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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR -

At være eller ikke være 
radioamatør. . .
Det kan vist ikke være nogen hemmelighed, at for os nu over 
5.500 licenserede amatører her til lands har det været som at 
få åbnet en dør til en ny verden, når sendetilladelsen er dum
pet ind gennem brevklappen. Fra dette tidspunkt af ens til
værelse er begreber som landes prefixes, amatørforkortel
ser, rævejagter, klubmøder i den lokale afdeling og meget 
mere blevet en medvirkende årsag til en form for teknisk ud
dannelse og medmenneskelig samhørighed ud over alle lan
degrænser, end nogen anden »hjemmebeskæftigelse« er i 
stand til at give.

Men det er mere end en hobby! Ja, for ifølge regulativer fra 
International Telecommunication Union i Geneve, der gør et 
stort arbejde fo r at samordne alverdens radiotjenesters be
hov fo r frekvenser, og hvis regler størsteparten af jordens 
lande har tils lu tte t sig, er amatørradio-bevægelsen registre
ret som en radiotjeneste, på lige fod med andre tjenester, og 
ikke som en hobby! D.v.s. at vi har det privilegium  gennem 
P&T, der er vor lokale repræsentation af nævnte ITU, at kun
ne opnå licens til radiokommunikation udover landegræn
ser, med andre ord: på tværs af alle politiske, religiøse eller 
andre begrænsende faktorers indblanding. Vi repræsenterer 
en radiotjeneste, der simpelthen er med til at nedbryde fo r
domme: vi taler med kolleger af alle hudfarver og fra alle jor
dens befolkningsgrupper, og får ad denne vej udvidet vort 
kendskab, ikke bare til teknik, men f. eks. til geografi, udover 
-  og det er det væ sen tlige -v i samtaler med mennesker, som 
lever i samfund, der kan afvige ikke så lidt fra vort.

Dette er en tillidserklæ ring  myndighederne viser os, og så 
er det afhængig af hver og én om at vise os værdige til dette i 
ord og handling, bag nøgle og mikrofon. For vi står -  ikke 
alene henset til ITU og til P&T, men også overfor offentlighe
den (og naboerne!) -  som små, men betydende, ambassadø
rer fo r de danske radioamatører i en verdensomspændende 
radiotjeneste. En tjeneste vi alle ønsker alt godt for, netop 
ved at være radioamatør. OZ7CH
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Digitalskala for fattigmænd og -damer
Af OZ2LW, Leif Lundskov, Valmuevej 12, 8382 Hinnerup.

Hjemm ebygget VHF-station med digitalskala.

I irrita tion  over, at skalaen på min VHF-station 
aldrig passede og tillige  var en del ulineær, be
sluttede jeg at lave en digitalskala . . ., forovrigt 
er det jo  også »in« at have »so ein ding«.

Betingelserne var, at den frem for alt skulle 
være så billig, som det var mig muligt, og dertil 
så enkel som mulig.

For at tilfredsstille  disse strenge krav, bestem
tes det udelukkende at tælle på VFO'en, da x-tal 
oscillatorer jo er stabile (hvaba?), og derfor ikke, 
efter m it skon, behøvede at indgå i tælleproces
sen.

En konsultation hos OZ7VP klarede mine fo r
virrede begreber om gatetider, tællerkredse etc. 
etc., og mundede ud i, at der i dette tilfæ lde 
skulle laves en tæ ller med en gatetid på 12 m illi
sekunder.

Gatetid.
Erfaringen viser, at det på VHF FM er tilstræ kke
lig t med en udlæsningsnojagtighed på ± 1 kHz, 
hvilket fo r en alm indelig tæller svarer til en gate
tid på

1 (s)
---------------------------= 1 ms

1000(Hz)
Har man en m ultip likation på 12 gange skal 

VFO'en i senderen have en frekvensvariation fra
12.000-12.167 MHz for at kunne bestryge hele 2- 
meter båndet. Køres eksempelvis 12 MHz signa

let ind i føromtalte tæller, vil der i det millise
kund, der er åben, nå at løbe

------------ (s) x 12.000.000 (Hz) = 12.000 svingnin-
1000

ger gennem gaten. Forlænges gatetiden til *12 
ms kommer tolv gange så mange svingninger 
gennem gaten, altså 12x12.000 = 144.000, der 
jo  er et let genkendeligt tal.

M F-bortfjernelse.
Havde førnævnte endda været alt, var vor kval 
snart til ende, men vi er desværre besværet af en 
mellemfrekvens på modtagersiden, der griber 
forstyrrende ind i konstruktionen.

Har modtageren en mellemfrekvens på 10,7 
MHz, skal denne i visse tilfæ lde trækkes fra an
tennesignalet, hvorefter der f. eks. ved 144.000 
MHz fremkommer en frekvens på 133.300 MHz. 
Dividerer vi denne frekvens med 12, jævnfør 
m ultip likationen fra før, havner vi på 11.108 
MHz, der bliver laveste VFO-frekvens i modtage
ren.

Det er hurtig t overset, at tælleren, hvis den 
blev tilfø rt dette signal, kun ville nå at tælle
133.300 svingninger. Vi mangler altså

144.000-133.300 = 10.700 svingninger 
i at nå det ønskede tal.

Hvis vi nu i stedet fo r at starte fra nul, hver 
gang vi skulle tælle, kunne starte fra 10.700, ville
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Aftenstem ning ved »2 -m e te re n D e t kan svagt anes, at ud
læ sningen lige har skifte t mellem _699 og -700.

tæ lleren udvise dette tal yderligere, og med
133.300 talte svingninger vise 144.000.

Hvordan får vi snydt tælleren?
Nogle geniale hoveder har forudset, at vi ville 

komme ud fo r dette problem, og har lavet et par 
integrerede kredse, der hjælper til ved løsnin
gen. En af disse benævnes SN 74176 og kaldes 
på pæredansk vistnok en presetbar decade- og 
binærtæller.

Fidusen ved denne deler er, at den kan 
bringes til at starte sin tæ lling fra et hvilket som 
helst tal mellem 0 og 9, blot det er BCD-kodet på 
de fire dataindgange. Alt hvad der derefter kræ
ves er, at IC’en, hver gang den skal begynde at 
tælle, får besked om at begynde fra dette tal. 
Ganske enkelt ved at tilføre loadindgangen en 
puls.

Fig. 1. Blokskema over digitalskalaen. Pilen fra styrekreds til 
displaytim e burde vende modsat, da det egentlig er fra d is
p laytim e hele cyklus startes.

Blokdiagram  og kredsløb.
Blokdiagrammet fig. 1 afviger ikke meget fra tid 
ligere konstruktioner af samme art. Maingaten 
er en let modificeret udgave af en af Schacht- 
Sørensens mange gode konstruktioner (lit. 1) 
(variabel 15 MHz Schmitt-trigger), hvor jeg har 
udskiftet BC 108 med BSX 19, med betydelig 
m indre kritisk indstilling af triggeniveauet til fø l
ge. Samtidig får eventuelle temperaturvariatio
ner ikke nogen indflydelse på gatens stabilitet.

Maingatens åbningstid bestemmes af en kry- 
stalstyrey tidsbasisoscillator, der efter en pas
sende neddeling afgiver pulser af den ønskede 
varighed, løvrigt vil jeg komme nærmere ind på 
dette kredsløb senere i artiklen.

Yderligere sørger et styrekredsløb for. at det 
hele foregår i den rigtige rækkefølge, nemlig: 

Display blankes 
Delere re/presettes (loades)
Maingate åbnes 
Indlæsning  
Maingate lukkes 
Display tændes
o.s.v., o.s.v.

Den monostabile m ultivibrator SN 74121 be
stemmer hvor lang tid, der skal gå mellem ind
læsningerne, d.v.s. hvor længe det indlæste tal 
skal vises. Det er selvfølgelig individuelt, hvor 
ofte man ønsker udlæst. Vil man gerne have tal
lene til at »følge med« når man drejer på skala
knappen, må der selvfølgelig være kort tid mel
lem. Dette medfører desværre uro på sidste c if
fer, der kan komme til at stå og skifte mellem to 
tal. Jeg har dog selv valgt denne indstilling og 
mener, det er til at leve med.
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Tæller- og dekoderprint. Det kan stærkt anbefales at sætte 
modstandene i hu llerne således, at den lange ende kommer 
næ rmest dekoderne, d.v.s. modsat af fotoet. Grunden hertil 
er, at man ved uforvarende at sætte stel på modstandene, som 
de står her, kan brænde nogle bjæ lker a f i cifrene.

Der er af sparehensyn ikke anvendt latches i 
denne opstilling, da indlæsningstiden på 12 ms 
knapt kan anes med det blotte øje, og ved visse 
indstillinger af udlæsningsmellemrummene står 
det helt b linkfrit. De to første cifre, der jo altid 
skal vise 14, er sat til at lyse konstant og indgår 
derfor kun sekundært i kredsløbet.

PULSPLAN

SKE.?

"
c J  ^  [M AING ATE ÅBEN

' f f l i i i l i

Fig. 2. Den korte pu ls  på kurve d  ( ‘ ) fremkommer som følge af 
pulsforsinke lsestiden på nogle få nanosekunder gennem  
SN 74121.

Pulsplan.
Et v ig tig t led i forståelsen af de forskellige ud
ganges indbyrdes afhængighed er at lave en 
pulsplan. Denne ses på fig. 2, og vil blive refere
ret til i det følgende.

Fra Q udgangen af FF I (SN 7473) fig. 3 kom

mer en uafbrudt strøm af pulser med en periode
tid på 12 ms (kurve a). Disse pulser forlænges til 
det dobbelte gennem FF II, så den positive halv
del kan holde maingaten åben den nødvendige 
tid.

Hele tællesekvensen startes fra MV SN 74121, 
der efter at have afsluttet sin puls afhængig af 
RC-leddet mellem benene 9, 10 og 11, går L på 
Q-udgangen, og BCD-til-syvsegmentdekoderne 
SN 7447 blanker displayene. Derved undgås, at 
der står en »tåge« under tællingen.

Komplementærudgangen Q på SN 74121 går 
samtidig H, der føres til SN 7473 og fjerner clea
ringen fra denne. Yderligere føres pulsen til den 
ene indgang af SN 7400C. Dennes anden ind
gang er holdt H af Q-udgangen på FF II mindst 
så lang tid, det tager fo r clearfunktionen at fjer
nes. Den herved fremkomne puls på udgangen 
af SN 7400C (kurve d) presetter de to SN 74176’- 
ere og efter invertering gennem SN 7400 reset- 
tes SN 7490’erne.

Denne lille kapacitet på udgangen af 
SN 7400C er nødvendig for at »sluge« en nåle
puls, der fremkom på grund af pulsforsinkelses
tiden gennem SN 74121. Denne har til følge, at 
nandgaten netop når at gå L på udgangen i nog
le få nanosekunder. Fik denne nålepuls lov til at 
nå tællerne, ville vor møje være spildt, idet det 
indlæste tal ville blive slettet.

Går vi tilbage og ser på FF II, er der L på Q-ud- 
gangen så længe, der er clearet og maingaten 
derved lukket.

Den første negativt gående clockpuls fra FF l ’s
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(Arhus Pod’ologer)

Fig. 3. Pa diagram m et henfører bogstaverne på udgangene af 
kredsen til kurverne på pulsplanen. Forøvrigt kan oplyses, at 
hele opstillingen har et forbrug på ca. 700 mA ved 5 volt.

udgang efter at clearingen er fjernet, får FF ll's 
Q-udgang til at gå H, åbne maingaten (kurve c) 
og herved overføre VFO-signalet til delerne
(kurve j).

Den næste negativtgående clockpuls får 
FF ll's Q udgang til atter at gå L og lukke main
gaten. Samme puls sørger for, at SN 74121 b li
ver aktiveret og fjerner blankingen af displayet, 
som derefter tænder.

Sa langt sa godt. Nu er turen fo r så vidt til 
ende. og vi kan sætte os til at vente en passende 
tid. til det hele begynder forfra, men -  vi mangler 
at fa fundet ud af, hvorledes vi får loaded data
indgangene med de rigtige tal.

Loading.
På sendersiden er der ikke store problemer, 
grundet den direkte multiplikation uden forstyr
rende mellemfrekvenser, d.v.s. vi kan starte ved 
nul og tælleren vil efter endt indlæsning havne 
på det korrekte tal.

Altsa alle dataindgangene på de to SN 74176’- 
ere lægges pa stel og sagen er klar.

For modtageren stiller sagen sig som allerede 
bekendt anderledes. Vi skal først have fundet ud 
af, hvor første mellemfrekvens ligger, dernæst 
om den lægges til eller trækkes fra antennefre
kvensen. Tager vi de to hyppigst forekommende 
tilfæ lde, nemlig dem med en mellemfrekvens på 
10,7 MHz henholdsvis over og under antfennefre- 
kvensen, der for tilfæ ldets skyld kan vælges til 
144,0 MHz. får vi frekvenserne 154,7 MHz og 
133,3 MHz. der bliver de signaler, tællerne skal 
»se«.

For at finde den korrekte loading af 176’erne 
kan vi opstille  følgende regnestykker: 
Antennefrekvens: 144,000 MHz 144.000 MHz 
Injektion: +  154,700 MHz 133,300 MHz

9,300 MHz 0,700 MHz

Jeg indrømmer, at det første er et sært resul
tat, men som man vil huske, har vi programme
ret de to første cifre til altid at vise 14-, så vi be
høver ikke bekymre os om, hvor vi kan låne til 
det 9-tal. Men laver du prøve for de to stykker ser 
du, at de giver 4,000 til højre for den lodrette 
streg, og det er vor eneste interesse i denne fo r
bindelse.

I det ene tilfæ lde skal 176’erne loades med 9 
og 3, i det andet tilfæ lde med 0 og 7.

DECADE (BCD)

COUNT
OUTPUT

Q d  q C o CD Qa
0 L L L L
1 L L L H
2 L L H L
3 L L H H
4 L H L L
5 L H L H
6 L H H L
7 L H H H
8 H L L L
9 H L L H

H -  high evel L = o w  level

Fig. 4. BCD-koden fo r tallene 0 til 9 til brug ved loading af 
SN 74176.

På fig. 4 ses BCD koderne for tallene fra 0 til 9. 
Tager vi BCD koderne for tallene 9-3 og 0-7 ser 
de altså således ud:
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Styrekreds- og gateprint. Trimpotmeteret til venstre sætter 
triggeniveauet til gaten. Med potmeteret til højre justeres in 
terva lle t mellem udlæsningerne.

H
L

L
L

L
H

H
H

L
H

L
H

L
H

Fig. 5 viser 74176’erens benforbindelser, hvor
af det ses, at dataindputtene er benævnt ABCD, 
svarende til benævnelserne i koden. Det er nu 
b lot at sørge for, at de ben, der skal loades, b li
ver lagt til stel og de øvrige evt. over en fælles 1 k 
modstand til + 5 volt.

D A TA  INPUTS 
VCC c le a r  q d r - g

I T  '13 12 11 10

CLEAR Qq D B QB

COUNT/ CLOCK .
LOAD 1 V

CLOCK
QC C Qa l

D A TA  INPUTS

q a  c l o c k  g n d  
2

Fig. 5. Benforbindelserne fo r SN 74176. smig. dataindgange
ne A. B .C  og D med Q/\. Og,  Oq ° 9  Qo  fig. 4.

T / L .  3 /ftT T L  16 £  /A/ftrrS S V  7<f '7 6

J ) E f i  SKFfL LoqVÆ S V E O  H o O r ^ ^ ' ^ å
O G ¿OW VSJ) SSa/2)///  ̂.

SffS/S PQRSiVDES S$ J>GA/ V££> S£/V£>f)/$

Fig. 6. Kredsløb til æ ndring af ioadingen ved skift mellem 
m odtagning og sending.

Når dette er gjort, skal displayene, når VFO'en 
ikke er sluttet til, vise henholdsvis 149,300 og 
140,700. Det er fra disse tal, der skal startes for 
at få vist den rigtige frekvens.

Desværre kan denne digitalskala kun umid
delbart bruges til både sender og modtager, hvis 
de har samme multiplikation, d.v.s. man kan 
bruge samme timebase.

Er dette tilfæ ldet, er det en smal sag, samtidig 
med at man med et relæ eller diodeskift tilslutter 
sender- eller modtager-VFO til skalaen, at æn
dre Ioadingen. Det kan f. eks. gøres som vist i 
fig. 6. Herved vil disse indgange gå på nul, sva
rende til Ioadingen ved TX-VFO’en.

Det er selvfølgelig muligt at bruge andre mul
tip likationer, blot gatetiden ændres tilsvarende. 
Med en m ultip lika tor på 9 skal gatetiden f. eks. 
være 9 ms.
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TidsbasisosciUatorprint. Den store sorte masse foroven var 
den sidste kom ponent fra min OZ2KP-modtager, lavet efter 
håndbogen 1960 _ så blev det 2 MHz x-tal også anvendt!

U dlæ sningsprinte t med forbindelserne til dekoderne. Med lid t 
fingerfæ rd ighed er det m u lig t at få hele molevitten til at være i 
en Teko-kasse med målene 160x50x25 mm, som kan fås hos 
Arhus Radiolager.
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£*i9C iOQ

Fig. 7. Tidsbasiskredsløb med den traditionelle oscilla torop
s tilling .

Fig. 8. Det v il i nogle tilfæ lde være nødvendigt med a fkob lin
ger på de enkelte prin t. Dels for at undgå, at harmoniske af 
x-ta losc illa toren slipper ind i modtageren, dels at uvedkom
mende signa ler s lipper ind i tælleren med fe jlv isning til følge.

Fig. 9. Timebaseprint og kom ponentplacering.
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Fig. 11. Tæller- og dekoderprin t og komponentplacering.
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Fig. 12. D isplayprint.

Timebase osc., fig. 7, er sakset fra OZ (lit. 2). 
Grunden til, at der sidder et 2 MHz x-tal er, at det 
var skuffevare. Et 1 MHz ville gøre samme fyldest 
ved at køre udenom en af todelerne i timebasen.

En gatetid på 9 ms vil kræve et x-tal på 2,66 
MHz, ved 3 ms kræves et 8 MHz, samt mindre 
æ ndringer i oscillatoren for at få den til at køre 
på denne frekvens.

Sluttelig bør lige nævnes, at skalaen også kan 
bruges på 70 cm, idet man nemt forlænger 
gatetiden ved at indføre delere mellem timebase 
osc.printet og styreprintet.

Hele opstillingen har et forbrug på ca. 700 mA. 
Tak til OZ9ZR for hjælp ved målinger og puls
plan.

L itteratur.
OZ8VL: Digitalskala på modtageren. OZ nov. 
1975, p.p. 415—417.
Schacht-Sørensen: Variabel 15 MHz Schmitt- 
trigger. OZ jan. 1973, p. 9.
OZ6IO: Digitalskala. OZ ju li 1976, p. 253.
Texas Instruments: The TTL Databook.

Hvad er en computer?
Af OZ5EU, Erik Skovgaard, Nordlundsvej 10, 2650 Hvidovre.

Vi regner normalt computeren for en nutidig op
findelse, men princippet blev faktisk udviklet al
lerede i 642 da filosoffen Pascal konstruerede en 
funktionel mekanisk computer med trækstæn
ger og gear. Den fik så godt som ingen praktisk 
betydning og blev på det nærmeste glemt. Un
der 2. verdenskrig blev det amerikanske militær 
im id lertid  interesseret i principperne og byg
gede i 1944 den første elektroniske computer 
bestående af 20.000 elektronrør og af fysisk 
størrelse som et enfamilieshus. Varmeudviklin
gen var, forståeligt nok ganske enorm.

Siden da har computeren undergået en riven
de udvikling med opfindelsen af de integrerede 
kredsløb til følge. I dag er det såmænd muligt at 
få en funktionel computer komplet med pro

gram- og arbejdshukommelse i eet integreret 
kredsløb.

Uheldigvis har de fleste mennesker den opfat
telse af computeren (på dansk kalder vi den et 
EDB-anlæg og forestiller os et anlæg på størrel
se med 10 husholdningskøleskabe), at »det er 
noget gevaldig indviklet noget«, men lad os nu 
kigge lidt på, hvad der gemmer sig bag compu
ter-konstruktørens til tider hjemmestrikkede ter
m inologi.

En simpel computer kan være opbygget som i 
fig. 1. CPU’en (Central Processing Unit) er kon
trolenheden fo r systemet -  det er den, der over
sætter programmet i programhukommelsen til 
forskellige funktioner.

For at kunne kommunikere med systemet er



der brug fo r et l/O-system (input-output), der 
princ ip ie lt kan være nogle kontakter og lamper, 
en båndoptager, en drejebænk eller en terminal 
(teletype eller skrivemaskine). Alle disse enhe
der er forbundet parallelt til en såkaldt databus 
og en adressebus. En (computer-) bus er en 
række ledninger med en fælles funktion, der fo r
b inder flere enheder; således vil databussen 
sørge fo r udveksling af data mellem  CPU'en og 
de øvrige enheder, medens adressebussen bru
ges til at sende besked fra CPU’en om, hvilke en
heder den ønsker at kommunikere med, idet 
hver enhed har en eller flere forudbestemte 
adresser. Således vil en hukommelse have flere 
adresser (nemlig svarende til dens størrelse i 
ord), hvorimod en terminal som regel kun vil 
have een adresse.

Sideløbende med adressebussen er en kon
tro lbus på nogle få ledninger til varetagelse af 
en del overordnede funktioner, herom senere.

En data- eller adressebus indeholder som re
gel et m ultiplum  af 8 ledninger, alt afhængig af 
computerens størrelse. Størrelsen af databus
sen kaldes ofte ordstørrelsen (på engelsk: 
word). En ofte anvendt størrelse er den såkaldte 
»byte«, der sædvanligvis er lig med 8 bits. Grun
den til denne tilsyneladende forvirring er at 
computeren netop arbejder i hele bytes eller ord 
og som sådan er det nemmere for programmø
ren at arbejde i disse talmængder. Bits er derfor 
at opfatte som enkelte cifre i en byte (eller et 
ord).

Computeren virker nu på følgende måde: 
CPU’en sender en programadresse, som får pro
gramhukommelsen til at sende indholdet af den 
adresserede byte ud på databussen, hvor 
CPU'en opfanger den. Der kan f. eks. være tale 
om en instruktion om at skrive indholdet af en 
hukommelsescelle ud på terminalen. CPU’en vil 
herefter hente den pågældende byte fra hukom
melsen ved at sende adressen og modtage data, 
adressere terminalen og sende data til termina
len, som herefter skriver det ud.

