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Hovedbestyrelsen ønsker alle medlemmer af EDR et godt
nytår og håber at 1978 bliver året, hvor vi kan se arbejdsløshedsspøgelset manet i jorden.
Som nævnt andet sted i bladet, har der været en uheldig
avisom tale om radioamatører, der skulle have stjålet nogle
trafiktæ llere. Dette angreb på vor hæderlighed må jeg stærkt
tilbagevise, ligesom vor sekretær OZ9QQ har gjort de respek
tive aviser opm æ rksom på forskellen mellem eksperimente
rende radioam atører og andre, der p.g.a. uvidenhed måske
antager, at de kan anvende disse tællere. Jeg vil ikke gå med
til at nogle af vore skulle behøve at stjæle fo r at kunne bygge
grej, det lader vi andre, som ikke kan se forskel på d it og mit
om. - Men en anden sag, som er blevet EDR meddelt, skal vi
prøve at lave om på. Nemlig sproget på vel især VHF/UHF. Vi
vil så indtræ ngende, vi kan henstille, at man ikke kommer
med disse forblom m ede udtalelser, såvel om politik, som om
andre anderledes tænkendes udtalelser i TV eller radio. Vi
ta ler ikke om politik, relegion eller reklamerer fo r dette eller
h in t i æteren.
I det nye år får vi alle P&T's nye bestemmelser og vilkår for
radioam atører. Der er ikke noget væ sentligt forandret i disse,
kun nogle tilføjelser, bl.a. P&T’s adgang til vort grej, hvis man
har en m istanke om, at der er noget galt. Jeg vil anbefale alle
at læse disse bestemmelser igennem, og man vil se, at der
e gentlig ikke er så store m uligheder fo r omtale af vort daglige
gøren og laden. Vi tildeles vor licens fo r at, som det hedder, at
gøre videnskabelige forsøg og hjælpe hinanden med at disse
kan gennemføres, være med i tester, diplom jagten og alle de
mange eksperim enter, som kan udføres.
Vort blad OZ vil vedblivende søge at samle vore tekniske
frem skrid t i artikler, og hvad der iøvrigt rører sig blandt med
lemmerne.
Endnu en gang godt nytår og lad os være glade fo r vor fæ l
les hobby og ikke ødelægge den med udenomsnak.

075R0, O. Blavnsfeldt.
Landsformand.

A fle vere t til postvæ senet den 16. januar 1978.
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N u e r sca n n e re n til IC O M p r o d u k 
te rn e en realitet.
E L F O N præ se n te re r, som den fø r
ste, sca n n e re til IC 211, IC 245 og
IC 240.
Scanneren stopper i discrim inatornul og lytter
i ca. 5 sekunder og kører derefter videre, hvis
intet foretages. Scanneren til IC 240 har des
uden dig ital u dskrift af frekvensen i 6 cifre.

Kom ud på Amager
og se disse scannere i funktion!

ICOM priser:
M EM O R IZER F T -22 7R
en fa n ta s tis k 2 m FM tra n s c e iv e r

med 400 kanaler!
og d ig ital udlæ sning

ICOM 211E .................................
ICOM 245E .................................
ICOM 240 ...................................
ICOM 215 ...................................
IC-SM2 bordm ike .......................

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

6.495,00
4.495,00
2.595,00
2.295,00
385,00

kr. 2.985,-

Lineær transverter til 70 cm
MMT 432/144 M icro Wave Modules, 10 W
PEP o u tp u t med 10 W ind. Kører direkte sam
men med f. eks. IC201, FT221, TS700G eller
D igital II. Pris ...............................kr. 2.175,00

Elbagade 34-36 - 2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09 - Giro 9 22 80 20
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Repeater-spacing
A f OZ2DL, Ole M adsen, A lleen 4 0 , 2770 Kastrup, og OZ2OE, Ole Nykjær, Faurholm væ nget 1
3400 H illerød.
In dle dn in g
Sidste år var vi begge gået i gang med at bygge
»Synthesizeren uden besvær« fra OZ august
1975. Herunder kom vi til at diskutere de forskel
lige m uligheder der fandtes fo r at få opstilling til
at køre med repeaterspacing, d. v. s. med sender
frekvensen 600 kHz lavere end m odtagerfrekven
sen - og da det jo nu engang er således at en
m eget stor del af 2 -meter kanaltrafikken afvikles
over repeateren, var det jo nok en tanke eller to
værd at undersøge hvordan vi lettest og billigst
kunne få indbygget denne funktion i vores kom 
mende stationer.
Rundt om kring på båndet har man hørt hvor
ledes nogle har løst problemet, men da der ikke
har væ ret vist noget her i OZ, vil vi i det følgende
ridse nogle af de løsninger op, som vi har kend
skab til, samt nærmere beskrive hvorledes vi har
g jo rt det, således at det skulle være m uligt fo r de
efterhånden talrige amatører der har bygget
denne syntheziser, nemt og simpel at få indbyg
get én-knaps betjent repeater-spacing i deres
stationer.
Læsere, der ikke har bygget denne syntheziser
skal dog ikke stoppe her, idet selve princippet,
der i dette tilfæ lde er anvendt til at give repeater
spacing, i forbindelse med andre delere kan bru
ges til fo r eks. at give et spring på 10,7 MHz i
VCO-frekvens, således det kan styre sende/m od
tage om skiftning af en fælles VCO.
M u lig e lø sninger
1. To sæt program m eringsom skiftere.
2. Side-step X-tal oscillator.
3. Regneenhed (adder) i forbindelse med program m eringsom skifteren.
4. Æ ndring af den variable delers stoptal.
1. Allerede i den oprindelige artikel var der an
givet en løsning på problemet. Ved at anvende et
separat sæt om skiftere til program m ering af
m odtagerfrekvenser og senderfrekvenser og
skifte mellem disse med fx. et relæ, kunne man
helt uafhæ ngigt vælge disse og således også
ind stille til 600 kHz afstand, svarende til repeaterd rift. Dette er vel den løsning der giver den
største fle xib ilite t, idet man kan blande frekven
serne som man vil, til gengæld er den ikke særlig
betjeningsvenlig - tænk på under mobilkørsel at
skulle skifte fra én repeatertil en anden, desuden
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koster det to extra forholdsvis dyre omskiftere,
og det fylder godt op på en forplade, hvad der
ikke m indst betyder noget i dag, hvor alle appa
rater helst skal kunne anbringes i en jakkelom 
me.
. Ønskes en let betjening kan man lave sig en
side - step oscillator. Hvis vi vender tilbage til ar
tiklen i OZ august 1975, ser vi at der er anvendten
blanderenhed der omsætter VCO frekvensen på
ca. 48 MHz til den lavere frekvens der bruges i
den variable deler. Der benyttes ved sending et Xtal på 47,333 MHz. M ixer vi med et andet krystal
på 47,133 MHz, men holder deletallet på det
samme, vil VCO'en blive låst på en frekvens 200
kHz lavere, men idet udgangsfrekvensen er 3
gange højere, vil denne flytte sig 600 kHz ned,
netop hvad vi har brug for, fo r at kunne sende på
repeaterens indgangsfrekvens. Dette er en sim 
pel løsning der lige præcis opfylder det vi ønsker.
U dgiften består i et extra krystal, og det er jo ef
terhånden blevet en dyr sag, værre er at det rent
praktisk er svært at lave et krystalskift, når der er
tale om en overtoneoscillator hvor begge krystal
lets ender er »varme«, således som der er tale om
i denne syntheziser.
Skulle denne løsning anvendes, ville vi nok
bygge en helt separat oscillator op og koble ud
gangene på den nye og den gamle oscillator
sammen over nogle små kapaciteter, 1 - 2 pF.
Side-steppet styres så ved at tilføre DC til den
ønskede o s c illa to r-m e n konstruktionen bliver jo
ikke sim plere af dette.
2

3. I den oprindelige artikel var der en opfordring
til »digitalvragene« om at »boltre« sig, når de
skulle lave program m eringen af deleren, og re
peater-spacing ved hjælp af addere er så sande
lig en af dem. En »adder« er som navnet antyder
en enhed der »lægger til«.
D.
v. s. at hvis vi kører med kanalnummer ind
stillin g på om skifteren (ex. kanal 40 = 145,000
MHz), med en adder der er sat til at lægge 24 til
im ellem om skifteren og deleren, så vil vi med ak
tiveret adder få deleren til at arbejde på kanal
40 + 24 =64 hvilket svarer til 145,600 MHz. A kti
veres adderen ved m odtagning vil vi altså lytte
600 kHz højere i frekvens end vi sender, og vi har
således lavet repeaterspacing.
3
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Sådanne addere kan købes færdige, løsningen
bliver dog noget dyrere end den vi til slut skal be
skrive, men bortset herfra opfylder den fu ldt ud
fo rm å le t på en simpel og nem mådeise OZ 1977
side 227).
4. Endelig findes der den losning der skal beskri
ves nærmere her, nemlig at ændre den program 
m erbare delers stoptal, og derigennem lave repeaterspacingen. Denne løsning er den billigste,
idet der bruges 3 IC’er af typer der forekom m er i
de fleste rodekasser. Om skiftningen imellem
spacing og normal d rift sker ved en DC-spænd ing og systemet giver m ulighed for enten at
flytte senderen eller modtageren 600 kHz ned i
frekvens, d. v. s. man kan køre normal spacing
elle r om vendt spacing.
B eskrivelse.
Først en kort gennemgang af delerens virke
måde. Den program m erbare deler består af en
16-deler og en 10-deler. Delerne programmeres
med et tal mellem 80 og 159 (svarende til kanal
num m er 0 til 79) og tæ ller nedad til 0. Hver enkelt
deletal svarer til et frekvensspring på 25 kHz, så
ledes at en frekvensæ ndring på 600 kHz svarer til
en æ ndring af deletallet med 24. Vi tænker os nu
at vi også kan stoppe nedtæ llingen ved tallet 24,
fø lgende forlø b er da m ulig: Med tælleren pro
gram m eret til 145, svarende til kanal 65, og tallet
0 som stoptal, vil frekvensen være 145,625 MHz.
Væ lger vi nu at stoppe nedtæ llingen ved 24, sva
rer det til at vi istedet programmerede 145-24 =
, eller kanal 41 eller frekvensen 145,025 MHz.
Således kan vi med stoptal 0 lytte på repeaterens
udgangsfrekvens og med stoptal 24 sende på
dens indgangsfrekvens.
Hvorledes kan vi nu styre, hvilket stoptal vi vil
standse vores tæ llerved? K iggervi påfig. 1 ser vi
en sim pel nedtæ ller hvis data output Q a - Q d
delvis er ført gennem inverteren til en 4-input
NAND-gate og hvor vi med en om skifter kan
vælge, om vi vil »Loade« med »Borrow« pulsen,
e lle r med pulsen fra gatens udgang. Med om 
skifteren i den viste stillin g tæ ller tælleren ned til
0 , hvorefter der kommer en negativ puls ud fra
»Borrow«. Denne puls »Loader«, d. v. s. over
fø rer de data der står på benene A - D til selve
tæ lleren, som så vil begynde forfra med at tælle
ned. Dette er den normale stilling, hvor vi har ta l
let 0 som stoptal.
Med om skifteren i sin anden stilling vil det
være pulsen fra gatens udgang der »Loader«.
Gatens udgang bliver lav når samtlige indgange
er høje, eller når signalet foran inverteren er 0 , 1 ,
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0 ,0 som vist på figuren. Dette binære tal er tallet 2
i dicim alsystem et. Tælleren vil starte sin nedtæ l
ling afhæ ngig af hvad »Data Ind« er, når den når
til 2 , bliver alle input til gaten høje, og udgangen
går lav. Vi kan samm enligne det med en kodelås
hvor kom binationen er rigtig og låsen går op.
Der er sket det, at vi har fået dekodet tallet 2, og
vi kan med om skifteren bestemme om vi vil have
stoptallet 0 eller 2 .
For at få et frekvenshop på 600 kHz skulle vi
have et stoptal på 24. Fig. 2 viser hvorledes dette
dekodes. De to tæ llere 74192 og 74193 er deleren
i det o prindelige dig italp rin t, kredsene indenfor
den stiplede linie er tilføjelsen for at kunne lave
repeater-spacing.
Hex-inverteren 7404 hjæ lper med til at lave ta l
let 24 om til lutter 1-taller på gatens indgang.
7400 er koblet som en digital switch, således at vi
med + 5 V på styreledningen åbner vejen for
»Borrow« pulsen fra ben 13 på 74193 og med 0V
på styreledningerne lader gatens output puls nå
frem til »Load«, ben 11 på de to tællere.
O pbygning
Spacing enheden består af et lille print hvorpå
der sidder 3 IC’er samt et filte r på forsynings
spæ ndingen. Printet er således udform et at det
kan m onteres ovenpå det oprindelige digital
p rin t ved hjæ lp af 6 stag, hvoraf det ene overfører
+ 5 V og to andre stel. De 6 stag er placeret så
ledes, at de svarer til printspyd/lodderør på d ig i
tal printet, man kan så enten montere nogle nye
lange lodderør, eller lodde nogle 2 0 mm lange
ø 1 mm tråde på de gamle printspyd og montere
s p acing -prin te t herpå. Printtegning og m ontage
anvisning ses på fig. 3 og 4. De 8 output ben fra
tæ lleren skal føres op på spacingprintet. Dette
gøres med 0,3 mm lakisoleret tråd (spoletrad)
som loddes direkte på tællerkredsenes ben på
oversiden af d ig italp rin tet, og hvis anden ende
føres op til term inalræ kken på »1. sal«. Fig. 2
viser bennum rene og de tilhørende term inalnum re på spacingprintet og fig. 5 e re n skematisk
tegning af ledningsforbindelserne mellem de to
print. På fo to et fig. 6 ses monteringsm etoden.
Endvidere skal »Borrow« og »Load« fra 74193
også en tu r op gennem den digitale switch, dette
gøres på samme måde, med en tynd lakisoleret
tråd loddet direkte på tæ llerens ben 11 og ben 13
til term inalerne 10 og 11. Den gamle forbindelse
m ellem »Borrow« og »Load« på d igitalprintet
skal brydes. Dette gøres ved at skære printbanen
over lige ved ben 13 med en skarp kniv. Styre
ledningen, term inal 9, føres gennem en gennem5
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føringskondensator ud til et om skifterarrange
ment, hvor man kan skifte mellem + 5 V = normal
d rift eller OV = spacing.
B e tjen ing
A fhæ ngigt af om vi har 5 V eller 0 V på styreled
ningen ved sending eller m odtagning får vi 4 fo r
skellige fu nktio ne r af anlægget, som vist på
skemaet.

RX
5V
5V

TX
5V
0V

0V

0V

0V

5V

FUNKTION
Normal sim plex d rift
Sender 600 kHz lavere
= repeater spacing
Sender og m odtager 600 kHz lavere
= sim plex på en 600 kHz lavere
frekvens
M odtager 600 kHz lavere
= omvendt repeater-spacing

Da spacing laves ved at ændre stoptallet på
deleren, vil den frekvens som indstillingen viser
være den samme, hvad enten der spaces eller ej,
det er derfor nødvendigt med en indikering.
På fig. 7 har vi vist hvorledes man med et extra
kontaktsæ t på sende/m odtagerelæ et kan skifte

F IG . 7
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mellem to vippeom skiftere, der så enten kan stå
på 5 V eller 0 V, og således bestemme om sender
e lle r m odtager skal spaces, endvidere vil de to
lysdioder lyse når der er valgt spacing.
En anden sag man skal være opmærksom på,
er at hvis man spacer på en lavere frekvens end
144,600 MHz, svarende til kanal 24, vil man køre
uden fo r 2-m eter båndet. Det må man selvfølge
lig ikke og det er også m uligt at laveen blokering
der fo rh in d re r dette. Ved at kontrollere om input
data C på 74193 er høj, og hvis dette ikke er
tilfæ ld e t da blokere syntheziseren, vil det kun
være m uligt at anvende spacing melem 145,000
og 145,975 MHz, hvilket jo også er det område
repeaterne ligger i. Vi har ikke selv indført denne
blokering, man synes jo aldrig selv det er nød
vendigt med idio t-sikring , men eventuelle efterbyggere kunne passende tage sagen op!
Vi har nu begge i et halvt års tid anvendt den
beskrevne enhed sammen med syntheziseren fra
OZ august 1975, uden at der har været problemer
af nogen art, ligesom opstillingen også kørte al
lerførste gang vi samlede den.
Hvis byggebeskrivelsen følges, skulle der ikke
være problem er med at kopiere enheden, og lave
en sim pel én-knaps betjent spacing-enhed til
o m kring 1 0 kr.

S t y r in g o f s p a c in g e n h e d
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Målinger på PIN-diode dæmpeleddet fra
OZ JUNI 74 s. 211.
A f OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lynge.

Fig. 1
Den m ekaniske op b yg n in g af P IN -diode dæ mpeleddel.
Æsken er fra TEKO'. mens forpladeteksten er lavet som et
k o n ta k tk o p i (fo to) a fe n tuschkalke. - Både dette, og selve fo to 
g ra fie t e r g jo rt a f m anden der gem m er sig i de to sidste bo g
stave r i C R O M BO M (Ole M oller). H erudover dæ kker dette
m æ rkvæ rdig e navn over Carl Rasmussen og Ole Mikael
B randt. De to an dre h a r selvfø lgelig også væ ret med til at lave
m ålingerne.
S h u n tdiod erne ses ø verst, men seriedioden sidder m id t m el
lem stikkene, u m id d e lb a rt til højre fo r m idterskæ rm en.
' TEKO prof. serie, type 372 (26x50x81), men type 371
(26x50x53) s k ulle også være s to r nok. (M indre plads til styre
transistoren). - Er lagervare i A arhus Radio Lager.

Jeg vil i det folgende forsøge at trække det væ
sentligste ud af nogle m ålinger på et PIN-diode
dæ mpeled, opbygget elektrisk efter beskrivelsen
i OZ, og mekanisk som det frem går af fig. 1.
Forste del af artiklen er den oprindelige. - Her
efter fo lge r TR's kommentar, og til sidst et efter
s k rift der indeholder deraf afstedkomne nye
m ålinger.
DC styrespæ ndingens indflydelse.
Her måles fra 1 dB's dæ mpning (min.) ved 9 V
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styrespæ nding, til ca. 40 dB ved ca. 2 V - (maksi
m um dæ m pning) -10 0 MHz.
Ved 30 MHz var m aksim um dæ m pningen kun
ca. 21 dB.
Funktionen er ikke lineær. Det stejleste sted på
kurven (ved ca. 3 V styrespænding), svarer til ca.
11,5 dB/100 mV.
F rekvensafhæ ngighed.
Hvis referencen sættes til 10 d B ’s dæ mpning ved
10.0 MHz, ligger dæ mpningen indenfor ca. + / + 1
9

dB fra 20 til 200 MHz. Over 200 MHz er m ålin
gerne mere usikre, men det ser ud som om
dæ m pningen holder sig på ca. 10 dB, når man
går opad i frekvens (højeste målefrekvens = 350
MHz).
Indsæ tningsdæ m pningen (minim um ) er ca. 1
dB fra 20 til 200 MHz (200 MHz = højeste måle
frekvens), mens m aksim aldæ mpningen (ca. 40
dB) falder kraftig t under 100 MHz. (30 dB ved 80
MHz og ca. 20 dB mellem 50 og 10 MHz.
M inim um målefrekvens var 4 MHz, og her var
m inim um sdæ m pningen steget til 4,5 dB, mens
m aksim um var faldet til ca. 15 dB.
Im pedans.
Her måles standbølgeforholdet (SWR) ved 3 fo r
skellige frekvenser, som vist i tabel 1 .
H erudover måles SWR som funktion af dæ mp
ningen ved 100 MHz, - dårligste SWR (ca. 2,9) ved
ca. 15 dB 's dæ mpning.
O v e rs ty rin g /u lin e a rite t.
Her måltes 3. ordens IM (100-, 101- og 102 MHz)
med ref. i 100 ^V. Resultat: 70 dB, både med og
uden dæ m peleddet indskudt. - De 70 dB var altså
m åleopstillingens IM dæ mpning, mens PINdiode leddet ikke var i stand til at forvæ rre dette.
H erudover måltes gennemgangsdæmpningen
som en fu nktio n af inputspæ ndingen, - denne var
to ta lt ret indenfor det målte område (1mV til 1V
RMS, klem spæ nding).
Y d e rlig e re bem æ rkninger.
Alle m ålinger er foretaget ved normal stuetempe
ratur (21°C), - temperaturafhæ ngigheden blev
altså ikke målt. Det vides dog, at PIN-dioder
(ligesom andre halvledere) er ret tem peratur
afhæ ngige.

M ålingerne viser i øvrigt, at dæmpeleddet i sin
origin ale udførelse er uegnet til HF brug. - Jeg
må indrøm m e, at jeg uden videre gav PIN-dioderne skylden fo r dette, - uden at spekulere på
om der skulle kunne være andre årsager. Som
det ses af TR's kommentar, skal årsagen dog fin 
des et helt andet sted.
30
MHz

100

200

MHz

MHz

SWR v.
min. dæmp.

1,4

1,06

1 ,0 2

SWR v.
Max dæmp.

2,33

2,57

2 ,6

T a bel 1.
S ta n d b ø lg e fo rh o ld e t ved forskellige frekvenser/dæ m pninger.
M å lt i et 50 ohm s system. (Generator, SWR bro, dæmpeled, 50
ohm term inering).

TR ’s kom m entarer.
OZ 8 VL's m åliger viser, at attenuatorens dæ m p
ning falder ved lavere frekvenser, medens indsæ tningstabet stiger. Dette lyder um iddelbart
mystisk, hvorfor jeg harsat mig ned og regnet lidt
på det. PIN-dioder, som jeg har data på skulle
kunne anvendes ned til 1 MHz. Det er HewlettPackard type hp 5082-3080 og billigufgaven her
af, 5082-3379, der også fås fra Siemens under
betegnelsen BA379. Hvad finder man så ud af ved
næ rmere eftersyn?
Man kunne have mistanke til seriedioden, hvis
kapacitet vokser med faldende frekvens, sam ti
dig med at PIN-effekten aftager. Det viser sig
dog, at der skal adskillige pF parallelkapacitet til

Fig. 2. D æ m pningsled. opbygge t af PIN -dioder. som del af
AGC kre dslø be t i tun er indgang. HF-drosselspolen indsæ ttes i
sted et fo r den vandrette forbindelse m ellem de to 1 nF a fko b 
linge r.
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at fo rkla re dæ m pningsforringelsen, og det kan vi
ikke få. Hvad så?
Årsagen viser sig at kunne forklares ved den d i
rekte forbindelse mellem de to shuntdioder, af
koblet med en kondensator på 2 nF (2 stk. på 1 nF i
praksis). Dette er ikke en kortslutning på HF, og
regner vi lidt på, hvor meget signal, der kan lobe
udenom seriedioden ad denne vej, fås følgende
væ rdier, fe r frekvensen Xcer kondensatorens reaktans og A er dæ mpningen »nedenom« i dB:

sine forh old sre gle r ved opbygningen, som det
frem går af fotoet.

f MHz______ Xc ohm______ A dB
3
27
15
10
8
23
30
2,7
32
100
0,8
42

E fterskrift.
Selvfølgelig måtte TR’s teorier efterprøves, hvor
fo r jeg fik9A U (Allan) til at foretage nogle supple
rende m ålinger.
Resultatet af disse m ålinger frem går af tabel 2.
H erudover målte Allan IM ved lave frekvenser
(4, 6 og 8 MHz), men heller ikke her kunne PINdiode dæ m peleddet forvæ rre selve m åleopstil
lingens IM. (Samme IM (-60 dB) med en uden
dæ mpeled indskudt).
Så vil jeg slutte med at håbe, at en og anden
kunne få en idé, og med at takke TR og 9AU for
ve lvillig indsats.

Dette passer udm æ rket med de målte værdier,
og viser, hvor om hyggelig man skal være med at
spæ rre fo r forkerte signalveje i sådanne o p stil
linger.
Ved at erstatte ledningen mellem afkoblinger
ne af de to shuntdioder med en modstand eller
drosselspole (100 uH) bliver dæmpeleddet også
a nvendeligt på HF.
Til sidst er der indsæ tningstabet. Det rettes op
ved at forøge seriekondensatorerne fra de viste 1
nF (reaktans på 3 MHz = 27 ohm!) til 10 nF eller
mere.
N orm alt vil man få problem erne i den øvre
ende af frekvensom rådet, men der har 8 VL taget

L itte ra tu r.
1. S kolerapport om PIN-diode dæmpeled
(OZ 8 VL).
-Rapporten indeholder mere detaillerede op
lysninger om m åleresultater og -opstillinger,
men kun på det o prindelige dæmpeled.
2. Hewlett Packard Application Note 936.
High perform ance PIN attenuator for low cost
AGC applications.
Denne note indeholder beskrivelse af en lig 
nende PIN-diode attenuator, men mere interes
sant er en sam m enligning mellem IM og KM i PIN
attenuatoren i forhold til at AGC styret transistor
trin. (PIN attenuatoren er bedst).

M inim um

M aksim um dæmpn.

dæmpn.
Frekvens

10 nF/10nF

4 MHz

0,7 dB

9 MHz

1 nF

1 nF x dr

10 nF

10 nF + dr

15 dB

64 dB

28 dB

64 dB

0,7 dB

18 dB

60 dB

32 dB

61 dB

20 MHz

0,7 dB

22 dB

59 dB

51 dB

57 dB

30 MHz

0,7 dB

24 dB

58 dB

56 dB

55 dB

60 MHz

1 dB

24 dB

52 dB

41 dB

51 dB

100 MHz

0,7 dB

40 dB

49 dB

34 dB

49 dB

150 MHz

1 dB

42 dB

44 dB

42 dB

44 dB

T a bel 2.
9 AU s m å lin g e r på det m odificerede dæmpeled.
K olonne 1 nF + d r er m å lt på de t op rinde lig e dæmpeled. blo t
m ed en 470 \.iH drossel indsku dt mellem de to gennem føringsk ondensatorer. I k olon ne 10 nF er alle kondensatorer æ ndret til
10 nF (dog + 10 nF fo r gennem føringskondensatorerne = 11
nF), o g sidst, i k o lon nen 10 nF + d r.e r de 470 [iH in d sku d t igen.
OZ JANUAR 1978
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R ettelse

KREDSARRANGEMENTER
I he nhold til vedtæ gterne § 19 indkaldes her
med til kredsm edlem sm oder i nedenstående
kredse.
KREDS 1
M andag den 6. m arts kl. 20,00 i Radioam atø
rernes Hus, Teklavej, Kobenhavn.

