spolerne i antenneelementer
ne, så udfør dem med lak-elI. plastic isoleret 
kobbertråd, og tætviklet. Såvel »hus« til spo
lerne som spoleform må være af et isolations
materiale, der med tiden ikke bliver mikro-po- 
røst (altså brug IKKE plexiglas), og det er ikke så 
lidt af et problem at råde i så henseende. Men 
det er jo også afhængig af lokale resourcer, et 
spørgsmål om hvor længe du vil benytte pågæl

dende antennekonstruktion; fo r den eksperi
menterende er jo noget nyt og bedre et konstant 
incitament: mange amatørantenner er jo »kort— 
tids-projekter«, allerede fra starten.

Undgå at bruge en »blanding« af forskellige 
metaller i din antennekonstruktion. Luftens 
indhold af bl.a. syre er konstant med til at danne 
små batteri-celler i samlingstederne, og hvor der 
er mulighed fo r at danne et kredsløb, er disse 
med til at accelerere tæringsprocesserne, med 
antennens gradvise nedbrydning som et muligt 
endemål. M.a.o. undgå sammensætning af fo r
skellige metaller hvor der kan gå en strøm. Og 
benyt rustfri skruer og skiver.

Forskellige metaller og iltningsprocesser dan
ner som bekendt halv-ledere, altså DIODER.

Disse optræder som uliniære detektorer, og vil 
i fe ltet fra din udstrålede HF i værste fald være 
årsag til dannelse af HARMONISKE i rigt mål. 
Med andre ord BCI og TVI til følge. Derfor er om
hyggelig rene elektriske såvel som mekaniske 
samlinger, hvor der også er taget hensyn til 
luftens gradvise indflydelse, en absolut nødven
dighed på længere sigt. Dette er værd at lægge 
sig på sinde. Og så er det underordnet om man 
kører med et LP-filter ved senderen når man 
oppe i antennen atter regenererer de harmonis
ke! Der er mange måder TVI kan opstå på, og 
dette var én af dem. En anden mulighed er at na
boens TV-antenne har en oxyderet samling 
hvorfra de kedelige harmoniske - som DU IKKE 
udsender - opstår! Det ER svært at være aktiv 
KB-amatør, men en udfordring til at LØSE 
PROBLEMERNE.

Lidt om antenner på VHF!
I april-OZ efterlyste jeg spørgsmål fra VHF-an- 
tenne-spørgere, og jeg har nu kunnet glæde mig 
over en meget fin respons. Da mange af spørgs
målene har generelt interesse gentages nogle 
af svarene i det følgende.

Om en vandret antenne kan bruges til repeater
forbindelse?
Nej, ikke med fordel, man har - af hensyn til 
mobile stationers lodrette antenner - »standar
diseret« repeater antenner til værende lodrette. 
Der er teoretisk snesevis af dB 'er’s dæmpning 
mellem lodret og vandret polarisation. Så slemt 
er det dog ikke i praksis bl.a. grundet reflektio
ner, men nok til at det ikke giver et brugbart 
resultat. Derfor lodret til lodret og vandret til 
vandret Så vidt jeg ved er det kun Randers
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afdelings 70 cm-repeater, der har både vandret
te som lodrette antenner koblede sammen, men 
på 2 meter benyttes udelukkende lodret polari
sation.

Om en lodret 2 m-ant. kan benyttes til SSB? 
SSB (Enkelt Sidebånds-modulation) er en mo
dulations-art og lodret og vandret polarisation 
referer til det plan hvori det ELEKTRISKE felt 
udbreder sig fra en antenne. Men man er gået 
ind på den uskrevne regel, at man benytter lod
rette antenner til FM-kommunikation på 2 
m-båndet og vandrette når der benyttes SSB- 
m odulation. Der er absolut intet i vejen for at 
kombinere begreberne anderledes, men bare 
ikke blande dem!

Om udregning af spacing mellem elementerne i 
en beam-ant.?
Den regner »man« ikke ud mere, det er gjort 
bl.a. af den japanske videnskabsmand Yagi i ca. 
1929 og i Equador da Quaden blev født i 50’erne. 
Der indgår mange variable størrelser i bereg
ning af en Yagi : Længden af reflektoren 
(induktiv i forh. til den fødede dipol) - læng
derne af direktorerne (kapacitiv i forh, til d ipo
len) - Undertrykkelse af uønskede sidelobes 
(sideudstrålinger) - Front-to-Back forholdet - 
Gain - Frekvensbåndbredde (gradvist kortere 
d irektorer giver større båndbredde) og Føde- 
inpedans. Dertil kommer så spacingen mellem 
elementerne og alt dette har indvirkning på hin
anden. Det er derfor nødvendigt at lægge nogle 
af størrelserne fast og varierer andre til det øn
skede resultat. Mellem reflektor og dipol har 
man fundet det mest hensigtsmæssigt med en 
spacing fra 0,16 til 0,22 lambda, mellem dipol og 
første d irektor mellem 0,1 og 0,16 lambda, og 
mellem de følgende direktorer mellem 0,16 og
0.25 lambda. Længden af elementerne bestem
mer bl.a. Front-to-Back-tallet, afstanden mellem 
reflektor/d ipo l og dipol/første direktor fastlæg
ger bl.a. fødeinpedansen, kort afstand mellem 
elementerne giver bedst undertrykkelse af side
stråling, lang afstand giver bedst gain, men ikke 
bedst F/B-tal, o.s.v. Een konstruktør fastholder 
en eller flere af størrelserne og varierer andre, 
og en anden vælger andre kombinationer, men 
kommer stort set til samme resultat blot med 
andre mål på spacing og elementlængder. Det 
ER naturligvis m uligt at beregne alle disse para- 
menter (variable) i én proces, men det har vi som 
amatør ikke brug fo r eller »maskineri« til. Se fig.
1.

Om »styrke« (rækkevidde« af SSB- og FM- 
signaler?
SSB og FM er modulationsarter, og ikke mål for 
styrke eller rækkevidde. Signalstyrken er KUN 
afhængig af den effekt, der udgår fra sender. 
Der kan være svage SSB-sendere (og dermed 
lille  rækkevidde) og der kan være kraftige FM- 
sendere (der går langt omkring) og derved er 
SSB-stationer overlegen. Men derimod kan 
modtageren til et SSB-signal gøres mere selek
tiv t (f.eks. 3 kHz), mod hvad der er nødvendigt 
ved en FM-modtager (f.eks. op til 7 kHz - begge 
udvisende samme flankestejlhed på selektivi
tetskurven) hvorved følsomheden i en SSB- 
modtager kan øges med reference til samme 
S ignal-stø j-forhold - mere end det vil være mu
lig t med en FM-modtagers »brede« selektivitets- 
kurve. DERVED kan er SSB-signal høres læn
gere væk end et FM-signal med samme tilførte 
effekt, måske en øgning på fra 20 % til 100 %, 
end ved brug af FM. Det er altså modtagerens 
øqede følsomhed, som gør forskellen til fordel 
fo r SSB.

Om der ikke i OZ kunne blive beskrevet en let- 
byggelig VHF-antenne med vandret polarisa
tion, der samtidig er rundstrålende?
Jo, det kan der godt. Antennetypen er en alm in
delig vandret dipol, som er krænget sammen til 
en ring. Se fig. 2 og 3. Den hedder en HALO-an- 
tenne (af engelsk for en GLORIE - fordi den 
ligner en sådan). Den KAN forøvrigt bæres som 
hovedpynt af visse udvalgte, se f.eks. fotografiet 
side 88 i OZ-marts-76, og er grundigt beskrevet 
af OZ7LX i OZ-marts-66, siderne 85-86.

Antenneelementet er af f.eks. 3 mm0Cu elI. 
Messingtråd. 970 mm langt. Diameteren er ca. 
330 mm og enderne er ført sammen i et ca. 80 
mm langt isolationsmateriale fra det inderste af 
et RG 8 e lI. RG 11-coax-kabel, hvor inderlederen 
er fjernet. Da enderne her - som ved enhver 
anden antenne-er højinpedanset og spændings- 
bærende, er dette dielektrikum kritisk, og plexi
glas må ikke benyttes, idet det udviser stort tab 
med tiden. I det diametralt modsatte punkt af 
denne cirkelformede dipol, modsat nævnte pla
cering af isolationsstykket, skrues antennen 
vinkelret på et lodret bærerør, f.eks. 6 x 8  
mm0 .Længde: jo længere, jo bedre!

Op igennem bærerøret føres f.eks. RG 58 (50 
Ohms coax.), kappen skrues til antennens m idt
punkt, NB! ikke samme skrue, der samler anten
nen med bærerøret: altid mekanisk samling for 
sig, og elektrisk for sig! Skærmkappen på coax.
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kablet er fjernet ca. 80-85 mm, således at inder- 
lederen med en 10 - 20 pf (ex. 12 pF) i serie kan 
m. en bøjle skrues på dipolen, ca. 80 mm fra 
m idtpunktet. Dette er den bekendte gamma- 
matching, og udtaget på dipolen flyttes indtil 
lavest SWR-tal, NÅR dipolen er lagt på den 
ønskede frekvens. Frekvensindlægning udføres 
v. hj. a. et dykmeter for enden af en længde 
coax.kabel tils lu tte t som anvist til antennen og 
antennens ender i isolationsstykket skubbes 
sammen/trækkes fra hinanden indtil ønsket fre
kvens. ca. 33 mm blev fundet ved model
antennen.

Apropos opsøgning af en antennes resonnans- 
frekvens på nævnte måde for enden af et 
coax.kabel : Pas på, at antennens resonans ikke

FIG .l

R A D l

overses, idet dette dyk er mindre markeret end 
coax-læ ngdens egenresonnans. Som bekendt 
falder et åbent (uafsluttet) coax.kabel i resonans 
ved en længde =  Vi lambda x  hastighedsfak- 
toren x N, hvor længden måles i meter, lambda 
er 300 000 divideret med frekv. i kHz, hastig- 
hedsfaktoren afh. a. kablet (0,66 for de fleste) og 
N et helt tal. Som sagt er kablets dyk det dom i
nerende og er naturligvis karakteriseret ved at 
det IKKE flytter sig når en dipol forlænges eller 
afkortes, eller - som i dette tilfæ lde - dens ender 
nærmes eller fjernes fra hinanden.

Ovennævnte er en meget vigtig procedure ved 
indlæ gning af ALLE former for en antenne på 
ønsket frekvens, og som man kun har mulighed 
fo r at »snuse til« med en link for enden af coax. 
feederen. Resonnans i båndet er som bekendt

D? D3

S 3  SU

ET E K S E M P E L  PÅ EN 5 -E L E M E N T  YAGI

Denne konstruktion, der er udført af den berøm
te VHF/UHF-konstruktør W1HDQ, er klassisk og 
gennem mange år benyttet som noget af det yp
perste. Her ses tydeligt den gradvise tilspids
n ing a f formen hvilket karakteriserer båndbred
de, og den større og større spacing mellem d i
rektorerne. Her er indtegnet gammamatch,hvor
ved balun kan spares. Coax-åbning og capacite- 
ten (f.eks. 12 pF) skal benyttes i vejrsikkert hus. 
Udtagets p lacering (I fra midterbom) findes ved 
forsøg ind til laveste SWR-tal: omkring 80 mm. 
Coax-skærm fæstnes til m idtpunkt af det fødede 
element med selvstændig skrue. Gain: ca. 8 dB, 
F/B: ca. 20 dB, sidelobes: ca. -f- 10 dB. »Skåret« 
til 144,5 MHz.

Materialer:
A luminium. Elementer af 5 eller 6 mm 0.
Bom af 20x20x1750 mm.

Mål i mm:
Længde af reflektor: 1040 = V2 lambda. 
Længde af fødet elem.: 987 =  V2 lambda -i- 5 %. 
Længde af d irektor 1: 968 = V2 lambda ~ 7 %. 
Længde af d irektor 2: 940 =  V.2 lambda ~  9,5%. 
Længde af d irektor 3: 926 = V2 lambda ^  12 %.

Spacing mel. refl. og fød. el.: 430 = 0,21 lambda. 
Spacing m el.fød.e l.ogdir.1 : 330 = 0,16 lambda 
Spacing mel. dir. 1 og dir. 2: 410 = 0,22 lambda. 
Spacing mel. dir. 2 og dir. 3: 530 = 0,25 lambda.
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F IG .2 HALO"- ANT. (set f ra  siden)

S k ru e fo rb . t i l  
coax, s k æ rm

afs ta n d
un d e ro rdne t

t  B ø jle  med s k ru e

BÆRERØR

DEN FØRSTE BETINGELSE, tilpasning impe- 
dansmæssigt DEN ANDEN BETINGELSE for et 
godt resultat. Et dykmeter er SIMPELTHEN 
uundvæ rligt, tak til 5GF fordi han har lånt mig 
det udmærkede LDM-815.

Tilbage til Halo’en. I forhold til en V2 bølge
dipol er en Halo's gain -r- 2 ned til -r 3 dB, idet 
fe ltet jo  bliver spredt ud, men resultatet bliver t il
nærmelsesvis rundstrålende. En Ground Plane- 
antennes gain er forøvrigt også negativt i 
samme størrelsesorden, grundet det ufuldkom
ne jordplan: 3-4 radialer kun. Så den vandret 
polariserede HALO-antenne er den lodret polari
seret G. P. antenne har ikke noget at lade hin
anden høre, I ORDETS DOBBELTE BETYDNING.

I ju li num meret af OZ
kommer Månedens Antenne ikke! Men der er 
fortsat åbent fo r besvarelser af postvæsenet tål
modige frembæring af spørgsmål fra OZ’s læse
re. Husk venligst IKKE at klæbe frimærker på 
svarkuverten, det er så vanskeligt at dampe dem 
af når der er sat for mange på, hi. Men LÆG 
venligst de overskydende frimærker VED, idet 
de derved tjener til lidt kompensation for papir, 
skrivemaskinebånd og kuverter. TAK. Fortsat 
god spørgelyst.

OZ7CH.

„HALO"-ANT. (set f ra  oven)

ca. 33 mm

286

9-12-15-18 m 
RAP gittermaster
kan påmonteres 3-6 m topror, 
godkendt af byggemyndigheder
ne. Udført med vippebeslagskon- 
struktion og fundament. Leveres 
med bolte og fundament. Varm- 
galvaniseret.
Ring efter brochure og prisliste. -  
Nærmeste forhandler anvises.

Rødby antenne- og 
projektørmastefabrik
Østergade 37, 4970 Rødby 
Telefon (03) 90 14 35
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Litteratur nyt
E. Dam Ravn:
Bogen om operationsforstæ rkere.
I dagens elektronik-konstruktioner anvendes i 
meget stor udstrækning integrerede kredse.

En af de integrerede kredstyper, der har et 
bredt anvendelsesområde, og som der derfor er 
stor interesse for, er operationsforstærkerne. De 
er også emnet for en ny håndbog »Bogen om 
operationsforstærkere«, som ingeniør E. Dam 
Ravn netop har udsendt i serien af Clausen 
Bøger.

Hovedvægten i bogen er lagt på den praktiske 
side af sagen, og de teoretiske begreber, der er 
nødvendige at kende, bliver forklaret i forb indel
se med bogens konstruktioner.
I samme serie er også udkommet
Niels D reijer: D igital-teknik.
Denne bog giver læseren et bredt indblik i den 
teoretiske del af digitalteknikken og giver samti
dig et oplæg til, hvordan praktiske kredsløb kan 
konstrueres.

Bogen kan anbefales alle, der efter at have 
g jo rt enkelte praktiske erfaringer med TTL, øn
sker at vide lidt mere om den teori der ligger bag 
opbygningen af logiske kredse.

The In ternational VHF-FM Guide.
Så er den her igen, bogen for alle FM og repea- 
terinteresserede. Med sine 65 sider er den nok 
den mest komplette fortegnelse over Europæ
iske repeatere og beacons der i øjeblikket fin 
des. Bogen gennemgår også QTH-locator-syste- 
met og mange andre nyttige oplysninger for FM- 
amatører.

Bogen forhandles i Danmark af OZ1OQ, der 
annoncerer i dette nummer af OZ. OZ6PN

Radio Am ateurs World Atlas,
8. udgave, udgivet af Radio Amateur Callbook, 
Inc., 22x30 cm, 20 sider. Pris kr. 25,50. Enefor
handling i Danmark: Ahrent Flensborgs Bog
handel, Ringsted.

Hvis et prefix-kort står på ønskeseddelen, og 
et stort vægkort ikke lige er sagen, er der dog in
gen grund til at fortvivle. Radio Amateur Call
book, Inc., har tænkt på denne mulighed og ud
giver også et atlas for radioamatørerne. Det er 
nydeligt udført i flerfarvet tryk. Der er 10 over
skuelige kort med landenes prefixer og zoneind
delingerne klart markeret. Det er inddelingen i 
40 zoner, der er anvendt i atlasset.

