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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR

Værd at vide . . .
Ifølge Berlingske Tidende af 18. februar 1978 -  med under
skriften -eng -  meddeles det, at Danmarks udenrigsminister 
også beskæftiger sig med radioproblemerne på HF-området: 
Det fra krigens tid og desværre endnu fortsatte, kendte fæno
men -  støjsendere.

Siden Helsingforsaftalen 1975 er der slet ikke sket nogen 
nedtrapning, men heller ikke nogen forøgelse af de sovjet
tiske støjsendere. Vor udenrigsminister K. B. Andersen oply
ser, at man i forbindelse med konferencen i Beograd har drøf
tet dette spørgsmål, og tilfø jer at det faktum, at disse spørgs
mål overhovedet kan drøftes mellem Øst og Vest i sig selv har 
en stor værdi. -  »Men vi må se i øjnene, at der er tale om en 
langvarig proces, og den danske regering arbejder stedse for, 
at slutaktens bestemmelser iværksættes af samtlige lande«, 
siger K. B. Andersen. -  Hertil kan vi tilføje, at en af K. B. Ander
sens nærmeste medarbejdere i udenrigstjenesten gennem 
mange år har været og stadig er aktiv dansk licenseret kort- 
bolgeamator.

Vi er overbeviste om, at der fra disse danske embedsmænd 
vil udgå en god påvirkning i den rigtige retning, og at vi 
indenfor en overskuelig fremtid vil høre godt nyt om forbed
rede tilstande for de mange truede radiotjenester på HF-bån- 
dene -  at det vil komme alverdens radioamatører til gode 
måtte være indlysende. Saglighed og parlementariske drøf
telser vil altid give de bedste resultater, og må vi ønske d ’her- 
rer held og lykke med deres arbejde.

OZ7CH.
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Nikkel-Cadmium batterier.
Af Finn Ritz, Lindevej 26, 7470 Karup.

NC-batterier er ved at være almindelige i bær
bare VHF-stationer, kalkulatorer og meget andet. 
Grunden hertil er, at her har man et batteri, som 
kan genoplades igen og igen. NC-batteriet er et 
elektrokemisk system, hvor iltningen af det ak
tive materiale på elektroderne ændres, uden at 
den fysiske tilstand ændres. Derfor er levetiden 
meget lang. Den omkring fire gange så høje an
skaffelsespris vil snart være sparet, sammenlig
net med brugen af almindelige batterier, som 
ikke kan genoplades.

positiv eller negativ. Herefter dyppes pladen i en 
substans. Der sendes strom igennem, hvorved 
pladen tager sin endelige form.

Et NC-batteris kapacitet er opgivet i mAh (milli- 
amperetimer). Den strom der går, for at aflade 
batteriet på en time, kaldes C. Man kan altså hur
tig t regne ud, at hvis man aflader med 0,1 C på et 
500 mAh batteri, er der tale om en strøm på 50 
mA. 0,1 C kaldes nogle steder, f. eks. i Tyskland, 
fo r Iio-1 f¡g • 2 kan du se hvilken kapacitet de mest 
alm indelige typer har. NC-batterier fås også med

FIG.1 Discharge Rate (C)

Da NC-batterier godt kan odelægges, er det 
nok så rart at vide lidt om deres egenskaber i 
alm indelighed. Der er to hovedtyper: De venti
lerede og de gastætte. Sidstnævnte er den slags 
der fås i samme standardmål som almindelige 
torbatterier, og det er dem artiklen drejer sig om. 
Inden fo r de gastætte er der igen to hovedtyper: 
Dem med alm indelig anode og dem med sinter
anode. De to typer ser ens ud, men er ret fo r
skellige hvad bl. a. ydeevnen angår. Se fig. 1. Her 
har vi lodret batteriets ydeevne i procent. Vandret 
har vi aflade-strøm. Det fremgår tydeligt, at kapa
citeten falder med stigende belastning.

NC-batteriet var til at begynde med, og de 
b illige typer er det stadig, udstyret med en massiv 
anode. Den sintrede anode er lavet ved, at man 
under høje temperaturer kommer nikkelpulver 
på en nikkelbelagt stålplade. Herved bliver ano
den porøs, så det rene nikkel kun udgør 20 %. 
Denne plade bliver så imprægneret med nikkel
salte eller cadmium, alt efter om den skal være

andre mål. Hvad med et 42 mm langt med en 
diameter på 22 m m derkan klare 12Akonstantog 
120 A spids! Så er prisen også derefter.

Opladning:
NC-batterier med alm. anode bør oplades med
0,1 C i 16 timer. Overladning, også med 0,1 C, bør 
ikke ske i mere end ca. 10 timer. Yderligere 
ladning kan ødelægge batteriet. Under opladnin
gen dannes ilt, som bruges til selve ladnings- 
dannelsen. Når batteriet er fu ldt opladet, skal der

mAh
180
500

1800
4000

TYPE 0  mm L mm Re
AAA 10 45 20

AA 15 50 15
C 25 50 12
D 34 61 5

Fig. 2. Re er effektiv indre modstand i m illiohm.
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FIG 3 O perating Temperature (°C)

ikke bruges mere ilt, men det dannes stadig. Der 
er grænser fo r hvor meget ilt der ved elektro
kemisk rekombination kan forbruges ved den 
positive elektrode. Trykket og temperaturen sti
ger, og den indbyggede sikkerhedsventil træder i 
funktion. Er ventilen ikke af den selvlukkende 
type, tørrer batteriet ud og er ødelagt.

Sinterbatterier kan til gengæld tåle at lade med
0,1 C i månedsvis uden at tage skade. Nyere typer 
med sinteranoder kan lynoplades. De bedste kan 
lades op på 15 min. (med 4 C). Herefter skal der 
som hos de andre max. gå 0,1 C, da der herefter 
er tale om overopladning. I hvert tilfæ lde vil det af 
det pågældende datablad fremgå, hvor stor lade
strømmen må være. Rekombinationen bruger ilt i 
sig selv. Derfor skal der lades mere end 10 timer 
med 0,1 C. Det er også grunden til at ladestrøm
men ikke bør være under 0,05 C.

Ovenstående gælder kun ved + 25°. Hvis vi 
lader med 0,1 C i 16 timer ved 45° vil batteriet kun 
kunne oplades ca. 85 %. Ved 60° er vi nede på 65 
%. Dette er vist i fig. 3. Her har vi lodret kapaci
teten i % og vandret temperaturen. Den fuldt 
optrukne kurveerfo rop ladn ing . Den punkterede 
fo r afladningen.

Hvornår er batteriet fu ldt opladet? Hvis bat
teriet kan tåle at lade med C eller mere, vil man på 
et voltmeter kunne se spændingen stige lang
somt til et vist punkt, hvorefter den falder lidt. Der 
hvor spændingen falder går batteriet ind i over- 
ladningsfasen. Ved mindre ladestrømme kan 
dette fænomen være svært at se, fordi spæn
dingsæ ndringen er lille. Begynder man at lade 
når batteriet er nede på 1 V, skal det have en fuld 
opladning. Ellers må man »skyde« på tilstanden, 
og give det nogle timer extra. Der er jo mindst en 
overladningsmargin på 10 timer.

Ladekredsløbet:
For at holde ladestrømmen så konstant som 
m uligt, bør laderen give en ret høj spænd ng ud. 
Som vist i fig. 4 er laderen meget simpel Den 
mindste vekselspænding transformeren skal gi
ve er lig batterispændingen X 2.

Et eksempel: 10 stk. NC i serie giverj_2.5 V. 
Transformeren giver så 25 VAC. 25 X \/2 = 35. 
Dioderne i broen snupper ca. 1,5 V. Vi får på 
venstresiden af R ca. 33,5 V. Under opladningen 
vil der ligge ca. 14,5 V over batteriet. 33,5-14.5 = 
19 V. 19 -r (50x10'3) = 380 ohm i seriemodstand. 
Der er her gået ud fra batterier type AA (penlight) 
på 500 mAh.

Det er rart at have batterierne i spillen, kunne 
være stand-by og lade samtidig. F. eks. bruger en 
Trio 2200 30 mA ved modtagning. 50 + 30 = 80 
mA: Så skal seriemodstanden i stedet for være på 
238 (læs 220) ohm. Husk 220 ohm ved 80 mA giver 
næsten 1,5 W, så modstanden bliver lun.

Afladning:
Her fortæ ller fig. 5 og 6 mere end mange ord. Her 
har vi lodret spændingen over batteriet. Læg 
mærke til den tykke streg ved 1,0 V. Vandret har vi 
afladetiden. Fig. 5 i timer, fig. 6 i minutter. Kur
verne er fo r forskellige afladestrømme. Disse 
kurver er fo r et typisk AA (penlight) batteri med 
sinteranode på 500 mAh. I fig. 3 er vist hvilken
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FIG. 5 Discharge Time in Hours
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indflydelse temperaturen har. Som du ser er NC 
batterier vældig gode også i koldt vejr. Af kur
verne i fig. 5 og 6 fremgår det at spændingen 
holder sig meget konstant under afladningen, 
indtil den dykker. Så går det stærkt. Ved 1,0 V er 
det tid at lade. Hvorfor det? Har man flere bat
terier i serie (og det har man ved 12 V), er der 
ingen garanti fo rd e e r heltens. Aflader man til 0,7 
V pr. batteri, eller derunder kan et af batterierne 
finde på at polvende. Et polvendt batteri kan i 
visse tilfæ lde reddes ved at lade i stød med 4 C i få 
sekunder. Når spændingen er på 1,25 V lades 
normalt.

Batteriets kapacitet kan blive reduceret, hvis 
det i lang tid næsten ikke aflades inden det op
lades igen. Så er det som om der opbygges en 
hukommelse der siger, at det ikke behøver at 
kunne bestille noget. Gentagne normale aflad
ninger og opladninger vil regenerere batteriet.

Batteritest:
Er det enkelte batteri under 1 V? Hvis ja, så lad 
med 4 C i 30 sek. Aflad med 4 C i 3 sek. Mål 
spændingen. Er den under 1 Ver batteriet defekt. 
Er den over 1 V, kortslut batteriet i et døgn. Lad 
med 0,1 C i 2 min. Spændingen vil stige til 1,2 V. 
Lad batteriet hvile i 90 min. Er spændingen nu 
m indst 0,5 V kan batteriet bruges.

Hvad koster batterierne, sådan omtrent da?
AAA ca. 10 kr. AA ca. 15 kr. C ca. 47 kr. D ca. 85 

kr. Varta TR 7/8 (9 V m. »tryklås«) ca. 80 kr. Det er 
på 80 mAh.

Ovenstående artikel er baseret på sinteranode- 
batterier. De almindelige har større indre mod
stand, tåler ikke megen overladning og er ikke så 
kvikke i kulden. Under alle omstændigheder: 
Aflad ikke til under 1,0V pr. celle. Oplad rig tigtog 
batterierne holder til mange tusinde af- og op
ladninger.
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Flytning af »brikkers« potentialer med dioder.
A f OZ1CMF Erik Larsen, Korsgade 4, 5270 Odense N.

Som de fleste bekendt findes der et stort udvalg 
af treterminale spændingsregulatorer. Disse er 
kendetegnet ved stor rippleundertrykkelse og 
kortslu tningsikring. Fælles for dem er at de afle
verer standardspændinger. Ved indsættelse af 
dioder forskellige steder kan en næsten vilkårlig 
spænding frembringes:

7812

HÆVNING I FORH. 
TIL STEL PÅ 1,8V

1
3 x 0,6 V 

FEKS.

3 x 1N6003 ,

Ved strom forstæ rkning med f. eks. 2N3055 vil 
der opstå et BE-spændingsfald. Kompentation 
herfor kan opnås ved yderligere indsættelse af en 
diode:

Sænkning af potentialer kan foregå ved ind
sættelse af dioder i serie med »brikken«.

X 78xx W - - w — °

Det bør nævnes at både silicium- og germa
nium dioder kan have individuelle forskellighe
der m. h. t. spændingsfald.

Ved simple målinger kan man således jonglere 
med sine »brikker« og dioder så man får en øns
ket spænding ud.

DC-skift til transceiveren.
Af OZ1CMF, Erik Larsen, Korsgade 4, 5270 Odense N.

Da jeg forleden besluttede, at stationen skulle 
ryddes fo r det elektromekaniske, måtte taste
relæet også ud. Et relæ med skiftekontakter har 
norm alt tendenser til at »kokse«, hvorfor det nye 
måtte blive elektronisk. DC-skiftet skulle kunne 
klare strømme til ca. 5A og en udgangsspænding
i området 10 VDC - 18 VDC, afhængig af ind
gangsspændingen. DC-skiftets udformning 
frem går af diagrammet.

Virkemåde: Når sendetasten ikke er aktiveret 
vil +  RX være hoj ca. 1,5 V mindre end + IN. 
Switchtransistoren BC 107 vil åbne og + TX er 
OV. Aktiveres, tasten går + RX på OV, BC 107 
lukker og + TX bliver ca. + IN -f-1,5 V, DC-skiftet 
har iøvrigt en rippledæmpende virkning.

Jeg har ikke fundet det nødvendige at lave 
print, da de få omkringliggende komponenter 
nemt lader sig pålodde benene på de to 2N3055.
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2 -8  Kanal Scanner
Byggepris: 35,00 kr. + print.

Af OZ8CY, Chr. M. Verholt, Tranbjerg Hovedgade 68, 8310 Tranbjerg J.

Ja, det er ikke fordi jeg sælger byggesæt, for det 
gør jeg ikke, men løsdelsprisen på scanneren er 
ikke større! Der er nu heller ikke meget i den:

2 stk. integrerede C-mos kredse å 7-8 kr. pr. 
stk.

2 stk. 1AW  modstande.
2 stk. kondensatorer.
8 stk. NPN-transistorer af billigste slags.

2 - 8  CH. SCANNER

Kredsløbsgennem gang
En scanner er en enhed, der automatisk stepper 
sig hen over et antal kanaler, og stopper på forud 
bestemte betingelser. Det kan være squelch eller 
tone-påvirkninger, men det er scanneren uved
kommende, fo r den vil bare have et »digitalt« 
signal fo r at stoppe, altså »0« eller »1« (under 1 
volt eller over 8 volt ved 10 volts forsyning).

Hastigheden der scannes med bestemmes af 
en generator, astabil multivibrator, i det her t il
fæ lde en Va nand-gate IC, CD4093. De tidsbe- 
stemmende komponenter er 330 kohm-modstan- 
de og 1 [¿F-kondensatoren. Signalet ud af gene
ratoren formes og generatoren gøres belast- 
ningsuafhæ ngig ved at gå igennem en gate 
ekstra. Derfra går pulserne direkte til tæller- 
IC’en.

Tælleren CD4022 tæ ller fra 0 til 7, og går t il
bage til 0 når den får en impuls på ben 15, som 
kaldes reset. Det er denne forbindelse, der be
stemmer hvor mange kanaler der skal scannes 
over. Diagrammet er vist som 3-kanals scanner.

Transistorerne er blot strømforstærkere, og 
opstillingen giver her + 10 volt ud til den aktive 
kanal. Det kan ændres ved at bytte om på kol- 
lektor og emitter, og lægge alle emitterne til stel 
og putte kollektorerne i tilslutningshullerne, så 
giver opstillingen stel ud til den aktive kanal.

Ben 13 på tælleren hedder noget så fornemt 
som »Clock Inhibit«, det betyder at denne ind
gang kan stoppe tælleren, og det passer jo fint 
når scanneren skal stoppes. Hvis det er squelc- 
hen, der skal stoppe scanneren, skal et signal fra 
squelchen laves om til et dig italt signal. Det 
signal fra squelchen der skal bruges, er den DC- 
spænding, der lukker for lavfrekvensen i radioen. 
Hvis denne DC varierer fra 0 volt til forsynings
spændingen, kan den bruges næsten direkte, 
men hvis ikke, skal den enten forstærkes op, eller 
dæmpes ned, eller udvælges med f. eks. en ze- 
nerdiode. Der er mange forskellige muligheder, 
og printet er lavet så punktet Askal lægges til stel 
(under 1 volt) fo r at tælleren stopper.
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T T

TIL SCANNER 
PKT. A

TIL DC SKIFTEPUNKT, HVOR 
DC ER Ov, NÅR SQUELCHEN 
ER LUKKET (INTET SIGNAL)

T
Hvis scanner-hastigheden skal ændres, skal 

modstanden på 330 kohm ikke gores under 150 
kohm, men kondensatoren kan jo også gøres 
større eller mindre alt efter om hastigheden skal 
sættes op eller ned.

JA, det er meget godt, men er der ikke noget 
om at C-MOS skal behandles som et råddent æg?

Old Timere kan sikkert huske deres første sen
derrør, og hvordan de bar det hjem forsigtigt, 
som var det deres førstefødte. I dag ved vi at rør
radioer kan holde til at sidde i rystende lastbiler 
og lignende, og det samme forhold gælder for C-

MOS. De første kredse var meget følsomme, men 
nu er alle indgange diode-beskyttede, så stop 
bare kredsene i skjortelommen, hvis du da ellers 
kan holde ud at de kradser. Det eneste jeg ken
der, de nye kredse ikke kan klare er en 220 volts 
loddekolbe med afledning i, så har man en 220 
volts loddekolbe, så sørg lige for at der går en 
ledning fra spidsen, eller ihvertfald i elektrisk fo r
bindelse med spidsen, og til jord. Det de iøvrigt 
også rart med hensyn til stærkstrøms-sikkerhe
den.

Scannerens eget strømforbrug er under 0,5mA 

Kom m entar
4093 er en 4-dobbelt 2-indgangs Schmitt-trigger. 
En simpel 4011 burde kunne klare sagen. Forbin
delserne er de samme. Da gatene alle bruges 
som invertere kan 4001 også bruges uden videre.

TR

En kom m entar til OZ5PZ’s artikel:

»FREMSTILLING AF FORPLADER OG TRYKTE KREDSLØB«

Da jeg af OZ5PZ's artikel om ovenstående emne 
kan forstå, at firmaet RADIO PARTS i København 
stadig sælger AGFA's COPYREX GN 20-6 fotolak 
i spraydåse, skal det oplyses, at denne spraylak 
udgår af AGFA's produktion, fordi lakkens egen
skaber gør, at sprayventilen stoppes indvendigt 
at et cementhårdt lag. når dåsen har stået ube
nyttet i nogle måneder. (Det er vel de vilkår, som 
materialer til printfrem stilling er underkastet hos 
radioamatører).

Jeg skal i den forbindelse minde om, at spray

dåser ikke må punkteres - ej heller kastes bort 
uden at være tomt.

(Agfa ved iøvrigt heller ikke, hvad de skal stille 
op med alle de returnerede spraydåser).

Denne omstændighed rokker imidlertid ikke 
ved COPYREX 20 systemets kvalitet, - der kan 
stadigvæk laves fremragende print af AGFA's 
produkter, blot der benyttes COPYREX GN 20-14 
i flaske.

Med venlig hilsen 
OZ1AM, Aksel H. Mathiesen
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En elektronisk lås.
Af OZ5EU, Erik Skovgaard, Nordlundsvej 10, Avedøre, 2650 Hvidovre.

Det hermed præsenterede project var egentlig 
beregnet til min hoveddør, men da XYL nedlagde 
forbud mod at skære hul i teaktræet, hævnede 
jeg mig prompte ved at montere den på bar
skabet. Men den har nu iøvrigt også mere ama- 
tørmæssige anvendelser - f. eks. til repeatere, 
m obilstationer, klubstationer m. m.

Referer venligst til diagrammet i fig. 1.
Låsens hoveddele er: Et tastatur, hvormed man 

indtaster adgangskoden, en elektronikdel som 
checker det indtastede tal med det forudindstil- 
lede, som er givet ved hjælp af en multi-kant- 
om skifter el. lign. (herom senere) og endelig et 
relæ, som sørger for spænding til den magnet, 
der trækker låsepladen.

Systemet fungerer på den måde, at indtast
ningen (dekodet af IC1) ciffer for ciffer bliver 
sammenlignet med indstillingen af kantomskifte- 
ren(TWS-Thumb Wheel Switch. Hvorfor dette 
navn ved jeg egentlig ikke, thi det er umådeligt 
svært at skifte dem med tommelfingeren). Hvis 
cifferet passer, avancerer tælleren i IC3 et trin, 
hvis ikke resettes tælleren til nul. Når alle cifre er

tastet korrekt ind, skifter flip-floppen i IC8B, 
hvorved relæet trækker palen og døren kan åb
nes.

Tastaturet kan være næsten et hvilketsomhelst 
med dobbelt momentankontakter blot de ikke er 
forbundet med en fælles leder. De enkelte taster 
skal forbindes som vist på fig. 3. Metoden kaldes 
en matrix og har den fordel, at 36 ledninger redu
ceres til 8. Tasterne kan iøvrigt have en slutte
modstand på flere kohm uden at give anledning 
til problemer, dog skal brydemodstanden helst 
være over 200 kohm. Kontakterne bliver »afprel
lede« d ig ita lt i IC1. 1 den givne opstilling skal kon
takten være stabil i 8 ms før den tages for gode 
varer, en evt. ændring af denne tid gøres nem
mest ved at ændre frekvensen på oscillatoren i 
IC4 (den er her 10 kHz).

Kantomskifteren skal være af BCD-typen, d. v. 
s. med 4 outputs dekodet 1,2,4 og 8. Disse er p. t. 
temmelig dyre, i stedet kan man benytte en 
diodem atrix (se fig. 4) eller enkeltpolede om
skiftere enten som vist i fig. 5 eller fig. 6. Der 
findes iøvrigt også på markedet en del miniature
omskiftere fo r printmontage til en rimelig pris.
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SÅDAN FORBINDES KANTO M SKIFTER EN
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FIG. 2

POWER UP RESTART KREDSLØB

FIG. U
DIODEMATRIX ( DE IKKE-ØNSKEDE UDELADES)
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En række kredsløb i elektronikdelen tjener til 
sikring mod komponentfejl, således er den ene 
halvdel af IC6 forbundet til +5 V, den kortslutter 
den positive spænding, hvis flip-floppen IC8B 
finder på at give højt output i både Q og Q-ud- 
gangene. Som ekstra sikkerhed er også indbyg
get en tim er som genererer en resetpuls hver 20. 
sekund. Dette er g jort dels for at beskytte mod 
folk, der prøver at »dirke« sig frem, dels for auto
matisk at slukke fo r strømmen til magneten når 
døren er åbnet. Af samme grund er deten god ide 
at trykke på clear (C) fø r indtastningen begyndes. 
Hvis denne funktion ønskes elimineret, udelades 
IC5 blot. I min egen version er der ingen proble
mer med »power up«, men der kan muligvis ske 
det, at låsen åbner lige efter tilslutning af strom, 
det klares simpelt og let med kredsløbet i fig. 2.