ACCU-KEYER af OZ5RM.
Der har været stor interesse fo r Accu-keyer i decem ber-num m eret af OZ. De første print fo r
svandt som dug fo r solen. De resterende 25, som
kom fo r sent i første omgang, må venligst have
lid t tålm odighed. Nye print er bestilt til jer. ORX.
Der har desværre under rentegningen indsne
get sig 3 fejl i diagramm et:

KREDS 2
Tirsdag den 7. m arts kl. 20,00 i H elsingør afde
lings lokaler, L ille G odthåb. GI. Hellebækvej
63*. Helsingør.

P + -5 V

KREDS 4
O nsdag den 8. m arts kl. 19,30 i Næstved afde
lings lokaler, Fodby gl. Skole.
KREDS 5
Tirsdag den 7. m arts kl. (se program under
kredsarrangem ent kreds 5) i Ringehallen.
KREDS 6
Torsdag den 2. m arts kl. 20,00 på restaurant
V ikin g, Åbenrå.
KREDS 7
Tirsdag den 14. m arts kl. 20,00 på Hotel Ølgod,
Ø lgod, og torsdag den 16. marts kl. 20,00 på
Mågevej 10, H olstebro.
KREDS 8
Tirsdag den 7. m arts kl. 20,00 i Vejle afdelings
lokaler, Dæ m ningen 58, V ejle og torsdag den 9.
m arts kl. 20,00 i Å rhus afdelings lokaler, Frede
riks alle 164, Århus.

-lo

m
----------- 1

KREDS 3
S øndag den 29. januar kl. 10,00 i klubhuset
OZ4HAM, Østermarie.

U5A

U4B

Da der hersker tvivl derom, slår vi fast, at der
skal bruges flg. IC’er:
Ui +
+ Ug: 3 stk. IC type 7400
U3 + U4 + U5 : 3 type 7474
U7 : type 7410.

IC O M l
2 METER T O P K V A LITE T!

KREDS 9
O nsdag den 8. m arts kl. 20,00 i Å lborg afdelings
lokaler, Forchham m ersvej 11, Å lborg.
A lle m edlem m er af EDR, uanset m edlemskab af
lokala fdeling er, har adgang til disse moder
m od fore v is n in g af g y ld ig t m edlem skort (post
kvitte rin g ) til EDR fo r året 1978/79.
D agso rde n:
Valg af dirig ent.
B eretning om H B's arbejde i det forløbne år.
Forslag til debat.
O p s tillin g af kandidater til repræ sentant
skab (og HB).
5. Eventuelt.
1.
2.
3.
4.

Forslag til be handling under punkt 3 skal være
de respektive H B -m edlem m er i hæ nde senest 8
dage fø r modet.

R e k v ire r b ro c h u re o v e r IC O M -p ro g ra m m e t.

Vy 73. OZ4SX. Svend

- NORAD - ~
12

n.

08-96 01 88~
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QRA-locator og programmerbare lommeregnere
A f OZ1AVG, C arsten Petersen, Rosenvæ nget 3, 3400 Hillerød.
Her er et meget brugbart værktøj for radioamatø
rer med program m erbare lommeregnere (eller
større »dataanlæg«, hee).
Ved at indkode m odstationens QRA-locator
kan man, udfra givne begyndelsesbetingelser
(initaliseringer), udregne distancen i km til ham.
Lignende program m er, har jeg erfaret senere,
er beskrevet fo r 2 typer Hewlett-Packard regne
m askiner i Radio Com m unication i maj-76 for
HP-65 og i aug.-76 for HP-25. Disse maskiner
bruger Om vendt Polsk Notation, og ejere af ma
skiner med andre notationer, som f.eks. SR-52
og SR-56 fra Texas Instruments, kan derfor ikke
bruge disse program m er. Desuden mener jeg,
fo r den sidste artikels vedkommende, at inddata
form atet er noget forvirrende, idet der er 3 bog
stavkoder med 6 indtastninger, og desuden reg
ler fo r disse indtastninger (faktisk en 4'de kode).
HP-ejere læs derfor videre, det kan gøres smart.
Formlerne, der bruges i den slags beregninger,
beskrevet i vores OZ-75 p172 og QRA-locatoren,
som alle bor kende og bruge, findes forklaret i
OZ-76 p.107 (af OZ4TV og OZ 6 IP).
I denne artikel beskrives et program udarbej
det fo r SR-56, hvor inddata, synes jeg, er sim p
lere. Der er 2 bogstavkoder, og de 5 inddatakoder
består af QRA-locatoren indtastet sekventielt,
som man skriver og siger den. Er f.eks. en række
QSO'er kørt fra GP02j (55,94 N 12,33 0), ind
tastes denne bredde- og længdegrad i decimaltal
i lagerregister 0 og 1. Korsel af program m et fo re 
går da efter følgende recept:
1) Koden fo r de to forste bogstaver findes i tabel
1 og indtastes.
2) Tallet i koden indtastes, som det er.
3) Den sidste bogstavkode findes i tabel 2.

Tabel 1.

Bogstav

Kode

a

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

b

c
d
e
f

g
h

i
i
k
I
m

Bogstav

Kode

n

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0

P
q
r

s
t
u
V

w
X

y
z

Der gæ lder at ræ kke-index indtastes først, og
derefter søjlekode.
Idet R/S står fo r at program m et skal køre, ind 
tastes f.eks. GQ71c som:
6 R/S, 16 R/S, 71 R/S, 2 R/S, 3 R/S.
Herefter står distancen mellem den valgte udgangs-QTH (GP02j) og GQ71c på displayet, og
kalkulatoren 0-stilles ved endnu et tryk på R/S.
Kendes i stedet længde og bredde fo r m odstatio
nen, indtastes derim od:
GTO 61, bredde STO 2, længde R/S
og distancen udlæses på displayet.
F o ra t program m et skal køre rigtigt, må følgen
de tal være indlæ st før brug:
4 1-1/4 8 STO 2, STO 7 samt -1 /3 0 STO 3, STO 8 .
Disse tal gør at distancen beregnes til midten af
lokalfeltet, desuden må om regningen mellem
grader og kilom eter på jordoverfladen indtastes
som: 111.12, STO 4.
Det fæ rdige program får således følgende ud
seende:

Tabel 2.

3

h

a

b

2

g

j

c

1

f

e

d

1

2

3
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Linie
Linie
Linie
Linie
Linie
Linie

1-17
18-33
34-53
54-74
75-89
90-99

x 2 = SUM 3 R/S SUM 2 R/S STO 6 + 9 = - 1 0 =
INT + 8 = INV SUM 2 RCL 6 ^ 1 0 = INV INT X = t
3 7 x 1 0 - 1 = - 5 = SUM 3 R/S - 2 4 = SUM 2
R/S - 1 5 + RCL 3 - RCL 1 = COS x RCL 0 COS +
RCL 2 SIN x RCL 0 SIN = INV COS x RCL 4 = R/S
RCL 7 STO 2 RCL 8 STO 3 R/S RST
13

og en kørselsprocedure er følgende:
1) Tænd fo r maskine, hee.
2) Indtast program m et, og kontroller de opgivne
linienum re under indtastningen.
3) A nbring de nødvendige tal i lagrene 0 ,1 ,2 , 3,
4, 7, 8 .
4) Indtast QRA på m odstationen, som beskrevet
i et foregående afsnit.
5) I tilfæ lde af problemer, kontroller indtastning
af program , før du sm ider din regnemaskine
væk.
Nu er alting jo ikke lutter lagkage, programmet
gæ lder nem lig »kun« i den zone (A-Z)x(A-Z),
hvor OZ-land ligger. Køres forbindelser:
1) vest fo r Greenwich ca. 1000 km
o g /e lle r syd fo r 40° N ca. 1700 km
gæ lder z = - 1 , y = - 2 osv. i henholdsvis første
o g /e lle r anden bogstavkode
2) øst fo r 50° 0 ca. 2500 km
o g /e lle r nord fo r 6 6 ° N ca. 1000 km

POWER!
POWER

POWER!
SUPPLYI!

POWER!

POWER!

POWER

SUPPLYM

gæ lder tilsvarende a = 26, b = 27 osv.
Program m et regner derfor rig tigt i mere end
alm indelige D X-forbindelser, og skulle det ende
lig gå helt »galt«, kan man måske lokke længdeog breddegrad (sydlig bredde og vestlig længde
regnes negativ jfr. OZ4TV) ud af super-DX'en, og
begynde i STEP 61 i regneprogrammet. Yderli
gere dokum entation fo r dette kan evt. gives i fo r
bindelse med testerne, hvor jeg sikkert er aktiv.
S luttelig skal det nævnes, at jeg pusler med en
ide om, på grundlag af en del af QRA-koden, at få
udlæ st antennevinkel til modstn. Der skal lige
som i det beskrevne program bruges sfærisk tri
gonom etri i beregningerne, der gælder:
sin (a) = cos (modstn bredde) x sin (forskel i
længde) /sin (d)
d = distance mellem stn i grader.
Men jeg mener og håber, at der er mange andre
m uligheder i en sådan program m erbar lom m e
regner.

Vi kan ikke sæ lge dig »HC Ørstedsvæ rket«. men næsten.
S trø m forsyninge r fra 1 A til 40 A, leveres til priser, hvor alle
kan deltage, og med fu ld t professionelle data.
Eks.: R ipple ved 0 A = 60 uV
Eks, R ipple ved 20 A = 200 uV
Eks. U dgangsim p. v. 1 A supply = 20 m illiohm
Eks. U dgangsim p. v. 20 A supply = 2 m illiohm
PS 020 Pow er system :
fæ rdigbygged e 5 am p ............................
10 am p ..........................
15 am p ..........................
20 am p ..........................

u. instr.
455.90 kr.
739,80 kr.
857.90 kr.
919,80 kr.

M o n te re d e og te s te d e k its in deholdende :
Pow er su p p ly p lus tra n sfo rm a to r.
PS 015 la borato riestrø m fo rsyning 1 am p .
PS 016 la borato riestrø m fo rsyning 2 am p .
PS 017 Power supply 3 am p ......................
PS 018 Power supply 4 amp ......................
P S 0 1 8 "P o w e r supply 5 amp ......................

m. instr.
585,00 kr.
868,80 kr.
983,90 kr.
1045,80 kr.

Ram m en om en go d k o n s tru k tio n

g
BJA print »Modul-kabinet«
195.30
223.30
234,20
267.30
276,90

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

M o n te re d e k its in d eholdende :
S ty re p rin t, b o o ste r, tra n sfo rm a to r, la d ekonde nsator, ensretter.
Power sup p ly 10 amp ............................................................. 466,80 kr.
Power supp ly 15 amp ............................................................. 584,90 kr.
Power supp ly 20 amp ............................................................. 646,80 kr.
A lle pow er supp ly indeholder: Remote sense, fold back begræ ns
ning, rem ote shute down.
Priserne er incl. moms. Forsendelse: Efterkrav, eller ved foru dbeta
ling; p o rto frit, sam t m inus 2 % fo r kontant.
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BJA print ApS
E jb o p a rken 11
4000 R oskilde
Telf. (03) 36 14 35
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Fremstilling af forplader og trykte kredsløb
a f OZ5PZ, P. K. S. Rosenbeck, M osbæ ksvej 29, Skivum, 9240 Nibe.
Jeg skal i det følgende forsøge at beskrive en,
synes jeg, fo rholdsvis nem måde at frem stille fo r
plader og trykte kredsløb på. Udgangspunktet er
AGFA’s fotokopisystem PPCN C opyproof samt
C opyrex 20 negativ system for printfrem stilling.

C opyproof systemet føres af de fleste større
fo rre tn in g e r med kontorartikler. Copyrex 20 ne
gativ system forhandles af Fa. Radio Parts A/s, Kø
benhavn. Copyrex 20 negativ systemet består af
følgende dele:

a t* "* * * *
p p p H " ''

Type
C opyrex
Copyrex
Copyrex
C opyrex
Copyrex
Copyrex
C opyrex
C opyrex
C opyrex

GN 20
GN 20-6
GN 20-6
GN 20-14
RN 20
RN 20/30
GN 20 B
GN 20 B
kontrolkile

A nvendelse
Forsøgssæt
Photoresist
Photoresist spray
Photoresist
Fortynder
Stripper
Fremkalder, sort
Fremkalder, sort
(gråkile)

Desuden findes fotoresist, frem kalder og fo r
tynder i 10 liters dunke. Der findes også et Copy
rex 30 system fo r krævende printfrem stilling,
men dette system er dyrere i anskaffelse, da det
kun forefindes i 1 0 liters beholdere.
Til indledende forsøg med GN 20 systemet kan
man anvende et forsogssæ t, Radio Parts nr.
752500, som indeholder fotoresist, fortynder,
frem kalder og stripper.
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B eholder/Ltr.
1 + 3 x 0,25
1 ,0 0

0,25
1 ,0 0
1 ,0 0
1 ,0 0
1 ,0 0

5,00

Radio Parts nr.
752500
752510
752505
752520
752530
752570
752563
752564
752675

F orplader kan frem stilles på mange forskellige
måder, og her skal forsøges forklaret nogle
måder, som jeg selv med held har anvendt.
Man frem stiller ved hjælp af Copyproof-serien
en film med sort tekst, som derefter placeres en
ten foran på kabinettet bag ved en plexiglasplade
e lle r mellem 2 plexiglasplader, hvoraf den ene
kan være farvet. Den sidste m ulighed gør, at man
kan belyse skalaen bagfra og således se teksten
15

På fo to ses anvendte kopim askine sam t anvendte papir.

selvom det er mørkt i lokalet. Sidste mulighed
kræ ver dog, at man anvender en negativ transpa
rent, da det ellers vil være forpladen, der er op
lyst, og bogstaverne der er mørke. Dette kan selv
fø lgelig også være sm art i nogle tilfæ lde.
En anden måde at frem stille forpladen på er at
fo tografere direkte på kabinettets forplade, h vil
ket jeg har g jo rt med stort held. Man anvender
f.eks. en alum inium splade i U-facon, se foto, eller
bare en plade som forplade. Bogstaver og øvrige
tegn overføres på en kalke bestående af tegnepapir, de kan også skrives på denne kalke med
tusch. Dette papir fotokopieres ved at lyse gen
nem kalken op på hindesiden af filmen, belysn ingstid ca. 4 -6 sekunder, herved får man en po
sitiv film , der kopieres endnu en gang, og man får
nu en negativ film , som anvendes til at belyse
em net igennem. Vedrørende yderligere detaljer
ved frem stillin ge n af film en, se senere i artiklen.
Efter frem kaldelse og tørring vil forpladen nu
frem træ de som før, men med påførte bogstaver
og tegn i sort tekst. Denne tekst er, når den er tør,
m eget slidstæ rk og kan yderligere, hvis ønskes,
overtræ kkes med en tynd hinde af selvklæbende
plastfilm , film o lux, som kan købes i boghandler
og fo rre tn in g e r med kontorartikler. Herved op
nås beskyttelse af forplade, m ulighed for at
skrive med fedtblyant eller spritpen, samt ud
viske dette igen uden at forpladen bliver grim
deraf.
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Skal man bruge små skilte eller forplader an
vendes en glasfiberplade i den fornødne dim en
sion, denne belyses og fremkaldes som ved
p rin tfre m stillin g . Når printpladen så er færd ¡gæt
set, få r man en grøn glasfiberplade med sort
tekst, se foto. Denne glasfiberplade kan også, for
at undgå snavs og ridser, beskyttes ved at over
træ kke den med film olux.
F re m stilling af film til p rin t og forplader.
Til at frem stille film ene anvender man en fo to ko 
pieringsm askine af den gamle type med væske,
se foto. En sådan maskine kan nemt erhverves
fo r et par hundrede kroner. Denne type maskine
m uliggør, at man også kan tage kopier direkte fra
boger, tidsskrifter, ja, endog fra en anden p rin t
plade man ønsker kopieret.
A n ven d te m ate ria le r til fre m stillin g af film .
C opyproof neg. papir AGFA type PPCN
C opyproof film
AGFA type PPF
Frem kalder (til kopim.) AGFA type CP 295 B
Hvis man yderligere anskaffer sig nedenståen
de m aterialer, har man det også således, at man
kan frem stille en alm indelig fotokopi.
Negativ medium papir AGFA type CRMU
Positiv papir
AGFA type CRPU
Samme frem kalder som ovenfor kan snildt an
vendes i dette tilfæ lde, således at man undgår at
skifte væske.
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A nven dte C opyrex m aterialer: Fra venstre fø rst lak i spraydåse,
d e re fte r s o rt frem kalder, fortynder, fotolak GN-14 sam t lak
fjerner.

F re m stillin g af positiv film fra tid sskrift ellerbog.
C opyproof negativ PPCN lægges på kopim aski
nens glasplade med lysfølsomme hinde opad og
printteg n in g fra tid sskrift eller bog vendende
nedad mod hinden. Derefter belyses gennem ne
gativ og op på printtegning, (refleksionsm etoden). Belysningstid 4-6 sekunder. Nu tager man
et stykke film , PPF, og lægger mod hindesiden af
det belyste negativ, fører dem sammen gennem
slidserne på kopim askinen således, at der kom 
mer væske mellem dem. Når disse to emner nu
kom m er ud gennem de roterende valser er de
sammenpresset, og skal nu ligge i kontakt med
hinanden i ca. 1 minut, hvorefter de adskilles, og
der frem kom m er en film i positiv udførelse, d.v.s.
en klar film med sorte baner. Hvis man skal bruge
en negativ film , gemmes den gule negativ og tø r
res. Den positive film , der fremkommer, skal nu
skylles i rindende koldt vand i ca. 5 m inutter og
tørres, hvorefter den er klar til printfrem stilling
efter positiv 2 0 metoden eller anvendelse som
forplade bagved plexiglas.
Kopi fra anden printplade.
Den printplade, man onsker at kopiere, lægges
på glaspladen med printsiden opad. Ovenpå og
med hindesiden mod printbanerne lægges et
OZ JANUAR 1978

stykke PPCN negativ papir, og der belyses gen
nem printpladen op på negativet. Belysningstiden er ikke kritisk, men der skal i hvert fald bely
ses i m indst 5 m inutter. Kobberbanerne vil nu
spæ rre fuldstæ ndig fo r lyset, og der vil trænge
lys gennem glasfiberpladen, hvor der ikke er
kobberbane, og man vil nu igen ved kopiering,
som fø r med en PPF film , atter få en positiv film
med printteg n in g på.
F re m stilling af negativ film .
Negativ film frem stilles ved at man tager det tø r
rede PPCN negativ fra før, uden at sætte fingre på
dette, når dette er blevet tørt, lægger man det på
kopim askinens glasplade med den sværtede si
de opad. Ovenpå lægger man et stykke PPCN ne
gativ med den lysfølsomme hinde nedad mod det
sværtede negativ. Nu belyser man dette negativ i
30-40 sekunder, tager det derefter og lægger
sammen med en PPF film , kører disse gennem
kopim askinen, og lader dem herefter forblive i
kontakt med hinanden i ca. 1 minut. Derefter ad
skilles de, og man har nu en negativ PPF film.
Filmene skal efter kopiering lægges i koldt
vand i ca. 5 m inutter fo r at undgå hvide streger,
som giver uens eksponering under belysningen
med u ltra io let lys. Angående tørring af filmene
17

Til venstre er vist p rin t i p o s itiv tegning. Til højre samme p rin t
teg ning, men nu o v e rfo rt til negativ film.

efter vandbad foretages dette let ved at bruge en
tøjklem m e og hænge film ene op i det ene hjørne,
så vandet kan dryppe af. Tørringen fremskyndes
væ sentlig ved at hænge dem over en radiator
e lle r ved at bruge varm estråler fra en højfjelds
sols infrarøde del.

prim eret luft, eventuelt med en fnugfri klud. Til
slut kan man tørre pladen med en fnugfri klud
dyppet i copyrex GN 20 fortynder. Alum inium s
plade kan også med held poleres til en smuk
overflade ved at anvende ståluld, se foto af fo r
plade.

K la rg ø rin g af emnet.
Inden man påfører lysfølsom lak på print eller
alum inium splade skal disse renses for snavs og
fedtstof. Gode resultater opnås ved hjælp af
pim psten, w ienerkalk eller skurepulver, men fin t
ståluld kan også anvendes. Man må dog ved stål
uld passe på, at der ikke sidder nogle fnug til
bage, når lakken påføres, da man ellers nemt kan
kom m e ud fo r printbrud, hvor der liggeren sådan
stålkore.
Kemisk forbehandling af overfladerne har en
gunstig virkning fo r hindens vedhæ ftning, hvor
der stilles høje krav til ætsningen. Man kan dyppe
pladen i 1 del koncentreret saltsyre (37%) og 3
dele vand i 30 sekunder. Herefter renses pladen i
rindende vand og tørres ved hjælp af oliefri,
kom prim eret luft. Alum inium splade renses i kautisk soda (5%) 50 gr. natrium hydroxyd oplost i 1
lite r vand. Dyppetid ved stuetem peratur 1-2 m i
nutter. Efter neddypning skylles pladen under
rindende ko ld t vand og tørres med oliefri, kom 

P åfø ringsteknik.
C opyrex GN 20-6 i spraydåse påføres nemt, idet
man læ gger emnet på et plant underlag og deref
ter sprøjter med en afstand af 15-25 cm. Der
begyndes i en af enderne på emnet, spraydåsen
føres jæ vnt fra side til side og samtidig frem mod
den anden ende, til hele pladen er jævnt dækket
med et lag lak. Påføringen kan foretages i alm in
delig belysning samt dagslys (ikke solskin), blot
må man, såsnart lakken er påført, lægge emnet til
tørre et sted, hvor der ikke forefindes ultraviolet
lys, f.eks. i et skab eller en skuffe. Lakkens tørre
tid er ved stuetem peratur ca. 15 minutter, og
em net er efter denne tid klar til eksponering.
Påføring af Copyrex GN 20-14 fra beholder er
lid t mere besvæ rlig end med spraydåse, men g i
ver lige så gode resultater. Desuden er det b illi
gere, idet et kom plet forsøgssæt kun koster
o m kring 75 kroner. Man tager et lille bæger af
metal eller syrefast plastic og hælder netop så
m eget fotolak op, som man har beregnet, man
skal bruge til emnet. D ereftertager man en 10-20
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F o rplade fre m s tille t a f p o s itiv film bafved plexiglasplade.

mm bred pensel, dypper denne i lakken, stryger
den henad pladen med jævne strøg, indtil den er
dæ kket overalt. Til slut trækkes emnet over med
jævne, gennemgående strøg, indtil emnet er
jæ vnt dæ kket med lak.
E ksponering.
Som lyskilde til belysning anvendes som før
næ vnt u ltraviolet lys, og alle sædvanlige lyskilder
med max. ultraviolet udstråling kan benyttes,
f.eks. kulbuelam per, xenonlam per, kviksølv
dam plam per, ultraviolette neonrør, xenon-lys
sto fro r samt alm indelige højfjeldssole, se foto.
E ksp on e ring sko ntro l.
Der kan ikke gives bestemte regler fo r ekspone
ringstiden på grund af lyskildernes forskellige
indhold af ultraviolet lys og lyskildens afstand,
hindens tykkelse og film ens absorption af ultra
viole t lys. Den optim ale eksponering må derefter
bestemmes udfra de aktuelle arbejdsbetingelser.
Jeg kan anbefale følgende arbejdsmetode:
Nogle stum per plader påføres hinde, og man
eksponerer dem med mellemrum på ca. 15 se
kunder trinvis med stigende eksponeringstider.
Pladerne frem kaldes forskriftsm æ ssigt i Copyrex
GN 20 frem kalder. Ved tilstræ kkelig eksponering
er den frem kaldte hinde glat lukket og haren me
ta llisk glans. For lidt eksponerede hinder har ef
OZ JANUAR 1978

ter frem kaldelsen et stum pet og mat udseende
eller løsnes allerede fuldstæ ndig fra underlaget
under frem kaldelsen.
En anden m etode som hurtigere kan gennem
føres er, at man fra AGFA anskaffer sig en prøve
kile, en såkaldt fotografisk gråkile, og belyser
gennem denne i relativ lang tid, f.eks. 4 m inutter,
hvorefter man frem kalder emnet. Efter frem kal
delsen kan man nu se det trin, der er glat lukket
og har m etalglans. U dfor dette felt på gråkilen
aflæses en talfaktor, som m ultipliceret med den
anvendte eksponeringstid angiver den korrekte
belysningstid.
Med en Philips højfjeldssol og et alm indeligt
vinduesglas skal der belyses i ca. 50 sekunder i
en afstand af ca. 30 cm. Dette svarer til den af
stand, der bliver når klappen på højfjeldssolen er
nedslået og emnet er anbragt um iddelbart foran
denne.
F rem kaldelse og farvning.
Copyrex GN 20 hinder fremkaldes med Copyrex
GN 20 B (Black) frem kalder. De ueksponerede
dele af hinden opløses under fremkaldelsen, og
de eksponerede dele farves samtidig sorte. Frem kaldelsestiden er 2-3 minutter, afhængig af
hindetykkelsen. Fremkaldelsen kan udføres ved
at man tager en bakke af metal eller syrefast
plast, hælder så meget frem kalder op, at pladen
19

E k s p o n e r in g s k o n tr o l

m e d g r å k ile .

lige kan dækkes. Hvis man arbejder med meget
fine streger, kan det anbefales at have et frisk bad
til at give emnet en sidste afpudsning i, idet dette
sikrer, at også den fineste streg fremkaldes.
Efter frem kaldelsen skylles pladen under en
hane med rindende koldt vand i 30-60 sekunder.
Vandet fjernes derpå helt ved hjælp af oliefri,
kom prim eret luft. Herefter tørres pladen indtil
hinden er helt tor, og pladen er nu klar til æts
ning.
Hvis man ikke arbejder med meget tynde stre
ger, er det tilstræ kkeligt med det første bad. Man
kan anvende samme bad mange gange, blot man
hæ lder det op på en lufttæ t beholder så snart,
man er fæ rdig med at fremkalde, idet væsken
ikke må udsættes for luft gennem længere tid.
Har man ikke trykluft til rådighed, må man nø
jes med at ryste vandet af pladen og derefter tørre
denne på radiator eller lignende varmekilde. Det
te gæ lder dog ikke ved forplader, idet indtørrede
vandpletter ellers vil blive kendt på pladen. Man
kan meget nemt lave sig et lille trykluftsanlæ g,
hvis man ikke har tryklu ft til rådighed, idet man
tager et kasseret køleskab og afm onterer kom 
pressoren fra dette. Denne forbindes sammen
med en trykbeholder, f.eks. en tom gasflaske, og
man har nu tryklu ft til rådighed. En anden m ulig 
hed er, at man anskaffer sig et kompressorhorn
til en bil og bruger kompressoren derfra til at lave
try k lu ft med.
A fdæ kning og retouchering.
Skulle der, når man har frem kaldt pladen, være
opstået p rintbrud eller to baner rører hinanden,
skal man ikke fortvivle over dette, idet man i forste tilfæ lde b lot tager en spritpen og reparerer
20

brudet. I det andet tilfæ lde tager man en nål eller
anden spids genstand, ridser lakken væk mellem
banerne således, at ætsevæsken frit kan komme
til metallet.
Æ tsning.
Kopier på Copyrex GN 20 er karakteriseret af de
res frem ragende skarphed. Kopierne er fri for
slor og kan derfor ætses uden forudgående fje r
nelse af sloret. Hinden er fuldstæ ndig resistant
over fo r jernklo rid , salpetersyre og saltsyre med
brintove rilte i de koncentrationer, der alm inde
ligvis bruges. Elektrolyse ætsemetoder kan også
benyttes.