Det kan også bruges af resten af familien, da

det ikke kun er landenes navne, som er taget 
med, men også de største byer, floder og søer. 
Som eksempel har Danmark, foruden Køben
havn fået Ålborg, Århus, Esbjerg og Odense 
med.

Der er ikke noget egentligt index, men et ver
denskort på side 2 og 3 kan bruges som en 
orientering om, hvilket kort der skal anvendes.

Prefix-liste mangler. Men som en slags erstat
ning er der på bagsiden en liste over de interna
tionale kaldesignalserier i EDB-skrift.

Det er et handy atlas som absolut ikke mister 
noget ved nærmere bekendtskab.

Radio Am ateur Callbook Prefix-kort,
70x100 cm, flerfarvet tryk, pris kr. 11,50. For
handling: Ahrent Flensborgs Boghandel, Ring
sted, ved OZ1LD.

Et pre fix-kort viser radioamatørens måde at se 
jorden på. Det er rart at have for alle, der er ak
tive på kortbølge, og det indgår som en naturlig 
del af stationen hos DX-jægeren.

Radio Amateur Callbook, Inc., har barslet med 
en ny udgave af deres prefix-kort. På grund af 
størrelsen er det bedst egnet til at hænge op på 
væggen. Det er faktisk 2 kort, da der er trykt på 
begge sider. Det ene kort er det gammelkendte 
med 40 zoner, mens det andet er helt nytegnet. 
Nu har polerne fået lov til at komme med, prefix- 
listerne er kommet ned, hvor de hører hjemme, 
under kortet og måden, at tegne kortet på, gør 
det lettere at måle afstande. Amerikanerne er 
blevet mere internationale, idet deres 40 zoner 
er erstattet af 90 ITU-zoner.

Når der nu er 2 kort at vælge imellem, kan det 
måske synes vanskeligt at finde ud af, hvilket der 
skal bruges. Jeg mener det ny 90-zoners kort har 
så mange fordele, at det er værd at vælge. For de 
vægelsindede er løsningen at købe et prefix-kort 
mere.

Selv om kortene er nye, viser et studium af 
dem, at trykningen må være startet i 1975, da ud
giverne ikke har nået at ændre ret meget ved 
Vietnam. Men en sådan lille ting er vel til at leve 
med.

Helhedsindtrykket er godt og størrelsen gør, 
at kortene er tydelige selv på afstand, q zq q h

THE INTERNATIONAL VHF-FM GUIDE
Indeholder bl. a. QTH Locator systemet -  Repeatere i 32 lande -  
Båndplaner og kanaler VHF/UHF -  Beacons 28-1296 MHz.
1977 udgaven tilsendes porto frit mod kr. 15,00 til g iro  6 27 05 22.

OZ1OQ, JOHN MEYER, STRANDVÆNGET 30, 6700 ESBJERG
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/ DEBAT

Betragtn inger over § 2.
Foreningens formål er:
At samle alle danske amatørradiointeresserede, 
At virke fo r amatørradioens udvikling,
At arbejde fo r en forbedring af radioamatører

nes arbejdsvilkår,
At støtte den enkelte radioamatør i bestræbel

serne fo r at forbedre den tekniske kunnen, 
At repræsentere radioamatørerne over for andre 

o rgan isa tione r-og  overfor myndighederne. 
Efterlever EDR denne formålsparagraf? Både ja 
og nej. Hvis man med EDR mener landsforenin
gen, er der kun to af punkterne, nemlig 3 og 5 
som bliver opfyldt af denne (HB), og dette bliver 
da også varetaget på bedste måde, derudover 
samler man medlemmerne i et kartotek, hvorfra 
det er svært at få oplysninger, og man udgiver et 
udmærket blad, skrevet af medlemmerne, som 
er eneste forbindelse mellem EDR og medlem
merne.

Nej, det store arbejde med at skaffe nye med
lemmer, at samle dem, at virke for amatørradio
ens udvikling, og at støtte de enkelte i bestræ
belserne fo r at opnå en bedre teknisk kunnen, 
dette arbejde foregår rundt i de mange lokalaf
delinger, hvor der udfoldes et stort arbejde af 
bestyrelserne, fo r at samle medlemmerne under 
hyggelige forhold, så man kan diskutere sine 
projekter og problemer og få hjælp af andre som 
måske ved mere om det, eller måske selv har 
været ude fo r de samme problemer, og fået dem 
løst. Der foregår også undervisning i såvel tek
nik som telegrafi, og skaffes foredragsholdere, 
ligesom mange afdelinger har en station, der 
står til rådighed for de licenserede, som måske 
ikke kan køre fra egen QTH, og man må heller 
ikke glemme det hyggelige samvær med ligesin
dede evt. med XYL og YL.

For at alt dette kan fungere, må medlemmerne 
bakke lokalafdelingerne op, og det er her det 
kniber gevaldigt, ikke engang halvdelen af 
EDR's medlemmer er samtidig medlem af lokal
afdelingen, og derfor kører de fleste af disse på 
pumperne, det er dyrt at have egne lokaler, og 
det ville jo være rart om man havde råd til at 
købe HF og VHF station og have et laboratorium 
med de dyre måleinstrumenter som den enkelte 
ikke kan få råd til at købe selv. Der er i Køben-

havnsafdelingen g jort et stort arbejde for at få 
samtlige til at melde sig under afdelingens faner, 
men da det ikke er lykkedes, er det, jeg mener at 
man bør lave EDR’s vedtægter om, således at 
det er en betingelse fo r optagelse i EDR, at man 
er medlem af en lokalforening. Kontingentet bør 
sættes til 200 kr., hvoraf de 120 kr. skal gå til lo
kalafdelingen. Kontingentet fra medlemmer i 
områder uden lokalafdeling skal gå til et fond til 
oprettelse af nye afdelinger.

Jeg forudser at en masse gamle medlemmer 
vil flyve i harnisk og det vil sikkert også møde 
modstand fra HB, men tænk jer om, det er efter 
min mening en god måde at få aktiveret med
lemmerne, og en god hjælp for de slunkne af- 
delingskasser. Jeg agter at indsende et forslag 
herom som forslag til vedtægtsændring, men 
kunne godt tænke mig at få en debat igang 
inden RM.

Medl. 7501, OZ4KS, Kai Sand Pedersen,
Edv. Griegsgade 7, 4. sal, 2100 Københ. Ø

Rettelse
OZ april 1977: Styresender til 2 meter.
Af OZ3MZ og OZ8AO.
Tekniske data side 167: Alle linier til højre er de
sværre rykket 1 linie nedad, hvilket virker fo r
styrrende, indtil man opdager fidusen, -  und
skyld!
Teksten til fig. 9 og fig. 10 skal byttes om. 
Spoletabel: Tilføjes: Indvendig diameter på 
alle luftviklede spoler 4,5 mm.
Diagrammet: Overføringskondensatoren fra L6 
til basis på 2N4427 skal ændres til 33 pF.

RTTY-TRAFO
80 V/100 mA -  2 x  15 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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Redaktion: OZ9JB, Jørgen Badstue, 
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand. HBinformadon

Jubilæ um skalender
7 .-14 . august incl.
Camping lejr fo r alle, som finder at de gerne vil 
opleve lidt mere end festen den 13. på Skovri
derkroen. Få en ferie ud af det sammen med 
andre amatørkammerater. I forbindelse med lej
ren vil der blive arrangeret forskellige aktiviteter 
af både turistmæssig og radiomæssig art. Lejren 
ligger tæt ved byen, nærmere betegnet Hvidovre 
Strandvej 161, 2650 Hvidovre.

Der vil være mulighed for børnepasning, så I 
kan ro lig t tage de harmoniske med. Desuden 
mulighed fo r tils lu tn ing til 220 V i begrænset 
omfang. Lejrstationen vil være QRV med alle 
m odulationsform er fra CW til ATV på alle bånd 
fra 80 meter til 1296 MHz med call OZ7JUB.

LEJR-PROGRAM:
Søndag den 7. august:
Åbning med fuld musik. Derefter kaffebord. 
Åbningsfesten starter kl. 19,00.
Mandag den 8. august:
Sammenkomst i Københavnsafdelingen, Thek- 
lavej 26, København NV kl. 19,00.
Tirsdag den 9. august:
Fri.
Onsdag den 10. august:
Auktion med overraskelser i Københavnsafde
lingen.
Torsdag den 11. august:
Rævejagt.
Fredag den 12. august:
Kyllingefest i lejren.
Lørdag den 13. august:
Opvisning i modelflyvning med radiostyring kl. 
10 ,00 .

Jubilæumsfest på Skovriderkroen kl. 18,00.

Lejren er naturligvis primært beregnet for t i l
rejsende amatører, men andre er naturligvis vel
komne til at deltage i aktiviteterne. Tilmelding til 
Mogens Griis, OZ1ADX, Krogstens Alle 52A, 
2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 25 47 senest den 25. 
ju li 1977.
Pris pr. nat: Voksne 7,00 kr., børn 2,50 kr.

For de som vil bo lidt mere komfortabelt, eller 
måske lider af høfeber, kan vi anbefale at de ind
logerer sig på

Copenhagen Hostel
Avedøreholmen 33
2650 Hvidovre. Tlf. (01) 49 16 98.

Tilmeld jer selv på ovenstående nummer. Der er 
meget billigt, så der vil blive lidt til overs til at 
more sig for.

OZ9JB

Jubilæ umsmæ rkater.

Gør din post og dine QSL-kort festlige i resten af 
jubilæ umsåret. Rekvirer vore tofarvede selvklæ
bende mærkater hos Grethe. Pris 4 kr. pr. ark 
med 16 mærkater, eller 4 ark for 15 kr. portofrit 
tilsendt.

EDR-jubilæumsplatte.

Jubilæ umsplatte udført i bornholmsk keramik. 
Kun 500 nummerede eksemplarer. Pris pr. stk. 
40,00 kr. + porto 6,00 kr. Bestil og betal hos 
Grethe.

K ollektiv  transport.
Der vil fo r deltagere i jubilæumsfesten den 13. 
august blive arrangeret kollektiv transport med 
DSB således, at EDR betaler billetten fra nærme
ste jernbanestation eller busterminal til Køben
havn H med ankomst lørdag kl. ca 16.00. B illet
terne vil kun være gyldig til et bestemt tog, og 
der vil blive foretaget pladsreservation. Hjemrej
se skal påbegyndes søndag inden kl. 12,00. Man 
bedes tilmelde sig til Grethe senest den 1. juli.

OZ1AT.
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Valg 1977.
Indlagt i dette nummer af OZ finder du stemme
sedlen fo r valg af formand, HB-medlemmer i 
alle kredsene på nær kreds 4 samt repræsen
tantskabsmedlemmer.

Hvor du må sætte kryds -  og hvor mange -  
frem går af stemmesedlen.

BEMÆRK AT STEMMESEDLEN SKAL VÆRE 
STEMMEUDVALGET I HÆNDE INDEN DEN 1. 
JULI 1977.

Følgende kandidater er opstillet:

Formand:
4545 OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Charlottenlund.

HB-medlemmer:
Kreds 1:

1690 OZ3SH, Svend Hansen, Hvidovre.

Kreds 2:
6188 OZ6BL, Bent Bagger, Birkerød.

Kreds 3:
8136 OZ8TV, Frede B. Larsen, Rønne.

Kreds 4:
Intet hovedbestyrelsesvalg.

Kreds 5:
8535 OZ6MI, Per Andersen, Aunslev, Nyborg. 

Kreds 6:
6864 OZ9QQ, Kjeld Petersen, Guderup.

13855 OZ1ALI, Uffe Madsen, Haderslev.

Kreds 7:
9612 OZ1OQ, John Meyer, Esbjerg.

Kreds 8:
3887 OZ4EV, Orla Petersen, Onsted,

Ny Solbjerg.
5829 OZ4GS, Svend Sigersted, Horsens.

Kreds 9:
7434 OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen, 

Hirtshals.

Den nye kredsinddeling fremgår af kortet og kan 
også ses i OZ marts 1977 side 121.

Repræsentantskabsmedlemmer:
Kreds 1:

2488 OZ6IA, Knud Hansen, Amager.
2957 OZ6PK, Paul Friberg Knudsen, Hvidovre.

2590 OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovre.
4392 OZ4AO, Svend Aage Olsen, 

Frederiksberg.
4545 OZ5RO, Ove Blavnsfeldt,

Charlottenlund.
5156 OZ2LF, Børge Erwing, Hvidovre.
5466 OZ9WW, Erik Snedvlg, Christianshavn. 
6584 OZ8HE, Hans Eskildsen, Herlev.
7004 OZ9NP, Niels Pedersen, Valby.
7500 OZ9JB, Jørgen Badstue, Brøndby Strand.
7501 OZ4KS, Kaj Aage Sand Pedersen, 

København 0.
7784 OZ5IH, Ivan Wahlgreen, Herlev.
8245 OZ1SZ, Einar Schmelling, Frederiksberg. 
8473 OZ6MK, Mogens Jørgensen, Lyngby. 
9084 OZ9BD, Bjarne Jensen, Amager.

11271 OZ1ZK, Bjarne Finn Knudsen, Kastrup. 
11765 OZ1XO, Knud Knudsen, Kastrup.
13758 OZ1AGX, Poul Olsen, København V. 
15325 OZ3BC, Johs. Lomholt, Vanløse.
15482 OZ1DAF, Ivan Jensen, Rødovre.

Kreds 1 omfatter følgende postnumre: 1000- 
2999 undtaget 2620, 2630, 2640, 2670, 2680, 
2690, 2960, 2970, 2980 og 2990.

Kreds 2:
6188 OZ6BL, Bent Bagger, Birkerød.
8447 OZ8OP, Ole Lutzhøft, Helsingør.
8574 OZ3SW, Steen Møller, Frederikssund. 
9779 OZ9RT, Søren Riis Hansen, Hillerød. 

10053 OZ6VP, Knud Emil Pind,
Udsholt Græsted.

13357 OZ1AAA, Svend Jørgen Knudsen, Allerød

Kreds 2 omfatter Nordsjælland. Postnumrene 
3000-3699, samt 2960, 2970, 2980 og 2990.

Kreds 3:
5433 OZ4GF, Erik Folsing, Rønne.
5446 OZ4LK, Alfred Lykkegaard, Rønne.

11632 OZ4DZ, Rose Hansen, Rønne.
12112 OZ4YP, Poul Lund Olsen, Rønne.
14507 OZ1AYH, Bent Kofoed, Rønne.

Kreds 3 omfatter følgende postnumre: 37XX-

Kreds 4:
2436 OZ3PO, Poul Schnak Nielsen, Roskilde. 
5669 OZ7LX, Egon Halskov, Sigersted Skole. 
5856 OZ5DX, Hans Pynt, Sakskøbing.
6393 OZ5LI, Robert Leideeker, Næstved.
7530 OZ5GF, Leif Olsen, Nykøbing F.
7876 OZ2QF, Jørgen Petersen, Allerslev.
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8676 OZ3FC, Finn Christoffersen, Sorø.
10024 OZ6RT, Bent Andersen, St. Merløse. 
12851 OZ8NZ, Ole Nielsen, Allerslev.

Kreds 4 omfatter følgende postnumre: 4000 -  
samt 2620, 2630, 2640, 2670, 2680 og 2690.

Kreds 5:
138 OZ1W, Peter Wørmer, Odense.

4337 OZ1WL, Tage Eilmann, Odense.
8535 OZ6MI, Per Andersen, Aunslev, Nyborg. 
8770 OZ9HX, Jørgen Andersen, Rudkøbing. 

13362 OZ1AMB, Finn Hestebrugge, Odense.

Kreds 5 omfatter alle postnumre, der begynder 
med 5XXX.

Kreds 6:
1334 OZ3ER, Hans Schutt, Åbenrå.

10704 OZ6UH, Bent Harbo, Nordborg.
10745 OZ1YX, Hans Damm, Sønderborg.
12987 OZ1VW, Hans Petersen, Kiplev.
13114 OZ1ABF, Kay Christensen, Åbenrå.
13468 OZ1AJW, Carl H. Hansen, Bevtoft.
13676 OZ1ALK, Ole Poulsen, Rødekro.
15297 OZ8JV, Jens Rossen, Genner.
Kreds 6 omfatter følgende postnumre, der be
gynder med 61XX, 62XX, 63XX, 64XX, 65XX samt 
6070, 6093 og 6094.

Kreds 7:
6582 OZ6SB, Svend B. Hansen, Oksbøl.
7445 OZ1LN, H. P. Kjærbro, Esbjerg.
8029 OZ4PY, Roger Pennerup, Holstebro. 
9512 OZ1OQ, John Meyer, Esbjerg.
9645 OZ7UD, Knud H. Holm, Esbjerg.
9650 OZ6SV, Svend Grandahl, Holstebro. 