Opbygning:
Strømforsyning, elektronik, kantomskifter og 
relæ er bygget sammen i een kasse, der er intet 
varmeproblem, da de fleste kredse er CMOS. 
Tastaturet er anbragt på ydersiden af døren 
(lågen, instrumentbrædtet, forpladen el. lign.). 
Det burde vel være overflødigt at nævne, at kant
omskifteren ikke må være synlig fra tastaturet?

Pålidelighed:
Låsens dirkesikkerhed d. v. s. chancen for, at en 
uautoriseret rammer den rigtige kode ved eet 
forsøg er teoretisk 1:10® (en ud af en million)

hvilket er væsentligt bedre end den gængse 
RUKO-lås. Endnu et tal til eftertanke: Hvis hver 
indtastning af de 6 cifre tager 2 sekunder vil det 
tage 556 timer eller 23 dage af uafbrudt ind
tastning  at gennemprøve alle kombinationerne. 
Man bør nok undgå at indstille adgangskoden til 
»nemme« tal som f. eks. 123456, 543210, 555555, 
898989 el. lign. da mange på et eller andet tids
punkt vil prøve sådanne tal.

Forbedret AGC for FT 101
Af OZ6WP, J. W. Jørgensen, Klematisvej 5, Mejdal, 7500 Holstebro.

FølgendeAGC-æ ndring kan anvendestil FT 101- 
modellerne, der er udrustet med 160-meter. Æn
dringen bevirker, at brug af RF-attenuatoren 
stort set overflødiggøres, selv ved trafik på 40 
meter, og den udmærker sig ved at være billig og 
effektiv.

Fremgangsmåden er som følger:
1) Fjern antennen og skift til 20 meter, aflæs 

kalibreringsoscillatorens udslag på S-metret ved 
14,2 MHz, og noter det.

2) Pre-selector de-tunes, så S-metret falder til 
S3.

3) Demonter RF-print, find R5 (100 kohm, som 
føder G2 på dual-FET’en) og lod den ud.

4) Monter en 5,6 V zenerdiode i stedet for mod
standen, således at diodens minus går til gate
2 .

5) Isæt atter RF-printet og aflæs efter ca. 1 mi
nut, at S-metret stadig viser S3. Hvis metret viser 
m indre end S2, skift zenerdioden til 5,1 type, og 
prøv igen.

6) Pre-selectoren tunes til maximum. Bemærk, 
at S-metervisningen nu er faldet omkring 3 S- 
grader, sammenlignet med udslaget i punkt 1.

7) Efterjuster S-metervisningen, så oprindeligt 
udslag opnås.

Ovenstående tips er blevet til gennem et over
søisk samarbejde mellem VK3NS og G3LLL. 
Sidstnævnte er også mester fo ren  ny HF-klipper, 
der arbejder på senderens mellemfrekvens, men 
som også er i funktion på modtagersiden, hvor
ved støjpulser m. m. elimineres. En lignende HF- 
klipper kan leveres til FT 200.
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Forbedring av mottakerdelen i Yaesu FT-200.
Av Jan M artin Nøding, Fjellveien 30, N-5013-Dreggen, Norway.

Det har med tiden været publisert en rekke mo- 
d ifikasjonsforslag for denne transceiver. Det be- 
tyr ikke nødvendigvis at den er så mye dårligere 
enn andre rigger, snarere tvert om.

En del svakheter er der da, og mine tidligste 
m odifikasjoner har vært utbedret på senere ut- 
gaver. En annen ting er at denne rigger har vært 
lett å bygge om; ofte klarer en ikke å forbedre en 
unote fordi det er vanskelig å konstruere egnete 
koplinger.

Et av de problemer jeg tidligere ikke klarte å 
løse, var AGC-kretsens innflytelse på LF-kvali- 
teten.

Når en sammenligner FT-200 med Drake TR-4, 
vil en oppdage forbausende systemlikheter. AGC 
-kretsene er svært like, men i FT-200 er det o rig i
nalt brukt visse endringerfra  TR-4 som nedsetter 
virkningen av den gode AGC en burde hatt.

Det viste seg at dette var lett å ordne på. LA3YP 
prøvede modifikasjonen i hans transceiver og 
kan bare bekrefte at den medførte en fin forbed
ring. Samtidig ble ALC-kretsen bedre slik at sen
deren ved vanlig bruk ikke lot seg overstyre på 
SSB. End ringen tar omtrent en time å gjore. 
Følgende komponenter inngår i modifikasjonen: 
C1, C2, C3, C4, C124 og C125, R1, R2, R3.

Komponentene med lave nummer er »nye« i 
forbindelse med ombyggingen. C124 og C125 
endres til 1000 ... 4700 pF, C2 er 0,33 ... 0,47 uF 
papir eller kunststofftype (mindst 25V). R1 erstat
ter D104, R2 innkoples mellem tryktkretsplate og 
AGC ledning til HF-rør, R124 fjernes.

Ingen komponentverdier er direkte kritiske, 
det er mulig C125 ikke trenger endres ut.

Lykke til med en bedre transceiver og mange 
fine DX på 80 og 40m...

LA8AK

Komponent Beskrivelse
C1
C2 Papir eller kunststof U > 2 5  V.
C125 Endres til 4,7 nF (1 nF).
C3 ( 
R3 (

ALC mod.

R1 Erstatter D103.
R2 Innkoples i serie med AGC tilled

ning mellem print og RF Ampl.
C4 mellem C1 og jord
R124 Fjernes
C124 Endres til 2,2 n eller 4,7 n.
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Kender du QUAGI’en?
Af OZ8RY, Aage Lehmann, P-Box 4, 2960 Rungsted Kyst.

Sikkert ikke, men med lidt skarpsindighed kan du 
måske genkende både Quad og Yagi i dette 
mystiske navn.

I det udmærkede amerikanske QST har jeg set 
lid t om denne nyskabelse, som sikkert vil kunne 
interessere en del amatører, der dyrker 2 m og 
70 cm og måske i særlig grad dem, der gør noget 
ud af Field-Day-tester.

En kombination af Quad og Yagi blev også be
skrevet i OZ i 1976 og jan. 1977, under navnet DL- 
7-KM-antenne og DL-7-KM-beam. Denne sidste 
er meget effektiv, men da den er temmelig stor og 
dermed helt uegnet til transport kan man på Field 
Days ikke drage nytte af dens store gain.

Det kan man derimod med QUAGI'en. Den har 
et fin t gain, man er ikke helt enige om, hvor me
get, men det nærmer sig Hybrid Dobbelt-Quad- 
en med beam’er og den er kun i een »etage«, 
kan desuden tildeles klappes sammen, så den 
bliver næsten flad og altså let anbringes ovenpå 
en bil eller på skulderen, når man traver op til 
»alle tiders højtliggende« QTH.

Artiklen i QST fortæ ller lidt om de konkurren
cemålinger man på de årlige VHF/UHF møder 
foretager, hvor de nyeste antenne-påfund præ
senteres. Metoden fo r disse målinger omtales 
ikke, men det kan måske interessere, at der om
tales 2 målinger af nye fabriks-yagier med op
givne gain på ca. 13 dB hvor det viste sig efter 
gentagen kontrol, at de begge viste sig at have 
ca. det halve gain. Hvilken garantier har mon 
egentlig de købende amatører fo r at de købte an
tennervirke lig  haret gain, der svarer nogenlunde 
til det annoncerede.

QUAGI'en skulle kunne have et gain på ca. 14 
dB, men efter oplysningerne eller rettere de 
manglende oplysninger om disse målinger bør 
man nok være lidt skeptisk. Det står imidlertid

fast, at den har klaret sig fint, også i sammen
ligning med adskillige store fabrikantenner. Må
lingerne er foretaget med en dipol som refe
rence.

Denne antennetype er lige effektiv på 2 m som 
på 70 cm og på denne sidste frekvens har den 
været anvendt i en moon bounce test i november 
1975, hvor 2 af de 15 stns, der havde QSO med en 
amerikansk amatør havde en opstilling af 16 
matchede QUAGIER.

Kører du HF har du her en antenne, der vil slå 
alle andre. Den bliver temmelig stor. Til 20 m vil 
bommen blive ca. 43 m og så skal den jo gerne en 
bølgelæ ngde op i luften. Kan du klare det, så 
vrim ler DX’erne ind, der er sikkert. Nå men til 
realiteterne.

Til 2 m anbefales en bom af 2,5 x 7,5 cm let træ 
427 cm lang. Giv træet lidt træbeskyttelsesmiddel 
eller fernis. Lad være med at tage en metalbom, 
se herom allersidst i artiklen.

Quad-elementerne holdes på plads med 2 
stykker plexiglas eller træ lister med en skrue 
gennem bommen. Skal antennen transporteres, 
vippes Quad’erne blot ind mod bommen. Quad- 
elementerne laves af ret tyk kobbertråd eller 
alum inium tråd. Resonansfrekvensen flytter sig 
ganske lidt afhængigt af trådtykkelsen, men det 
er jo  i alm indelighed ret uvæsentligt om optimum 
ligger lidt højere eller lavere. Direktorerne laves 
af stiv tråd, fx. svejsetråd, og de skal have en tyk
kelse på omkring 3 mm. Lav dem ikke af rør. 
D irektorerne stikkes blot gennem bommen på de 
rigtige steder og kan låses med en klat araldit. 
Husk bommen skal have det smalle mål opad.

I bunden af antenneelementet loddes de to en
der på bagsiden af en SO-239. Den ene side af 
quaden naturligvis til midten af stikket og den 
anden gennem et af hullerne i pladen, altså stel
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og altså til skærm, når kablet sættes til med en 
PL-259. Reflektor-Quad'en loddes helt sammen. 

Længde- og afstandsmål ses nedenfor.
Man kan naturligvis stacke to af disse anten

ner. Afstanden mellem bomoversiderne bliver så 
3,35 , og derved redder du dig yderligere små 3 
dB.

NB. M etode til m atching:
Til 70 cm antennen anvefales vandfast krydsfiner 
i 13 mm tykkelse til bommen, der skal være 1,47 m 
lang.

rapporter, ca. 1 S-grad. Udsvingene skyldes na
turligvis især forskellige S-metre, der jo ikke 
holder det samme antal dB pr. S-grad.

Og så siger skeptikerne naturligvis: Så er 
Cush-Craften naturligvis i uorden. Det var den 
im idlertid  ikke, fø r der sidst på sommeren skete 
det, at et antenne-element stille og rolig dalede 
ned fra det høje. Brudstedet så helt krystallinsk 
ud og det siger jo lidt om materialets kvalitet. An
tennen står ganske vist 1 km fra Østersøen og 
saltholdig luft er jo ikke godt for aluminium, men 
den er kun 3 år gammel og desuden var den be-

Mål: 2 m 70 cm

Reflektor: 220 cm udvendigt mål 71,1 cm udvendigt mål
Antenneelem. 208, 3 cm udv. mål 67,6 cm udv. mål

Direktor no. 1: 88 9 cm 29,84 cm
no. 2: 88,4 cm 29,68 cm
no 3: 87,9 cm 29,52 cm
no 4: 87,4 cm 29,37 cm
no 5: 86,0 cm 29,21 cm
no 6: 86,5 cm 29,05 cm

Afstande: Ref-ant. 53,3 cm 17,8 cm
ant-D1 40,0 cm 13,3 cm
D1-D2 83,8 cm 27,9 cm
D2-D3 44,5 cm 14,9 cm
D3-D4 66,3 cm 22,2 cm
D4-D5 66.3 cm 22,2 cm
D5-D6 66,3 cm 22,2 cm

Stackningsafstand for 70 cm cm: 1,09 m.
Disse mål er beregnet for henholdsvis 144,5 

MHz og 432 MHz.
Ønsker du at rykke frekvenserne lidt opad kan 

du blot forkorte  alle elementerne med ca. 0,5 cm. 
Så passer det nogenlunde.

Et par slutbemæ rkninger om mine erfaringer 
med DL-7KM-beamen, altså Hybrid Dobbelt- 
Quad med 2yagier. Jeg har i sommeren 1977 haft 
denne antenne oppe i 10 m højde med rotor og 
kunnet sammenligne med min 20 elem. Cush- 
Craft i godt 15 m højde og alle de gange, hvor jeg 
har prøvet begge overfor den fjern station har 
DL-7-KM-beam været helt overlegen. Altid bedre

handlet med metallak flere gange. Noget tilsva
rende skete fo røvrig t for 2 år siden, da en af fase
stængerne brækkede, også med krystallinsk ud
seende i bruddet. Så meget er det materiale altså 
værd.

Jeg har i løbet af sommeren haft adskellige 
QSO’er med glade brugere af denne antenne, 
langt ned i DL- og DM-land, og alle var enige om 
denne antennes fortræ ffelighed. Jeg har også 
hørt skuffede danske amatører, men det viste sig 
hvergang, at man havde brugt forhåndenværen
de materialer, forskellig t fra den opgivne mål, og 
det bør få fo lk til at læse 9 OR's udmærkede 
artikel i OZ 1971, side 249.
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Automatisk scanner 
til ICOM IC 240

Kr 8 4 5 ,-

Automatisk scanner 
til ICOM 245 E 
og ICOM 211 E

Kr. 3 5 5 ,-

SCANNERE FRA
Begge scannere leveres komplet — det eneste der mangler er en box 
til at have det hele i. Forbindelse til discriminatormeter er ført med 
ud i stikket.
Vi stabler ikke icom stationerne denne gang, men de er stadig på la
ger.
Vi fører et stort udvalg af de bedste og mest solgte apparattyper, 
samt alt i tilbehør.
Vi har Danmarks mest moderne Laboratorie- og værkstedsafdeling 
for kommunikationsradio.

* • ]
®

Elbagade 34-36 ■ 2300 København S ■ Tlf. (01) 58 91 09
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VÆRKSTEDSTEKNIK j
RENSNING AF FILE
Af OZ5TP, Svend Petersen, Bentzonsvej 6, 2000 København F.

I fo rrige  nummer fortalte jeg lidt om at file. I mel
lemtiden har du vel forsøgt dig med det. Lagde 
du mærke til at spånerne, som jeg sidst skrev om 
nu har sat sig fast i tænderne, navnlig de bløde 
metaller som aluminium og kobber m. fl.

Brug i første omgang ikke nogen skarpe eller 
hærdende ting til at rense filene med. Få på en 
skrotplads fat i et stykke bronze eller Yellow- 
metal (et stykke stangmessing). På fig. 1 ser du 
ca. bredden, længden kommer sig ikke så nøje, 
når b lot du har et godt greb omkring metalstyk
ket, så du kan trykke godt til.

Først renser du filen med en fileborste (ikke at 
forveksle med en stålbørste.) Med filebørsten 
renser du filen grundigt, sidder der stadig metal 
mellem skærene, tag da føromtalte messing
tang og hold kanten mod filen, se fig. 2. Bliv ved 
til filen er ren, du vil se at kanten rilles som filen,

men det er her virkningen er, fo rså  kommer mes
singet helt ned i filens tænder.

Nu er det m uligt at der har presset sig metal 
ned i skærene, dem kan du forsigtigt kradse ud 
med et stk. rundt tilspidses hårdt stål eller en 
anden spids genstand. Brug derefter filebørsten, 
derefter messingstang, indtil filen bliver ren, så 
vil du altid have gode file ved hånden,.

POW ER! POWER! POWER! POWER!
POWER SUPPLYI! POWER SUPPLYI!
V i ka n  ik k e  s æ lg e  d ig  »H C Ø rs te d s v æ rk e t« , m en  n æ s te n . -  
S t r ø m fo r s y n in g e r  f ra  1 A  t i l  40  A. le v e re s  t i l  p r is e r , h v o r  a lle  
k a n  d e lta g e ,  o g  m e d  fu ld t  p ro fe s s io n e lle  d a ta .

G enere lle  data, som overholdes i a lle vore strøm forsyn in
ger:
K orts lutn ingssikret med fo ld back begrænsning.
Remote sense.
Remote shute down.
Riple ved max power 600 uV typ. 400 uV.
Stoj 1 kHz-10 MHz m indre end 50 uV.
Udgangsimpedans max. 0,003 ohm typ. 0,002 ohm.
Load regulation 0,06 %.
Line regulation 0,001 % pr. volt.

PS 020 POWER SYSTEM: 13,5 volt.
Færdige strøm forsyninger med amperemeter.
5 am pere ...........................................................  585,00 kr.
10 am pere ...........................................................  868,80 kr.
20 am pere ...........................................................  1045,80 kr.

Monterede kits indeholdende: Styreprint, Booster, trans
form ator, ladekondensator, ensretter.
5 ampere ...........................................................  355,00 kr.
10 ampere ...........................................................  466,80 kr.
20 ampere ...........................................................  646,80 kr.

Priserne er incl. 18 % moms.

Vil du vide mere om strøm forsyninger inden du køber, så 
skriv efter »hæftet om strømforsyninger«, vedlæg 6,50 kr.

<S>
BJA print ApS
Ejboparken 11 
4000 Roskilde 
Telf. (03) 36 14 35
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Tips

Anden m etode til frem stilling af trykte kredsløb.

1. Printet behandles, som normalt med rengøring 
af Cu-side og tilskæring.
2. Hele printsiden tilklæbes med plastikisoler- 
bånd, uelastisk isolerbånd er nemmere at have 
med at gøre. Sørg fo r at have isolerbåndet til at 
sidde godt fast over det hele.
3. Der, hvor kobberet skal ætses væk, skal isoler
båndet skæres væk. Brug f. eks. hobbykniv.
4. Der ætses i Fe CL. eller skrappere midler, alt 
efter tålmodighed.

Når print fremstilles efter denne metode, er det 
m uligt at nå ned på nogle meget tynde og tæ t
liggende kobberbaner.

Det kan ikke undgås, at kobberarealerne bliver 
lid t firkantede, men det ser bare godt ud.

Jørn Nørgaard Christensen, Vindumvej 168 
8840 Rødkjærsbro

Print service!
P rin t fra  OZ frem stilles  på bestilling .
Priser: E nke lts ide t 1,5 mm g lasfiber.
Basis p r i s ..................................................................  4,00
T illæ gsp ris  pr. cm 2 (min. 100 cm 2) .................  0,08

Eks.: E tp rm tm å le r1 0 x 1 2 c m . 1 0 x 1 2 =  120x0,08 =
9,60 +  4,00. Ia lt ....................................................... 13,60
B o rin g  pr. hul ..........................................................  0,05
Priser: D obbe lts idet 1,5 mm glasfiber.
Basis p r i s ..................................................................  6,00
T illæ gspris  pr. cm 2 (min. 100 cm 2) .................  0,10
Eks.: Et p rin t m åler 12x10 cm. 12x10 =  120x0,1 =
12,00 +  6,00. Ia lt ....................................................  18,00
Priserne er inc l. m om s og porto.

P rin tse rv ice  ekspederes kun mod fo rudbe ta ling . -

P rin t fra  andre blade frem stilles  på bestilling  til 
sam m e p riser som ovenstående, her skal b lo t beta
les fo r film , sam t vi skal have o rig ina l-trykke t med 
ved b es tillingen . -  Vedrørende priser -  se annonce 
om  rep ro -fo to  i OZ nr. 2 1978.

BJA prmt ApS
Ejboparken 11 
4000 Roskilde 
Telf. (03) 36 14 35©

IC211E PLL 2 m transceiver med digitalskala og 2 
VFO'er. FM /CW/SSB, 10 W out. Indbygget, ja faktisk 
alt hvad den kræsne amatør har brug for. kr. 6.495,00

IC 215 Bærebar 2 m FM transceiver. 15 kanaler, 3 W 
out. Udseende og størrelse som IC 202. Leveres med
12 kanaler, m ikrofon, bærerem, 
batterier m. m ................................................  kr. 2.285,00

IC 240 Programerbar FM transceiver (ingen x-taller) 
med 22 kanaler. Leveres med 1750 Hz toneopkald og 
program eret til RØ-R9 samt 145.250/500/525/550/575, 
incl. m ikrofon og øvrig t t ilb e h o r..............  kr. 2.595,00

IC 245 PLL mobil 2 m transceiver. FM/CW/SSB. 10 W 
out. PLL-VFO, duplex/sim plex, AGC fast/slow, NB, 
RIT, toneopkald. Leveres kom plet med m ikrofon, alle 
stik, kabler og be s la g ..................................  kr. 4.495,00

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

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

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

CD I C O M

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

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

2M10-80L m. pream plifier ..........................  kr. 1850,00

Power supply pro fessione lle . Data 13 A/25 A.
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SS-diodeprobe

/ OZ 1974 side 321 er en spids-til-spids diode- 
probe beskrevet. Nu er spørgsmålet, om der fin 
des dioder, som er betydeligt bedre end OA95 
(m. h. t. linearitet) og i bekræftende fald hvilken. 
I artiklen er anbefalet en bedre diode, MBD702, 
hvis karakteristik er betydelig mere lineær end 
OA95, i det lave område, men da det er tre år 
siden at artiklen er skrevet, er der mulighed fo ra t 
der idag findes en endnu bedre diode.

Er det m u lig t at konstruere en spids til spids 
diodeprobe, der har et måleområde fra 1 kHz til 
1000 MHz og som er forholdsvis lineær (indenfor 
+/-r- 2 dB). Har en sådan diodeprobe en maksi
mal grænse for, hvor stor en HF-spænding den 
kan måle (tåle)?

Besvarelsen ønskes »ledsaget« af kurver over 
diodernes (evt. probens) karakteristik, spænding 
som funktion af frekvensen.

Hovsa, det var ikke så lidt, du forlanger! Vi må 
dele problemet op i to dele, 1) dioden og 2) 
probekonstruktionen. Punkt 1) er lettest at be
svare. Den bedste diodetype, der kan fås, er en 
hot carrier eller schotty barrier diode, som den 
også kaldes. En sådan diode har en meget høj 
grænsefrekvens, mange GHz, i sig selv. Med t il
stræ kkelig korte tilledninger og uden generende 
spredningskapaciteter er en sådan diode fu ld 
stændig flad i frekvenskarakteristikken, hvor bå
de germ anium -punktdioder (som OA95) og sili- 
c ium -fladedioder (som fx. 1N4148) må give op 
langt under 1 GHz. MBD702, som du nævner, er 
en sådan hot carrier diode, den kan tåle en mod
spænding på 70 V, hvorved grænsen for påtrykt 
HF kommer til at ligge på ca. 25 V effektivspæn
ding. Disse dioder har været kendt i mere end 10 
år, og der er ikke kommet nye, endnu bedre typer 
frem, kun indpakningen varierer (og prisen).