F jernelse af hinden.
Det er ganske let at fjerne både den eksponerede
og den ueksponerede Copyrex 20 hinde med en
blod borste eller klud og oplysningsm iddel. Her
kan bl.a. anvendes benzene, benzol, tuluol, xylol,
petroleum eller serviol. Lakken kan også fjernes,
efter at man har boret huller i printet, med ståluld
og lid t håndarbejde. Dette indebærer, at man
sam tidig får afpudset eventuelle grater fra boret i
kobberoerne. T ilslu t påføres lodde og beskyttelseslak, og pladen er klar til m ontering af kom po
nenter.

Forplader.
Frem stilles på den måde at man, efter at have
lavet film en med tekst, m onterer denne bagpå en
glasplade i passende størrelse med den sværte
de side bort fa glaspladen. Pas på ridser i filmen.
Skulle man im idlertid have lavet ridser, kan disse
OZ JANUAR 1978

Forplade fre m s tille t ved direkte overføring fra negativ film på
alum in iu m sp la d e i U-facon.

P h ilip s h o jfje ld s s o l vist k la r til be lysning a f printplade, dæ kket
a f ne g a tiv film og op spæ n dt i ram m e a f kryd sfiner og glas.

repareres ved udfyldelse med tusch eller tilsva
rende sort dækningsfarve.
Ø nsker man på en forplade ikke et ord eller tal,
som i forvejen er på filmen, fjernes dette ved, at
man inden belysningen afdæ kker forsiden af
glaspladen med sort tape over tallet. Det skal be
OZ JANUAR 1978

mærkes, at der ikke må læ ggesen glasplade m el
lem film og emne, idet man da vil få en meget
ulden og d obbelt tekst, jæ vnfør lysets brydning i
glas. Det skal også bemærkes, at filmen har en
blank side og en sværtet side. Den sværtede side
skal altid vende nedad mod emnet, da man også
21

Foto visende hvorledes man er i stand til a t anvende et stykke
g la s fib e rp rin t til forplade.

her vil få en afstand mellem emne og baner, og er
det tynde baner, bliver de endnu tyndere, idet
lyset også her brydes ind under sværtningen.
A d varse l.
Pas på når du arbejder med førnævnte væsker,
da de er m eget farlige at indånde i større mæng
der, da de bl.a. indeholder xylol. Det kan også
være katastrofalt, hvis man kommer til at spilde
på gulv eller bord, så er man sikker på at ryge
uklar med xyl, da frem kalderen frem bringer nog
le dejlige sorte og grønne pletter, som praktisk
ta lt ikke er til at fjerne igen. Undgå også at få
noget på fingrene, da det også her er vanskeligt
at få af uden at fjerne fingrene med, så derfor,
brug eengangshandsker og sørg fo r et skåneunderlag på bordet, samt god udluftning. Væskerne
må ikke komme i nærheden af åben ild eller ste
der, hvor der er fare fo r gnistdannelse. De har et
22

flam m epunkt mellem 22 og 40 grader celsius, så
derfor, pas g od t på.
Der har tid lig ere i OZ været beskrevet metoder
fo r p rintfrem stillin g, men jeg anser stadigvæk
om talte m etode fo r at være den letteste måde at
lave p rint på, idet man undgår mørkekammerar
bejde. Desuden har den anvendte film her meget
større dim ensioner, nem lig 21 x30 cm i forhold til
f.eks. den af OZ1AM anvendte film på 13x18 cm,
dette indebæ rer at man kan frem stille meget
storre p rin t og forplader.
Eneste ulempe som jeg synes, der kan være, er
anskaffelsen af kopim askine og papir, men disse
u d g ifte r kom m er ret h urtigt ind igen. Jeg kan fo r
tæ lle, at jeg igennem de sidste 5-6 år harfrem stillet adskillige hundrede print og forplader i man
ge fo rske llig e størrelser. Hvis man synes, at det er
fo r meget at investere fo r at kunne lave print, kan
flere amatører jo slutte sig sammen om en maskiOZ JANUAR 1978

M u lig e fe jl og deres afhjæ lpning.
Fejl

Årsag

Ingen glat hinde efter sprøjtepåføring - (ham m ervirk
ning) eller glat, men ujævn
hinde (»skyet«)

-U tils træ k k e lig opløst resist
- For høj eller fo r lav r.p.m.
af sprøjteapparaturet
- For hurtig frem føring fra
sprøjtepistolen

- S tø r r e oplø sningsforhold
af resisten (6:4 eller 1:1)
- Korrekt r.p.m. (100-120)
- Frem føringskapaciteten
mellem 20 og 30 cm /m in.

Mat kopi efter frem kaldel
sen (ikke blank)

- U tilstræ kkelig ekspone
ring
- P rintet renset med varmt
vand efter fremkaldelsen

- Længere eksponering
- Brug koldt vand

Hinden er helt eller delvist
løsnet under fremkaldelsen

- Undereksponering

- Længere eksponering

Kopien har en svag farvning

- Hinden fo r tynd
- Fremkaldelsen fo r kort
- U dpint frem kalderv. skål
frem kaldelse

- Tyndere hinde
- Længere frem kaldetid
- Brug frisk frem kalder

- Forurening af hinden un
der påføringen
- Hinden fo r tyk
- Ikke punktlyskilde til ek
sponeringen
- Kopifilm en forurenet

- V æ r opm æ rksom på støv
- Tyndere hinde
- Brug punktlyskilde

Delvis små h uller - (hvide
prikker) på rasterkopier

Afhjæ lpning

- Brug eksponeringsspalte
på 1 0 - 1 2 mm

Ujævn æ tsning

- For kort frem kaldetid
- U dpint frem kalder
- U tilstræ kkelig skylning
med vand,
-U tils træ k k e lig densitet af
kopifilm en

-

Skarpe punkter i højlysene
æ tser ikke

- Punkter på kopifilm en v i
ser utilstræ kkeligdensitet
- For bred eksponeringsspalte

- Skarpe punkter skal have
tilstræ kkelig densitet, 3,0
- B r u g eksponeringsspalte
på 1 0 - 1 2 mm

Den krævede ætsedybde er
ikke nået

- Hinden fo r tynd
- Hinden er blevet ætset um iddelbart efter frem kal
delsen

- Tyndere hinde
- Forlæng tiden mellem
frem kaldelse og ætsning,
ca. 30 min. Husk fo rb e 
handling og ekstratørring
når stålcylindrene ætses
med salpetersyre

Gennem brud under æ ts
ningen - (gennem brud af
hinden på tætte steder, h ul
ler)

- Hinden fo r tynd
- Ødelæggelse af hinden
under kopieringen

- Tyndere hinde
- Der skal være rent under
kopieringen
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Længere frem kaldetid
Brug frisk frem kalder
Mere intensiv skylning
Filmen bør have en m in i
mum densitet på 3,0
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ne, eventuelt på foreningsbasis, hvor så hver lo
kalafdeling af EDR investerer i en maskine, som
så kan benyttes af medlemmerne.
Prisen på papiret er lid t dyrt i starten, idet man
skal købe 1 0 0 stk. af hver slags, men man må så
tæ nke på, at det er A4 størrelse, så sammenlignet
med andre typer, bliver det ca. samme pris. Man
behøver ikke bruge et helt A4 hvergang, man
laver en kopi, idet man kan klippe lige netop det
stykke, i A4 længde, man har brug for, se foto
med højfjeldssol.
Sam tidig med at man kan lave print og fo rp la 
der, har man jo også m ulighed for at lave alm in
delige fo tokopier, og det må jo også anses som et
s to rt plus. Endelig er der m angfoldige andre mu
ligheder med sådan en maskine, idet man jo også
har m ulighed fo r at frem stille forskellige tegnin
ger etc. i kobberplade og andre metaller.
Det skal bemærkes, at det kun er et spørgsmål
om kopim askinens størrelse, fo r at frem stille
p rin t i store størrelser, idet omtalte papir og film
fås både i A3 og A2 størrelse, hvilket jo skulle
være stort nok til de fleste print frem stillet af
amatører.

Af litteraturhenvisninger vedrørende forplader
og p rin tfre m stillin g kan jeg henvise til følgende
a rtik le r beskrevet i OZ, nemlig:
OZ ju li 1971, side 289: Forplader.
OZ februar 1972, side 47-^48:
Fotokopiering af print, OZ4RH.
OZ marts 1972, side 87-88:
Fotokopiering af print 2 af OZ5RB.
OZ maj 1976, side 173-175: Fotoprint af OZ1AM.
I skrivende stund har nogle af de anvendte pa
p irer fået nye benævnelser, hvilket gælder PPCN,
der er blevet til CPP, samt PPF, der er blevet til
CPF. Priserne på omtalte papirer og væsker
opgives til følgende:
100 stk. CPC (PPCN) str. A4 - 180,40 + moms
100 stk. CPF (PPF) str. A4 - 168,85 + moms
2 1/2 lite r CP 295B frem kalder 19,20 + moms
0,25 literG N 20-6 i sp raydåse-ca. 35,00 + moms
100 stk. CRMU størrelse A4 - 52,80 + moms
100 stk. CRPU størrelse A4 - 25,05 + moms
Sidstnæ vnte 2 typer papir, der før hed CRM og
CRP, anvendes udelukkende til fotokopiering af
a rtik le r og andet fra blade og bøger.

C5 2 M

C 8 /7 0 cm
JA Y B E A M

C 5 /2 M lo d re t ru n d s trå le r fo r 2 m ete r i
g la s fib e r. - G ain 7,0 d B i, læ ngde 4,0
m, in c l. s tå lb e s la g ............. kr. 525,00

D15/1296

iW e

C 8 /7 0 lo d re t ru n d s trå le r fo r 70 cm i
g la s fib e r. - G ain 10,0 dB i, læ ngde 3,2
m, in c l. stå lb e sla g ............. kr. 595,00

D 15 /1 29 6 - den læ nge ve n 
te d e nyhed til 23-cm er e n 
d e lig på lager. Gain 1 7 ,2d B i
P r i s ..................... kr. 445,00

□

R e k v ire r ka ta lo g o ve r JA Y B E A M s sto re a n te n n e p ro g ra m fo r 2 m, 70 cm og 23 cm.
Vy 73, OZ4SX, Svend

NORAD
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Lønstrup
9800 H jørring

08-96 01 88
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Lidt mere for begyndere om antenne og
antennetilpasning (14 MHz).
A f OZ1BIU, Jørgen Hansen, Birkedal 7, 2800 Lyngby, Denmank.
I julenum m eret af OZ 1976 fik jeg godkendt en
a rtikel af den strenge redaktør om en målebro.
Desværre blev m it kaldesignal forkert anført. For
at få lejlighed til at bringe det rigtige call frem 
sendes hermed en lille tilføjelse.
Hos m ig er det småt med lommepengene og
jeg er derfor henvist til »gør det selv« metoden.
M in antenne er derfor opbygget som vist på fig. 1.
h— » H
@

i

= ^ S )2

Tw in-lead fodekabel.

Som isolatorer er anvendt PVC-rør (elektriker
rør). Den kunstfæ rdige samling på midten er
u dfø rt af glasfiber (printplade, hvor kobberbe
læ gningen er fjernet). Antennetråden er alm in
delig isoleret PVC-tråd, som ikke trækkes for
hårdt op. Nedføringen er twin-lead 75 ohm, der
fås i næsten alle radiobutikker. Da der er tilpas
ning mellem antenne og fødekabel, skal fødekabellæ ngden ikke tilpasses. Denne nedføring er
nem at arbejde med. Man kan næsten altid finde
en spræ kke at »fiske« dette fladkabel igennem.
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D riftse rfa rin g e r.
Den om talte antenne blev tilsluttet en hjemme
strikket transistorsender. Til min store tilfre d s
hed konstaterede jeg ved hjælp af tidligere om 
talte m ålebro (OZ 1976 side 486), at antenneim 
pedansen var næsten 70 ohm. Tak til forfatterne
af VTS. Denne bog er guld værd, men den skal
læses rigtigt.
M en regnen kom!
A lt blev anderledes. Min målebro blev omdannet
til et hygrom eter, hvor jeg kunne måle fu gtighe
den på nedføringen. Men det værste var, at det
ikke var m u lig t at sende under alle forhold. I min
nød søgte jeg oplysninger i VTS. For rørsendere
er løsningen tilsyneladende it-led (antennetu
ner). Men hvorledes med transistorsendere? Da
jeg kun er i besiddelse af den »lille regnebog«,
kunne jeg ikke besvare spørgsmålet. I stedet for
at fortvivle fandt jeg et par gamle drejekondensato re r 2 x450 pF. En spole blev viklet på ø 20 mm
PVC-rør, 20 vdg. ø 2 mm Cu-tråd. Spacing 1 mm,
og g odt med udtag. Det hele blev forbundet efter
fig .2 .

25

TEKNISKE ARTIKLER

Antenner, fødeledninger, udbredelse
Hybrid dobbelt-quad fo r 70 cm (OZ8 RY)
Månedens antenne: W3DZZ, HQ-1, GP
(O Z 7C H ).................................................
Månedens antenne: Mini-quad(OZ7CH)
Månedens antenne: Dipoler (OZ7CH)
S olple tte r (O Z 3Y ).....................................
A ntennebro m.v. (Kj. P ry tz )...................
Månedens antenne: Dipoler,
netledningsfeeder (OZ7CH) ..............
Månedens antenne: Fasede antenner
(O Z 7C H ).................................................
En HB9CV-antenne til 2 m -båndet
(OZ9MV) ................................................
O ptim ering af jordnet til lodrette anten
ner (OZ9TQ) .........................................
Månedens antenne: Vejrbeskyttelse,
VHF (O Z7C H )........................................
Antennem aster (Nyt og N o te r)..............
Månedens antenne: One lambda loop
(O Z 7C H ).................................................
En »dum« antenne? (OZ1BIU) .............
Månedens antenne: One lambda loop
(O Z 7C H ).................................................
Månedens antenne: Jordens indflydelse
(O Z 7C H ).................................................

side

nr.

10

1

12
59
116
171
173

1
2
3
4
4

177

4

233

5

271

6

273

6

282
337

7
7

380
425

8

446

9

550

11

Diverse artikler
A la rm b lin k/ro b o tviske r (OZ5PZ) .......... 170
Tim er fo r flere tim er (OZ5PZ) ............... .222
Elektronisk batterikontrol (O Z5P Z)..... .237
Om forsø lvning af spoler, igen (OZ9MV) 238
Beregning af selvinduktion og
hvordan man undgår dette (OZ5LY) 279
Beregning af båndpasfiltre (OX3WU) 330
Vort m edlem sblad-teknisk set (OZ5RB) 437
Væ rkstedsteknik: Undersænkede
skruer (O Z 5T P )......................................488
Tegning hertil .......................................547
Fotografering af radiokonstruktioner
(O Z 5R B )..................................................531
E lektronisk ringeklokke (OZ 6 TM) ....... .604

4
5
5
5
6

7
9
10
11

11
12

Fabriksfremstillet amatorgrej

9

D igital II (Kyokuto Denshi) (OZ6 I ) ........
5
G aranti - hvad er det? ........................... 241

1
5

Forstyrrelser, støjbekæmpelse
TVI-sporhunde på arbejde (OZ7PH) ... 431
Dæ mpning af HF-indstråling i
LF-forstæ rkere (In d læ g )....................
L idt om forstyrrelser (OZ3BX) .............. 539

9
9
11

Litteratur-Nyt
Digitalteknik
D igital skala igen? (OZ 8 G I) ...................
M ikrodatam aten 1 (O Z3G D )..................
D igital udlæ sning til synthesizer
(OZ 6 PN) .................................................
TTL-tester (Peter Alm er Frederiksen)
D igitalskala fo r fattigm æ nd og -damer
(OZ2LW) ................................................
Hvad er en com puter? (OZ5EU) ...........
M ikrodatam aten 2 (O Z3G D )..................
M orsegenerator fo r rævesender
(OZ2TG) .................................................
Tanker om kring d igital skala (OZ 8 VL)
II

9
219

1
5

225
277

6

319
327
427

7
7
9

527
541

11
11

5

The Radio A m ateur’s Handbook 1977
Radio C om m unication Handbook
(OZ 6 GH) ................................................
System E lektronik - Lab.- og te oriop 
gaver til Basis Elektronik (TR) ..........
Bogen om operatorforstæ rkere, D igi
talteknik, International VHF-FMGuide
(OZ 6 PN) .................................................
Radio A m ateur’s W orld Atlas - Radio
Am ateur C allbook, Prefix-kort
(OZ 6 GH) ................................................
Udvidede tekniske prøver, udg. OZ7JB
(O Z 3P O ).................................................

170

4

240

5

240

5

287

6

287

6

375

8

Radio C om m unication Handbook II,So
lid State Design fo r the Radio Amateur (OZ 6 GH) ........................................ 485
Elektronikhåndbogen ............................ 605

10
12

Modtagere og modtagerteknik
Q -m u ltip lie r (OZ1BWE) ..........................
Digital skala igen? (OZ8 G I)...................
En m o d ta g e rfo r begyndernel (OZ 8 XW)
5 bånds DXCC m odtager (OZ9MM) ....
En m odtager fo r begynderne 2(OZ8XW)
S q ue lchfun ktion (OZ5PZ) .....................
Forbedring af S-m eterkalibrering i
Atlas 210-X (LA 8 A K ) ............................
80-meter begyndermodtager (OZ6 TM)
Sekvenstonem odtager med CMOS
(OZ1BVA) .............................................

3
9
43
45
95
435

1
1
2
2
3
9

436
545

9
11

599

12

Digital skala igen? (OZ8 G I) ...................
9
Polyfase-SSB (OZ 6 P N )........................... 16
Styresender til 2 m (OZ3MZ/OZ8AO) 155
Lineæ re PA-trin (OZ1 Bil) ...................... 475
L id t om m ålinger af IMD i lineære fo r
stæ rkere (OZ1 BlI) ............................... 595

1
1
4
10
12

Sende-modtagere (transceivere)
Forbedret AGC og ALC fo r Trio TS-500
(LA 8 AK) ................................................. 223
2 m repeater-transceiver (OZ6 IO ) ........ 363
9 M Hz-enhed fo r kortbolgetransceiver
med LM373 (OZ 8 BG) .......................... 376

5
8

8

Stationsindretning og -betjening
NRAU de OZ 8 IH ....................................... 172
C W -o g fonetester på HF-båndene Indlæg
Prefix- og zoneliste pr. 1. sept. 1977 Indlæg

4
7
12

Modulation, nogling, lavfrekvens
M orsegenerator for rævesender
(OZ2TG) ................................................. 527
Byg dig en Accu-keyer (O Z5R M ).......... 591

Strømforsyning
11

12

Strøm forsyning (OZ9QW) ..................... 169
E lektronisk batterikontrol (OZ5PZ) ..... 237

Måleapparater, måleteknik

Teknisk brevkasse

Prescaler til frekvenstæ lleren, 20- 4 50
MHz (OZ6OH) ....................................... 423

Transistorsendere, m odtager fra
ARRL's håndbog, 80 m antenne på
40 m ....................................................... 174
LF-indstråling .......................................... 486
TTL-gate som o s c illa to r......................... 547

9

Rettelser og tilføjelser
OZ 8 RY - Hybrid d o b b e lt-q u a d ..............
OZ7HB - S w e ep ge ne rato r.....................
OZ1BIU - A n te n n e tilp a s n in g .................
OZ7UP/OZ7ZP - D igitalur .....................
OZ3MZ/OZ8AO - Styresender til 2 m ...
OZ3GD - M ikrodatam aten 1 ..................
OZ 6 IO - F re kve nstæ lle r..........................
OZ 6 IO - 2 m repeater-transceiver........
LA 8 AK - Forbedret AGC/ALC fo r Trio
TS-500 ...................................................
OZ 8 VL - Digital skala .............................

6

1
1
4
4

11
172
172
288
427
430
430

9
9
9

436
605

9
12

6

Superline MK II RTTY-converter
(OZ9JB) ................................................. 106
Kodeconverter, fjernskriveralfabet til
ASCII (O Z 2T G )...................................... 331

Antennebro m.v. (Kj. P ry tz )................... 173
Spolers selvinduktion (Kj. Prytz) .......... 375

4
8

Udvidet teknisk prøve
November 1976 ........................................ 55
Maj 1977 .................................................... 535

2
11

UHF - VHF - SHF
4
1
8

3

Underholdende artikler
7

Rævejagt
R æ vepejleorientering (rævejagt) Indl.
M orsegenerator f. rævesender (OZ2TG) 527

4
10
11

Teknisk korrespondance

Styresender til 2 m (OZ3MZ/OZ8AO) 155
Digital II (OZ6 I) ........................................
5
2 m repeater-transceiver (OZ6 IO )......... 363

RTTY

4
5

3
11

Interessant nytæ nkning indenfor lom 
m eregnere (OZ7QG) ...........................
8
A bridge too far (OZ5RB) ...................... 438

1
9

ANDRE ARTIKLER

Foreningsmeddelelser
Sendere og senderteknik
2 m PA-trin med M otorola MHW601 og
602 (OZ1AM) ........................................

7

1

H B -inform ation
Q SL-centralen .........................................
HB-møde 27. n o v e m b e r.........................

19
62

1
2
III

Ny kredsinddeling ................................... 121
HB-møde 5. marts ................................... 243
Jubilæ um , valg 1977, kredsinddeling 290
Valgresultater 1977 ................................ 384
HB-møde 21. m a j..................................... 387
EDR’s regnskab 1976-77 ................ Indlæg
Repræ sentantskabsm ødet '77, referat 490
HB-møde 8 . oktober - QSL-centralen 606
EDR's k o p itje n e s te .................................
64
492

3
5
6
8
8

9
10
12
2
10

P&T meddeler
Æ ndring af bekendtgørelse om ama
tø r-rad iostatio ne r ............................... 496

10

Jubilæer

Faste rubrikker

Søren T. Lyngsø, OZ7SL, 25-års jubil. 171
EDR 50 år ........................................... Indlæg
EDR 50 å r .................................................. 552

4
8

11

Nekrologer (Silent Keys)
OZ2JA .......................................................
OZ 8 LW ......................................................
OZ3RR ......................................................
OZ 6 VI ........................................................
OZ1EA .......................................................
0 Z 1 0 P .......................................................
O Z 1 G A .......................................................
OZ9HH ......................................................
OZ3MP ......................................................

IV

Ledende artikler
Nytår 1977 (OZ5RO) ...............................
Forureningen i æteren (O Z5D X)...........
Valg 1977 (OZ 6 PN) .................................
EDR’s 50 års jubilæ um ..........................
EDR’s 50 års jubilæ um (OZ9JB) ...........
Hello Ducky (OZ 6 PN) .............................
At være eller ikke være radioamatør
(O Z 7C H ).................................................
Troldtøjet (OZ6 PN) .................................
Efter festlighederne (OZ7CH) ...............
Tekniske artikler i OZ (OZ7AQ) ............
Sabro-m ødet - 10 år (OZ5RO) ..............
Skal OZ have en ny forside? (OZ6 PN) .

20
66
66

124
124
338
388
496
607

1
2
3
4
4
7
8

10
12

Nyt og noter
C ontest Manager (OZ1LO)
Diplom Manager (OZ1WL)
DX nyt (OZ 6 MI)
CW hjørnet (OZ2NU)
VHF/UHF (OZ9SW)
RTTY (OZ4FF)
SSTV & TV (OZ3WP)
SWL (OZ9XM)
Rævejægeren (OZ1QF)
YL-spalten
Læsernes mening
M eddelelser fra afdelingerne
Am atørannoncer

1
41
93
153
217
269

1
2
3
4
5
6

317
7
361
8
421
9
424
9
473 10
525 11

R e daktion: OZ9QQ. Kjeld Petersen,
Solvej 2. G uderup, 6430 N ordborg.