Alle operationer i computeren består således 
af rokering med og sammensætning af data mel
lem de forskellige elementer. CPU'en selv er 
som regel i stand til i begrænset omfang at be
arbejde data (som f. eks. aritmetiske beregnin
ger) ved hjælp af en lille intern hukommelse, de 
såkaldte registre. Indviklede ting, såsom trige- 
nometri, klares ved hjælp af indbyggede tabeller 
hengemt på fast hukommelse (ROM). Bemærk, 
at al transport af data altid foregår via CPU'en, 
da den jo er den eneste, der er i stand til at sende

FIG. 1
EN SIMPEL COMPUTER

Fig. 1. Der er ikke nogen princ ip ie l forskel på program- og 
arbejdshukom melse, men sidstnævnte kan kun være en RAM, 
hvo rim od  den forste kan være RAM, ROM, hu lkort el. lign.

signaler ud på adressebussen. En undtagelse 
herfra er det såkaldte DMA (Direct Memory Ac- 
cess)-system, hvilket muliggør direkte overfør
sel af eksterne data, f. eks. fra en båndstation til 
hukommelsen. I praksis vil dette ikke indvirke på 
brugen af computeren.

Hukomm elseselementer.
Det efterhånden mest brugte hukommelsesele- 
ment til små computere er MOS RAM’en (står for 
Random Access Memory). Den bruges til kortva
rig opbevaring, f. eks. under eksekvering af et 
program. Ved en strømafbrydelse forsvinder den 
gemte datamængde. Søsterkredsløbet, ROM’en 
(Read Only Memory), derimod, er en fabrikspro- 
grammeret hukommelse til f. eks. trigonometri
ske tabeller, standard subrutiner som kvadre
ring o. lign. Det ligger vist i sagens natur, at en 
ROM ikke influeres af strømsvigt, ligesom en 
omprogrammering (i al fald fra tastaturet) er 
umulig. Til ROM-familier må også nævnes 
PROM’en og EPROM’en, der er programmerba
re, d.v.s. de er leveret uden et program, bruge
ren kan derfor selv »brænde den til«.

Til længere tids opbevaring af data og pro
grammer benyttes bånd eller pladelager (disc). 
Til bordcomputere bruges mere og mere kaset- 
tebånd, som fås med en kapacitet på flere hun
drede kilo-bytes. Der kan ofte være tale om op
bevaring af små datamængder eller program
mer, hvilket kan foregå på hulkort eller hulstrim 
mel. Disse to muligheder bliver efterhånden helt 
afløst af kassettebånd under hensyntagen til pris 
og arkiveringsplads.

Perifere enheder.
I EDB-sprog tales der om »peripherials«, d.v.s. 
perifere enheder. Der menes sædvanligvis alle 
ydre enheder, eller »kasser«, der forbindes til
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hovedprocessoren, men princip ielt er alle enhe
der bortset fra CPU’en og hukommelserne peri
fere enheder, og funktionen er såmænd identisk 
med hukommelsen, idet alle jo er forbundet til 
adresse- og databusserne.

Im idlertid kan der være det problem, at en pe
rifer enhed benytter et andet signalniveau eller 
en anden kode end computeren kan arbejde 
med. I så tilfæ lde må man lave en interface, 
d.v.s. et forbindelsesled mellem udstyret og 
computeren, der så klarer »oversættelsen« og 
evt. synkroniserer enheden med computeren.

Kontro lsignaler.
Langs adressebussen ligger der som regel nog
le få ledninger, der samlet betegnes kontrolbus
sen. Den bruges til overordnede funktioner så
som at synkronisere signalgangen (for at undgå 
forvirring), fortæ lle hukommelsen om den skal 
aflæses eller omskrives m. v.

En fo r brugeren interessant ledning i den fo r
bindelse er den såkaldte interrupt. Den bruges 
til at fortæ lle computeren, at en ydre enhed har 
en presserende meddelelse, hvorefter compute
ren afbryder sin igangværende aktivitet og ek
sekverer meddelelsen fra enheden (der kan f. 
eks. være tale om en dataopsamling fra et måle
apparat, der afbrydes af indtastning af et pro
gram). Efter udført opgave vil systemet fortsætte 
hvor det blev afbrudt. Bemærk, at computeren 
skal programmeres til at gå til det korrekte un
derprogram, når den modtager et interrupt-sig- 
nal; den gør det ikke af sig selv.

Arbejdsgangen.
Lad os nu prøve at se på, hvordan computeren 
klarer ensimpel opgave. Vi forestiller os at skulle 
addere to tal A og B indtastet viaen teletype og 
skrive resultatet ud.

Styreprogrammet i programhukommelsen vil 
indeholde følgende trin:
1. hent A fra teletypen.
2. hent B og læg til A.
3. send resultatet til teletypen.

I virkeligheden sker følgende i computeren:
1. hent instruktion 1 (fra hukommelsen).
2. hent A fra teletypen.
3. hent instruktion 2.
4. hent B fra teletypen og adder.
5. hent instruktion 3.
6. send resultatet til teletypen.

Det ser måske lidt indviklet ud, men det sker 
altsammen i løbet af få mikrosekunder, og da 
computeren jo organiserer det hele, behøver vi

ikke bekymre os om detaljerne. Under alle om
stæ ndigheder ser vi princippet i det: CPU’en får 
een simpel instruks ad gangen og reagerer på 
den før den går videre til næste instruks i pro
grammet. Computeren kan altså ikke tænke. 
Den kan derimod træffe en simpel beslutning 
baseret på resultatet af en logisk operation, f. 
eks.: hvis A =  B så spring i programmet; her er 
så underforstået: hvis A ikke er lig B, så skal der 
fortsæ ttes uantastet. Det kan måske lyde noget 
sim plificeret, men det er faktisk ikke spor over
drevet. Hvis en større computer synes at kunne 
foretage sig noget mere indviklet, er det simpelt
hen fordi den er programmeret til det, idet man 
kan lave et helt hieraki af programmer for at 
gøre brugerens job nemmere, således vil man 
sædvanligvis ved den tid ligere nævnte addition 
b lot indtaste »A + B«, computeren klarer så om
sætningen til »maskinsprog« ved hjælp af et un
derprogram.

Lidt om com puteres størrelse.
Alle computere er arkitektonisk nogenlunde 
ens. Det eneste der adskiller dem er i virkelighe
den ordstørrelsen, hukommelsens størrelse, ha
stigheden og programeffektiviteten. Alligevel 
hører man grupperinger afledt af den fysiske 
størrelse, men den nærmeste definition på disse 
udtryk er følgende:
M ik ro co m p u te r...........................under 100 cm3
Minicomputer ............................................ 0,1 m3
Midicomputer ................................................1 m3
Computer ....................................................10 m3
Supercom puter ...............................over 100 m3

Det er im idlertid ikke altid den fysiske størrel
se der betinger computerens kvalitet, hvilket let 
ses af det faktum, at den maskine, der fyldte 2 
m3 fo r et par år siden, nu fylder som en rejseskri
vemaskine og har samme eller bedre effektivitet. 
Prisen er også kommet ned på et leje, hvor selv 
amatøren kan være med; et mikrocomputersy
stem med RAM og ROM med monitor kan i dag 
fås for ca. 700 (syv hundrede) kroner. Det giver 
stof til eftertanke: Hvem mon kommer frem med 
den første computerbaserede station?

RTTY-TRAFO
80 V/100 m A - 2x15 V/200 m A ............................... kr. 50,00
Inclusive moms og porto.

73, OZ1AQU

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

OZ JULI 1977 329



Beregning af båndpasfiltre
Af 0X3WU, Henrik Tuxen, DAC P. O. Box 883, 3970 Dundas

Hvem kender ikke problemet: Man sidder med Beregningsform lerne er som følger: 
en nystrikket VFO og er ikke klar over, hvor me-  ̂ ^
get den støjer. Eller der ligger en kraftig sender Ca = -----------------
på en frekvens, som forstyrrer kraftigt på grund 4 tt fi f2 R
af lidt fo r dårlige krydsmodulationsegenskaber.
Eller naboens fjernsyn laver mærkelige billeder 1
hver gang man trykker på tasten. ^ b  = ----------

Jeg har haft alle problemerne, og hver gang 77
har lø s n in g e n  været den samme: båndpasfiltre.

De kan, hvis man skal prøve sig frem, være 
meget svære at lave, men har man de rigtige 
form ler, så er man hjulpet godt på vej.

Jeg v il he r i k o rte  træ k  beskrive , hvo rdan  man 
b e re g n e r 2 ty p e r af b å n d p a s filtre , nem lig  T -ty
pen og  7T-typen.

L a  —
77 ( f2- f l )

L b  =
R(f2-fl) 

4 77 fi h

L a  Ca 
J Y T L

— L  Cb Cb — L

. I L .  ’ T

Selve beregningen er noget omstændelig, 
hvis man kun har papir og blyant, men hvem har 
det i disse elektroniske tider. Selv en lille regne
maskine kan gøre arbejdet en hel del nemmere.

De faktorer, der bruges og findes er: 
fi = nedre grænsefrekvens (Hz) 
h  =  øvre grænsefrekvens (Hz)
R =  Impedans (Ohm)
C =  Capacitet (Farad)
L =  Induktion (Henry)
Og de eneste krav, der stilles til at formlerne vir
ker er:
f2 > fi> 0  og R>0
og så skulle det hele virke.

Og resultaterne kommer i Farad og Henry. De 
små bogstaver efter C og L stemmer overens 
med dem på tegningerne.

Gennemgangstabet i resonansområdet er teo
retisk 0 dB og ripple er også 0 dB. Så vidt teori
en. Jeg har selv målt gennemgangstab på 0,5 dB 
til 3 dB og med en ripple på op til 2,5 dB, men 
man får jo ingenting foræret, vel?

Det skulle umiddelbart være til at gå til uden 
de store problemer.

Jeg har selv lavet de filtre til min HF-station, 
både til sender og modtager, og det tog livet af 
alle mine forstyrrelser, navnlig alle dem jeg 
havde på modtageren.

Så vil jeg blot ønske alle en rigtig god arbejds- 
lyst.

Man er velkommen til at skrive, hvis der skulle 
være problemer, men husk lige at lægge en 
adresseret og frankeret konvolut med, det gør li
vet nemmere fo r mig, hi!

Sylvania d ioder 1000-ECG156, 1000 V prv. 3 Amp.,
pakke rå  1 0 s tk .................................................................. .......... |<r . 69,00
Eimac senderrør 3-500 Z ........................................................ k r ’ 468,00
HQ-1 m ini beam antenne ...................................................... k r. io 4s]oo
Priser incl. moms, excl. porto.
A lt USA materiel skaffes hjem på bestilling. Indhent tilbud.

M M T D n i l l P  Tlf- <01>60 39 16 <kl- 17" 21) 
U U I l l n U l l l U  Skippingevej 16 

2700 Brønshøj
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Kodekonverter, fjernskriveralfabetet til ASCII
Af OZ2TG, Steen Gulstorff, Lucernestien 37, 2610 Rødovre

Som bekendt består fjernskriverkoden af 5 bit, 
men den indeholder 64 bogstaver, tal og tegn. 
For at omforme den til ASCII indføres derfor en 
sjette bit ved hjælp af kredsløbet på fig. 3. And
gatene 7408 detekterer bogstav-skiftkoden: 
11111 e llerta l/tegn-skiftkoden: 11011. Nårenten 
bogstav-skift eller ta l/tegn-skift bliver sendt ak
tiveres flip-floppen bestående af to nor-gates 
7402 således at et bogstav-skift vil forårsage, 
at FF’ens udgang går logisk 0 og omvendt logisk 
1 for en tal/tegn-skiftkode.

Denne 6. bit føres sammen med de 5 andre 
til to stk. 8223, der er PROM’er (programable 
read only memories), organiseret som 32 ord 
å 8 bit, de er kollektor-or'ed. Den sjette bit er 
ført til chip enable input på den ene 8223, se 
fig. 2, de to chip enable input er forbundet med 
en inverter. Når chip enable er høj, er alle ud
gangene også høje. Ved at forbinde de to chip 
enable gennem en inverter får man udvidet ka
paciteten til 64 ord å 8 bit, her er dog kun brug 
for 6 bit.

De 2 stk. 8223 programmeres med den i fig. 1 
viste opstilling efter tabellen. Tabellen er min 
egen oversættelse af fjernskriveralfabetet til ASC
II, idet ikke alle funktioner er identiske, f.eks. 
findes vogn tilbage  og klokke ikke på ASCII, 
efter tabellen vil vogn tilbage give en space og 
klokke et $.

Programmeringen starter med at komme den 
rigtige adresse på indgangen ved hjælp af Si- 
Se, i tabellen findes hvad udgangen skal være, 
i forvejen er alle udgangene på logisk 0, så det

er kun de logiske 1, der skal programmeres. 
Si stilles derfor på de(n) udgang(e), der skal 
være logisk 1, derefter aktiveres Ss og lysdioden 
skulle tænde.
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TE G N D IS P IA Y
INPUT
ADRESSE 6 4 x 6

* N 8223 

Om A MAX.

Fig. 2. 74188 er Texas Instrum ents' udgave af den i fig. 1 viste 
ROM, der er S ignetic 's fabrikat. De to er iøvrig t ens. Den i 
teksten om talte inverter er ikke indtegnet, men skal sidde mel
lem indgange nr. 6 og 7.

Den endelige programmering sker med S9, 
der forbinder 12,5 V til Vcc.

Sø må kun være aktiveret i meget kort tid (< 1 s).
S8 bringes i udgangsstillingen og lysdioden 

skulle lyse som tegn på, at udgangen er blevet 
programmeret til logisk 1. Hvis den ikke lyser, 
foretages processen en gang til.

Denne programmeringsopstilling er meget 
simpel og heller ikke helt efter fabrikantens fo r
skrifter, da det vil være svært at overholde 1 se
kunds begrænsningen. Jeg opnåede da også at 
brænde den ene 8223 af efter kun få adresser, 
mens den anden overlevede turen. Derfor vil jeg 
lade hver enkel overveje, om man vil ofre en 
mere kompliceret programmeringsopstilling, der 
sandsynligvis ikke skal bruges igen, eller ofre de 
20 kr. en 8223 koster.

Hvis man kommer til at lave fejl, har man mu

lighed for at bruge de 2 ikke benyttede udgange, 
og så starte forfra.

Indgangskredsløb
Det sidste vi mangler, inden vi kan koble fjern
synet til RTTY, er en serie-til-parallel-konverter. 
Det kan ordnes med konventionelle kredse, men 
jeg har valgt at bruge en MOS LSI 40 bens 
kreds, en såkaldt UART (Universal Asynchronus 
Receiver-Transmitter). Denne kreds er universelt 
anvendelig til alle former for datatransmission, 
den kan modtage og sende binære tegn med 
5 til 8 data-bit, et eller to stop-bit, lige, ulige eller 
ingen paritet. Se fig. 4.

Jeg har kun brugt modtagerdelen, og vil da 
nøjes med at beskrive funktionen af denne ben 
for ben:

1. +  5 V, 20 mA
2. 12 V, 16 mA
3. jord
4. Data enable. Logisk 0 bringer de modtagne 

data på udgangen
5. output af data
6. bit 1 kommer på ben 12 ben 5-6-7
7. bit 2 kommer på ben 11 forbindes ikke
8. bit 3 kommer på ben 10
9. bit 4 kommer på ben 9

10. bit 5 kommer på ben 8
11 .

12 .
13. paritetsfejlindikation, bruges ikke her
14. formatfejlindikation, går logisk høj hvis den 

modtagne karakter ikke har nogen stopbit. 
Udgangen kan maximalt stjæles for 1,6 mA

15. udgang, der går høj, hvis den foregående 
karakter ikke er blevet læst. Bruges ikke her

16. jord = logisk 0
17. klokke-input, skal være 16 gange den øn

skede baudhastighed. Med den på fig. 3 
viste oscillator fås hastigheder omkring 50 
baud.

1 X 74 02 
1 x AY- 5-1013
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18. reset (nulstilling) af dataavailable-linjen sker 
med logisk nul på denne indgang. Nulstil
lingen skal foregå, når tegnet er blevet læst 
ind i skifteregistret, ben 6 IC 20 B går lav, 
når dette er sket.

19. Dette ben går logisk 1, når et helt tegn er 
blevet modtaget. Føres til en and.-gate 1408 
på fig. 3, hvis udgang er ført til »print com- 
mand« på display-printet. And gaten er ind
sat, fordi der ikke skal skrives noget, når 
bogstav-skift og tegn/ta l-skift sendes.

20. serie indgang, mark må være logisk 1
21. logisk 0
22.-25. bruges ikke
26.-33. logisk 0
34. logisk 1
35. logisk 0
36. logisk 0 giver 1 stop bit, logisk 1 giver 2 

stop bit
37.
38. logisk 0 fo r 5 bit pr. tegn
39. logisk 0
40. logisk 0
1 2 3 4 

Input:
5

1 2
output 
3 4 5 6

bogstav 
bit 6 = 0 1 2

output 
3 4 5 6

tal/tegn 
bit 6 = 1 Programmeringsforslag

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 IB 0 0 0 0 0 1 IB
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 T 1 0 1 0 1 1 5
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 VT 0 0 0 0 0 1 VT
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 9 IB = ikke brugt
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 SP 0 0 0 0 0 1 SP VT = vogn tilbage
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 H 0 0 0 0 1 1 0 SP = space
0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 N 0 0 1 1 0 1 , NL = ny linie
0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 M 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NL 0 0 0 0 0 1 NL space = 1 (svarer til strøm
0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 L 1 0 0 1 0 1 ) eller positiv)
0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 R 0 0 1 0 1 1 4 mark = 0 (svarer til ingen
0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 G 1 1 0 0 0 1 Æ = strøm/negativ)
0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 i 0 0 0 1 1 1 8
0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 P 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 G 0 1 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 V 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 E 1 1 0 0 1 1 3
1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 Z 1 1 0 1 0 1 +
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 D 0 1 1 0 0 1 &
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 B 1 1 1 1 1 1 ?
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 S 1 1 1 0 0 1 ’
1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 Y 0 1 1 0 1 1 6
1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 F 0 0 0 0 0 0 Å
1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 X 1 1 1 1 0 1 /
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 A 1 0 1 1 0 1 -

1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 W 0 1 0 0 1 1 2
1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 J 0 0 1 0 0 1 $
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 U 1 1 1 0 1 1 7
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 Q 1 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 K 0 0 0 1 0 1 C
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Alle udgange kan drive en TTL-kreds, indgangene 
er ligeledes kompatible med TTL logik.

O B S .. .
Under eksperimenterne er indført en forbedring: 
IC 18 a udelades (kortsluttes). Indgangen på 
IC 18 c mærket 10 ændres til følgende:
10 A er ben 9 på IC 2 = ben 11 på IC 14.
1 k i l  trimmeren indstilles ved at se på TV-skær- 
men, forkert indstilling forårsager, at en del af 
hvert bogstav mangler.
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12 11 10 9
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D ISPLAY

ELEKTRONIK

Fig. 5.

TV

WORD
LENGTH 38 37

5 0 0

6 1 0

7 0 1

8 1 1

Blokdiagrammet fig. 5 viser sammenkoblingen 
af displayet, kodekonverteren, og tegngenerato
ren fo r at opnå eh helt elektrisk RTTY terminal. 
De i den punkterede kasse værende blokke er 
hvad der kræves til en mekanisk fjernskriver 
(foruden fjernskriveren). Dog skal det bemærkes 
at demodulatoren skal levere spændingen 0— h 
5 V, som er forskellig fra den højere spænding 
der kræves til mekaniske fjernskrivere. Jeg vil 
senere beskrive en demodulator bestående af en 
enkelt integreret kreds (PLL) og uden selvinduk
tioner.

Til kodekonverteren skal tilføres et demodu- 
leret RTTY-signal der varierer i amplitude mel
lem 0 og + 5 V, på ledningen mærket input i fig. 
3 (ben 20 på AY-5-1013). Når kodekonverteren 
har modtaget en serie impulser svarende til et

tegn, fremkommer disse på udgangsledninger- 
ne, 123456 fig. 3. Disse ledninger er forbundet til 
ledningerne 123456 til venstre på fig. 2, og kom
mer um iddelbart derefter på ledningerne 123456 
til højre på fig. 2 men nu i ASC II kode føres til 
indgangen på display-enheden. Det er bare ikke 
nok, fo r displayenheden skal også have besked 
om at denne information er tilstede. Det sker ved 
at koble punktet mærket »printcommand« i fig. 3 
til »printcommand« i displayenheden. Når dis
playenheden har »læst« informationen på ind
gangen, skal den give besked til indgangskreds
løbet, så nye data kan komme frem. Det skar ved 
at forb inde punktet 12 i displayenheden med 
ben 18 på indgangskredsløbet (Reset data avai- 
lable).
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DEBAT
Dr. OM OZ4KS.
I anledning af d it indlæg i OZ nr. 6 side 288 »Be
tragtn inger over §2«,  føler jeg, at det er mig 
magtpåliggende at kommentere det.

Først skal jeg gøre opmærksom på, at jeg ikke 
er medlem af nogen lokalafdeling, der er flere 
årsager dertil, som jeg ikke vil komme ind på 
her, og de har heller ikke noget med mit indlæg 
at gøre, da jeg mener, at lokalafdelinger er af det 
gode.

Ved en stigning på 120 kr. af medlemsgebyret 
til 200 kr., som du foreslår, vil der være nogle, 
der vil begynde at overveje medlemsskabet af 
EDR en ekstra gang, inden gebyret betales, det
te vil i hvert fald blive tilfæ ldet hos mig. Grunden 
dertil?  Jeg er studerende, og har kun, hvad der 
dives i uddannelsesstøtte at leve for, ingen rige 
arvetanter eller lignende.

Det er i forvejen sådan, at jeg må dele mine 
udgifter op i to dele, en med dem, der er nødven
dige, og en med dem, det ville være rart at kunne 
dække. I den sidste gruppe har radiohobbyen 
sin plads, og hvis der pludselig kommer en ek
stra udgift, der hedder 120 kr., vil der blive slået 
et hul i m it budget på størrelse med en port. Ale
ne det at dyrke radioen som hobby kan af og til 
være en dyr spøg, det har for mit vedkommende 
bevirket, at jeg i de sidste 3 år ikke har været 
særlig aktiv.

Jeg vil med dette så igen spørge, om en fo r
øgelse af kontingentet til 200 kr. ikke vil betyde, 
at EDR vil få flere penge fra færre medlemmer? 
Det mener jeg, og jeg mener også, at en sådan 
udvikling vil være uheldig, da jeg mener, at jo 
bredere en medlemsskare, der er i EDR, jo bedre 
er det. Der må jo også tages hensyn til skole
elever og pensionister.

Jeg vil dog til sidst sige, at det er klart, at jo 
bedre lokalafdelingerne er udbyggede, jo bedre 
vil amatørradioens forhold være, men det bør 
gøres på en anden måde.