10446 OZ4CR, Jørn Christiansen, Give.
14521 OZ1BUO, Carsten Andersen, Holstebro.
Kreds 7 omfatter følgende postnumre, der be
gynder med 72XX, 73XX minus 7300 og 7321, 
74XX, 75XX, 76XX, 77XX, 78XX, 79XX, samt 7190. 
Endvidere alle postnumre, der begynder med 
66XX, 67XX, 68XX og 69XX.

Kreds 8:
3886 OZ3BS, Knud Mogensen, Fredericia. 
3900 OZ3VB, Viggo Berland, Horsens.
5496 OZ8BG, Bjarne Gerstrøm, Højbjerg.
5829 OZ4GS, Svend Sigersted, Horsens.
5841 OZ3EH, Erik Hansen, Brabrand.
8365 OZ5WT, Bent Toksvig, Horsens.
9359 OZ9WN, Willy Nielsen, Vejle.
9782 OZ8VV, Vagn V. Jensen, Grenå.

12645 OZ4WS, Jørgen Løkke, Randers.
13417 OZ1AGN, Anne Hansen, Brabrand.
13534 OZ1ATQ, Jul. Chr. Dørr, Randers.
14025 OZ1BST, Poul H. Lund, Vejle.
14913 OZ1CLV, Kurt Glensnow, Fredericia.

Kreds 8 omfatter følgende postnumre: 8XXX, 
70XX, 71XX minus 7190. Endvidere følgende: 
6000, 6040, 6051, 6052, 6064, 6065, 6091, 6092 og 
7300, 7321.

Kreds 9:
6211 OZ9JE, Peter Jeppesen, Hjørring.
7299 OZ7OU, E. K. Poulsen, Ålborg.
8339 OZ4X, Erik Hansen, Ålborg.

11579 OZ3MV, Dion Nielsen, Ålborg.
12662 OZ2VE, Erik Biel, Ålborg.
12789 OZ9NT, Bjarne Andersen, Gærum.
13238 OZ5UO, Ole Anderson, Frederikshavn. 
13617 OZ5LY, Bent Heilmann, Frederikshavn.

Kreds 9 omfatter alle postnumre, der begynder 
med 9XXX.

Grønland:
6365 OZ5WQ, Peter Westergaard. 
7008 OZ7YY, Finn Hoffmann.

Ferie.
Forretningsføreren, Grethe, holder ferie fra den 
27. juni til den 21. ju li begge dage incl., så det er 
på tide at få bestilt de ting du skal bruge til som
merens arrangementer, idet Grethe henstiller, at 
hendes ferie respekteres.

Norske Bulletinudsendelser.
Fra NRRL har vi modtaget følgende fortegnelse 
over bulletinudsendelser søndage:
LA1C, HQ-station (Bergen) kl. 0730 GMT CW 

3580 kHz, HQ-news/DX-news etc.
LA1C, HQ-station (Bergen) kl. 0900 GMT SSB 

3680 kHz, HQ-news/DX-news etc.
LA1K, Ark - Trondheim kl. 0930 GMT SSB 7075 

kHz, HQ-news/DX-news etc.
LA1H, Harstad (Nord-Norge) kl. 0800 GMT SSB 

3710 kHz, HQ-news/DX-news etc.
LA1HQ, Oslo kl. 1600 GMT SSB 14320 kHz, 

HQ-news/MM-news etc.
LA1RY, Porsgrunn, hver sidste onsdag i måne

den: kl. 1730-1815 GMT RTTY 3580 kHz, 
RTTY-news etc.
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Søsterklub.
VE6ABH, Hans Andersen, der er president for 
NARC, 8508-137  Ave., EdmontonA. B..T5E1X9 
Canada, kunne godt tænke sig at komme i 
forbindelse med en mindre dansk afdeling for 
udveksling af gensidige erfaringer. Skriv til ham
-  på engelsk -  hvis din afdeling kunne tænke sig 
et sådan samarbejde.

BSP.
På redaktionens bord lå en stor gul kuvert hvor
på der stod med store røde bogstaver: Byg dit 
grej selv. Indholdet var et katalogsæt fra Bensø 
Print med tilbud til radioamatører. De grydeklare 
byggesæt kan samles med et minimum af værk
tøj og måleinstrumenter og er efter min mening 
et udmærket første skridt på vejen til at blive 
selvkonstruerende amatør ligesom byggesætte
ne kan anbefales, hvis ikke man selv orker at 
lave print og derefter fare byen rundt for at finde 
stumper. Mange af konstruktionerne har iøvrigt 
været beskrevet i OZ.

OZ6PN

En lille  TVI-historie ved aftenteen -  
med happy end.
I fire år har jeg været dødsfjende med min nabo. 
Min sender gav forstyrrelser på hans fjernsyn. 
Han har gang på gang truet med P&T, jeg har 
gang på gang bedt ham gøre alvor af sin trussel, 
så vi kunne få sagen undersøgt. Han har truet 
med sagfører for at få mig dømt til at fjerne min 
antenne, som jeg har fået byrådets tilladelse til 
at rejse. Jeg har fo r over 3 år siden sendt ham et
4 sider langt brev, hvori jeg forklarede ham hans 
og mine rettigheder og pligter, hvordan fjern
synsforstyrrelser opstår og hvordan de skal af

hjælpes ved foranstaltninger på såvel sender- 
som modtagersiden, samt om hvilke foranstalt
ninger jeg allerede for 10 år siden havde taget på 
sendersiden. Jeg har i 3 år haft en ny kanal 4 an
tenne (til at montere på en bambusstang), høj
pas- og netfiltre liggende klar, og jeg har gang 
på gang bedt om lov til at undersøge hans an
tenne og TV-apparat.

Endelig, fo r en uge siden, fik jeg aftale om at 
undersøge forholdene hos naboen Store bede
dags eftermiddag. Jeg indtalte et stykke tape, 
lavede en Storm-P. opstilling med trisser o.s.v. 
så at tapen kunne køre rundt som et endeløst 
bånd, der modulerede senderen. Med mit grej 
mødte jeg op til aftalt tid og blev modtaget med 
isnende kulde. Vi startede fjernsynet, hver gang 
senderen sagde et ord viste der sig brede bælter 
hen over skærmen, jeg måtte erkende at fo rho l
dene var helt uakceptable. Vi satte min med
bragte kanal 4 antenne på. Der var ikke den 
mindste antydning af forstyrrelser, selv når an
tennen lå nede på jorden. Vi satte mit højpasfil
ter ind i hans antennekabel. Ikke det mindste 
spor af TVI, heller ikke på Sverige. Vi lavede en 
simpel dipolantenne inde i stuen, løftet 1 meter 
over gulvet. Der var meget »sne« på billedet, 
men ingen forstyrrelser fra min sender.

Denne sag har kostet mig snesevis af timer 
med diskussioner, brevskrivning, fremstilling af 
filtre. Den har kostet mig ærgelser, søvnfattige 
nætter og nerveoprevne dage. Nu er det jeg 
spørger: Hvorfor skal tilværelsen være så be
sværlig, når b lot 5 minutters fornuftig t samar
bejde kan løse alle problemer???

Nå, men lad fortiden hvile. Nu er livet atter lyst 
og lykkeligt, og jeg kan når som helst starte min 
sender op -  uden frygt! OZ7MA

Redaktion: OZ5DX, H. O. Pyndt, 
Udstolpe, 4990 Sakskøbing. internationalt NYT

WARC 79.
Forberedelserne til WARC 79. den internationale frekvenskon
ference, er nu i fu ld  gang. Adm inistrationerne i de forskellige 
lande er nu ved at gøre sig deres stilling klar. Af et 
spørgeskema som IARU har udsendt til sine medlemsorgani
sationer, frem går det at på nuværende tidspunkt har ca. en 
trediedel af medlemslandene haft kontakt med deres lokale P 
og T, og de fleste har fornem met en velvillig indstilling, men 
der er jo  lang vej igen. Kun fra en enkelt organisation meldes 
der om en negativ indstilling  overfor amatørbevægelsen. I 
nogen landes delegationer til WARC vil der være tilknyttet re
præsentanter fra landets radioamatørorganisation.

Det canadiske P og T går i sit oplæg til WARC 79 bl. a. ind

fo r 3 nye eksklusive HF-amatørbånd 10,1-10,4, 18,3-18,65 og 
24,0-24,5 MHz; endvidere at 40 m ændres til 6,9-7,1 MHz 
eksklusivt. Man må nok sige, at både det canadiske og det t id 
ligere o ffen tligg jo rte  amerikanske forslag er meget gunstige 
stem t overfor amatørerne, men disse to store lande råder kun 
tilsamm en over to stemmer på konferencen.

»Radio«.
I Sovjetunionen er amatørbevægelsen tils lu tte t den halvm ili
tære organisation DOSAAF, der siden 1924 månedligt har 
udgivet tidsskrifte t »Radio«. Dette blad, der udgives i 860.000 
eksemplarer, er det eneste radiotidsskrift, der udgives i Sov
jetunionen, og det er på 64 sider i formatet 20 x 26 cm, og det
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indeholder ingen annoncer. Prisen pr. nummer er 1,50 kr. og 
tidsskrifte t er mest beregnet på ungdommen.

»Radio s« første sider indeholder sædvanligvis stof af po li
tisk karakter f. eks. nyheder om de aktuelle femårsplaner, 
partidage osv. Næsten i hvert nummer er der beretninger om 
russiske soldaters bedrifter i den 2'den verdenskrig, ofte I fo r
bindelse med efterretningsvirksomhed, så det smager lidt af 
kom m unikation. Endvidere er der t it omtale af de russiske 
bedrifter i udforskningen af verdensrummet.

Bladet indeholder selvfølgelig også en del ikke decideret 
am atørstof om f. eks. industriel e lektronik og LF-udstyr. Des
uden gives der data på komponenter, rør, transistorer, IC'er 
osv. (Man får her det indtryk, at det ikke drejer sig om det a ller
mest moderne indenfor komponenter).

Helhedsindtrykket er, at man forsøger, at fortæ lle læserne 
om den moderne teknik på en populær måde. Bladets 
typografiske udseende er ikke noget at prale af; papirkvali
teten er dårlig, og det samme gælder forsiden og tillægenes 
farvetryk.

Typegodkendelse af PA-trin til 30 MHz.
Blandt amatørene i USA har det vakt nogen bestyrtelse, at FCC 
har foreslået, at alle PA-trin, der kan arbejde mellem 24 og 35 
MHz skal være typegodkendte. Disse stramme regler forsøger 
FCC at indføre fo r at komme misbruget på CB-båndet af fo r
stærkere til livs. Amatørerne mener med rette, at de vil blive 
straffet, ford i en anden gruppe overtræder deres bestemmel
ser, og dette giver lederen af FCC Richard Wiley amatørerne 
medhold i. Men fo r at komme det stigende misbrug af 
forstæ rkere på CB-båndet til livs, mener Wiley altså, at de 
foreslåede forho ldsreg le r er nødvendige.

Am atørm oder.
Sidste års mode ved Bodensøen i Sydtyskland var en stor 
succes med mange besøgende fra flere lande. I år afholdes 
Bodensee-meeting i Friedrichshafen fra 8. til 10. ju li. Samtidig 
afholdes der en stor udstilling »Hamradio 77«, med udstillere 
fra  flere europæ iske lande. Egnen omkring Bodensøen giver 
rige m uligheder fo r ferieudfoldelser; der er heller ikke ret 
langt hverken til Schweiz eller Østrig. Yderligere oplysninger 
kan fås hos DARC, Box 1155, D-3507 Baunatal 1, Vesttyskland.

I Tyskland afholdes desuden i Berlin den internationale 
rad ioudstilling  fra den 28. august til den 4. september.

Den italienske amatørforening ARI fejrer i september sit 50 
års jubilæ um  og i den anledning afholdes i dagene 24. sep
tem ber - 30. oktober en udstilling i Firenze.

Lidt mere eksotisk lyder en indbydelse fra RAST i Thailand 
til at deltage i det 7. sydøstasiatiske amatørmøde i Bangkok 
18. - 20. november 1977. Der er nu m ulighed fo r billige 
charterrejser til dette fremmedartede og interessante land. T il
m eld ingsb lanketter til Seanet 77 kan fås hos undertegnede.

USA bygger HF-radarsystem .
I det sidste år har den russiske støjsender givet anledning til 
en hel del omtale og talrige protester til de russiske myndig
heder uden at det tilsyneladende har hjulpet. Nu ser det ifølge 
E lectronics 17. februar 1977 ud til, at amerikanerne er ved at 
bygge et tilsvarende system. I staten Maine i det nordøstlige 
USA bygger det amerikanske luftvåben en sendestation bestå
ende af 21 sendere hver med en effekt på 100 kW. Der vil blive 
benyttet syv sendere ad gangen, og anlægget vil operere i 
frekvensområdet 5-30 MHz. Antenneanlægget er 700 m langt 
og 41 m højt og er rettet mod det nordatlantiske område. 150 
km fra sendestationen er modtagestationen beliggende, og 
her sker databehandlingen af det via backscatter reflekterede 
signal. Fordelen ved HF-radarsystem er, at man kan opnå en 
ræ kkevidde ud over horisonten, men det sker jo  så til gengæld 
på bekostning af en række lovlige brugere af HF-spektret. Man 
kan så yderligere frygte, at de normale m ilitæ re udviklingslove 
træ der i kraft: Ethvert nyt våben bevirker, at der udvikles et 
modvåben - i dette tilfæ lde en støjsender - for så kan der blive 
småt med plads på HF-båndene!

L ibe ra lise ring  af bestem m elserne i Frankrig.
De franske amatører har fået tilladelse til at benytte 160 m. 
fo re løb ig  kun en enkelt frekvens 1826 kHz og kun i in ternatio
nale contester og maximal effekt er 10 W. Et lille  skridt i den 
rig tige  retning. Det er også blevet tilladt, at lave repeatere på 2 
m i Frankrig, men kun når de arbejder i overensstemmelse 
med reg. 1 planen.

In trude rs  på 40 m.
Foruden det store antal radiofonistationer, der ulovlig t arbej
der i 40 m båndet, er der også observeret en del russiske m ili
tæ rstationer med forskellige kaldesignaler, bl. a. MKMH og 
JJID. Endvidere er der også bemærke en række faste tjenester 
fra Sovjet, f. eks. UL2 65 og UWS 2, der arbejder på 7079 kHz.

Nye ansøgn inger om optage lse i IARU.
TRAC fra Tyrkiet (1000 medlemmer), PNGARS fra Papua New 
Guinea og RJARS fra Jordan søger om optagelse i IARU. EDR 
er selvfølgelig positivt stemt fo r disse ansøgninger.

OZ5DX

Redaktion: OZ1LO. Leif Ottosen, 
Bankevejen 12, Kong, 4750 Lundby.

CQ-M testen 1975.
OZ5ME var eneste danske deltager med 227 QSOer, 267 QSO- 
points. 34 m ultip lie rs og 9078 points i allebåndsklassen.

SAC-1976 resu lta tlis te r.
Hos EDR’s Contest Manager ligger der et antal komplette 
resultatlister, som interesserede kan få tilsendt mod fremsen
delse af en stor svarkuvert (A5) frankeret med 90 øre.

QRP som m ertest.
Denne test arrangeres af den vesttyske CW -aktivitetsgruppe 
og finder sted 2. ju li 15 GMT til 3. ju li 15 GMT på 10-80 m CW. 
S ingle operator stationer under 10 watts input, men også 
åben fo r QRO-stationer.

15 timers operation tilladt. De 9 timers pause kan højst tages
i 2 perioder. Kald CQ QRP test. Der udveksles RST og 
Q SO -nr./input. Tilsæ t x, hvis TX er CO eller VXO-styret. F. eks. 
579005/8 x.

QSO med alle stationer tæ ller. Eget land = 1 point, eget 
kon tinen t = 2 p. og DX = 3 p. 3 tillæ gspoints for QSO med 
anden QRP-station.

Handicaps: Er station, der anvendes under 3,5 watts input 
e lle r x-tal-TX =  1 hep (handicappoint) i QSO. 4 heps mulige 
(f.eks. begge stationer 579005/2x) Begge stationer QSO-p. 
x  2 fo r 1 hep, begge points x  3 for 2 heps. begges points 
x  4 fo r 3 heps i en QSO.

M ultip liers: Egen kontinent =  1 point. DX = 2 p. pr. bånd og
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lande efter DXCC-listen, dog call-areas i JA, PY, VE, VK, W og 
ZS ekstra lande.

QRO-stationer: Samme regler, men brug f.eks. 579005/QRO 
og kun QSO med QRP-stationer tæller.

Logs til DJ7ST, Hartmund Weber, D-3201 Halle, Kleine Ohe
5, Vesttyskland, med seneste poststemplingsdato 31. juli.