HBinformation

R eferat fra HB-m ødet i Århus den 29. okt. 1977.
Alle HB-medl. + Grethe mødt. Afbud fra OZ 6 PN.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat.
2. G odkendelse af dagsorden.
3. Beretninger:
A. Regnskab/Grethe.
B. FU/OZ5RO.
4. Sager til behandling:
A. Forretningsorden/Alle.
B. Referat/OZ1AT.
C. Flytning af postbox 79/OZ5RO.
D. Valg til HB i G rønland/ OZ5GF.
E. U ddeling af OZ via postvæsenet/Grethe.
F. A ntenneproblem er/ OZ5GF,
G. Kom munalmøde ang. antenner.
H. Ang. antenneinstallationer.
I. E D B -styring/kontingentopkræ vning m.m.
J. Konference i Ungarn reg. 1 m.m.
K. Udarbejdelse af tidsskema vedr. valg,
kredsm. m.m.
L. Vedtægter, Horsens afdeling.
M. D ip lo m / OZ5RO.
N. Ansøgning fra rævejagtsudvalget/OZ1AT.
O. Som m erlejr 1978/ OZ1OQ.
5. B eretninger fra HB-medlemmerne.
6 . Eventuelt.
Ad. 1: Referat m odtaget under mødet, derfor ikke
godkendt.
Ad. 2: Dagsorden godkendt med tilføjelserne
4M, 4N og 40.
Ad. 3A: EDR’s økonom i er lidt anspændt fo r ti
den, og dette medførte en enst. henstilling til HR
om at holde OZ på 48 sider, med mindre at øget
a nnonceindtjening giver m ulighed for udvidelse.
Grethe oplyser at jubilæ et kostede ca. kr. 31.500.
P.g.a. den stram m e økonom i undersøger Grethe
m uligheden fo r optagelse af kassekredit. - Regn
skab enst. godkendt.
Ad. 3B: OZ5RO har modtaget klager over at OZ
bøjes, og at postvæsenet skriver afleveringsadresserne på bagsiden. Grethe oplyser at kla
gerne må klage til det lokale postkontor, og hvis
dette ikke hjæ lper, så tager Grethe sagen op. HB konstaterer at de nye QSL-manager er i gang
med arbejdet. Det indskærpes til afdelingerne at
der indsendes liste over de medlemmer, der
ønsker at m odtage QSL-kort gennem afdelingen.
OZ JANUAR 1978

Det overlades til QSL-managerne, at de selv fin 
der en forretningsgang i samarbejde med HB.
Ad. 4A: HB's interne forretningsorden gen
nemgået. Den nye reviderede udsendes til HB af
sekretæ ren.
Ad. 4B: Udgået.
Ad. 40: P.g.a. æ ndret forretningsgang med
hensyn til fordeling af indgået post, ønsker fore
ningen en henvisningsadresse af postbox 79, Kø
benhavn. OZ5RO har talt med boxens postkon
tor. En henvisning kan efter deres udtalelser kun
ske i 3 mdr. OZ9QQ har talt med P&T’s kunde
tjeneste i Kolding og her udtaler hr. G. L. Svend
sen, at man uden videre kan flytte henvisningsadressen i et år. OZ9QQ tager kontakt med kun
detjenesten i Kolding, og i samarbejde med dem
undersøger sagen. - Sagen taget til efterretning.
Ad. 4D: OZ5WQ, som er RM-medlem for Grøn
land, oplyser, at d e rfo r medlemmerne i Grønland
ikke klart frem går af EDR’s vedtægter om afstem
ning til HB. OZ5GF har talt med OZ5WQ og med
delt, at han er villig til at være deres kontakt
mand. OZ5GF udarbejder i samarbejde med
OZ5WQ et lovforslag, som tilgodeser deres øn
sker med hensyn til afstemning til HB.
Ad. 4C: Grethe har fra postvæsenet modtaget
en liste over m odtagere af OZ, fo r kontrol. Arbej
det besvæ rliggøres af, at tilsendte liste er udar
bejdet i postnum m erorden og EDR’s medlemsregister er i medlem snumm erorden. Det bevilges
enst. at Grethe antager hjælp til arbejdet inden
fo r et beløb af kr. 1 0 0 0 .
Ad. 4F: OZ5GF har haft en telefonsamtale med
OZ5VW, som ønsker at bruge EDR’s navn i en
antennesag. HB understreger, at EDR’s navn
ikke må bruges, men foreningen er villig til evt.
hjæ lp. OZ5GF tager kontakt med OZ5VW og
m eddeler denne HB’s standpunkt.
Ad. 4G&H: Disse sager behandlet under et.
OZ3SH orienterede om et møde i Hvidovre ang.'
kabel-TV. Her agtede form anden fo r Hvidovre af
delingen, at gøre opm æ rksom på amatørernes
eksistens. OZ3SH har ikke modtaget referat fra
mødet. OZ4EV har fo r Århus afdelingen kontak
tet de kom m unale m yndigheder i Århus, for at
gøre opm æ rksom på amatørernes eksistens. Dette fo r at have amatørerne med i overvejelser
ne til et kom m unalt fællesantenne-møde i Her
ning med deltagelse fra hele landet. OZ5RO har
ta lt med planstyrelsen og rykket fo r et svar. Har
27

sam tidig bedt om et mode med styrelsen, når
svaret er afsendt.
Ad. 41: OZ4EV har indhentet nyt pristilbud på at
køre kontingentopkræ vning over EDB. Firmaet
tilb y d e r at give en uforbindende orientering i
brug af systemet. OZ 6 BL tager kontakt med
anden forening, som gør brug af systemet. OZ1OQ, som til daglig arbejder med EDB, tilb y 
der sin assistance med hensyn til råd og vejled
ning. Grethe og OZ1OQ kontakter firmaet og
frem læ gger et oplæg til næste møde.
Ad. 4J: Sekretæren har fra IARU modtaget en
skrivelse, hvor man ønsker oplyst om foreningen
ønsker at deltage i en konference, der afholdes
24. april 1978 i Ungarn. HB er ikke i øjeblikket
in d s tille t på at sende nogen til Ungarn, men er
v illig til at se på sagen, når udtalelser fra OZ5DX
og OZ9SW foreligger. Der indkaldes til NARUmøde den 1. og 2. april 1978 i Oslo. OZ5DX og
OZ9SW sendes fo r EDR. OZ9OQ meddeler HB, så
snart svar fra OZ5DX og OZ9SW foreligger.
Ad.4K: OZ4EV gør opmærksom på, at det er tid
at planlæ gge indkaldelse til kredsmedlemsmø
derne, der skal lægges mellem 25. februar og 18.
marts. OZ9QQ udarbejder en tidsmæssig plan.
Kandidatlisterne ind sen de stil formanden, inde
holdende underskriftsliste og et ekspl. udarbej
det af kredsens HB-medlem, der skal indeholde
ko rrekt navn, adresse, call og medlemsnummer.
Ad. 4L: Vedtæ gter fra Horsens afdelingen re
tu rn e re s til underskrift (bestyrelsen + dirigenten)
og bedes frem sendt sammen med tidligere love.
HB næ rer betæ nkelighed med eksklutionsparagrafen og henstiller, at den bringes i overens
stemmelse med EDR's vedtæ gter § 3 stk. 2 og 3.
HB bem yndiger sekretæren, at denne må retur
nere indsendte love og lovæ ndringer, der ikke er
underskrevet, således at disse ting er i orden, når
de forelæ gges HB. Der vil i afdelingsmappen
blive b ekendtgjort om arbejdsgangen vedr. ind
sendelse af emner til behandling i HB.
Ad. 4M: OZ1 LO har m eddelt formanden, at vi er
udgået fo r diplom er til brug ved testerne. OZ1 LO
udarbejder nogle udkast og pris på disse og sen
der forslagene til OZ5RO. OZ3SH indhenter kon
tro ltilb u d ved andet trykkeri.
W2CCS har kørt 500 danske stationer og HB
vedtager sæ rdiplom til W2CCS. OZ1WL udarbej
der et sådant diplom på nuværende blanket.
OZ1WL frem lagde på RM i Odense et udkast til
G rønlands-diplom . OZ5RO indhenter tilbud hos
OZ1WL.

nyt tidtagningsudstyr. Udstyret vil samtidig inde
holde autom atiske tegngivere. Tidstagningen vil
blive foretaget rent elektronisk og vil efter jagten
blive aflæst. Der ansøges om 6 enheder til en pris
af ca. kr. 1000 pr. stk. - Der var en længere debat
om en sådan bevilling. HB vedtog at bevillige
pengene mod, at der opkræves et gebyr på kr.
150 pr. rekvisition af udstyret. Udstyret må kun
udlånes til storjagterne. Det pålægges rævejagtsudvalget at finde en forvalter, der kan opbe
vare og vedligeholde udstyret. Gebyr indsendes
til Grethe inden udstyret udleveres.
Ad. 4 0: OZ1OQ oplyser at Esbjerg afdelingen
arrangerer som m erlejr i første hele uge i juli
måned 1978 (uge 27), sandsynligvis i Ølgod.
OZ1OQ b e d e r OZ5RO åbne lejren, hvilket OZ5RO
accepterer.
Ad. 5: HB-medl. gav her beretning om arbejdet
i kredsene.
Ad. 6 : OZ3SH efterlyser referat fra jubilæ et.
OZ5RO svarer, at det kommer i november OZ. OZ9QQ sender brev til OZ1ATQ, om at denne indtræ d e ri R M e fte r OZ 8 V V .-OZ1OQ ta g e rtil Hurup
afdelingens jubilæ um . - OZ4EV anmoder HB om
at finde emne til d irigent til Sabro-mødet. Alle
anbefaler OZ 8 BG.
R eferat v/O Z 1AT.
R ettelse til re fe ra te t af repræ sentantskabsm ø
d e t 1977 i novem ber OZ:
Under punkt 3 er OZ4WB fejlagtig opført som
suppleant fo r OZ7UD, dette skulle være OZ4RW i
stedet for. Fejlen beklages venligst.
Vy 73 de OZ9QQ, sekr.

t
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OZ8VV
Vi har med sorg modtaget meddelelse om at vort
repræ sentantm edlem OZ8 VV, Vagn V. Jensen,
Grenå, er afgået ved døden.
OZ 8 VV har i mange år været aktiv radioamatør
og var meget interesseret i foreningens virke.
Æ ret være OZ 8 VV's minde.
EDR-kreds 8.

Ad. 4N: Fra EDR's rævejagtsudvalg forelå an
søgning til økonom isk dæ kning til frem stilling af
28
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Redaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen,
Kløvervæ nget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn

Q S L-centralen.
Efter overtagelse af QSL-centralen vil jeg rette en
tak til OZ 6 HS, Harry, fo r den hjælp, du gav mig og
fo r den tid, du sendte kort til mig. - Dernæst en
tak til dem, der gav mig jobbet og stoler på mig i
behandlingen af centralen. Ligeledes en tak for
alle de gode ønsker.
Jeg og min XYL (hi) vil prøve at leve op til
jo b b e t så alle bliver tilfredse, men er der nogle
problem er, så ring til mig, helst efter kl. 16,30.
Telefon (06) 92 77 47.
De bedste ønsker om et godt nytår og tak for
året, der gik.
Vy 73 de OZ7BW.
G odt nytår.
R edaktionskatten (og redaktøren) ønsker alle et
g odt nytår, og katten lover at den fo r frem tiden vil
sætte det rigtige »hoved« over Diplom-, nej Contestm anagerens spalte, så »bøffen« fra decem
ber ikke gentages.
OZ6PN.
OZ - 50. årgang.
Nej, det er ikke et jubilæ um sår i år igen. OZ
udkom første gang i marts 1929, og det må
betyde, at bladet kan fejre sin 50-års fødselsdag
med nr. 3 i 1979.- M e n det var måske på sin plads
allerede nu at opfordre gamle læsere, tidligere
redaktører og bidragydere til at påbegynde deres
jubilæ um sartikel.
OZ6PN.
Er ra d io a m a tø re r tyveknæ gte?
En meget hård beskyldning er fra flere blade ble
vet rettet imod radioamatører i Danmark. Spe
cielt imod de vestjydske radioamatører. Efter
sam taler med forskellige bladredaktioner er der i
de forskellige blade blevet bragt dementier. Nu
har en del jou rn a liste r en meget livlig fantasi,
hvilket kan ses af følgende artikel:
D yre tra fik tæ lle re stjæ les.
(Ribe) - Når vestjyske radioam atører m angler reservedele, har
de deres egen facon at skaffe stum perne på. De stjæ ler blo t et
tra fiktæ lle a p p a ra t af den slags, som find esved alle hovedveje.
Ribe am t har m istet fire tæ lleapparater til 11.000 kr. stykket.
Ingen regner med at gense dem, fo r tyvene bæ rer sig meget
profession elt ad.
Da Ribe am t m istede det første tæ lleapparat, sikrede man de
øvrige ved at forankre dem med solide kæder, der ikke kunne
ødelæ gges med tæ nger. De sidste tæ lleapparater synes at
væ re hentet af lastvogne med m onterede kraner, som er brugt
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NYT&NOTER
til at spræ nge forankrin gerne. D erfor har tyveriet kunne ske så
hu rtig t, at ingen endnu har opdaget tyvene.
Da ingen andre kan have brug fortæ lleapparaterne, går vi ud
fra, at tyvene er fo lk, som anvender kom ponenterne til radio
udstyr. Det er bare underligt, at ingen alligevel har reageret,
selv om vi har udlovet dusør. Nogle må dog være klar over,
hvem der et ved at bygge ra dior med vort udstyr, siger form and
fo r am tets tekniske udvalg, politikom m issæ r E. Bech Nygaard,
Ribe.
R a d io a m a tø re r stå r ikke bag tyverier.
(Ribe) - R adioam atører har protesteret mod at blive mistæ nkt
fo r at stå bag tyverier af tæ lleapparater I Ribe amt. Radioama
tø re r er en lille gruppe med certificat, men der var I artiklen
tæ nkt på alle. som arbejder med radioer. De bæ rer mange
navne, men ikke radioam atører.

Vi i HB må dog tage en del af skylden, idet vi ikke
har været helt oppe på mærkerne fo r at gøre bla
dene opm æ rksom på forskellen på lie. radioama
tø rer og walkie-am atører. Dette er der nu rådet
bod på, idet d e rtil alle større blade er udsendt vor
nye brochurer, som helt klart vil give forskellen
p å d e 2 katagorier. - Vi håber hermed, at alle m is
forståelser er ude af verden.
Vy 73 de OZ9QQ, sekr.

FREKVENSTÆLLER
DANSK KVALITET
RS 1001 -100 MHz
Kr. 2380,-+ m om s
RS 1002-520 MHz
Kr. 3760,-+ moms
A utom atisk attenuator
Stor følsom hed 10 mV/520 MHz
Strøm forsyning: 220 V/12 V
S tort display, 7 x 0 ,5 ” LED
Støbt alum inium skabinet
B e tje n in g srig tig t design

RAUEE&SORENSENI/S
SØNDERVANG 14 - POSTBOX 34
PHONE (0045) 08 -3 7 19 25

DK 9530 STØVRING
OZ7DE.
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K o n g e lig d e lta g e ls e I JOTA 1977.
Den 16.-17. o kto ber 1977 afholdtes som bekendt den årlige
JOTA - en kom bineret spejder- og radioam atøraktivitet. I Sve
rige fejredes JOTA's 20 års jubilæ um ved, at Kong Gustav del
tog i å b n ingsh ø jtide lig hed en, idet kongen åbnede w eek-endens a ktiv ite t over stationen SKØJAM lørdag 1300 på 3730kHz
SSB. SKØJAM befandt sig på Spejdergården på Målarhøjen i
S tockho lm . Kongen ud trykte sin glæ de over dette samarbejde
m ellem spejdere og radioam atører, som er med til at knytte
spejdere over hele verden tæ ttere sammen. Efter kongens o f
fic ie lle å b n in g s ta le fik S K Ø J A M fo rb in d e ls e m e d LA1JAM i N or
ge og OZ2ARD i Danmark, og kongen udvekslede hilsener med
spejd erch eferne i disse lande.

S tatus fo r RSGB.
I det fo rlø b n e regnskabsår havde den engelske forening RSGB
et overskud på ca. 300.000 k r., i m odsæ tning til året tidligere,
hvo r der var et underskud på ca. 150,000 kr. Overskuddet i
indevæ rende år skyldes d e lse n kontingentforhøjelse til 8 pund
årlig t, og dels et overskud på RSGB's publikationer. Dette
overskud er lige så s to rt som hele RSGB's kontingentindtæ gt.
Også annonceindtæ gten stiger støt.
Indførelsen af et EDB-anlæ g havde også væ ret med til at fo r
bedre økonom ien; man havde bl, a. fundet en del medlemmer,
som stadig betalte jun io rk o n tin g e n t, selv om de var over 18 år,
og no gle »betalingsuvillige« er også blevet slettet af medlems
listen. På g rund af dette er m edlem stallet gået en smule tilbage
til 19.853.
O vergang til det m etriske system foregår åbenbart langsom t i
E ngland: RSGB ove rvejerat lade »Radio C om m unication« ud
kom m e i A-4 form at.
Som ny præ sident fo r RSGB er valgt Dr. Dain S. Evans,
G3RPE, der igennem flere år har redigeret m ikrobølgespalten i
»Radio C om m unication«. G3RPE efterfø lger Lord Coslany på
præ sidentposten.
A p ropos annoncerne i »Radio C om m unication« så er der
m ange af dem. og de er m eget varieret, der faldbydes mange
fo rske llig e a rtik le r både fæ rdige apparater og kom ponenter.
(Man kunne nu go dt ønske lid t større variation i OZ's annoncer
- gad vide hvor mange gange man efterhånden har set de fo r
ske llige IC O M -stationer stablet ovenpå hinanden).
E uro pæ isk v e jrs a te llit opsendt.
Den 23. novem ber lykkedes det efter en del besvær at få o p 
sendt den fø rste europæ iske vejrsatellit fra Cape Canaveral.
Starten blev udsat flere gange, bl. a. fordi der lå et forstyrrende
signal p å e n af satellitenssikkerhedsfrekvenser. D ervar mange
te o rie r om, hvor det kunne stamme fra, - det kunne jo være en
am atørsender, e lle r måske russerne. Det viste sig nu at væ reen
defekt sender på et af den am erikanske flådes skibe, som lå lige
ud fo r Cape Canaveral.
V ejrsatelliten Meteosat 1 virker fo rø vrig t glim rende, og den
giver gode bille d e r til brug fo r m etereologerne. Meteosat 1 be
fin d e r sig på en geostationæ r position 36.000 km fra Jorden,
satelliten b e finder sig over æ kvator i G reenw ich-m eridianen. I
M eteosat 1 er der fo rø v rig t dansk elektronisk udstyr, idet C h ri
stian Rovsing og Dannebrog E lektronik tilsam m en har leveret
fo r 20 m ill. kr.

5B-DXCC og 5B-W AS nål.
ARRL har in d s tifte t en nål fo r indehavere af 5-båndsdiplom erne 5B-DXCC og 5B-WAS. Nålen kan så anbringes i k n a p h u lle tde o rig in a le d ip lo m e r eller plaquetter fylder lidt fo r meget at
slæ be ru ndt på. Nålen koster 2 dollars hos ARRL. Mig bekendt
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har ingen OZ-am atør opnået 5B-WAS (forbindelse med alle
U SA-stater på 5 bånd).
U d vid e lse a f 40 m b å n d e t i Y ugoslavien.
I lA R U ’s N ew sletter fo r okto ber meddeles det, at yugoslaviske
am atører har fået tilladelse til at benytte båndet 7.100-7.200
kHz, de r ellers ikke er tild e lt am atører i Region I. YU-amatørerne må im id le rtid kun benytte båndet til forbinde lser med ama
tø re r i Reg. II, og kun når der benyttes retningsantenner, hvad
der så skal forstås ved det; effektive retningsantenner til 40 m
er jo store og vel uopnåelige fo r de fleste amatører, men hvad,
en d ip o l har da teo retisk nogen retningsvirkning.
10 m be acons.
Som det tid lig e re har væ ret om talt, er det m eningen, at flytte 10
m beacons, så de al le arbejder i båndet 28.200-28.250 kHz, dog
med den feature, at de hver halve tim e skifter til 28.200 og ar
be jd er der i 5 m inutter. M eningen med dette er, at man blot kan
lade sin m odtager stå på 28.2, og så skulle man i løbet af en halv
tirr\e kunne skaffe sig et ove rblik over udbredelsesforholdene
på 10 m. Mig forekom m er det nu hurtigere, blot at dreje
m odtageren over de 50 kHz, som beaconbåndet udgør.
GB3SX arbejder på 28.215, 5B4CY på 28.220, VP9BA på
28.235 og N4RD i Florida på 28.2075. 3B8MS på M auritius
sender stadig på 28.190.
Dersom nogen af O Z’s læsere er i besiddelse af en komplet,
revideret liste over 10 m beacons, vil jeg gerne bringe den i OZ.
OX-Nyt.
Igennem ad skillig e år har den meget aktive Julianehåb-afdelin g ud givet bladet »OX-Nyt«, der na turligvis er medlemsblad
fo r afdelingen, men desuden indeholder meget stof af generel
interesse, om tale af contester, OSCAR, QSL, RTTY/SSTV samt
løst og fast med tilk n y tn in g til am atørradio. Bladet redigeres af
OX3AB, A rne og OX3RA, Herluf.
»OX-Nyt« fo r 1978 kan fås ved at indbetale 25,- kr. til EDR
Jul.-afd., box 121, 3920 Julianehåb.
N ye U H F/S H F-bånd i Norge.
I N orge har T e ledirektoratet givet tilladelse til at benytte fø l
gende bånd i SHF og UHF båndene: 1296-1298 MHz, 24002450 MHz og 10,25-10,50 GHz. De to sidstnæ vnte bånd kan
u m id d e lb a rt benyttes, mens der fo r 1296's vedkom m ende må
indhentes speciel tilladelse. Teledirektoratet gør opmæ rksom
på, at der er tale om en forsøgsordning, og at amatørerne i
disse bånd har en sekundæ r status.
S tø tte fra IEE.
Den am erikanske e le ktroing eniø rforening IEE siger i en »Re
p o rt on the use o f the radio Spectrum«, at amatørernes fre 
kve n stild e lin g e r bør bevares, bl.a. på grund af amatørernes
b idrag til u d viklin gen inde nfor radiokom m unikation. R appor
ten gø r dog også opm æ rksom på, at nogle am atørbånd er
næ rm est ubrugelige, fordi ra diofon istation er ulovlig t arbejder
i am atørbåndene.
Den ru slske stø jse nde r.
Fra et besøg i Moskva hos Central Radio Club beretter N4IA,
R obert Duggan, at klubben har m odtaget et tusindtal klager
over den russiske støjsender, og klagerne er alle blevet videresendt til det russiske postm inisterium . Personalet i CRC havde
ikke, elle r foregav ikke, at have noget kendskab til form ålet med
disse udsendelser.
N yt fra A u stra lie n .
I A ustra lie n har begynderlicenser nu fået tilladelse til også at
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benytte 28,1-28,6 MHz. I forvejen er det tilla d t at benytte 35253575 og 21125-21200 kHz.
De australske am atører har mistet 11 m båndet, som er blevet
åbnet fo r priva trad io. Inddragelsen er m idlertidig, idet det er
p la n la g t at fly tte priva trad io til UHF fra 1982, hvorefter det igen
s kulle frig ive s fo r am atørtrafik.
H ist og her.
J28 er det nye prefix fo r Afra og Issa-territoriet, den tidlige re
fra nske besiddelse o m kring byen D jibouti ved indsejlingen til
Røde Havet.
I Ø strig er der nu efter hvad OE1WN oplyser, 2582 licenserede radioam atører, og heraf har 54% tilladelse til alle bånd,
m ens resten kun må benytte VHF.
Og i Canada er der nu udstedt 17.827 licenser, og i løbet af de
sidste to m åneder har der været en tilvæ kst på 3%.
I R usland er der nu 26.000 am atørstationer, men antallet af
operatø re r er fo rm e n tlig langt større, da der på klubstationerne
er m ange op eratører om den samme station.
I S chw eitz er man også begyndt at udstede VH F-l icenser, og
kalde signa le r gives i gruppen HP9PAA-HP9PZZ.
I
Japan skulle der ifølge sidst udkom ne QTH-liste være
465.000 licenserede radioam atører, og Japan er således det
land, der har det største antal radioam atører.
OZ5DX.

Gittermaster!
★
★
★
★

G o d k e n d t i h e n h o ld til D .l.F .'s norm er.
Leveres i 9-12-15 og 18 m ’s u dforelse.
M o n te re t m ed vip p e b eslag .
B e sla g fo r ro to r m.v. e fte r onske.

P riseks.: 15 m kr. 2.695,- incl. moms
R ing e lle r s kriv fo r næ rm ere o p lysn in g e r.