Når vi nu bygger en eller to dioder ind i et 
probehylster, kan vi ikke undgå at tilføje selv

induktion og kapacitet - og det betyder bl. a. 
resonans. Måler vi probens frekvensgang, ser vi 
en flad del, hvor nedre grænsefrekvens kan be
regnes ganske ordinæ rt udfra de indgående RC- 
led. Over en vis frekvens begynder meterudsla
get at stige, selvom tilfø rt spænding er konstant. 
Prøv at se OZ5WK's artikel om standard diode
proben, OZ 1970 side 21 og side 41. Her ser man 
et tydeligt eksempel på spændingsstigning med 
frekvensen pga. resonans. Ved resonans bliver 
proben helt tosset, og ved endnu højere frekven
ser falder udslaget hurtigt. Man kan naturligvis 
bruge proben som relativ indikator til ret tæt på 
resonansen, men man kan blive noget så gru
somt snydt, hvis en harmonisk af den spænding, 
man måler på, netop rammer probens resonans.

Svaret på 2), om man kan bygge en flad probe 
til 1 GHz, bliver i praksis nej.

Bare den selvinduktion, der er i tilledninger og 
kondensatorer, vil give resonans indenfor om
rådet - der er jo både en tilledning fra måle
punktet og en stelforbindelse.

Et andet problem er diodeprobens belastning 
af måleobjektet. En kapacitet fra probens spids 
til stel på 3 pF er ikke urealistisk. Det svarer til en 
reaktans ved 1 GHz på - 50 ohm! Nu måler man jo 
aldrig over særlig høje impedanser i den ende af 
frekvensområdet, hvilket hjælper noget på det, til 
gengæld er selv 3 pF kapacitet voldsomt gene
rende.

Ovenstående forhold gør, at man måleteknisk 
set ikke interesserer sig ret meget for at måle 
spænding over et par hundrede MHz. I stedet 
måler man effekt, og det kan udmærket ske med 
en diode (eller to), men nu er den fysiske ud
form ning en anden. Man benytter et coax-stik, 
a fsluttet med en 50 ohms induktionsfri modstand 
og bygger sin diodedetektor op omkring denne 
på en sådan måde, at detektorens standbølge
forhold  (SWR) bliver bedst muligt.

Med hensyn til diodens virkningsgrad, så er 
der ikke noget at gøre ved, at den falder ved små 
spændinger. Her er Ge-dioder iøvrigt bedst med 
en tærskelspænding på 0,2 V mod ca. 0,4 V for 
hot carrier og 0,6 V for Si-dioden. Vil man måle 
små HF-spændinger, slipper man ikke for et 
jævnspændingsvoltmeter med høj indgangs
impedans (10 Mohm) og stor følsomhed, fx 10 mV 
fo r fu ld t udslag, og vil man have lineær skala, må 
man benytte helt andre målekredsløb, som ikke 
har megen interesse til amatørbrug.

aq
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■ >
■ DATONG ELECTRONICS UMITEO

RFC/A

HF-SPEECHPROCESSOR
O pnå op til 10 dB fo rbed ring  af rapporterne med RFC. Ideel fo r SSB, 
AM  og SSB. Indskydes m ellem  m ikro fon  og sender. Indbygget batteri 
e lle r udvend ig  strøm forsyn ing . Leveres med 4-pol. m ik ro fons tik  e ller 
jack. M ellem kabel til sender m edfølger.
DATA:
Inpu tfø lsom hed  8 mV pp 
O u tp u t 400 mV pp 
S /N  45 dB 
S pæ nding  7 -1 5  V 
M ål: 18 ,5x6 ,2 x1 1 ,8  cm

Inputim pedans 360k shunted m. 200 pF 
C lip p in g  v. begræ nsning  26 dB 
- 3  dB  respons 450-2600 Hz 
Forb rug  8 mA ved 9 V 
Væ gt 880 g

Pris in c I. moms:
R FC /A  kom p le t .............................................................................  kr. 695,00
RFC løs m odul .............................................................................  kr. 375,00

PEAK/NOTCH AUDIOFILTER
FL-1 indkob les  m ellem  m odtager og hø jtta le r/hovedte le fon  uden ind
g reb  i m odtageren. Forsyning via indbygget batteri e ller externt.
For SSB: H urtig , au tom atisk  undertrykkelse af uønskede »hyletoner« i 
o m råde t 280-3000 Hz v.h.a. selvlåsende og selvsøgende no tchfilte r. 
Lysd iode tæ nder, når filte re t er i lås. F iltre t kan endvidere styres ma
nuelt.
For CW: B åndpasfilte r med variabel centerfrekvens mellem 280 Hz og 
3000 Hz og båndbredde 25-1000 Hz.
Indbygge t LF -fo rs tæ rker med vo lum enkon tro l og 2 W ud.
R ekvire r om fa ttende  datablad over FL-1.
Pris inc l. m om s .............................................................................  kr. 895,00

FL-1

UC/1

NORAD

Modtager-converter 90 kHz-30MHz
UC/1 er en syntesestyret m odtagerforsats, der g iver kon tinue rt dæ k
n ing  af hele H F-om rådet fra 90 kHz til 30 MHz med en 10 m m odtager 
e lle r en 2 m m odtager. Endvidere er der indbygget 2 m /10 m conver
ter. Højeste s ta b ilite t s ikre t med krystalstyring.

DATA:
Følsom hed
Følsom hed
Følsom hed
Følsom hed

0,3
0,6
1,2
0,3

SN
SN
SN
SN

om rådet 0,8 -3 0  MHz 
om rådet 0,3 -0 ,8  MHz 
om rådet 0,09-0,3 MHz 
om rådet 144-146 MHz

uV/10 dB 
uV /10 db 
uV /10 dB 
uV/10 dB

S pu rious  bedre end 60 dB, 2 m feedthrough 80 dB 
3. o rdens in te rm od. 14 MHz typ isk 60 dB 
F orb rug  ved 12 V, 120 mA 
M ål: 2 7 x 6 x 2 0  cm , væ gt 1,75 kg.
Pris incl. moms kr. 1795,00

Rekvirer venligst datablade på DATONG.

Lønstrup

9800 H jørring
0 8 -9 6  0 1 88
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ANMELDELSE:
SENO GS-system fra LAUTRONIC
Af OZ3BH, C. Brendstrup-Hansen, Blomstervænget 11, 2800 Lyngby.

Frem stilling af egne print -  enten til en prøve
opstilling  eller den mere færdigeksperimente- 
rede konstruktion -  står for mange stadig som 
noget besværligt, ja tit direkte u-lade-sig-gørligt. 
Dette er sikkert også medvirkende årsag til at 
tanken om, at kopiere en af OZ's konstruktioner 
ofte opgives med det samme, hvis printene ikke 
er til købs. Det må dog nok også indrømmes, når 
man læser en del af artiklerne om dette emne, så 
kan det afskrække mange fra at starte på den 
spog. Man får på fornemmelsen, at der næsten 
skal indrettes et helt mørkekammer, før man kan 
gå ¡gang. Herudover skal det anbefalede udstyr 
t it købes 5-6 forskellige steder. Det virker over
vældende. Og yderligere -  og det er det væsent
ligste -  de anbefalede enkeltprodukter er måske 
ikke um iddelbart tilpasset hinanden. Det bety
der, at der i begyndelsen skal eksperimenteres 
en del, fo r der opnåes et rimeligt resultat. Og er 
disse første forsøg udi printfremstillingens ædle 
kunst forbundet med alt for mange uheld, går 
interessen hurtigt fløjten. Helt galt bliver denne 
situation, hvis det viser sig, at et af de anbefalede 
produkter i mellemtiden er udgået eller af andre 
årsager ikke lader sig skaffe. I et sådant tilfælde 
vil den uovede tit være tabt, især hvis det drejer 
sig om ting, som fra oprindelsen ikke er tænkt til 
brug fo r printfrem stilling. Forhandleren er må
ske heller ikke selv klar over, at varen anvendes til 
dette formål, og vil derfor have lige så svært ved 
at anvise den rigtige substitut. -  Et tredie forhold, 
som har været bemærket blandt det h idtidigt be
skrevne materiale, er de ret små arbejdstoleran- 
cer. Disse kan koste dyre lærepenge.

Im idlertid er der nu hjælp at hente. Firmaet 
LAUTRONIC markedsfører et program -  SENO 
GS-system -  samt en række andre SENO-pro- 
dukter, der tilsammen dækker næsten alle de 
behov, man måtte have som amator eller profes
sionel, når det drejer sig om fremstilling af print i 
enkeltstyk eller små serier. Og det hvad enten det 
gælder frem stilling af det helt primitive print, 
hvor man selv tegner kredsløbet på printpladen 
eller ønsker at udnytte et allerede eksisterende 
printudlæ g og gå vejen overfilm en til fotoprintet.

Spørgsmålet er så, om SENO-produkterne er 
anderledes end de, man hidtil har set. Nej, det 
undertegnede er blevet præsenteret for af pro
grammet, giver for så vidt den samme arbejds

gang, som ved de hidtil beskrevne produkter 
bortset fra SENO-fotoprint, hvor man undgår 
selv at skulle sprøjte sine printplader med den 
lysfølsomme emulsion. Her er det gjort i forvejen. 
Generelt må derfor siges, at SENO-systemet 
ingen decideret genvej er. Denne konklusion 
skal dog ikke forstås på den måde, at der ingen 
fordele er i SENO-systemet -  tværtimod.

Fordelene er -  kort opridset:
1) Man kan købe alt, hvad der er behov for til sin 

printfrem stilling, hos een leverandør.
2) Produkterne er tilpasset hinanden, således at 

man undgår at skulle eksperimentere alt for 
meget i begyndelsen og derved spilde tid og 
materialer.

3) Tolerancerne i produkterne er så tilpas vide, 
at selv efter mindre uheld kan der komme et 
rim eligt resultat frem ved at kompensere i den 
efterfølgende proces.

4) Æ tsningen foregår i en specialpose, i hvilken 
man om ønsket også kan opvarme vædsken. 
Vædsken kan nemt holdes i bevægelse i 
posen samt ikke mindst -  processen kan let 
overvåges.

5) Posen betyder, at man undgår at komme i alt 
fo r tæt berøring med kemikalierne.

6) Brugsanvisningerne er på dansk samt tillige 
så klare og overskuelige, så selv den uøvede 
kan forstå dem og derved opnå et godt resul
tat allerede ved de første forsøg.

Efter ovennævnte indledende bemærkninger 
skal jeg kort beskrive fremstillingsprocesserne 
samt de dertil hørende hjælpemidler.

Den d irekte metode.
Som tid ligere nævnt kan fremstillingen af kreds
løbet på en printplade ske enten ved den direkte 
metode (tegning med tuchpen) eller via fotome
toden, f.eks. fra et af OZ's printudlæg eller ens 
eget reprooplæg (1:1).

Til brug fo r den direkte metode anvendes 
tuschpennen DALO 2M. Pennen er et stykke pro
fessionelt værktøj, hvormed man efter lidt øvelse 
kan tegne et pænt kredsløb. Tuschen kræver kun 
en tørretid  på 2 minutter, hvorefter pladen er klar 
til ætsning. Pennen er forsynet med nylonspids, 
og skulle man have glemt at sætte hætten på, kan 
spidsen trækkes af og renses i f.eks. acetone. 
Inden tegning af kredsløbet skal printpladen dog
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renses, dette sker med SENO-polifix -  en slags 
viskelæder. Her forbløffes man over virkningen. 
Pladen bliver uden større anstrengelser spejl
blank. Til brug fo r placering af komponenterne 
på printpladen findes i systemet et sæt transfer
symboler. Symbolerne er ætsesikre og har stor 
konturskarphed. Påsætningen kræver lidt øvel
se, men har man først opnået denne, glædes man 
over det næsten professionelle udseende ens 
printudlæ g får. Anvendelsen af transfersymbo
lerne er ikke begrænset til printpladen. De kan 
også anvendes ved frem stilling af ens eget repro- 
oplæg (1:1).

Til ætsningen anvendes det såkaldte SENO 
GS-ætsesæt. Dette består af et brugsfærdigt -  
ved stuetemperatur hurtigtvirkende -  ætsemid
del. Vædsken findes i en speciel transparent 
plastpose med to forskydelige klemmer. Med 
disse to klemmer kan man danne en slags tokam
mer slusesystem. Herved forhindres så godt som 
al uønsket berøring med kemikalierne både ved 
ilæ gning og udtagning. I LAUTRONIC’s brochu
re står der ganske vist, at al berøring af kemika
lierne undgås. Jeg tillader mig at tvivle herpå, og 
har derfor m odificeret det til så godt som al 
berøring, thi helt kan det ikke undgås med min
dre man anvender pincet eller tager et par hand
sker på. Andre fordele ved posen er: a) at den 
indeholder tilstræ kkelig vædske, b) man kan let 
varme vædsken i et vandbad og derved forkorte 
ætsetiden, c) processen kan nøje følges, d) badet 
kan holdes i bevægelse under ætsningen, e) 
ætseskål kan spares, f) posen tjener til den dag
lige opbevaring af badet, hvorved omhældning 
undgåes og dermed eventuelle grimme pletter på 
bordet og gulvet fra stænk. Skal der siges noget 
negativt om posesystemet, må det være, at der 
selvfølgelig er grænser fo r størrelsen af de print, 
der kan ætses i posen. I de fleste tilfæ lde vil 
posen dog være tilstræ kkelig rummelig, og skul
le man have et større emne, kan badet selvfølge
lig hældes ud i en fotoskål, og printpladen ætses 
der. Med hensyn til holdbarheden, så er den ube
grænset, og badet kan ætse 1600 cm2 eller ca. 60 
plader å 5 x5  cm. I forbindelse med badet er der 
en ting, man må tage hatten af for. Med sættet 
fø lger et pulver, med hvilket man kan uskadelig
gøre og omdanneætsevædsken til en fast masse, 
som uden fare fo r forurening kan smides ud 
sammen med det almindelige affald.

Fotometoden.
Ønsker man at overføre en printtegning enten af 
eget fabrikat eller f.eks. fra OZ, da sker det ved

hjælp af SENO-fototransfer. Dette er en film, til 
hvilken man ad fotografisk vej overfører tegnin
gen. Efter endt behandling bruges filmen igen til 
at overføre kredsløbet til den lysfølsomme print
plade.

Første del af processen er meget simpel, da 
SENO-fototransfer arbejder direkte positivt efter 
refleksmetoden. Herved undgås omveje som fo 
tokopiering, tilbagekopiering, transparentvæd- 
ske o.lign. Fremstillingen af en fototransfer kan 
ske i dæmpet dagslys. Mørkekammerfaciliteter 
er derfor unødvendige. Fremgangsmåden er, at 
fo to transfer’en lægges direkte på den ønskede 
tegning med en glasplade over for at holde dem 
tæt sammen. Derpå belyses i 6 minutter med en 
250 watt NITRAPHOT's lampe. Lampen anbrin
ges i en afstand af 80 cm over glaspladen og uden 
skærm. Efter belysningen skal filmen, som alle 
andre, fremkaldes og fixeres. Hertil kræves en 
specialfremkalder af eenkomponenttypen. Selve 
frem kaldningen og fixeringen foregår på alm in
delig fotomaner, så deri er intet nyt. Til brug for 
disse to processer behøver man ikke at anskaffe 
specielle fotoskåle. Plastbakkerne fra det lokale 
supermarked, i hvilke koteletterne har ligget, er 
anvendelige. Om SENO-fototransfer kan iøvrigt 
siges, at den er målfast og fremstillet af et 0,1 mm 
tykt polyestermateriale i A4-format samt enkelt
vis indsvejset i en sort plastpose. Er der kun brug 
fo r en m indre del, kan man sagtens klippe det 
fornødne af og gemme resten.

Efter at filmen er fremkaldt og fixeret samt 
skyllet og torret, er den for så vidt klar til næste 
fase i processen, overførsel til den lysfølsomme 
printplade. Før påbegyndelsen heraf, er det dog 
klogt at kontrollere filmen for ridser, uskarphe
der m.v. Er nemlig filmen ikke i orden, vil det være 
en dyrere spøg at ødelægge fotoprintpladen end 
at lave en ny fototransfer.

I SENO-programmet indgår en højkvalitets 1,5 
mm epoxy printplade med fotopositiv belæg
ning. Tykkelsen af kobberlaget er 35 my. Som 
tid ligere omtalt undgår man således selv at skulle 
frem stille den lysfølsomme printplade ved på- 
sprøjtning. Man kan gå lige til sagen.

Overførsel af kredsløbet fra filmen til printpla
den ligner i store træk den tidligere beskrevne 
proces, hvor tegningen blev overført til filmen. 
Ved overførsel til fotoprintpladen lægges den 
frem stillede film  med hindesiden mod fotobe
lægningen på printpladen og derefter ligeledes 
som tid ligere en glasplade ovenpå for at holde 
dem tæt sammen. Der belyses nu med ultraviolet 
lys ca. 125 watt i 6 m inutter i en afstand af ca. 30
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cm. Derved nedbrydes fotolakken de steder, der 
Ikke er afdækket af filmens sorte flader. Skulle 
man ikke onske at anskaffe ultraviolet belys- 
ningsudstyr, kan man belysefotoprintpladen i al
m indeligt dagslys i ca. 5-10 minutter eller ved 
hjælp af en alm indelig 250 watt pære i ca. 20-25 
m inutter. Højfjeldssolen kan evt. også anvendes. 
Når der ikke er angivet mere præcise belysnings- 
tider, skyldes det, at fotoprintpladen har et stort 
belysn i ngsspil lerum.

Efter endt belysning skal fotoprintpladen frem
kaldes. Dette sker i et bad bestående af 4 gram 
ætsnatron opløst ¡1/31 vand ved 20° C. Der frem
kaldes indtil fotolakken er fuldstændig fjernet -  
d.v.s. der er rent kobber de steder, der skal ætses. 
Til brug fo r fremkaldningen anbefales den tid li
gere beskrevne plastpose, idet det ved denne 
proces er v ig tig t nøje at påse, at man kommer 
helt i bund med fremkaldningen.

Når printpladen er fremkaldt og skyllet, er den 
klar til den sidste ætsning. Ligesom for fototrans- 
fer'en anbefales det nøje at kontrollere pladen. 
Æ tsningen sker på samme måde som beskrevet i 
forbindelse med print fremstillet efterden direkte 
metode.

Efter ætsningen kan man, hvis man ønsker det, 
fjerne fotolakken fra printbanerne med acetone, 
fortynder eller sprit. Dette er dog ikke strengt 
nødvendigt, da fotolakken er loddebar. -  Om 
SENO-fotoprint kan iøvrigtsiges, atdissefindes i 
to størrelser henholdsvis 10x16 cm (eurocard) 
og 35x35 cm. Er der kun brug for et mindre 
stykke, kan dette let skæres ud med en nedstry
ger og resten af pladen gemmes. Lagerholdbar- 
heden er 18 mdr.

Andre SENO-produkter.
Udover forannævnte kan i SENO-systemet også 
leveres kemisk (stromløst) arbejdende dyppe
bade til henholdsvis forsølvning og fortinning. 
Badene er cyanidfri og arbejder ved almindelig 
rumtemperatur. Spillerummet er fra 15° C til 40° 
C. Sølvbadet indeholder 28 gr. sølv pr. liter, hvil
ket svarer til 1,7 m2 pr. liter ved en tykkelse på 1-3 
my. For tinbadet er økonomien 2,0 m2 pr. liter.

På grund af den forøgede loddeevne på fo rtin 
nede og forsølvede printplader, kan disse bade 
hurtig t tjene sig selv ind. Herudover mindskes 
faren fo r kolde lodninger væsentlig. Badene kan 
også bruges til forsølvning og fortinning af andre 
kobberemner.

Konklusion.
Efter at have været præsenteret for SENO-pro- 
grammet må undertegnede sige, at skrækken for

at gå igang med printfrem stilling er mindsket 
stærkt. Men også for den mere erfarne på områ
det er der fordele ved at anvende SENO-produk- 
terne. For selvom SENO-programmet er lagt ud 
som et system, kan tingene anvendes enkeltvis 
og uafhæ ngigt af hinanden. Og endnu en fordel. 
Skulle man løbe ind i nogle problemer, så er LAU- 
TRONIC altid behjælpelig med råd og vejledning.

★  ★  ★  ★

Månedens antenne
holder af forskellige grunde en pause for tiden. 
Det betyder dog ikke, at der dermed er lukket for 
besvarelser af spørgsmål hos OZ7CH. Nej, skriv 
endelig når og hvis du har spørgsmål eller pro
blemer. Mens disse linier skrives, ligger sneen i 
en halv meters højde omkring os, og nattempera
turen har netop været nede og runde de +  15° 
celcius, men når dette læses er foråret vel så 
sagte ved at komme (for at citere Kaj Munk), og 
det bliver ligesom lidt bedre antennevejr. Men så 
er det også nu, fo r vi har som bekendt de bedste 
forhold  omkring forårs- og efterårsjævndøgn for 
DX’er. Endvidere er selv 28 MHz ved »at vågne 
op« efter solplet-dykket, og der sker allerede 
meget på disse frekvenser (hvortil antennerne 
ikke er meget stort større end TV-antenner til de 
lave kanaler).

Alle spørgsmål vedrørende antennekonstruk
tioner for HF og VHF, om udbredelsesteknik, om 
fødeledninger, om antenneafstemningsled og 
måske også lidt om TVI og HF-indstråling bliver 
fortsat besvaret skriftlig t ved fremsendelse af 
adresseret svarkuvert og kr. 1,80 lost vedlagt i fr i
mærker til Lyøvej 6, 8600 Silkeborg.

En af årsagerne til udeblivelsen af antennesi
der i OZ er den, at der indenfor 4 måneder skal 
afholdes 6 foredrag om antenner m.m. i lokalaf
delinger over hele landet. Derfor, hold øje med 
»de lokale sider« her i OZ eller skriv til Funder 
B akke.-Igen  en af fordelene ved atvære medlem 
afEDR.

For øvrigt er 7 MHz-båndet på mange tider af 
døgnet et fortræ ffeligt bånd også til OZ-forbin- 
delser. Benyt det noget mere -  meget mere!

Vy 73 es better & better antennas & band. 
condx. -  and don 't forget ur Intruders Watch- 
manager.