Venezuela contest.
Afholdes i fø lgende perioder:

Phone: 2. ju li 00 GMT til 3. ju li 24 GMT.
CW: 30. ju li 00 GMT til 31. ju li 24 GMT.
Dette er en alle kontakter alle contest.
Der findes flg. klasser: S ingeloperator enkelt- og multibånd, 

m ultioperator singel TX og m ulti TX - kun alle bånd. 
Kodegrupper: RS(T) +  numre fra 001.
Points: Hver QSO giver 2 points, dog ingen points for eget 

land, men tæ ller som m ultip lier.
M ultip lie r: Hvert DXCC-land samt hvert YV-kaldeområde, 

YV1-0, på hvert bånd.
Præ mier: Medaljer til den højest scorende station i hvert 

kon tinent og d ip lom er til alle, der har kørt 10 YV-stationer og 
10 andre lande. Der skal dog medsendes 2 dollars, hvis man er 
berettiget til diplom.

Logs: Separate logblade fo r hvert bånd og sammentællings- 
blad sendes: Radio Club Venezolano. P. O. Box 2285, Caracas 
101, Venezuela, senest 15. sept. for Phone og 15. okt. fo r CW.

IARU R adiosport Cham pionship.
Det contestinteresserede amatører har ventet på i årevis er nu 
blevet en realitet. En international contest arrangeret af IARU. 
EDR hører til en af de over 90 medlemmer af denne organi
sation, der har hovedkvater i ARRL's bygninger i Connecticut, 
USA.

Det er derfor blevet ARRL's opgave at arrangere denne con
test under lARU s banner.

Reglerne er blevet udform et både med tanke på IARU so li
daritet og contestoperatorers interesse.

Vi op ford rer alle til at slutte op om denne contest, der skal 
m inde os om vor internationale solidaritet op til WARC-kon- 
ferencen i 1979.

Testperiode: 9. ju li oo GMT til 10. ju li 24 GMT. Maximalt 36 
tim ers operation tillad t fo r singeloperator stationer.

Deltagerklasser: A lle verdens amatører kan deltage enten 
på CW eller Phone eller mixed. Der kan deltages som singel
operator e ller m ultioperator singel TX. M ultioperator kun 
mixed klasse.

Bånd: A lle amatørbånd fra 80-2 m. Hver station må kontak
tes en gang pr. bånd enten CW eller Phone. QSO via OSCAR 
tæ ller som seperat bånd.
Points: Kontakt med eget land 1 point, med andre lande i 
samme kontinent 3 po in ts og med andre kontinenter 5 points.

M ultip lie rs : Hver ITU-zone kontaktet på hvert bånd.
Kodegrupper: RS(T) +  ITU-zone (ITU-zonelisten var med 

som tillæ g til OZ dec. 76).
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd gange 

med summen af ITU-zoner på alle bånd.
Logs: Logblade og sammentællingsblad sendes til: IARU 

Headquarters, Box AAA, Newington, Conn. 06111, USA, og 
skal poststemples senest 1. sept. 1977.

specielle logblade til denne test (50 QSO pr. blad) samt sam
mentæ llingsblad (med ITU-zoneliste) kan rekvireres mod t i l
sendelse af frankeret svarkuvert (tryksagsporto) til EDR's 
Contest Manager. S tandardlogblade kan også anvendes.

D iplom er: D iplom er til den højst scorende station i hvert 
land og zone på CW, Phone og mixed.

RAST SEANET W orld Wide DX contest 1977.
Radio Society of Thailand inviterer alle verdens amatører til at 
deltage i dette års SEANET contest, som afholdes:

CW: 9. ju li 00 GMT til 10. ju li 24 DMT.
Phone: 20. aug. 00 GMT til 21. aug. 24 GMT.
Alle bånd 80-10 m.
Klasser: S ingeloperator singleband og multibånd. M u lti

operator m ultibånd.
Contestcall: CW: CQ SEA Phone: CQ SEATEST. 
Kodegrupper: RS(T) +  numre fra 001. Separate serier på 

hvert bånd.
Points: QSO med eget land ikke tilladt. 5 points for hvert 

QSO på 80 og 40 m. 2 points fo r hvert QSO på 20-15-10 m. 
QSO med HS,YB,DU,9V1,9M2,9M6 og 9M8.stationer tæ ller 
dobbelt. Kun en QSO med hver station pr. bånd.

M ultip lie rs : Hvert DXCC-land giver en m ultip lier på 3 points  
på hvert bånd.

Samlet score: Summen af QSO-points gange summen af 
m u ltip lie rs  på alle bånd.

Logs: Logblade og sammentællingsbiade sendes til: SEA
NET

Logs: Logblade og sammentællingsbiade sendes til: SEA
NET Contest Committee, Izmail Razak »Eshee«, 9M2FK. 
281-C. Jalan Pekeliling, Bukit G lugor, Penang, Malaysia, og 
skal være fremme senest 31. okt. 1977. Hvis 1 IRC vedlægges 
m odtager man kom plet resultatliste.

Uheld igvis vil CW-delen af denne test nok drukne i den store 
lARU-test.

C olum bia WW DX-contest
finder i år sted 16. ju li 00 GMT til 17. ju li 24 GMT på alle bånd 
CW og phone.

Der udveksles RS/RST + nr. fra 001. Contestcall CQ 
HK-test. Hver station må kun kontaktes een gang pr. bånd 
enten CW eller phone.

QSO med eget land =  1 point, andet land i eget kontinent 
= 2 p., andre kontinenter =  3 p., HK-stationer = 5 P.

M u ltip lie rs  er hvert land efter DXCC-landslisten. Der findes 
fø lgende klasser: S ingle operator-single band, single opera- 
to r-m u lti band og multi operator single TX-muIti band.

Samlet score er summen af QSO-points gange summen af 
lande. Separate logs fo r hvert bånd og sammentællingsblad 
sendes til LCRA Voncurso Independencia, P. O. Box 584, 
Bogota, Colum bia med seneste poststemplingsdato 30. sep
tember.

Der er d ip lom er til vinderen i hver klasse i hvert land. 
Plaketter til kontinentalvinderne og sølvpokal til W orldcham- 
pion.

C ontestka lender.
18.-19. jun i: All Asia Phone (se sidste OZ)
2.-3. ju li: QRP sommertest CW.
2.-3. ju li: Venezuela contest Phone.
9.-10. ju li: IARU Radiosport Championship CW og Phone. 
9.-10. ju li: SEANET contest CW.
16.-17. ju li: Colum bia contest CW og Phone.
30.-31. ju li: Venezuela contest CW.
6.-7. aug.: YO contest CW og Phone. OZ1LO

M angler du Q SL-kort? - så lad 
os sende d ig gratis prøver, 

y b rochure  og prisliste. Logbøger 
* - contestlog  og summarylog 

pr. stk. 10,- kr. incl. moms.

Bogtryk & Offset ApS
Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58
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En v ig tig  m eddele lse.
Fra den 1ste april 1977 er alle postdistrikts numre i Odense 
vedføjet et bogstav og min adresse er herefter: Diplom 
Manager OZ1WL P.O. Box 213 5100 C Odense.

Og så vil jeg anmode de amatører der søger diplomer gen
nem EDR at medsende porto til tilbagesendelsen af QSL x 
porto til det land ansøgningen er stilet til. Porto til de euro
pæiske lande er ca. 1,50 kr. og til lande udenfor europa er 
prisen 3 kr., jeg har skrevet om det før og det er også begyndt 
at virke, men der er stadig mange der ikke medsender porto, 
og skal man sende rykkerbreve fordyrer det jo et diplom 
væ sentlig. Fra 1ste april 1976, da jeg overtog diplomspalten 
her i OZ, og til 1ste april 1977, har jeg ekspederet 108 
ansøgninger og et utal af forespørgsler og fået mange dejlige 
breve fra tilfredse amatører, og nu vil jeg håbe at jeg i det 
næste år kommer op på over 200 ansøgninger. Har i forresten 
glem t at det er i år EDR har 50 års jubilæ um, eller er i allerede 
begyndt at samle QSL kort til OZ-CCA?

OZ-CCA/VHF.
Efter flere forespørgsler og efter at have gennemlæst reglerne 
fo r OZ-CCA/VHF, kan jeg se at der mangler oplysninger over 
hvor mange forb inde lser man må have i hvert amt. Der står 
ikke noget i reglerne om det, så bare man har til klasse 1: 70 
Point og derib landt alle 14 amtskommuner bekræftiget, og til 
klasse 2: 30 po in t og 10 amtskommuner bekræftiget, så vil 
d ip lom et blive udstedt.

WAPA (W orked A tlan tic  Provinces Award).
Dette dip lom  kommer fra Moncton Area Amateur Radio Club, 
Canada.

Betingelserne fo r danske amatører er følgende:
Kontakt med 2 forskellige grevskaber fra Nova Scotia. 
Kontakt med 2 forskellige grevskaber fra New Brunswick.
1 kontakt med Prince Edward Island.
2 kontakter med VO stationer.
Der er ikke angivet nogen tid-bånd eller modulationsarts 

begræ nsning, og prisen på diplom et er 50 cents eller 5 ICR. 
D iplom et kan søges gennem EDR eller som GCR liste hos: 

W alt Jones, VE1MAR
79 Waverly Ave 
M oncton, N. B., Canada.

PDXNA (Pacific DX NET Award).
The Pacific DX net vil sende dette diplom til alle amatører der 
har haft kontakt med 25 offic ie lle  medlemmer af DX nettet og 
fra m indst 10 forskellige lande efter følgende liste, og alle 
kontakter efter den 3. januar 1969 er gældende, da diplomet 
blev oprette t var de her optegnede medlemmer, men andre er 
velkom met til senere:

C21JW - CR8AI - F08BS - KC6CT - KC6JC - KG6AQI - KH6AA 
ABQ, AFN, EEU, FQB, EDR, BZF, GHC, GJJ, GGX, GKD, GKV, 
GLU, GPM, SP - KJ6JC - KS6CA - KX6FJ - KX6HU - KW6GJ -

KZ5KN - K5MWZ/KH6 - WA4MMO/KC6 - K7JCA/KH6 - VK2BFI 
VK3AKP - VK3VK - VK3JW - VK4UC - VK60V - VK7KW - VK7PA 
VK7KJ - VK9KS - VR1L - VR2CC - VR2FT - VR4EK - 
VE6MY(AJT) - YJ8RG - ZL1TZ - ZL1QW - ZL2ACP - ZL2NC - 
ZL3QN - 5W1AR - 5W1AS - 5W1AD - W4DRK - WA5RTB - 
WA3DVO - WA6AUD - WB6DXU - WB6GFJ - WB6KRW - 
WA6ROU - K6MMP - K6KT.

Prisen er 1 US-dollar, og diplom et kan søges gennem EDR 
e lle r GCR liste hos:

Ed DeYoung, KH6GLU 
P. O. Box 762 - Kaunakakai 
Hawaii 96748 USA.

WAP (W ork A ll Pacific).
Dette d ip lom  er opnåelig af alle licenserede amatører og SWL, 
alle kontakter er gyldige efter november 1945, der skal ikke 
sendes QSL kort, men ansøgningen skal være bekræftiget af 
EDR. D iplom et er gratis men der skal medsendes 3 IRCs til 
dæ kning af portoen fo r afsendelsen af d iplom et til ansøgeren. 
Betingelserne er at der skal kontaktes m indst 30 af de efter
fø lgende call. (30 QSL eller flere).
C21/VK9 Nauru Island
CR8/CR10 T im or
DU Philippines
FB8 Adelie Land
FK8 New Caledonia
F08 French Oceania
FW8 W allis Island
FU8/YJ New Hebrides
JD Ogasawara Island
JD Minami Torishima
KB6 Baker, Howland. Phoenix
KC6 East Carolines
KC6 West Carolines
KG6 Marianas Island
KG6 Guam
KH6 Hawaiian Island
KJ6 Johnston Island
KM6 Midway Island
KP6 Palmyra Island
KS6 Am Samoa
KW6 Wake Island
KX6 Marshall Island
PK, YB, 8F Java
PK, YB, 8F Sumatra
PK, YB, 8F Borneo
PK, YB, 8F Celebes
PK. YB, 8F West Irian
VK Australia
VK2 Lord Howe Island
VK4 W illis  Island
VKØ Macquarrie Island
VK9 New Guinea

Werner Radio
O tterup, (09) 82 33 33 Å lborg , (08) 18 56 93 Kbh.NV., (01) 19 25 87
OZ8BW, Werner OZ7OU, Kurt OZ8PV, Jørgen
Hele dagen Hele dagen Kl. 17-19, lø. 9-12
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VK9 N orfo lk Island 
VK9 Papua
VK9 Christmas Island (ZC5)
VK9 Cocos Island (ZC2)
VR1 G ilbert Island
VR1 E llice Island
VR1 Br. Phoenix Island
VR2/3D2 Fiji Island
VR3 Fanning and Washington
VR4 Solomon Island
VR5/A3 Tonga
VR6 Pitcairn Island
VS4 Sarawak Island
VS5 Brunei (9M)
ZC3 Nort Borneo (9M6)
ZK1 Northern Cook Island 
ZK1 Southern Cook Island 
5W1 Samoa (ZM6)
ZM7 Tokelau Island
ZL/K  Kermadec Island
ZK2 Niue
ZL New Zealand
ZL/C  Chatham Island
ZL/A  Auckland and Campbell Island
ZL5 Antarctica

ARNA (A rabian Radio N ight Award)
ARNA dip lom et er indstifte t af kong Hussein af Jordan (JY1), 
og alle kontakter efter 1ste januar 1971 tæ ller til diplomet. 
Betingelserne er at man skal have kontakt med 10 arabiske 
lande efter fo lgende liste: 9K2 Kuwait - 7Z3 (HZ) Saud Arabia - 
JY Jordan - 7X2 (FA) Algeria - SU1 Egypt - YK1 Syria - Cn8

M orocco - 3V8 Tunisia - MP4b (A9) - MP4M (A4.VS9H/0) - 
MP4D/T (A6) United Arab Emirates - OD5 Lebanon. Forbindel
se med en JY station er obligatorisk.

For at opnå tils træ kkelig med forbindelser til dette diplom, 
afholdes hver fredag et arabisk net hvor man kan indtegnes på 
en liste, fo r kontakt med de lande man mangler til diplomet. 
Det arabiske net starter op kl 05.00 GMT på 14,195 MHz, og 
7Z3AB ligger 10-15 KHz lavere i frekvens og samler op på en 
liste, det er den eneste måde at få kontakt med »Arabian Net« 
på, du får ingen forbindelse ved direkte indkald.

Prisen er 7 IRC og diplom et kan søges gennem EDR. eller 
som GCR liste hos:

JY1 - Box 1055 
Amman . Jordan.

A cropo lis
Så har vi igen et diplom  fra Grækenland, og alle forbindelser 
efter 1ste april 1968 tæller, der er ingen bånd eller modula- 
tionsarters begrænsning, men diplom et kan ikke fås af SWLs. 
Betingelserne er følgende:

Klasse 1: Kontakt med 30 stationer (30 QSL)
Klasse 2: Kontakt med 20 stationer (20 QSL)
Klasse 3: Kontakt med 10 stationer (10 QSL)
Hvis man har klasse 2 eller 3. koster stickers til klasse 1 1 

IRC. Hvis man opnår klasse 1 medfolger en gylden nål med 
diplom et.

Prisen er 5 IRCs, og diplom et kan søges gennem EDR eller 
som GCR liste hos:

The National Amateur Radio Union of Greece 
Award Dept. P. O. Box 1442 
Athens - Greece.