M ed ve n lig hilsen

VIBO-ELECTRONIC
OZ4RV
K æ rager 20,2670 Greve St.
Tlf. (02) 90 62 84

OZ1BAX
S kovager 8, 4330 Hvalsø
Tlf. (03) 40 90 67

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

F æ lle sm a rke d te ste n 1977.
Her blev OZ3KE i phone singleopr. 10 w bands nr. 2 med 152
po in ts. OY1A i CW single opr. high bands nr. 5 med 144 points.
C hecklo g: OZ4VK.
H-22 te s te n 1977.
Her fik OZ1LO 3612 po in ts og OZ1BII 108 points.
DL QRP CW A k tiv ite ts te s t.
Denne halvårlige test afholdes næste gang den 21. januar kl. 15
G M T til 22. janu ar 15 GMT.
Inp ut i denne test er begræ nset til 10 W eller mindre, singleo p e ra to r og kun CW. Q R O -stationer må deltage, men kun QSO
med Q R P -stationer tæ ller.
Der kan kun deltages i max. 15 tim er. De 9 tim ers pause må
højst tages i 2 om gange.
B å n d :80-10 m.
K ode grup per: RST + QSO-nr. og input. Tilføj »X«, hvisX -ta lstyret, f.eks. 579001/8X. S tationer, der benytter mere end 10 W
sender QRO i stedet fo r input.
S co rin g : QSO med eget land 1 point, med andre lande i Eu
ropa 2 p o in ts og med andre kontinenter 3 points. Hvis QSO er
med en anden Q R P -station tillæ gges 3 points. - Stationer, der
be nytter m ind re end 3,5 w får desuden tillæ g af 1 handicap
p o in t og yderligere 1 point, hvis Tx er X-talstyret. De oven
næ vnte po in ts dobles op, hvis begge stationer opfylder handi
capkravene. (Det er m u lig t et opnå fra 8 til 12 points pr. QSO). At
reducere in p u t p å en kom m erciel fre m stillet station kvalificerer
ikke til handicapbonus.
M u ltip lie r: Hvert DXCC-land i eget kon tingen t giver 1 m ultiplier. Hvert land i andre kon tinenter samt hver call-area i JA.
PY, VE, VK, W og ZS giver 2 m ultipliers.
S am let score: Summ en af Q SO -points på alle bånd m u lti
pliceres med sum m en af m u ltip lie r-p o in t på alle bånd. (Scoring
fo r Q R O -stationer udregnes på samme måde).
Logs: Logblade og sam m entæ llingsblad sendes senest 15.
fe b ru a r 1978 til: DJ7ST, H artm ut Weber, D-3201, Kleine Ohe 5,
Fed. Rep. o f Germany.
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Fra DJ7ST har vi m odtaget resultatet af som mertesten:
Q R P-section
Points
QSO
Mult.
Band
24. OZ6SF
2856
36
28
80-40-20
27. OZ1BII
2496
34
16
80-40
Q R O -section
4
1
11. OZ8SO
1
20
F ransk c o n te s t 1978.
Der e r sket en del æ ndrin ger af reglerne siden sidste år:
Testperioder: CW: 28. januar 00 GMT til 29. januar 24 GMT.
Phone: 25. feb rua r 00 GMT til 26. februar 24 GMT.
S in g le o p e ra to r-sta tio n e r kan max. deltage 36 af de 48 timer.
K ode grup per: RS(T) + num re fra 001.
O S O -po/fs.Q S O med F og DA-stationer giver hver 3 points.
QSO med oversøiske franske departm enter og te rrito rie r giver
hver 10 points.
M u ltip lie rs : Hvert af de 95 F-departem enter og FFA (DA) samt
hvert af de oversøiske franske departem enter og te rrito rie r
(FB8W, FB8X, FB8Y, FB8Z, FG7, FH8, FK8, FM7, F08, FP8, FR7,
FU8, FW8, FY7).
In d ifik a tio n fo r F: F-stationer sender deres departem ents-nr.
efter call (F6ZZZ/67) og FFA sender (DA2ZZ/FFA).
S am let score: Summen af QSO -points på alle bånd m u lti
pliceres med sum m en af m u ltip lie rs på alle bånd.
Logs: Logblade og sam m entæ llingsblad sendes til: REF
T ra ffic Manager, F5IN, M ichel M enetrier, 2 Square Trudaine, F75009 Paris, Frankrig.
S idste års danske resultater blev følgende:
CW:
Points:
QSO
OZ7JZ
7644
63
OZ7BW
3882
61
OZ5DP
1767
43
OZ2E
81
3
C hecklog: OZ9PP
Phone:
OZ6HS
2202
42
OZ3KE
90
11

31

44. AR RL In te rn a tio n a l DX C om petion 1978.
R eglerne er uforandrede fra sidste ar.
Testperioder: Phone: 4. februar 00 GMT til 5. februar 24 GMT.
5. marts 00 GMT til 6. marts 24 GMT.
CW: 18. fe b ru a r 00 GMT til 19. februar 24 GMT. 18. marts 00
GMT til 19. m arts 24 GMT.
De 2 periode r på phone og CW skal hver betragtes som en 96
tim e rs lang test med en pause. Altså kun 1 phone og 1 CW QSO
med hver station på hvert bånd i hele testen.
F orm ål: A m atører i USA( + Hawaii og Alaska) og Canada skal
prove at kon takte så mange stationer i resten af verden som
m u lig t. A ndre kontakter W og VE-stationer.
D eltagerklasser: Phone og CW er separate tester. Man kan
deltage i en eller begge. Der findes singleoperator, m ultiopera to r-sin g le TX og m u ltio p e ra to r-m u lti TX klasser.
S in g le o p e ra to r stationer kan deltage i 3 forskellige katego
rier: A lle bånd (80-10 m), høj-bånd (20, 15 og 10 m) eller lav
bånd (80 og 40 m). Det må klart markeres på sam m entæ llingsbladet, hvilken klasse man deltager i.
En deltager(e), der kun er i stand til at deltage en af de 2
w eek-ends henv. phone eller CW, som befinder sig i et andet
land, end hvo r han norm alt bor, kan deltage i »en week-end
D X -peditionsklassen«.
P oints: Hver QSO tæ ller 3 points.
K ode grup per: S tationer i USA og Canada sender RS(T) + stat
e lle r provins. Andre sender RS(T) + input, f.eks. 59(9)100
an giver 100 w input.
S am let score: Summ en af Q SO -points på alle bånd m u ltip li
ceres med sum m en af m u ltip lie rs på alle bånd. Max. m u ltip lier
pr. bånd er 57 - 48 US stater samt VE1-VE8 og VO.
Logs: QSOerne skal føres i kro nolog isk rækkefølge, ikke
bånd fo r bånd. Logblade og sam m entæ llingsblad sendes til:
Am erican Radio Relay League, 225 Main Street, Newington.
C onn. 06111. USA, med 17. april som sidste poststem plingsdato. V inderne i hver klasse i hvert land m odtager diplom .

K oder: RS(T) + QSO-num m er og am tsnum m er (prefix fo r LA
og SM). Eksempel: (Femte QSO, Vejle amt) 57905/10, 5705/10.
P oints: 2 points fo r hver korrekt QSO, dog 3 points fo r kon
ta kt med m o b il- og /A -stationer, og 4 points fo r kontakt med
klubstatione r. Den sam lede pointssum fo r hver test er summen
af po in ts gange antal forske llig e a m ter/p refixe r (CW og phone
uafhæ ngigt). Er man den eneste station fra sit eget amt, der
indse nde r log, vil man få tild e lt een ekstra am tsm ultiplikator.
Lytteram atø rer får 2 points fo r hver korrekt modtaget QSO.
Ifald lytteram atorernes log indeholder QSO’er, hvor den ene
part ikke har indsendt log, vil m odparten få fu ld t pointstal.
A m ter: A m tsnum m eringen er den samme som til OZ-CCA:
1 København.
8: Sønderjylland.
9: Ribe.
2 Frederiksborg.
10: Vejle.
3 Roskilde.
11: R ingkøbing.
4 Vestsjæ lland.
12: Århus.
5 Storstrøm .
13: Viborg.
6 B orn holm .
14: Nordjylland.
7 Fyn.
Logs: Loggen skal (foruden eget kaldesignal, navn og adresse) in de hold e folg ende fo r hver QSO: Tid, kaldesignal, m odta
get og afsendt kodegruppe samt points og am tsm ultiplikator.
Lytteram atø rer anfører kaldesignal på begge stationer samt
udvekslede kodegrupper. Format A4 foretræ kkes!
D ip lo m e r: Der er d ip lo m e r til de tre bedste i følgende klasser:
C -am atør, CW. phone, blandet (CW + phone), klubstation (CW
+ phone) og lytteram atør (CW + phone). I det endelige resultat
tæ lle r kun de 8 bedste tester.
Indsendelse: Loggen indsendes senest den 15. i måneden
(men helst tid lig e re !) til: OZ6KS, Erik Jacobsen, postbox 306,
8700 Horsens. - V edlæ gges loggen et frim æ rke på 1,50 kr.. vil
der blive tilse n d t en resultatliste um iddelbart efter gennem 
gang af loggene. Mere u d fo rlig e regler kan også fås mod svarP ° rt0

Vy 73 de OZ6KS.

C o n te stka le n d e r:
J a n u a r:
21.-22.: D LQ R P CW.
28. 29.: Fransk CW.
F e bru ar:
4 - 5.: ARRL DX Phone (1. del).
18.-19.: ARRL DX C W (1 .d e l).
18.-19.: YL-OM Phone.
25.-26.: Fransk Phone.
M a rts:
4.-5.: ARRL DX Phone (2. del).
4 .- 5.: YL-OM CW.
18.-19.: ARRL DX CW (2. del).
25.-26.: CQ WW WPX SSB

ANTENNEMASTER
10-105 meter
H ar De p ro b le m e r m ed at kom m e i
h o jd e n , så k o n ta k t os.

f

Vi m o n te re r beslag fo r ro to r e fte r
on ske .

A p ril:
8.-9.: H-22 CW og Phone.
11 -1 2 .: DX YL til N ordam erika YL.
15.-16.: Fæ llesm arked CW og Phone.
OZ1LO.
OZ - A k tiv ite ts te s t 1978.
Hermed indbydes sender- og lytteram atorer i Danmark og
S kandinavien (LA og SM) til at deltage i Aktivitetstesten 1978.
Der vil blive k o rt efter fø lgende regler:
Klasser: Lytteram atør, C-am ator, CW og phone. C-am atorer
an giver på fo rs t indsendte log om de ønskerat deltage i C-klassen.
Tidspunkter: Første søndag i hver måned med undtagelse af
janu ar og ju li. CW: 10,00-11,00 DNT. Phone: 11,00-12,00 DNT
Hver a fd e lin g er op delt i 4 perioder af hver 15 m inutter. S tatio
nerne må kontakte hinanden een gang i hver periode. C-ama
torer, der deltager i C-klassen, må kore i alle 8 perioder.
Frekvenser: CW: 3510-3770 kHz. Phone: 3700-3770 kHz.
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R e kvire r vo r b ro c h u re og p risliste .

Stålvarefabrik ^
¡.¿¡i

H ø js p æ n d in g sa rm a tu re r, G itte rm a ste r
og P a ra b olan te n n e r
S m e d e vej 2 . 6900 S kje rn . T elf. 07 - 35 10 66
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G e n e ra ld ire k to ra te t fo r
P o st- og te le g ra fv æ s e n e t
F o rv e n te t h ø je s te b ru g b a re fre k v e n s (MUF)
T id : G M T. F re k v e n s : MHz
S træ k n in g :

Km:

P e jlin g :

Japan
New Z ealand
F ilip in e rn e
Sydl. A u s tra lie n
S um atra
In d iske Ocean
M adagaskar
Syd A frika
M id d e lh a v e t
A n ta rk tis
K anariske Ø er
A rg e n tin a
Peru
V e stin d ie n
New Y o rk
V est G rø n la n d
San F ra n c is c o
Sydl. S tille h a v
Hawaii

8.600
17.800
9.700
16.000
9.300
10.100
8.300
10.100
2.200
13.600
3.500
11.900
11.000
8.100
6.100
3.600
8.800
16.200
12.000

44,4
54,1
66,4
85,0
90,0
115,9
146,0
171,3
181,0
202,5
226,9
232,4
264,1
289,6
291,4
313,6
324,5
328.6
356,4

tid /fre k v e n s :
1
6,9
6,8
7,0
8,2
8,7
11,2
13,3
13,2
9,2
13,5
11,5
11,7
9,7
9,0
9,0
8,9
9,5
9,6
9,7

3
7,7
7,9
8,3
9,2
9,4
10,4
11,2
10,2
8,6
14,0
12,4
12,9
10,3
8,9
8,9
8,2
8,6
8,6
8,5

5
12,1
13,4
14,9
16,7
17,1
18,0
16,0
13,2
8,3
11,0
9,2
9,5
7,4
6,4
6,4
5,9
6,6
6,7
7,4

7
21,3
23,4
25,5
25,8
28,2
27,8
26,2
25,7
16,6
17,7
15,1
14,2
9,4
7,7
7,6
7,9
8,1
8,4
10,7

9
20,9
23,0
29,3
24,5
31,0
30,7
26,3
26,7
22,8
24,6
25,8
19,3
9,4
9,5
8,6
13,3
8,4
12,7
11,3

11
13,6
20,2
28,3
22,3
30,0
30,5
27,6
29,9
23,2
27,6
29,0
29,1
17,4
11,6
14,2
18,6
7,8
17,0
10,5

13
10,7
20,6
24,1
19,5
27,1
28,9
28,8
30,7
22,4
28,5
28,4
27,0
27,7
23,5
23,4
22,7
7,5
18,1
11,8

15
10,6
17,6
17,5
19,3
21,7
25,1
28,4
30,0
21,7
27,9
28,2
28,7
27,7
26,2
26,0
23,4
13,6
13,2
9,6

17
8,4
10,8
11,1
12,3
12,7
16,0
20,8
24,5
17,3
26,9
25,8
26,9
25,8
24,0
23,8
20,4
19,1
18,3
11,9

19
8,6
8,1
8,0
8,5
8,8
11,2
15,3
18,6
12,3
20,9
19,9
21,3
20,3
18,7
18,6
15,8
15,4
14,8
12,1

21
8,8
8,4
8,4
8,7
8,9
10,3
12,9
15,1
9,3
15,9
14,0
14,9
13,4
12,3
12,2
10,7
11,1
11,0
10,4

23
8,5
8,5
8,7
9,5
9,7
11,6
13,1
13,9
9,2
14,1
12,4
12,9
10,8
9,6
9,6
8,9
9,3
9,4
9,9

ICOM

IC 211E PLL 2 m transceiver med digitalskala og 2
VFO'er. FM /C W /SSB, 10 W out. Indbygget, ja faktisk
alt hvad den kræ sne am ator har brug for. kr. 6.495,00
IC 215 Bæ rebar 2 m FM transceiver. 15 kanaler, 3 W
o u t. Udseende og størrelse som IC 202. Leveres med
12 kanaler, m ikro fon, bærerem,
b a tterie r m, m ................................................ kr. 2.285,00
IC 240 P rogram erbar FM transceiver (ingen x-taller)
med 22 kanaler. Leveres med 1750 Hz toneopkald og
progra m eret til RØ-R9 samt 145.250/500/525/550/575,
incl. m ikro fon og øvrigt tilb e h ø r.............. kr. 2.595,00
IC 245 PLL m obil 2 m transceiver. FM/CW /SSB. 10 W
o ut. PLL-VFO, d u plex/sim p lex, AGC fast/slow , NB,
RIT, toneopkald. Leveres kom plet med m ikrofon, alle
stik, kabler og b e s la g .................................. kr. 4.495,00
IC 202 Bæ rebar 2 m SSB transceiver. VFO fra 144,0 til
144,4 i to om råder. M ulighed fo r 3 ekstra om råder. 3 W
out. Kom plet med m ikrofon, bæ rerem og
b a tte rie r........................................................... kr. 2.485,00

Linear PA-TRIN FM/SSB
2M 3-30L 3 W in/3 0 W out .......................... kr. 1050,00
2M 10-80L m. p re am p lifier .......................... kr. 1850,00

A lle p ris e re r incl. moms. Ring efter næ rmere o p lysn in
ge r Vi sæ lg er g e rne på afb etaling .
H usk v o rt øvrige program : DRAKE, Yaseu-Musen,
TRIO-KENWOOD, Standard, Hy-Gain, J-beam, CushC raft, CDE, M icrow alve, Europa, ATLAS m. m.
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P ow er sup ply p ro fe ssio n e lle . Data 1 3 A /2 5 A

H

ELECTRONIC
B o g fin k e v e j 7, K ra g h a v e
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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R e daktion: OZ1WL. Tage Eilm ann.
P ostbox 213, 5100 O dense C

DIPLOMmanager

Jeg vil herm ed onske alle læsere af diplom siden et go dt nytår,
og sam tidig takke fo r alle breve og kort jeg har m odtaget i året,
der svandt. Da jeg regner med at I har brugt lidt tid af juleferien
til at sortere Q S L-kort, vil jeg igen bede jer sende mig de små
sedler, der tit er klæ bet bag på m odtagne QSL-kort; jeg har en
del bo ger med diplo m ove rsigter, men der kom m er stadig nye
til, og det er disse jeg søger at få kendskab til på denne måde.
Da flere har skrevet efter oplysning om priser på forskellige
d iplo m er, skal jeg her give svar på de mest efterlyste:
OZ-CCA, OZ-CCA/VHF, disse diplo m er koster 10 kr. pr. stk.
både klasse 1 og 2.
DXCC koster 4 U S -dollars + porto.
5BDXCC koster 7 U S -dollars + porto.
DXCC endorsem ent koster 3 U S-dollars + porto.
WAS koster 3 U S -dollars + porto.
5BWAS koster 4.50 U S -dollars + porto.
Til de ove nfor næ vnte am erikanske d iplo m er skal Q SL-kortene m edfølge til udstederen.
WAZ koster 8 IRC + porto.
WAC og alle rusiske d ip lo m e r er gratis fra udstederen, når de
søges gennem EDR, men vi tager 5 kr. pr. stk. som bruges til
po rto og brevpapir. For de sidstnæ vnte diplo m er så k o n tro l
lerer jeg alle Q S L-ko rt og sender disse tilbage til ansøgeren.
Husk ved henvendelse til mig at medsende selvskrevet og
fra nkeret kuvert, og oplyse mig om i hvilket OZ du har set det
dip lo m , du søger.
C e n tra l R adio C lub i USSR u d g iv e r de efterfø lgend e diplo m er
R - 100 - 0
W orked w ith 100 R egions (Oblast) of the USSR.
Dette dip lo m fås fo r kontakt med 100 forskellige regioner
(O blaster) i USSR. D iplom et gæ lder o g s å fo rS W L og udstedesi
3 klasser efter fø lgende betingelser:
Klasse 1: A lle fo rb in d e ls e r på 80 m.
Klasse 2: A lle fo rb in d e ls e r på 40 m.
Klasse 3: A lle fo rb in d e ls e r på forskellige bånd.
D iplom et udstedes fo r rene CW eller Phone forbinde lser hvor
m ind ste-rapp orte n skal være RST 337 eller 33 fo r Phone, alle
kon takter e fter 1. januar 1957 er gæ ldende. Alle russiske O bla
ster er num m ereret fra 1-173.
R - 10 - R
W orked w ith the Radio S tations of Am ateur Radio Regions.
Til R-10-R diplo m et skal man have kontakt med ti forskellige
a m a to rra d io -re g io n e r ind e n fo r USSR efter folgende liste, og
det gode ved det er at det skal være inde nfor 24 timer, men
behøver ikke at være på samme bånd:
1: UA1. UN1, UW 1.
2: UA2. UC2, UP2, UQ2, UR2.
3: UA3, UW3, UV3.
4: UA4. UW4.
5: UB5. U 05, UT5, UY5.
6: UA6, UW6, UD6, UG6, UF6.
7: UL7.
8: UH8. UI8, UJ8, UM8.

9: UA9, UW9, UV9.
10: UAØ, UWØ.
A lle kon takter skal være efter 1. ju li 1958. diplom et udstedes
som reneC W eller P hone fo rb in d e lse r med RST 337 og RS33.
R - 15 - R
W orked w ith the Radio S tations af 15 Republics of the USSR.
Dette diplo m kan erhverves af alle licenserede am atører og
S W L fo r kon takter efter 1. ju li 1958, men også herskal alle kon
ta kte r væ re in d e n fo r 24 tim er, og det er efter den efterfølgende
liste:
1: UA1, UN1, UW1, UA2, UA3, UW3, UV3, UA4, UW4, UA6,
UAØ, U W Ø .- 2 : U C 2 .-3 : U P 2 .-4 : U Q 2 .-5 : U R 2 .-6 : UB5, UT5,
UY5. - 7: U 05. - 8: UD6. - 9: UG6. - 10: UF6. - 11: UL7. - 12:
UH8. - 13: UI8. - 14: UJ8. - 15: UM8.
Her gæ lder også RST 337 og RS 33.

Cosmos-Award.
Her er også et d ip lo m fo r 2 m amatørerne, det udgives af Radio
S p o rt Federation of the USSR« i anledning af Youri Gagarins
fly v n in g i verdensrum m et. D iplom et udstedes i 3 klasser (også
til SWL) på fø lgende betingelser:
Klasse 1: 30 fo rske llig e kontakter med 15 forskellige lande,
h e rund er 10 forske llig e kontakter med 5 lande under USSR.
Klasse 2: 20 forske llig e kontakter med 10 forskellige lande,
h e rund er 6 kon takter med 3 lande under USSR.
Klasse 3: 5 fo rske llig e k ontakter med 5 forskellige lande, her
u n der 2 kon takter med 2 lande under USSR.
Til dette dip lo m tæ lle r alle kontakter efter 12. april 1961. Sov
je tiske re publike r med num rene 1 ,2 ,3 ,4 ,6 og 9 tæ ller som sæ r
s kilte lande, og alle O blaster i det fjerne osten og S irbien tæ ller
ligeså (se under R-15-R).
D iplom erne kan soges som GCR liste eller gennem EDR, hvis
de soges som GCR liste, koster diplom erne 1 Rubel e ller 14 IRC
pr. stk., men hvis de soges gennem EDR har min forgæ nger
OZ2NU sørget for, at diplo m et er gratis fo r m odtageren, der
skal kun betales po rto som vi har beregnet til 5 kr.
Adressen i Rusland er: Central Radio C lub of USSR. P. O.
Box 88, Moscow, USSR.

AAA (All Africa Award)
For at opnå dette diplo m skal man, efter 1. novem ber 1945,
have k on taktet ZS1,2 ,3 ,4 ,5 og 6, desuden kræves kontakt med
A2C (Botswana), 7P8 (Lesotho), ZD5 (Swaziland) plus 25 andre
lande efter fø lgende liste:
7X2, 7X3 - CR6 - ST - 9Q5, 9U5, 9X5 - 601, 602 - TJ - SU - ET2 ET3 - TL8, TN8, TR8, TT8 - CN - FL8 - TU2, TY2, XT2, 5T5, 6W8,
5U7, 3X - ZD3 - 9G1 - 5Z4 - EL - 5A - CR7 - 5N2 - 9J2 - 7Q7 - CR3 9L1 - ZE - EA9 - CN2 - 5H3 - 3V8 - 5V4 - 5X5.
Hvis et af de afrikanske lande har skiftet prefix efter at dette
d ip lo m blev oprettet, så tæ ller landet kun een gang. Kun lande
p re fixe r tæ ller, kon takter med o prefixer tæ ller ikke med. der er
ingen bånd eller m odulationsartsbegræ nsning, m indste-rappo rten skal være RST 338 og RS 33.
Prisen er 10 IRC, d iplo m et kan søges gennem EDR eller d i
rekte hos: SARL. P.O. Box 3911. Capetown, South Africa.

Vy 73, OZ4SX, Svend
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R e daktion: OZ9SW, Jorgen Brandi.
R ugvæ nget 1, 7870 Roslev, t lf . (07) 57 17 57

A k tiv ite ts te s te n
Decem bertesten gav fø lgende placeringer:
1. OZ9HBO/a
55 QSO
2. OZ1ALF
41 QSO
3. OZ1ABE
54 QSO
4. OZ6IW
56 QSO
5. OZ9NN
40 QSO
6. OZ8PG
36 QSO
7. OZ3UN
35 QSO
8. OZ6HY
30 QSO
9. OZ1BRJ
39 QSO
10. OZ1ATQ
32 QSO
11. OZ8QD
35 QSO
28 QSO
12. OZ6ZW
22 QSO
13. OZ1COR
14. OZ1DCN
25 QSO
15. OZ3ZW
21 QSO
16. OZ1QQ/a
18 QSO
17. OZ1BNZ
16 QSO
18. OZ8VL
14 QSO
19. OZ1DCL
13 QSO
20. OZ9DV
14 QSO
21. OZ8JYL/a
9 QSO
15 QSO
22. OZ4XX
23. OZ9SW
6 QSO
24. OZ8RY
9 QSO
25. OZ9HN
3 QSO
3 QSO
26. OZ8SC

259
236
229
216
170
163
162
149
146
133
131
127
99
87
82
82
48
42
40
31
29
20
20
12
10
7

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

FM afd eling:
1. OZ1AXJ
2. OZ6KH
3. OZ1AZG
4. OZ1CPM
5. OZ1EEH
6. OZ1ALK
7. OZ1ASP
8. OZ1CSI
OZ4OW
9. OZ9JV
10. OZ1BKD
11. OZ8SC

135
134
70
67
55
47
28
20
20
19
8
3

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

58
55
23
25
28
22
12
20
20
19
8
2

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

144 MHz a ktivite tstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19,00-23,59
DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive m å
ned.
NB. Man har s pu rgt om det er tilla d t at hente en station fra en
repeater til en sim plexkanal, med det form ål at lave en test
QSO. Det kan vi ikke forbyde, det kan også lade sig gøre at
ring e til en medam atør og aftale QSO. Sådanne forbinde lser er
lid t ufine, men det må du afgøre med din sam vittighed.