OZ7CH.
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NU FØRES FØLGENDE AMIDONRINGKERNER: Incl. 18 % moms
T 200 -2 og 41 .................................................................................. 46,00
T 184 -2 ................................................................................................ 39,00
T 157 - 2 ................................................................................................ 31,00
T 130 -0 og -2 og -41 .................................................................  27,00
T 106 -0 og -2 ........................ .........................................................  16,00
T 94 -2 og -12 ................................................................................ 11,00
T 80 -0 og -2 og -12 .................................................................  9,00
T 68 -0 og -2 og -6 og -10 og -12 og -41 ...................... 7,00
FT 50 -61 ............................................................................................ 6,50
T 50 -0 og -2 og -6 og -10 og -12 ...................................... 6,00
FT 37 -43 og -61 .............................................................................. 5,50
T 37 -2 og -6 og -12 .................................................................  5,00
T 30 -6 ................ ...............................................................................  4,75
T 25 -2 og -6 og -12 .................................................................. 4,50
T 12 -0 oq -12 ................................................................................ 2,75
AMIDON ANTENNA BALUN KITS 1 KW 68,00
88 mH chokes (udvendig diameter 30 mm) ................................ 14,00
14 M L WIRE specialbeh. tråd fo r baluns pr. m tr..........................  2,65
FB43-5111 grisetryner 50-200 MHz, pr. dusin ............................ 36,00
FB73-101 1 nul. 50 MHz and below, pr. dusin ............................ 24,00
FB43-101 1 hul. 50-200 MHz, pr. dusin ........................................ 24,00
FB43-2401 ringe 50-200 MHz. Kan stables, pr. dusin ................ 38,00
FB77-6301 ferr. rør til PA load trans., pr. dusin .......................... 36,00

CENTURY 21 Fornem CW transceiver, 70 W på alle HF-bånd. Input kan 
reguleres ned til 10 W. 220 V netdrift. Pris 2995,- incl. 18 % moms.

ARGONAUT NY MODEL 509. Også en god C-licens transceiver, der 
dog også kan køre phone. Alle HF bånd med fuld dæ kning og fuld 
break-in. 5 watts CW /Phone. Indbygget SWR-meter/S-meter. Skala
lys kan afbrydes ved /P -brug  ........................................................ 3345,-
Bliver nemt til en B-licens transceiver ved tils lutning af 
100 Watts PA-trin.
LINEAR AMPLIFIER MODEL 405 1615,-incl. moms

Kodenum m eret indikerer udvendig diameter og anvendt materiale 
(M ix-område).
M ix-om råde -41 er grønne (noisefiltre, trafoes, LF) . . .  1-100 kHz
M ix-om råde -2 er røde .................................................... 1 - 3 0  MHz
M ix-om råde -6 er gule .................................................. 10- 90 MHz
M ix-om råde -10 er sorte .................................................. 60-150 MHz
M ix-om råde -12 er grøn/hvide .................................... 100-200 MHz
M ix-om råde -0 er brune .............................................. 150-300 MHz
Eks.: T200-2 haren udvendig diam. på 2 inches og mix-område -2. 
Eks.: T 50-6 har en udvendig diam. på V2 inch og mix-område -6.
1 inch = 2,54 cm.

Og pow er tom m elfingerregel:
T 200 har ca. 5 cm udvendig diameter og kan klare 100 watts i en nor
mal tunet LC-kreds og 1000 watts i en broad-band antenna balun. 
Brug dette som reference. Har en rinq f. eks. den halve diameter, skal 
den ny »power max« divideres med 4.
Eksempel: LC-kreds broad-band cm udv. dia.
T 200 100 W 1000 W ca. 5
T  100 25 W 250 W ca. 2,5
T 50 ca. 6 W ca. 60 W ca. 1,25

NU OGSÅ BEADS FOR FERRITE-LOADED TRANSFORMERS SAMT 
6-HULLEDE GRISETRYNER, UUNDVÆRLIGE HF-STOPPERE I PA- 
TRIN OG POWERSUPPLY. MANGE ANDRE FERROMAGNETIC 
BEADS MED UDFØRLIGE DATA.
Desuden: Incl. 18 % moms
Q1 fe rr ite  s m å .................................................................................... 6,00
Q1 fe rr ite  store .................................................................................  9,00
0 2  fe rr ite  s m å .................................................................................... 7,50
Q2 fe rr ite  store .................................................................................. 8,00
CARBON LE (40 MHz) små .............................................................  3,25
TC-9 POTCORES 2-delte m / indlæg fo r s p o le ............................ 24,00

SPACE 
ELECTRONIC
v/ Svend Aage Jensen, OZ 4 S J ,
Frugthaven 37.25 0 0  Valby, telefon (01) ft« 9514

UNIDEN MODEL 2020. 200 W på HF. Se testrapport i OZ februar 1978. 
Ud over alm. transceive, kan UNIDEN ved hjæ lp af eet x-tal køre x-tal- 
s tyret på 30 forske llige frekvenser indenfor vore amatørbånd! Vælg 
b lo t de to  sidste cifre i kHz, f. eks. 20 giver 3520, 3620, 3720, 7020, 
14020,14120,14220,14320,21020,21120,21220,21320,21420,28020, 
28120,28220,28320,28420,28520, 28620,28720,28820, 28920, 29020, 
29120, 29220, 29320, 29420, 29520, 29620. Der er plads til 2 x-taller i 
transceiveren = 60 x-talfrekvenser! Blot et enkelt af de mange raffine
menter. Komplet på alle måder .................... 6450,- incl. 18 % moms

TRITON 544 digital. 200 W med transistorer. å l V I I E I l l  
Pris: 8.100,- med d ig ita l -  6.500,- uden d igita l. I l l l l C U !
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QSL-centralen
Ved gennemgang af QSL-centralen har jeg fun
det kort til ca. 300 calls. Det drejer sig om ca.
20.000 kort. -  Så kære OM’s, hvad skal jeg gøre 
ved disse kort. Det siger sig selv, jeg kan ikke 
blive ved med at opbevare så mange kort. Kom så 
ud af busken og få g jort noget ved det.

OZ1ABJ - AHS - AJG - AOG - AQG - AR - ARV - 
ASP - ATK - AUL - AUO - AXQ - AXS - BAD - BCA - 
BD - BET - BIK - BME - BOU - BRQ - BSG - BUD - 
BYB - BYD - BZT - CM - CSG - CSI - DIH - DX - El - 
EP - FA - FL - GP - H - HD - IB - IE - IH - IP - JF - Jl - 
JN - KH - Kl - KJ - KN - MN - PS - QW - RM - TP - TR 
- TT - UA - U C - UF - UK - U L - UR - V O - WH - WQ - 
WT - YD - YX - YY - ZD - ZU.

OZ2AK - AN - BA - CA - EE - EQ - FL - GH - IO - 
JF - LD - LH - MT - QM - QP - RK - RQ - UF - VA - 
WO - YS - YU - ZK.

OZ3AJ - C - DX - EO - FR - GF - GH - H - HO - HW
- JB - JK - JY - KZ - LS - LU - MZ - OY - OZ - PL - US 
- V F -Y T -Z H  -Z L -Z R .

OZ4BE - BW - D - DX - ER - FK - FQ - HF - IV - IX - 
KK - KO - LA - LP - LW - MD - PB - Ql - RW - RX - 
RZ - SF - ST - SW - Ul - VN - XQ - XR - XW - YT - ZH. 

OZ5AW - AX - BW - CK - CS - CT - DE - DO - DW
- DX - EB - GP - HW - IQ - JQ - KK - KN - KS - KU - 
KZ - LK - MG - NS - OJ - OL - QH - QV - RH - SL - 
UD - UN - UT - VH - VO - VS - WO - WQ - XN - XU - 
YC - YD.

OZ6AR - CS - CT - DM - EG - HE - HT - JW - KR - 
L - NU - OJ - Q - RV - TR - TX - WO - YF.

OZ7BU - GI - DV - F - HM - HU - HU - 1 - KU - KX - 
LX - Q - RA - RM - RT - ST - TH - UE - UH - UR - VS - 
W - XK - YJ - YK - YO.

OZ8AL - AM - AS - BO - BR - BX - CE - FS - GN - 
IC - IQ - IZ - JT - KO - KP - LZ - MN - NZ - RL - RM - 
SL - SS - ST - SW - U - VL - ZL - ZR - ZS.

OZ9AB - AH - CA - DB - DC - DE - DT - DX - EV - 
FO - FU - GC - G F -G M -G P  - GV - Hl -HT - JE -K F
- KV - LV - QK - RC - RR - RU - SI - SL - SW - VM - 
V X -X T -X W -Z M .

Vy 73 de OZ7BVIIBorge, tlf. (06) 92 77 47.

Vedr. QSL gennem afdelingerne.
Hvis du er medlem af en lokalafdeling, skal du 
m indst 1 gang om året give afdelingens QSL- 
mand besked, om du fremover ønsker dine QSL 
gennem afdelingen.

OZ9QQ, Kjeld.

W eek-end kursus for elever til 
licensprøven i maj 1978.
Atter i år indbyder EDR’s kursusudvalg til kurser

fo r medlemmer, der agter at indstille sig til P&T’s 
prøve. Her tilbyder man en sidste afpudsning 
inden prøven. Det forudsættes selvfølgelig, at 
deltagerne enten på kursus eller ved selvstudium 
har gennemgået stoffet til prøven, idet tiden på 
kursus kun tillader afpudsning og spørgetimer, 
hvor der så gennemgåes den del af stoffet, der 
erfaringsmæ ssigt falder sværest for eleverne.

Instruktører på kurserne bliver amatører, der 
har erfaring i at føre elever op til prøven og som 
derfor ved noget om, hvor skoen trykker. Kursus
udvalget har mange tilkendegivelser fra tidligere 
deltagere om det gode udbytte, de har haft af at 
deltage.

Interesserede kan denne gang vælge mellem 
følgende kursussteder:
15.-16. april: Frederikshavn vandrehjem.
22.-23. april: Viborg vandrehjem.
6.-7. maj: Kolding vandrehjem.
6.-7. maj: Svendborg Maskinmesterskole.

Hvert sted begynder kurset lordag eftermiddag 
kl. 15 og varer med spisepauser til søndag efter
middag, idet der sluttes af, så deltagerne kan nå 
hjem i lobet af søndagen.

EDR betaler kursusudgifterne, så betalingen 
fo r deltagerne er blot vandrehjemmenes alm in
delige takster for måltider og overnatning. Men 
denne betaling må erlægges af alle deltagere, 
idet vi ellers ikke kan benytte vandrehjemmene. 
Lagenpose etc. efter vandrehjemmenes regler 
må medbringes, men personligt vandrekort er 
ikke nødvendigt, idet kursuslederen medbringer 
lederkort.

M.h.t. kurset i Svendborg afholdes dette i Ma
skinmesterskolens lokaler, som Svendborgafde- 
lingen som tidligere har fået stillet til rådighed. 
Her er der ikke mulighed for overnatning, og der 
kan kun kobes drikkevarer til eventuelle mad
pakker.

Kursusudvalget har aftale med de enkelte van
drehjem, at man i god tid inden kursets afhol
delse giver meddelelse om deltagerantal til over
natning og måltider. Det er derfor meget nødven
digt, at deltagerne melder sig skriftlig t til under
tegnede senest 10 dage før kursets afholdelse på 
det pågældende sted. Samtidig med tilmeldelsen 
må man opgive EDR-nr. (medlemsnr.). Deltager
ne bedes medbringe skrivemateriale og evt. læ
rebog. Kursusudvalget håber med disse arrange
menter atter at kunne række vordende amatører 
en hjælpende hånd inden prøven.

Anmeldelse til kurserne sker til: OZ7EM, Ejv. 
Madsen, Valstedvej 6, 9240 Nibe.
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Redaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen, 
Kløvervæ nget 9. Haldbjerg. 9900 Frederikshavn. NYTs* NOTER

Prøver fo r radioamatører.
Til underretning meddeles, at der i maj måned 
d.å. i Kobenhavn og enkelte provinsbyer vil blive 
a fholdt prøver for radioamatører.

Sidste frist fo r tilmelding til prøverne er den 14. 
april 1978.

Tilm elding sker ved indsendelse af skemaet 
»Ansøgning om amatør-radiosendetilladelse« i 
udfyld t og underskrevet stand. Ansøgere, der har 
været indstillet til en tidligere prøve, må indsende 
fornyet anmodning på et brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævn
te dato vil blive henført til de næstfølgende 
prøver. Post- og Telegrafvæsenet

H. J. Bengaard/Søren Hess.

L itte ra turnyt fo r DX-amatøren.
80 meter DXing af John Devoldere, ON4UN, 
1977. -  Udgivet af Communications Tecnology, 
Inc. New Hampshire og forhandles af Flensborgs 
boghandel i Ringsted fo r kr. 47,50 incl. moms. 

Bogen er inddelt i 5 hovedafsnit:
1. 80 meter propagation. Herunder bl.a. formler 

til beregning af solopgang og solnedgang på 
et vilkårlig t sted af kloden og på et vilkårligt 
tidspunkt af året.

2. Antennas fo r 80 meter DXing.
3. The 80 meter DXer’s station. Bl.a. omtale af 

forskellige modtagere med hensyn til kryds
modulation.

4. Operation practices for 80 meters. Herunder 
bl.a. omtale af ca. 40 kendte 80 meter DX ama
tører.

5. Index med litteraturhenvisninger.
Bogen giver en mængde gode praktiske og 

teoretiske oplysninger om forhold, som man er 
nødt til at have kendskab til, hvis man seriøst vil 
dyrke DX på 80 meter, så det er en god håndbog 
fo r 80 meter DX-eren, men bogen er også værdi
fu ld for andre DX interesserede.

OZ5KF, Kristian Søholm.

Jubilæ um.
Foreningen DPB, Danske Plasticradio Brugere, 
fejrer den 1. april 1978 sit 10 års jubilæum. Dagen 
bliver markeret med et eventyrligt ædegilde på 
plastictallerkener med plasticbestik. -  Menuen 
står på udvandet båndkultur og øregas.

Under middagen underholder Jørn Tidevand 
samt amatørorkesteret the Single Side Band, 
blandt andet med deres store hits »Transistor 
sister« og »Coax cable rock«.

Efter middagen tager foreningens mangeårige 
norske ven, LA8PVC, ordet og overbringer fore
ningen en vandrepokal, 70 cm høj gedigen plas
tic. Denne pokal vil hvert år blive tildelt den plas
ticradioforhandler, der har annonceret med flest 
tomme dB ’er i medlemsbladet QRM.

I formandens, Fred Glockenspiel Singlescul- 
ler's festtale, vil det blandt andet blive nævnt, at 
foreningsarbejdet, på trods af bestyrelsens ihær
dige indsats, skrider fremad.

Selv om mange venlige mennesker har forsøgt 
at hjælpe, står det desværre stadig sløjere til med 
medlemmernes gangvorter. En stadig stigende

FREKVENSTÆLLER
DANSK KVALITET

RS 1001 -100 MHz 
Kr. 2380,-+ moms

RS 1002-520 MHz 
Kr. 3760,-+ moms

Automatisk attenuator 
Stor følsomhed 10 mV/520 MHz 
Strømforsyning: 220 V/12 V 
Stort display, 7 x0 ,5 ” LED 
Støbt aluminiumskabinet 
Betjeningsrigtigt design

m i  BflUff & SflBEMSEH I/S
SØNDERVANG 14 - POSTBOX 34 - DK 9530 STØVRING 
PHONE (0045) 08 -3 7  19 25

OZ7DE.

Pinsestæ vne i M øgeltønder 
13.-14.-15. maj 1978.
Tonder afdeling af EDR arrangerer pinse- 
stævne. Se under kreds 6. Nærmere info i 
april OZ.
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skare må benytte repeaterkrykker, da det kniber 
svært at stå på egne ben i plasticskoene. En del 
ynder dog træsko og kommer derved, mere eller 
m indre tilsigtet, til at træde de andre over tæerne. 
Mere skal der ikke afsløres af formandens tale.

Hele arrangementet, som er enestående i fore
ningens historie, vil blive afholdt på Sukkertop
pen. Transport vil blive arrangeret og betalt af 
foreningen. Den sidste del af turen, 1430 km, 
kommer dog til at foregå i konebåd, for egen 
kraft, da foreningens midler ikke slår til længere.

Tilmeldelser, anmeldelser og udmeldelser te
lefonisk til formanden, dog ikke i arbejdstiden, 
spisetiden, TV-tiden eller efter sengetid. -  Kan 
som regel træffes mellem kl. 19,30 og halvotte. -  

God fornøjelse!
Denne aprilspøg er ren fiktion, men enhver lig
hed med nulevende foreninger og personer, er 
absolut ikke utilsigtet og med fortsæt.

OZ7IS.

Husk opstilling  af kandidater til formand, 
HB og RM senest den 20. marts 1978. -

HB.

Se AMIDON oversigt andetsteds i bladet!

R F - 
Decoupling

R.F. 
Shielding

r  o z 4 s j
s *  €

Parasitic Suppression

Hvordan kan I tro, at jeg er radioamatør?

Tegneren »Julius« havde i Midtjyllands Avis, i 
anden anledning, fået denne tegning offentlig
g jo rt (men kan måske ikke undgå at virke inspi
rerende på enhver med interesse i antenner). -  
Blandt andet findes der minsandten »One Lamb
da Loops« til både høje og lave frekvenser og et 
par 2 elements loops til UHF. Nå, med det 
»klump-spil« af diverse antenner indenfor et så 
lille  område, vil ingen af dem være særlig effek
tive (jfr. antenne-artiklerne i OZ).

Den internationale  Røde Kors Komité’s 
kortbølgeprogram m er.
Den internationale Røde Kors Komité (ICRC) i 
Genève sendte sit første kortbølgeprogram i 
1945. Ideen bag udsendelserne var at hjælpe tu 
sinder af familier, dervar blevet adskilt under an
den verdenskrig, med at finde sammen igen. -  I 
udsendelserne oplæste man navnene på de sav
nede, krigsfanger og civile, dervar opført i karto
tekerne i ICRC’s centrale eftersogningskontor. 
De schweiziske radiomyndigheder stillede gratis 
kortbølgeom råder til disposition for ICRC, og
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disse specielle bølgelængder blev benyttet indtil 
1965. -  I dette år begyndte et regulært samar
bejde mellem ICRC og den schweiziske kortbøl
geradio i form  af »Røde Kors-eksperimentalpro- 
grammer« hver anden måned. Disse programmer 
blev altid omtalt under deres engelske navn »The 
Red Cross Broadcasting Service« (RCBS). Hvert 
program varede 55 m inutter og indeholdt nyhe
der om Røde Kors på 5 sprog (fransk, engelsk, 
spansk, tysk og arabisk). Programmerne kunne 
aflyttes i Europa, Nordamerika og det Nære 
Østen.

En af grundene til at udsende disse Røde Kors- 
eksperimentalprogrammer var, ar ICRC måtte 
være sikker på til stadighed at kunne komme i 
radiokontakt med jordens fjerneste egne, hvis 
dette skulle blive nødvendigt. Gennem udsendel
serne kunne ICRC forvisse sig om, at ethvert vig
tig t budskab af humanitær karakter var blevet 
modtaget under acceptable tekniske forhold. -  
Men ICRC udnyttede også det mægtige, hurtige 
og vidtræ kkende medium, som radioen er, til at 
oplyse et stort publikum om Røde Kors, dets or
ganisation og aktiviteter, ICRC, de humanitære 
love og om hvordan lytterne kunne hjælpe m ed.- 
Således har ICRC's kortbølgeprogrammer siden 
1965 ikke blot indeholdt nyheder, men har også 
oplyst om Rode Kors og dets synspunkter.

I 1971 anmodede ICRC de schweiziske radio
myndigheder om hjælp til at nå et endnu større 
publikum  ved at sende programmer til Mellem
osten, Afrika og Det fjerne Østen. De første pro
grammer på disse bølgelængder kom i november 
samme år. Resultatet var, at de mulige lyttere 
blev så mange og forskellige, at det blev svært at 
betjene dem alle ordentligt. Dette var dog ikke 
noget større problem for Røde Kors, der er ver
densomspændende.Emnerne for radioprogram

REPRO FOTO!
Lav d it prin tudlæ g 2:1 eller 4:1 og få det fotograferet ned 
bagefter.
S tørste mål der kan gå i vort kamera 45x55 cm.
Max. nedfotografering af een gang 4:1.
Ved flere gange end 4:1 beregnes en ekstra A5 film.

Priser: Nedfotografering
til A3 kr. 45,00 A4 kr. 35,00 A5 kr. 20,00

Rasterfotos 28 eller 42 lin ier samme priser + tillæ g 5,00 kr.

O BS+ Sorg fo r god kontrast og dækning, billedet bliver 
s jæ ldent bedre end originalen.

SE HER! SE HER! SE HER! SE HER!
Arbejder du på en artikel til OZ, så skriv det ved din bestil
ling, vi refunderer dig det fulde beløb når din artikel er ud
kommet.
Anvender du også vort materiale til printoplæ gget, vil dette 
også blive refunderet.

Ønsker du yderligere oplysninger om printoplæ g kan du 
rekvirere special brochure -P rin top læ g- mod vedlagt por
to  1,20 kr.

Priserne er incl. moms.
Repro fo to  ekspederes kun mod forudbetaling.

BJA pnnt ApS
E jboparken 11 
4000 Roskilde 
Telf. (03) 36 14 35

merne er universelle, kun sproget varierer. Lyt
terundersøgelser fra hele verden viste hurtigt, at 
der var stor interesse for programmerne, og dette 
opm untrede ICRC til at bestræbe sig på at fo r
bedre dem yderligere.

I de senere år har ICRC’s radiotjeneste søgt at 
beskrive organisationens verdensomspændende 
virksomhed -  ikke blot ved at oplæse nyhedstele
grammer, men ved hjælp af førstehåndsberet- 
ninger fra delegater, rapporter fra krigsskue
pladser og analyser fra specialister i hovedkvar
teret i Genéve. Man har gjort sig store anstren
gelser for at få så mange indtryk og øjenviden- 
skildringer som m uligt fra mennesker af forskel
lig nationalitet og med forskellige opgaver i en 
given hjælpeoperation. Fra en mere undervis
ningsmæssig synsvinkel har man behandlet fol- 
keretsproblemer og spørgsmålet om politiske 
fanger og tortur.

For nylig er programmerne blevet udvidet til at 
omfatte Rode Kors-bevægelsen som helhed, og 
de regelmæssige udsendelser på det schweizi
ske kortbølgeområde omfatter nu en omtale af 
Ligaens og de nationale selskabers virksomhed.

En hovedopgave fo r radiotjenesten er at fo r
søge at etablere en mere meningsfyldt, gensidig

Q
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udveksling af oplysninger og ideer med sine lyt
tere. Uden en sådan kommunikation kan man 
ikke komme videre. Alle programmer indeholder 
derfor en opfordring til lytterne om at give udtryk 
fo r kritik  og kommentarer.

Som et direkte resultat af henvendelser fra et 
stort antal lyttere blev strukturen af Røde Kors' 
radioudsendelser i Europa, Nordamerika og Mel
lemøsten ændret på en række punkter i 1977. I 
stedet fo r at sende det samme program på de 3 
dage, man har fået tilde lt -  den sidste mandag, 
onsdag og fredag i måneden -  er det nu blevet 
m uligt at sende forskellige programmer hver af 
disse dage. På mandage sender man på engelsk, 
på onsdage på fransk og tysk og på fredage på 
spansk og arabisk. Programmerne, der varer 55 
m inutter hver, sendes på frekvensen 7210 kilo
hertz på 41,60-meter båndet på 4 forskellige tids
punkter: Kl. 6, kl. 11,30, kl. 17 og kl. 22 GMT.