OZ6YK, John Küpper.

Flere betragtn inger om § 2.
I OZ for juni gør OZ4KS sig til talsmand for at 
ændre EDR's vedtægter, således at der bliver 
tvunget medlemsskab af lokalafdelingen. Kon
tingentet skulle samtidig forhøjes med 250 % og 
dække både EDR og lokalafdeling.

For os, der allerede er medlem af en lokalaf
deling, betyder det ingen ændring, så forslaget 
er så indlysende, at man kan undre sig over, at 
ingen har fået (offentliggjort) ideen før. Hvis 
OZ4KS har ret, ville det jo give ca. 100 % flere 
penge i lokalafdelingens kasse, dejligt. Det er 
måske ikke helt rimeligt at tilgodese lokalafde
lingerne med så stor en indtægtsforøgelse. Bur
de man f. eks. ikke nøjes med 80 kr. til EDR og 80 
kr. til lokalafdelingerne, når alle kommer med, 
giver det dog en god ekstra slant i afdelingskas- 
sen, hvis altså systemet holder. For de nuværen
de medlemmer af lokalafdelingerne vil det så 
være en lettelse i kontingentbyrden, hurra!

Set gennem mine briller er problemet im idler
tid af en helt anden karakter, hvad vil vi med 
EDR? Vi må åbenbart erkende, at 50 % af med
lemskredsen ikke har eller føler noget for- 
eningsmæssigt engagement, det være sig af 
økonomiske, interessemæssige eller geografi
ske årsager (der er måske langt til lokalafdelin
gen). Vil en kontingentforhøjelse afhjælpe disse 
problemer? Det vil i hvert fald være første gang i 
historien at det sker.

For disse medlemmer er det synlige udtryk for 
medlemskabet det månedlige OZ, som de altså 
betaler med ca. 7 kr. , en rimelig pris for et tek
nisk månedsblad. Hvis forslaget fra OZ4KS gen
nemføres vil prisen fo r OZ (set med disse med
lemmers øjne) pludselig stige fra ca. 7 kr. til ca. 
17 kr. pr. blad, og så er det ikke mere en rimelig 
pris. Dr. OM OZ4KS, inden du stiller d it forslag til 
RM, så overvej lige konsekvenserne én gang til.

Hvis nu de medlemmer, du vil have til at betale 
afdelingskontingent, i stedet melder sig ud af 
EDR, hvad så? Hvor tror du dit og mit eksemplar

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, Jorgen
Hele dagen Hele dagen Kl. 17-19. lo. 9-12
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HBirriormationaf OZ bliver af? Det bliver der ikke mere råd til at 
lave. EDR’s betydning som interesseorganisa
tion bliver halveret både nationalt og interna
tiona lt -  man lytter til den slags organisationer i 
henhold til deres medlemstal -  d it gode og vel- 
motiverede forslag kan altså resultere i det 
måske til dato kraftigste tilbageslag i EDR’s 50- 
årige historie, og det synes jeg ikke er den rette 
jubilæ umsgave til vores forening.

Pessimist, sortseer, dommedagsprofet og den 
slags kan man kalde mig, værsgo'! Hvis jeg ikke 
husker meget forkert, oplevede Københavnsaf- 
delingen fo r ikke så længe siden en medlems- 
halvering i forbindelse med en kontingentfor
dobling, da man flyttede i eget hus. Hvad vil en 
forhøjelse på 250 % så ikke medføre? Dit forslag 
tro r jeg ikke kan løse afdelingernes problemer, 
men det kan, hvis det gennemføres, skabe en hel 
masse nye problemer. Er det det vi vil med EDR?

OZ1DNN, Frits Aagesen.

Betragtn inger over § 2:
I OZ fo r jun i skriver OZ4KS om, at alle skulle 
være medlem af en lokalafdeling og betale 200 
kr. om året.

Det er det gamle med ikke at kunne se ud over 
Frederiksberg Bakke.

Hvis det forslag skulle blive gennemført, er 
jeg bange for, det går ud over EDR’s medlems
tal. Jeg har f.eks. over 35 km til nærmeste lokal
afdeling og ingen transportmulighed. For man
ge amatører er afstanden længere. Den eneste 
fordel jeg har af EDR er QSL-centralen, og for 
det syntes jeg, 90 kr. er rigeligt.

OZ! - Ja, det er ikke det store sus mere, efter at 
økonomien har sagt stop for eksperimenterne. 
Og sådan har flere det sikkert.

My 73 de OZ7HR.

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 ven lig  h ilsen

©
QBJA p rin t ApS

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

Redaktion: OZ9JB, Jørgen Badstue, 
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand.

EDR’s jubilæ umsfest.
Der er endnu enkelte ledige billetter til dette år
hundredes største fest. Kun kr. 176,00 pr. delta
ger fo r festmiddag incl. vinarrangement og kol
lektiv transport til København H. Absolut sidste 
fris t fo r tilm elding er den 20. juli.

OZ5RO

Repræ sentantskabsmøde.
Vi skal herved meddele, at det ordinære repræ
sentantskabsmøde afholdes den 9. oktober 1977 
på Park Hotel i Odense.

Opmærksomheden henledes på følgende: 
Iflg. vedtægternes § 10, stk. 5 skal sager, som 
ønskes behandlet på mødet, være formanden i 
hænde senest den 20. august 1977. Disse even
tuelle forslag vil sammen med den vedtægtsbe- 
stemte indkaldelse af repræsentantskabsmødet 
blive meddelt i OZ september 1977.

HB.

C D I C O M ®

2 METER TOPKVALITET!

R ekv ire r b ro ch u re  ove r ICO M -program m et.

Vy 73. OZ4SX. Svena

NORAD 9800 Hjorring
08-96 01 88

336 OZ JULI 1977



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

Fagrådet fo r Bygningsmyndigheder mener, at 
nedenstående meddelelse - uanset at den knyt
ter sig til bygningsreglement 1972, kap. 3.1.5., 
stk. 1 - kan være vejledende ved overvejelse i 
forbindelse med bygningsreglement 1977, kap. 
3.1.5., stk. 1, kap. 12.6, og kap. 13.1., stk. 1 d.

Antenne-problem et.
Til illustration omtales en sag, hvor der på et 2- 
etages enderækkehus i et villakvarter uden tilla 
delse var opsat en 12 m høj antennemast, fast
holdt af en del barduner, dels ind på naboens 
tag og dels ned i jorden i den anden ende af ha
ven. Beboerne i andre af rækkehusene har kla
get deres nod, og godt ser arrangementet 
unægtelig heller ikke ud, jævnfør skitsen, som er 
tegnet på grundlag af et foto.

Da kommunen forlangte antennemasten fjer
net, blev sagen apelleret til Københavns Amts
kommune af ejeren, som er radioamatør med li
cens fra Post- og Telegrafvæsenet. Han hævde
de, at det drejer sig om en tagantenne, som kan 
opsættes i henhold til bestemmelserne i byg
ningsreglementets kap. 3.1.5, stk. 1, uden byg
getilladelse, uanset at den overskrider det lovli
ge højdegrænseplan.

Kommunen har i sine bemærkninger bl. a. ud
ta lt følgende: »Antennen er meget høj og ge
nerende og direkte skæmmende for omgivelser
ne, ikke m indst på grund af et stort antal særde
les omfattende barduner. Opsætning af et

antennearrangement som det omhandlede er 
helt uforeneligt med de normale hensyn til na
boerne, som man i almindelighed må anse for at 
være både naturlige og nødvendige, når man 
vælger at bo i rækkehus.« -  Kommunen har end
videre ment, at bestemmelserne i kap. 3.1.5., stk.
1, ikke omfatter enhver antenne, men kun »al
m indelige antenner«.

Amtskommunen er enig heri og mener, at en 
antenne som den omhandlede ikke kan sidestil
les med tagkviste, brandkamme, skorstenspiber 
og ventilationsrør, som ikke overskrider lovligt 
pro fil nævneværdigt (max. 1-3 m). Uanset at det 
kan være vanskeligt at trække en øvre grænse, 
er den omhandlede tagantenne ikke omfattet af 
bestemmelserne i kap. 3.1.5., stk. 1, idet der 
også bør tages hensyn til kvarterets beskaffen
hed og forholdet mellem bebyggelsens og 
antennens højde.

Amtskommunen har derfor ikke fundet at kun
ne medvirke til antennens bibeholdelse ved at 
meddele en nødvendig dispensation.

Ovenstående rummer kun et sammendrag af 
amtskommunens meget omfattende skrivelse til 
ejeren, men dog forhåbentlig tilstrækkeligt til, at 
dette eksempel vil kunne være til gavn og vejled
nings for bygningsinspektører, som kæmper 
med antenne-problemet. ★

9-12-15-18 m 
RAP gittermaster
kan påm onteres 3 -6  m toprør, 
g o d ken d t af byggem ynd igheder
ne. U dført med v ippebeslagskon- 
s tru k tio n  og fundam ent. Leveres 
med bo lte  og fundam ent. Varm- 
ga lvaniseret.
R ing e fte r b rochu re  og p ris lis te . -  
Næ rm este fo rh a n d le r anvises.

Rødby antenne- og 
projektørmastefabrik
Ø stergade 37, 4970 Rødby 
Tele fon  (03) 90 14 35
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OLD-BOYS-STÆVNET i Sakskøbing den 22.
maj 1977.
Tak fo r in itiativet til Old Boys stævnets arrangø
rer OZ2MI, OZ4D og OZ7JQ fra de 19 deltagere -  
samlet alder 1062 år!

Eftermiddagen gik alt fo r hurtigt, og der var 
eneighed om, at der behøvede ikke at gå et år, 
inden man mødtes igen!

OX3RA fik  vy 73 med hjem til alle OX-hams fra 
OZ3LF, 3NP, 3Y, 4D, 4HM, 40L, 5DA, 5DX, 5VP, 
6 0 J, 7HR, 7HS, 7JB, 7JQ, 8CR, 8PV, 8T og 9XP. 
PS.: Ideen med Old Boys Stævne kan udmærket 
anvendes andre steder i landet.

OZ8T
Der var mange pudsige indslag under mødet 
iøvrigt. Gensyn efter en længere årrække udlø
ste voldsomme »skulderslag«, og flere havde ta
get fotos med fra de helt gamle dage, da højtta
lerne havde tragt, og spolerne havde håndtag! Vi 
lover at følge successen op -  vi kommer igen!

OZ2MI, OZ4D og OZ7JQ

Handicapudvaiget meddeler.
Handicapudvalget har fra firmaet Storno modta
get 44 stk. CQ13c-14. De er helt nye og er gået 
ud af produktion. Det er en meget smuk og flot 
station fo r 2 meter med styrepult. TX'en er 14 cm 
høj, 25 cm bred og 40 cm dyb. Vægten er tilsam
men ca. 15 kg. I betjeningspulten er højttaler og 
miken. De er ikke køreklare på nuværende tids
punkt (16.6.), men er det sikkert, når dette OZ 
udkommer. Krystalproblemet vil også blive løst 
til den tid. Det hele går på 220 volt. Jeg har lovet, 
at Intet må gå til handel, og det må du også love! 
Vi er en gruppe, der gør dem klar. De er bereg
net fo r handicappede og for blinde OM’s. Blinde 
kommer i første række fordi de ikke kan nyde 
godt af Vanførefonden«.

Ring mig op eller skriv til mig. Jeg kan ikke på
tage mig forsendelsen. Du har sikkert en ven, 
der kan hente det her på SHfV håndværkssko- 
len. Det er lige bag Ortopædisk hospital, Borger
vænget 7.

Den fine gestus vi har modt fra firmaet Storno, 
vil jeg på handicapudvalgets og de handicappe
des vegne takke mange gange for.

OZ3WP

ELCOM RADIO ApS
I forb inde lse med åbning af min nye specialforretning 
fo r radiokom m unikation, beliggende Industrivej 6, 
S tilling , 8660 Skanderborg, vil jeg gerne invitere 
venner og forretn ingsfo rb indelser til en uhøjtidelig 
reception fredag den 12. august mellem kl. 14,00 og
17.00.

Med venlig hilsen 
OZ5FG, Henning Skov.

Afdelingssekretæ r.
Er d it hoved i orden? Ja, jeg mener altså hovedet 
over din afdelings spalte bag i bladet.

Mange afdelinger holder i disse måneder ge
neralforsamling, så husk at indsende ændrin
gerne, og tag så lige at gå de øvrige oplysninger 
igennem, hvis der skal foretages nogle rettelser.

Ekspresbreve.
Redaktionen modtager ofte ekspresbreve på de 
mest mærkelige tidspunkter af dagen (og nat
ten). Jeg ved ikke om man er klar over, at den 
eneste fordel der er ved et ekspresbrev er, at de 
bliver udbragt omgående ved ankomst til post
huset i Frederikshavn. Derudover er der ingen 
forskel mellem et ekspresbrev og et alm indeligt 
brev. Det kommer altså lige tid lig t (læs sent) 
frem  til byen, og i m it tilfæ lde betyder det intet, 
at et ekspresbrev omgående bliver udbragt, fo r
di alm indelige breve, uanset om adressen er min 
private eller m it box nr., bliver lagt i boxen som 
jeg altid tømmer en gang om dagen, når sorte
ringen er afsluttet. Det gælder også søndage.

___________________________________OZ6PN

t SILENT KEY
OZ1OP.

OZ1OP, Oluf Pedersen, Frederiksværk, døde 
pludselig den 7. maj 67 år gammel.

Oluf startede straks efter krigen som kortbøl
geamatør, og vi kunne jævnligt høre ham på 80 
og 20 meter, hvor han fik  mange venner landet 
over, a ltid I godt humør og hjælpsom med råd 
og dåd, hvis problemer skulle løses.

Det vil blive et stort savn at undvære vore 
QSO’er med Oluf på båndene, for os som har 
kendt ham gennem så mange år.

OZ1TW, OZ7FD, OZ1ZR

DRAKE Werner Radio
O tterup, (09) 82 33 33 Å lborg , (08) 18 56 93
OZ8BW, W erner OZ7OU, Kurt 
Hele dagen Hele dagen

Kbh.NV., (01) 19 25 87
OZ8PV, Jørgen 
Kl. 17-19, lø. 9-12
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CW og PHONE-tester 
på HF-båndene

C T3/O Z5D X kø re r CQ W W -test

U dgive t af:
Landsfo ren ingen  E. D. R. 
P ostbox 79, 1003 Kbh. K. 
R ed igere t af:
E. D. R.'s C ontest M anager 
Le if O ttosen, OZ1 LO



3. N a tio n a le /re g io n a le  tester:
T il de na tio na le /re g ion a le  tester regnes de tester, hvor 
det gæ lder om at kon takte  sta tioner indenfor et be
s tem t land, f. eks. SP (Polen), PA (Holland), DM (DDR), 
HB (Schweiz) o.s.v. e lle r inden fo r et om råde som REF 
(F rankrig  og franskta lende  lande), VK /ZL/O ceania 
(S tillehavsom rådet) AA (Asien) WAE (Europa) ARRL 
(USA og Canada) o.s.v.

De sidstnæ vnte  5 tester hører til b land t de af årets te 
ster, de r sam ler fles t de ltagere og ARRL-testen er den 
læ ngste  af a lle  eksisterende tester, idet den stræ kker 
sig over 2 hele w eek-ends (2x48  tim er) såvel på CW 
som  på phone.

4. In te rna tiona le  tester:
De 2 m est kendte  af denne kategori arrangeres af det

kom m erc ie lle  am erikanske am atø rtidskrift, CQ-maga- 
z ine. Det d re je r sig om CQWW, der er årets største test, 
og i hv ilken der a ltid  er adsk illige  DXpeditioner som 
de ltager, sam t CQ WPX SSB-testen. Derudover findes 
nog le  m indre, bl. a. HK og YV-testerne. Fælles fo r a lle 
d isse tester er, a t de stræ kker sig over 48 tim er hver.

Næ sten a lle  teste r a fho ldes i samme week-end år 
e fte r år, fo r at de ikke skal ko llide re  med hinanden, 
så ledes at man kan tilre tte læ gge  sin tid  e fte r de tester, 
man ønsker at de ltage i, med god sikkerhed lang tid  i 
fo rve jen  også udover de 1 -3  mdr. fø r afholdensen, 
hvo r de nø jag tige  datoer kan findes i contestspalten i 
OZ. Vi b ringe r her en ka lender over årets tester med 
fo rb e h o ld  fo r  eventue lt senere ind tru fne  æ ndringer. 
F ig .1 .

Contestkalender:
Januar: August:
1. w eek-end : NRAU CW og Phone 1. w eek-end: YO CW og Phone
2. w eek-end : YU 80 m CW 2. w eek-end : WAE CW
S idste  w eek-end: REF CW S idste  w eek-end: All Asia CW

Februar: Septem ber:
1. w eek-end : ARRL Phone -  1. del 1. w eek-end: LZ CW og Phone
3. w eek-end: ARRL CW -  1 del 2. w eek-end: WAE Phone
S idste  w eek-end: REF Phone 

Marts:

3. w eek-end: SAC CW
4. w eek-end: SAC Phone

1. w eek-end: ARRL Phone -  2. del Oktober:
3. w eek-end: ARRL CW -  2. del 1. w eek-end : V K /ZL /O cean ia  Phone
S idste  w eek-end: CQ WPX SSB 2. w eek-end: V K /ZL /O cean ia  CW 

2. w eek-end: RSGB 21/28 MHz Phone
April: 3. w eek-end: RSGB 7 MHz CW
1. w eek-end: SP CW 3. w eek-end: WADM CW
1. w eek-end: Fæ llesm arked CW og Phone 
3. w eek-end: SP Phone

S idste  w eek-end: CQWW Phone

4. w eek-end: H22 CW og Phone Novem ber:
S idste  w eek-end: PA CW og Phone 1. w eek-end : RSGB 7 MHz Phone

2. w eek-end: OK CW
Maj:
1. w eek-end: CQ-M CW og Phone

S idste  w eek-end: CQWW CW

2. w eek-end: W orld Te lecom m unica tion Decem ber:
Phone 1. w eek-end: TOPS 80 m CW

3. w eek-end: W orld  Te lecom m unica tion  CW 2. w eek-end: ARRL 10 m CW og Phone 
2. w eek-end: HA CW

Juni: 2. w eek-end: EA CW
3. w eek-end: A ll Asia Phone 26. decem ber: Ju le test CW og Phone

Juli: NB! For at en w eek-end regnes til en måned skal
1. w eek-end: YV Phone
2. w eek-end: IARU R ad iosport C ham pionship

CW og Phone
3. w eek-end: HK CW og Phone 
S ids te  w eek-end: YV CW

både lørdag og søndag ligge  inden fo r måneden.

Fig. 1
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Pointgivning og multiplier.
I enhver test gæ lder det om at få sam let så mange 
p o in ts  som  m ulig t. Hver ko rrek t gennem fort QSO giver 
et v is t antal po ints, Q SO -points, a fhæ ngig  af reglerne 
fo r  den pågæ ldende test. Den enkleste form  fo r udreg
n ing  af den sam lede score er ved s im pelthen at addere 
de opnåede Q SO -points. Denne m etode benyttes bl. a. 
i EDR ’s egne teste r og i NRAU-testen.

I de fleste  øvrige tester finde r man frem  til s lu tsum 
men ved h jæ lp  af 2 kom ponenter, nem lig foruden 
Q S O -po in ts  også en m u ltip lie r (m u ltip lika to r). Først 
læ gges alle  Q SO -po ints sammen, dere fte r lægges alle 
m u ltip lie rs  samm en. De 2 frem kom ne tal ganges de r
e fte r med h inanden og giver slu tresu lta te t.

I nog le  tester g ives der fo rske llig t antal QSO -points 
a fhæ ng ig  af, om  det er en QSO med eget land, inden
fo r Europa e lle r udenfor. Dette frem går af reglerne fo r 
den enke lte  test.

Som  regel er det således, at hver s tation kun må kon 
taktes en gang pr. bånd. Hvis man kom m er til at kon 
tak te  sam m e sta tion  mere end en gang, må man kun 
beregne po in ts  fo r  den første QSO.

M u ltip lie re n  kan bestå af fo rske llige  emner. I en stor 
del teste r anvendes hvert land iflg. ARRL's DXCC- 
lands lis te  som m u ltip lie r (denne liste bringes med m el
lem rum  i OZ). Det kan også være stater, provinser, zo
ner e lle r pre fixe r, der anvendes. Prefix, der stamm er 
fra  C Q -m agazines W P X-dip lom , og bl. a. anvendes i 
W PX-testen, som b live r arrangeret hvert år fo r at 
h jæ lpe  til erhvervelsen af dette  d ip lom , er den 2 e ller 3 
b o g s ta vs /ta l-ko m b in a tio n , der ind leder ethvert kalde- 
s igna l, f. eks. OZ1----- , W1------, 4X4------o.s.v.

Første gang man kon takte r en ny m ultip lie r, m arke
res de tte  tyd e lig t på logb ladet. Hvis man deltager på 
a lle  5 bånd, gæ lder der o ftest den regel, at hver m u lti
p lie r tæ lle r 1 gang fo r hvert bånd. Hvis det f. eks. er 
lande, der anvendes, og man kontakter 10 forske llige  
engelske  s ta tio ne r på 80 m, får man en m u ltip lie r ved 
den fø rste  QSO. S k ifte r man så til 40 m og kontakter en 
enge lsk  s ta tion  der, få r man igen en ny m u ltip lie r o.s.v. 
Man kan a ltså  max. få  hvert land som m u ltip lie r 5 
gange, når man de ltager på alle bånd fra 80-10 m.

Man skal passe på ikke at g lemm e at føre en m u lti
p lie r ud e lle r fo re  en på 2 gange på et bånd, idet disse 
m u ltip lie rs  har ret s to r indflydelse på slutresu lta te t, 
isæ r hvis man har m ange QSO -points. Henimod s lu t
n ingen  af en test kan erhvervelsen af en ny m u ltip lie r 
be tyde  en fo roge lse  af pointssum m en, der ellers skal 
m ange Q SO ’er til at udgøre. Enhver kan selv prøve at 
o p s tille  nog le  eksem pler på dette.

I CQ W W -testen findes endda 2 fo rske llige  fo rm er fo r 
m u ltip lie rs , nem lig  en både fo r hver gang et nyt land og 
hver gang en ny zone kontaktes. CQ-magazine har in d 
de lt hele verden i 40 zoner, der anvendes til deres 
ve lkend te  og populæ re W AZ-diplom . Det er disse zo 
ner, der anvendes i denne test.

lø v rig t gæ lder det både fo r Q SO -points og m u ltip li
ers, at de næ rm ere regler herfo r frem går af reglerne fo r 
den enke lte  test.