S lu tre s u lta t fo r a k tiv ite ts te s te rn e 1977
12 tester
1. OZ1ABE
9 tester
2. OZ1ALF
10 tester
3. OZ3UN
12 tester
4. OZ9HBO
12 tester
5. OZ9NN
12 tester
6. OZ6IW
12 tester
7. OZ8QD
12 tester
8. OZ1BNZ
12 tester
9. OZ1QQ
11 tester
10. OZ8RY
OZ JANUAR 1978

5500
4312
3672
3638
3606
3416
3096
2968
2506
2373

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

11. OZ1BYL
12. OZ1RH
13. OZ6HY
14. OZ1CUY
15. OZ6ZW
16. OZ1ATQ
17. OZ1BRJ
18. OZ1AOJ
19. OZ1BCP
20. OZ1CTC
21. OZ1BEC
22. OZ8PG
23. OZ6CE
24. OZ9ZJ
25. OZ1BPJ
26. OZ1CBD
27. OZ8JYL
28. OZ2GZ
29. OZ4QA
30. OZ1CWM
31. OZ1BQN
32. OZ1BCN
33. OZ1AVG
34. OZ1AEY
35. OZ9SW
36. OZ1BVJ
37. OZ4EM
38. OZ9HN
39. OZ1CFO
40. OZ1DCL
41. OZ4HAM
42. OZ2AL
43. OZ1CJV
44. OZ4EDR
45. OZ1AMB
46. OZ1AEE
47. OZ7PZ
48. OZ9DV
49. OZ8DO
50. OZ9AC
51. OZ1AFO
52. OZ6TW
53. OZ3ZW
54. OZ8ZE
55. OZ1COR
56. OZ6PU
57. OZ8VL
58. OZ8SC
59. OZ3XD
60. OZ9TD

11
5
12
8
9
11
11
10
8
8
6
6
4
7
5
7
6
3
4
5
4
5
5
3
6
3
3
7
6
9
6
3
5
9
4
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
6
3
3

tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester

2361
2322
2297
2096
2060
2054
1802
1712
1608
1391
1380
1212
1115
1098
1017
1007
936
925
910
895
846
801
790
747
746
674
627
620
613
585
581
504
503
456
411
365
339
312
270
250
241
240
217
214
210
204
182
177
133
29

po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po

FM afd eling:
1. OZ6KH
2. OZ1AXJ
3. OZ1AZG
4. OZ1ALK
5. OZ1CPM
6. OZ5SC
7. OZ1ASP
8. OZ5GI
9. OZ4OW
10. OZ1UU
11. OZ9JV
12. OZ1CSI
13. OZ1OQ
14. OZ1CSX

12
11
10
11
9
7
12
6
11
9
10
10
7
8

tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester

1816
1486
847
761
579
546
493
337
239
214
206
201
175
171

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts
nts

35

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

OZ1EEH
OZ4EDR
OZ4HAM
OZ1BKD
OZ7RQ
OZ1AAY
OZ1CSU
OZ1BJY
OZ1VZ
OZ4DZ

3
8
6
10
3
3
3
6
4
3

tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester

146
106
106
100
94
90
83
62
55
41

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

S ta tio n e r de r har deltaget i fæ rre end 3 tester er ikke medtaget
på listen.
157 fo rs k e llig e statio ner har indsendt logs.
EDR on sker vinderne til lykke.
EDR's co n te std ip lo m udstedes til følgende: OZ1ABE,
OZ1ALF, OZ3UN, OZ9HBO, OZ9NN, OZ6KH, OZ1AXJ og
OZ1AZG.
M e te o r-s c a tte r-n y t: (OZ8SL)
Det vest-berlin ske DOBUS-INFO nr. 3. 77 er udkom m et og de
mange ra pporter i bladet v idne r om en enorm meteor-scattera ktivite t på 144 MHz. Flere am atørgrupper drog sidst i ju li og
fø rst i a ugust måned 1977 til afsidesliggende og eksotiske egne
af E uropa fo r a t give de hjem m eblivende m ulighed fo ra t køre et
nyt land elle r et nyt Q TH -storfelt til sam lingen.
En gru p p e SM6'ere var således taget til Færøerne og korte
fra Torshavn (WW77D) under kaldesignalet SK6JF/OY. - Fra
det sjæ ldne Q T H -felt IB i N ordsverige, næ rmere betegnet Piernakaise, kørte en gruppe under kaldesignalet S L2C U /2/p. G 3 0 U R /p var QRV fra S cilly Island (WJ09j) vest fo r Cornwall.
Fra A ndo rra var en gruppe igang med kaldesignalet C310X. B landt de m ange gode resultater, der blev opnået rundt om 
krin g i Europa, kan nævnes følgende: SK6JF/OY gennem førte i
perioden 31 ./7 .-1 4 ./8 . 1977 38 kom plette MS-QSO'er med fø l
gende lande: DL, DM. PAØ, ON, OE, G, GW, SP, og S M Ø /2 /3 /4 /
5 /6 /7 . Bedste DX var SP5JC i Warszawa, QRB: 1979 km.
Meteorsvæ rm en »Perseiderne«, der har maximum den 12.
august, var tilsyneladende usandsynlig »aktiv« i 1977. Således
næ vner DK6ASA i sin rapport burst-læ ngder på 170 og 200 se
kunder! i lobet af hans QSO'er med henholdsvis IT9PLT og
ISØMSJ den 12. og 13. august 1977. - DK6ASA har desuden
kørt en så eksotisk station som M1C (San Marino) på meteorscatter den 14. august.
Man leder næsten forgæ ves efter O Z-kaldesignaler, men fin 
de r dog OZ1O F nævnt i en rapport fra YU2CBM (ID33f), der
an giver at have kort OZ1O F den 8. juli 1977 mellem 0430 og
0546 GMT på SSB. T illykke Orla! - CT1WW (WB69b) havde
også sked med OZ1O F den 13. august 1977 uden Q SO dog blev
gennem ført. CT1WW hørte ingenting.
A u ro ra : (OZ8SL)
Den 2. decem ber 1977 var der en pæn aurora-åbning. U nder
tegnede korte mellem kl. 16.40 og 18,23 GMT følgende statio
ner: SM3GXM (HX63h), SM3FGL (IV53g), SM3DCX (IV63b),
UR2EQ(NT61c), LA3WU (CU47d), LA 40(O slo), OF3MF(MU) og
OH3XU (MU09j).
S p o ra d is k E -nyt: (OZ8SL)
Selvom det ikke er Es-sæson i øjeblikket, og selvom nedenstå
ende måske ikke ligefrem er dugfriske nyheder, kan jeg dog
ikke lade væ re at nævne nogle flere fantastiske Es-Q SO er fra
som m eren 1977. O plysningerne er hentet fra DUBUS-INFO:
G3ZEM (Cleveland) - U 05B F (OF27a) den 2 6 ./6 V 7 7 ,1615 GMT,
QRB mere end 2400 km.
LA2PT (FT13b) - IT9VMN (GY76b) den 12./7./77, 1406 GMT,
QRB: 2424 km, ny E uroparekord?
YU3UPI (HG73j) - 4X4IX (RS65g) den 27./6V77, 1715 GMT,
QRB: 2322 km.
PAØLDZ (CL) hø rte den 14./6./77 kl. ca. 1515 GMT beaconen
5B4CY (QU) på Cypern, QRB: ca. 2900 km!
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CT2BS på Terceira, Azorerne kørte den 27./4V77 mellem
1950 og 2146 GMT 19 forskel lige C T1-stationer med henholdvis
FM og SSB.
Af de til DUBUS indsendte rapporter fra hele Europa frem går
det, at der i Europa som helhed har væ ret m indst 25 E s-åbnin
ger i som m eren 1977, fo rd e lt med 1 i april, 3 i maj, 16 i ju n i og 5 i
ju li.
A m a tø rs a te llit-n y t: (OZ8SL)
AM SAT er stadig bekym ret p.g.a. de mange, især europæ iske
statio ner, de r benytter fo r stor sendeeffekt ved OSCAR 7-mode
B-Q S O ’er. Dette har ødelæ ggende virkn in g på satellittens
strø m fo rsyning sam t forårsager ukontrollerede mode-skift.
E ndvidere ødelæ gger disse »m isbrugere« forholdene fo r de
am atører, der fø lg er henstillingerne om at køre med en rim elig
sendeeffekt.
I AM SAT-U K’s »Oscar News« giver G3IOR OSCAR-brugere
(e lle r m isbrugere) fø lgende form anende ord med på vejen: »10
w a tt erp (d.v.s. ant. gain X tilfø rt effekt til ant.) er nok power for
m ode B-QSO er og perfekte QSO'er er gennem ført med kun
100 mW, når der ikke har været nogle »misbrugere« på. Lad
væ re med at op m untre fo lk til fo rke rt brug af OSCAR 7, og svar
kun stationer, der helt tyde lig t kører med fo r stor effekt fo r at
bede dem om at holde op med dette. Hvis dette ikke sker, vil
OSCAR 7 lid e e n a lt fo r tid lig død og ende som et stykke unyttigt
isenkram i kredsløb om jorden.
I det nye år vil AMSAT kom m ando-stationen VE2SAT »kom
m andere« OSCAR 7 til 48 tim ers mode B- og 24 tim ers mode Aop e ra tio n . Hvis dagen er delelig med 3 er satellitten i mode A
ellers i m ode B, d.v.s. 1. og 2. januar: mode B, 3. jan.: mode A, 4.
og 5. jan.: mode B, 6. jan.: mode A o.s.v. Hvis satellitten p.g.a.
ove rstyring tvinges til m ode-skift, vil den ikke blive skiftet til
den o p rin d e lig e mode fra kom m andostationen fo r næste dag«.

QTH L o ca to rko n ku rre n ce n
Plac .: Call:
Antal loc.:
1. OZ6O L
239
2. OZ1O F
225
3. OZ8SL
198
4. OZ1ABE
146
5. OZ9PZ
135
6. OZ3GW
129
7. OZ3WU
119
8. OZ4QA
112
9. OZ9SW
110
10. OZ8QD
108
11. OZ5QF
108
12. OZ6KV
104
13. OZ1AED
97
14. OZ6AQ
96
15. OZ9AU
93
16. OZ6ZZ
90
17. OZ8RY
87
18. OZ5GF
86
19. OZ1AYI
86
20. OZ9ZJ
84
21. OZ1QQ
78
22. OZ6HY
76
23. OZ1AXL
73
24. OZ2GZ
69
25. OZ6WD
66
26. OZ8DO
65
27. OZ1OQ
60
28. OZ1ALF
60
29. OZ9KT
57
30. OZ6TW
53
31. OZ4EQ
52
32. OZ1AGN
51
33. OZ1AMB
51
34. OZ8UD
49

Antal lande:
38
38
33
23
27
23
16
18
23
20
15
19
18
19
21
18
16
19
17
19
15
14
14
12
13
12
15
14
14
14
13
12
11
13
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A k tiv ite ts te s te n .
D ecem bertesten gav følgende placeringer:
1. OZ7LX
19 QSO
2. OZ7IS/m
18 QSO
3. OZ3TZ
19/1 QSO
4. OZ9SW
11 QSO
5. OZ1ABE
17 QSO
6. OZ3VJ
1 QSO

107
97
85
78
71
3

points
points
points
points
points
points

UHF-SHF a ktivite tstest den 1. torsdag i måneden kl. 19,0023,59 DNT. Logs sendes til undertegnede inden den 15. I re
spektive måned.
S lu tre s u lta t fo r a k tiv ite ts te s te rn e 1977.
Antal tester:
Points:
Plac.: Call:
1. OZ7LX
12
1606
2. OZ7IS
12
1428
1141
10
3. OZ3SW
7
4. OZ3TZ
663
4
339
5. OZ9SW
3
230
6. OZ1ABE
7. OZ4QA
6
219
167
8. OZ8DO
5
144
3
9. OZ6PU
121
3
10. OZ1QX
81
11. OZ3QP
3
4
68
12. OZ9AU
FM afd eling:
50
1. OZ1BYL
9
S tation er, der har deltaget i fæ rre end 3 tester, er ikke medtaget
på listen. - 18 fo rs k e llig e stationer har Indsendt logs. Det må
kunne forøges betydeligt her i det nye år. - EDR o nskervind erne tillykke.
E D R 's c o n te s td ip lo m u d ste d e stil: OZ7LX, OZ7IS, og OZ3SW
S venske be acons 1978: (OZ7IS)
I QTC nr. 11 1977 gøres der status over svenske beacons, som
tilsta n d e n var sidst i oktober. Vi har sakset listen:

CALL
SK2VHF
SK7VHF
SK1VHF
SK4MPI
SK3UHF
SK6UHF
SK1UHF
SK4UHF
SK0UHG
SK6UHG

QRG
144.875
144.920
144.950
144.960
432.855
432.925
432.950
432.960
1296.835
1296.925

QTH
JY69h
GP38C
JR41d
HU46d
IW40b
GR61a
JR41d
HT55j
IT60h
FR???

WATT
QRT
15 out
10 out
100 out
8 out
10 out
Planlagt
5 out
Planlagt
Planlagt

S

3

QTH L o ca to rko n ku rre n ce n .
432 MHz
Plac .: Call:
Antal loc.:
1. OZ7IS
76
59
2. OZ7LX
53
3. OZ9SW
4. OZ3GW
52
36
5. OZ1AXL
33
6. OZ1FF
7. OZ9PZ
32
8. OZ1O F
31
25
9. OZ8DO
20
10. OZ9AU
20
11. OZ5GF
12. OZ4QA
16
12
13. OZ5WK
14. OZ1AYI
11
4
15. OZ6TW
1296 MHz
1. OZ7IS
18
7
2. OZ9SW
6
3. OZ8JYL
4
4. OZ4QA
5. OZ5ESB
3
2
6. OZ6O L

L

i

1

Antal lande:
18
-

15
10
10
11
10
10
7
9
8
5
4
6
2
6
4
2
3
3
2

OZ1ALS re sta u re re t: (OZ7IS)
N ord als-a fdeling ens 70 cm beacon, OZ1 ALS har siden starten,
i decem ber 1973, haft en tilbø je lighed til squegging. Konstruk
tøren OZ1 FF har i nov./dec. haft beaconen til service, og den er
nu ganske sym ptom fri, på plads og i orden.
Call:
OZ1ALS
QRG:
432.983 MHz
QTH:
EP79C
W att:
6
Ant.:
2xM a lte se r-ko rs, rundstrålende
Højde:
Ca. 60 m
A1, 60 sek. interval
Nogle:

ANTENNE

RETNING

8 el. yagi
Kløverblad
4 x 6 el. yagi
4xD o b . Quad
Kløverblad

Nord
Rundst.
Nord
Rundst.
Rundst.

10 el. log. per.

SSW

HØJDE
190
30
510
180
75

NØGLE

m
m
m
m
m

A1
A1
A1
A1
A1

285 m

A1

Vy 73, OZ4SX, Svend
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T il OZ6GH's indlæ g kan jeg tilføje, at der er indstiftet et »ATVD« d iplo m . Nærmere oplysninger hos G errit von Majenski,
DF1QX, Postfach 81 04 13. 3000 Hannover 81.
På alle »SSTV-aftener« har der væ ret livlig aktivitet, kun
6./12. var de r dårlige fo rh o ld . - Husk at opgive dit call før og
efter din udsendelse. P&T fo rlange r det, og vi vil alle gerne se,
hvem der sender og afgive rpt.
I O X -nyt læser man, at C hriste r OX3CO i Sdr. S trøm fjord på
regner at være QRV med RTTY og SSTV i begyndelsen af det
nye år. - OZ1UM meddeler, at han vil tilsende OZ9VM og
OZ3WP hver 50 hæ fter til bygning af O Z1DT's sidste m onitor.
De diagram m er, vi fik I H illerød afd. passer ikke med de prints,
som OZ9VM laver. - OZ6IW oplyser, at DC8SF (Hamburg om 
rådet) fo re s tå r et SSTV-team, der arbejder SSB på 144.250
MHz. Her er der stor aktivitet.
OZ3WP.

I H vidovre afdelingens SSTV-gruppe arbejdes der stadig på
fre m s tillin g af en flyin g spot. - M onitoren har været genstand
fo r gentagne o m bygnin ger og m odifikationer, så vi må have
tå lm o d ig h e d lid t endnu.
E fter O Z ID T ’s inspirerende foredrag er der kom m et yder
ligere gang i arbejdet, så nu kan det ikke vare så længe mere,
fo r vi blive r QRV fra OZ7HVI.
OZ6PK, Paul.

E nglæ nderne har in d stifte t et ATV diplom . Men fo r en dansk
ATV am atør, tager det vist 100 år at få points nok til blot bronze
udgaven.
OZ2HI onsker at kom m e i gang med at sende ATV. Så ob s,
kan I hjæ lpe ham, så vær sød at gøre det.
DJ1KF i D K 04j er ved at bygge udstyr til 10 GHz. Kommer
tyskerne fo rs t med ATV på 10 GHz?
OZ6GH.

-kvalitetsprodukter til printfremstilling
n e m t h u r tig t - r e n lig t -

-

både fo r begyndere og de mere erfarne.
S E N O - T ra n s fe rs y m b o le r 2005
G a ra n te re t æ tsefaste p rin ts y m b o le r
a f m e g e t hoj k v a lite t og fre m ra g e n d e
e n te n d ire k te på p rin tp la d e n e lle r til
re p ro -o p læ g 1:1. Lette a t h å n dte re i
p ra k tis k e s trip s . Der fin d e s 10 fo rs k e l
lig e s y m b o le r d e r leveres i poser med
e n te n 10 stk. fo rs k e llig e (1 af hver) e l
le r 10 stk. ens.

S E N O - P o lifix 2003
Et p ra k tis k h jæ lp e m id d e l til tø r-a fre n sn in g a f p rin tp la d e r fø r vid e re b e a rb e jd 
n in g . A fre n s e r og a ffe d te r p rin tp la d e n i
een a rb e jd s g a n g . O gså ve le g n e t til a f
re n s n in g a f k o n ta k tfla d e r sa m t sk u rin g af
fo rp la d e r.
D A LO - 2 M
d en b e d ste p rin tp e n lavet e fte r e rfa rin 
g e rn e m ed de tid lig e re penne. Helt fy ld t
m ed le tfly d e n d e h u rtig tø rre n d e æ tsefast
tu sch , d e r o gså e r v e le g n e t til re to u ch på
fo to fø ls o m m e p rin tp la d e r. Pennen har
e x tre m lang le vetid - op til fle re år.

S E N O -produkterne får du hos din sæ dvanlige elektronikforhandler
ellers kon takt os fo r næ rmeste leverandør.

LAUTRONIC
O Z3FN, K a plevej 29, 2830 V irum , (02) 85 52 74, bedst eft 17
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S W L -spa lten på plad s igen?
Så lykkedes de l la n g to m længe. Efter et h a lv tå r uden en eneste
S W L-spalte i OZ, er det atter på m irakuløs vis lykkedes at skra
be stof sammen, så rubrikken er at finde på sin gamle plads. Når der skulle gå over et halvt år, fo r det lykkedes, skyldes det
fø rst og frem m est, at undertegnede, som den ulykkelige redak
tø r af denne spalte, ikke har haft tid til at indpiske eller selv
fo rfa tte stof. Selv den lange pause synes ikke at have stim uleret
læ serne til at bidrage med s to f - d e t være sig små artikle r (f.eks.
om s ta tio n s in d re tn in g , antenner, d iplo m er etc.), fotos, Q S L-og
d ip lo m in fo rm a tio n e r m.v. Den uhyggelige sandhed om den
m anglende s toftilg ang kan im idle rtid være, at der ikke er
nogen, som har savnet spalten! Ihvertfald er der kun ganske få,
som har reageret over det manglende DR-stof i bladet. - Så det
e r unæ gtelig med noget blandede følelser, at jeg atter sidder
og bokser løs på skrivem askinen fo r at få fy ld t de m anuskript
ark, de r har ligge t og sam let støv i så lang tid. Om spalten også
fo rts a t vil være at find e i bladet, vil altså afhænge af blandt
andet dig! Uden en nogenlunde jævn stoftilgang fra læserne vil
det nok være u m u lig t at »holde spalten ¡gang«. Og det vil fo r
m e ntlig også gæ lde, hvis en ny redaktør om kort tid skal over
tage boksehandskerne og fortsæ tte kampen mod skrivem aski
nens tangenter.

E

S

n

/M

J

og har da også tæ nkt mig at deltage I forskellige contests i
frem tiden.«
Som det kan ses, har Flem m ing opnået pæne resultater - og
der er al m u lig grund til at ønske held og lykke fremover.
PS: Var det ikke noget med en stationsbeskrivelse fra dig?

OZ - a k tiv ite ts te s t 1978.
Se u n der Contestm anager.
På besøg i K erte m inde .
A lle kender Amanda fra Kertem inde - ihvertfald sangen om
hende. Men Am anda er såmænd ikke den eneste kendte person
i K ertem inde. B landt lytteram atører er OZ-DR 1909 et velkendt
kaldesignal. Flem m ing Nielsen, som er navnet bag kaldesignalet, er yderst aktiv og har opnået mange fornem m e resulta
ter. Men skal vi ikke lade Flem m ing fortæ lle selv:
»Jeg startede i 1975 efter at være a lv o rlig t sm ittet af kortbø l
gesygen hos OZ1JU, Jens. Efter hele m it liv at have plasket
ru n d t på fo rs k e llig e kortbølgebånd, hørte jeg Jens's grej og var
fa ktisk med det samme klar over, at det var det, jeg havde ledt
efter. Jeg fik næsten om gående købt en m odtager (Kenwood
QR666) fo r at kom m e ¡gang så h u rtig t som m uligt.
Men det har hele tiden væ ret min lige så store lyst at lave
noget selv. Der er bygget om drejningstæ ller, tyverialarm , v i
skerrobo t, m odelflyvere og næsten alt m u lig t-u n d ta g e n radio
og hvad de rtil hørte. Det var igen hos OZ1JU, jeg så, at det var
m u lig t at fre m s tille også det selv, men det kræver jo en masse
viden og erfaring. Efter at have bygget små filtre og eksperi
m enteret med fo rs k e llig e an tenn eop stilling er fo r at forbedre
a flytn in g s m u lig h e d e rn e m e d det grej, jeg h a v d e -ja , så fik Jens
lo kke t mig til at bygge en m odtager. Jeg gik i krig og efterhån
den er kassen, skala, BFO, VFO m.v. ved at være flæ kket
sam men ( - og det virker!). Resten bliver vel fæ rdigt en gang
med tide n, lø vrig t har jeg også bygget en morsetræner, og har
e fterhånden læ rt at telegrafere, selv om det dog kniber lidt med
a flytn ingen . Det kom m er nok med træ ningen! - Jeg har efter
hånden fået a flyttet et par tusinde am atørradiostationer, fået
over en snes QSL fra 5 kon tinenter og opnået 4 af EDR's »SWLaktlvite tsdiplom er« . Desuden blev jeg nr. 2 i juletesten (1976)

O Z-D R 1909, Flem m ing. S tationen består af en Kenwood
OR666 m ed små om - og tilbygn inge r. Antenne er Hy-G ain's
AVO p lu s diverse dipoler.
A m a tø rra d io - og e le ktro n ikb la d e .
OZ1BRZ skrev fo r en rum tid siden og spurgte, om det ikke var
m u lig t at bringe en liste over de forskellige am atorradioblade
og elektronikb lade, der fandtes. SW L-spaltens teknokratiske
u d re d n in g sa fd e lin g har arbejdet med sagen igennem lang tid,
og er kom m et frem til det sim ple svar: Nej! Svaret skyldes
hovedsageligt, at listen v ille fylde flere sider i OZ, og dels at den
allige vel ikke ville blive kom plet, bl.a. på grund af undertegne
des m anglende russisk-kundskaber og en del af de ra diotids
s krifte r. der udgives, er skrevet på dette sprog.
Læsere, der er interesseret i at få et overblik over de mest
kendte udenlandske ra d io tid sskrifte r henvises til Danmarks
tekn iske B ib lio te ks tidsskriftskatalo g, der indeholder en fo r
tegnelse over de tekniske tidsskrifter, som udsendes i cirku la 
tio n i læsekredse. (Kataloget fås ved henvendelse til Danmarks
te kn iske B ibliotek, A nker Engelunds Vej 1, 2800 Lyngby). A bon nem e nt på disse læ sekredse kan tegnes hvert år i august
måned. Men derudover er det na turligvis også m u lig t at låne
æ ldre årgange af disse årgange. - På et senere tidsp unkt, skal
jeg dog forsøge at bringe en næsten kom plet liste over de ama
tø rtid sskrifte r, som i dag findes.
Ja, det var så alt fo r denne gang. Næste SW L-spalte udgives
sam m en med et num m er af OZ. Sidstnæ vnte kom m er hver
m åned - fø rstnæ vnte når du bidrager med stof! - Men i øvrigt:
G od t nytår - og god ja g t på am atørbåndene!
OZ9XM.

Vy 73. OZ4SX, Svend
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JO TA 1977.
blev a fvikle t under kortbølgem æ ssige gode forhold, hvilket de
h id til m odtagne rapporter klart viser. I m odsæ tning til 1976
havde vi i 1977 store m u lig hed er fo r kontakter på næsten alle
bånd og til næ sten alle spejderlande.
Den o ffic ie lle åbning blev som bekendt foretaget af Lars Ko
lin d fra KFUM -spejdernes hovedbestyrelse over OZ2ARD.
Frekvenser var flytte t til 3710 kHz og tidsp unkte t var rykket
frem til kl. 15,00 DNT, hvilket gav den ønskede forbed ring i
fo rh o ld til 1976. Å bningstalen hortes næsten forstyrrelsesfrit
over hele landet, og der er kun modtaget en enkelt reklamation
over tid sp u n kt/fre kve n s.
På OZ2ARD d eltog ialt 9 am atorer i lobet af week-enden. hvor
der blev a fvikle t 193 QSO'er. Og spejderne var repræ senteret
med ca. 40 deltagere. Men læs selv den kom plette rapport om
OZ2ARD og de ovrige danske stationer, når den danske rapport
kom m er med posten.
Ifolge m odtagne tilm e ld in g e r og ved aflytning af båndene
blev fo lg e n d e kaldesignaler noteret: OZ1ABA. OZ1ADL,
OZ1 DBS. OZ1FDF, OZ1GED, OZ1LRS, OZ1NAK, OZ1NBT,
OZ1O HR. OZ1RF, OZ1SS, OZ1XV, OZ1ZR, OZ2AGR, OZ2ARD,
OZ2ATK, OZ2IG, OZ2NYB, OZ2RY, OZ3AG, OZ3TU, OZ3WP,
OZ4HQ. OZ5EDR, OZ5ESB, OZ5RBP, OZ6CE. OZ6EVA,
OZ6HR, OZ6RW, OZ6TM, OZ6VY. OZ6WL, OZ7BSR, OZ7DSS,
OZ7HDR, OZ7HVI, OZ7IU, OZ7JW, OZ8JYL, OZ8NST, OZ8SOR.
men det er da m uligt, at yderligere stationer har været igang.
Hvis dette er tilfæ ld et, er jeg meget interesseret i at modtage
o p lysn in g e r herom . Send mig et åbent brevkort eller ring. M u
ligvis kan du også træ ffe mig på spejderfrekvensen, 3740 kHz,
lord age kl. 14,00 DNT.
Desvæ rre er der Indtil nu kun m odtaget rapporter fra 19 sta
tion er, hvilket dog giver m ulighed fo r at udsende en fyldig rap
po rt om aktivite ten i Danmark. Men da deltagercertifikater kun
kan udsendes efter o p fo rd rin g herom gennem modtagelse af
en »m indste« rapport:
Kaldesignal/Q TH
S pejdergruppens navn/evt. korps
Ø nsket antal deltagercertifikater,
må jeg appellere til alle. der har deltaget på en JOTA station:
send om gående denne m indste rapport, således at de delta
gende spejdere kan få deres certifikater tilsendt.
Disse ce rtifik a te r udstedes af Spejdernes V erdenskontor i
Geneve, og det er selvfølgelig meningen, at alle spejdere og
am atorer, skal have deres ce rtifikater udleveret. Så ring til mig
e lle r re turn ér det m odtagne rapportskem a. Et åbent brevkort
kan også gore det.
Den danske rapport går i trykken i løbet af foråret, og vil så
blive fre m sen dt til alle deltagende am atorer og til alle spejderkon takt-folkene .
Q S L-ko rt er vel forh å b e n tlig afsendt eller vil blive afsendt i
næ rm este fre m tid. Der er modtaget enkelte reklam ationer over
udeblevne Q S L-kort, og det er faktisk synd. For på de frem 
m ede s ta tio n e r sidder spejderkam m erater og venter på den

'JOTA,

s k riftlig e bekræ ftelse på QSO’en. JO TA-stationer er så speciel
le stationer, at alle er interesseret i at få QSL-kort. Derfor - få
det g jo rt nu, hvis det ikke allerede er i orden.
DET DANSKE SPEJDERKORPS har netop udsendt et Im puls
hefte, de r hedder SIGNALERING. Det om handler p rim itiv sig
n a le ring under alle form er f. eks. lys, lyd, røg, flag m. v., men
ko rtb o lg e ra d io og JOTA ér ikke glem t. Kan anbefales til alle
un iform e red e, der ønsker at sætte spejdere igang under dette
store felt. Kan kobes i korpsets depoter, kr. 6,00.
Af hensyn til planlæ gningen i 1978 kan det allerede nu afslø
res, at JOTA 1978 afvikles i week-enden 21.-22. oktober, så den
fo rste plan læ g ning kan allerede startes nu.