Rode Kors' radiotjeneste modtager en kon
stant strøm af breve fra lyttere over hele kloden. 
Alle bliver besvaret individuelt, og alle spørgsmål 
besvares. Da radiotjenesten kun har to ansatte, 
gives en betydelig del af svarene direkte i udsen
delserne. Dette har den dobbelte fordel, at man 
sparer en masse korrespondance og samtidig får 
et meningsfyldt materiale til programmerne om 
emner, som lytterne selv har foreslået.

Selv i begrænset omfang er en sådan dialog 
med mænd og kvinder, der er så forskellige og 
alligevel så ens, en fundamental ting ved udbre
delsen af kendskabet til Røde Kors' humanitære 
principper.

t  SILE N T KEY

OZ3PN.
Det er altid med stor sorg, man modtager med
delelsen om, at der er en stemme, man ikke mere 
skal høre på båndet. -  En af oldtimerne OZ3PN, 
Ernst, døde den 19. februar 1978.

Ernst var en særdeles velkendt og hjælpsom 
amatør, og på trods af sit handicap også en 
meget flittig  CW amatør.

Mange vil sikkert savne OZ3PN’s muntre stem
me på båndene og mange tanker vil gå til hans 
XYL, Gerda, for hvem tabet nok er mest smerte
ligt.

Ære være hans minde.
OZ9WN, Willy.

DIGITAL UR

Data:
12 VDC 100 mA 
Krystalstyret.
Forbrug ved slukket display 5 mA.
Datablad og 3 tryktaster medfolger.
Pris: 94,00 kr. + moms og porto.

LYSDIODER
Rode Siemens LD 41/1 -  Pris:
100 stk. pr. stk. 1,10 kr. + moms og porto.

10 stk. pr. stk. 1,40 kr. + moms og porto.

MONTERINGSKASSER
Odenwålder, lysegrå/m orkegrå plast (udvendige mål)
L 100 mm, B 50 mm, H 40 mm kr. 24 + moms og porto 
L 150 mm, B 80 mm, H 50 mm kr. 35 + moms og porto 
L 188 mm, B 110 mm. H 60 mm kr. 42 + moms og porto 
Andre typer kan skaffes: 100x50x25, 120x65x40, 
120x65x65, 150x80x80, 188x110x97. Spørg om priser.

KRYSTALLER
HC6/U, HC18/U, HC25/U lagervarer kr. 39 + moms og porto 
Ikke-lagervarer fra ca. kr. 50 + moms og porto. 
Lager-krystaller til Storno og AP stationer samt andre stn.

Jørgensen Elektronik
Toftebæksvej 47, 2800 Lyngby. Giro 6 18 76 92 

Tlf. (02) 87 44 96 mellem kl. 16 og 17

BARTHOLOMEW

1977 udgaven: 162 sider, 112 kort, 
form at 26 x 38 cm solidt indb.

Her er alle krav til et 
m oderne atlas 

opfyldt! 
kr. 108,-

De helt STORE håndbøger:
Dr. Jasik: Antenna Engineering Handbook 
A lt om  an tenner også cm -frekv. 1000 sider

indb . 348,00
W m. O rr.: Radio H andbook
20. udg. 950 s. indb. 183,00

R eference data fo r Radio Engineers ITT 6 udg.
Indb. 262,00

A/S AHRENT FLENSBORG (OZ1D)
4100 R ingsted . T lf. 0 3 -6 1  41 11
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Redaktion: OZ5DX, H. O. Pyndt, 
Udstolpe, 4990 Sakskøbing. internationalt NYT

50 m illione r QSL-kort.
I 1939 overtog A rthur Milne G2MI ledelsen af RSGB’s QSL- 
bureau, der er et af de ældste i sin art i verden. Efter krigen, da 
am atørvirksom hed igen blev tilladt, blev der travlhed på QSL- 
bureauerne. og RSGB’s bureau nåede op på at ekspedere
30.000 kort om ugen eller ca. 1,5 mill. på årsbasis. Ved års
skifte t trådte G2MI i en alder af 70 år tilbage efter at have videre- 
bragt 50 mill. QSL-kort, og ledelsen af det engelske bureau er 
nu overdraget E. G. Allen, G3DRN. G2MI er dog stadig aktiv 
indenfor RSGB. Således kører han de ugentlige bulletinudsen
delser over GB2RS på søndage, og han sætter snart en ny per
sonlig rekord.med sin bulletinudsendelse nr. 1000.

160 m.
For de lande, der har tilladelse til at benytte 160 m, skete derfra  
årsskifte t en væ sentlig forbedring af forholdene på dette bånd, 
idet loranstationer i England, Island, Norge og Grønland op
hørte med deres udsendelser. Disse loran A-stationer gjorde 
det næsten um uligt at benytte frekvenser om kring 1900 kHz 
efter mørkets frem brud. Det hele druknede i »brumbasser« fra 
loranstationernes udsendelser.

Loran A ’s dage er nok talte i den øvrige del af verden også, og 
det skyldes, at der nu er udviklet og idriftsat nyere og bedre 
systemer, blandt andet »Omegas-navigationssystemet som 
arbejder med et ganske ringe antal stationer, og dette system 
arbejder i frekvensområdet 11-13 kHz. i fremtiden vil man fo r
m entlig gå over til at anvende satellitnavigation.

C itizen-B and i USA.
Det amerikanske FCC synes nu ifølge her foreliggende rappor
ter, at have opgivet tanken om at tildele CB-radio en del af 220 
MHz båndet. I Region 2, der om fatter Nord- og Sydamerika, har 
am atørerne tilladelse til på delebasis med andre tjenester at 
benytte 220-225 MHz. I Internationalt Nyt har der tidligere 
væ ret om talt problem er med CB-radlo, og der foregår en 
masse ulovligheder der, blandt andet kores der med fo r stor 
effekt.

I sidste nummer af OX-Nyt skriver OX3AB, at han ofte ved af
lytn ing af båndet mellem 27 og 28 MHz hører amerikansk 
talende SSB-stationer udenfor de tilladte kanaler -  ja, sågar 
helt ind i amatørbåndet, der jo starter ved 28,0, har Arne hørt 
disse u lov lig t arbejdende stationer.

Ny fo rre tn in g s fø re r fo r RSGB.
Fra den 1. januar har G30UF, David Evans, overtaget posten 
som fo rre tn ingsfører fo r RSGB. den engelske amatørforening. 
G30UF afløser Georg Jessop, G6JP, der vel i Danmark mest er 
kendt fo r sit m edforfatterskab til flere af RSGB’s publikationer, 
bl.a. VHF Manual.

HF-radar.
Den russiske støjsender »Søren Spætte«, som stadig huserer, 
har givet anledning til en masse skriverier og protester, uden at 
det tilsyneladende har hjulpet. Internationalt Nyt hat tidligere 
berettet om, at General Electric i Maine i det nordøstlige USA 
var ved at bygge en tilsvarende station, og på en nylig afholdt 
Radar 77 konference i London fremlagde Mr. W. Fensterfra GE 
en rapport: »The application, design and performance of over- 
the-horizon radars«, og på et spørgsmål om hvad man ville 
gøre ved alle brugerne af HF-båndene, svarede Mr. Fenster, at 
dem ville  han da se stort på, man ville bare køre losl -  Ak ja, 
hvilken uansvarlighed.

A nten ner på HF-båndene.
Bob Havilland, W4MB, har fo r nylig o ffentligg jort resultaterne 
af en undersøgelse, han har foretaget over hvilke antennety

per, am atørerne benytter på 21 MHz. Undersøgelsen er baseret 
på grundlag af 500 forskellige USA-stationer. Lidt over halv
delen benytter Yagi-antenner, og den 3-elementede Yagi er så 
langt den foretrukne. Omkring 20% anvender vertikale anten
ner, og her er m ultibånds ground-planen den mest populære. 
15% benytter en eller anden form for loop-antenner, d.v.s. 
Quad antenner, og de er næsten alle 2-elementede. Dipoler 
inclusive inverted vee antenner benyttes af 12%, mens kun 2% 
anvender long wires.

Såvidt USA. -  I Europa benytter amatørerne gennemgående 
mere simple antenner. En undersøgelse af 100 stationer viser, 
at 38 anvender vertikaler, 31 forskellige dipolantenner inclu- 
sive W3DZZ, G5RV. Kun 13 anvender 3 el Yagi og 7 2 el quad.

Franske beaconstationer.
Franske beaconstationer benytter nu prefixet FX, og følgende 
beaconstationer er i gang: FX3TEN på 28,227 MHz, FX3VHF på
50,1 MHz, FXØTHFpå 144,741, FX3THF på 144,905 og FX7THF 
på 144.985. FX9UHF p å 432,5. FX4UHF p å 432,83 og FX6UHFpå 
432,870 MHz.

Interessen fo r VHF og UHF i Frankrig er stigende ligesom i 
den øvrige del af verden, og i Frankrig har man også VHF/UHF- 
licens uden morseprøve, og stationer i denne kategori tildeles 
kaldesignaler med prefixet F1.

HA9IARU.
Fra den 24. til den 28. april afholdes der i Miskolc i det nordost
lige Ungarn en konference for landene i lARU's region 1, hvortil 
også Danmark hører. Konferencen skal først og fremmest be
skæ ftige sig med spørgsmål i forbindelse med WARC 79. -  
Mens konferencen står på vil der være en station i luften med 
kaldesignalet HA9IARU.

OZ5DX.

El¡51 JUBILÆ UM S* 
E ]  PLATTEN

D anm arks R ad io ’s 50 års jub ilæ um sp la tte  fra Den 
K onge lige  P orce la insfabrik . Sendes overa lt fo r kr. 
100,- inc l. m om s og incl. forsendelse.

El 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El

GLAM SBJERG
ISENKRAM
5620 G lam sbjerg. 

Tlf. (09) 72 15 48
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C ontest i an ledning af 500-året for grundlæ ggelsen af Las 
Palmas.
For at fe jre denne begivenhed vil der blive udstedt diplomer 
efter fø lgende regler:

Contestperiode: 19. marts 00 GMT til 28. marts 24 GMT.
Bånd: Alle am atorbånd.
Specie lt p re fix : Alle deltagerne fra Gran Canaria vil bruge 

EAØ-prefix.
Kodegrupper: RS(T) + nr. fra 001.
S coring : Hver QSO med EAØ giver 1 point. Den officielle 

station EAØURE giver 2 points. Mobile stationer samt QSO på 
VW og RTTY giver ligeledes 2 points. Hver EAØ-station må 
kontaktes 1 gang pr. bånd hver dag i testperioden. Stationer I 
Europa skal samle mindst 25 points for opnåelse af diplomet, 
der er gratis. Samme regler fo r SWL.

Medaljer til kontinentalvinderne. Ekstraordinæ r præmie til 
den station, der opnår højest pointssum er en rejse fo r 2 per
soner til Las Palmas med 1 uges ophold under festugen fra 
21.-28. juni 1978.

Logs sendes til: EA8URE, P. O. Box 860, Las Palmas de Gran 
Canaria og være modtaget senest den 30. april.

CQ W orld W ide WPX SSB-contest 1978.
Contestperiode: Lørdag den 25. marts 00 GMT til søndag den 
26. marts 24 GMT. Kun 30 af de 48 tim er er tillad t for single- 
operator-stationer. De 18 tim ers ikke-operationstid må tages i 
op til 5 perioder på et hvilket som helst tidspunkt under testen 
og må tyde lig t indikeres i loggen. M ultioperator må deltage alle
48 timer.

Form ål: Formålet fo r testen er, at amatører over hele verden 
kontakter så mange andre am atører i andre dele af verdenen 
som m u lig t samt at opnå så mange forskellige prefixer som 
m u lig t til CQ-magasinets WPX-diplom.

Bånd: Alle bånd 1,8 til 28 MHz må benyttes, men kun 2-vejs 
SSB kontakter tæller.

Klasser: 1: S ingleoperator a) alle bånd b) enkelt bånd. -  2: 
M ultioperator, kun alle bånd a) single TX b) multi TX.

Kodegrupper: 5-cifrede bestående af RS + numre fra 001 
(skift til 6-cifrede, hvis 1000 passeres). M ultioperatorstationer 
bruger seperate nummerserier på hvert bånd.

Points: Kontakter mellem stationer i forskellige kontingenter 
tæ ller 3 po in ts på 10-15-20 m og 6 points på 40-80-160 m. 2: 
Kontakter mellem stationer i samme kontingent, men ikke i 
samme land tæ ller 1 point på 10.15.20 m og 2 points på 40-80- 
160 m. 3: Kontakter er tillad t med stationer i eget land med det 
form ål at få en prefix-m ultip lier, men giver ingen QSO-points.

M u ltip lie r: M u ltip lie r er antallet af forskellige prefixer kon
taktet. Et »prefix« består af den 2/3 bogstavs/tal-kom bination, 
som udgør den første del af et kaldesignal (f.eks. W1, WA1, K4. 
DL7, G3, 4X4, 3D6 o.s.v.).

Sam let score: 1: S ingleoperator a) alle bånd, summen af 
QSO-points påalle  bånd m ultip liceres med summen af prefixer 
(hvert prefix tæ ller kun 1 gang, selvom det kontaktes på flere 
bånd), b) enkelt bånd, summen af QSO-points på dette bånd 
m ultip liceres med summen af multipliers. 2: M ultioperator
stationer, samme som alle bånd for singleoperator stationer. 
En station må kontaktes een gang på hvert bånd.

QRPp-sektion: O utput må ikke overstige 5 w idenne klasse. 
På sam m entæ llingsbladet bemærkes QRPp og det aktuelle 
ou tpu t brug t til alle QSO'er. Resultatet vil blive listet seperat, 
og der er specie lle QRPp-diplom er til vinderne.

D iplom er: D iplomer til vinderen af hver klasse og på hvert 
bånd i hvert land, dog kræves mindst 12 timers deltagelse. Ved 
god deltagelse vil også nr. 2 og 3 modtage diplom.

Log instruktion : Hvert prefix skal markeres første gang det

kontaktes. Logs skal checkes fo r dublet-QSO’er. Hver indsendt 
log skal ledsages af et sam mentællingsblad med deltagerens 
navn og adresse og klasse samt udregning af samlet score.

Indsendelsesfrist: Alle logs skal poststemples senest den 10. 
maj 1978 og sendes til: CQ WPX SSB Contest Committee, 14 
Vanderventer Avenue, Port W ashington N. Y. 11050, USA.

Sam tidig har vi resultaterne fra sidste år:
Klasse Points OSO Mult.

OZ6RT Allband 540.440 752 295
OZ4HW - 32.428 214 121
OZ7SG - 11.999 100 71
OZ9ZS - 1.134 32 27
OZ1LO _ 57 6 3
OZ5VT 28 1.960 47 35
OZ6YO 21 10.064 122 68
OZ2BM - 2.580 36 30
OZ2PG 14 507.370 898 226
OZ6SV - 5.208 55 42
OZ3IR _ 108 10 9
OZ5EV 3.5 
Checklogs: OZ4RP, OZ8DJ. 

G rönland:

172.040 507 107

OX3ZM

Færoerne:

Allband 9.900 76 55

OY1A Allband 6.344 76 61

Vi ønsker OZ3SK/CT3 til lykke med den fine placering som 
nr. 8 i verden single opr. med 1.013.032 points, 1166 QSO og 
278 mult.

SP-DX con test 1978.
C ontestperioder: C\N: Lørdag den 1. april 15 GMT til søndag 
den 2. april 24 GMT. Phone: Lørdag den 15. april 15 GMT til 
søndag den 16. april 24 GMT.

Bånd: 10-80 meter.
Kodegrupper: Der udveksles de sædvanlige kodegrupper 

med numre fra 001. Polske stationer sender RS(T) +  deres 
provins fo rkorte t til 2 bogstaver.

Points: Hver QSO giver 3 points.
M ultip lie rs: Hver provins giver 1 m ultip lier uanset bånd, max.

49 m ultip liers.
Logs: Separate logs fo r hvert bånd og sammentællingsblad 

samt m ultip lie r-checkliste  sendes til: SP-DX Contest com m it
tee, P. O. Box 320, 00-950 Warszawa, Poland, med seneste 
poststem plingsdato: CW: 30. april. Phone: 15. maj.

Schw eizisk H-22 con test 1978.
afholdes 8. april 15 GMT til 9. april 17 GMT på alle bånd CW og 
Phone sam tidig. Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd 
enten CW eller Phone.

Kodegrupper: RS(T) + serie-nr. fra 001. Schweiziske statio
ner sendes desuden 2 bogstaver, der indikerer deres canton. 

Points: Hver QSO tæ ller 3 points. M ultip lier er hver canton. 
Samlet score: Summeti af QSO-points på alle bånd m ultip li

ceres med summen af m ultip liers på alle bånd. (Max. 22 m ulti
pliers pr. bånd).

Logs og sam mentæ llingsblad sendes inden 30 dage efter 
testen til: USKATraffic Manager HB9AHA, im Moos, 5707 Seen
gen, Switzerland.

DX YL til Nordam erika YL Contest 1978.
Denne test er kun fo r YL-stationer og afholdes: CW: 11. april 18 
GMT til 12. april 18 GMT. -  Phone: 25. april 18 GMT til 26 april
18 GMT.
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Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd. Der udveksles 
RS(T) + QSO-nr., stat, provins eller land. Hver QSO giver 1 
po in t, der m ultip liceres med antallet af stater og lande. Des
uden er der en power-m ultlp lier på 1,25 for stationer, der 
anvender m indre end 150 w input.

Logs skal være modtaget inden 1 måned efter testen hos: 
W2GLB, Phyllls Shanks, 3 Honey Lane, Miller Place, N. Y. 
11764, USA.

Fæ llesm arkeds DX-contest 1978.
Den belgiske am atørorganisation UBA indbyder til denne test, 
der har til formål, at am atorer i Fællesmarkedet skal kontakte 
så mange am atører udenfor Fællesmarkedet som m uligt og 
omvendt.

Testen afholdes: CW: Lørdag den 15. april fra 06-24 GMT. 
Phone: Søndag den 16. april fra 06-24 GMT.

C ontestcall: CQ CM på CW og CQ Common Market på 
phone.

Klasser: 1: S ingleoperator alle bånd. 2: S ingleoperator lav 
bånd (80 og 40 m). 3: S ingleoperator høj bånd (20-15-10 m). 4: 
M u ltioperator single TX, kun alle bånd.

Serienum re: RS(T) +  QSO-numre fra 001.
Points: For Fæ llesmarkeds-stationer: QSO med Fællesmar

kedet = 1 p o in t-Q S O  med stationer udenfor, I Europa 2 points, 
udenfor Europa 5 points. QSO med eget land giver ingen 
points, men tæ ller som m ultip lier.

M ultip lie r: Hvert land på hvert bånd efter DXCC-landslisten. 
QSO med ON4UB giver 1 m u ltip lie r mere på hvert bånd.

Logs: Separate logs for hvert bånd og sammentællingsblad 
sendes senest 31. maj til: ON4GO, Michel Le Bon, Chée de 
Wavre 1349. B -1169 Brussels, Belgium. Loggen m åcheckesfor 
dublet-QSO'er, hvis mere end 3% er dubletter, bliver delta
geren diskvalificeret.

Samlet score: Summen af QSO-points m ultipliceret med 
summen af m u ltip liers på alle bånd.

D ip lom er: til vinderen i hvert bånd I hver klasse på CW og 
phone. Et trofæ  kan vindes, hvis man bliver den bedste station I 
Fællesmarkedet på CW og phone.

SW L-regler: 5 points fo r hver komplet QSO mellem stationer 
i Fæ llesmarkedet og stationer udenfor.

De 9 fæ llesm arkedslande er: Belgien, Vesttyskland, Italien, 
Danmark, S torbritanien, Luxenbourg, Irland, Holland og 
Frankrig.

C ontestka lender:
Marts:
18.-19.: ARRL DX CW (2. del).
25.-26.: CQWW WPX SSB.

April:
I .-2 .:  SPCW .
8.-9.: H22 CW og Phone.
I I . -1 2 .:  DX YL til NA YL CW.
15.-16.: SP Phone.
15.-16.: Fællesmarked CW og Phone.
25.-26.: DX YL til NA YL Phone.
29.-30.: PACC CW og Phone.

A k tlv ite ts -te s t feb rua r 1978.
CW Points

1. OZ1AIK (8/55) 440
2. OZ7GI (8/53) 424
3. OZ8VL (8/48) 384
4. OZ4CG (8/44) 352
5. OZ2KI (8/42) 336
6. OZ5MJ (7/44) 308
7. OZ4QX (7/42) 294
8. OZ1BII (7/40) 280
9. OZ1CCB (8/21) 168

10 OZ5CK (8/20) 160
11. OZ6KS (6/13) 78

Fone: Points
1. OZ4IO (8/104) 832
2. OZ1XV (7/111) 777
3. OZ1CDK (7/108) 756
4 OZ2KI (7/90) 630
5. OZ4DZ (7/84) 588
6. OZ1AIK (6/97) 582
7. OZ7GI (6/93) 558
8. OZ4QX (7/79) 553
9. OZ5CK (7/75) 525

10. OZ6ARC (7/72) 504
11. OZ1ACZ (6/80) 480
12. OZ9JV (6/74) 444
13. OZ3ZK (6/50) 300

OZ4YP (6/50) 300
15 OZ1AYY (6/37) 222
16. OZ3IR (4/10) 40
Manglende logs: 8.

Lytteram atør: Points
1. OZ-DR 1802 99
2. OZ-DR 1986 98

Fone-delens frekvensområde blev I OZ januar 1978 sat til 
3700-3770 kHz. Dette, har jeg senere erfaret, er I modstrid med 
h id til gæ ldende regler. Lad mig det vide, hvis I hellere vil køre 
på lavere frekvenser, så kan vi ændre det senere på året.

Er der stem ning fo r en QRP-klasse i Fone-delen? En af test
deltagerne har foreslået dette som en pendant til C-klassen i 
CW-delen.

Husk at logs fo r aktivitetstesten skal sendes til underteg
nede, og at du mod svarporto kan få mere udførlige resultater 
tilsendt direkte. Adressen er: OZ6KS, Erik Jacobsen, Postbox 
306, 8700 Horsens.

OZ6KS.

Manglende logs: 1.