OZ1WL

G eneraldirektoratet for Juli 1977
Post- og telegrafvæ senet Solplettal 13

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

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 11,5 12,7 13,3 14,8 15,8 15,9 15,2 14,8 13,3 11,8 12,8 11,7
New Zealand 17.800 54,1 11,4 12,9 14,2 14,9 12,0 10,8 11,3 11,9 11,0 10,6 12,9 11,5
Filipinerne 9.700 66,4 11,2 13,3 15,2 15,8 16,1 16,2 15,3 15,8 16,3 15,0 12,6 11,4
Sydl. Australien 16.000 85,0 10,9 13,8 16,9 17,4 16,1 12,4 10,4 10,5 12,6 12,3 9,3 11,4
Sumatra 9.300 90,0 10,8 13,9 17,3 17,6 17,7 16,9 15,8 16,6 13,3 12,6 11,8 10,2
Indiske Ocean 10.100 115,9 11,0 13,3 18,4 18,6 19,0 18,4 16,9 17,5 16,9 15,0 13,3 9,5
Madagaskar 8.300 146,0 10,2 12,1 17,2 18,7 19,2 19,8 18,9 18,8 20,5 20,3 17,0 13,9
Syd Afrika 10.100 171,3 8,2 6,1 10,3 18,6 18,8 19,3 19,8 19,6 15,9 11,0 8,6 7,7
Middelhavet 2.200 181,0 9,3 8,6 11,4 14,2 16,0 16,9 16,4 14,7 14,1 16,4 14,7 11,3
Antarktis 13.600 202,5 9,2 9,2 8,0 7,9 14,4 17,6 19,0 18,7 18,5 13,3 10,1 9.1
Kanariske Øer 3.500 226,9 12,5 10,3 11,9 16,2 18,3 17,5 17,4 16,7 16,8 20,5 19,4 15,2
Argentina 11.900 232,4 12,9 10,5 11,7 9,1 11,2 17,7 17,7 17,1 17,0 20,7 19,9 15,7
Peru 11.000 264,1 12,8 10,2 10,8 13,2 11,6 14,8 16,5 16,0 15,3 17,7 18,9 15,7
Vestindien 8.100 289,6 12,4 10,5 9,8 8.1 8,5 13,5 15,8 15,6 14,8 16,0 16,1 14,9
New York 6.100 291,4 12,4 10,6 9,7 9,4 12,0 14,8 15,4 15,4 14,8 15,9 16,4 14,7
Vest Grønland 3.600 313,6 11,7 11,0 11,4 12,2 14,1 15,3 15,7 15,4 14,5 15,1 15,5 13,4
San Francisco 8.800 324,5 11,8 11,5 11,8 11,2 9,4 9,4 11,4 13,5 14,4 14,6 14,8 13,1
Sydl. Stillehav 16.200 328.6 11,8 11,6 11,9 13,4 15,0 12,6 9,6 9,1 14,3 14,4 14,5 12,9
Hawaii 12.000 356,4 11,8 12,2 12,4 13,9 15,2 15,4 12,7 11,0 13,8 13,5 13,1 12,2
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvæ nget 1, 7870 Roslev. M W d Ê 1- ^  /

A ktiv ite ts tes ten
Majtesten gav følgende placeringer:

1. OZ1ALF 105 QSO 780 points
2. OZ3UN 95 QSO 517 points
3. OZ8RY/a 80 QSO 471 points
4. OZ1QQ/a 76 QSO 457 points
5. OZ8QD 82 QSO 449 points
6. OZ1CUY 67 QSO 393 points
7. OZ6IW 71 QSO 378 points
8. OZ1RH 80 QSO 377 points
9. OZ9NN 68 QSO 359 points

10. OZ1BNZ 67 QSO 340 points
11. OZ1AOJ 55 QSO 322 points
12. OZ1BVJ 54 QSO 319 points
13. OZ1BPX 53 QSO 311 points
14. OZ9HBO/a 53 QSO 308 points
15. OZ6HY 49 QSO 301 points
16. OZ1BQN 63 QSO 296 points
17. OZ1ATQ 61 QSO 291 points
18. OZ1 BYL/a 68 QSO 285 points
19. OZ1BCP 43 QSO 282 points
20. OZ9ZJ 58 QSO 269 points
21. OZ5WT/a 57 QSO 264 points
22. OZ6ZW 46 QSO 249 points
23. OZ1BRJ 53 QSO 248 points
24. OZ1ABE 45 QSO 238 points
25. OZ9WJ 39 QSO 230 points
26. OZ2ZT 42 QSO 223 points
27. OZ1CTC 45 QSO 201 points
28. OZ7HVI 41 QSO 188 points
29. OZ1BPJ 36 QSO 188 points
30. OZ1AVG 38 QSO 178 points
31. OZ1CBD 34 QSO 158 points
32. OZ8PG 27 QSO 135 points
33. OZ8DO 25 QSO 132 points
34. OZ1CJV 19 QSO 116 points
35. OZ1BCN 27 QSO 115 points
36. OZ4HAM 22 QSO 109 points
37. OZ7PZ 23 QSO 106 points
38. OZ1AFO 31 QSO 104 points
39. OZ1AMB 19 QSO 103 points
40. OZ9AC 20 QSO 98 points
41. OZ1AEE 22 QSO 92 points
42. OZ5TB/a 36 QSO 90 points
43. OZ6OZ 20 QSO 79 points
44. OZ1DCL 16 QSO 72 points
45. OZ4EDR 14 QSO 64 points
46. OZ2AGR 23 QSO 48 points
47. OZ6TY 19 QSO 46 points
48. OZ9TD 3 QSO 7 points
49. OZ8SC 3 QSO 4 points
FM afdelingen:

1. OZ6KH 70 QSO 193 points
2. OZ1AXJ 61 QSO 176 points
3. OZ1AZG 38 QSO 143 points
4. OZ1ALK 44 QSO 139 points
5. OZ5SC 34 QSO 85 points
6. OZ1CPM 27 QSO 78 points
7. OZ5GI 24 QSO 61 points
8. OZ1OQ 20 QSO 43 points
9. OZ1UU 24 QSO 32 points

10. OZ1ASP 24 QSO 24 points
11. OZ9JV 23 QSO 23 points

OZ1CSX 23 QSO 23 points
12. OZ4OW 22 QSO 22 points
13. OZ4HAM 19 QSO 19 points
14. OZ1CSI 16 QSO 16 points
15. OZ1BJY 11 QSO 11 points
16. OZ1BKD 10 QSO 10 points
17. OZ4EDR 9 QSO 9 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.

Bemærk ven ligst ny adresse: Jørgen Brandi, OZ9SW. Rug
væ nget 1. 7870 Roslev.
Oscar 7 o rb it param etre.
Fra 16. juni til 15. ju li 1977.

Mode: Orbit: Dato: Tid GMT: Long W:
A 11818 16. uni 0040 63.5
B 11831 17. uni 0134 77.1
A 11843 18. uni 0034 62.0
B 11856 19. uni 0128 75.6
A 11868 20. uni 0027 60.4
B 11881 21. uni 0122 74.0
A-X 11893 22. uni 0021 58.8
B 11906 23. uni 0115 72.4
A 11918 24. uni 0015 57.3
B 11931 25. uni 0109 70.8
A 11943 26. uni 0008 55.7
B-Q 11956 27. uni 0102 69.3
A 11968 28. uni 0002 54.1
B-X 11981 29. uni 0056 67.7
A 11994 30. uni 0150 81.3
B 12006 1. uli 0050 66.1
A 12019 2. uli 0144 79.7
B 12031 3. uli 0043 64.5
A 12044 4. uli 0138 78.1
B 12056 5. uli 0037 63.0
A-X 12069 6. uli 0131 76.6
B 12081 7. uli 0031 61.4
A 12094 8. uli 0125 75.0
B 12106 9. uli 0024 59.8
A 12119 10. uli 0118 73.4
B-Q 12131 11. uli 0018 58.3
A 12144 12. uli 0112 71.8
B-X 12156 13. uli 0011 56.7
A 12169 14. uli 0106 70.3
B 12181 15. uli 0005 55.1

Testindbydelse.
Scandinavian VHF/UHF Field Day 1977.
Hermed indbydes alle licenserede radioamatører i Danmark, 
Norge, Sverige og Finland til år 1977 Field Day contest. 
T idspunkt: 3. ju li kl. 0800-1100 GMT.
Frekvensområde: 144-146 MHz.
Grupper:
1. P ortabe l/m obil klassen. Udgangseffekt max. 15 W. kun 
egen strøm forsyning (generator, batteri etc.).
2. Faste stationer. Alle stationer, som ikke opfylder den først
nævnte klasses fo rdringer i nogen henseende.
S tationerne må befinde sig på samme QTH under hele testen 
Kode: RST + QSO nummer begyndende med 001 + QTH 
locator. Rortabel/m obil klassen anvender /M  eller /P. 
Pointsberegning: 1 point/10 km fo r hver forbindelse, faste sta
tion e r får 2 po in ts/10 km for forbindelser med portabel/m obi
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le stationer. Afstande under 30 km afrundes til 30 km. Afstan
den afrundes a ltid  op til nærmeste tital.
Forbindelser over translatører og repeatere er ikke tilladt. 
Forbindelser på opkaldskanal S20 er ikke tilladt.
Region I båndplanen skal overholdes.
Logs: Logs sendes senest 17.7.1977 til: Rolf Båckstrom, 
OH2BEW, Mossbergsgrånden 2D89, 02210 Esbo 21, Finland.

Testindbydelse.
UK7’s ju litest 1977.
Hermed indbydes alle VHF/UHF amatører i Danmark, Finland, 
Norge og Sverige til at deltage i julitesten 1977.
T idspunkt: 770702 kl. 1600 GMT-770703 kl. 1600 GMT. 
Klasseinddeling:
Klasse A: 144 MHz.
KLasse B: 432 og 1296 MHz.
Frekvenser: Efter Region I båndplanen.

Kode: RST + QSO nummer begyndende med 001 samt QTH 
locator.
Regler: Det er kun tillad t med en QSO pr. station og bånd. 
Krydsbånds QSO eller QSO via aktive repeatere er ikke tilladt. 
Pointsberegning:
Klasse A: 1 po in t pr. km.
Klasse B: 1 po in t pr. km 432 MHz.
5 po in ts pr. km 1296 MHz.
Logs: Logs skal være poststemplet senest 19. ju li. Der anven
des seperate logs fo r hver klasse. Logs sendes til: Bo Nilsson. 
Spångatan 7A, 5 Tr., S-211 44 Malmo, Sverige.
Præmier: D iplom er til de tre første i hver klasse.
Hvis ovenstående regler ikke overholdes, medforer det diskva
lifika tion . Ved fe jlag tig modtaget kode fratrækkes QSO points 
med 50 % fo r en fejl, 75 % fo r 2 fejl og 100 % for 3 eller flere 
fejl.

UK7/SM7FJE

Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvænget 1, 7870 Roslev.

A ktiv ite ts tes ten .

B U S  å
Majtesten gav fø lgende placeringer: Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive

1. OZ7LX 24 QSO 119 points måned.

2. OZ7IS/p 21/4 QSO 118 points Bemærk ven ligst ny adresse: Jorgen Brandi. OZ9SW. Rug

3. OZ3TZ 22/4 QSO 105 points væ nget 1, 7870 Roslev.

4. OZ3SW 14/4 QSO 75 points
5. OZ8DO 5 QSO 18 points Testindbydelse.

UK7's ju li UHF test.

UHF-SHF aktivite tstest den 1. torsdag måneden kl. 19,00- Se indbydelsen under VHF spalten.

23,59 DNT. O Z 9 S W

aïn
3-, 4- og 5-bånds HF-groundplane-antenner. 
3-bånds, 2-, 3- og 6-element HF-beams. 
M ono- og duobander HF-beams.
2-m eter mobilantenner.
Ferrit-baluns og andet tilbehor.

VERSATOWER stålg itterm aster
rulles sammen og lægges ned af een mand på få 
m inutter uden brug af ekstra værktøj. Typer på 12 
m, 18 m, 24 m, 30 m og 36 m. Mange danske radio
amatører benytter allerede et VERSATOWER til an
tennefarmen. Rekvirer brochuremateriale.

3-, 4- og 5-bånds HF-groundplanes 
3-bånds, 1-, 2-, 3- og 5-element HF-beams. 
W3DZZ trap-antenner i to udgaver.
FD-4 Windomantenne.
Traps, ferritba luns og litzetråd.

<®J)cushcraft
Ringo 2-meter og 70-cm rundstrålere.
Tw ist 2-meter og 70-cm satellitantenner.
4-, 7- og 11-element Yagi antenner.
20-element 2-meter og 70-cm colineærantenner. 
11-element 70-cm Yagi antenner.

> l

NO R A D
Lønstrup

9800 H jørring

J A Y B E A M
2 x  5- og 10-element 2 m Twist.
2 x  12-element 70-cm Twist.
5- og 8-element lavpris Yagis for 2 m. 
48- og 88-element Multibeam 70-cm. 
2 x 8  element Skeleton-slot 2 m.
10- og 14-element 2 m Parabeam.

08-96 01 88
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S S 7T A 7V ,/ Redaktion: OZ3WP, Walther Panitzsch,
Esplanaden 46, 1263 København K.

Der kom mer stadig nye »SSTV-stationer« og mange er under 
bygning.

OX3AB (Arne Julianehåb) var giad for hæftet og lader det 
c irku le re  mellem de forskellige, der har interesse for SSTV.

OZ3FO har fu ld t op at gøre, med at hoppe fra 144,7 til »Vejr
høj«. hvor han konsulterer i SSTV problemer.

Vore forsøg på »Vejrhøj« er tilfredsstillende. Derfor mener 
jeg, at disse betragtninger ikke er nødvendige. »SSTV« er 
kom met fo r at blive.

SSB kunne man jo heller ikke lide i begyndelsen.
Den 18.-5. havde SM en test med ATV på 70 CM. Det er altså 

det »rigtige« TV. ATV må kun »kores« på 70 cm. Evt. rpt. bedes 
sendt til »SSTV-spalten«. Er der slet ingen SSTV amatører på 
den anden side af sundet? Her tæ nker jeg på Malmo, Hålsing- 
borq og Landskrona.

OZ3WP

CAtUNG

J»&0 » t ¡mm

¿5 ;  \ . 14 -W/-:

GÍBSON IUSSIM
I  . I

CrÆ QSL I «  ; 1

Fra JOTA 1977.
QSL kortene er denne gang udlånt af OZ1AT.

SLOW SCAN TV

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
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C E ^ E ANTENNEROTORER

Den nye HAM-TT SUPERROTOR fra CDE -  op til 2,5 
vindareal -  markedets største antennerotor, en videreud
vik ling  af den populæ re HAM-II, nu med 3-dobbelt kugle- 
leje, rus tfrit stålgear. spæ ndbojler i rustfrit stål. Sammen
spæ nding med gennemgående stålbolte.
HAM-TT er udform et til montering i tårn eller under tag. 
den har en diameter på 24 cm og er 36 cm høj, vægt ca. 8 
kg. HAM-TT kan leveres ca. september, og prisen bliver 
ca. kr. 2700,00.

CDE-programmet omfatter endvidere typerne HAM-II, 
CD-44. AR-40, AR-33, AR-30. AR-22 og AR-20, antennero
to rer til ethvert form ål, priser fra k r. 595 ,00 . Rekvirer bro
churer over alle CDE’s ro torer i amerikansk kvalitet.

BIG-TALK, en spændende 
nyhed, rotor som CD-44. 
men kontro lbox 
transistorstyret med 
360c kontrol og 
4 forvalgte indstillinger. 
Pris kr. 1175,00 incl. moms.

A) retningsvæ lger
B) preselektor
C) potentiom etre
D) startknap
E) kontro llam pe

Vy 73, OZ4SX, Svend

N O R A D
Lønstrup

9800 H jørring 08-96 01 88

/  Redaktion: OZ9XM, Karsten Meyer, Slotsvej 9,
/  2920 Charlottenlund.

EDR's SW L-aktiv ite tsdip lom .

Følgende modtageramatører har i tidsrummet 1. januar til 31. 
maj 1977 opnået EDR s SWL aktivitetsdiplom . Vi ønsker 
tillykke  med de opnåede resultater!
Klasse I - Europa:
OZ-DR 1963, Jay R. Niemelå: 35 DXCC 
OZ:DR 1883. Peter Mess: 35 DXCC 
Z-DR 1446. Uwe Brodersen: 35 DXCC 
Klasse II - A frika:
OZ-DR 1446, Uwe Brodersen: 20 DXCC

EEZM
Klasse III - Amerika:
OZ-DR 1446, Uwe Brodersen: 20 DXCC 
OZ-DR 1963, Jan R. Niemelå: 30 DXCC 
Klasse IV - Asien:
OZ-DR 1446. Uwe Brodersen: 21 DXCC 
Klasse V - Oceanien:
OZ-DR 1815, Eigil J. Jensen: 22 DXCC 
D ip lom et udstedes til enhver dansk modtageramatør, der kan 
opfylde nedenstående ganske få regler:

For at opnå d ip lom et i en af de fem klasser, skal man have 
hort am atørradiostationer fra et bestemt antal lande indenfor
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den pågældende verdensdel. Dette antal er følgende: Europa: 
35 lande. Afrika: 20 lande. Amerika: 20 lande, Asien: 20 lande, 
Oceanien: 15 lande.

Som bevis fo r det pågældende antal lande er hørt, ind
sendes et a fskrift af logbogen. Desuden betales et gebyr på kr.
5,- fo r hvert d iplom , -t evt. overskud tilfa lder EDR's hjæ lpe
fond.

S om m erfe rie-service.
For et par måneder siden efterlyste jeg oplysninger om fo r
skellige museer og udstillinger rundt om i Europa, som kunne 
være anbefalelsesvæ rdige at kigge nærmere på, hvis ferie
turen g ik forb i de kanter. Der er efterhånden indløbet en del 
oplysninger, om end det nemt kunne have været mange flere! 

Men lad os bare pakke feriekufferten og ta ’ afsted...