Udveksling af kodegrupper.
I a lle  test-Q S O 'er udveksles der som i enhver anden 
QSO RST på CW og RS på phone. Herefter fø lger så i

m ange tester en lobenum m erserie  begyndende med 
nr. 001. Denne serie fo rtsæ tte r man med gennem hele 
testen uanset båndsk ift og pauser, hvis ikke andet ud
try k k e lig t er anført. Denne fo rm  fo r kodegrupper fo r
tæ lle r de øvrige testdeltagere, hvor mange QSO'er 
man har ko rt to ta lt på et hv ilke t som helst tidspunkt 
under testen og le tte r testarrangørens arbejde med 
k o n tro lle r in g e n  af loggene. Andre fo rm er fo r kode
g ru p p e r kan fo ruden RS(T) bestå af provins og sta t
navn, zone-nr. e lle r operatørens alder. I NRAU-testen 
udveksles både en kode bestående af serie-nr. og et 
o rd  på 5 bogstaver.

Logføring og sammentællingsblad.
For a lle  teste r skal d e rfø re s  en testlog ved siden af den 
o rd in æ re  s ta tions log . Denne log skal e fter testen ind 
sendes til a rrangøren  af denne, således a t det kan kon
tro lle res , om  kodegrupperne  er blevet r ig tig t ud
vekslet.

Et s tandard -tes tlogb lad  indeho lder foroven: Call, 
da to  og bånd. Følgende rub rikke r skal udfyldes fo r 
hver QSO: T id i GMT, s ta tion kørt. a fsendt og m odtaget 
kodegruppe, m u ltip lie r og points.

Anvend s tandard logb lade  der kan kobes gennem 
ED R ’s m edlem sservice e lle r hos OZ's annoncører. Hvis 
du selv vil lave d ine logblade, anvend da A4-ark på 
hø jkant.

Du skal n a tu rlig v is  a ltid  selv beholde logkladden til 
ege t b rug  til Q SL-afsendelse e lle r besvarelse. Hvis du 
kø rer i m ange tester, er det en god idé at opbevare sine 
lo g k la d d e r i e t r ingb ind , og hver gang du deltager i en 
test, no tere r du det i d in  s ta tionslog, så du senere hu r
t ig t  kan finde  frem  til d ine test-Q SO ’er, hvis du får brug 
fo r  det.

Den log, du sender ind til testarrangøren, kan enten 
væ re en renskreven log, e lle r hvis du har m ulighed fo r 
det, en fo to ko p i af logkladden. Ved den sidste frem 
gangsm åde spares na tu rligv is  en masse tid, især hvis 
du har kørt m ange QSO'er. Hvis du renskriver din log 
fo r  at s ikre  d ig , at testarrangøren kan læse alt, hvad du 
skrive r, fo r at undgå fradrag af points, husk da at e fte r
kon tro lle re , at du skriver nø jagtig  af e fter logkladden. 
Hvis du f. eks. har kørt en station 2 gange på et bånd, 
da må du ikke udelade den ene af QSO'erne, men sk ri
ver i stedet d u b le t ud fo r den anden QSO. I m odsat fald 
ris ike re r du, at m odparten stryger den ene og du den 
anden QSO, hvorved ingen af parterne får points.

F lere tes ta rrango re r fo re træ kker at få o rig ina lloggen 
fo to kop ie re t, ide t dette g iver en bedre s ikkerhed mod, 
a t de r snydes (desvæ rre findes der inden fo r radioam a
tø re rnes ræ kker, ligesom  ved andre fo rm er fo r konku r
rencer, fo lk  der ikke er æ rlige, men vil vinde fo r enhver 
pris. I v irke ligheden  snyder disse m ennesker kun sig 
selv!).

T il de tester, hvor der ikke anvendes fortløbende 
se rie -n r., anvendes a ltid  separate logblade fo r hvert 
bånd. T il de tester, hvor der anvendes fortløbende 
se rie -n r., bør man også gøre det, såfrem t man renskri
ve r loggen. Kop ieres den, må båndskift markeres tyde
lig t, f. eks. i rub rikken  til højre beregnet til bem æ rkn in
ge r (rem arks).

Sam men med testlogb ladene skal medsendes et 
sam m entæ llingsb lad  (sum m ary sheet), hvorpå skal
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SUMMARY SHEET for SccLVidiW i a H  A d iv i iy  CONTEST 1 9 ? ?

J i C W  □  Phone □  Single band 5 i  Multi band 58  Single op. □  Multi op. Single T X  □  Multi op. Multi T X  

Country: JPenHiark

Call: D i i  kalc/esi^Kal ______  Name: P i t  w a r n  _ _ _ _ _ _ _  

Address: P i h  a d r e s s e

Transmitting equipment: P i n  s e n d e r

Input power: P l ' j  Receiving equipment: D i n  modiiyer
Antennas: P l h £  -----------------------------------------------------------------------------

Multioperator stations show all calls:

Rem arks :  D f h e  p e r s o viliye beinatrkyiihqer ti I iesten  o c j  e / t .  fors/ay

This is to certify, that I have observed fully all rules and regulations for the present contest as well as for 

amateur radio in my country.

Date: P<*io _ _ _ _ _ 19 cur _ _ _ cfcow jjAi.cLavrzArv4/4
O p erators signature an d fca ll

Fig. 2
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anfores sam let antal QSO'er, Q SO -points og m ulti- 
p lle rs  fo r hvert bånd. Disse tæ lles sammen forneden. 
S am let Q S O -po in ts  og m u ltip lie rs  ganges derefter med 
h inanden  og s lu tsum m en anføres til højre. Se fig . 2, 
der er et eksem pel på, hvorledes et sam m entæ llings- 
b lad fo r SAC-testen bør udfyldes.

På de tte  sam m entæ llingsb lad  anføres foroven, h v il
ken klasse man de ltage r i, ka ldesignal, navn, s ta tions- 
beskrive lse  og e fter udregn ingen evt. kom m entarer. Til 
s lu t underskrive r man med en erk læ ring  om, at alle 
testens reg le r og bestem m elserne fo r am atørradio i 
ens land er overho ld t.

Det ses at Q SO -po ints ikke ganges med m ultip lie rs  
på hvert bånd, men fø rs t når de er ta lt sammen fo r
neden, med m indre  andet u d trykke lig t er anført i reg
lerne, e lle r man kun de ltager på et enke lt bånd. Disse 
sam m entæ llingsb lade  kan købes samme sted som lo g 
bladene.

På fig . 3 ses, hvorledes 20 m loggen til ovennæ vnte 
S A C -testeksem pel kan se ud. Det ses, at den sidste 
QSO er en d u b le t a f QSO nr. 0 0 5 .1 m u ltip lie r-rub rikken  
an føres hvert nyt land ved et af de prefixer, stationerne 
i vedkom m ende  land benytter. Det er ikke nødvendigt 
a t skrive  landets navn helt ud. Desuden ses det, at 
Q S O 'er med europæ iske sta tioner i denne test g iver 2 
p o in ts  og med andre kon tinen te r 3 points.

Call: OZ Date: n. sen. m i  ih MHz. band Sheet__L_of

GMT Station worked Numbersexchanged Multiplier Pon^_ Remarks
Sent Received Country Zone

15.01 M 3 Q B É J3.1O01 511001 UA i
03 UKSJAZ ff<M002 S W 0 I US5 I
OW L I  IK K 2 5 l “t 003 5W00Z 1.2 I
05 W A M ÇW0W S11001 UA1 3
os il&S U . 5 W 0 Î m < w 2
11 Ï t> 6 Q I SIIQOk S W 0 3 I 1
15 UKhLA2- w m 5 W 0 ? Z
f i _ iW P O O m m W 1

VfH&VV s w o - t 511001 .3
21 W IP V n i  010 m o o r

UKhûACr s i t o  II 51<?W3 OFf,
11 tM *  BBC w o n i i i m 3
HS UKMAO ÎN 0 I3 Z
5S” Y VHAVT—  

U K tA A l

O
jo

mloir» m o o s YU
UJÎ

z

'os U B 5U S W IU w m m

40 contacts Total this sheet 10 %

Fig. 3

Fig. 4 er e t eksempel på et logb lad fra den eu ro 
pæ iske DX-contest, også kaldet W AE-testen. I denne 
tes t kan man udover de a lm inde lige  test-Q SO ’er med 
fo rtlø b e nd e  serie-nr. anvende den såkaldte Q TC-trafik 
til opnåe lse af tillæ gspo in ts . Denne tra fik  kan um idde l
ba rt væ re lid t vanske lig  at sætte sig ind i, hvorfor den 
ko rt skal om ta les her.

En QTC er en rapport på en QSO, som en station 
u d e n fo r Europa har haft med en europæ isk station t id 
lige re  i testen. En QTC kan kun sendes fra  en station 
u d e n fo r Europa til en s ta tion i Europa, ikke omvendt, 
hvorved begge s ta tione r får et ekstra point. Der kan 
max. m odtages 10 QTC’s fra  hver s ta tion  uanset bånd.

Når det ses, at K6SVL til OZ------- sender 3/10 0345
DJ4LK 018 betyder det, at det er 3. gang han sender 
QTC's, og at denne g ruppe indeholde r 10 QTC's. 
Q SO 'en med DJ4LK fand t sted kl. 03.45, og det var 
D J4 L K s  QSO nr. 018. løvrig t om tales reglerne ud fø rlig t

EUROPEAN DX-CONTEST Q Z I
CALL: OZ---- DATE: /3. AUk BAND: N  _ MHz

TIME NR 
ØMT STATION SENT RCVD

QTC TRAFFIC 
GRPTIME STATION NR

MULTI POINTS 
PLIER QSO: QTC

0 W Î VEfcMP 5<?I34 5M 23 W b t
«  KfcSVL W S ?  SbOZI VlO 0JV5 PJ4LK o n  

H i DJ3JB 01%
: i

rn Y U ÏE Y  052 
V ÎO H Z B X  011
•8 U P 2 0 X  005 

I3 P R K  101 
51 LZZEE OU  
53 Pl<iFC  001 
SI EAHLH o n

-

«  K -IC P F w m s v y p  
4 3 W B 2 S Q N  511315911?

S I »M2ATP 06?

a /5  o m  v i t v t w  oi% 
25 FOZZ 063

K t  1
m  . i f

_ _ 3 fc W 1 B P W  CTWOCTOifc
26 v u e w u  on /

i

TOTAL THIS PAQE 3  ?  113

Fig. 4

i OZ fø r testens a fholde lse  hvert år. Et eksem plar af det 
spec ie lle  logb lad  til denne test kan fås ved at sende en 
fra n ke re t svarkuvert til EDR's contest manager.

Man kan dog også bruge standard logblade, og så 
o p fo re  QTC 's på separate logblade, b lo t det tyde lig t 
anføres, fra  hvilken s ta tion  de er m odtaget.

Fig. 5 er et eksem pel på et logblad fra CW -afdelingen 
af C Q W W -testen.D et ses, at man kan spare tid  ved kun 
at nedskrive  det a fsendte zone-nr. (14) ved den forste 
QSO på hvert logb lad, da det er samme nr., der an
vendes ved de øvrige QSO'er. Ligeledes er det ikke 
n ø dvend ig t at skrive  R5 og T9 ved alle QSO'er. Når der

(Ml-. OZ Date, 29. NOV. <V MHz. band Sheet L « 22

Time
GMT Station worked Numbers exchanged Multiplier Points

Remarks
Sent Received Country Zone

S51IH PL 1
Oi DJ bH X 1
12 < JA -in q 9 lé> tJA l(n /
IH SK2.AT ? q iv SM /
It. . B L « K F  . . 6 C N 1
n OH5P/4 5 OH IS /

D JZ P V / *1W IH 1
21 0H 3 T Q 1
n O H 2JQ 5 l  IS 1

_ 23 LAW7C 5 5  N LA 1
10 .A /K iQ A A 1 9 lb 1
w 9 °L i t 1 U K12A0
% UAØ &AK UAØ Iff 3
W O H & J lV q °i l£ 1
<ii U R tQ i n i q 1? 1
n UQ1 PP 5 V 4 1 1
H3 VA*} 1 AT. _ 1 lb 1__MH
IS

QHfelP
u m t e ?

9 IS 1
^  I k 1 U 4 « e *

% U A M i ^  (& PVP
‘f t OHqTD i ^  IS 1

O W ÏT J 3 IS 1
so O M tH / 9 IS 1
S i OH I A W 1 9 IS 1
« N 1.. s i iM i f r T P / i 3 9- IH 1
55 O H 2 5 B 9 IS 1
■ft W fC P L / S R 11

0 f . i l L A 1 IE q ^  /V 1
9 R

29 0 H 1 A A °i IS 1
TO P JtR X " % s m m

65.0'i S h if rE T q i._. H J t A q q i i UG<o 11 3
R L21 K S V q q 2 o L2 10 i
n O E3AK A a 1 - is Og i
M SM 3VÉ q q N f

4 ÎH H R q °l 10 H7W 3
2 i q q i o 3

O H ID C i  n UHV 3
40 contacts Total this sheet 13 7 3| 21

Fig. 5

3 .4.6



in te t står, er det underfo rståe t, at det dre jer sig om R5 
og T9. Det b live r da kun nødvendig t at nedskrive s ig 
na ls tyrken  S -.

G enere lt om log fø ring  skal det nævnes, at man bor 
skrive  så tyd e lig t og læ selig t, som det er m ulig t under 
de g ivne fo rh o ld , t il tide r kan det jo  god t gå så hurtig t, 
a t det er svæ rt a t nå at skrive tydelig t.

Har du i rub rikken  fo r s ta tion worked først fået no
te re t et fo rk e rt ka ldesignal, er det bedre, i stedet fo r at 
fo rsø ge  at skrive  et nyt oveni, at strege det fo rkerte  ud 
og skrive  det r ig tige  til hø jre i rubrikken  remarks. Det 
s ids te  tips  er na tu rlig v is  kun beregnet fo r dem, der 
fo to ko p ie re r loggen.

I NRAU-testen udveksles som kort fo rta lt tid lige re  
fo ru d e n  det a lm inde lige  fo rtløbende serie-nr. også et 
ord  på 5 bogstaver. Det er kun ved den første QSO i 
testen, man selv skal væ lge et ord at afsende. Ved den 
næ ste QSO anvendes det s idst m odtagne ord o.s.v. 
M is te r man et ord, sender man det s idst r ig tig t m od
tagne  ord  videre. Se fig . 6.

Cali: O Z -  Date: 5 . J  A N .  Log lo r ______ MHz. band Sheet /  ol 3

Time
OMT

Station worked
Numbers exchanged Multiplier Points

Remarks
Sent Received Country Zone

I Î . 0 0
0 1

O H 1 P S
L A 5 F J

5W 0 I R A P »  iT O O l L IK A  
S W O Z L M S A .m o o i  STEIN

6

&
r ø m

0 1 S M ® £ C £ P W O J S T E I N F H O O I  FIM4 L G

< Q
0 4

0 5

S M Î P I J .
‘ . M S B A X
L A 1 Y E

‘¡ ' f l O O t f l M l  5 <W0 0 1 A R V |i 
S W O S V W W P .S W O I i W f i i  
S<N 0 0 6 S I * E je  9 W 0 S A P W I

C
(>
(o

< j s r

O t < m B S f l W A P E N I  W O O L KARIN <ø

0 5 S M 5 A R i w f t K A R i N s w i  y 3
o « O H fc V P 5 110 «  k a r i n  P n m m e c fc

Fig. 6

De her v is te  eksem pler på log fø ring  i fo rske llige  
te s te r skal betragtes som en hjæ lp til førstegangsdel- 
tagere  udover de in fo rm a tioner om hver test, der f in 
des i con tes tspa lten  i OZ. Det vil kræve fo r m eget plads 
i OZ hver gang at g ive eksem pler på log føring.

Man bør a ltid  indsende log, også selvom man kun 
har kø rt få  QSO'er, bl. a. fo r at sikre, at m odparten ikke 
af den g rund  måske m ister nogle points. Man kan evt. 
indsende  en check log , som udføres som en norm al 
tes tlog , b lo t kræ ver man Ingen points. Checklogs vil 
dog  ikke b live  acceptere t til NRAU- og SAC-testen, 
hvo r det d re je r sig om en landskamp, idet man derved 
v ille  give de andre lande points, uden at ens eget land 
fik  po in ts . I d isse tilfæ lde  b liver checklogs beregnet 
som  a lm inde lige  testlogs.

T il enhver test har arrangøren fastsat en tids fris t fo r 
indsende lse  af logs, som man skal overholde, hvis man 
v il væ re s ikke r på at få  s it resu lta t med i resultatlisten. 
Der anvendes som  regel poststem peldatoen fo r afsen
delsen.

Hvorledes kan man deltage i tester?
I de fleste  tes te r kan man deltage i fle re  fo rske llige  
k lasser. Det d re je r sig som regel om enke ltoperetør og 
fle reope ra tø rk lasse r (s ing leoperato r og m ultiopera- 
to r). I de større  tester kan der være endnu flere klasser, 
f. eks. enke ltope ra tø r både på enkeltbånd og allebånd.

Har du f. eks. en god antenne til et enkelt bånd e ller

ikke  har tid  e lle r lyst t il at de ltage i hele testperioden 
fo r  a t opnå  et f in t resu lta t i allebåndsklassen, kan du 
væ lge at de ltage  på et enke lt bånd. De fleste bånd er 
ikke  b rugbare  hele døgnet rund t norm alt, og du kan da 
få  tid  til a t hvile  noget af tiden.

M ultiope ra tø rk lassen  kan være opde lt i 2 klasser: 
M u ltio p e ra tø r/s in g le  transm itte r, hvor man kun må 
have en sender i lu ften af gangen og m u ltiope ra tø r/ 
m u lti transm itte r, hvor det er tilla d t at have flere sen
dere  i lu ften  på samme tid , dog kun én pr. bånd. Her i 
lande t de ltage r de fleste som s ing leoperator, mens der 
f. eks. i Ø steuropa de ltager mange k lubsta tione r i m ul- 
tiope ra to rk lasse rne .

Har du ikke  m ulighed  fo r at køre test fra  din egen 
QTH, kan du evt. køre m u ltiope ra to r sammen med en 
naboam atør, e lle r hvis du er medlem af en loka la fde
lin g  i EDR, der er i besiddelse af en k lubsta tion , kan du 
m åske få m u lighed  fo r at køre test derfra.

De fleste  k lubs ta tione r de ltager i klassen med en 
sender. Hvis man vil de ltage i klassen fo r fle re  senedre, 
er de t dog ikke  nødvend ig t med hele 5 sendere, 2 e ller 
he ls t 3 er fu ld t tils træ kke lig t, da 80 m kun er brugbart 
om  natten og 10 m kun om dagen. Man kan da med 3 
sendere  køre 2 0 -1 5 -1 0  m om dagen, m orgen og aften 
4 0 -2 0 -1 5  og om natten 80^40-20 m. Jeg kan kun o p 
fo rd re  til a t prøve m ultiopera tørklasserne, som h id til 
har væ ret fo rsøm te  ka tegorie r i Danmark.

Lidt tips om hvordan man kører test.
Det er bedst at s tarte  i de m indre tester, hvor der er et 
begræ nset antal de ltagere, men det kan også lade sig 
gøre  i de sto re  tester. Det v il da være tilrå de lig t at 
læ gge sig i udkanten  af det frekvensom råde, hvor d e l
tagerne  be fin de r sig, frem fo r m id t i, hvor det går mest 
hek tisk  til.

Sørg fo r en hensigtsm æ ssig ops tilling  af stationen 
med god bo rdp lads fo ran  stationen til logbladene. 
Sørg fo r r ig e lig t skrivem aterie l, og hvis det dre jer sig 
om  en af de tester, der anvender fo rtløbende serie-nr., 
e r det en s to r fo rde l i fo rve jen at have nedskrevet et 
passende antal af de numre, man selv skal afsende, så 
man ikke behøver at bruge kostbar tid  til dette  under 
testen.

Skal man kalde CQ e lle r opsøge m odparten? Dette 
a fhæ nger af hv ilken test, det dre jer sig om, operatø
rens dyg tighed , hvor g od t ens signa ler kom m er ud og 
m ange andre ting . Som regel vil en b land ing af at kalde 
CQ og opsøge give de bedste resultater.

Vi er i den he ld ige  s itua tion  her i landet at høre til de 
m ind re  lande, hvorfra  der er fo rho ldsv is  få  deltagere, 
hvorved vi b live r e fte rtrag te t af sta tionerne fra de 
s tø rre  lande. Dette gæ lder ikke m indst i SAC-testen, 
hvo r am atø rer fra  hele verden jag te r de skandinaviske 
lande. I denne test g iver det a fg jo rt bedst resultat selv 
a t ka lde CQ det meste af tiden . Der vil dog a ltid  være 
s ta tione r, der kom m er fra  lande med endnu m indre 
a k tiv ite t, h vo rfo r det a ltid  kan betale sig at o fre nogle 
m in u tte r ind im ellem  fo r at afsøge båndet og evt. hente 
n og le  af de m u ltip lie rs , der har så stor betydning for 
ens s lu tresu lta t.

Det er en god idé under testen at føre kon tro l med 
s ine  m u ltip lie rs  på en checkliste , så man ikke spilder
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Fig. 7

t id  med at ka lde en sjæ lden station, som man har 
g lem t, a t man a llerede har kørt tid lige re  i testen.

På fig . 7 ses hvordan en m ultip lie r-check lis te  til 
CQ W W -testen kan se ud. Det er i denne test man 
anvender både en lands- og zonem ultip lie r. Der er an
fø rt p re fixe t fo r  de fleste  af de lande, der befinder sig i 
hver zone, således at man også hu rtig t kan kontro llere, 
om  man m ang le r en zone.

En sådan lis te  kan man god t få tid  til at fore under 
testen, hvo rim od  det fo r de store tester er næsten 
u m u lig t at få  tid  til a t fo re  Q SO -checklister til kon tro l 
af, at man ikke kører samme station mere end een 
gang på hvert bånd under testen. Man må så vente 
med at gøre dette  til e fte r testen, så man kan træ kke 
dub le tte rn e  fra. Sådanne Q S O -checklister kan laves på 
fle re  m åder a fhæ ng ig  af hvilken test, det dre jer sig om. 
Når man fø rs t har fået så megen erfa ring  i at køre test, 
at man når op på så høje QSO-antal, at det er nødven
d ig t at fø re  sådanne lister, finde r man selv ud af, 
hvordan  de bedst laves til hver test.

Hvilke krav stilles til stationen, antennerne og ikke 
mindst operatøren for at få et godt resultat eller vinde 
en test?
Det a fhæ nger i høj grad af, hvilken test det dre jer sig 
om. Er det en af EDR’s egne e ller NRAU-testen, kan 
man klare  sig f in t med en d ipo l til 80 og 40 m, evt. en 
W 3DZZ m u ltibåndsd ipo l og en beskeden sender/m od
tager.