Varmt galvaniserede 
gittermaster
t i l rad io te le fon , TV og p ro jek tø r anlæg. 
Fås i fø lgende  standardstø rr. og priser:

10 m .........................................  kr. 1.100.-
11 m ......................................... .kr. 1.200.-
13 m ......................................... .kr. 1.600,-
14,5 m ........................................ .kr. 1.700,-
16 m ..............................................kr. 2.200,-
17.4 rn ........................................ .kr. 2.400,-
18 m ......................................... .kr. 2.700,-
19 m ............................................ .kr. 2.800,-
29 m ............................................ .kr. 5.200,-

A lle  p rise r er inc l. m om s og fundam ent
bo lte . F rit leveret inden fo r 75 km.

Ørbæk Smedie- og Maskinfabrik
Ø R B Æ K -6 8 8 0  TARM 
TLF. (05) 34 31 00
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In form ation.
Jeg vil her give lid t oplysning om det nye Grønlandsdiplom, 
betingelserne står i sidste OZ Der kan måske være lidt tvivl om 
po in tg ivningen. Lad os tage klasse 1: 5 byer eller steder (bo
pladser) og 15 points. De 5 byer er der ingen tvivl om, men med 
de 15 po in ts kan der være lidt. Reglerne siger, at du kan kon
takte f.eks. OX3XX på 20 m +  15 m og 10 m, det giver dig 3 
points, men kun een by, og så fremdeles til du har de points, du 
skal bruge. Gronlandsfrekvensen på 20 m båndet er 14,150 
MHz +  '- r  QRM. For de amatører, der søger DXCC vil jeg anbe
fale at sende 5 US-dollar med ansøgningen, da jeg ved, de 
sidste par ansøgninger er blevet opkrævet ekstra gebyr.

Som den første, der her i Danmark har modtaget diplomet fra 
..AMSAT« fo r de krævede kontakter via OSCAR satellit fo rb in 
delser, er OZ2RC (R. G. Rickards), som samtidig fik  s tickersfo r 
33 kontakter. Til lykke OZ2RC.

100 års Bayreuther Festival (BFD) løber videre til 31. decem
ber 1978, se OZ juni 1976.

I flere af de dip lom er jeg skriver om I OZ er angivet, at man 
skal have kontaktet 2 eller flere områder fra et land, d.v.s., at 
landet er opdelt, så hvert om råde har et tal, der svarer til det 
område, am atørerne er fra, f.eks. SP1 - SP2 - W1 - W2 o.s.v., I 
m odsæ tning til Danmark, hvor am atører i f .eks. København kan 
have kaldesignaler fra OZ1 til OZ9,. I Østtyskland er det det 
sidste bogstav i kaldesignalet, der henviser til, hvor amatøren 
er fra.

Jerusa lem  Award.
The Jerusalem Award er indstifte t i anledning af statens Israels 
oprette lse den 15. maj 1948, og alle QSL-kortene er gyldige 
efter denne dato ved ansøgning om diplomet. Alle modulati- 
onsarter og alle bånd kan bruges. Reglerne er, at man skal have 
kontaktet 7 am atører fra Israel, og deraf skal de to være fra 
Jerusalem. Prisen er 10 IRC’s. Diplomet kan søges gennem 
EDR eller som GCR liste hos: Dr. M ilt Gordon, W2UKV/4X. P. O. 
Box 4079, Jerusalem, Israel.

WATVS dip lom .
Et nyt ATV d ip lom  har set dagens lys. Det er både for ATV og 
SSTV, og her tæ ller forb indelser på al le amatørbånd fra 80 m til
23 cm med SSTV og ATV (kun 70 cm), og reglerne er som 
følger:
Klasse 1: SSTV 100 p o in ts -A T V  75 points.
Klasse 2: SSTV 75 points -  ATV 50 points.
Klasse 3: SSTV 50 points -  ATV 25 points.

Pointsfordeling: Med eget land 1 point, med eget kontinent 2 
points, med DX 3 points, fo r kontakter med SSTV og med kon
takter på ATV med eget land 1 point, med udland 2 points, via 
sate llit 3 points. QSO med OV Vartel i Vesttyskland giver 5 
points.

D iplom et gives til både llcenserede og SWL amatører. Prisen 
er 5 DM eller 10 IRC’s. D iplom et kan søges gennem EDR eller 
som GCR liste hos: Heinz Ihnken, DK5BW, Friesenstrasse41, D 
2930 Vartel 1, Tyskland.

All C ountries in Zone 15.
Dette d ip lom  kan erhverves af alle licenserede amatører og 
SWL, og alle kontakter efter 1. januar 1955 er gyldige. Reglerne 
er, at man skal have kontaktet 23 eller flere af de efterfølgende 
kaldesignaler: OH (3 områder) - UP2 - UQ2 - UR2 - UA2 - SP (4 
om råder) - OK - OE (2 områder) - HA - YU (3 områder) - ZA - 1 - 
M1 (9A) - IT - FC - HV - ZB1 (9H1). Kontakt med Polen er ob liga
torisk. -  Obs! Angående om råder se under inform ation øverst 
på siden. Prisen er 5 IRC, og d iplom et kan søges gennem EDR 
e ller som GCR liste hos: PZK Awards Manager, P. O. Box 320, 
Warsaw 1, Polen.

ZMT.
Dette d ip lom  kan erhverves af alle licenserede am atører for 
kontakter efter 26. april 1946. Alle bånd og m odulationsarterer 
gyldige. Betingelserne er, at man skal have en kontakt med 
hver af de efterfø lgende områder: OK1 - OK2 - OK3 - HA - LZ - 
UA1 - UA2 - UA3 - UA4 - UA6 - UA9 - UAØ - UB - UC - UD - UF - 
UG - UH - Ul - UJ - UL - UM - UN - UO - UP - UQ - UR - DM (3 
forske llige  d istrikter) - SP (3 forskellige distrikter) - YO (3 fo r
skellige d istrikter) - YU (3 forskellige distrikter), altså 39 QSL- 
kort. Prisen er 5 IRC. Du skal helst ikke sende QSL-kort, men 
som de skriver: A lis t showing fu ll details o f the contacts should 
be certified by the Award Manager of a National Society -  altså 
send dine QSL-kort til mig, men vil du søge direkte er adressen: 
Central Radio Club, Awards Manager, P. O. Box 69, Prague 1, 
Czechoslovakia.

ZMT-24.
Dette d ip lom  har samme betingelser som ZMT. men her skal 
alle fo rb inde lser være opnået indenfor 24 timer. Prisen er den 
samme som ZMT.

P-ZMT.
Dette d ip lom  er kun fo r lytteramatører, altså SWL stationer. 
Q SL-kort fra de efterfø lgende områder er gyldige ved ansøg
ning af dip lom et: OK - DM - HA - LZ - SP - UA1 - UA2 - UA3 - UA4 
- UA6 - UA9 - UAØ - UB - UC - UD eller UF - UG - UH eller Ul eller 
UJ - UL eller UM - UN - UO - UP - UQ - UR - YO - YU. Af disse 
forannæ vnte kaldesignaler skal du have modtaget 25 forskel
lige QSL-kort. Prisen er 5 IRC, og d iplom et søges på samme 
måde som ZMT.

P-ZMT-24.
Hvis du kan være så heldig at høre 25 forskellige af de ovenfor 
næ vnte indenfor 24 timer, og så bagefter være endnu mere 
he ld ig at få QSL-kortene hjem, så kan du erhverve diplom et P- 
ZMT-24. Prisen er 5 IRC, og d iplom et søges på samme måde 
som ZMT.

Zone 29 Award.
The zone 29 award er indstifte t af »West Australien Division of 
the W ireless Institute of Austra lien" til alle licenserede amatø
rer og SWL, og det kan erhverves efter følgende regler:
1. E tablering af tovejs com m unication med 25 forskellige ama

tø rer stationeret i zone 29.
2. De 25 forskellige stationer kan kontaktes på et eller flere 

bånd.
3. A lle m odulationsarter kan bruges.
4. D iplom et vil blive udstedt, når et af de efterfølgende regler 

er opfyldt.
a: A lle 25 stationer kontaktet på kun et bånd.
b: A lle  25 stationer kontaktet på Phone alene (SSB-AM-FM etc.)
c: A lle 25 stationer kontaktet på VW alene.
d: A lle 25 stationer kontaktet på Phone alene, og kun på et bånd
e: A lle 25 stationer kontaktet på et bånd med CW alene.
f: 25 stationer hørt af SWL’s i punkterne (a) - (e), se ovenfor.

A lle kontakter efter 0001 W.A.S.T. januar 1952 er gyldige. 
Prisen fo r d ip lom et er 10 IRC. D iplomet kan søges gennem EDR 
eller direkte hos: The Secretary, W.l.A. (W. A. Division), Box 
N.1002, G.P.O., Perth, West Australien 6001.

M arienburg - Diplom.
M arlenburg am atør radioclub (DOK H-39) under DARC har i 
forståelse med Prinzen von Hannover, Herzog zu Braun- 
schweig und Luneburg, Schloss Marienburg, udstedt et tl-far- 
vet d ip lom  til alle licenserede am atører og SWL efter følgende
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betingelser: Alle kontakter efter 1. januar 1977 er gyldige. Forat 
få udstedt dip lom et skal der opnås 15 points. Der skal kontak
tes 4 stationer i M arlenburg og de tæ ller hver 3 points, de reste
rende points kan man få ved kontakt med Hannover-Braun- 
schweig eller Luneburg, som hver tæ ller 1 point. DKØMB eller 
DKØOM er ob ligatorisk. UKW stationer skal kun have 10 points. 
Der er ingen bånd- eller modulatlonsartsbegræ nsning for d i
plom et. Prisen er 14 IRC eller 7 DM.

D iplom et kan søges gennem EDR eller som GCR liste hos: 
D iplom  Manager OV. Marienburg, W olfgang Lipps, DC2UV, P.
O. Box 222. D. 3200, Hildesheim, Tyskland.

MICROPROCESSOR
N ovice e lle r pro ff., det er ikke det, der er spørgs
m ålet, men kun om du er in teresseret e lle r hvad!!!

Væ r med i en aktiv  b ruger gruppe.
Få kon tak t med andre interesserede.
Få adgang til in fo rm a tion .
Læ r selv -  læ r andre.

Vil du vide mere, så ring efter introduktions-skrivelse.

Q

BJA print ApS
E jboparken 11 
4000 Roskilde 
Telf. (03) 3614  35

HF transce iver Kenwood TS 520 .............. 4295,00
12AVQ GP High Gain 10-15-20 mtr.............  405,00
W3DZZ Fritzel kom plet ...............................  445,00
Traps pr. par ................................................. 111,00
QUARTS 16 (MULTI 8 s afløser)
24 kanaler - 2 bestykket, 10 W .................. 1645,00
IC22A m / 9 repeatere sam t 145.500
10 W og incl. toneopkald ...........................  2385,00
G edigen m anipulator .................................  285,00
K alibrator for ARGONAUT og CENTURY 275,00
CW -filter for ARGONAUT ...........................  340,00
SQUEEZE KEY ............................................... 765,00
MP nøgle ......................................................... 695,00
GNT nøgle ....................................................... 519,00
High speed nøgle ......................................... 380,00
Snap-up fee t (samm enklappelige fødder)
pr. p a r ..............................................................  12,00
SSM Z Match box 300 W .............................  540,00
13.8 V 10 AMP POWER u /s to rt instr........... 795,00
13.8 V 10 AMP POWER m / stort instr. . . .  895,00
N etfiltre  med stik (TVI-BCI) .......................  45,00
H ø jtta le rfiltre  (BCI) ....................................... 45,00
LMK spæ rreled mod TVI ...........................  35,00

SPACE ELECTRONIC
OZ4SJ, Svend Aage Jensen 

Frugthaven 37, 2500 Valby, tlf. (01) 46 95 14

ÊMR stålgittermaster. . .
en virkelig kvalitetsmast 
fremstillet efter de nye vindnormer!

Nyt fle x ib e lt m asteprogram  i to  typer.
M astene er beregnet e fter de nye vindnorm er. 
M astehø jde fra  6 til 30 meter, i 6 m eter sektioner. 
M asterne er ud fø rt i ce rtfika tstå l.
M asterne er varm galvaniserede -  men kan også 
sprø jtega lvan iseres og males e fte r ønske.
Der m ed fø lge r fundam en tbo lte  samt 5 m eter toprør, 
som  kan hæves og sænkes. (Fastspæ nding sker med 
rus tfr i bo lte , og der er m on tø rtrin  i toppen). 
S pecia lbeslag kan udform es e fte r opgave.
Som  ekstraudstyr kan der også leveres et specie lt 
d rejesystem .
Kan leveres med top le je  fo r rotor.
Har a ltid  m aster på lager, til om gående levering. 
EMA stå lm aster, når der s tilles  store krav.
R ing e lle r skriv  e fte r p riser og næ rmere oplysninger.

dJE) MASKINFABRIK
K ertem indeve j 51, Aunslev, DK-5800 Nyborg, tlf. (09) 36 14 94

Vi satser på god kvalitet 
samt præ cis levering!
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Redaktion: OZ7RQ, Benny Christensen, 
Kokjærsvej, 6753 Agerbæk. DXnyt

Vi har kunnet glæde os over ganske gode condx på alle bånd. 
10 m har været åbent dagligt, og det ser ud til, at vi kan vente os 
en del af Især 15 og 10 m I den kommende tid.

I den fo rløbne måned har der været en del gode aktiviteter. 
KH6, Kure, N4ZC, KH6JFI og WA8VDJ/KH6 var meget aktive på 
alle band.-J28A Y  har været meget aktiv på CW. 80 til 10 m.QSL 
via F6ETO. -  A7. Qatar, A7XA (Prince of State of Qatar) er ind 
imellem A7XA/M på 14 MHz SSB. QSL via DJ9ZB. -  A7XAH 
næsten hver week-end 14222 15-16 GMT. -  A7YXX og A7XZZ 
rapporteret på 20 og 15 m CW.

FB8Xs, Kergulen, ny opr. QRV 14025 12-13 GMT. QSL via 
F5VU. -  FB8Z-, Amsterdam, F6EAY er på oen og benytter call 
FB8ZM. QSL via F6BCN. FB8ZN også QRV, han foretræ kker 
CW.

Yl, Irak, YU1NZT vil være i Irak fra 17. februar til 25. april. Han 
forventer at blive QRV med YI1BGD. Mon? -  FB8WF, Crozet, 
her er FB8WE blevet aflost af FB8WF, som vil være at finde på 
CW. -  FW8AC, Futuna, er eneste station på øen nu. Han har på 
det seneste haft problem er med sin TS520. -  PYØ, Fernando de 
Naronha, PY1 RO har været QRV, og det forlyder, at PY7APS vil 
holde ferie  der i april. Han vil blive QRV på 20 og 15 m.

S8, Transkel, WA6QFO/S8 og WA6QFN/S8 vil være QRV 
derfra indtil 1981. Inden da kan vi vel forvente, at det har fået 
DXCC-status? De benytter mest frekvenser mellem 14210 og 
14225. De vil under deres ophold dernede tage på ture til mere 
eller m indre sjæ ldne lande i Afrika.

W P80W , South Georgia, skulle være kommet dertil ca. 1. 
marts, i forvejen er der VP8MS, som er QRV fra oen.

Pr. 1. marts er Geyser Reef slettet på ARRL DXCC liste på 
grund af, a tom rådet ikke er under adm inistration. Gran total på 
listen er 363. Heraf er 318 på Ilsten i øjeblikket, medens 45 er 
slettet, -  der sker jo stadig noget, og STØ, Sth Sudan forventes 
snart at findes på Ilsten, ligesom adskillelsen af Nevie fra St. 
K itts skulle give mulighed fo r en ny én.

En undersøgelse blandt 256 JA DX'ere over ønskede lande, 
ser således ud. TOP 30 I ræ kkefølge fra 1-30: 1) LU/VP8 (Sth. 
Sandwich). 2) 3Y (Bouvet). 3) FO (Cllpperton). 4) Yl. 5) 8Z4. 6) 
BY. 7) VS9K. 8) ZA. 9) HKØTU (Malpelo). 10) PYØ (St. Peter & 
Paul). 11) YVØ. 12) ET/A (Abu All). 13) XZ. 14) VKØ (Heard). 15) 
LU/VP8 (St. Georgia). 16) 3X. 17) HKØ/KS4B. 18) 60. 19) 
FR7/G. 20) VS9A/70 (Sth. Yemen). 21) 3CØ. 22) 9U5. 23) 
CE9/LU (Sth. Shetlands). 24) TL8. 25) (Geyser Reef). 26) CEØX. 
27) A7. 28) EA9 (Rio de Oro). 29) KC4 (navassa). 30) VE1/VX9 
(Sable). -  Mange af dem findes uden tvivl også på OZ-ønske- 
seddelen. Kommmende aktiviteter:
Marts:
YI1BGD ved YU1NZT?
18.-26.: F08 Clipperton.
20.: YVØ AA.
26.: CQ WW WPX SSB. I denne test kommer der sædvanligvis 
en del usæ dvanlige prefixer igang.

Til s lu t en opfordring til læserne om, at sende et par ord en 
gang imellem om, hvad I laver og om facts og rygter, I hører 
rund t om kring, samt meget gerne fotos, enten af jeres egen 
station e ller andre med relation til DX. Desuden gerne lid t om, 
hvordan I synes DX-spalten skal være udformet.

God DX. OZ7RO.

G eneraldirektoratet for Måned: April
Post- og telegrafvæ senet Solp le tta l: 73

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

Stræ kn ing : Km: Pe jling : tid /frekvens :

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 11,4 14,2 18,8 21,7 22,6 23,0 20,2 17,8 15,4 13,5 12,8 11,8
New Zealand 17.800 54,1 11,4 14,6 20,0 22,8 23,4 20,0 18,4 18,5 15,9 15,6 12,8 11,7
F ilip inerne 9.700 66,4 11,6 15,1 21,4 23,9 24,3 24,9 25,3 24,2 21,6 16,6 13,0 11,9
Sydl. Austra lien 16.000 85,0 12,0 15,6 22,9 25,3 25,4 23,6 19,0 17,1 17,4 15,3 13,7 12,5
Sum atra 9.300 90,0 12,2 15,7 23,2 25,3 25,7 26,3 26,6 25,9 23,1 17,6 14,0 12,8
Indiske Ocean 10.100 115,9 13,8 16,0 23,9 26,4 27,3 28,3 27,9 27,6 24,9 19,6 16,2 15,0
M adagaskar 8.300 146,0 16,5 16,3 22,4 27,2 28,8 30,4 30,5 30,2 28,1 23,2 19,7 18,4
Syd A frika 10.100 171,3 13,1 9,0 17,0 26,7 28,6 31,4 32,2 31,9 30,4 25,1 20,1 15,1
M iddelhavet 2.200 181,0 11,7 10,6 13,1 17,5 19,2 20,7 20,8 20,8 20,9 18,6 14,6 12,7
A ntarktis 13.600 202,5 12,6 12,1 11,2 13,0 25,4 29,1 30,9 30,6 30,4 27,3 20,2 14,2
Kanariske Øer 3.500 226,9 15,4 14,2 14,2 19,4 23,5 25,3 26,3 26,3 27,0 25,8 20,1 16,4
A rgentina 11.900 232,4 15,9 14,8 14,3 18,8 18,0 25,6 26,9 27,0 27,6 26,7 21,0 16,9
Peru 11.000 264,1 13,7 12,0 11,6 14,3 15,5 22,0 22,6 23,1 24,1 24,5 20,6 15,8
Vestind ien 8.100 289,6 12,5 10,6 10,0 12,0 12,7 17,2 20,1 20,5 21,5 22,0 19,4 15,2
New York 6.100 291,4 12,5 10,5 10,0 11,2 13,4 18,0 20,0 20,3 21,3 21,8 19,3 15,1
Vest G rönland 3.600 313,6 11,6 10,0 9,9 12,2 16,2 18,4 18,9 18,9 19,4 19,3 17,1 13,9
San Francisco 8.800 324,5 11,7 10,5 11,7 9,7 9,5 11,7 15,3 16,5 18,1 16,5 13,8 13,6
Sydl. S tillehav 16.200 328.6 11,6 10,6 10,7 12,9 16,3 18,0 18,3 16,4 18,2 17,8 16,1 13,6
Hawaii 12.000 356,4 11,4 11,8 13,0 15,7 18,0 18,7 17,1 15,4 17,5 15,9 14,1 12,7
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NU 80 KANALER
TIL KUN KR. 2.595,00 
TR 7500 W
144—145,975 MHz,
25 kHz spring, let at betjene.
10 W att -  1 W att 
T oneopka ld  1750 Hz 
P lu s /m in u s  600 kHz.
Sm art m oderne design.
(Har du en 40 kanal laver vi den til 80 u/b).

$KENWOOD

TS 700 S
7 d ig ita l d isplay.
S p lit frekvens med ext. VFO.
10 W -  1 W -  SS B /A M /C W /FM  
Ext. RX-HF fo rs tæ rke r 
P lu s /m in u s  600 kHz, noise blanker.
Indbygge t VOX, S -/, CENTER-/, RS-/METER 
Indbygge t s ide tone  ved CW.
STATIONEN FOR DEN RIGTIGE RADIOAMATØR KR. 6.295,00 (TS 700 G kr. 5.295,00)

$KEIMWOOD
NYHED AT 200 
ANTENNETUNER
W att og SWR,
1 ,8-30 MHz,
2 an tenner: 50 ohm
1 antenne: tråd, 
m ax 200 W atts 
Kr. 995,00

Til din TS 820 eller 520 
SP 820 højttaler med indb. filtre
L.ow: Afskæ rer under 400 Hz -  High I: Afskærer over 3 kHz -  
High II: A fskæ rer over 1,5 kHz ...........................  kr. 475,00

Til din TS 520:
DG 5 d ig ita lenhed
og frekvenstæ ller til 40 MHz ...........................  kr. 1.495,00
DK 520 Indb. adaptor til 520 kr. 160,00

70 cm
TR 8300 23 k a n a le r - 10 W 
TR 3200 12 kanaler -  2 W, bærbar.

HF TS 820 S 
med digital $KENWOQD

HT TS 820 VFO

TL 922
2 KW LINEAR 
1 6 0 -1 0 m 
Indbygge t power, 
Sm å d im ens ione r 
Kr. 7.080,00 excl. rør

KENWOOD . DRAKE . EMOTO ROTORS . CUSCH CRAFT . CDE . ROBOT SLOW SCAN . HY GAIN . NOV.EL

Ring eller skriv efter brochurer og prisliste.

WERNER RADIO “ OTTERUP - (09) 92 33 33 - o zs b w
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Redaktion: OZ2NU, Bygaden 3, 
9000 Aalborg. CW hjørnet

Slow Speed CW træ ning.
Scandinavien CW Activity Group -  SCA6 -  har på opfordring af 
EDR's Københavns afd. nedsat tempoet på telegraferingen 
under sit »Slow Speed Net«, der kører hver lørdag eftermiddag 
kl. 14,00 GMT på 3,555 MHz med SM7GWF som netkontrol- 
station og operator. Taksten er nu 50 bogstaver (tegn) pr. 
m inut. Dette net er åbent fo r alle, og man behøver altså ikke at 
være tils lu tte t SCAG fo r at tage del i fornøjelsen.