Wien: Teknisk Museum. Indeholder en omfattende samling af 
veteranbiler,dam plokom otiver og alskens maskineri.Af speci
el interesse fo r radioamatører kan nævnes en mindre afdeling 
bestående af radiosendere og modtagere fra den tid lige 
barndom frem til i dag. EDB-anlæg etc. (Tak OZ8IA for info.). 
London: Science Museum (Exhibition Rd, Kensington). 
OZ6BP, Bent og OZ1CHX, Kjeld oplyser, at det drejer sig om et 
form idabelt museum med en udmærket radioafdeling. Speci
elt kan nævnes, at der er oprettet en amatørradiostation ved 
call GB2SM på samme etage som den radiotekniske afdeling. 
Udover radioteknikken er der et væld af ting at kigge på, men 
hvis man ikke har flere dage til sin rådighed, gor man nok 
klogest i at gå direkte til radioafdelingen.

I øvrigt kan også et geologisk museum længere nede af 
E xh ib ition Road anbefales interesserede.

Og endelig bør JOTA-folk ikke glemme at kigge indenfor i 
»The Baden Powell House« i Queens Gate. der løber parallelt 
med Exhib ition Rd. (Begge gader støder ud til Cromwell Rd 
med BEA-termlnalen.
B erlin : Radiotårnet (Messeområdet i nærheden af Theodor 
Heuss Platz. Vestberlin). Foruden det »lille« radiotårn på 150 
meter findes en m indre udstilling af radio- og TV-apparater, 
som illustrerer udviklingen på dette område i Tyskland fra 
1920'erne og frem til i dag.

En langt større og mere detaljeret udstilling findes på 
Berliner Post og Telegrafmuseum samt Trafikmuseum i 
Urania, Schoneberg (nær ved Nollendorf PI.).

Skulle du endelig have lyst t il at se et rigtig radiotårn, kan du 
tage en tu r op i toppen af Fjernsynstårnet i Østberlin, der med 
sine 365 meter rager ganske godt op i landskabet omkring 
Marienkirche.
København: Skulle du foretræ kke de vante græsgange, er der 
da også et par enkelte københavnske museer, som kan opvise 
lid t radiomateriale. Dansk Post- og Telegrafmuseum, Vester
brogade 59 og Danmarks Tekniske Museum i Helsingør er nok 
et besøg værd.

Det var så a ldt fo r denne gang. Skulle du m idt i sommer
varmen have lyst til at ansøge om et aktivitetsdiplom , få svar 
på et spørgsmål e ller lignende, så er du velkommen til at 
skrive. Min adresse står i rubrikkens »hoved« God sommer!

OZ9XM

Redaktion: OZ1QF, Helmuth Christensen, Violvej 2, 
6270 Tønder, tlf. (04) 72 21 51.

Møde i ræ vejag tsudva iget den 16. april 1977 i Odense.
Mødet var indka ldt for at diskutere om det var m uligt at finde 
nogle regler fo r afv ik ling af storjagter og DM således, at det 
kunne undgås at holdene kører i flok fra ræv til ræv, den 
såkaldte »rævebus«.

Mange forslag blev fremlagt, debateret, endevendt og 
kasseret igen og man enedes om, for ikke at ændre for meget, 
at forsøge en æ ndret startprocedure ved en eller to storjagter i 
år. Dette skulle give udvalget noget erfaring.

Forsøget består i al enkelthed i at sende holdene af sted i to 
grupper, hver med en halv times mellemrum. De hold, der 
starter først på natjagten, skal så starte sidst på dagjagten, og 
ved næste storjagt skal der byttes om.

For at styre dette og for at kunne identificere holdene fra 
storjagt til storjagt blev det vedtaget at indfore et ho ldnum 
mer. som skal følge jægeren under alle storjagter. Problemet 
er: Ved Store Østjydske kører Jens og Peter sammen, ved 
Store Fynske kører Peter og Jens og ved Store Midtjydske 
kører de hver fo r sig. Hvilket points skal Jens have til DM. hvis 
han deltager uden Peter?

Endvidere debaterede udvalget, hvad der kunne gøres for at 
højne standarden på storjagterne dvs. undgå for lange sen

derudfa ld og undgå klager bagefter over forhold som kunne 
have været forudset ved omhyggelig planlægning.

Man vedtog at hvert enkelt udvalgsmedlem i sin kreds hen
s tille r til arrangørerne af storjagter at have bedre styr på fo lk 
og materiel.

Et forslag om at EDR byggede at antal automatsendere, som 
kunne lånes ud i lighed med urene, mundede ud i at, Tønder 
Ræveklub stillede sig velvillig således at deres automatsende
re kan lånes til alle storjagter, og den arrangerende afdelings 
sendere kan så holdes som reserve.

På baggrund af debatten foretog udvalget nogle rettelser i 
Rævejagtsreglementet fra 1. januar 1976. Rettelserne gælder 
kun første del, kørejagter, og er gældende fra 1. maj 1977. Da 
det er dyrt at lave nyt optryk af reglementet er de foretagne 
rettelser trykt på næste side.

Udvalget forkastede et forslag fra Aarhus afdelingen om at 
lade første del, natjagten, af Store Østjydske Rævejagt afvikle 
som gåjagt med den begrundelse, at de gældende regler ikke 
om fatter en blanding af gå- og kørejagter som tællende til DM.

Endelig fastsattes datoen fo r DM-1977 til 17. og 18. septem
ber 1977 med Kolding afdeling som arrangør.

OZ5XD

A i | < y a ia m  a m a t e u r  Werner Radio
ANTENNA 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
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R ette lser til reg lem ent fo r ræ vejagter, 1. del: Danske regler 
(kø rejag ter). Gæ ldende fra 1. maj 1977.

1. a fsn it:
§ 5d. Antennen skal være en enkelttrådantenne, der fortrinsvis 
er lodret ophængt, og m indst er ført lodret op de første 3 me
ter fra senderen. Der må ikke anvendes nogen form for feeder, 
og senderen skal være forsynet med et effektivt virkende jo rd 
plan e ller jordspyd.
§ 5e. (tilfø jes). På storjagter bør fortrinsvis anvendes automat
sendere.
§ 5 f. Der bør anvendes interkom m unikation mellem rævene og 
jagtledelsen. Dersom der opstår uregelmæssigheder hos ræ
vene, skal dette straks meddeles jagtledelsen.
§ 6. Overtrædelse af bestemmelserne i § 5 eller når en sender 
svigter mere end 3 udsendelser i træk, vil medføre annullering 
af den pågældende jagt, dersom mindst halvdelen af de del
tagende jægere kræver det.

2. a fsn it:
§ 3. (efter »Kortnummer, navn og målestok« tilføjes:) og evt. 
begræ nsninger.
§ 5. Der anvendes kort i målestok 1:50.000 (2 cm kort) med evt. 
begræ nsninger.
§ 7. (Sætningen efter 1. punktum slettes).

§ 8. (Sidste sæ tning angående max. afstand 15 km slettes).
§ 9. Der udleveres startkort til hvert hold således:

Ved 2 x 3  ræve udleveres 2 x5  startkort med holdnr. og dato. 
Ved 1 x 6  ræve udleveres 1x8  startkort med holdnr. og dato.
§ 12. (Efter 1. punktum  indføjes:) Hold med 3 deltagere betaler 
50 % større startgebyr end hold med 2 deltagere.
§ 14. (Depositum fo r klage forhøjes til kr. 30,00).

Store østjyske ræ vejagt.
Som oplyst i sidste OZ v ille der komme yderligere oplysninger 
om SØR-77.

Lordag:
Ræv A 21,00 til kl. 00,00.
Ræv U 21,01 til kl. 00,01.
Ræv V 21,02 til kl. 00,02.

Søndag:
Ræv A 09.00 til kl. 12,00.
Ræv U 09,01 til kl. 12.01.
Ræv V 09.02 til kl. 12,02.

Sidste check in 5 m inutter efter hver rævs udsendelse. 
T ilm e ld ing til OZ4VW.
Øvrige info i OZ maj.

Store M idtjydske ræ vejagt.
6.-7. august.
Jagten køres på samme kort som D.M. 1976 blev kørt på (Ulf
borg).
Mødested: U lfborg Camping.
Nærmere program i ju li-num m eret af OZ.

Sønderjyske mesterskaber i rævejagt 1977
Nr. Point til DM Jæger Observatør QTH Antal ræve Samlet tid

1. 100 Mogens Bech Nielsen V iggo Borg + Gotfred Moller Tønder 6 3.20.50
2. 96 St. Christensen Erik Nielsen Kolding 6 3.33.35
3. 93 Hans Damm Viggo +  Kresten Sønderborg 6 3.36.30
4. 91 John Jørgensen Egon + Sv. Aage Tonder 6 3.46.55
5. 90 Jørgen Nielsen Kaj Christensen K olding 6 3.48.00
6. 89 Helm. Christensen Finn +  Karl Henning Tønder 6 3.51.15
7. 88 Aksel Rasmussen Bent + Frank Tønder 6 3.51.55
8. 87 Kurt Møller Johan + Bente Sønderborg 6 3.53.50
9. 86 A. Andersen C hristian + Bjarne Tønder 6 3.54.20

10. 85 Aksel Løkke Borg Bjarne +  Jan Tønder 6 3.57.30
11. 84 Ove Møller Jørn Ingwersen Tønder 6 3.57.55
12. 83 Arne Vestager Uffe Christensen Herning 5 3.23.07
13. 82 Niels Jørgensen J. Thede Espergærde 5 3.35.10
14. 81 Peter Petersen Aage Burgel Åbenrå 5 3.37.50
15. 80 Hans Erik Olesen B irger +  Finn Tønder 5 3.46.25
16. 79 Per Sevelsted Ove Tønder 5 3.48.15
17. 78 Kurt S. Poulsen Ingrid + Tommy Tønder 5 3.53.40
18. 77 Robert Storgård Hans P. +  Jørgen K olding 5 3.54.40
19. 76 Gerh. Christensen Anders +  Kim Tønder 4 3.21.50
20. 75 Erik Lind Frieda +  Esben Tønder 4 3.27.40
21. 74 OZ6RI Hans Didrichsen Tonder 4 3.33.00
22. 73 Anton Klåby Kaj + Kjeld Tønder 4 3.33.35
23. 72 Martin Mortensen Maja Mortensen Skive 4 3.36.05
24. 71 Jorgen Thomsen Finn Grauslund Kolding 4 3.38.35
25. 70 Ejvind Jensen Jørgen Poulsen Herning 4 3.46.20
26. 69 Niels Ernholt Ingelise Ernh. Bord ing 4 3.48.20
27. 68 Martin Nielsen Pedersen + Møller ? 3 2.41.30
28 67 Ole Damsgård B irthe Damsgård Herning 3 3.08.37
29. 66 V.Jacobsen Kim + Johansen Herning 3 3.17.25
30. 65 Per B. Jensen Gert Ovesen Herning 3 3.48.10
31. 64 Karen Ahrenkiel Karen Møller Tønder 2 1.22.17
32.
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63 Ingrid Lind Uwe + Jef Tønder 2 3.23.37 
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DRAKE
KVALITETS-HF-GREJ

NORAD 08-96 01 88

POWER! POWER! POWER! POWER!
POWER SUPPLY!! POWER SUPPLY!!
Vi kan ikke sælge dig »HC Ørstedsværket«, men næsten. -  
S trøm forsyninger fra 1 A til 40 A. leveres til priser, hvor alle 
kan deltage, og med fu ld t professionelle data.
Eks.: Ripple ved 0 A = 60 uV 
Eks.: Ripple ved 20 A = 200 uV 
Eks.: Udgangsimp. v. 1 A supply = 20 m illiohm 
Eks.: Udgangsimp. v. 20 A supply = 2 m illiohm 
Skriv efter katalog! Vedlæg 1 kr. i frimærke.

M ed v e n lig  h ilsen

© ©B J A  p r in t  A pS

E jb o p a rke n  11 
4000 R osk ilde  
Tlf. (03) 36 14 35

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ9JB, Jørgen Badstue,
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand. 
Tlf. (02) 73 29 97 1

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Mode: 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 Brondby Strand. Tlf. (02) 73 29 97.

A lle medlemmer ønskes en god sommerferie og på gensyn i 
august til en ny og forhåbentlig  vellykket sæson.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegaarden, Dynamovej 1-3.
Møde: 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.

Som man jo ved, er den 23. juni St. Hansaften, og der vil på 
Grønnegården blive forskellig  underholdning, bl. a. sp ille
mandsmusik, folkedans og selvfølgelig bål; der vil også blive 
m ulighed fo r at købe diverse forfriskninger.

A lle er h jertelig velkomne.
Så er det iøvrigt på tide, at de medlemmer, som vil deltage i 

Grønnegårdens sommerlejre, begynder at polere teltp løkke
ne. Vi kom desværre med en skrivefejl i sidste OZ vedrørende 
lejrens placering, det skal være Hulerød Strand imellem Gille
leje og Hornbæk. Altså ikke Hulerup Strand, sri.

For de radioamatører, der kunne tænke sig at besøge Glad- 
saxeafdelingen i sommer, er der mulighed fo r at campere på 
Grønnegårdens arealer.

A fdelingen ho lder sommerferie fra den 1. ju li—31. juli.
Vy 73 de OZ1CGB, Bendt.

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
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.

Først til lykke til de medlemmer, der i vinterens løb har gen
nemgået og bestået kurser i VTS og morse. Der vil på sæso
nens sidste mødeaften blive udskænket to kopper kaffe til 
dem, ligesom de vil blive fritaget fo r opvask.

Nu er det ved at være slut på vinterens møderække, men der 
vil dog sommeren igennem være åbent i lokalerne på de nor
male mødeaftener uden fastlagt program. Maskinen med de 
varme drikke vil være i funktion.

Vi kan allerede nu meddele, at der til efteråret agtes oprettet 
kurser i såvel VTS som i morse.

T iltrods fo r den geografiske forv irring der tilsyneladende 
hersker i redaktionen, skal vi ikke undlade at opfordre med
lemmerne til at slutte op om de jubilæumsarrangementer, der 
afholdes i Hvidovre.

Medlemmerne ønskes en god sommer.
Vy 73 de OZ8RU. Rubæk.

S vensk-dansk Ham-party.
Lørdag den 7. maj blev en vellykket dag. Solfyldt og varm. 
Vore svenske gæster, 23 ialt, var veloplagte og i godt humør, 
da de ankom til havnen i Helsingør, hvor vi ventede med bus
sen, der skulle køre os til Hvidovre.

Turen g ik ad de gamle veje i Nordsjælland; over Gurre og Ti- 
køb til Fredensborg, hvor vi fik  en lille forfriskning, og samti
d ig fik  le jlighed til at vinke til vor unge dronning, der kørte 
fo rb i med et smil til hilsen.

Videre g ik turen ad den gamle kongevej over Hørsholm og 
Rudersdal til Holte, og herfra langs Vejlesø og Furesø til Fre- 
deriksdal, over Buddinge, Husum og Rødovre til Hvidovre, 
hvor det svenske og danske flag smældede i vinden til vel
komst.

Frokostbordet ventede, festlig smykket med de skånske far
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ver, og det blev en gemytlig sammenkomst, medens vi satte 
sm ørrebrødet t il livs. Nye bekendtskaber blev stiftet, blandt de 
am atører mange havde talt med over repeater SK7REE eller på
80 meter.

A fta ler blev tru ffe t om frem tid ig t samkvem, og alle var glade, 
da bussen kl. 14,30 ventede fo r at køre os til TV-byen, hvor vi 
fik  at se stud ier og teknisk udstyr, der forud var blevet fork la
ret ved en film sforevisning i den lille biograf.

Kl. 17,30 svingede bussen op foran færgeterminalen i Tu- 
borg havn, og vi kunne sige farvel til gæsterne fra Nordvåstra 
Skånes Radioamatører, der kun havde lovord tilovers fo r da
gens arrangement, som de lovede at ville gengælde til næste 
år.

På gensyn de OZ3BC, John.

KØBENHAVN
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.

Som man vil se af annoncen i OZ april, har vi nu de to udlej- 
ningsvæ relser klar, og de er allerede taget i brug. De første 
som merferiegæ ster var endda en norsk amatør og hans kone, 
og flere bestillinger er indløbet.

A fdelingen ho lder åbent hver mandag aften sommeren 
igennem. Det har jo  vist sig de tid ligere år, at der i regelen 
kom m er en hel del medlemmer samt gæster fra ind- og ud
land. Vi har øl og vand i køleskabet, og OZ5EDR er køreklar på 
HF og VHF. Endvidere vil der være åbent onsdag aften efter 
aftale, hvis nogen skal bruge værksted og laboratorium. Vel 
mødt!

Næste sæson starter 8. august.
God sommerferie!

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

HOLBÆK
Møde: 1. mandag i hver måned kl. 19,30.
Lokale: Østre skole, Holbæk.
Fmd.: OZ1GA, Gerhardt Augustesen, Jørgen Rudsvej 4, 
4300 Holbæk, tlf. (03) 43 67 14.
Sekr.: OZ2XC, Henrik Christiansen,
Østerhavnevej 5^ tv., 4300 Holbæk.

Første møde efter sommerferien afholdes mandag den 5. sep
tem ber kl. 19,30, hvor vi vil drøfte vinterens aktiviteter.