Vy 73, OZ4SX, Svend

C D J E
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KREDS
Hoved bestyrelsesm ed I.:
OZ3SH, Svend Hansen,
A. Nielsens Boulevard 25,
2650 H vidovre, tlf. (01) 78 93 23.

A m atø rnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21. Stof sendes til
OZ4KS, K. Sand, Edvard Griegs Gade 7, 4. th., 2100 Kbh. Ø , tlf.
(0 1 )2 9 32 85.

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: B rostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
M ode: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A,
2650 H vidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ8RU, Rubæ k Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 H vidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: Esther Griis, Krogstens Allé 52 A, 2650 Hvidovre,
tlf. (01) 78 25 47.
A fd. g iro ko n to : 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

Kredsarrangem ent
I he nhold til EDR's vedtæ gter Indkaldes herved til ordinæ rt
kredsm edlem sm øde i kreds 1. Mødet afholdes mandag den 6.
m arts 1978 kl. 20,00 i R adioam atørernes Hus, Teklavej, Køben
havn.
A lle m edlem m er af EDR i kreds 1 har adgang.
OZ3SH.

Så g ik det år 1977 - og når dette OZ læses, er vi allerede langt
inde i det nye år og i fu ld gang med vore aktiviteter.
Som afslu tn in g på årets foredragsræ kke ho ld t EDR’s velan
skrevne fo re d ra g sh o ld e r OZ7CH tra ditione n tro et velbesøgt
og interessant foredrag om antenner.

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: S trandlodsvej 17. B uslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, B jarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 København S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Sadelm agerporten 2/438,
2650 Hvidovre, tlf. (02) 91 88 88 kl. 09.00-17.00.
Så er den tris te ju le tid uden tid til megen radioaktivitet over
stået. N ytårsløfterne er allerede ved at være brudt, selvom det
med at kom m e noget oftere i afdelingen stadig holder. Og mon
ikke det skulle kunne ho ld e nogle år endnu, når jeg nu fo rtæ l
ler, at bestyrelsens nytårsfortsæ t er at lægge endnu bedre pla
ner fo r afd elinge ns aktiviteter. Men ellers kom m er der jo en
g e nera lforsa m ling i m arts . . . Nå, men vi må ved fælles hjælp
gøre det endnu bedre end sidste år. - Ifølge statistikken må der
kom m e m ange nye radioam atører på Amager. Lad os se nogle
af dem i afdelingen. A lle interesserede er velkomne. Prøv at
kigge ned en torsdag, det kunne jo være noget fo r dig.
P rogram :
19. janu ar: Klubaften.
26. janu ar: Byggeaften. RLC-m etret skrider fremad.
2. feb rua r: Byggeaften. RLC-m etret skrider endnu mere fremad
9. feb rua r: A uktion . Alle, som har brugbart materiel til overs kan
bortsæ lge det. Klubben m odtager kun gaver inden auktionen,
ikke efter.
16. fe b ru a r: K lubaften.
Og s å til sidst årets nyhed: Vore rævesendere er nu snart fæ r
dige med kun få års forsinkelse. Støv nu ræ vemodtagerne af, vi
sta rte r så snart de er helt køreklare uanset vejret og andre lige
g yld ig e detailler.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

OZ9VJ som julem and.

En festlig julesam m enkom st satte punktum fo r årets aktivi
teter, hvor bl.a. LA8PV, Fleksnes gav opvisning i stationsbetjening og a fviklin g af QSO er. - S ir Henry’s Band, der består af
OZ3FD him self med XYL samt OZ1CDK sørgede fo r de m usikal
ske indslag og blev resten af aftenen afløst af kilom etervis af
tape. Jo, der var god gang i dB 'erne. At julem anden også kom
med sin sæk fu ld af gaver nævnes b lo t fo r fuldstæ ndighedens
skyld.

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: G rønnegården, Dynamovej 1-3.
M ode: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, C hrlstofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1BTS, Alex Poulsen, Højvangen 66, 2860 Søborg,
tlf. (0 1 )6 9 53 18.
Kass.: OZ1BWL, Frans Lorensen, Teglvæ rksbakken 23,
2900 H ellerup, tlf. (01) 65 42 74.
Afd. g iro k o n to : 4 25 18 73.
OZ JANUAR 1978

P rogram :
17. janu ar: M etric dem onstrerer målegrej.
24. januar: Se medlem sm eddelelserne.
31. janu ar: OZ9NW, Carsten fo rtæ lle ro m SSB.
7. februar: K lubaften.
14. feb rua r: Instrum ent aften. Gennem gang af målesenderen.
Husk også at læse medlem sm eddelelserne, eller endnu
bedre, hæ ng dem op i dit stationsrum !
Vy 73 de OZ6PK, Paul.
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KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
K lubhus: Radioam atørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Mode: Hver m andag kl. 20.00, Q S L-udleverlng kl. 19.30-20.00.
Fmd.: OZ6WR, Jorn Hougaard, Saven C 4, 2. sal, 2630 Tåstrup.
T lf. (02) 52 25 68.
N æ stfm d.: OZ9SN, Svend Nielsen. Hvldovrevej 468. 1. sal tv..
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Sekr.: OZ1SZ, Einar S chm elling, Æ blevej 16, 2400 NV, tlf. 0136
(GO)4241.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9 2000 F, tlf. (01)
87 49 02.
Afd. g iro k o n to : 5 05 97 55.
A m ato rnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21. Stof sendes til
OZ4KS. K. Sand. Edvard Griegs Gade 7. 4. th „ 2100 Kbh. 0 , tlf.
(01) 29 32 85.
A k tiv ite te r:
Form anden byder medlem m erne velkom men til det nye år i af
de lin gen og takker fo r den gode tils lu tn in g til vore arrange
m enter og håber, at opbakningen bliver m indst lige så god i det
nye år, også med at give et nap med til et eller andet til gavn for
alle i afdelingen.
Ved besoget i P&T’s radiokæ detårn måtte deltagerantallet
begræ nses, men de 28, der slap med, fik en udbytterig aften.
Det var så svæ rt at losrive sig, at besøget kom til at vare 3V2
time. - Fødselsdagen blev festlig t fejret, og der var stuvende
fu ld t. I sin tale frem hæ vede form anden de nyudnæ vnte æres
m edlem m er, 4H, 5Q o g9U , fo r deres indsats fo r afdelingen. Vor
fø rste form and 9U var desværre fo rh ln d re t på grund af sygdom,
men 4H og 5Q fik overrakt et livsvarigt m edlem skort og en solvplatte med in s k rip tio n . 5Q kvitterede med en tale og udtrykte
bla n d t andet sin glæ de over det udmæ rkede hus, vi har fået.
Festen fortsa tte til ud på de s m å tim e r.-V o re aktiviteter på ons
dagene fo rtsæ tte r frem over.
Ny service fo r m edlem m er/ikke-m edlem m er: Et medlem af
bestyrelsen træ ffes mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl.
19,00-19,30 ved opkald til OZ5EDR via Søborgrepeateren og
torsdag efter Am atornyt.
O ld b o ys a fte n .
Torsdag den 2. feb rua r kl. 19,30 holder vi igen o ld tim e r/o ld boys-aften. De sidste har væ ret hyggelige med fin tilslutnin g,
men mon ikke endnu en og anden kunne lokkes ud af busken?
Der serveres sildeb ord og lidt sm ålunt. Derudover kan kobes
sm ørrebrød, ol, snaps og kaffe, alt til rim elige priser. Bemærk
at tid sp u n k te t er sat til kl. 19.30. Tilm e lding til sekretæren
senest den 30. januar.
P rogram :
16. januar: K lubaften hvor vi diskuterer EDR-anliggender, her
un der f.eks. fre kvenstilde ling til forsøgsrepeatere. Vi har invi
teret kredsens HB-m edlem OZ3SH.
23. januar: OZ9ZI fo rtæ lle r om afhjæ lpning af forstyrelser. Så
har du problem er med forstyrre lser af enhver art, så mod op.
30. januar: A uktion. Sælgere bedes melde sig snarest til sekr.
2. februar, torsdag kl. 19,30. O ldboysaften, se ovenfor.
6. februar: K lubaften med film sforevisning. Vi har specielt in d 
bu dt kvin d e lig e radioam atører (også ikke-m edlemmer).
13. februar: OZ6O H. Ole vil fortæ lle om syntese på en enkel
måde med C-MOS. Ud over dette emne vil OZ6OH også komme
ind på anden form fo r logik. Det hele henvender sig både til
begyndere og viderekom ne, løvrigt er m edlemm erne velkomne
med problem er. Emnerne tages op i en senere foredragsaften
med OZ6O H.
73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.

H U SK- sto f til OZ skal være redaktionen
i
hæ nde senest den 20. i måneden.
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FASTELAVNSFEST
K øbenhavnsafdellngen holder fastelavnsfest lørdag d.
18. feb rua r kl. 18,00.
VI begynder med at slå katten af tonden. Derefter går
vi til spisning. Der serveres sildeanretning og et par
små lune tin g , ost og kaffe. Pris 35 kr. Øl og andre d rik 
kevarer til sædv. pris.
Ca. kl. 21,30 holder vi pakke-fest på 1. sal. Pro
persona m edbrin ger man en pakke, væ rdi ca. 10 kr. D erefter b liver der dans og små konkurrencer. Udklæ d
ning ikke nodvendig, næserne bliver alligevel røde
senere på aftenen. - T illa d t at droppe ind f.eks. til pak
kefesten. Gode gaveideer modtages af festkom m iteen.
Ang. spisning er det nødvendigt med tilm eld ing til
sekr. senest den 13. februar.
Festudvalget.

R e p e a te rklu b b e n .
R epeaterklubben i København afholder ordinæ r generalfor
sam ling onsdag den 25. januar kl. 19,30 i københavnsafdellngens lokaler, Teklavej 26, København NV. Dagsorden ifølge
lovene. Husk at m edbringe sidste kvittering fo r betalt ko n tin 
ge nt som adgangstegn til generalforsam lingen.
OZ5ZO, Ever.

H o vedbestyrelsesm edl.:
OZ6BL, B ent Bagger,
B regn ero dvej 151, 3460 Birkerod,
tlf. (02) 81 44 35

KREDS

Kredsarrangem ent
I henhold til vedtæ gternes § 19 Indkaldes hermed til ordinæ rt
kredsm edlem sm ode tirsdag den 7. marts kl. 20,00 i Helsingøra fd elinge ns lokaler, Lille G odthåb, GI. Hellebækvej 631.
M odet er åbent fo r alle m edlem m er af EDR, der ikke er i kon
ting entrestan ce, og som er bosiddende i kreds 2, der om fatter
adresser på S jæ lland med postnum re begyndende med 3
(3XXX) sam t 2960, 2970, 2980 og 2990.
OZ6BL.

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille G odthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
M ode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8QD, Jørgen Drago, Krøyersvej 19, 3000 Helsingør.
For at støtte vores repræ sentanter i hovedbestyrelsen og re
præ sentantskabet har vi sammen med Hillerod afdelingen
a fta lt et mode, hvor der kan inform eres begge veje. Mødet af
holdes 7. m arts i H elsingør a fdeling. Så vi kan benytte lejlighe
den til at vise Hillerød afd. vores nye lokaler, som skulle stå fin t
og fæ rd ig t til den tid. Vi er nok i stand til at oplyse nærmere om
dette i fe b ru a r num m eret af OZ.
Ang. ræ vejagter så skal vi se at komme igang igen. Der er
måske behov fo r at skifte om råde. Gode forslag er velkom ne til
ræ veudvalget OZ8O P og OZ8O M.
A n de spillet g ik jo godt. Alle gevinster blev afsat, og jæ vnt fo r
d e lt i lokalet. Kassereren kunne glæ de sig over et lille overskud
på ca. 200 kr. Der ser ud til at være behov fo r gentagelse næste
år.
Juletesten er overstået. Nu venter vi bare, at de, der har kørt
den dette år fo r afdelingen, har h o ld t skansen, således at de to
fø rstep ræ m ier er hjem me igen.
Vel m odt på tirsdag.
Vy 73 de OZ8QM, Ole.
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HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: H illerød Fritidshus, H ostrupvej 26.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervæ nget 3,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1BLW, Poul Jensen, Kornvæ nget 169,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 14 37.
Kass.: OZ1CXR, Søren Jakobsen, Hovedgaden 170,
3630 Jæ gerspris, tlf. (03) 33 10 51.
Da vi sna rt skal til at tæ nke på valg til repræ sentantskab og HB,
indkaldes herved til opstillingsm ø de den 7. marts kl. 20,00.
M ødet afholdes i fæ llesskab med Helsingør afdeling.
Da m ødet afholdes i H elsingør afdelings lokaler, GI. Hellebæ kvej 63, Helsingør, skal vi altså til Helsingør. Vi mødes kl.
19,30 på H illerød P ostkontors Parkeringsplads, hvorfra vi i fæ l
lesskab kører til Helsingør.
P rogram :
A fd eling en må beklage, at der i decem ber nummeret af OZ er
sket en fejl i vort program . Det er ikke den 7. februar at BensøP rint kom m er og dem onstrerer deres byggesæt - det er
de rim o d den 21. februar. - Program m et ser fo r den kommende
tid således ud:
Tirsdag den 24. januar: Lautronic dem onstrerer prin tfre m 
stillin g .
Tirsdag den 7. februar: Fasebyggelse af BCI og TVI V/OZ3BC.
T irsdag den 21. februar: Bensø-P rint dem onstrerer deres
byggesæ t.
Tirsdag den 7. marts: Som næ vnt ovenfor, opstillingsm ø de til
RM. M ødet er fæ lles med H elsingør afdeling.
Vy 73 de OZ1BLW, Poul.

Hovedbestyrelsesm edl
OZ8TV, Frede Larsen
Årsballevej 48, 3700 Rønne,
tlf. 03 - 99 91 77

KREDS

Kredsarrangement
O rd inæ rt kredsm edlem sm øde afholdes søndag den 29. januar
kl. 10,00 i OZ4HAM, Østermarie.

P rogram :
O nsdag den 25. januar: Alm. klubaften.
Søndag den 29. januar: M obil vinterræ vejagt på Rønne og
Nexø kort.
O nsdag den 1. februar: S tor auktion i CQ. Mange gode og b ru 
ge lig e tin g vil kom m e under hammeren. Der er også noget for
selv den mest kræsne, så mød op og støt klubben på denne
måde.
O nsdag den 8. februar: Alm. klubaften.
O nsdag den 15. februar: OZ3BX. Flemming fortæ ller om satel
litter. Om hvordan man lokaliserer og bruger de sidste opsendte, såsom OSCAR 7 og OSCAR 8. Du vil sikkert også få noget at
vide om de nye satellitter, dem der endnu ikke er opsendt, men
er lige på trapperne.
O nsdag den 22. februar: Alm. klubaften.
Vy 73 de OZ2QZ. Carsten.

KREDS
Hovedbestyrelsesm edl
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7,
4800 N ykø bing Fl., tlf. (03) 83 91 70.

Kredsarrangem ent
O rd in æ rt kredsm edlem sm øde afholdes onsdag den 8. marts kl.
19,30 i Næstved afd elings lokaler.
OZ5GF.

HOLBÆK
Lokale: Kæ lderen under Østre Skole, Holbæk.
Fmd.: OZ1CTX, S tig Hansen, Heilnedalsvej 20, 4300 Holbæk
tlf. (03) 43 38 88.
Sekr.: OZ2XC, Henrik C hristiansen, Østrehavnevej 5, 2. tv.,
4300 Holbæk.

KALUNDBORG
Lokale: K ordlldgade 4, kælderen ved Hobbyhuset.
Møde: 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19.30.
Fmd.: OZ7NI, Nils Overgaard, Lerchenborgvej 85,
4400 K alundborg, tlf. (03) 51 37 73.
Sekr.: OZ1WI, Aage Hougaard, Set. Olaigade 9,
4400 K alundborg.

KORSØR
BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
K lubhus: 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 Østerm arie, tlf. (03) 97 01 18.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
K lubhus: »CO«, Rosenornsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4EM, Niels Dahlbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Rønne, tlf. (03) 99 92 23.
Sekr.: OZ2QZ, Carsten Reker Hansen, Hovedgaden 41,
Nyker, 3700 Rønne. tlf. (03) 96 30 82.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen. Årsballevej 48, 3700 Rønne,
tlf. (03) 99 91 77.
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Møde: M ånedlig t i vinterhalvåret.
Fmd.: OZ3Y, Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør,
tlf. (03) 58 01 02.
Sekr.: OZ4WI, Borge Lykke Frederiksen. Bragesvej 27,
4220 Korsør, tlf. (03) 57 52 38.

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: B ogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, B ogfinkevej 7, Kraghave,
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ1CUY, Hans Spenner, Volm ersgade 12, 1. sal,
4760 V o rd in g b o rg , tlf. (03) 77 24 89.
Kass.: OZ1DTS, Jan Poulsen, Klodskov, 4800 Nykøbing Fl.
A fd. g iro k o n to : 6 25 98 55.
P rogram :
M andag den 23. januar kl. 19,30. O Z 8S Lhold erfo red rag om sa
te llit, spo radisk E samt udbredelsesforhold på VHF og UHF.
Reserver også m andag den 20. februar til et foredrag af OZ2QF
om am atørens m åleinstrum enter.
OZ5GF.
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NAKSKOV

SLAGELSE

Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rodbyvej, Nakskov.
Fmd.: OZ5GE, E rling Madsen, Statlonsvej 18,
4983 Danemare, tlf. (03) 94 41 75.
Afd. po stboks nr. 111, 4900 Nakskov.
Atd. g iro k o n to : 9 29 83 98.

Lokale: Baggade 43, 4220 Korsør.
Mode: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ6LN, Leo C hristensen, B roholm vej 130,
4220 Korsør, tlf. (03) 58 06 61.
Sekr.: OZ1BDQ, H enning Nielsen, Ryevej 11,
Kr. Helsinge, 4281 Gørlev.
Kass.: OZ9FG, Per Larsen. Stottsvej 20, 4220 Korsør,
tlf. (03) 57 08 12.

NÆSTVED

O nsdag den 14. decem ber 1977 nåede vi s å til juleafslutningen.
Der var som sæ dvanlig Ikke dæ kket om med transistorsuppe,
men et fin t fro ko stb o rd med dertil hørende læskedrikke, anret
tet af OZ9FG. Det bleven d e jlig aften, hvor vi på behørig vis skå
lede det gamle år ud og det er nu op til medlemmerne at skåle
det nye år ind.
På bestyrelsens vegne vil jeg takke medlemm erne fo r året,
som gik, og ønske medlem m er og fam ilie alt godt i det nye å r 
g o d t nytår.
Vy 73 de OZ1BDQ, Henning.

Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
M ode: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ8VN, Vagn Nielsen, Åderupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ8NU, Preben Hemmingsen, Tjornevej 2, Fensmark,
4700 Næstved.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae. Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.

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

ODSHERRED
Lokale: G rundtvigsskolen, Grundtvigsvej 12,
4500 N ykobing Sj.
Mode: Hver fredag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, N ordstrandsvej 14,
4500 N ykobing Sj.. tlf. (03) 41 17 11.
Sekr.: OZ1CRL, Jorgen D udahl-Lasson. »Skillerhuset«,
S trandhusene. 4500 Nykobing Sj.
Kass.: OZ-DR 1583, Ebbe Jacobsen, Ostre Lyngvej 63,
4500 N ykobing Sj.

Hovedbestyrelsesm edl

★

KREDS

OZ6MI, Per M. Andersen,
K irkegyden 4, Avnslev,
5800 Nyborg

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre M askinfabrik.
M ode: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd : OZ3PO. Poul Schnack Nielsen. Hasselvej 8,
4000 R oskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jorgen Kristoffersen, Roskildevej 135,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 55 54.
Kass.: OZ1NY. Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Flong, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.

Kredsarrangem ent
O rd in æ rt op stillin g sm o d e afholdes i Ringehallen tirsdag den 7.
m arts med fø lgende program :
Kl. 18,30: U dstillin g af prin tfre m stillingsud styr.
Kl. 19,30: D em onstration og inform ation om p rin tfre m stillin g s
ud styr ved Lautronic.
D erefter kaffe og op stillin gsm od e med dagsorden i.h.t. ved
tæ gterne.
OZ6MI.

A fdeling ens postbox: 103, 4000 Roskilde.

NYBORG
P rogram :
19. januar: Film aften.
26. januar: Månedens foredrag er overdraget til OZ1AOY, Ole,
som vil de m onstrere power supply's fo r os, fortæ lle om opbyg
ning og m å lin ger på disse.
2. februar: M ekanisk arbejde.
9. februar: Gennem gang af klubbens måleinstrum enter, 1. del.
16. februar: Klubaften.
23. februar: Klubaften.
2. marts: M ekanisk arbejde.
9. marts: Gennem gang af klubbens m åleinstrum enter, 2. del.
Vy 73 de OZ8JK. Jorgen.

HUSK! S tof til OZ skal være redaktionen
i
hænde senest den 20. i måneden.
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Call: OZ2NYB.
Lokale: Kæ lderen, Holms Allé 17.
M ode: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 N yborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg,
tlf. (09) 31 31 18.
Kass.- Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. g iro ko n to : 5 04 87 53.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: V esterbro 90 (indgang fra Roersvej).
Møde: Hvor intet andet anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AMB, Finn Hetebrügge, Skjoldsvej 32, Odense V.
K on tin g e n t er kr. 50.00 pr. halvar.
r*\
P ensio n istko n tin g e n t er kr. 20.00 pr. halvår.
I /
OZ JANUAR 1978

F o re lø b ig t progra m fo r fo rå re t 1978:
16. janu ar: K lubaften. Gamle og nye m edlem m er modes til hyg
g e lig t sam vær i klubbens lokaler.
23. janu ar: Foredrag. Se venligst udsendte program. Nye med
lem m er kan henvende sig til form anden angående program.
30. januar: Klubaften. Y L/X Y L er også meget velkomne.
6. feb rua r: Foredrag evt. film . Igen henvises til udsendte pro
gram .
Foreningen havde et behageligt år, og bestyrelsen takker
m edlem m erne fo r frem mødet. Vi har haft stor tils lu tn in g til vore
aftener med foredrag, dog håber vi, at se flere til klubaftenerne.
Især har det knebet med at få Y L/XYL hen i klubben, men vi
håber på en bedring i 1978. løvrigt vil jeg gerne benytte le jlig 
heden til at takke vore foredragsholdere fo r nogle berigede
foredrag. Vel m ødt i klubben og et frem ragende godt nytår (nu
e r vi jo begyndt at få nogle flere solpletter, Hl).
På gensyn.
Vy 73 de OZ3QY, Jan.

SVENDBORG
Lokale: R antzausm indevej 196-198.
Mode: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen. Rolighedsvej 15,
5900 R udkøbing, tlf. (09)51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli M ichelsen, S im m erbølle Kirkevej 4.
5900 R udkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CIC, Bent Nielsen, Kukkervæ nget 11, Thurø,
5700 S vendborg, tlf. (09) 20 50 37.
Den 18. janu ar vil der blive afh o ld t auktion over forskelligt ra
d io g re j.
Vi ønsker alle m edlem m er go dt nytår.
Vy 73 de OZ9EG, Eli.

KREDS
Hoved bestyrelsesm edl
OZ9QQ, Kjeld Petersen,
Solvej 2, G uderup, 6430 N ordborg,
tlf. (04) 45 86 25.