DIG CW Runde.
Den tyske Diplom Interessen Gruppe, DIG, kører sin CW-runde 
hver onsdag aften kl. 19,00 DNT med indkald fra kl. 18,00. Ud
over at få netrutine, vil der også her for den, der er på jagt efter 
tyske DOK's, være et godt jagt-terræn.

T ra ffic  H andling Diplom.
Siden vor meddelelse i sidste nr. af OZ har OZ8VL modtaget 
d ip lom  nr. 4.

Med disse småpluk af oplysninger om CW-aktivitet, vil jeg 
anim ere til en endnu større opbakning både om selve aktivite
ten CW -mæ ssigt på vore bånd, men også om den danske 
sektion af SCAG.

Henvendelse kan ske til mig, hvortil iovrigt alt stof af interes
se fo r tilhæ ngere af telegrafi fo r optagelse under denne rubrik 
kan sendes. -  Jeg afventer nærmere.

OZ2NU.

SCAG RAG CHEW NET.
Vi m æ rker støt stigende interesse fo r 3555 kHz søndag fo r
m iddag kl. 10 UT (=  Z). Her modes CW-interesserede fo lk fra 
OZ med tils lu tn in g  af og til fra SM og LA. Når der sådan ligger 
10-12 stationer på frekvensen, må der en smule d isciplin og 
god vilje  til, men blot alle retter sig efter NCS s anvisninger, kan 
vi sagtens klare langt flere indkald og give jer mulighed for 
QSO med en anden CW-station. Det sker ved, at NCS på et tids
punkt sender jer to og to nogle kHz op i frq, hvor I kan snakke 
sammen. Husk at melde jer tilbage, inden nettet slutter (om
kring 1115 UT). Det kunne jo være, at nogen havde lagt en

4 r  Gitteimaster!
v-vnji n j

f
*  G odkend t i henho ld  til D.l.F.’s norm er. 
*  Leveres i 9-12-15 og 18 m 's udførelse. 
★ M ontere t med vippebeslag.

★ Beslag fo r  ro to r m.v. e fte r ønske. 
Priseks.: 15 m kr. 2.695,- incl. moms 
Ring e lle r skriv  fo r næ rm ere oplysninger.

Med venlig  hilsen

f. VIBO-ELECTRONIC
OZ4RV OZ1BAX

Kærager 20,2670 Greve St. Skovager 8, 4330 Hvalsø 
Tlf. (02) 90 62 84 Tlf. (03) 40 90 67

besked til jer. Det er i det hele taget en god ide, at vi her kan 
være sikker på, at træ ffe andre OZ-folk. Således varf.eks. disse 
sta tioner inde på nettet søndag den 19. februar: OZ1BII, 
OZ8VL, OZ1TD, OZ7UC, OZ2NU, OZ8O, OZ6SF, OZ2LY, 
OZ5MN, OZ3VB, OZ3SL, OZ1ANK og SM6EUZ foruden NCS 
OZ5RM.

Vi ved, at der rundt om kring sidder adskillig flere og lytter, og 
også, at en del fø le r sig lid t usikre, dels p.g.a. de forkortelser, 
der af praktiske grunde anvendes, dels tro r de måske, det 
gæ lder om at køre hurtigt. Det sidste er slet ikke tilfældet. 
Dersom du melder dig i »behersket« tempo, vil NCS svare dig i 
nogenlunde samme takt, og han vil forsøge at sætte dig i 
fo rb inde lse med en station, hvis hastighed passertil din. SCAG 
anser det fo r sin opgave at optræ ne amatører til god CW-be- 
herskelse. Det er ikke nogen high speed club. For øvrig t er der 
jo  et sæ rlig t Slow Speed Net lørdag 14 UT, samme frq, ledet af 
SM7GWF.

Næste gang vil vi bringe en mere udførlig  fortegnelse over de 
forkorte lser, der anvendes. Her et par af dem, der er svære at 
gætte:
NCS: net kontro l stn.
RC: jeg vil gerne have rag chew (sludre) med nogen.
MSG: jeg har besked til . . .
GA: go ahead = k, kor løs.
IE: anvendes fo r at påkalde NCS's opmærksomhed, svarende 
til BK (break).
I: dette svar fra NCS betyder: hvem der? (Og du svarer: de 
OZ7XX).
E: fra  NCS = vent, her er optaget.
=  nu skifter jeg frq.

ANTENNER

3,5 MHz 1/4 vågs vertika l
7 MHz 2 og 3 el yagi

14 MHz 3, 4, 5 og 6 el yagi
21 MHz 3, 4, 5 og 6 el yagi
28 MHz 3, 4, 5, 6 og 7 el yagi

RY 
ELEKTRONIK
PL 3178

S-910 40 Robertsfors 

Sverige
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SKILLETRANSFORMERE
Alle 220 V til 220 V kr.
1000 VA i box 1 9 x1 9 x3 0  500 
500 VA til indbygning 365 
240 VA i box, 1 9 x1 9 x3 0  245
230 VA se fo to e t ............  240
160 VA i b o x 1 9 x1 9 x3 0  175 
80 VA i b o x 1 2 x1 4 x1 6  145

AUTOTRANSFORMERE
220-120-115-110 V 5 k V A .... 650
220-120-110-100 V 500 VA 290

LAVSPÆNDINGSTRANSFORM
Kapslede og D-mærkede
380 V til 32 V 25 A ..............  450
220 V til 12 V 9 A ..............  270

REGULERINGSTRANSFORM.
220 V til 0-250 V 3 A ...........  325

FREKVENSMETER BC 1420
Valgm ulighed mell. 5 xtals i 
om rådet 5,55 til 8,33 MHz. 
O utpu t på grundf. og de 
harm oniske op til 100-150 MHz. 
Også god som 2 m exciter. 
180x230x480 mm -  
220 V A C ......................... kr. 300

ELEKTRONISK TÆLLER
Hewlett Packard 524 A.
Tæ ller til 10 MHz på 1 sec. 
og viser alle cifre. 
Tæ lletidsm ulighed:
10-1-0,1-0,01-0,001 sec.
D irekte visende tid i 
m icrosec. fo r een periode
i om rådet 0,1 Hz-1 MHz.
100 kHz krystal i termoovn. 
Følsomhed: min. 0,5 volt. 
500 x540x600  m m ....... kr. 900

M U L T IS T IK
A m p h e n o l-T u c h e l m .k n iv k o n t.  
30 p o l. 2 0 x 8 4  m m , h un  kr. 8 
30 p o l. 20X 84 m m , han kr. 8 
M e g e t svæ r h o ld e r—  kr. 15 
20 p o l. 1 5 x8 4  m m , han kr. 6 
H o ld e r  m. le d n .a fla s t, k r. 6 
12 p o l.  15X 60 m m , h an  k r. 4

IMPULSTÆLLERE
Et step frem  pr. 24 V ’s im puls
4 c i f r e ..............................  kr. 26

SKIBSMODTAGER
2 om råder: 1,6 til 9,2 MHz 
S-meter, båndbr. 0 ,4-3  kHz,
12 V med v ibrator ........ kr. 650

Konstan tspæ nd ingsho lder
Ind: 190 til 260 V
Ud: 115 V 2 50  VA konstant.
Fabrikat: ADVANCE....  kr. 350

SIEMENS MINIRELÆER
6 V 4 sk iftek .................... .kr. 24

12 V 4 sk iftek .................... .kr. 24
12 V 2 sk iftek .................... .kr. 20
24 V 2 sk iftek .................... .kr. 20
24 V 4 sk iftek .................... .kr. 24
R e læ fa tn in g e r..................kr. 5

KACCO MINIRELÆER
24 V 2 sk iftek..................  kr. 18
Med guldkontakter.

SELSYN-MOTORER
220 V AC 0,5 amp. 
85x1 15  m m ................ kr. 160

KAISER RØRVOLTMETER
AC/DC 1,5-5-15-50-150-500-1500 V. Måler modstand fra 
2 ohm til 500 Mohm. Ohmskala x 10x 100x 1k x 10k x 100kx  
1M x10M , i hammerlakkasse 160x220x300 mm.
Med måleinstrum ent D = 130 mm ..........................  kr. 395

Vy 73 
OZ8AZ

AVANCERET OSCILLOSKOP
Lavoie LA-265, identisk m. Tek
tro n ix  545A . DC til 30 MHz. 12 
nsec risetime. 2 tim e base gen. 
A: 0,1 usec til 5 sec/cm .
B: 2 usec til 1 sec/cm . 
A m plitude ca lib ra to r 0,2 mV til 
100 V i 18 step. Der m edfølger 
sku ffe r til specie lle måleformål, 
bl. a. een som dobbelstråle- 
oscillogra f.
Ny pris 18.000 nu ....... kr. 4000

FM-AM GENERATOR GM 2889
15-30 MHz og 10-220 MHz.
AM m odulation 400 Hz.
FM 50-400 Hz, 0,25-1,5-15 MHz. 
Sweepområde 50 kHz-15 MHz. 
Udvendig tils lu tn ing  fo r 
m arkeringskrystaller. 
2 1 0 x440x290  m m ...... kr. 1250

SIGNALGENERATOR
7 områder: 2 til 9 MHz. 
Harm oniske op til 150 MHz.
100 kHz og 1 MHz xtaller.
12 V DC og 220 V AC ... kr. 375

LABO-AMPEREMETER DC
D =  16 cm. M. viserm idtpunkt. 
Fuldt udslag: 5-25-50 amp. DC, 
2 2 x2 2 x1 2  c m ............... kr. 175

UHF OUTPUT WATTMETER
Marconi Instrum ent TF 912A 
Input 75 ohm -  5 og 25 watt 
140x 160x260 mm Kr. 400,-

Priserne er incl. moms.
Porto og ekspedit.gebyr kr. 20,- 
M indste postordre kr. 100,-.

15 siders lagerliste 
m edfølger hver ordre.

IN G E N IØ R - O G  H A N D E L S F IR M A  
Skovbo, 3 3 6 0  L isele je. T lf.: (03) 34  77 77

DISA TÆLLER MODEL 3
0 Hz-1 MHz, 6 dekader. 
Følsomhed: 25 mV. 
330 x400x450 mm. 27 kg. 
M /beskr. og diagram ... kr. 450
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvæ nget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

A ktiv ite ts tes ten .
Februartesten gav følgende placeringer:

SSB afdeling:
1. OZ9GA/a 68 QSO 376 points
2. OZ1BRJ 71 QSO 344 points
3. OZ1CTC 63 QSO 323 points
4. OZ9NN 61 QSO 303 points
5. OZ6CE 57 QSO 292 points
6. OZ1QQ/a 52 QSO 281 points
7. OZ8QD 62 QSO 280 points
8. OZ1AOJ 52 QSO 257 points
9. OZ1BHQ 50 QSO 248 points

10. OZ6IW 56 QSO 243 points
11. OZ9DV 53 QSO 197 points
12. OZ1BEC 44 QSO 197 points
13. OZ8LH 42 QSO 194 points
14. OZ9SW 36 QSO 190 points
15. OZ1CSU 38 QSO 176 points
16. OZ6HY 29 QSO 151 points
17. OZ9QV 37 QSO 136 points
18. OZ1CKI 37 QSO 130 points
19. OZ4HAM 31 QSO 126 points
20. OZ4EM 22 QSO 120 points
21. OZ1AEE 26 QSO 119 points
22. OZ3ZW 25 QSO 119 points
23. OZ4OW 30 QSO 107 points
24. OZ3FYN 24 QSO 101 points
25. OZ8PG 16 QSO 100 points
26. OZ6YJ/a 20 QSO 91 points
27. OZ4HW 17 QSO 76 points
28. OZ1BGQ 16 QSO 70 points
29. OZ5SC 17 QSO 49 points
30. OZ9HN 7 QSO 29 points
31. OZ1ACL 15 QSO 27 points
32. OZ1APA 16 QSO 26 points
Gennem snit: 4,60 points pr. QSO. 

FM afdeling:
1. OZ1BCC 65 QSO 179 points
2. OZ1AXJ 71 QSO 166 points
3. OZ1CPM 38 QSO 95 points
4. OZ1DVI 28 QSO 67 points
5. OZ1ALK 27 QSO 57 points
6. OZ1CSG 18 QSO 47 points
7. OZ1AGO 14 QSO 37 points
8. OZ1UU 24 QSO 29 points
9. OZ9JV 24 QSO 26 points

10. OZ1DQL 21 QSO 24 points
11. OZ4OW 18 QSO 21 points
12. OZ1CSX 18 QSO 20 points
13. OZ1ASP 4 QSO 8 points
14. OZ4HAM 7 QSO 7 points
Gennem snit: 2,07 points pr. QSO.

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19,00-23,59 
DNT. -  Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive 
måned.

R eference-da ta  vedr. OSCAR 7.
Om løb nr. År/M d./D g. Tid Z Ow
15238 A 78 03 16 0033 64.7
15251 B 17 0127 78.3
15263 B 18 0026 63.2
15276 A 19 0121 76.7
15288 B 20 0020 61.6

15301 B 21 0114 75.2
15313 A 22 Må ej anvendes
15326 B 23 0108 73.6
15338 B 24 0007 58.5
15351 A 25 0101 72.1
15363 B 26 0001 56.9
15376 B 27 0055 70.5
15389 A 28 0149 84.1
15401 B 29 Må ej anvendes
15414 B 30 0143 82.5
15426 A 31 0042 67.4
15439 B 04 01 0137 80.9
15451 B 02 0036 65.8
15464 A 03 0130 79.4
15476 B 04 0030 64.2
15489 B 05 Må ej anvendes
15501 A 06 0023 62.7
15514 B 07 0118 76.2
15526 B 08 0017 61.1
15539 A 09 0111 74.7
15551 B 10 0011 59.5
15564 B 11 0105 73.1
15576 A 12 Må ej anvendes
15589 B 13 0058 71.5
15602 B 14 0153 85.1
15614 A 15 0052 70.0

Amsat Danmark kan kontaktes den første og den tredie lørdag i 
hver måned kl. 14,00 DNT på 144,280 MHz USB + /-h QRM.

Tropo: (OZ8SL).
Den 15. januar var der en god åbning til den sydlige del af 
England og Wales. OZ8SL kørte mellem klokken 14,01 og 20,24 
GMT ialt 21 G-stationer, deriblandt G2FT I AN52h (AN er et fo r
holdsvis sjæ ldent QTH-felt) samt GW3NJW, GW3MFY og 
GW4BXE, alle i YJ-feltet. Alle QSO'er blev gennem ført med CW.

OZ5TE Septembertesten 1977.

Station OZ5TE har præ steret a t vinde denne test 3 år i træk, og 
derm ed EDR's vandrepokal til evig eje. En flo t indsats. _ Er der 
ingen, der kan tage kampen op?
B illedet: OZ5TE, OZ5UV, OZ9FW samt Norgård , der kon tro l
lere r a t a lt går reglementeret til.

Foto: OZ8SL.
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M ere om den nye verdensrekord på 144 MHz: (OZ8SL).
1 januar-num m eret af »OST« findes en udførlig omtale af den 
nye fantastiske distancerekord på 2 m, sat af YV5ZZ og 
LU1DAU den 28. oktober 1977. Afstanden mellem de to statio
ner er endnu større end oplyst i OZ fra februar. YV5ZZ kørte 
med 200 w input fra en QTH i Boca de Uchire i Venezuela og 
LU1DAU korte med 100 w input fra La Plata i Argentina. Begge 
stationer benyttede 10 element krydsbomsyagier. Afstanden 
mellem de to  stationer var 5044 km (3135 miles). Den rekord 
b liver svær at slå.

Den 7. november 1977 havde YV5ZZ QSO med LU3AAT. 
YV5ZZ kørte på dette tidspunkt fra en QTH i byen Caracas med
2 stk. vertika lt polariserede 9 el. F9FT antenner, som han nor
m alt bruger til at modtage OSCAR 7 på. YV5ZZ gjorde den 
interessante iagttagelse, at signalet fra LU3AAT var kraftigst, 
når hans antenner var eleveret ca. 10°. Der oplyses intet om 
LU3AAT's QTH eller udstyr.

OZ2GZ's station, der er hjemmebygget, består a f fra venstre, 
sender med ca. 8 w ou t fra en QOe 03/12 modtager med if  9 
MHz og et PA-trin, der ikke er hjemme for tiden.

OZ2GZ bor i stuen på en 3-etagers ejendom i Hvidovre og har 
ca. 35 m kabel op til antennen. Den består a f en forkorte t 11 el. 
ti 16 el. Fra denne QTH er der kort ia lt 12 lande. 75 QTHIocatorer. 
Det kan v irke lig t lade sig gøre at kore noget godt. selv om man 
har en p rim itiv  antenne.

A uro ra : (OZ8SL).
Den forholdsvis store aurora-aktivitet synes at fortsætte. -  
OZ8SL har således registreret aurora-signaler den 16., 29. og 
31. januar samt 3., 5., 6. og 8. februar, og folgende stationer 
kom i loggen:

16. januar, 16,32 19,21 GMT : LA3WU (CU47d), LA8YB (FT), 
SM3FGL (IV), hørt GB3LER (beacon, ZU65f), UR2EQ (NT61C), 
UR2NW (LT74d), OH3AZW (LV39e), LA3SU (FT) og OH1 MA (LU)

29. januar, 13,49-15,10 GMT : GB3LER (beacon), SM3FZW 
(HW28b), SM3GHD (GW70e).

31. januar, 16,17-20,38 GMT: GB3LER (beacon), OH3SU 
(LV), OH5LK (NU), OH5NW (NU), RA1ASA (PU73g), UA1MC 
(PU73f) og LA6MQ (FT).

6. februar, 18,32-19,58 G MT: GB3LER (beacon), SM3FGL 
(IV) og hørt RA1AKS (OT19a).

Som det frem går af ovenstående, har det været muligt at høre 
beacon-senderen GB3LER i fire  af åbningerne. GB3LER er pla
ceret i Lerwick på Shetlands Øerne. Den sender på 144,965 
MHz og er F2-noglet, hvilket bevirker, at det er vanskeligt at 
identificere det aurora-reflekterede signal, men hvis man stiller
i nul på signalet, er det dog m uligt at høre den sender kalde- 
signal e fterfu lg t af QTH-locator (ZU65f). Beaconens øvrige 
data opgives til følgende: Output: 60 w. Antenne: 2 x 8  elem. 
Yagi i retning 357180°.

På grund af den gode modtagelse af GB3LER, besluttede jeg 
at kontakte OY5NS, Niels, i Torshavn, der så vidt vides er eneste 
aktive OY med CW og SSB på 2 m, fo ra t aftale aurora-sked med 
ham. QSO blev fo rsøg t den 29. januar, hvor GB3LER var meget 
kra ftig . OY5NS blev ikke hørt, og Niels meddelte (via 600 ohm), 
at han ingen aurora-signaler kunne høre overhovedet. Også 
31. januar kaldte jeg Niels på den aftalte frekvens, dog uden 
resultat.

PRISCHOK!
1260 stk. modstande 1/3 W 5 % (40 værdier) . 163,00 kr.
6 stk. lysdioder .....................................................  7,50 kr.
10 stk. tim er 555 .................................................  35,00 kr.
3 stk. Triac .............................................................  27,00 kr.
5 stk. diverse 74 kredse .......................................  20,00 kr.
5 stk. tantal kondensatorer .................................  8,00 kr.
4 stk. operationsforstæ rker 741 .......................  14,00 kr.
18 stk. diverse kondensatorer ...........................  22,00 kr.
2 stk. potentiom etre .............................................  6,40 kr.
15 stk. trim potem tiom etre .................................  22,50 kr.
1 stk. spæ ndingsregulator .................................  17,00 kr.

Ialt 342,00 kr.

Hele tilbudspakken 163, -
Forsendelsesom kostninger fo r delordre 5,00 kr.
A lle priser er incl. 18 % moms.

BARCEOAN ApS
Tlf. (03)26 60 15 efter kl. 17,00 

Postbox 87 - 3400 Hillerød
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvæ nget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

i B s a a

A ktiv ite ts testen .
Februartesten gav følgende placeringer:
1 .
2 .
3.
4.
5.
6 .

OZ7LX
OZ7IS
OZ3SW
OZ1QX
OZ3LQ
OZ9SW

22 QSO 
19/7 QSO 

9/3 QSO 
10/2 QSO 
10/3 QSO 

4 QSO

106 points
65 points
34 points
30 points
29 points
15 points

UHF-SHF aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl. 19,00- 
23,59 DNT.

UHF aktiv ite t.
UR2DZ skriver, at UR2/UA1/OH er aktive hver dag på 432 MHz 
CW/SSB om kring kl. 20,00 MEZ.

Første to -ve js  SSB QSO på 10 GHz: (OZ3SW).
Den 10. oktober 1977 opnåede DC9CSA og DL7QYforbindelse. 
DC9CSA havde et output på m indre end 1 mW og 35 m coax til 
en lille hornantenne på taget. DL7QY havde et output på 5 W til 
en 48 cm parabol og et kabeltab på 20 dB. DL7QY kunne læse 
DC9CSA med 10 dB over støjen og fik selv rapporten 59 fra 
DC9CSA. Afstanden mellem de to stationer er om kring 2 km.

Andre der er interesserede i super tropo DX på 10.368 MHz, 
kan kontakte DL7QY på tlf. 030-7824418 i Berlin.

Ny norsk beacon.
En ny beacon er startet i Sydvest-Norge. Call: LA4UHF. QTH: 
CT57d. Frekvens: 432,890 MHz. Output: 7 W. Antenne: Dipol 35 
m o.h. -  Der er flere norske beacons under opførelse, nærmere 
info følger.

Første XYL på 23 cm. (OZ7IS).
Den første kvindelige, danske, mikrobølgeamatør, OZ1GM, 
XYL til OZ9TM, er nu i luften på 23 cm fra GP22b. Hvem bliver 
m odparten i den første XYL/XYL QSO på 23 cm?

In fo rm ation  om Dubus Inform ation. (OZ7IS).
Dubus Inform ation udkommer med 4 numre i 1978 og koster 35 
kr. fo r hele året, incl. porto. Dubus-bogen på 3-400 sider kom
mer sandsynligvis til april og vil koste 40 kr. Kontakt OZ7IS, 
men send ikke penge.

VHF/UHF rekorder? (OZ7IS).
Amatører, der har modtaget spørgeskemaet angående VHF/ 
UHF-rekorder, anmodes indtræ ngende om at returnere dette 
med de eventuelle tilfø je lser, man måtte have. Andre, der 
mener, at have g jort nogle førstegangs QSO'er, eller at være 
indehaver af nogle VHF/UHF-rekorder, vil også stadig være 
meget velkomne med disse oplysninger.