Vy 73 de OZ1GA.

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. *

KORSØR
Møde: Månedelig i vinterhalvåret.
Fmd.: OZ3Y, Hans Rossen, Halsevyvel 1, 4220 Korsør, 
tlf. (03) 58 01 02.
Sekr.: OZ4WI, Børge 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.

K lubaften mandag den 20. juni kl. 19,30.
Emne: Auktion.

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

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 631.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FG, Franz Primdahl, Odinsvej 68, 3000 Helsingør, 
tlf. (03) 10 04 09. *

HILLERØD
Call: 021EDR.
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. ★

Så er det atter ved at være sommerferietid, og traditionen tro 
ho lder vi vores årlige auktion her ved det sidste møde inden 
ferien. Har du noget, du vil sælge, så er chancen der nu for at 
få ryddet lid t op på hylderne, der er sikkert et og andet, der 
træ nger til et ejerskifte. Det plejer at gå ganske liv lig t til ved 
disse auktioner, så vel mødt.

Vy 73 de OZ2QF, Jorgen.

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. ★

På grund af trykkerie ts og redaktionens 
som m erferie  skal stof til ju li OZ være mig 
i hænde senest den 18. juni. 

OZ6PN

306 OZ JUNI 1977



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

Ræveudvalget arbejder på højtryk med at fremstille print og 
kasser til vore rævemodtagere, så vi håber meget snart at blive 
nogle flere til jagterne. Har du en modtager stående, så støv 
den af og lad os se dig derude.

Er der problem er med optrim ningen eller mangler du et kry
stal til oscillatoren, kan ræveudvalget hjælpe dig.

OZ5FZ har igen kobt v ild t hjem af komponenter, så mangler 
du noget, har han stumperne.

I turen til Lübeck i dagene 13.-15. maj deltog 7 medlemmer 
med XYL's. Vi blev modtaget i Travemünde af vore værtsfolk, 
hvorefter vi skiltes. Senere på aftenen modtes vi dog igen 
rundt om i hjemmene, lørdag form iddag mødtes vi alle i kæ l
deren hos DJ6TJ, Hans, hvor vi fik  smurt stemmebåndet for at 
have det i orden til lordag aften, hvor der var arrangeret kom
sammen fo r Lübeck og Travemünde afdelingernes medlem
mer.

Søndag form iddag brugte nogle til at hvile ud, andre forsøg
te at erhverve sig et Lübeck-diplom . De 3 vellykkede dage s lu t
tede søndag kl 14,00.

Se opslagstavlen i klubben vedr. kommende aktiviteter.
vy 73 de OZ8NU, Preben.

ROSKILDE
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. Tlf. (03) 31 55 54.
Kass.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Fløng, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.

Den 21. april fik  vi genindviet vore lokaler, ca. 50 personer var 
frem m ødt fo r at gense lokalerne i den nye udformning.

OZ3PO bod velkommen og skitserede i korte træk (så korte, 
som det nu er 'muligt fo r OZ3PO) afdelingens historie fra s tif
telsen den 4. oktober 1945 til idag. Som særlige gæster sås 
OZ2KJ, som var med til at stifte afdelingen, landsformanden 
OZ5RO, vort kredsbestyrelsesmedlem OZ5GF. Begge tog 
ordet og gratulerede afdelingens medlemmer med de nye 
smukke lokaler -  man udtrykte. at afdelingen var i takt med 
tiden.

Eksperim entet St. Bededagsaften med XYL viste sig at være 
en succes med 31 fremmødte personer.

Program :
16. jun i: Sidste aften inden sommerferien, behandling af valg 
til HB og repræsentantskab.

Sommerferie.
18. august: Vi starter påny sæsonen.
Efter ferien påbegyndes morsekursus 2. mødeaften i den nye 
sæson. NB! Husk tilm eld ing!

Vy 73 de OZ8JK, Jorgen.

Lokale: Baggade 43, 4220 Korsør.
Møde: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ6LW, Leo Christensen, Broholmvej 130,
4220 Korsør, tlf. (03) 58 06 61.
Sekr.: OZ1BDQ, Henning Nielsen, Ryevej 11, Kr. Helsinge, 
4281 Gørlev.
Kass.: OZ9FG, Per Larsen, Slottsvej 20, 4220 Korsør, 
tlf. (03)57 08 12.

Onsdag den 27. april afholdt vi ny generalforsamling. Efter en 
s tille  periode med annoncering i OZ er vi her nu igen med et 
fr isk t pust, med nyvalgt bestyrelse og et lille hyggeligt lokale i 
Korsør.

OZ9FG valgtes til d irigent og erklærede generalforsam lin
gen fo r lovlig t indvarslet, samt konstaterede, at der næsten var 
fu ld t hus.

Formanden, OZ2RI, der ikke var på genvalg, aflagde beret
ning om diverse arrangementer i tidens løb.

Kassereren frem lagde det reviderede regnskab som på nær
2 øre i overskud stemte, det blev dog godkendt.

Kontingentet er vedtaget uændret.
Valg af ny bestyrelse, som ovenstående, tillige  valgtes 3 be

styrelsesmedlemmer: OZ4JQ, OZ7VG, OZ6MQ, og tillige  en 
suppleant, Bjarne Rasmussen.

Under eventuelt: Diskussion om et eventuelt møde på fo r
søgsstationen Risø med efterfølgende rundvisning, mere her
om senere.

Program:
Vi er nu ved at være fæ rdige med vore frekvenstællere og ven
ter med nye opgaver til efteråret.

Vi fortsæ tter med hyggeaften incl. kaffe og hjemmebagte 
bo lle r indtil vi holder sommerferie den 25. maj til 3. august 
1977.

Vy 73, p.b.v. OZ1BDQ. Henning.

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.

O rd inæ r generalforsam ling afholdes i afdelingens lokaler tirs 
dag den 21. jun i kl. 20,00.

Dagsorden ifø lge vedtægterne.
Vy 73 de OZ2WN. Bent.

KREDS

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. ★
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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.

Program:
Når dette læses, er vinterens program overstået. Dog holder vi 
åbent i sommerferien hver 14. dag, d.v.s. mandag den 20. juni,
4. ju li, 18. ju li og 1. august.

Mandag den 25. april a fho ld t vi ordinæ r generalforsamling, 
hvorefter bestyrelsen tager sig ud som nedenstående: 
Formand: OZ1AMB, Finn Hetebrugge.
Sekr.: OZ3QY, Jan Pedersen.
Kass.: OZ7VS, Verner Staal.
Øvrige: OZ1BGQ, Per Henriksen, OZ4ZV, Frode Bentsen.
Til suppleant blev valgt OZ8GA Preben Andersen.

Af andre v ig tige  ting  kan refereres, at bestyrelsen fik  opbak
n ing med hensyn til indkøb af 2 meter grej, således at vi kan 
gøre noget mere fo r vore D-amatører.

Mandag den 2. maj havde vi igen en hyggelig auktion. Der 
var s tort fremmøde, og der manglede heller ikke gode effekter 
til højstbydende, Også på denne auktion svang OZ1WL ham
meren med sto r ekspertice.

God sommerferie!
l/y 73 de OZ3QY, Jan.

Hovedbestyrelsesmedl.:
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. motorkontor, Tinggade 2, Hadsund. 
Møde: Mandag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9.

På grund af trykkeriets og redaktionens 
som m erferie skal stof til ju li OZ være mig 
i hænde senest den 18. juni. 

OZ6PN

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl 20,00.
Fmd.: OZ9JE, Peder Jeppesen, Narfersvej 8, 9800 Hjørring,
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CAT, Axel Sørensen, Smidstrupvej 5, 9760 Vrå,
tlf. (08) 98 16 76.
Kass.: OZ5DV, Ejner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jørring, tlf. (08) 92 06 11.
Afd. g irokonto : 6 23 99 27.

I henhold til afdelingens love blev der den 26.-4.-77 afholdt 
generalforsam ling. Der var fremmødt 20 medlemmer og til be
styrelsen blev valgt følgende: OZ9JE, OZ1 AT, OZ5DV, OZ1BZU 
OZ1CAT, som suppleanter fo r disse blev OZ1CIV, OZ1CVK. 
De valgte medlemmer blev enige om at konstituere sig den 2.-
5.-77., hvor fø lgende blev valgt, Formand OZ9JE, Sekretær 
OZ1CAT, kasserer OZ5DV og bestyrelsesmedlemmer OZ1AT 
samt OZ1BZU.

Afdelingen siger hermed tak til den foregående bestyrelse, 
fo r sæssonen 76-77.

Nu da det blad er udkommet har vi fået en del nye amatører 
b landt os, og dermed afs lu tn ing på vinterens kurser i CW og 
tekn isk kurser, hermed tillykke med licensen, og på gensyn i 
klubben den 6.-9.-77.

Vy 73 de OZ 1 CAT. Axel.

Fra et Vendsysselarrangement:
OZ5HF ho lder antenneforedrag.

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.
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HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsm inde skole, Vestervig.
Mode: Torsdag kl. 19,00-23,00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbol,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ1AOH, Steen L. Andersen, Vestergade 41,
7770 Vestervig.
Kass.: OZ9PK, Søren Erik Nielsen, Brydbjerg,
7755 Bedsted, Thy. tlf. (07) 94 51 80.

Efter generalforsam lingen den 21. april består bestyrelsen, 
foruden de ovenfor anforte, af OZ1BTK og Bjarne Fisker.

Det blev foreslået at indføre kontingentbetaling via giro og 
der blev fra flere sider opfordret ti øget PR arbejde for 
afdelingen.

OZ7Q har tilbud t sig som instruktør til CW kursus, hvis der 
kan blive tils lu tn ing  nok. Vi opfordrer derfor alle der har lyst til 
lære e ller genoptræne CW til at møde op i klubben.

Den 30. juni kommer OZ7CH og holder foredrag om 2 meter 
antenner og vil samtidig fortæ lle begyndere lidt om det at 
være radioam atør og hvilke muligheder der ligger i vor hobby.

Vi ho lder sommerferie i hele ju li måned.
Vy 73 de OZ1AOH, Steen.

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Lokale: Rogenvej, Skagen.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9OW, Karl Erik Mø lbech. Højen Fyr,
9990 Skagen.

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.

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.

Den ordinæ re generalforsam ling blev afholdt den 27. april 
på Centralhotellet. Der var fremmødt 15 medlemmer.

Formanden kom i sin beretning ind på hvad der var sket i 
det forløbne år i afdelingen, der var bl. a. 4 firmabesøg, 1 
foredrag, en julekomsammen, en del rævejagt, samt medlems
møder.

I det nye år vil man prove at få nogle foredrag. Besøget på 
Elsam den 1. jun i og skovturen den 11. juni blev også nævnt. I 
den kommende vinter vil der blive et teknisk kursus under 
aftenskolen, men herom vil der senere komme yderligere op
lysninger både her og i OZ og dagspressen.

Kassereren OZ7OT fremlagde det reviderede regnskab, der 
blev godkendt med en kassebeholdning på 997,00 kr.

De af bestyrelsen fremlagte nye vedtægter for afdelingen 
blev enstemm igt vedtaget.

To af bestyrelsesmedlemmerne var på valg. OZ7OT Ole 
Rahn blev genvalgt til kasserer og OZ5LD Leo Dam blev 
genvalgt til sekretær. OZ3MC Martin Mortensen blev valgt til 
suppleant for bestyrelsen.

Da afdelingen nu har det laveste medlemstal i de sidste 10 
år, ia lt 36 mod tid ligere 67, blev det diskuteret hvordan vi igen 
kunne få sam ling på OZ'erne. Der blev nedsat et aktivitets
udvalg, der skulle arbejde med sagen og prøve at få nogle

flere aktivite ter i afdelingen samt også forsøge at aktivere 
medlemmerne. Udvalget består af:
OZ6II, Henning Feldsted, tlf. (06) 62 01 60.
OZ8VG, Jørgen Kvist-Larsen, tlf. (07) 52 52 04.
OZ8WU, Flemming Hedegård, tlf. (07) 52 53 28.

Ræveudvalget består af:
OZ3MC, Martin Mortensen.
OZ1AEB. Henning Johansen, tlf. (07) 66 12 16.
OZ5LD. Leo dam, tlf. (06) 62 98 03.

Ræ vejagter.
Bemærk at Store Østjydske Rævejagt 1977 køres her syd for 
V iborg den 18.-19. juni på kort 1215 III Karup. Mødeplads V i
borg So-camping.

Af lokaljagter er der kun en tilbage inden sommerferien, 
onsdag den 22. jun i kl. 19,30 på Karup kortet.

Vy 73 de OZ5LD, Leo.

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 900 Ålborg.
Mode: 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.

Program :
Onsdag den 15. jun i kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 22. jun i kl. 20,00: A fslutning før sommerferien. 
Lørdag den 2. ju li til søndag den 10. ju li: SOMMERLEJR i Tra
num.
Selv om vi holder sommerferie, fortsættes ombygningen af 
kæ lderetagen. Nærmere herom via repeaternyt.
God ferie. Forste klubaften efter ferien er den 17. august.

Vy 73 de OZ3MV, Dion.

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

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Mode: 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. 

Mødeaftenerne om onsdagen fortsæ tter uden egentlig pro
gram indtil den 7. august, hvor der er auktion. 
M andagsaftenerne slutter den 13. juni og starter igen den 19. 
september.
God ferie.

Vy 73 de OZ5QH. Ole.
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FREDERICIA HORSENS
Call: OZ1FRD.
Lokale H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, Kurt Glensnov, Sonnesve] 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, Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6, 
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.

Program:
Vi ho lder ferie til den 18. august.
Håber at I får en god ferie.

Vy 73 de OZ-DR 1766.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jørn 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.: OZ1GX, Gunnar Kruger, Benediktesvej 2, Lind,
7400 Herning, tlf. (07) 12 94 91.

Program:
15. jun i: A lm inde lig  klubaften.
22. jun i: Besøg på Herning politigård. Vi mødes i Nørregade 
kl. 20,00.
29. jun i: A lm indelig klubaften.
6. ju li: A lm inde lig klubaften.
13. ju li: A lm indelig  klubaften.

Det er iøvrigt hver mandag aften kl. 19,30 der køres de lokale 
rævejagter. Første mandag i hver måned er dog helliget de 
regionale jagter sammen med Holstebro og Viborg.

Måske det var en idé at også DU var med. Det påstås, at det 
er et frisk t liv de rævejægere fører. De får både mudderbad og 
grannåle over det meste af kroppen. Joh, rævejagt, det er 
sagen

Onsdag den 27. april blev der afholdt generalforsamling i 
klubbens lokaler i Møllegade. Fremmødet var ikke særligt 
s tort, og under Carstens ledelse kom man hurtigt igennem 
dagsordenens ob ligatoriske punkter.

Den nye bestyrelse fik  fø lgende sammensætning: Nyvalgt 
form and, OZ1GX, Gunnar Kruger, nyvalgt sekretær, OZ2DJ, 
Ole Damsgård, genvalgt til kasserer, Ebbe Nielsen.

Under eventuelt blev det drøftet, om man skulle skride til en 
forhøje lse af k lubkontingentet. Det er jo ikke meget man kan 
få  fo r 4 kr. pr. mand pr. måned. Man enedes om at køre efter 
k lubbens vedtægter og lade den nye bestyrelse afgøre, om en 
kontingentforhø je lse er nødvendig.

Vy 73 de OZ1GX, Gunnar.

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 aktiv ite ter:
Mandag kl. 19,30: Rævejagt. Mødested: Klubhuset.
Torsdag kl. 20,00: Klubaften.

M ånedens arrangem ent:
Torsdag den 23. jun i 1977 kl. 20,00 i klubhuset kommer 
OZ5XR, Jens, og gør sit foredrag om strømforsyninger færdig, 
herunder vil Jens gennemgå et praktisk eksempel.

Vy 73, bestyrelsen v/O ZIBM E

KOLDING
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 37.
8900 Randers, tlf. (06) 43 81 82.

Siden generalforsam lingen den 30. marts, er der til oplysning 
fo r de få medlemmer som ikke har været i klubben siden da, 
sket ting  og sager.

K lubloka let i stueetagen er ved en ihærdig indsats blevet 
g jo rt i tip  top stand, de gamle borde er fjernet og nye runde 
borde er købt, der er lagt filtflise r på gulvet, bogreolen er fær- 
d igm onteret og indholdet af indbundne OZ'er og tidsskrifter 
placeret i overskuelig orden, nye lamper i loftet og en omgang 
væ gm aling har fu ldendt billedet af et hyggeligt klublokale, 
hvor alle absolut må føle sig hjemme.

I det amerikanske lotteri blev følgende numre udtrukket:
1. litra  B-83, 2. litra  B-12, og hovedgevinsten på litra F-84. Ge
vinsterne kan afhentes i klublokalet.