Hvis det er en test, der a fholdes på a lle  5 bånd, kan 
anvendes en 5-bånds transce iver og en 5-bånds verti- 
cal e lle r W3DZZ, evt. begge dele.

L id t bedre er det at have en af de gæ ngse 3-bånds 3 
e lem ent beam -antenner til 10-15-20  m og d ipo le r til 
4 0 -8 0  m e lle r W3DZZ. A lle  antenner kan evt. anbringes 
på sam m e mast.

Man skal he lst h u rtig t kunne skifte  bånd. Dette kan 
a lle  kom m erc ie lle  5 -bånds stationer. Derudover kræ 
ves en an tenneom sk ifte r e lle r relæ er til hurtig  sk ift af 
antennerne.

lø vrig t gæ lder det, at gode antenner er langt v ig ti
gere  end en s to r s ta tion, og en god m odtager er v ig 
tig e re  end s to r sendereffekt.

M ange har altså a llerede det nødvendige udstyr til at 
gøre sig gæ ldende i tester.

Det er opera tørens dygtighed, erfa ring  og udholden
hed, der er den mest betydende fak to r fo r et god t re
su lta t.

Når der er ta le  om EDR's og de skandinaviske tester, 
gæ lde r det ude lukkende om at kunne afv ik le  QSO'erne 
h u rtig t og s ikke rt, mens det desuden i de større tester, 
de r a fv ik les på 5 bånd. gæ lder om at have et godt 
kendskab til udbrede lsesfo rho ldene på alle disse 
bånd, således at man væ lger at benytte de bånd, der 
g ive r m est udbytte  på de rig tige  tide r af døgnet og året. 
Man skal huske på at sk ifte  bånd o fte  især om kring  so l
opgang  og so lnedgang og iøvrig t anvende det bånd 
mest, der g iver fles t QSO’er og Q SO -points på det 
g ivne  tidsp u nk t. Man skal desuden sørge fo r at få det 
re tte  fo rh o ld  m ellem  Q SO -points og m ultip lie rs  evt. 
også  QTC’s i W AE-testen. Har du kun tid  og m ulighed 
fo r  a t de ltage  i en del a f en test, g iver det mest at bruge 
så m ange bånd som m u lig t og derved få mange m u lti
p lie rs.

Hvad kan man vinde?
Da vi jo  er am atører, og arrangørerne af testerne derfor 
ikke  har ret m ange m id le r til p ræ m iering, er det mest 
æ ren ved om ta len  i OZ og andre am atø rtidsskrifte r der 
tæ lle r.

T il v inderne  i de fo rske llige  klasser i hvert land b liver 
de r udde lt d ip lom er. I EDR's egne og de skandinaviske 
også  til de næ stfø lgende p laceringer. Se iøvrig t reg
le rne  he rfo r i OZ fo r de fo rske llige  tester.

T il kon tinen ta lv inde rne  i nogle af de store tester er 
de r en p lake tte  e lle r m edalje, der vil være en pryd på 
enhver am atø rsta tion .

Iøvrig t må man væ bne sig med tå lm odighed med at 
få in fo rm a tio n e ro m  resu lta te t af testerne.Det tager lang 
tid , isæ r fo r de større testers vedkom m ende, inden 
logs indgå r fra  hele verden, inden disse b liver gennem 
gået. resu lta tlis te rne  b live r opstille t, m ang fo ld igg jo rt 
og  udsendt, og d ip lom erne  ud fy ld t og afsendt. Der kan 
gå fra  et ha lvt til et år i enke lte  tilfæ lde  mere, mens det 
fo r  EDR’s og nog le  af de m indre testers vedkom m ende 
gå r væ sen tlig t hurtigere .

Råd og vejledning.
Har du tv iv lsspørgsm ål angående tester, kan du altid 
henvende d ig  til EDR's con test m anager e ller en e r
fa ren  tes tde ltage r og få svar på d ine spørgsmål.
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QRP-Vinter:Contest 1977.
Følgende OZ-stationer figurerer i resultatlisten:

Points QSO Mult. Inputklasse
Nr. 30 OZ1BII 2.964 50 12 b
Nr. 65 OZ6SF 539 15 11 bd

All Asia CW 1976.
De danske stationers resultater blev således:

Bånd QSO Mult. Points
OZ5DX 14 117 33 3.861
OZ2E 14 57 28 1.596
OZ2NV 14 66 24 1.584
OZ4CG 14 33 18 594
OZ4HW 14 38 13 494
OZ5DP 14 26 10 260
OZ8E 14 21 5 105
OZ1XO 14 8 2 16
OZ5ME Multi 141 57 8.037
OZ1W Multi 100 41 4.100
OZ7BW Multi 82 24 1.968
OZ1LO Multi 38 25 950

WAE Phone 1976.
Her blev de danske resultater følgende: 

Points QSOs QTCs Mult.
OZ6RT 339.885 580 665 273
OZ5EV 238.630 464 510 245
OZ3KE 10.432 86 77 64
OZ9DP 7.144 94 76
OZ9YO 364 14 26

Færøerne:
OY1A 960 27 5 30

G rønland:
OX3VO 17.292 262 66

OZ6RT var så nær ved at komme med på top-ti listen i Europa 
som m ulig t, idet nr. 10 UA3SAQ havde 340.218 points.

Rumænsk Contest 1977
afholdes lørdag den 6. august 18 GMT til søndag den 7. august 
18 GMT.

Europæiske stationer må kontakte YO-stationer og statio
ner udenfor Europa på alle bånd 80-10 m.

Testen afholdes på CW og phone samtidig, men hver station 
må kun kontaktes een gang på hvert bånd enten CW eller 
phone.

Klasser: S ingleoperator singleband eller multiband samt 
m ultioperator.

Kodegrupper: RS(T) +  serlenr. fra 001. YO-stationer sender 
i t ils lu tn in g  også deres amt indikeret med 2 bogstaver, f. eks. 
569001/SJ.

Points: 2 po in ts for DX-QSO s og 6 points for YO-QSO's.
M ultip lie rs: Hvert DXCC-land udenfor Europa og YO-amter 

på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points gange summen af 

m u ltip lie rs enten på enkelt bånd eller alle bånd afhængig af 
hvilken klasse man deltager i.

Logblade og sammentællingsblad sendes til: Romanian 
Amateur Radio Federation, P. O. Box 1395, 7000 Bucaresti 5, 
Romania, med 1. september 1977 som sidste poststemplings- 
dato.

WAE DX Contest 1977.
DARC indbyder alle amatorer til at deltage i dden årlige euro
pæiske DX-test.

Contestperioder:
CW: 13. august 00 GMT til 14. august 24 GMT.
Phone: 10. september 00 GMT til 11. september 24 GMT.

Der er 2 klasser: S ingleoperator og multioperator single TX.
Pauser: S ingleoperator staiioner må kun deltage 36 af de 

48 timer. De 12 timers pause må tages i en, men højst 3 pe
rioder.

Der kan kun køres QSO'er mellem stationer i Europa og 
s tationer udenfor. Sædvanlige RST + nr. fra 001 anvendes.

Hver QSO tæ ller 1 point. Hver station må kun kontaktes 
1 gang pr. bånd. Hver bekræftet QTC tæller 1 point (se under 
QTC-trafik).

M ultip liers: For europæere regnes hvert land som en multi- 
p lie r på hvert bånd efter DXCC-landslisten. Desuden regnes 
hvert kaldeområde i fø lgende lande, som en multip lier: JA, 
PY, VE, VO, VK, W/K, ZL, ZS, UA9, UAØ (dvs. JA1, JA2, JA3 
etc.). Antallet af m ultip liers på 80 m må ganges med 4. På 40 m 
ganges med 3. På 20-15-10 m ganges med 2.

Den samlede score er summen af QSO-points +  QTC-points 
gange samlet m ultip liers på alle bånd.

QTC tra fik: T illæ gspoin ts kan fås ved at gøre brug af QTC- 
tra fik. En QTC er en rapport på en QSO, der har fundet sted 
tid lige re  i testen og senere sendes tilbage til en europæisk 
station. En QTC kan kun sendes fra en ikke-europæer til en 
europæ er. Den generelle idé er, at efter en ikke-europæer har 
kørt et antal QSO'er. kan en liste med disse stationer sendes 
tilbage til en europæ er under QSO med denne. Der gives 1 
tillæ gspo in t fo r hver QTC rapporteret.

a) En QTC består af tid, call og QSO-nr. fra stationen, der 
rapporteres, f. eks.: 1300/DA1AA/134.Dette betyder, at 1300 
GMT kørte en ikke-europæ er DA1AA og modtog QSO-nr. 134 
fra  ham.

b) En QSO kan kun rapporteres 1 gang og ikke tilbage til 
den station, man havde den orig inale QSO med.

c) Man kan kun modtage maximalt 10 Q TCs fra hver station 
uanset bånd. Man kan kontakte en station flere gange fo r at 
kom plettere kvotaen på 10 QTCs, men kun første gang må 
man udveksle QSO-nr.

Werner Radio
O tterup, (09) 82 33 33 A lborg , (08) 18 56 93 Kbh.NV., (01) 19 25 87

^ K E N W O O D
Hele dagen Hele dagen Kl. 17-19, lø. 9-12
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a 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, W erner OZ7O U, Kurt OZ8PV, Jørgen
Hele dagen Hele dagen Kl. 17-19, lø. 9-12

d) Man kan fore de modtagne QTC's efter QSOen i loggen 
e ller på separate logblade, b lot man indikerer fra hvilken sta
tion , de er modtaget. Stationen udenfor Europa begynder 
afsendelsen af sine QTC's med at give QTC-gruppenr. F.eks. 
3/7, hvilket betyder, at det er 3. gang, han sender QTC's, og at 
den indeholder 7 QTC's.

Der er d ip lom er til vinderne i hver klasse i hvert land og til 
s tationer med m indst halvt så mange points som vinderen i 
Europa.

Logs skal sendes til WAEDC-Committee, Postbox 262, 
D-895 Kaufbeuren, Vesttyskland. Seneste poststemplingsdato 
fo r CW: 15. september. Phone: 15. oktober 1977.

Hold fø lgende frekvensområder fri fo r contest-trafik: CW: 
3550-3800. 14.075-14.350, 21.100-21.450, 28.100-29.700. 
Phone: 3650-3750, 14.300-14.350, 21.400-21.450, 28.700- 
29.700.

OZ1LO er på ferie på Madeira fra 9.-23. august, og vil være 
QRV i WAE-testen singleoperator med call CT3BQ og håber 
på mange OZ-QSO'er.

Nyt fra CQ Contest Manager.
CQ Contest Manager, W1WY, meddeler, at han har fået mange 
forespørgsler om, hvornår CQ-Magazine vil arrangere en WPX 
CW contest i lighed med deres WPX SSB contest.

Han vil gerne modtage skriftlige ønsker om det, som kan 
bakke ham op. når han går til chefen for CQ-Magazine med 
ideen.

Såfremt du kunne tænke dig en årlig WPX CW contest, skriv 
da til W1WY, Frank Anzalone, 14 Sherwood Rd., Stamford, 
Conn. 06905, USA, snarest.

SOMMERTILBUD!
5 e lem en t 144 MHz a n te n n e ...............................  98,00
11 e lem en t 144 MHz antenne ...........................198,00
RG 58/U  pr. m ........................................................  2,50
RG 8 /U  pr. m ........................................................... 6,95

lø vrig t føres ba luns og s takn ings filtre  til ovennæ vn
te antenner.

V estergade 26, 9440 Åbybro, tlf. (08) 24 24 44 
k l.9-15
Vy 73 OZ6QA

Contestkalender.
30.-31. ju li: Venezuela contest CW (se juni OZ).
6 .-7. august: Rumænsk contest CW og phone.
13.-14. august: WAE DX contest CW.
20.-21. august: SEANET Phone contest (se juni OZ). 
27.-28. august: All Asia DX contest CW.
27.-28. august: T rinidad & Tobago QSO Party.
10.-11. september: WAE DX contest phone.
10.-11. september: Albatross SSTV contest.
17.-18. september: SAC CW.
24.-25. september: SAC phone.

OZ1LO

Alt i HF-udstyr 

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

A N T E N N E M A S T E R

10-105 meter
Har De p rob lem er med at kom m e i 
hø jden, så kon tak t os.

Vi m on te re r beslag fo r ro to r efter 
ønske.

R ekvire r vo r b rochu re  og prisliste. 

A/s .

/'

'Å r  :
s-

1S-;.. . ¡ : :

I  ;

4 ;
i

Stålvarefabrik ^
Højspændingsarmaturer, Gittermaster 

og Parabolantenner

Smedevej 2 . 6900 Skjern . Telf. 07 - 35 10 66

m
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Das Europa Diplom
D iplom et her blev om talt i OZ marts 1972 oversat af OZ2NU, og 
nu mener jeg at det er tiden at gentage reglerne for opnåelsen 
af dette diplom.

Udstederen af dip lom et er Deutsche-Amateur-Radio-Club, 
og det tilde les alle licenserede amatører og SWL. Gennem et 
progressivt vurderingssystem gives der deltagerne en varig 
interesse fo r diplom et. For at give begynderen bedre start
m uligheder bedømmes forb inde lser fra forudgående år med 
lavere point, medens nyere forbindelser bedømmes højere. 
Forbindelser, der ligger mere end 4 kalenderår tilbage fra 
bedomm elsestidspunktet, tages ikke med i optæ llingen. For 
opnåelsen af dip lom et skal man have 100 point, enhver der 
overskrider dette pointtal opføres i Europa Honor Roll 
(æ reslisten fo r Europa-diplomet), og det vil blive o ffentligg jo rt 
i »CQ DL«. Enhver diplom indehaver har mulighed for to gange 
å rlig t (slutningen af juni og slutningen af december) at 
indsende nye opgørelser på grundlag af nye QSL-kort, for 
derigennem  at forbedre sin s tilling  i Europa Diplom Honor 
Roll.

Regler for opnåelsen af diplomet
Fra ethvert land i Europa-diplom-landslisten kan på hvert 
am atørbånd hvert år medregnes et med QSL-kort bekræftet 
forb inde lse. A lle amatørbånd og alle sendetyper må benyttes.

Værdifaktor
Gennem QSL-kort bekræftede forbindelser i det løbende år 
samt i det forudgående giver 1 point. Værdifaktoren for de 
forudgående år aftrappes med 0,25 pr. år, det modsvarer en 
væ rd ifaktor på henholdsvis 0,75 og 0,50 og 0,25. Forbindelser, 
der er mere end 4 fulde kalenderår gamle, går således ikke 
med ind i bedømmelsen.

Eksempel:
En dip lom ansøgning fremsendes 25. juni 1977. Den beregnes 
således:
Bekræftede forbindelser:
1977. 8 forbinde lser. Væ rdifaktor =  1 Årspoint =  8,0 
1976. 33 forbinde lser. Væ rdifaktor =  1 Årspoint =  33,0 
1975. 48 forbinde lser. Væ rdifaktor =  0,75 Årspoint =  36,0 
1974. 43 forbindelser. Væ rdifaktor = 0,50 Årspoint = 21,5 
1973. 41 forbinde lser. Væ rdifaktor = 0,25 Årspoint =10,25 
1972. 37 forbinde lser. Væ rdifaktor =  0,00 Årspoint =  0,0 

Det giver efter det afrundede pointstal 108 point.
Ansøgning
A nsøgninger om Europa-diplomet sker kun på de originale 
ansøgningsskem aer fra DARC DX-Referat. Ansøgningen skal 
vedlæ gges alle de pågældende QSL-kort. Ved indsendelse af 
et adresseret korsbånd (DIN A5) og 1 IRC kan man få tilsendt 
ansøgningsform ularer samt en 16-sidet stor oversigtsliste. 
For Europadip lom et afkræves et bearbejdningsgebyr på 8 IRC 
eller 5 DM. Dette gebyr indeholder returnering af QSL-kort 
med anbefalet post.

Ansøgninger rettes til: DARC - Europa-Diplom - D 8950, 
Kaufbeuren - Postfach 262 - W. Deutschland.

Har man erhvervet dip lom et med de krævede 100 point, og 
med tiden ønsker sit pointtal hævet, ved at man har modtaget 
fle re  QSL-kort, sendes QSL-kort samt liste til ovenstående 
adresse. Prisen fo r æ ndringen er 3 IRC eller 2 DM, hvis man 
onsker QSL-kortene tilbagesendt som anbefalet post koster 
det 2 IRC extra. Man får da tilsendt stickers hvorpå hvert fulde 
10 po in t er anført f.eks. 110 - 120 - 130 o.s.v.

CW-500-Diplom og CW-1000-Diplom
I Tyskland er der oprettet et såkaldt CW-arbejdsfællesskab, 
der udsteder et dip lom  i to klasser, henholdsvis »CW-500-Di- 
plom« og »CW-1000-Diplom« fo r det pågældende antal 
CW -forbinde lser indenfor et kalenderår. Logudskrift med 
bekræftelse af 2 amatører (altså en GCR liste) er tilstræ kkeligt. 
Prisen er 3,5 DM. Ansøgningen sendes direkte til: DJ5QK, O. 
A. W iesner - D-69 Heidelberg 1 - Feudenheimerstrasse 14 - 
Tyskland.

IPXC (Italian Prefixes Certificate)
Trieste DX-club udgiver dette diplom i form af en vimpel for 
kontakt med italienske stationer med forskellige prefixer. Alle 
kontakter efter 24. april 1974 tæ ller til dette diplom. Man skal 
have 10 forske llige prefix på m indst 3 forskellige bånd. Prisen 
er 10 IRC eller 600 Lire. D iplomet kan søges gennem EDR eller 
som GCR liste hos: Trieste DX-Club, P.O.Box 1342. 1-34100 
Trieste, Italy.

10 DX-peditioner diplom
Dette dip lom  udstedes fo r CW - RTTY og SSB. Betingelserne 
er forb inde lse med 10 forskellige DX-peditioner og prisen er 7 
IRC. D iplom et kan søges gennem EDR eller hos: F2GM, 
M ichel Guchez, 4 Rue W illiam  Dian, Gasny, Dian, France.

Worked YUDXC Members (WYUDXCM)
Dette dip lom  er indstifte t af Yugoslav DX-club fo r kontakt efter
1. januar 1970 med medlemmer af denne Club. Prisen er 7 IRC 
e ller 1 US-dollar. Diplom et kan søges gennem EDR eller som 
GCR liste hos: YUDXC, P.O.Box 82, 62250 Ptuj, Yugoslavia.

Danske amatører skal have kontakt med 8 af de på listen 
anførte (8 QSL) kaldesignaler: YU2DX, YU1QBC, YU3EY, 
YU1SJ. YU1BCD, YU1AG, YU2NFJ, YU1SF, YU4HA, YU2AKL, 
YU20B, YU2LA, YU2CM, YU2CBM, YU1AHI, YU2RAZ, YU2CQ, 
YU3DQ, YU2QK. YU2BHI, YU2HDE, YU3DJK, YU2BOP 
YU2CAW, YU3ZV, YU4EBL, YU2QZ, YU1ELM, YU3TXT, 
YU2REO, YU3TDX, YU1NSX, YU1NPG, YU3EP, YU2CBE, 
YU3BU, YU3TJA, YU3TFB, YU2RTW.

De efterfø lgende kaldesignaler tæ ller også til diplomet: 
4N2CI - 2SO - 2BR - 2HV - 2KO - 2KP - 2LO - 2NT - ØDX og 
YU8DX

»JADRAN«
Diplom et her er indstifte t af YU2AKL-Radio club »Ante Jonic«, 
S p lit i Jugoslavien. A lle kontakter efter 1. januar 1970 tæ ller til 
d ip lom et og det kan søges af alle licenserede amatører og 
SWL. Betingelserne fo r danske amatører er 10 kontakter med 
5 pladser. Prisen er 8 IRC eller 1 US-dollar. Diplomet kan 
søges gennem EDR eller direkte hos: Radio Klub »Ante 
Jonic«, YU2AKL, P.O.Box 89. 58001 Split, Yugoslavia.

M angler du Q SL-kort? - så lad 
os sende dig gratis prøver, 
brochure  og pris lis te. Logbøger 
- contestlog  og summarylog 
pr. stk. 10,- kr. inc l. moms.

JOHN HANSEN
Bogtryk & Offset ApS

Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58
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Redaktion: OZ6MI, Per M. Andersen, 

Box 73, 5800 Nyborg. DXnyt
Medens dette skrives er KP6 i luften, både Palmyra Isl. og 
K ingman Reef.

Det er anden gang at Kingman Reef er i luften, og jeg hørte 
ham meget svagt her i Nyborg med 18 AVQ. Opr. på KP6 
DX-peditionen er K6NA, K9MM. K5SMX og W9KPA og de har 
denne gang medtaget beamantenne og PA, sikkert en fordel 
med disse forho ld . QSL via K9ECE.

Nu kan man få blå nummerplader med eget call ■ 
C allfornia.

ja, altså I

et land i A frika er uden en verdensomspændende alternativ 
kom m unikationski Ide.

OZ1LO er igang som CT3BQ fra 9 .-22 . august, sked kan 
arrangeres på alle bånd CW/SSB.

3V8BZ er igen i Tunis. Reinhardt var der i 1967 og var 
dengang QRV på alle bånd, hvilket vi håber gentager sig. QSL 
sendes til DL7FT.

ZS2MI, Marion isl. 14.200, SSB kl. 13,00. - 3D6BP, Harry ex 
VQ9HCS, er nu snart QRV. - AP2TN, QRV 14.060 og 21.060. kl. 
12,00-15,00, QSL til OZ1VY, Halvor, der prøver at confirm  
QSL fra den tid  AP2TN startede sidste år.

FB8WW er QRV, prøv at finde ham i den lave ende af 20 
meter SSB. - S21AB, Bangladesh, 14.198 MHz, X-tal, QRV fra 
kl. 11,00. - VK9CW er QRV fra Cocos Keeling esl. - ZM7AT 
skulle være i luften igen. - WA6ICQ/9Q5, 14.129, kl. 17,00-
18.00. - BV1A arbejder med at få rejst en beam.

Der er kom met et mæ rkeligt info om aktivitet fra Kamaran 
isl. VS9K, og anden info siger, at DXCC kredit for denne ø 
snart er slut. - ST2JJ/STØ er QRV fra Sudan, 14.280. QSL til 
home call W4JBZ. - 9K3TC er nu 5A1ML/HZ, mystlc af Arabia 
kan man måske sige. - VR1X er fra G ilbert isl.

ZS3WB er nu og da i luften fra Walfish Bay, dette skulle høre 
med til ZS, men vi må afvente DXWV's afgørelse. - Stop press: 
GEØZ + VKØ, Heard Isl. kommer i luften til efteråret.