Opstillingsmøde til HB og RM
afh oldes den 2. m arts 1978 kl. 20,00 prc. på R estaurant VIKING i
Åbenrå.
OZ9QQ

HADERSLEV
C all: OZ7HDR.
K lubhus: Den gamle brandstation, Dom kirkepladsen.
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 H enning Hansen. Galsted Mark.
6541 B evtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Sekr.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181,
6100 Haderslev, tlf. (04) 57 13 17.
Afd. g iro k o n to : 7 09 84 48.
E kstra o rd in æ r g e n e ra lfo rs a m lin g .
Der indka ldes hermed til ekstraordinæ r generalforsam ling i
EDR Haderslev afdeling onsdag den 18. januar 1978 kl. 20,00 i
fo re n in g e n s lokaler.
Dagsorden: Foreningens frem tid.
P. b. v. OZ1ALI, Uffe.
O ZJANUAR 1978

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: S jellerupvej 30, Nordborg.
Mode: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 N ordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCY, B irger Knudsen, Pøl Søndergade 3,
6430 N ordborg.
Kass.: OZ8ZG, A nders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden,
6430 N ordborg, tlf. (04) 45 03 25.
Q S L-kort.
Da jeg kun har m odtaget svar fra et par enkelte af jer vedroren
de Q S L-kort gennem klubben, håber jeg, at I andre nu og se
nest den 1. fe b ru a r 1978 vil kom me ud af busken med jeres
navn, m edlem snum m er og call.
P rogram :
Onsdag den 18. januar: O pstart af D -licens kursus i samarbejde
med AOF med OZ9HI, Jørgen Hyldal som instruktør.
Torsdag den 19. januar: Klubaften.
O nsdag den 25. januar: Kursusaften, D-licens.
Torsdag den 26. januar: Filmaften. Her vises de film , der skulle
have væ ret vist den 15. decem ber 1977. Vi håber, at tils lu tn in 
gen er større end den 15. december, da mødte kun 4 personer
op.
O nsdag den 1. februar: Kursusaften, D-licens.
Torsdag den 2. februar: Klubaften.
O nsdag den 8. februar: Kursusaften, D-licens.
Torsdag den 9. februar: Klubaften.
O nsdag den 15. februar: Kursusaften, D-licens.
Torsdag den 16. februar: Månedsmøde.
Vy 73 de OZ1CCY, Birger.

SØNDERBORG
Lokale: S onderborg Teknikum .
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen. Fr. Christiansvej 3,
6440 A ugustenborg, tl. (04) 47 16 85.
Sekr.: OZ3GY, Karl-Aage Hansen, Damvej 13,
6320 E gernsund, tlf. (04) 44 23 49.
Kass.: OZ4LS, Leif Schm idt, stenbjergparken 7 C,
tlf. (04) 42 60 14.
P rogram :
17. ja n u a r kl. 19,30: Hyggeaften i klublokalet.
31. janu ar kl. 19,30: Foredrag ved OZ3GY: Farve-TV. I fortsæ t
telse af OZ8DS »Sender/kamera« og OZ8LW »Sort/hvid-TV«,
fo rtæ lle r OZ3GY, Karl-Aage, om CTV m odtagerens opbygning
og virkem åde i po pulæ r form . Som sidste foredrag i denne se
rie kom m er senere emnet: Satelllt-TV, wievdata og teletekst.
14. fe b ru a r kl. 19,30: Hyggeaften i klublokalet.
28. fe b ru a r kl. 19,30: Foredrag, se OZ februar.
10
deltagere var på en interessant studietur den 29. novbr.
17 O M 's de ltog i ju le m ik den 13. decem ber i klublokalet. Der
blev serveret sm ørrebrød, P35, P2000, æ blekage med flø d e
skum og kaffe. Tak til OZ4LS og XYL, OZ1IM og XYL.
Bestyrelsen ønsker alle et godt, radioaktivt og lykkebringen
de nytår.
Å RFW R Å
Vy 73 de OZ3GY. Karl-Aage.
Call: OZ6ARC.
Lokale: K lubhuset, Nodvejen, Abenra.
Fmd.: OZ1VW, Hans Petersen, Stenløkke 14, Kliplev,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 68 79 70.
Sekr.: OZ1ABF, Kay Christensen, Rådmandsløkken 31,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 63 28.
Klubm øde: Hver torsdag kl. 19 30 i klubhuset.
Husk au ktio n e n
torsdag den 26. janu ar kl. 19,30 i klubhuset. Husk, det du ville
sm ide væk, kan du kom me af med nu, og så få lid t fo r det.
Vy 73 de OZ1ABF, Kay.
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Hoved bestyrelsesm edl.:
OZ1OQ, John Meyer,
S trandvæ nget 30, Sæ dding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.

KREDS
■ ■ p p f

K re d sm e d le m s m o d e r a fh oldes:
Tirsdag den 14. m arts kl. 20 på Hotel Ølgod, Olgod.
Torsdag den 16. marts kl. 20 på Mågevej 10, Holstebro.
O Z 1OQ

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skrams Gade 9. Esbjerg
Møde: O nsdag kl. 19.30.
Fmd-: OZ1LN, H. P. Kjæ rbro. Jagtvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ5O H, Ole Gram, Lodsvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 64 12.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvæ nget 30. Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: P ostboks 94, 6700 Esbjerg.
P rogram :
25. januar: G eneralforsam ling.
1. februar: Møde.
8. februar: Mode.
15. februar: Mode
Vy 73 de OZ5O H. Ole.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: D agcenteret, Rådhuset. Rådhusbakken, Give.
Mode: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jørn C hristiansen. Præstevænget 39,
7323 Give, tlf. (05) 73 22 38.

Der indkaldes hermed til ekstraordinæ r generalforsam ling
torsdag den 26. januar 1978 kl. 20,00.
Dagsorden: V edtæ gtsæ ndringer.
Vy 73 de OZ1CWM, Knud.

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Mågevej 10, tlf. (07)42 03 51.
Mode: Hver tirsdag kl 20.00.
Fmd.: OZ1BUO, Carsten Andersen. Magevej 10,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 03 51.
Sekr.: OZ1AJI, Ove Petersen. Gronlandsvej,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 39 19.
Kass.: OZ1BUR. Ryan Andersen, Mågevej 10.
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 03 51.
Den 19. decem ber har vi a fh o ld t ekstraordinæ r generalforsam 
ling i afdelingen. Den nye bestyrelse kom til at se således ud:
Form and: OZ1DPQ. K ristian Handgård. Poppelallé 53, 7500
H olstebro, tlf. 42 46 73. Sekretær: OZ1CFP, Poul Hagen, Søn
de rm arken 34. 7490 A ulum , tlf. 47 26 78. Kasserer: OZ1BUO,
C arsten Andersen, Mågevej 10, 7500 Holstebro, tlf. 42 03 51. Bestyrelsesm edlem m er: OZ6WD, Johny Jørgensen, OZ1AJI,
Ove Pedersen. Den nye bestyrelse tiltræ d e r den 1. februar
1978.
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A k tiv ite te r:
Onsdag den 1. feb rua r starter vi C W -kursus kl. 18,45-19,45.
Samme aften kl. 20,00 starter vi årets byggeaktiviteter: En 80
kanals syntese station.
Vi kører i ø je b likke t teknisk kursus med henblik på D-licens
prøven til maj. Dette kursus foregår hver tirsdag aften kl. 19,30.
VY 73 de OZ1AJI, Ove.

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: M øllegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GX, G unnar Kruger, Benediktesvej 2, Lind,
7400 H erning, tlf. (07) 12 94 91.
Å ret 1978 starter i istandsæ ttelsens og flytningens tegn. A n
sø g ninge n til de kom m unale m yndigheder har givet resultat,
h vilke t vel efterhånden er sivet ud til de fleste. Vi har fået nye
lo ka le r i Bredgade 24A, indgangen fra Parkeringspladsen bag
M ø ller Jensen Radio & TV. Vi kan forelø b ig være der i 2 år.
Når dette læses er vi forhåb entlig flytte t til de nye lokaler og
om end ikke fæ rdig med at fikse dem op, så godt igang med det.
Vi har fået m eget mere plads og kan de rfor godt bruge lidt flere
m øbler, så hvis der er nogle, der har noget, de Ikke ved, hvad de
skal gøre hvad . . . så'e!
D enne måneds program byder ikke på noget sæ rligt. Kun
dette ene: Ind retn ing af de nye lokaler. Alle er velkom men til at
g ive e n hånd med. M ødetid er stadig hver onsdag kl. 19,30. Par
kerin g sfo rh o ld e n e er de bedst tæ nkelige - lige ved døren og
nok af dem.
T u rn e rin g e n fo r rævejæ gere er slu t fo r i år. Præ m ieuddelingen
fa n d t sted ved festen på U ldjydekroen den 25. november. Des
væ rre savnede vi ræ ve-form anden. Han var fo rh in d re t i at
kom m e (det var vist noget med stokkejagt). Til gengæ ld kunne
vi så glæ de os over tilstedevæ relsen af hans søde XYL. Turne
ringen 1977 sluttede med følgende resultat: Nr. 1 blev start nr.
4, Jørgen og Ejvind, der sluttede med 1100 p. og dermed fik
fø rste præ m ien. Anden præmien gik til start nr. 7, Gert og Per,
der slutte de med 1037 p. Tredie præmien g ik til start nr. 12, B ul
ler og Carsten m .fl., de sluttede med 1025 p. Fjerde præmien,
den sidste, der fik sølvtøj, g ik til Jan og Ole med 1019 p. - De
øvrige place ring er blev: Nr. 5: Start nr. 5, Hemming og Ole, 934
p. Nr. 6: S tart nr. 13, Svend Åge m .fl. 883 p. Nr. 7: Start nr. 2,
Ing erlise og Niels 735 p. Nr. 8: Start nr. 3, B irthe og Ole 542 p.
Nr. 9: S tart nr. 11, Steen og Peder 446 p. - 11 ud af 16 jagter er
kørt. Vi ønsker til lykke med placeringerne.
Best 73 og go dt nytår.
OZ1DKS. Per og OZ1GX, Gunnar.

HURUP
C all: OZ5THY.
Lokale: Lindalsm inde skole, Vestervig.
Møde: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Klosterm ollevej 32,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ1AOH, Steen L. Andersen, Vestergade 41,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 11 42.
Kass.: OZ9PK, Søren Erik Nielsen. Brydbjergvej 4.
7755 Bedsted, Thy, tlf. (07) 94 51 80.
Den 15. decem ber havde vl julea fslutnin g, hvor alle var samlet
o m krin g kaffebordet, mens OZ7Q fortalte historier.
På g rund af m orsekurset hver torsdag aften er der blevet et
fald i aktiviteten, men vi håber, at den bliver større i det nye år.
R æ vem odtagerprojektet er nu ved at gå ind i sin afsluttende
fase, men skulle der være flere interesserede i dette projekt så
mød op - det kan stadig nås.
Vy 73 de OZ1AOH, Steen.
OZ JANUAR 1978

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. (05) 42 19 58.
OZ1BGH, Henry er vendt tilbage efter et ophold i Israel, og Poul
N. v e n d e rtilb a g e fra skoleophold, så vi fo rv e n te ra t påbegynde
et licens-kursu s i janu ar måned.
Vi onsker OZ1DPA, Ove til lykke med licensen, hvilket bety
der fo rø g e t aktivite t i æteren i Ribe-området.
vy 73 de OZ6O C, Ruben/OZ4HY, Johnny.

STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: K irkegade 13, Struer.
M ode: Torsdag kl 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalm ar Roesen, Tårngade 19, 7600 Struer,
tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ6TI, Ole Tidem ann. Ydumsvej 5, 7620 Lemvig.
Kass.: OZ5EX. Borge H. Jensen, Anem onevej 23, 7800 Skive.

★
ØLGOD
VHF: OZ5JYL. - HF: OZ7JYL.
Lokale: Ø stergade 33. Ansager.
M ode: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4RW. Erik Rosendahl Hansen, Østergade 33,
6823 Ansager, tlf. (05) 29 74 83.
Sekr.: OZ1BVO, C arlo Hansen. Nymarksgade 17,
6870 Ø lgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Vestergade 11,
6960 Hvide Sande.
Afd. postadresse: P ostboks 25, 6870 Ølgod.

Hovedbestyrelsesm edl.:
OZ4EV, O rla B. Petersen, Onsted,
8355 Ny-Solbjerg. tlf. (06) 92 83 73.

KREDS

Kredsarrangem ent
O rd in æ r kredsm edlem sm øder afholdes: Tirsdag den 7. marts
kl. 20, Vejle afd., Dæ m ningen 58, Vejle.
Torsdag den 9. m arts kl. 20, Å rhus afd., Fr. Alle 164, Århus.
M edlem m erne op fordres til at møde op eet af de angivne møde
steder. Dagsorden ifølge lovene, bl.a. o p s tillin g af kandidater
til RM, HB sam t form and.
OZ4EV.

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24, Ftedericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, K urt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: OZ1CMT, Ejvind Sørensen, Fælledvej 6B,
7000 Fredericia.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen.
H. C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14.
U ngdom sleder: OZ1CLX, Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6,
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.
OZ JANUAR 1978

P rogram :
19. januar: K lubaften kl. 19,30.
23. januar: Kursus i CW kl. 19,30.
24. januar: Kursus i VTS kl. 19,30.
30. januar: Kursus i CW kl. 19,30.
31. januar: Kursus i VTS kl. 19,30.
2. feb rua r: K lubaften kl. 19,30.
6. feb rua r: Kursus i CW kl. 19,30.
7. februar: Kursus i VTS kl. 19,30.
13. feb rua r: Kursus i CW kl. 19,30.
14. februar: Kursus i VTS kl. 19,30.
Vy 73 de OZ-DR 1766.

GRENÅ
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå,
M ode: Torsdag i de ulige uger.
Fmd.: OZ8KU, C harly Andersen, Nørrevangsvej 1, Ringsø,
8500 Grenå, tlf. (06) 38 74 66.

HORSENS
C all: OZ6HR.
Lokale: B orgm esterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AAY, Arne Ole Poulsen, Storegade 24, Hatting,
8700 Horsens.
Kass.: OZ1BNV, Verner W inum. Oensvej 26, Hatting,
8700 Horsens.

KOLDING
Call: OZ8EDR.
Lokale: Set. Jørgens Gård, Hospitalsgade.
Møde: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Stenlev. Hegnet 4.
tlf. (05)53 12 78.
Sekr.: OZ8ZW, G unner Eriksen, Junghansvej 131,
tlf. 53 46 23.
Kass.: OZ9DB, Karsten Kjær, Cypresvej 22,
6000 K olding.

RANDERS
Call. OZ7RD.
Lokale: Det gam le Vandtårn, Hobrovej.
Mode: O nsdag 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, Radmans Boulevard 9, 8900
Randers, tlf, (06) 43 36 03.
Afd. postadresse: Postbox 351, 8900 Randers,
Afd. g iro k o n to nr.: 2 14 61 69.
B estyrelsen har m åttet konstatere, at 1977 har væ ret et godt år
fo r Randers afdelingen og kunnet glæ de os over, at følgende
a ktiv ite te r har væ ret afh oldt: Foredragsaften med overskriften
k o rtlæ snin g ved OZ6YO - Skt. Hansfest med god tilslu tn in g o p re tte t et kom plet b ib lio te k med fast biblio tekar - foredrags
aften i sam arbejde med Å rhus afdelingen over et interessant
em ne, an tenner - kursusaften i VTS med 14 deltagere - 15 nye
m edlerrim er - aften med undervisning i prin tfre m stillin g ved
OZ1ALZ - fabriksbesøg hos SP Radio Å lborg med 34 deltagere
og besøg på S tudsstrup Væ rket - modtaget en kom plet 30 volt
4 amp. strø m fo rsyning af en af vore m e d le m m e r-a fh o ld t ju le 
lo tte ri med gevinster, æ nder og gas - en julea fslutnin g arran
geret af O Z IA T Q 's XYL Ane og OZ7BU. Denne julefest var
ifølge enkelte udtalelser en af de bedste, afdelingen har
afh o ld t. Der var frem m ø dt 40, incl. bornene, som i år havde
deres eget »klippebord«. U nder festen var der musikalsk
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u n d e rh o ld n in g ved OZ3HC og OZ7BU, og vi sluttede aftenen af
med en speciel julesang, fo rfa tte t af OZ7BU’s XYL, Gudrun.
Bestyrelsen fo r Randers afdelingen vil her igennem rette en
tak til vore m edlem m er fo r den opbakning, de har fået i det fo r
løbne år.
P rogram :
Onsdag aften den 25. janu ar afholdes der film aften i m u siklo
kalet på K ulturhuset med emnet: Rumfart og forskning.
Onsdag aften den 15. feb rua r er der fabrlksbesøg hos vor
lokale bryggeri Thor. R undvisningen begynder præ cis kl.
19,00, og vi modes ved bryggeriets hovedindgang. Efter ru n d 
visning en er bryggeriet væ rt ved en enkelt forfriskning .
De o ve nfor næ vnte 2 datoer bedes afkrydset i kalenderen.
Vy 73 de OZ3PJ, Poul.

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
M ode: Hver tirsd ag kl. 19,30.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 S ilkeborg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ7DH, Erik Dahl, Jeppe Akjærsvej 12.
8600 S ilke borg, tlf. (06) 82 98 04.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmindevej 1,
V irklu n d , 8600 S ilkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. g iro k o n to : 9 21 18 88.
P rogram :
17. januar: Klubaften.
24. januar: M åling af HF. OZ6CY, Niels forklarer, hvorledes
m ange af disse m ålinger kan foretages med sim ple midler.
31. januar: Fæ rdiggørelse af radiorum .
7. februar: Gennem gang af klubstation V/OZ7JI, Jim.
14. februar: Byggeaften sam tauktio n. Opm æ rksomheden hen
ledes på, at der kun bortauktioneres effekter tilhørende
OZ7SAC.
VY 73 de OZ1AKD, Karsten.

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
K lubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. g iro ko n to : 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, G udrunsvej 24,
8220 Brabrand.
Afd. g iro ko n to : 3 09 19 29.

P rog ram fo r ja n u a r/fe b ru a r:
M andag den 16. janu ar kl. 19,00: Kursus.
O nsdag den 18. janu ar kl. 19,00: Kursus.
T orsdag den 19. janu ar kl. 20,00: Diagram udveksling. Se XQTC.
M andag den 23. janu ar kl. 19,00: Kursus.
O nsdag den 25. janu ar kl. 19,00: Kursus.
T orsdag den 26. januar kl. 20,00: Klubaften.
M andag den 30. janu ar kl. 19,00: Kursus.
O nsdag den 1. feb rua r kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 2. feb rua r kl. 20,00: QSL-aften. Her får vi alt at vide
om Q S L-kort, og hvad de b ru g e s til, samt at vi vil prøve at fre m 
skaffe prøver og priser.
Søndag den 5. feb rua r kl. 10,00: Fastelavnsfest med tønde
slagn ing fo r børnene. Vi venter at se alle vore harm oniske
denne dag. Se X-QTC.
M andag den 6. feb rua r kl. 20,00: Byggeaften. Vi starter på v in 
terens byggeprogram .
O nsdag den 8. feb rua r kl. 19,00: Kursus.
T orsdag den 9. feb rua r kl. 20,00: Rævemøde. Se X-QTC.
M andag den 13. feb rua r kl. 20,00: Byggeaften.
O nsdag den 15. kl. 19,00: Kursus.
Vy 73 de OZ1AHB, Frank.

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: D æ m ningen 58, Vejle.
M ode: Hver tirsd ag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8XW, Flem m ing Hessel, Knud Rasmussensvej 4.
7100 Vejle, tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ-DR 1903, Leo Sørensen, Moldevej 11,
7100 Vejle. tlf. (05) 83 03 56.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl. Svendsgade 64, 7100 Vejle.

Hoved bestyrelsesm edl.:
OZ1AT, Anders H julskov Andersen
R ingvejen 101. 9850 Hirtshals,
tlf. (08) 94 22 24

VIBORG

Kredsarrangem ent

Fmd.: OZ9ZZ. Jens Ole Nielsen. Brom bæ rvej 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.

K reds 9 a fh older sit ordinæ re kredsmedlemsm øde den 8. marts
kl. 20.00 I Å lborg afdelingens lokaler på Forchhammersvej 11,
Å lborg .
OZ1AT.

Rævemøde i Århus EDR.
Den 9. fe b ru a r kl. 20,00 er der rævemode i Århus EDR i
Frederiks Allé 164, om den nye sæson, storjagter m. m.
Jagterne er delt i to afdelinger, gå- og korejagter. Gå
jagten er i R isskov/M osegård, og begge steder går der
bus. sa det er ingen h ind ring ikke at have bil. Den anden
er en korejagt syd og vest fo r Århus. Det undrer meget,
at de mange nye am atører m. m. i S kand eroo rg/S tilling
og syd fo r Å rhus slet ikke træ nger til frisk luft og m o
tion.
På »rævegensyn« OZ4VW /Arne Fast. Evt. info tlf. (06)
92 74 28 m ellem kl. 18-19.
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FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: E lling gl. kom m unekontor.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT, B jarne Andersen, Skræ ddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, M o rris C hristensen, Overlæge Ottosensvej 7,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.
Husk e kstraordinæ r generalforsam ling tirsdag den 17. januar
kl. 20,00 i M øllehuset.
Vy 73 de OZ5UO. Ole.
OZ JANUAR 1978

ALBORG

Vendsyssel-arrangem ent
Husk - D ig ita l-te k n ik fo r begyndere på Mosbjerg Kro
den 24. janu ar kl. 20,00.
Foredrag holdes af OZ8GL, Jan Soelbjerg.
OZ3EVA - OZ6EVA - OZ9EVA.

Call: OZ8JYL.
K lubhus: Forchham m ersvej 11, 9000 Alborg.
Møde: O nsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ3MV, Dion Nielsen, Ritavej 17, 9000 Alborg,
tlf. (08) 14 45 14.
Sekr.: OZ1BQQ, Bent Pedersen, Bakkebo 4, 9240 Nibe,
Kass.: OZ5XD, Claus Lind holt, Svenstrupvej 45,
9230 S venstrup J „ tlf. (08) 19 10 96.
Afd. g iro ko n to : 5 44 47 99.

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m o torko ntor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: Mødeaften tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ7IH. H enning Rehné. Sjæ llandsgade 9,
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 23 42.

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: P ensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE, Peder Jeppesen, Narfesvej 8, 9800 Hjørring,
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVI, Jørn Baand, GI. H irtshalsvej 32, V idstrup, 9800
H jørring.
Kass.: OZ5DV. E jner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jørring, tlf. (08) 92 74 01.
A fd. g iro k o n to : 6 23 99 27.
R æ veudvalget arrangerede lørdag den 19. november årets
sidste ræ vejagt med start fra Tolne Skov. Trods sne og slud var
der sto r tils lu tn in g med 8 hold til start. Den listigste ræv var
OZ4FK, Frank, der havde gem t sig sæ rdeles godt, så det var jo
ikke alle, der fan dt ham. Tak til OZ4FK.
Vendsysselarrangem entet på M osbjerg Kro den 22. novem 
ber, hvo r OZ7CH fo rta lte om HF-antenner, havde sam let 45 del
tagere. OZ7CH fo rta lte om de forskel lige typer antenner, og gav
gode råd og vejled ning til opsæ tning af antenner. Der blev s til
let m ange spørgsm ål fra deltagerne, og OZ7CH havde altid et
udm æ rket svar til spørgeren. En tak fo r et go dt foredrag.
Så er vi kom m et ind i det nye år, og fo r lige at kaste et blik på
det gam le: Julea fslutnin gen er der kun lid t at skrive om, da der
ikke var stem ning blandt m edlem m erne fo re n sådan. Man s lu t
tede dog sidste m ødeaften i det gamle år med en hyggelig aften
på Vendelbohus.
V ore to kursus kører stadigvæ k godt og fortsæ tter selvfølge
lig her i det nye år.
P rogram :
Tirsdag den
Tirsdag den
T irsdag den
T irsdag den
Tirsdag den

P rogram :
O nsdag den 18. janu ar kl. 20,00: Klubaften.
O nsdag den 25. janu ar kl. 19,30: Ekstraordinæ r generalforsam 
lin g . Indkaldelsen er udsendt.
O nsdag den 1. feb rua r kl. 20,00: Foredrag. Det er OZ2NU, der er
blevet flytte t lid t med sit foredrag om contest, QRA og points
beregning.
O nsdag den 8. feb rua r kl. 20,00: Klubaften.
O nsdag den 15. feb rua r kl. 20,00: Klubaften.
O nsdag den 25. feb rua r kl. 19,30: Foredrag. Emnet er om hjem 
m elavede instrum en ter og deres brug. Foredragsholder er
OZ5MT.
V ores form an d OZ3MV har »desværre« fået arbejde i den
anden ende af landet, så vi skal have fundet en anden. Endvi
dere er OZ2VE ud tråd t af bestyrelsen, suppleanten OZ1BPR
kom ind i stedet - så program m et fo r EGF ser således ud:
1. Valg af d irig ent.
2. Form andens beretning.
3. Valg. 1. Valg af form and. OZ3MV afgår på grund af b o rt
rejse.
2. Valg af bestyrelsesm edlem. Ifølge vedtæ gterne
afgår OZ1BPR.
3. Valg af suppleant til bestyrelsen.
4. Valg af revisor. Ifølge vedtæ gterne afgår OZ1CYU
5. Valg af revisorsuppleant.
R æ vem odtagere.
De de r vil være med til at bygge ræ vemodtagere i vinter bedes
henvende sig til ræ veudvalget, helst inden den 25. januar.
K æ lderen.
K æ lderudvalget m eddeler, at der arbejdes i kælderen de ons
dage, der er alm in d e lig klubaften, så lad være med at kom me i
alt fo r pæ nt toj.
Så håber vi, at alle er kom m et g o dt ind i det nye år og er klar til
at starte igen. Det var alt fo r denne gang. På genhør og gensyn
på onsdag . . . i kæ lderen.
Vy 73 de OZ1BQQ, Bent.

17. januar: Klubaften.
24. januar: Foredrag på Mosbjerg Kro.
31. januar: Klubaften.
7. februar: Filmaften.
14. februar: Klubaften.
Vy 73 de OZ1CVI, Jørn.

GRØNLAND
SKAGEN
Call: OZ9EVA.
M ode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9OW, Karl Erik M olbech, Højen Fyr,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 50 19.
Sekr.: OZ8CB, Carl Bæhr, Markvej 108. 9990 Skagen,
tlf. (08) 44 49 29.
Kass.: OZ3NG, Jens Jørgen Bindslev, Ryttervej 42,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 58.
OZ JANUAR 1978

JU LIAN EH AB
Call: OX3JUL.
Møde: Første onsdag i måneden kl. 19,30.
Fmd.: OX3ZM, Anny Rasmussen, postbox 165,
3920 Julianehåb.
Sekr.: OX3AC, Ane Pedersen, postbox 88, 3920 Julianehåb.
Kass.: OX3BL, Bent Christensen, postbox 189,
3920 Julianehåb.
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