På baggrund af sidste års succes, afholdes der i år igen Set. 
Hansfest, ikke den 24. juni, men den 22. juni, således at med
lemm er der ønsker det, kan holde Set. Hansfest den »rigtige« 
aften den 24. juni sammen med familien. Selvfølgelig er med
lemmernes fam ilie også velkomne til »vor« aften.

Vedrørende selve arrangementet denne aften som OZ7BU 
og OZ1ATQ står for, vil der senere fremkomme meddelelse om 
handlingsforløbet.

Onsdag den 29. juni bedes alle, der har interesse for HF, 
VHF og UHF møde op og give deres besyv med hvor vi skal 
diskutere vore aktivite ter på disse bånd på klubbasis og ikke 
m indst indretningen af HF-rummet på 1. sal.

Vy 73 de OZ3PJ, Poul.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meier, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ7XN, Lars Nyboe, Trøjelsvej 46, 6760 Ribe, 
tlf. 42 19 58.
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SILKEBORG ØLGOD
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.

Torsdag den 28, april afholdtes ordinæ r generalforsamling I 
EDR, Silkeborg. Der var frem m odt ca. 25 medlemmer, hvilket 
må betragtes som tilfredsstillende. Generalforsamlingen af
ho ld tes i henhold til ordinæ r dagsorden.

Efter at OZ9RK var blevet valgt til d irigent, aflagde OZ7XC 
en kort beretning over afdelingens aktiviteter i det forløbne år. 
Efter indvielsen af de nye lokaler havde OZ7XC ført statistik 
over deltagelsen i foreningsarrangementer, tidsrummet 
760817 til 770329. Der havde i indeværende været 31 møder 
med ialt 418 deltagere, hvilket giver et gennemsnit på ca. 14 
medlemmer, hvilket svarer til 20 % af foreningens medlem
mer.

Der var efter sidste generalforsamling nedsat et programud
valg, bestående af OZ8YO. OZ9RK og OZ8JW, hvilket havde 
fungeret tilfredsstillende. Der havde i årets løb været foredrag 
om dig ita ltekn ik . RTTY, QSO-teknik, EDR’s arbejde og anten
neteori. Der var afholdt CW-kursus, hvor 7 havde bestået. I det 
forløbne år havde der været afholdt måleaftener, men det var 
desværre meget få, der havde benyttet disse. Der havde været
2 klubprojekter, en strømforsyning samt indkøring af et antal 
70 cm radiotelefoner.

Formandens beretning godkendtes.
Regnskab: Kassereren, OZ4XT, aflagde beretning, der viste 

en balance på 9.458.13 kr. D riftom kostn inger kr. 7.837,00, her
under fæ rdiggørelse af k lublokaler samt indkøb af klubstation 
og antennemast. Der havde i det forløbne år været en med 
lem stilgang på 10, hvorefter medlemstallet er oppe på 70. 
Regnskabet godkendtes.

Da der ikke var indkomne forslag, var næste punkt valg. Føl
gende var på valg: OZ7XC, OZ1AKD og OZ8JW, og den nye 
bestyrelse ser således ud:
Formand: OZ7XC.
Sekretær: OZ7DH.
Bestyrelsesmedlemmer: OZ4XT, OZ6CY og OZ9RK.
OZ1AKD indtog pladsen som suppleant.
OZ1AJP genvalgtes som revisor.

Under eventuelt blev det oplyst at OZ7SAC var blevet an
m eldt til P&T fo r forstyrrelser, men disse stammede im idlertid 
andet steds fra, så vort sendeforbud er således ophævet.

Det vedtoges, at efter godkendelsen af foreningens nye love 
hos EDR, skulle disse udsendes til alle medlemmer.

Der blev også diskuteret rævejagt, og der kunne spores en 
pæn interesse herfor, og programudvalget vil se på sagen.

Herefter blev generalforsamlingen hævet, og OZ9RK takke
de fo r ro og orden.

Vy 73 de OZ7DH.

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.

Call: OZ5JYL.
Lokale: Østergade 33, Ansager.
Møde: 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. *

Den 27. april bestod alle kursisterne afdelingens morseprøve 
og vi kunne udstede Danmarks form entlige første morseattest 
til en der er født to ta lt døv. Henning bestod med glans og den 
tekniske prøve giver forhåbentlig  kaldesignalet OZ1EHL. Vi 
håber, at man vil tage godt imod ham på båndene (kun CW).

Vy 73 de OZ1BVO, Carlo.

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. g irokonto : 3 09 19 29.

Torsdag den 16. jun i kl. 19,00: Besog på Søsterhøj. Vi har fået 
lov til at kigge indenfor og kigge på et rig tig t PA-trin. 
Lordag-sondag den 18.-19. juni: Store Østjyske Rævejagt. 
Mandag den 20. juni kl. 19,00: Byggeaften.
Tirsdag den 21. jun i kl. 20,00: Gåjagt. Mars.
Torsdag den 23. juni: Intet møde (Set. Hans-aften).
Mandag den 27. jun i kl. 19.00: Byggeaften.
Torsdag den 30. jun i: Klubaften, evt, firmabesøg. Nærmere i 
X-QTC.
Der er ingen specielle arrangementer i ju li måned. Bygge- 
aftenerne om mandagene og klubaftenerne om torsdagene 
korer som normalt.

VeI mødt. OZ7FO.

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.
Afd, girokonto: 7 09 84 48.

Vi havde generalforsam ling den 17. maj. Der var mødt 13 
mand. Til bestyrelse blev valgt OZ8JV, OZ1AJW. OZ1AKA. 
OZ1ALI, OZ8IN. Til revisorer OZ4FA og OZ5EZ. Til festudvalg 
OZ5GK og OZ3ZI. Til QSL-manager OZ1ALI.

Kontingentet blev sat til 100,00 kr. +  20,00 kr. pr. ekstra 
medlem fra samme fam ilie /husstand. Vedtæ gts-æ ndringsfor
slaget blev enstemm igt vedtaget.

Vi holder nu ferie, men vil kore nogle ræveløb. Er du interes
seret, kontakt bestyrelsen, så du kan få tid  og sted.

Vy 73 de OZ1ALI, Uffe.
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NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Mode: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 Nordborg, tlf.(04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCY, B irger Knudsen, Pol Søndergade 3,
6430 Nordborg.
Kass.: OZ8ZG, Anders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden 
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.

Den 21. april 1977 afholdt afdelingen ordinæ r generalforsam
ling. Herefter ser bestyrelsen ud som ovenfor anført.

Der blev under generalforsamlingen godkendt lovændring 
vedrørende kontingentopkræ vning, således at kontingentet 
nu bliver opkræ vet en gang årlig t, nemlig 1. februar.

Der var også enighed om anskaffelse af en 2 meter FM sta
tion . Køb af denne vil blive drøftet på medlemsmødet den 16. 
juni.
Program:
Der er fortsat CW kursus hver tirsdag kl. 19,30 i klublokalet 
med OZ6LH, Laurits som instruktør.

Torsdag den 16. juni afholdes det månedlige medlems
møde, og der vil denne gang være diskussion om køb af 2 me
ter station.

Samme aften vil OZ8DS, Erich, fortæ lle lid t om CW filte r og 
RTTY converter.

Vy 73 de OZ1CCY, Birger.

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. *

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: K lubhuset. Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1VW, Hans Petersen, Stenløkke 14, Kiplev,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 68 79 70.
Sekr.: OZ1ABF, Kay Christensen. Rådmandslokken 31, 
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 63 28.

Tak t il Bent, OZ1YJ, fo r hans interessante foredrag og demon
stra tion af M icroprocesser i april måned.

K lubben ho lder SCT. HANSFEST torsdag den 23. juni ved 
Busk s sommerhus. Pølser, forfriskn inger og masser af frisk 
lu ft fås som sæ dvanlig til klubbens rimelige priser. Bedes 
m edbringe: YL, XYL samt diverse harmoniske. Klubben er 
QRV på den sønderjyske repeater i det tilfæ lde, at nogle ikke 
kan finde vej.

Rævejagten er gået ind, så var det ikke en ide at få modta
geren støvet af og komme ud og få lidt kondi. Det er hver 
onsdag k l.19,30 I Jørgensgård skov. Der sendes med 2 ræve. 
Der er ellers ved at være stor tils lu tn ing fra omliggende k lub
ber, og OZ5WK, Karl, har nu de lt fam ilien op i tre hold, men ser 
vi også dig ved rævehulen?

Sætternissen har sat OZ6MU, John i bestyrelsen igen, det er 
en fejl. Jeg tro r heller ikke at han har i sinde at køre så langt en 
gang om måneden.

Vy 73 de OZ1ABF, Kay.

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

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: 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.

Afdelingen ho ld t ord inæ r generalforsamling tirsdag den 26. 
april 1977 i klubhuset.

OZ4GF blev valgt til d irigent.
OZ1ARR berettede om de aktiviteter, der havde været siden 

sidste generalforsam ling den 5. oktober 1976.
OZ4PM frem lagde regnskabet.
OZ1ARR blev genvalgt som formand.
OZ4DQ og OZ4XR blev genvalgt som bestyrelsesmedlem

mer.
OZ4KA blev-genvalgt som revisor.
Festudvalget består nu af OZ4GF og OZ4KA.

Program :
21. jun i: Klubaften.
28. jun i: Klubaften.
Så ho lder vi sommerferie i jubilæumsbyen. Vi venter mange 
gæ ster i denne jubilæ ums-somm er, og vil derfor gerne gen
tage: D rop-in om søndagene k l.11,00 til 12,00. Klubaften tirs 
dag aften kl. 19,30 til ???

Vy 73 de OZ2DZ, Alex.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4EM, Niels Dahlbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Rønne, tlf. (03) 99 92 23.
Sekr.: OZ4CG, Carsten Gjessing, 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 15. jun i: A lm indelig klubaften.
Onsdag den 22. jun i: A lm indelig klubaften.
Onsdag den 29. jun i: A lm indelig klubaften.
På disse klubaftener, som bliver programmet sommeren igen
nem, har man chance fo r at træ ffe de mange feriegæster, som 
besøger øen i deres sommerferie. Mange radioamatører besø
ger v irke lig  Bornholm  i deres sommerferie, og alle er naturlig
vis velkom ne til at kigge indenfor i vores lille klubhus, som 
ligger på Rosenørns Allé i Øster-Marie, lige bag den store 
hvide kornsilo. Derfor vil vi opfordre vores medlemmer til at 
mode op på disse klubaftener.

Til alle, der rejser bort fra øen, ønsker vi en rigtig god som
merferie, og på gensyn igen efter ferien.

Vy 73 de OZ4CG, Carsten.

312 OZ JUNI 1977



AMATØRSTATIONER I DEN STORE 
SALGSUDSTILLING I HONDESTED!

.,4,

STANDARD 146A
FM-2 m - 2 W TRIO 520 (MD)
m / laedertaske SSB/CW  - HF 240 W
kr. 1.495,00 12 VDC/220 VAC: kr. 5.150,00

220 VAC/ kr. 4.650,00
H F-transceivere
Kenwood 520 M D .................................................  kr. 5.150,00
TRIO 520 .................................................................  kr. 4.650,00
ATLAS 210 X .........................................................  kr. 5.650,00
FT 101 EX ...............................................................  kr. 5.750,00
TS 820 d ig ita l.........................................................  kr. 8.700,00
FT 301 d ig ita l.........................................................  kr. 9.300,00

VHF-m obilantenne
1/4 mobil stal m / f o d ..............................................  kr. 50,00
1/4 mobil g lasfiber m /fod ...................................  kr. 75,00
1 /4  m obil gummi m /fo d  .......................................  kr. 125,00
Nedspolet gummi m/ f o d .......................................  kr. 165,00
5/8 stal m /fo d  .........................................................  kr. 125,00
5/8 glasfiber m/ f o d ................................................. kr. 95,00

U H F-antenner/transceiver
Cush craft 11 e lm ................................................... kr. 195,00
5/8 mobil stal m/ fo d ...........................................  kr. 135,00
1/4 mobil stal m / f o d ........................ kr. 50,00
SRC 432 FM 2V2 W m /ta s k e ............................... kr. 1.675,00
KENWOOD 3200 m / taske .................................  kr. 1.895,00
+ NI-CA + lader

H F-antenner
Fritzel GPA 30 (10. 15 og 20 m) .........................  kr. 395,00
Hy-gain 3 elm. (10. 15 og 20 m ) ......................... kr. 1.195,00
W3DZZ (80 og 40 m) + 10.15 og 2 0 m ................kr. 395,00
HQ 1 m ini-beam 10. 15 og 20 m ......................... kr. 1.040,00
2 spo ler for W 3D ZZ-an tenne............................. kr. 108,00
Baiun 1:1 (Hy g a in /F r itz e l)................................. kr. 145,00
M obil 5 band (G -w h ip ) .................................  kr. 795,00

VHF-antenner
Cush cra ft 4 elm. 9 d B .............................................  kr. 145,00
Cush craft 7 -11 - ...................................................  kr. 185.00
Cush craft 11 -13  - ............................................... ...kr. 245.00
Cush craft 2x11 (twist) ...........................................  kr. 495.00
Hustler rundstraler 2 x5 /8  - 6 dB .........................  kr. 495,00
Jay beam 2 x 5 /8  - 6 dB .........................................  kr. 495,00
Cush craft RINGO rundstrale ...............................  kr. 195,00
1 /4 a lm in iu m ..............................................................kr. 135,00
Cush Craft 4-pole 6/9 d B ....................................... kr. 475,00

ICOM 240
FM - 2 m - 10 W 
23 kanaler (man koder 
selv uden x-tals) 
Repeateropkald. 
kr. 2.395,00

Som m erkam p FRG-7
SSB/CW  - HF modtager 
0 -30 MHz (220 VAC) 
kr. 2.450,00

D EM O -apparater (med ny-garanti)
Belcom lin e r2 SSB/2 m .....................................  kr. 1.995,00
FT 220 2 m FM/SSB/VW  m /V F O .......................  kr. 3.900,00
MIDLAND 2 m FM 30 W -12 kan.......................... kr. 1.995,00
MULTI 8 DX 2 M FM m/ p o w e r...........................  kr. 1.295,00
DRAKE R 2 C  .........................................................  kr. 1.950,00
DRAKE R4 A ...........................................................  kr. 2.650,00
DRAKE T 4 A m/ power .......................................  kr. 2.850,00
Mobil power fo r FT 200/250 ...............................  kr. 895,00
TRIO Oss. CS 1560 15 MHz/2 kan....................... kr. 2.950,00
TRIO LF-signalgen. AG 202 ...............................  kr. 595,00
QM-70 transceiver 2 m/10 m .............................  kr. 1.195,00
Europa B transceiver 2m/10 m .........................  kr. 1.195,00
Power for Europa B .............................................  kr. 595,00
RTTY-TTU ............................................................. kr. 1.295,00
Storno Viking m /4 sæt x -ta l............................... kr. 525,00

ANDET:
A ntennerotorer m / boks f r a ...............................  kr. 495,00
PA-trin 500 W F M /S S B ....................................... kr. 4.995,00
PA-trin i ovrigt i alle storrelser
S trom forsyning 13.6 VDC/5A ...........................  kr. 495,00
S trøm forsyning 13,6 VDC/5 A ...........................  kr. 595,00
S trom forsyn ing 13.6 VDC/10 A ......................... kr. 795,00
Teleskopmast 8 m (4 x 2 m ).................................  kr. 295,00
Teleskopmast 4 m (4 x 1 m) ...............................  kr. 165,00
M ikro fon TURNER 700 ..................................... kr. 735.00
M ikro fon TURN ER+2 u .....................................  kr. 285,00
M ikrofon TURNER J + 2 u .....................................  kr. 295,00
M ikro fon T U R N E R + 3u .......................................  kr. 350,00
M ikro fon TURNER J + 3 u .....................................  kr. 375,00
M ikro fon ICOM SM 2 ...........................................  kr. 295,00
NI-CA batterier (1.2 VDC) ...................................  kr. 14,50
Lader fo r N I-C A .........................................  kr. 85,00
Lader for KP 202 ................................................... kr. 295.00
D igital m ultim eter S in c la ir ................................. kr. 800.00
R atstammemikrofon ...........................................  kr. 85,00
X-tal fo r MULTI. KP og IC O M ............................. kr. 42,00
Kabel RG 5 8 ........................................................... kr. 2,50
Kabel RG 8 u ...........................................................  kr. 6.50
Coax PL 259 ...........................................................  kr. 6,50
Coax U F 175 .............................................  kr. 2,00
Coax SO 239 .........................................................  kr. 6.50
- og mange andre stik!
Nye apparater kan sælges pa en 12 mdr. s kontrakt med 
1/3 i udbetaling.

A lle  prise r er netto kontant incl. 15 % moms.

Forretning: Nørregade 39, 3390 Hundested. Telefon 03 - 33 90 80 (10,00-22,00)
Privat: Lille Bjergvej 37, 3390 Hundested. Forr.: FRE 17,00-19,00. LØR 09,00-13,00 samt efter aftale.
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