God sommer.
OZ6MI.

Min 2 meter station er altid tændt, og man må sige at 
OZ-DX erne faktisk er oppe på emitterne også tid lig t om 
morgenen. A llerede fra kl. 04,00 begynder man at udveksle 
in fo rm ationer og vi må konstatere at denne måde at udveksle 
in fo rm ationer på er meget effektiv, lige bortset fra telefonen.

Det lykkedes ikke F6BBJ og FL80M at nå til Abu Ail denne 
gang, men planerne ligger stadig på bordet. Årsagen til at de 
ikke kunne komme af sted var transportproblem et. Efter 
sigende var der en helt uhørlig pris for transporten. Der er vel 
også en vis ris iko ved at færdes east of Suez. Hvad siger de 
danske /M M ?

5X5NK forlader Kampala, Uganda fo r at rejse hjem. Det var 
det sidste call fra dette land og Igen må vi konstatere at endnu

OZ9PP 's QTH, langt til naboerne, masser a f plads til antenner.
- Ti7 lykke med DXCC.

JA7GLB 's rig, foto via OZ1LO. 

342

Efter at have redigeret spalten i godt et år, ønsker 
OZ6MI en pause, bl.a. ford i han bliver medlem af HB.

Vi efterlyser derfor en DX-lnteresseret amatør, der 
kunne tænke sig at redigere denne spalte.

Kvalifikationerne ser vi stort på og honoraret er 
beskedent. Men hvis man ønsker at spalten skal 
fortsæ tte er det nødvendigt at sende mig et par ord.

OZ6PN
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Generaldirektoratet for 
Post- og telegrafvæ senet

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

A ugust 1977 
S o lp le tta l: 13

S træ kning: Km: Pejling: tid /frekvens :

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 9,5 10,9 13,6 14,9 15,6 15,7 15,6 14,9 11,2 10,0 11,4 9,9
New Zealand 17.800 54,1 9,4 11,2 14,3 15,6 13,7 10,9 11,3 11,8 10,5 11,5 10,4 9,7
F ilip inerne 9.700 66,4 9,3 11,8 15,4 16,6 16,9 16,7 16,3 16,2 15,0 14,0 11,3 9,6
Sydl. Austra lien 16.000 85,0 9,3 12,5 17,1 18,0 17,9 13,8 11.4 11,2 12,8 12,1 9,7 9,8
Sum atra 9.300 90,0 9,4 12,7 17,5 18,4 18,2 17,7 16,8 17,1 13,6 13,2 11,9 9,9
Indiske Ocean 10.100 115,9 10,1 12,9 18,4 19,6 19,5 19,1 17,6 17,9 20,0 16,8 14,7 9,9
M adagaskar 8.300 146,0 10,6 12,0 17,0 19,8 19,8 20,6 19,4 19,2 21,1 21,0 16,4 13,2
Syd A frika 10.100 171,3 8,9 6,4 11,9 19,5 19,4 19,9 20,1 19,9 18,2 13,2 10,5 8,5
M iddelhavet 2.200 181,0 8,5 7,9 10,6 14,2 15,6 16,4 15,9 14,2 14,6 17,1 13,9 10,1
A ntarktis 13.600 202,5 9,2 8,9 8,2 8,4 15,0 18,6 19,2 18,7 18,9 14,9 12,5 9.7
Kanariske Øer 3.500 226,9 11,3 9,4 10,5 16,0 18,7 18,1 17,6 16,6 17,2 21,8 19,1 13,6
A rgentina 11.900 232,4 11,6 9,6 10,2 8,9 11,7 18,2 17,9 16,9 17,3 22,0 19,6 14,1
Peru 11.000 264,1 10,8 8,4 8,9 12,1 10,9 15,9 16,6 15,9 15,4 18,8 18,5 14,0
Vestind ien s 8.100 289,6 10,0 8,2 8,6 7,0 7,6 13,3 15,6 15,4 16,7 16,3 15,0 13,1
New York 6.100 291,4 10,0 8,2 8,1 7,5 10,5 14,6 15,0 15,4 15,0 15,4 16,2 13,0
Vest G rønland 3.600 313,6 9,3 8,6 9,8 11,4 13,6 14,6 15,1 14,9 14,9 15,5 14,8 11,8
San F rancisco 8.800 324,5 9,5 9,3 10,4 9,6 7,9 7,9 10,2 13,0 14,9 15,0 14,2 11,7
Sydl. S tillehav 16.200 328.6 9,5 9,5 10,6 12,4 14,2 14,9 10,1 9,3 14,9 14,8 13,9 11,5
Hawaii 12.000 356,4 9,8 10,4 11,8 13,0 14,5 13,5 11,7 10,6 13,6 13,7 12,4 11,0

i !
Uovertruffen følsomhed 
og stabilitet

FT 301 D ................ kr. 7.825,-
FT 101 .....................kr. 7.253,-
FR 101 .....................kr. 5.790,-
FL 101 .....................kr. 5.100,-

SÆRTILBUD
MC 1310 P .................. kr. 7,50
MC 1310 PQ ............... kr. 7,50
Spænd.-regul. -  
L 130 ............................ kr. 7,50
C MOS 4029 ............... kr. 7,50

YAESU 

FT 301 D 
1,8-29,9 MHz 
HF. TRANSCEIVER

YAESU
2 meter transceiver 
FT-221 R ................ kr. 5.650,-

KERAM.

PLADETRIMMERE
(egen import)
Forventet lager ca.
1. august - kun kr. 7,50

TRIO
TS 520 .....................kr. 5.150,-
TS 820 .....................kr. 6.995,-

J V
i .

Søndergade 43 - 9900 Frederikshavn 
Telefon (08) 42 08 81 - 42 47 34
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57

Aktivitetstesten.
Junitesten gav fø lgende placeringer:

1. OZ1ABE 78 QSO 438 points
2. OZ2GZ/a 78 QSO 409 points
3. OZ6XR 51 QSO 311 points
4. OZ9HBO/a 58 QSO 301 points
5. OZ3UN 52 QSO 266 points
6. OZ6IW 59 QSO 236 points
7. OZ8RY/a 43 QSO 228 points
8. OZ1CUY 41 QSO 227 points
9. OZ9NN 44 QSO 209 points

10. OZ6HY 35 QSO 203 points
11. OZ1 BYL/a 48 QSO 200 points
12. OZ1AXL 40 QSO 182 points
13. OZ4QA 40 QSO 176 points
14. OZ1BEC 43 QSO 174 points
15. OZ1QQ/a 34 QSO 172 points
16. OZ8QD 30 QSO 160 points
17. OZ1ATQ 43 QSO 155 points
18. OZ1BNZ 41 QSO 151 points
19. OZ1CWM 36 QSO 142 points
20. OZ1 BBS 25 QSO 139 points
21. OZ1CBD 32 QSO 137 points
22. OZ1CTC 35 QSO 130 points
23. OZ6ZW 29 QSO 129 points
24. OZ1BRJ 35 QSO 112 points
25. OZ1AOJ 21 QSO 109 points
26. OZ9ZJ 28 QSO 104 points
27. OZ6TW 25 QSO 92 points
28. OZ1BCP 19 QSO 85 points
29. OZ1BHQ 25 QSO 81 points
30. OZ1BOL 18 QSO 77 points
31. OZ9HN 16 QSO 73 points
32. OZ8JYL 16 QSO 67 points
33. OZ1DCL 17 QSO 54 points
34. OZ9AC 12 QSO 54 points
35. OZ4EDR 6 QSO 34 points
36. OZ3XD 12 QSO 32 points
37. OZ1 APA/a 16 QSO 22 points
38. OZ4HAM 5 QSO 21 points

FM afdeling: 
1. OZ6KH 59 QSO 127 points
2. OZ1AXJ 36 QSO 82 points
3. OZ5SC 33 QSO 63 points
4. OZ1AZG 24 QSO 63 points
5. OZ1ALK 28 QSO 60 points
6. OZ1OQ 15 QSO 29 points
7. OZ1CPM 14 QSO 29 points
8. OZ4OW 22 QSO 22 points

OZ1CSU 22 QSO 22 points
9. OZ9JV 21 QSO 21 points

10. OZ1UU 20 QSO 20 points
OZ1CSX 20 QSO 20 points

11. OZ8FS 13 QSO 19 points
12. OZ1ASP 17 QSO 17 points

OZ4HAM 17 QSO 17 points
13. OZ4EDR 13 QSO 13 points
14. OZ1BKD 10 QSO 11 points
15. OZ1BJY 9 QSO 9 points

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19,00- 
23,59 DNT.

Log sendes til undertegnede inden den 15. i respektive må
ned.

Bemærk venligst ny adresse: Jørgen Brandi. OZ9SW, Rug
væ nget 1, 7870 Roslev. Tlf. (07) 57 17 57.

Region 1 VHF contesten 1977.
Veron indbyder hermed til årets VHF contest.

1. Deltagelse: A lle licenserede amatører i Region I kan del
tage. M ultioperatørstationer kan deltage, hvis der kun anven
des et kaldesignal under testen. Deltagerne skal overholde 
respektive landes licensbestemmelser.

2. Testsektioner: 1. Faste stationer. 2. Portable/m obile sta
tioner.

3. T idspunkt: Fra lørdag den 3. sept. 1977 kl. 16,00 GMT til 
søndag den 4. sept. 1977 kl. 16,00 GMT.

4. Antal QSO: Hver station må kun kontaktes en gang, enten 
den er fast, portabel eller m obil. Hvis en station kontaktes flere 
gange, tæ ller kun en af dem fo r points. Kontakt via aktive 
repeatere eller translatorer vil ikke blive godkendt som points- 
givende.

5. Koder: Består af RS eller RST rapport, efterfu lgt af et 
serienum mer, som starter med 001 for den første QSO, og 
forøges med en fo r hver følgende QSO. Denne kode efterføl
ges af QTH locatoren fo r deltagerens position. Ex. 59010 
EP1oh.

SE-402

Den nye BRAUN SE-402 -  flagsk ibe t på 2-meter, 
er nu ved at være kla r til levering, nu i nyt design. 
Vesttysk kva lite tsp rodukt.

R ekvire r da tab lad  på SE-402.

\y  73. OZ4SX. Svend

NORAD 9800 Hjørring
08-96 01 88
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6. Points: 1 po in ts pr. km.
7. Logs: Som logblade anvendes enten EDR's offic ie lle e ller 

tilsvarende testlogblade. Disse må ikke have et format mindre 
end A4 og skal have fø lgende kolonner i denne orden: Dato, 
tid  GMT, kaldesignal på modstation, rapport og kode modta
get og afsendt samt krævede points. På loggens forste side 
skal der oplyses følgende: Navn og adresse på operatøren 
(hvis flere førsteoperatøren), kaldesignal, testsektion, egen 
QTH locator, multioperatørstation ja eller nej, krævet total- 
pointssum, kort beskrivelse af stationen samt, hvis flere 
operatorer, disses kaldesignaler. Loggen underskrives af 
førsteoperatøren. Logs sendes senest den 1. oktober 1977 til:

Jørgen Brandi OZ9SW 
Rugvænget 1,
7870 Roslev.

Vis hensyn.
Idet vi byder de nye amatører velkomne i vore rækker, 
vil vi hermed henlede opmærksomheden på, at der i 
om rådet over 145.850 til 146.00 foregår forskellig 
tra fik, såsom sate litforb indelser m. m. og beder derfor 
såvel »gamle« som »nye« hjælpe os med at få så gode 
resultater af dette arbejde som muligt. Undlad derfor 
at bruge dette område til alm. trafik.

Vi erkender at det er um uligt fo r ikke interesserede i 
dette spændende arbejde at holde rede på tider - fre
kvenser m. m. derfor hjælp med at holde området fri.

Også her som i alle andre trafikale spørgsmål, 
gæ lder den gamle regel:

Vis hensyn. pa forhénd tak for god Ham spirit.
VHF udvalget.

Oscar 7 orbit parametre
Fra 16. ju li til 15. august 1977.
Mode: Orbit:Dato: Tid GMT: LOG W.:
A 12194 16. ju li 0059 68.7
B 12207 17. ju li 0154 82.3
A 12219 18. ju li 0053 67.1
B 12232 19. ju li 0147 80.7
A-X 12244 20. ju li 0047 65.5
B 12257 21. ju li 0141 79.1
A 12269 22. ju li 0040 64.0
B 12282 23. ju li 0135 77.6
A 12294 24. ju li 0034 62.4
B-Q 12307 25. ju li 0128 76.0
A 12319 26. ju li 0028 60.8
B-X 12332 27. ju li 0122 74.4
A 12344 28. ju li 0021 59.3
B 12357 29. ju li 0115 72.8
A 12369 30. ju li 0015 57.7
B 12382 31. ju li 0109 71.3
A 12394 1. aug. 0008 56.1
B 12407 2. aug. 0103 69.7
A-X 12419 3. aug. 0002 54.5
B 12432 4. aug. 0056 68.1
A 12445 5. aug. 0151 81.7
B 12457 6. aug. 0050 66.5
A 12470 7. aug. 0144 80.1
A 12470 7. aug. 0144 80.1
B-Q 12482 8. aug. 0044 65.0
A 12495 9. aug. 0138 78.6
B-X 12507 10. aug. 0037 63.4
A 12520 11. aug. 0131 77.0
B 12532 12. aug. 0031 61.8
A 12545 13. aug. 0125 75.4
B 12557 14. aug. 0024 60.3
B-L 12570 15. aug. 0119 73.8

IC211E PLL 2 m transceiver med digitalskala og 2 
VFO’er. FM/CW/SSB, 10 W out. Indbygget, ja faktisk 
a lt hvad den kræsne amatør har brug for., kr. 5.999,00

IC 215 Bærebar 2 m FM transceiver. 15 kanaler, 3 W 
out.'Udseende og størrelse som IC 202. Leveres med 
12 kanaler, m ikro fon, bærerem, 
ba tterier m .m ................................................. kr. 2.185,00

IC 240 Programerbar FM transceiver (ingen x-taller) 
med 22 kanaler. Leveres med 1750 Hz toneopkald og 
program eret til RØ-R9 samt 145.250/500/525/550/575, 
inc l. m ikrofon og øvrigt t ilb e h ø r...............  kr. 2.385,00

IC 245 PLL mobil 2 m transceiver. FM/CW/SSB, 10 W 
out. PLL-VFO, duplex/sim plex, AGC fast/slow, NB, 
RIT, toneopkald. Leveres komplet med m ikrofon, alle 
stik, kabler og beslag...................................  kr. 4.185,00

IC 202 Bærebar 2 m SSB transceiver. VFO fra 144,0 til 
144,4 i to områder. Mulighed fo r 3 ekstra områder. 3 W 
out. Komplet med m ikrofon, bærerem og 
b a tte r ie r...........................................................kr. 2.485,00

<D ICOM

Alle priser er incl. moms. Ring efter nærmere oplysnin
ger. Vi sælger gerne på afbetaling.

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

1050.00

1350.00

1550.00

t T t  ELECTRONIC
I  | l  Bogfinkevej 7, Kraghave  

4800 Nyk. F., (03) 83 91 70

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

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

2M10-80 10 W in/80 W out ..........................  kr.
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvæ nget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57 1BS3Œ

Aktivitetstesten
Junitesten gav følgende placeringer:
1. OZ7LX 37 QSO 222 points
2. OZ3SW 37 QSO 151 points
3. OZ7IS 22/6 QSO 145 points
4. OZ1AXL 7 QSO 45 points
5 OZ8DO 9 QSO 42 points
6. OZ4QA 7 QSO 37 points
7. OZ1WN 7 QSO 23 points

UHF-SHF aktivitetstesten de 1. torsdag 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. Telefon (07) 57 17 57.

Repeaterstationer på 432 MHz
Rundt om kring i landet er der stor interesse fo r UHF repea- 
tere. mange er i gang med at bygge repeatere, og enkelte er 
ORV.

Vi vil gerne bringe en liste over planlagte og aktive UHF re
peatere, men vi mangler informationer.

A lle der påtænker eller har en UHF repeater bedes venligst 
kontakte undertegnede så hurtig t som muligt, og helst inden 
den 15. august, således vi kan bringe listen i september OZ.

A lle data er velkomne, men specielt er vi Interesseret I QTH, 
antennehøjde og frekvenser.

OZ9SW

Redaktion: OZ3WP, Walther Panitzsch, 
Esplanaden 46, 1263 Kobenhavn K

Fra DL2RZ har vi modtaget et kort brev.
Volker har i slutn ingen af april og begyndelsen af maj deltaget
i en »amatør convention i USA«. Det kaldes »Dayton hamven- 
tion«. Der var stor interesse fo r hans produkter. Den nye 
»SC-420« og hans »Lysgriffel«. Med den kan man modtage et 
b illede og rette det med den -lad os kalde den »lysblyant«.

Desuden havde han samtaler med de »store kanoner« 
»WB9LVI, WØLMD og WA9NTP«. Sidstnævnte demonstrerede 
SSTV I farver. Det bestod af 2 sort hvide kameraer med påsatte 
farvefiltre  indstille t på samme motiv. Et ikke ukendt fænomen 
fo r vor »tekniske stab«.

Volker har lovet mig et fotografi (farve), der kan cirkulere 
b landet de oms ,  der kan havde interesse for sagen.

Han vil i nærmeste fremtid komme med annoncer i »OZ«. 
Han spørger mig om, hvad vi mener, hvis vi få r de sidste 5-10 
KHz af 80 meter telefonibåndet. (3600-3610 KHz).

Der er ingen »Rundspruche« og mere fred. DM'erne 
benytter denne ende meget. Måske var det en ide for os i 
week-enden, at fly tte herned.

Problemet »5FP7« er jo  løst og det kan vi jo  kun være glade 
for. Nu vil vi også teste en »5FP7a« der har en forlænget 
glødetid.

OZ3WP

Old tim er 
med farve 

ssfvr.

tlCKe, Sa  û o d e .so m  d e  
Kar vcErfet.Om 
ligner ef/Ztlcjepot.

Origin*!

ROBOT
SLOW SCAN TV

Werner Radio
O tterup, (09) 82 33 33 Å lborg , (08) 18 56 93 Kbh.NV., (01) 19 25 87
OZ8BW, W erner OZ7O U, Kurt OZ8PV, Jørgen
Hele dagen Hele dagen Kl. 17-19, lø. 9-12
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Redaktion: OZ1QF, Helmuth Christensen, Violvej 2, 
6270 Tønder, tlf. (04) 72 21 51.

Store Nordjydske Rævejagt.
SNR afholdes i week-enden, 20.-21. august 1977.

Mødested og overnatning.
Safari Camping i Rebild, tlf. (08) 39 15 ( 
veret et område til os.

hvor der er reser-

Kort:
2 cm kort 1216 I Nibe med vestbegrænsning ved koordinatlinie 
34.

Sendetider:
Lørdag: Ræv A kl. 21,00, derefter hvert 10. min. til kl. 00.00
Ræv U kl. 21,01, derefter hvert 10. min. til kl. 00.01
Ræv V kl. 21,02, derefter hvert 10. min. til kl. 00.02
Søndag: Ræv A kl. 09.00, derefter hvert 10. min. til kl. 12.00
Ræv U kl. 09.01, derefter hvert 10. min. til kl. 12.01
Ræv V kl. 09.02, derefter hvert 10. min. til kl. 12.02
Hver ræv sender i 1 minut. Sidste fris t for aflevering af
s ta rtkort er 5. min. efter hver rævs sidste udsendelse.

Regler:
EDR’s Reglement fo r Rævejagter med rettelser af 1. maj 1977, 
(se jun i OZ).

Tilm elding:
S tartkort til hele jagten købes på pladsen lørdag 
fo r hold med to deltagere kr. 20,00, 
fo r hold med tre deltagere kr. 30,00.
T ilm e ld ing af hensyn til præmiekøb snarest mulig og senest 5. 
august til:
OZ5XD Claus Lindholt, Svenstrupvej 45, 9230 Svenstrup J, Tlf. 
(08) 19 10 96 eller:
OZ1BQU Bjarne Poulsen, Smedevænget 11, Storevorde, 9270 
Klarup, Tlf. (08)31 88 67.
På gensyn i Nordjylland.

OZ5XD

STORE MIDTJYDSKE RÆVEJAGT
Tid: 6 .-7 . august kl. 21,00-24,00 og 09,00-12,03. Kort U lf
borg 1115 (III), 1:50.000

OZ1QF

STORE FYNSKE RÆVEJAGT 1977

Nr. Point til DM Jæger Observatør QTH Antal ræve samlet tid
1. 100 Hans Dam V iggo + Kresten Sønderborg 6 226,24
2. 96 Jørgen Nielsen Kaj K old ing 6 253,13
3. 93 Kurt Poulsen Ingrid Tønder 6 255,13
4. 91 Mogens Birk Nielsen V iggo + Gottfred Tønder 6 259,51
5. 90 Helmut Finn + Karl Henning Tønder 6 285,39
6. 89 Arne Hansen Uffe Solb jerg 6 279,13
7. 88 Axel L. Borg Bjarne + Jørgen Tønder 6 280,47
8. 87 Niels Jørgensen Kim Espergærde 6 338,58
9. 86 Aksel Rasmussen Bent + Frank Tønder 5 167,17

10. 85 Egon Borg John Tønder 5 168,06
11. 84 Hans Olsen B irger +  Finn Tønder 5 192,06
12. 83 Ingrid Lind Jeffe Tønder 5 192.17
13. 82 Peter Petersen Aage Aabenraa 5 194,19
14. 81 Helge Larsen Ole Odense 5 195.05
15. 80 Erik Lind Frida +  Esben Tønder 5 203,19
16. 79 Erling Tychsen Niels + Bjarne Tønder 5 207,32
17. 78 Torben Hermes Hans + Dorthe Aarhus 5 213,13
18. 77 Per Sevelsted Ove Tønder 5 228.33
19. 76 Martin Nielsen Monty Kold ing 5 241,44
20 75 Jørn Thomsen Micheal + OZ1VQ Kolding 5 242,19
21 74 Anni Jensen Niels Messinge 5 257,02
22 73 Anton Klaaby Kaj +  Kjeld Tønder 5 266,04
23 72 Leon Johannesen Inge Nyborg 5 275,03
24 71 Steen Christensen Erik Kold ing 5 275,35
25 70 Andreas Frandsen Lohse Stangerup 5 306,12
26 69 Knud Knudsen Per + Svend Aarhus 4 247,36
27 68 Robert Storgaard Leif Kolding 3 151,00
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Resultat af S0R-77 den 18. og 19. juni 1977

Nr. Point til DM Jæger Observatør QTH Antal ræve Samlet tid
1 100 . Hans Dam V iggo + Kresten Aabenraa 6 2.58.17
2 96 Jorgen Nielsen Kaj Christensen S ilkeborg 6 2.59.32
3 93 Aksel Rasmussen Bent Gerlach Tønder 6 3.02.29
4 91 Helmut Christensen Karl henning Tønder 6 3.03.36
5 90 Jorn Thomsen Finn Gravenslund Kolding 6 3.13.25
6 89 Peter Petersen Åge Burgel Aabenraa 6 3.24.03
7 88 John Jørgensen E rling Borg Tønder 6 3.33.17
8 87 Per B. Jensen Gert Ovesen Herning 6 3.36.05
9 86 Per Sevelsted Ove Tønder 6 3.36.42

10 85 Ejvind Jensen Jørgen Poulsen Herning 6 3.42.03
11 84 Steen Christensen E. Nielsen K old ing 6 3.43.10
12 83 Erik Lund Frida Tønder 6 3.50.13
13 82 Niels Ernholdt Ingerlise Herning 6 3.50.26
14 81 OZ6RI Henrik Rasmussen Tønder 6 3.56.44
15 80 Martin Mortensen Maja Skive 6 4.39.29
16 79 Martin Nielsen E. J. Pedersen K olding 6 4.49.14
17 78 Knud Knudsen Svend Poulsen 6 5.00.35
18 77 Aksel L. Borg B. L. Borg Tønder 5 3.05.01
19 76 Kurt S. Poulsen Ingrid Tønder 5 3.24.07
20 75 Frederik Jessen Jørgen Lind Tønder 5 3.37.03
21 74 Leo Damm henry Skov Herning 5 4.11.00
22 73 Finn Lorenzen Poul E. B jørnskov Herning 5 4.12.44
23 72 H .Johansen O. Nielsen V iborg 5 4.26.05
24 71 V. Jacobsen Kim Johansen Herning 5 5.27.14
25 70 Udgået p.g.a. maskins.

Resultater Molbojagt I
Nr. Jæger Observatør QTH Antal ræve Færdig kl.
1 Finn Lorentzen B uller Herning 2 21.04
2 OZ1TI ? Arhus 2 21.24
3 Jørgen Nielsen Kaj Kristensen Silkeborg 2 21.40
4 OZ1BSK OZ1EN Århus 2 21.54

Redaktion: OZ3AG, Arne Gotfredsen,
Vestbirk Alle 42, 2770 Kastrup, tlf. (01) 51 86 18.

Spejder d ip lom et WSCR-TIRARI.
Det er sjæ ldent, at vi horer om specielle spejder diplomer, 
men fra Findland har vi modtaget følgende:

En af de meget aktive radio-spejdergrupper, Tampereen 
Eråpojat, udstedte et WSRC.TITARI-diplom (Worked Scout 
Radio Club »Titan« in Tampere) for QSO med gruppens med
lemmer.

Der kræves folgende points: 
fo r OH stationer 8 points 
fo r europæ iske 6 points 
fo r DX-stationer 4 points 
og po in ts tildeles således:
QSO med klub station OH3AP 3 points 
QSO med et medlem af klubben 1 points.

For DX-stationer tæ ller QSO på 3,5 MHz dobbelt, men ellers 
findes der ingen andre regler eller restriktioner med hensyn til 
bånd eller m odulationsarter. Diplomet kan også udstedes til 
SWL's.

Liste over førte QSOs bekræftet af 2 amatører (SWL sender 
QSL-kort) indsendes til:

Scout Radio Club TITARI 
Award Manager 
P. O. Box 578 
SF 33101 Tampere 10 
(Findland)

tilligem ed 6 IRCs. Ansøgerens QSL-kort skal være modtaget af 
klubbens medlemmer inden diplom et kan udstedes. 
K lubbens medlemmer er:

OH2BHU, 3DD, FO, FX, GM, HC, HE, IF, JN. KX 
og ovennævnte bestemmelser gælder sålænge som OH3AP er 
an ført i ARRL’s Callbook og ejes af Tampere Eråpojat.

L igger I inde med oplysninger om andre spejder diplomer - 
så giv mig et vink, så vi kan få dem offentligg jo rt her i OZ.

OZ3AG Arne
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ9JB, Jørgen Badstue,
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand. 
Tlf. (02) 73 29 97

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.

Så skal vl atter til at tage fat på en frisk sæson.
Det kan være svært her i varmen at tænke på klubaktiviteter, 

men prøv aligevel. Vi starter som sædvanlig med en aften, 
hvor vl d iskuterer den kommende sæsons program. For at få 
det mest mulige ud af det, så tænk over det mens du sidder i 
varmen og forsøger at opretholde væskebalancen med en 
kold øl.

Husk i øvrigt EDR's jubilæ um. I er alle velkomne til at del
tage i aktivite terne i ugen den 6-13. august. Det er iøvrigt 
Amager afdelingen som arrangerer rævejagt og opvisning 
med modelfly.

Til s lut vil jeg gerne opfordre alle radioamatører med tilkny t
n ing til Amager til at aflægge klubben et besog. Det kunne jo 
være at det var noget for jer. Så velkommen den 18. august.

Program.
18. August: Første møde efter ferien. VI planlægger den kom
mende sæsons arbejde. Hvis I tager nogle gode forslag med, 
sorger vi fo r kaffe og basser.
25. august. Klubaften. Med henblik på nye medlemmer vil vi 
specie lt omtale afdelingens virke, formål, hvad vi kan gøre for 
de nyankomne, og hvad de kan gøre for afdelingen. Vi håber 
at se mange nye ansigter.

VY 73 de OZ9JB, Jørgen

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegaarden, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag ki. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schroder-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.

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.

Tirsdag den 14. jun i sluttede sæsonen med et velbesøgt 
klubm ode, hvor snakken g ik til langt ud på aftenen.

Nu har medlemmerne sommeren til at forberede sig til 
v interens aktiviteter, der bliver mange. Vi starter tirsdag den 
16. august med klubmøde og orientering om de arrangemen
ter, der er p lanlagt i næste sæson.

Et lille  hjertesuk: Fra forskellig  side er det kommet mig for 
øre, at der er nogle amatører, der fø ler sig irrite ret over andre, 
der ikke behersker QSO teknikken til fuldkommenhed, det 
være sig uøvede, nervøse eller talebesværede.

Lad os hellere prove på at hjælpe dem, så de kan få det 
samme fu lde udbytte af vores fæ lles hobby. De har også 
bestået de prover, der kræves.

Endnu en gang vil jeg opfordre alle til at deltage mest muligt 
i de jubilæ umsarrangementer, der finder sted - det være sig 
med en hjæ lpende hånd eller som »kunde«.

16. august: Klubmøde. Orientering om den kommende 
vinters aktiviteter.

Vy 73 de OZ8RU. Rubæk.

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.

Jubilæumsugen i afdelingen
Hver aften mandag til fredag, samt lørdag kl. 15 kan man bese 
EDR's jubilæ um sudstilling.

Mandag den 8. august kl. 19: Sammenkomst.
Onsdag den 10. august kl. 19: Auktion. Bagefter spiller Iwan 

op til dans. Sælgere bedes tilm elde sig til sekretæren.
Torsdag den 11. august kl. 20: Hyggeaften fo r old-timere. 

Der kan købes smørrebrød, øl og »en lille en« til de 
sæ dvanlige b illige  priser. Helst tilm eld ing til sekretæren 
senest dagen for.

Ekstraordinær generalforsamling.
Afdelingens bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær 
genera lforsam ling mandag den 22. august kl. 20 i Radio
amatørernes Hus.

Dagsorden:
1. Valg af d irigent
2. Beretning fra formanden
3. Afdelingens økonomi.
4. Regulering af kontingentet.

Kursus.
1. Morsekursus (under FOF). Kursus afsluttes med den af P & T 
krævede morseprove. Begynder til oktober og strækker sig 
over to aftener om ugen vinteren igennem. Valg mellem 2 
hold:

Tirsdag og torsdag kl. 18,00-19,40 eller tirsdag og torsdag 
kl. 20,00-21,40. Pris 325 kr. Leder OZ4SJ/Svend Aage Jensen.

2. Morsekursus fo r viderekomne (under FOF). Kursus stiler 
mod speed 120. Lørdag kl. 09,00-11.30 vinteren igennem. Pris 
270 kr. Leder OZ4SJ.
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3. Teknisk kursus (under FOF). Her gennemgås stoffet, der 
kræves til D-licens. Onsdag kl. 19,00-21,30 vinteren igennem. 
Forste aften 5. oktober. Pris 270 kr. Der benyttes »Vejen til 
sendetilladelsen« 6. udg. Bogen kan kobes på første kursus
aften (kr. 51,75). T ilm elding til dette kursus kan ske allerede nu 
til afdelingen. Leder OZ9SN/Svend Nielsen.

4. Kursus i CW-QSO. Kortere kursus med ovelser i at køre 
QSO på telegrafi. Gratis for afdelingsmedlemmerne. Leder 
OZ8W D/Poul Erik.

Alle 4 kurser finder sted i Radioamatørernes Hus. Nærmere 
op lysn inger fø lger i OZ fo r august.

Program.
15. august. Klubaften.
22. august. Ekstraordinæ r GF. Se ovenfor.

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

Hoved bestyrelsesmedi.:
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 
4800 Nykobing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63'.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8QD, Jørgen Dragø, Krøyersvej 19, 3000 Helsingør.

Så har vi haft generalforsam ling og det blev både til ny 
form and og kontingentforhøjelse, OZ8FG blev afløst på 
form andsposten af OZ8QD, og jeg benytter lejligheden til at 
takke OZ8FG fo r arbejdet i den tid, han har været formand. 
Sam tid ig velkommen til OZ8QD. - Bestyrelsen ser herefter 
således ud:

Formand: OZ8QD, Jørgen Dragø.
Næstformand: OZ8OM, Ole Maymann.
Kasserer: OZ8RY, Aage Lehmann.
Bestyrelsesmedlem: OZ8RZ, Hans Lutzhøft.

Nu må vi se at få g jort noget ved byggeriet. Hver tirsdag er 
herefter afsat til arbejdet. Man kan jo godt snakke om radio, 
mens man bruger hammer og sav. Der er faktisk ikke så meget 
arbejde tilbage.

Der har været morseprøver, og af vinterens hold er der 
fore løb ig  4, der har bestået og flere fø lger efter.

I samme forbindelse kan jeg jo minde om at lokalfrekvensen 
på 2 mtr. stadig er 145,550.

Angående rævejagter skulle der være sendt indbydelse ud 
til nogle lokaljagter. Der er åbenbart stemning for jagter som i 
»gamle dage« med pølser, ol og sodavand.

Vy 73 de OZ8OM , Ole.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Hillerød Fritidshus, Hostrupvej 26.
OZ1AKY, Jens Christensen. Borgmestervænget 3, 3600 Frede
rikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1AVN, Ole Rafn Petersen, Grønskiftet 31, 3400 
H illerød, tlf. (03) 26 72 11.
Kass.: OZ6BL, Bent Bagger, Bregnerødsvej 151, 3460 Birke
rød, tlf. (02) 81 44 35.

D-licens kursus
I lighed med tid ligere år arrangerer afdelingen kursus for 
kom mende amatører. Kurset bliver afholdt under fritidsloven,

og lærer bliver som sædvanlig OZ1BCE, Jan. Hvis du vil være 
sikker på en plads på holdet, beder vi dig snarest kontakte 
OZ1AKY eller afdelingens kursusleder OZ1CHK, Elsa Holm, 
Grim strupvej 3, 3320 Skævinge. Forventet opstart af kursus: 
September 1977.

UHF-repeater OZ9REA
Forsøg med afdelingens UHF-repeater på RU 07 vil, når det 
læses, være i fu ld gang. For nærmere information, kontakt 
OZ9RT, Søren Riis Hansen, Holmegårdsvang 10, 3400 Hille
rød.

Formanden OZ5JR takker af
På grund af min fly tn ing fra Hillerød, for at slå mine folder i det 
m idtjyske, vil jeg her takke alle, jeg har lært at kende, for 4 
de jlige  år i Hillerød.

Tak til jer alle fo r den store støtte og hjælp I har ydet mig. Må 
I b lo t være ligeså positive og hjælpsomme overfor klubben i 
frem tiden.

Indtil næste GF i september fungerer OZ1 AKY som formand. 
Held og lykke i fremtiden.

Vy 73 de OZ5JR, Jan.

Som det frem går af ovenstående er OZ5JR. Jan fratrådt som 
form and fo r afdelingen. Jan er flyttet til Herning og måtte 
de rfo r desværre før generalforsamlingen fratræde. OZ1AKY 
fungerer derfor som formand i hvert fald indtil næste GF, som 
¡øvrigt finder sted tirsdag den 20. september 1977. Der skal 
væ lges 3 medlemmer ind i bestyrelsen ved den kommende GF 
idet OZ6BL, Bent ikke ønsker at være både i HB og 
afdelingens bestyrelse, hvis han vælges til HB, og det gør han 
jo. OZ1AVN er på valg og ønsker ikke genvalg. Og så er der 
pladsen efter OZ5JR. Jan, hvortil der altså også skal vælges et 
nyt medlem. Det skal tilfø jes at bestyrelsen hidtil har 
konstitueret sig selv, hvilket betyder, at det ikke netop er en ny 
form and, der skal vælges, men at det er den kommende 
bestyrelse som selv vælger formanden ud af de valgte 
bestyrelsesmedlemmer.

A fdelingens UHF-repeater er nu ved at komme i drift. Efter 
diverse besvæ rligheder bl.a. med at finde den rette frekvens er 
man nu nået frem til at repeateren korer ud på 434,775 MHz. 
og at den modtager signaler på 433,175 MHz. (RU-7). OZ9RT 
er i gang med prøveudsendelser, så lyt og giv raporter.

Held og lykke med dit ny job, Jan. Vi glæder os til at høre fra 
dig, vor mand i Herning.

løvrigt, god sommerferie!
Vy 73 de OZ1AVN, Ole.

HOLBÆK
Mode: 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.

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

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave,
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ1CUY, Hans Spenner, Volmersgade 121, 4760 
Vord ingborg, tlf. (03) 77 24 89.
Kass.: OZ1DTS, Jan Poulsen, Klodskov, 4800 Nykøbing Fl. 
Afd. g irokonto : 6 25 98 55.

Intet mode I ju li.

På den årlige generalforsam ling - der blev afholdt den 23. maj
- var der mødt 12 medlemmer. OZ5GF åbnede modet og 
OZ8AE, Jørgen blev valgt til dirigent. I formandens beretning 
blev om talt vinterens kurser, hvor bl.a. 7 bestod morseprøven.
Af øvrige op lysn inger kan nævnes at afdelingen har 44 
medlemmer. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, 
der godkendtes. Valget: På valg var kassereren og sekretæ
ren, som ikke onskede genvalg. Afgået kasserer OZ1BVU, 
Mogens afløses af OZ1DTS, Jan. Afgået sekretær OZ2QF, 
Jørgen afløses af OZ1CUY, Hans, OZ4BE, Bent bliver 
suppleant og OZ1CUP, Poul bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen 
ser herefter ud som folger:

Formand: OZ5GF, Leif Olsen.
Kasserer: OZ1DTS, Jan Poulsen.
Revisor: OZ6YS, Niels Sørensen.
Sekretær: OZ1CUY, Hans Spenner.
Bestyrelsesmedlem: OZ8NZ, Ole Nielsen. 
Bestyrelsesmedlem: OZ1CUP, Poul Noga.
1. suppl: OZ1ALC, Michael Jacobsen.
2. suppl.: OZ4BE, Bent Erik Rasmussen.

Repeater nyt:
Saxkøbingrepeateren OZ3REP er kommet op igen efter 
om bygning og kører tilfredsstillende.

Til slut:
Kurser: »Amatør« engelsk og »Amatør« tysk.
M orsekursus 0/60 og fra 60/120.
Teknisk kursus til D-proven.
T ilm e ld ing hos OZ5GF.

Fortsat god ferie.
l/y 73 de OZ1CUY, Hans.

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund. Rødbyvej, Nakskov.
Mode: Torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ5GE. Erling Madsen, Stationsvej 18, 4983Danemare, 
tlf. (03) 94 41 75.
Afd. postbox nr. 111, 4900 Nakskov.
Afd. g irokonto : 9 29 83 98.

Den 31. maj 1977 afholdt afdelingen generalforsamling på 
L ienlund. Formanden OZ1CUN, Knud onskede at trække sig 
tilbage. Efter de derudover lovbefalede valg ser bestyrelsen nu 
således ud:

Formand: OZ5GE, Erling.
Næstformand: OZ3IP, Klaus.
Sekretær: OZ1BVJ, Claude.
Kasserer: OZ1COW, Villy.
Bestyrelsesmedlem: OZ1AYY, Niels. 
Bestyrelsesmedlem: OZ1ASB, Ove.
Suppleant: OZ1ATK, Verner.
Revisor: OZ1COR, Benny.

Vi ønsker de nyvalgte velkommen i bestyrelsen.
OZ1AYY, Niels.

Den 11. august kl. 19,30: Sæsonstart. Bestyrelsen Informerer 
om vinterens aktiv ite ter og byder på kaffe.

Den 18. august kl. 19,30: OZ1BVJ orienterer om rævejagt på
2 meter.

Den 20. august: VHF »DX« ekspedition til ukendt ø. Se 
om talen i OZ nr. 8.

Vy 73 de OZ1BVJ, Claude.

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

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mode: 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.

SLAGELSE
Lokale: Baggade 43, 4220 Korsør.
Mode: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ6LN, 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, Stottsvej 20, 4220 Korsør, 
tlf. (03) 57 08 12.

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.
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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, Telegrafvei 4, 5800 Nyborg.
Afd. girokonto: 5 04 87 53.

Torsdag den 26. maj afholdtes den årlige generalforsamling. 
OZ5KE, Kurt var d irigent og først for sent opdagede jeg at det 
var fo r tiende gang. så manden må have den ol til gode.

De forske llige punkter blev planmæssig afviklet. Jeg vil kun 
nævne, at bestyrelsen nu ser således ud:

Formand: OZ1LD. Leo Johannesen.
Kasserer: Arne Madsen.
Sekretær: Inge Johannesen.
Best. medl.: OZ3PZ, Preben Thomsen og OZ6MI, Per 

Moseg aard
Suppleant: OZ1DAU, Kaj Hansen.
Revisor; OZ3GI. Børge Hansen.

Under sidste punkt, eventuelt, var der en livlig og for 
bestyrelsen lærerig diskussion. Bl.a. om afdelingens måde at 
køre på. Jeg havde indgivet et forslag om en lille fest til 
e fteråret og bestyrelsen har besluttet at lørdag den 3. 
september a fho lder vi en lille  jubilæ umsfest (EDR 50 år og 
form anden 10 år). Det er i k lublokalet kl. 18,00 og festen koster 
15 kr. pro næse. T ilm elding senest den 1. september på tlf. 
31 31 18.

Mød op. vi håber at få det ekstra rart.
Vy 73 de Inge.

ODENSE
Call: OZ3FYN
Lokale: Vesterbro 90 (indgang fra Roersvej)
Møde: Hvor intet andet anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AMB Finn Hetebrügge, Skjoldsvej 32, Odense V. 

Kontingent er kr. 50,00 pr. halvår.
P ension istkontingent er kr. 20.00 pr. halvår.

Dr. Old Timer.
Hermed et lyspunkt i den mørke tid. Som pensionist kan du 

blive medlem i EDR Odense Afd. for kun kr. 20.00 pr. halvår.

Og - så har bestyrelsen haft et møde hvor vi fik  te og oste
madder. Tak fo r det Lis! Nu kan man jo  ikke bruge hele 
aftenen til at spise ostemadder og drikke the, så vi fordrev 
tiden med at tilrettelæ gge det nye program, jeg vil ikke gå i 
de ta lje r her, men jeg tør love dig at der bliver noget at glæde 
sig til.

Og til sidst: Husk at vi holder åbent den 18. ju li og den 1. 
august. PÅ gensyn i den pensionistvenlige Odense afd.

Vy 73 de OZ3QY Jan.

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

Lørdag den 11. jun i ho ld t afdelingen generalforsamling og 
selskabeligt samvær med medbragt madkurv.

Formanden aflagde beretning om det forløbne år, hvorefter 
kassereren oplæ ste regnskabet og meddelte at han ønskede 
at fratræ de som kasserer. (Vi benytter herved lejligheden til at 
udtrykke tak til OZ7XH for de mange år, han har varetaget 
hvervet).

Der blev fore lagt forslag til vedtægtsændringer, hvorefter 
bestyrelsen bl.a. udvides til 5 personer.

Der holdes nu ferie i afdelingen, og første mødeaften bliver 
den 31. august kl. 19,30 i Rantzausminde, og der påregnes at 
køre teknisk og morsekursus.

Vy 73 de OZ9EG, Eli.

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

KREDS
V |

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.: OZ1MC, 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.

Så blev generalforsam lingen overstået. A lle var på valg, og det 
lykkedes at få en fu ld ta llig  bestyrelse. Denne består nu af: 

Form.: Henning Rehné, OZ7IH. Kass.: Søren Nørgård, 
OZ1BTI. Sekr.: Jesper Skøtt. Best.: Jørgen Hoff, OZ1CTY. 
Bestm.: Rasmus Pedersen. OZ1BTP.

Den ny bestyrelse er fast besluttet på, at den kommende 
sæson skal få meget at byde medlemmerne på.

Kontingentet blev fastsat til kr. 35,00 halvårligt. Vinterens 
byggeprojekt gav til resultat, at 10 modtagere og 6 sendere til
2 meter nu står fæ rdig.

Første klubaften bliver mandag den 5. september kl. 19,00. 
Første bestyrelsesmøde afholdes mandagen før, altså den 29. 
august. -  Dette var i hast lidt om generalforsamling. Mere i 
næste nummer.

God ferie.
Vy 73 de OZ7IH, Henning.
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HJØRRING SKAGEN
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen. Nørrebro, Hjørring.
Mode: 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) 92 74 01.
Kass.: OZ5DV, Ejner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 06 11.
Afd. g irokonto : 6 23 99 27.

Så er det som merferietid, og her sidder man en hel måned for 
og skriver, alt imens man sveder i 32 graders varme, hvem var 
det der sagde, der blev sovet, i hvert fald ikke i bestyrelsen - 
nå, spog til side.

Schweiser-konditorie t var den 7. juni 1977 rammen om 
afdelingens afs lu tn ing på sæsonen 76 -77 . Opmødet var stort, 
38 deltagere incl. XYL og YL's.

Der blev budt velkommen af formanden OZ9JE, som i korte 
træ k (så korte, som det nu lader sig gøre for Jeppe) fortalte 
om, hvad afdelingen havde haft af aktiviteter i den forløbne 
sæson, og hvad der kunne forventes i den kommende. Det var 
ubestrid t en hyggelig aften - samtidig tak for et solidt 
fremmøde.

Der er nu for sæsonen 77 -7 8  planlagt foredrag og 
film saftener, som ved senere lejlighed bliver bekendtgjort her 
i bladet. På nuværende tidspunkt arbejder initiativudvalget 
med de indkom ne forslag fra vores udmærkede ide-kasse, 
som endnu flere gerne må benytte.

Derforuden arbejder 3 listige ræve med at igangsætte en 
klapjagt inden så længe. Støv nu rævesaksen af - og den der 
ingen har, overvej endnu engang at anskaffe dig en til jagten 
begynder.

Vy 73 de OZ1CAT, Axel.

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

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsm inde skole, Vestervig.
Møde: 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.

Vi venter spæ ndt i klubben på at se de nylicenserede dukke op 
e fter sommerferien. Modeprocenten har været lav i den sidste 
tid , men vi håber, at flere vil møde op med projekter, når vi går 
igang igen.

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

Call: OZ9EVA.
Lokale: Røgerivej, Skagen.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9OW, Karl Erik Molbech, 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.

Til skovturen den 11. juni var der ca. 20 fremmodt, og man 
havde en fin efterm iddag i det gode vejr. Henning, OZ1AEB 
blev nr. 1 på gåjagten, men det var fordi han løb.

Teknisk kursus
vil begynde i september til ca. 1. marts, mandag aften fra kl.
19,00 til kl. 21,00, ialt ca. 40 tim er - men herom mere senere.

Rævejagt
begynder igen efter ferien. Onsdag den 10, august lokaljagt kl. 
19,30 på Viborg kortet. Store Midtjydske Rævejagt den 6 .-7 . 
august på U lfborg kortet.

Vy 73 de OZ5LD. Leo Dam.

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 900 Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20.00.
Kst. fmd.: OZ3MV, Dion Nielsen, Ritavej 17, 9000 Aalborg 
tlf. (08) 14 45 14.
Kst. sekr.: OZ1BQQ, Bent Pedersen, Bakkebo 4, 9240 Nibe. 
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.

Den 13. jun i blev OZ2NU, Børge udnævnt til æresmedlem af 
Aalborg afd. Dette fo r at sige Børge tak for det store arbejde, 
han gennem årene har udført på de mange poster, han har 
bestridt. En æresbevisning er ophængt i klubhuset.

Som det frem går af afdelingens »hoved«, har vi desværre 
m åttet tage afsked med vor formand OZ4X, Erik, da han har 
fået arbejde i København. Vi håber, at fraværet bliver 
m id le rtid ig t og siger tak for det arbejde, han gennem 13 år har 
udført samt ønsker held og lykke i den nye stilling. Samtidig 
ønskes OZ1BQU, Bjarne velkommen i bestyrelsen.

Resultatet af forårets rævejagter blev, idet de tre bedste 
jagter tæ ller:
Nr. 1. OZ5XD - OZ3MV, 296 po in t (3 jagter).
Nr. 2. OZ8PX - OZ2FX, 291 po in t (3 jagter).
Nr. 3. OZ1ADA - OZ5QV, 277 po in t (3 jagter).
Nr. 3. OZ3PS - OZ1BOL, 277 po in t (3 jagter).
Nr. 5. OZ2BB, 274 po in t (3 jagter).
Nr. 6. OZ2RR, 271 point (3 jagter).
Nr. 7. OZ7OU, 185 po in t (2 jagter).
Nr. 8. OZ7SG, 182 point (2 jagter).
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Når dette læses er Tranum lejren forhåbentlig vel overstået. 
Resultater fra  lejren kommer i august OZ.

En lille  bid af programmet efter ferien ser således ud: 
Onsdag den 17. august kl. 20,00: Vi starter igen efter ferien 

med en aften i jubilæ ets tegn. Nærmere i repeaternyt.
Torsdag den 18. august kl. 19,00: Rævejagt, kort 1216 I Nibe. 

Husk tilm eld ing 
Lørdag/søndag den 20 .-21 . august: SNR, se under Ræve

jægeren.
Onsdag den 24. august kl. 20,00: Klubaften.
Husk der er stadig mulighed fo r at arbejde på kælderetagen 

i sommerferien.

Efter rokeringen i bestyrelsen (se »hovedet«) vil det fremover 
blive OZ1BQQ, Bent, der skal slå sine fo lder her på dette sted. 
Derfor vil jeg slutte og sige tak fo r opmærksomheden med et

73 de OZ3MV, D/on.

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

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

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

Program:
18. august: K lubaften kl. 19.30.

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 Krüger, Benediktesvej 2, Lind,
7400 Herning, tlf. (07) 12 94 91.

Program:
Onsdag den 20. ju li: A lm indelig klubaften.
Onsdag den 27. ju li: A lm indelig klubaften.
Onsdag den 3. august: A lm indelig klubaften.
Onsdag den 10. august: Besøg hos OZ6H. Henry i Vildbjerg. 
Onsdag den 17. august: A lm inde lig klubaften.
Onsdag den 24. august: A lm inde lig klubaften.

Onsdag den 10. august skal vi på besøg hos OS6H i V ildbjerg. 
Henry har lovet at tage godt imod os samt vise os noget af sit 
grej. Endvidere har Henry lovet at vise og fortæ lle lid t om 
måleteknik.

Vi mødes denne aften kl. 19,00 i Møllegade og kører derfra 
til V ildbjerg i private biler. Bemærk tidspunktet.

Licensprøverne er nu overstået og vi har fået nye amatører i 
området. A fdelingen ønsker disse til lykke med den opnåede 
licens og håber at se jer i afdelingen.

Selvom vi nu er m idt i sommerferieperioden holder vi stadig 
abent hver onsdag aften kl. 19,30. Ferierende amatører er selv
fø lge lig  velkomne til at besøge os.

Vy de OZ1GX Gunnar.

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

Klubbens faste aktiviteter:
Mandag kl. 19,30: Rævejagt. Mødested: Klubhuset.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.
Forvarsel:
Torsdag den 25. august 1977 kl. 20,00 afholder EDR Horsens 
afd. ord inæ r generalforsam ling i klubhuset. Forslag der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være form an
den i hænde senest den 20. august.

Kun de medlemmer, som har betalt kontingent fo r ju li 
kvartal 1977, har stemmeret.

Vy 73 - bestyrelsen v/OZIBM 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.
Sekr.: OZ3PJ, Poul R. Jensen, Klintevej 8, 8900 Randers, 
tlf. (06) 42 00 48.
Kass.: OZ1ATQ, Jul Dørr, Radmands Boulevard 9, 8900 
Randers, tlf. (06) 43 36 03.
Afd. postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.
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Onsdag den 8. jun i afholdtes ekstraordinæ r generalforsam
ling vedr. forslag til æ ndring af vore love og vedtægter, 
frem lagt på den ordinæ re generalforsamling den 30. marts 
d.å.

Formanden OZ4WS bød de 16 fremmødte medlemmer 
velkom men og til d irigen t valgtes OZ3LR, som straks ringede 
til orden med den nyerhvervede sølv-dirigentklokke fo r debat 
om de indkom ne æ ndringsforslag til de nye vedtægter. 
Samtlige af de fremmødte medlemmer havde i forvejen 
m odtaget en kopi af de nye bestemmelser samt en kopi af de 
gamle love fo r bedre orientering. Efter en livlig debat blev de 
nye vedtægter godkendt med 14 ja-stemmer, 1 imod og 1 
hverken for eller imod.

Fra biblio tekaren OZ1BPF meddeles at biblioteket nu er i 
orden og at tidsskrifte r og bøger kan lånes i op til en måned, 
instrum enter dog kun 14 dage. I den forbindelse vil OZ8YR 
lægge vor gamle hæderskronede målersender på plads med 
tæ ller og æ ndrer lid t på tilslutningsm ulighederne.

Da interessen fo r vore medlemmer i at deltage i EDR’s 
jubilæ um sfest i København ikke fik  den store tils lu tn ing - det 
blev fo r dyrt - vil man i stedet fra bestyrelsens side undersøge, 
hvad en bustur til Teknisk Museum i Helsingør vil koste med 
overnatning m.m. Besked senere til medlemmerne.

I samarbejde med Århus afdelingen har vi formået OZ7CH til 
at holde et foredrag om feltstyrkemålinger og deres praktiske 
anvendelse torsdag den 8. september kl. 20,00 i Århus 
a fdelingens hyggelige lokaler, Frederiksalle nr. 164.

Til slut havde formanden OZ4WS ordet og takkede de 
fremmødte medlemmer for at de ville komme og give deres 
besyv med.

D irigenten OZ3LR takkede fo r god ro og orden.
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.

Ribe afd. har ved licensprøven i maj udvidet antallet af 
licenserede amatører med 125%.

Vi byder OZ1BGH, Henry - OZ1DML, Thorkild - OZ1DUN, 
Ove - OZ1DXS, Georg og OZ4HY, Johnny velkommen i æteren, 
og takker instruktørerne Poul., OZ1BCT John og OZ1BGH, 
Henry fo r god og trofast indsats.

Vy 73 de OZ6QC, Ruben.

SILKEBO RG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lur.den, 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.

Vi holder sommerferie fra den 1. ju li til den 1. september. 
Program i næste OZ. Fortsat god sommerferie.

Vy 73 de OZ1AKD.

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.

★

ØLGOD
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.

Som det vel er de fleste bekendt afholdes teknisk prøve den
25. maj. Nu fo re ligge r så resultatet, og det kan meddeles, at 
a lle  afdelingens kursister bestod. Vi ønsker jer tillykke med 
licensen og glæ der os samtidig over, at der er kommet nogle 
flere her i det »radioøde« område.

Herefter kun en lille rettelse til sidste måneds meddelelse. 
O ZIEH L 's navn er HOLGER, og ikke Henning som sætter
nissen havde fået det til i sidste OZ.

Vy 73 de OZ1BVO. Carlo.

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. g irokonto : 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV, Orla Petersen, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg, 
tlf. (06) 92 83 73.
Sekr.: OZ1AHB. Frank Sørensen. Rosenparken 26. 8464 
Galten, tlf. (06) 94 39 31.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, Gudrunsvej 24,
8220 Brabrand.
Afd. g irokonto : 3 09 19 29.

Program:
Mandag den 18. ju li kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 19. ju li kl. 20,00: Gåjagt Mars.
Torsdag den 21. ju li kl. 20,00: Klubaften.
Mandag den 25. ju li kl. 20,00: Byggeaften.
T irsdag den 26. ju li kl. 20,00: Kørejagt N.V.
Torsdag den 28. ju li kl. 20,00: Klubaften.
Mandag den 1. august kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 2. august kl. 20,00: Gåjagt. Mars. Turnering 5. 
Torsdag den 4. august kl. 20,00: Auktion.
Mandag den 8. august kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 9. august kl. 20,00: Kørejagt N.V. Turnering 5. 
Torsdag den 11. august kl. 20,00: Foredrag. UFO-logi v. 
OZ1UD.
Mandag den 15. august kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 16. august kl. 20,00: Gåjagt. Risskov.
Torsdag den 18. august kl. 19,30 prc.: Virksomhedsbesøg. 
Vi mødes TomsagerVej 17, Åbyhøj. Gennemgang af det 
elektriske og hydrauliske system i en moderne værktøjsma
skine.
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ÅRHUS AFD.’s 40-ÅRS 
JUBILÆUMSFEST
Som nyvalgt tormand bod OZ4EV alle velkommen til festen, 
sam tidig overbragte han en hilsen fra afdelingens æresmed
lem og medstifter, OZ5AA, som han og kassereren havde 
besogt. Herefter udnævntes endnu et æresmedlem, OZ2LZ, 
som ogsa er m edstifter af Århus afd. Der blev uddelt 2 flasker 
sherry. OZ8TA fik  den forste for sin store indsats med 
byggearbejdet, og OZ7VP. som desværre ikke var til stede, 
blev hædret fo r sin indsats i bestyrelsen gennem 7 år.

OZ1AGN overrakte fiduspokalen til OZ4EV, som dermed får 
den til ejendom, da det er tredie gang han modtager denne.

Aftenens festtale holdtes af landsformanden OZ5RO, der 
sammen med sin XYL. OZ5QR. var festens indbudte gæster. 
OZ5RO overrakte afdelingen EDR's 50-års platte og modtog et 
askebæger fra os.

På Randers afd. s vegne overrakte OZ4WS en tinplatte med 
indskrip tion .

Fra OZ6FG og XYL, Margit modtog vi en håndmalet platte 
med årstal og Århus Rådhus som motiv.

OZ5JT tog ordet og meddelte at han som nyafgået formand, 
på afd. vegne, havde modtaget en gave fra OZ2LM, Århus 
Radiolager, på 10.000 kr. - stort bifald - som tak blev kvitteret 
med et jubilæ umsaskebæ ger til OZ2LM.

Under den sidste del af spisningen underholdte OZ5RO med 
en munter beretning om under hvilke former det kunne 
tillades at lytte til radiofoni i radioens barndom.

Efter spisningen gik dansen lystigt til O ZITT's One-man- 
show. De, der ikke dansede, hyggede sig under kulorte lamper 
i »Parisercafeen«, der var indrettet i gården.

Musikken takkede af kl. 2,00 og stemmerne forstummede 
efterhånden i lokalerne, så de sidste af ca. 85 deltagere, efter 
oprydningen, kunne slutte af med kaffe og rundstykker kl. 
4,27.

Vy 73 de OZ1AHB, Frank.

Afdelingens nyudnæ vnte æresmedlem (nr. 2) OZ2LX fortæ ller 
her om afdelingens start.

Kassereren OZ1AGN overræ kker OZ4EV afdelingens pokal, 
denne gang som ejendom for 30 års medlemsskab og for 25 år 
som læ rer i afdelingen.

e
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.

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, Pøl Søndergade 3.
6430 Nordborg.
Kass.: OZ8ZG, Anders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden 
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.

A fdelingen holder nu sommerferie. Den 18. august starter vi så 
igen med medlemsmode.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god ferie.
Vy 73 de OZ1CCY. Birger.
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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.

ÅBEN R Å
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1VW, Hans Petersen, Stenløkke 14, Klplev,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 68 79 70.
Sekr.: OZ1ABF, Kay Christensen, Rådmandsløkken 31, 
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 63 28.

Vi nyder alle sommeren. Næste møde er torsdag den 21. ju li kl. 
19,30.

Vy 73 de OZ1ABF. Kay.

Når du har sagt et ord (i æteren), hersker det over dig, men når 
du ikke siger det, hersker du over det.

(Arabisk ordsprog).

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

KREDS

7

BO RNHOLM
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.

Ø STBORNHO LM
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.

DATONG ELECTRONICS LIMITED

F L 1
FL-1 AUDIOFILTER
med variabel frekvens og båndbredde, enten som peak- e l
ler no tch-filte r, s ikrer perfekt og forstyrrelsesfrl modta
gelse af SSB og CW signaler under vanskelige forhold. 
Rekvirer den omfattende brochure og læs mere om FL-1. 
Pris incl. moms .........................................................  kr. 725,-

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

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

Vy 73, OZ4SX, Svend

NORAD Lønstrup

9800 Hjørring 08-96 01 88
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LÆSERNES M E N IN G
CQ CQ Aktivitetstest, sådan lyder det den første søndag i hver 
måned fra kl. 11 til 12 DNT på 80 m båndet.

Mange amatører har måske hørt opkaldet uden enten at 
hæfte sig ved det, eller uden rig tig  at vide. hvad det var for 
opkald, og derfor har de ikke interesseret sig mere for den 
sag.

Contester er en speciel gren inden for vor vidtfavnende 
am atørradioverden, og de fleste, der stifter bekendtskab med 
den ved at deltage i en test, fortsæ tter og bliver grebet af det.

Jeg husker tydelig t, hvordan jeg selv en søndag, da jeg sad 
og loddede på en fuglerede, og samtidig havde stationen 
åben, tilfæ ld ig t hørte OZ5JK kalde nogle gange uden at få 
svar. Jeg kaldte ind fo r at høre om det var nogen bestemt, 
han kaldte efter. Han forta lte mig så, i korte træk, hvad det 
g ik  ud på, og at jeg b lot skulle lytte efter flere opkald og svare 
dem.

Det blev til 5 kontakter i den resterende del af testen, men 
jeg havde i mellemtiden fået en kraftig hjertebanken, så næste 
måned forsøgte jeg igen, i starten med bankende hjerte. Først 
reporterede man næsten æ rbødigt til dem, der lå højest i 
po in tta l. Senere kom lysten til selv at nå der opad. Derfor 
denne lille  artike l for at andre kan få samme oplevelser på 
båndene. Det er sam tidigt et springbræ dt til at deltage i de 
store internationale tester. For at det skal blive mere 
spæ ndende fo r dem, som fø lger testerne hver måned, vil jeg til 
s lu t udtrykke håb om, at også mange af dem, der tid ligere har 
været med, men som nu mest koncentrerer sig om de store 
contester, af og til vil komme og deltage i korte eller længere 
perioder, det vil gøre det mere spændende fo r de øvrige 
deltagere, når der kommer nogle call, som ikke er med til 
stadighed. Så derfor - enhver, der har lyst at prøve lykken, vil 
jeg anbefale at deltage. Den næste test er søndag den 7. 
august kl. 11 DNT.

Husk der er samtidig mulighed for en masse QSL-kort. 
Reglerne fo r aktivitetstesten findes i OZ for januar måned 1975 
på side 24, dog er frekvensen ændret fra 3,7-3,77 MHz til 
3 ,65-3 ,69  MHz.

Vy 73 de OZ1XV, Kurt.

EDR's MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

Logbog, form at A4 med spiral, pr. stk.....................  8,00 kr.
1 0 s tk ....................................................................................... 75,00 kr.
Con test Log, form at A4 med heftning, pr. s tk ............  5,50 kr.
10 stk....................................................................................... 50,00 kr.
The Radio Amateur's W orld Map 

(Verdenskort i 4 farver), form at 70x100 cm i 
Azim utalprojektion
pr. s tk ..................................................................................  26,50 kr.

10 stk....................................................................................... 230,00 kr.
EDR vimpel frem stille t i poplin med rod bund, 

sort emblem og m. hvid inskription.
Format 15x30 cm pr. s tk ..............................................  5.00 kr.

10 stk....................................................................................... 40,00 kr.
EDR vognmærke med call frem stille t af vinyl, -  

sorte bogstaver på hvid bund. selvklæbende.
Format 17x12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. stk ..........................................................  5,00 kr.

10 stk....................................................................................... 40,00 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 4. udgave ............................ 27,50 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 6. udgave 2. oplag ....  51,75 kr.

(Rabat til afd ved samlet kob af 10 eller 25 stk.)

Emblemer ............................................................................  10,00 kr.
Q S O -instruktionshefte ......................................................  3,50 kr.

EDR's forretn ingsfører står t il rådighed fo r yderligere oplysnin
ger. Bestilling foretages ved forudbetaling på g iro  5 42 21 16. 
EDR Box 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit. 
Alle ovennævnte priser er incl. moms.

Inden tømmermændene . . .
EDR fylder 50. Det skal selvfølgelig fejres lige såvel som 
ethvert andet 50-års jubilæum.

Hvordan? -  Løsningen ligger lige for. Som madglad 
dansker skal man selvfølgelig mødes til middag med diverse 
drikkevarer. -  Så langt, så godt (eller skidt).

Det, der får mig til at fare i blækhuset, er meddelelsen i OZ 
juni om, at EDR betaler rejsen fo r festdeltagerne. Om beløbet 
er s to rt e ller lille  sp iller i den forbindelse ingen rolle. Jeg ville i 
hvert fald som festdeltager føle mig ilde berørt over ikke selv 
at have betalt alle udgifter til festen, men tværtimod fået dem 
de lvist financiere t af kammeraters kontingent.

Nu venter vi »ikke-festdeltagere« så spændt på vor del af ju- 
bilæumskagen. Hovedbestyrelsen har sikkert en overraskelse 
i baghånden til os. Den 15. august modtager alle EDR’s 
medlemmer et jubilæ um sskrift med en række aktuelle og 
moderne konstruktionsbeskrivelser, bl.a. af en kommunika
tionsm odtager opbygget med integrerede kredse, suppleret 
med printservice, altså noget, der både ind- og udadtil 
markerer EDR som en seriøst arbejdende teknisk organisation 
og ikke en selskabelig forening.

Findes der ikke amatører, der kan eller vil overkomme 
opgaven, kunne man jo søge og betale professionel assistan
ce. At kontingentet blev brugt til noget sådant, ville sikkert 
ingen have ondt af.

Vy 73 de OZ5TA, Svend - EDR 8155.

AMATØRANNONCER
Taksten fo r amatørannoncer er 30 øre pr. ord. -  Mindst 5 kr.
-  Annoncerne sendes direkte til forretningsføreren inden d. 
20. i måneden bilagt betalingen i gængse frimærker. For 
sent indsendte annoncer henlægges til næste nummer af 
O Z._____________________________________________________________________

Sælges: Storno radiotelefon CQM 69/50 (70 cm) 6 eller 12 v 
DC, komplet med servicemanual, CB-box, MIC og mobil- an
tenne 500,00.

OZ7IJ, Jorgen Jacobsen, Argos Alle 5, 2650 Hvidovre, tlf 
(01) 78 52 20 efter kl. 18,00.

Sælges: Modtager 80 - 40 - 20 - 15 - 10 m samt sender, ialt kr.
600.00 kontant.

Tlf. (03) 16 11 28 efter kl. 18,00.

Sælges: Alt fra hybrid dobbelt quad til stikprop minus 
m ikrofon. Ombygget AP. variabel modtager med E188CC i 
indgang, diskrim inatorm eter, 5 X-tal i sender og mulighed for 
udvendig VFO, indbygget toneopkald, kan afhentes for kr.
700,00.

Tlf. (03) 78 62 59.

Sælges: M ikrofon, Super Side Kick med tilhorende impedans
transform ator (såvel høj som lav udgang) kun brugt få timer, 
kr. 300.00.

OZ9PP. tlf. (08) 19 11 49.

Sælges: OZ8CW s flo tte  station bestående af Kenwood TS 
515S med org. power udv. VFO, indbygget CW filte r og mike 
MC50, kr. 4.000,00. GNT nogle kr. 300,00. Trio lowpassfilter LF 
30, 1 kW. kr. 75.00. 2 måneder gl. ro tor type Emoto 102 med 25 
meter styrekabel kr. 1.000,00. 2 måneder gl. 3-bånds 3 elm. 
Hygain beam med 25 meter RG8 kr. 1.000,00. Alt excl. fragt. 
Henvendelse skriftlig  eller i week-end.

OZ2IM, Soren Steffensen, Norkærvej 22B, Storevorde, 9270 
Klarup, tlf. (08) 31 84 95.
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