Der er lagt en hel del tid og arbejde i undersøgelsen, og fo r at 
få den så fu ldstæ ndig som muligt, inden den afsluttes, så send 
lige dine oplysninger til OZ7IS, Ivan Stauning, Barthol i nstræde 
20, 2630 Tåstrup.

432 MHz EME: (OZ2GZ).
Fra Dubus: 432 MHz EME aktivitet fra F9FT. Stationen består af 
følgende: 16x21 el. antenne 8 m overjorden, med et galn på 27 
dB. Antenneforstæ rker med NE24483 (0,65 dB). Converter med 
BFR91 og MD108 og grundm odtager R4C. TX: 2x4  CX250R 
med 1100 W output CW/SSB. Kabel: 15 m NFK type 3” Bamboo
0,6 dB tab. Teoretisk Ekko: 1,2 dB ved 500 Hz båndbredde. 
Praktisk Ekko: Varierende fra 0 til 15 dB.

Følgende stationer worked siden 18. april 1975: W1SZ, 
KØTLM, WØYZS, W3CCX/5, K2UYH, K8UQA, W4ZXI, W1JAA, 
K3PGP, WA6LET, K3NSS, WB5LUA, JA1 VOV, JA1ATL, JA6CZD, 
VE7BBG, VE4JX, SM5LE, SK6AB, G3LTF, G3LQR, VK2AMW, 
PAØSSB, ZE5JJ, YV5ZZ, F2TU, LX1DB, ON4DY, HK1TL.FY7AS, 
FYØZS, I5MSH og KP4RF.

WAC blev erhvervet den 29. april 1977 efter 2 års ihæ rdigt 
arbejde.

R epeater Jam ning i USA: (OZ7IS).
K5NY, am ator i USA har fo r nylig måttet modtage en dom på 18 
m dr.’s fæ ngsel, samt en bøde på 500 dollars, efter at have 
erkendt sig skyldig i, ved 3 tilfæ lde, at have udsendt obskønne 
gloser på, samt jammed, en repeater i New Orleans. Dommen 
vil dog i praksis kun betyde 90 dages fængsel. K5NY's med- 
tilta lte, WB5AWN, modtog en betinget dom, men må dog betale 
sagsom kostningerne. Dommeren var ¡øvrigt aktiv 27 MHz- 
amator. (Fra Ham Radio).

M ikrobølgeundersøge lse : (OZ7IS).
M ikrobølgeam atører bedes kontakte ZS1HS fra SARL, der ind
sam ler in form ationer om amatørernes m ikrobølgearbejde ver
den over. Materialet skal anvendes til forberedelserne forud for 
WARC i 1979. Adressen er: F. T. Cotton, 508 Hillside heights, 
Wessels road. Green point 8001, CP, Sydafrika.

f d k  FUKuyam a

MULTI-800D

1750Hz toneopkald  
D ig ita lud læ sn ing  a f:  
8 0 0  Kanaler 144-146MHZ  
RF pow er outpu t: 1 -2 5 Watt

Kr: 3 .4 9 5  incl.m om s
U d v e n d ig  f r k v .  d is p la y  Kr: 230 ,—

MIMAX RADIO
N o r r e b r o q a d e  2 2 6  2 2 0 0  K o b e n h a v n  N 
Tl f  0 1 - 8 3  14 1 1 G i r o  9 13 6 0  88
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STANDARD
SR-C 2 M LOMMETRANSCEIVEREN 
14da .  j professionel kvalitet!

Klassikeren b land t de portab le  2-m eter sta tioner er nu endelig på lager igen. 
B liv  QRV overa lt med mere end 2 W i antennen og en m odtagerfø lsom hed, 
de r s ige r spa r-to  til de andre.

DATA:
M odtager: Sender:
Følsomhed bedre end 0,3 uV/20 dBq Power output: Mere end 2 Watt
Squelch: 0,2 uV Spurious: 50 dB min.
Båndbredde: + / +  8 kHz H um /noise: 40 dB min.
Selektivitet: 60 dB min. Freq.stab.: Bedre end 0,001 %
Spurious: 55 dB min. M odula tion : + / - r  5 kHz 
Interm od.: 40 dB min.
Audio: 0,3 W

Generelt:
Frekvensområde: 144-146 MHz. Kanalantal: 5. Spænding: 12 V fra indbyggede batterier eller externt. 
Forbrug: 15 mA squelched, 100 mA max receive og 620 mA max transmit. Højttaler og m ikrofon ind
bygget. T ils lu tn ing  fo r udvendig m ikrofon, højtta ler og spænding. Mål: 2 3 x 7 x 4  cm, vægt 1 kg.

Fast tilbehør: Telescopantenne, læ derbæ retaske med rem, stik fo r extern 
h ø jtta le r og spæ nding sam t engelsksproget manual. Stationen leveres m on
te re t med 2 kanaler.

Pris kun kr. 1675,00 incl. moms.

Stort tilbehørsprogram:
CMP32 M onofon  -  ideel når ap
para te t bæ res under frakken  e l
le r i en taske.
P r i s ............................ kr. 165,00

CAT Helica l gum m ian tenne, e f
fe k tiv  og m eget robust.
P r i s ............................ kr. 85,00

NICAD - 10 stk. akkum u la to re r 
fo r  d irek te  m on te ring  i ba tte ri
kassette.
Pris ............................ kr. 165,00

12/230 Lader fo r NICAD, lige til 
s tikkon tak ten .
P r i s ............................ kr. 95,00

CSA Basem aster til ladn ing  og 
h jem m ebrug .
Pris ............................ kr. 375,00

XTAL Ekstra x -ta lle r til gæ ngse 
kanaler.
P r is /s tk ......................kr. 50,00

Vy 73, OZ4SX, Svend

NORAD Lønstrup

Rekvirer nærmere om 
STANDARD'S lommestation.

Se STANDARD hos 
DOGPLACE- ELCOM 
O.P. ELECTRONIC - 
H.T. ELECTRONIC

9800 H jørring
0 8 -9 6  0 1 88
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Prisfald!!!

FP 301 strøm forsyning FT 301D, 10-160 m
fo r FT 301 og FT 301D Kr. 9340,- 
Kr. 1300,- FT 301 uden d ig ita l

Kr. 7920,-

FV 301 Ext. VFO fo r YO 301 m on ito r scope 
FT 301 fo r  FT 301
Kr. 1060,- Kr. 2250,-

FR 101D Digital modtager, 10-160 meter 
+  2 og 6 m eter 
Kr. 7995,-

FR 101D m odtager, 10-160 meter. Indbygget 2 
og 6 m eter converter.
Kr. 6875,-

FRG 7 modtager, dæ kker fra  500 kHz til 30 MHz. 
Kr. 2560,-

FT 101E transceiver, 10-160 meter, 220/12 volt. 
Kr. 7495,-

FT 200 transceiver, 10-80 meter.
Kr. 4425,- 
FP 200 kr. 1081,- 

Så har vi igen lager af Ringo 2 meter: 
Ringo kr. 205,- Ringo Ranger kr. 295,

FT M obil 10-80 meter, 20 watt. 
M ål: Kun 2 3 0 x8 0 x2 9 0  mm.
Kr. 4120,-

BEIAFON IS TE D G AD E 7 9 -1 6 5 0  K Ø B E N H A V N  V -T L F . 01 -31 02 73
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FT 221R 2 meter SSB-FM-CW. 
Variabel 144^148 MHz.
Kr. 5900,-

FT 227 400 kanal digital 2 meter 144-146 
Se OZ januar 1978.
Kr. 2985,-

YO 100 M onitor scope fo r bl. a. FT 101E 
Kr. 2127,-

YP 150 Dummy load, t f 33* ™  t i
1,8 200 MHz,
0-6, 0-30, 0-150 Watt.
Kr. 725,-

Dansk manual til FT 227R 
36 sider kun 35,- kr.

YC 500J Frekvenstæ ller op til 500 MHz 
Kr. 2575,-

QTR 24 Verdens-ur 
Kr. 210,-

YD 844 M ikrofon til Yaesu Musen 
Kr. 255,-

YD 846 M ikrofon, 50 kohm 
Kr. 95,-

301 Antenne tuner til HF, *  ^ 9  eller skrivFC
tåler op til 500 Watt. 
Kr. 1385,-

J  efter ud fø rlige  data over

*
) f YAESU MUSEN.

BEIAFON STED G AD E 79 -1650 K Ø B E N H A V N  V TLF. 01 -31 02 73
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SSTV&7V ,Redaktion: OZ3WP, W alther Panitzsch, 
Esplanaden 46, 2163 København K.

OZ5AB sendte mig forleden et japansk radioblad. Desværre var 
det med japanske skrifttegn. Det var en DX-liste, og jeg kunne 
se mit call blandt de andre ca ll’s. I samme blad var der afbilledet 
et kamera og en monitor. Prisen var 199,800 yen.

Den 26. januar var det håndbold, der slog os ud, og den 16. 
februar var det Muhammed Ali. -  Hos OZ1 AD kan man få gratis 
afbo jn ingsspole r til monitor. -  OZ5IH oplyser, at de næste 15 
m o n ito rro r fra Wolverhampton bliver noget forsinket. Det er 
banken, der har smølet lidt.

OZ1UM besøgte mig forleden og afleverede 100 manuals. 
Det er den sidste nye monitor. Det er et fin t tryk og i plastic
omslag. B liver sendt i papruller som tryksag (porto 1,80 kr.). 
Fotografierne er fra OZ1UM. Det er en fin kvalitet og bemærk 
den fine gråtone. Hvis du har et godt foto fra SSTV, så send det 
til mig.

I nærmeste frem tid vil vi starte med et elektronisk testbillede. 
Vi har været glade for OZIAEO's testbillede, men det elektro
niske er fantastisk.

Jeg efterlyserstadig m onitorror, der liggerubenyttet i skuffer 
el.lign. Vi ved, at der i sin tid var mange ror på markedet, og det 
er dem, vi gerne vil købe.

OZ9VM leverer manuals samtidig med sine prints. OZ9VM 
meddeler, at ca. 4 om 's har fået prin t (6) med fejl. Bliver om byt
tet uden beregning. Telefon (01) 70 10 71.

OZ3WP.

Resultaterne af 1977 internationale ATV contest viser, at vore 
sydlige og sydvestlige naboer gør sig godt med ATV. Tyskerne 
og englæ nderne er dog ikke helt enige om resultatlisterne. På 
1296 MHz 2-way var den længste distance 32 km, 10 GHz 2-way 
var på 2 km. 2-way best DX (70 cm) var mellem F1FY-F6CPR på 
530 km. QRP kan også bruges: ON6UG/T med kun 'k  w wkd. 
F1BJB, en distance på 126 km. 1-way best DX: F1FY-0N10H/T 
og F1FY-ON7WR/T, begge 500 km.

Der er desværre heller ikke nogen OZ stationer blandt de 
bedst placerede i Albertross SSTV contesten. Nr. 1, 2 og 3 var 
alle fra USA, hhv. N5EA, W9NTP og WA2ZFT. -  Kilder: BATC og 
AGAF.

OZ6GH, Gorm.
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Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen, 
Em drup Banke 22, DK-2100 København 0 .

På med kasket og arbejdstø j.
Dr. om, der kan være mange grunde til, du har meldt dig som 
Dr-amatør, men en grund må du have haft. DR-tiden betragtes 
af de fleste som et password  til licens, af andre som en hobby 
fo r livet og fo r en dels vedkommende som en oplevelse af de 
korte bølger. Gennem »Vejen Til Sendetilladelsen" får du den 
tekn iske baggrund, men hvorledes finder du ud af, hvordan du 
skal rundkaste de magiske ord, når licensen er hjemme? Det 
gør du bl.a. ved at læse SWL-spalten, det gør du ved at være 
aktiv og lytte med, hvor det sker, og når det sker. Ja, og hvor 
sker det, vil du spørge!

Der sker eksempelvis noget hver lørdag kl. 14,00 DNT (dansk 
norm al tid) på 80 meter phone. Nøjagtig frekvens opgives ikke, 
da jeg er af den indstilling, at det ikke er alt, man skal have 
foræ ret. Never mind, du har haft godt af at finde frekvensen 
selv. På en fredelig lørdag eftermiddag udveksler garvede 
radioam atører nyheder, ikke blot nyheder, men ekstra gode 
nyheder med et sæ rligt farverigt tillæ g, hvis du er heldig. Her 
finde r du OZ6MI, OZ7YY, OZ1LO og mange, mange flere i færd 
med at sprede budskabet om et af de lande, du søger. Deres 
»prefix-guldkorn« er ofte bedre end den fodboldkamp, du ser 
lid t senere samme eftermiddag. Jager du DX, er det lørdag 
efterm iddag, du skal lade din kuglepen med din bedste patron 
og plotte  de guldrandede prefix ind, således du er klar, når det 
sker.

Jeg går ud fra du, som enhver anden god radioamatør, gerne 
bytter din nattesøvn med et QSL-kort fra F08 (Clipperton 
Island) -  Hi!

Contest.
Du bør have en kalender ved siden af din modtager, på den bør 
du nedskrive de forskellige datoer for contest. 29.-30. april 
køres der en hollandsk contest, hvor SWL kan deltage, husk 
det. Læs iøvrigt om hyggeligt hvad Contestmanager skriver. 
For øvrig t kan jeg fortæ lle, at hollandske radioamatører er 
meget v illige  til at sende QSL-kort til SWL. I 1975 afsendte jeg 
ialt 9 QSL-kort til PA-land, jeg har fået QSL fra de 8, godtnok på 
CW, men fin svarprocent. Hvad kan man så lære af det? Du kan 
lære, at CW -stationer ikke er særlig forvente med QSL, og det 
er nødvendigt, du gør noget alvorlig t ved din telegrafi -  det er 
a ld rig  fo r sent.

Hvis du ikke jager QSL, så må det være contest. Hvis det ikke 
er contest, så må det være diplomer. - Hvis diplom, så gå til 
d iplom m anager. I forbindelse med diplom er følger der ofte 
betingelser med, f.eks. at du skal være i besiddelse af QSL-kort 
fra de lande, d iplom et vedrører. Dette gælder dog ikke for 
EDR’s SW L-aktivitetsdiplom , et OZ9XM-fabrikat og fantastisk 
godt. Er du interesseret i dette eftertragtede diplom, så er det 
med at få tunet ind på:

35 DXCC-områder fra Europa.
20 DX-områder fra Afrika.
20 DX-områder fra Amerika.
20 DX-områder fra Asien.
15 DX-områder fra Oceanien.

................... - ..................

Gør man ikke noget, sker der ikke ret meget. 

OZ-DR-QSO-bog.
Tanken om en DR-kom m unikationsbog, eventuelt kaldet »OZ- 
DR-QSO« blev engang fejet af bordet, da jeg i dyb alvor frem 
satte den. Skal vi ikke smide den op på bordet igen. Jeg tro r på 
ideen. Der kan ikke være tvivl om, vi via en QSO-bog kan give 
hinanden råd og vejledning, inform ationer om vor fælles 
hobby og de lagtiggøre andre i det, vi støder på gennem anten

nens indgang og hovedtelefonernes udgang, med hjælp fra 
hjernens evne til at omforme dette kryptografiske sprog, som 
gør vor hobby interessant. Er du med på QSO-toget, så flø jter 
jeg afgang. Når du er QRV (parat), starter »ringen« op. -  Der er 
fordele og ulemper, men det er der ved alt, også hvis vi vælger: 
Cassette-OSO-systemet, en lid t mere direkte form fo r QSO 
mellem DR-amatører, et øjeb liks/lydbillede af stationen on the 
air. -  Hvis vi ikke prøver, sker der ingenting, og ingenting er 
sandelig ikke ret meget.

Når vi har fået en DR-QTH-liste sat på højkant, har vi større 
m ulighed fo r en bedre kom m unikation mellem alle DR-amatø
rer, det må i sig selv være et fæ lles mål.

Gamle, erfarne DR-jægere kan sætte geværet I garderoben 
og hvile sig lidt, springe de næste 16 lin ier over og derefter 
genoptage læsningen.

Hvad med den he lt nye DR-amatør?
For det første er han velkommen i rækken og for det andet skal 
han have et par råd. Med »Vejen til Sendetilladelse« i den ene 
hånd og OZ I den anden, er du allerede godt på vej. Har du 
bygget dig en modtager, eller købt den, er du kom meten smule 
længere. Har du fået et DR-nummer, er du nær ved målet. Dog 
er alle h indringer ikke overvundet, du skal nu Igennem en af de 
sjoveste, du skal have din Sjov Word Licens -  du skal finde ud 
af, hvad disse underlige ord og tegn, koder og kaldesignaler 
står for. Du skal ikke lære det ved hjælp af diverse håndbøger. 
Nej, du skal opleve det gennem øret, på frekvensen, når det 
sker. (jeg står til din rådighed og vil selvfølgelig reagere på alle 
dine breve).

For god ordens skyld bør det noteres, at Sjov Word Licens er 
af egen fabrikat, og SWL naturligvis står fo r Short Wave 
Listener,

SA-SWL-C »Skandinavien A ktiv ite ts  SWL Contest«.
Jeg vil i de næste par måneder prøve at støbe fundamentet til 
en sådan contest, der, hvis interesse findes blandt vor stab af 
lytteam atører, vil blive en halvårlig begivenhed.

Testen vil fo rløbe 12 perioder, der på nuværende tidspunkt er 
plan lagt til følgende: 1. periode februar-marts og 2. periode 
oktober-novem ber. Det giver en kort vinter, men en lang 
sommer. -  Følgende prefix vil blive anvendt som grundlag for 
testen: LA - LB - JW - JX - OH - OHØ - OJØ - OX - OY - OZ - SK - 
SM - SL - TF. Hvis du ikke er i fam ilie med dem, bør du straks 
kaste dig over din prefix-llste.

I forb inde lse med SA-SWL-C vil jeg gerne høre, om det har 
din interesse, måske har du andre ideer. -  Personlig mener jeg, 
vi skal prøve at skabe en sådan contest, der eventuelt på 
længere sigt kan åbne mulighed fo r et skandinavisk samar
bejde blandt lytteamatørerne.

Du er i din fu lde ret til at modsige mig, det er ikke min spalte, 
det er vores.

Opfølgning.
Husk DR-QTH-listen, jeg venter på d it svar.
DX-news hver lørdag kl. 14,00 (DNT) på 80 meter. 
Contest-kalender er en god ting, gør dine notater.
Telegrafi er et spørgsmål om vilje.
EDR's SW L-aktivitetsdlplom  er sagen, 
fra Hongkong til Skagen.
Skal det være OZ-DR-QSO-bog eller cassette-QSO?
Nye DR-amatører er a ltid velkomne til at skrive til ovenstående 
QTH, lid t æ ldre DR-amatører kan skrive til nedenstående QTH, 
Hi!
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Har du en mening om SA-SWL-Contest, selvfølgelig.
Drej på knappen, hold den varm, det er koldt nok.
Hvis du ikke prøver noget, finder du aldrig ud af det.
BEST DX, ES CUAGN IN NEXT OZ, PSE LSN ON 80 MTR, DX- 
NEWS IS ON THE AIR SATURDAY AT 1500 GMT.
(SRI DR OM, men du skal jo lære dette mærkelige sprog).
QRU (Jeg har ikke noget til dig -  eller jeg har ikke mere).
Jeg går QRT og ønsker dig en fo rtrin lig  jagt på det, du søger. 
Tålm odighed er en god medicin.

Redaktion: OZ3AG, Arne Gotfredsen,
Vestb irk A llé 42, 2770 Kastrup, tlf. (01)51 86 18.

N ord isk idebank.
Skandinaviske radiospejdere afholder møde hvert år i novem
ber måned, hvor fælles problem er diskuteres, og sager af 
fæ lles interesse planlægges.

Mødet i november 1977 resulterede i starten af en nordisk 
idebank, med adresse i Gøteborg, hvor alle diagrammer og 
byggevejledninger fo r elektroniske apparater til spejderbrug 
efterhånden vil blive samlet. Det er så meningen, at interesse
rede kan henvende sig til banken og fremsætte ønske om 
diagram  over en bestemt opstilling, eller blot fremkomme med 
en antydning af en ide om et eller andet projekt. Banken vil så 
efter bedste evne finde frem til et egnet diagram, beregnet for 
den pågældende aldersgruppe -  og holdt indenfor de opgivne 
økonom iske grænser.

Banken er under opbygning, og hvis projektet er levedygtigt, 
skulle et s tort ønske være opfyldt. Nærmere om adresse følger 
senere.

Nye spe jderfrekvenser.
Et andet resultat af novembermødet var fastlæ gning af frekven
ser til brug på 2 meter, gennem efterhånden mange år har vi

Intruders Watch, 
det angår os, 
hvem er på frekvensen, 
er det dig e ller Jensen.
_ Keep smiling.

........... - - - vy 73, OZ-DR 1815. Eigil.
QTH: Emdrup Banke 22. -  Name: Eigil Juul Jensen.

JOTA
savnet faste frekvenser i dette bånd til brug såvel under JOTA 
som i det daglige arbejde, og dette problem skulle nu være løst, 
idet fø lgende frekvenser blev vedtaget:

SSB 144.240 MHz.
FM 145.425 MHz.
OSCAR 145.850 MHz. 

idet disse bør bruges som skandinaviske kaldefrekvenser i 
lighed med øvrige vedtagne spejderfrekvenser.

Fra svensk side deltog bl.a. SM5AA, Lars Hallberg, fra «SSA«, 
og hvad han ikke ved om 2 meter frekvenser, er ikke værd at 
vide. Vi har derfor en garanti for, at de nu vedtagne frekvenser 
ikke skulle genere allerede eksisterende aktiviteter.

Fra finsk side var man desuden meget interesseret i en fast 
frekvens fo r kontakt med deres spejdere under novice-licens, 
hvo rfor 3535 kHz blev udpeget som fæ llesnordisk frekvens til 
CW-QRP brug.

Referat af de sidste 2 års planlæ gningsmøder i Åbo og Gøte
borg forefindes, og hvis du er interesseret, kan kopi frem 
sendes til mig.

OZ3AG.

Tilbud fra H. T. ELECTRONIC

1/4 - 2 m magnetantenne
til dem der ikke vil bore hu li 
taget. Vandtæ t påsvejset 
coaxkabel med påmonteret 
PL259 stik, ca. 5 m.
M eget k ra ftig  magnet, 
ho ld t stadig ved 160 km. 
Pris kun kr. 160,00 kom plet 
Begrænset antal til denne 
pris.

Decca KW109 superm atch
har indbygget antenneom
skifter, dummyload og 
SWR meter.
Matcher antenner med ba
lancerede federe, enkelt 
trådede og coaxcialfødede 
fra ca. 30-2500 ohm. 
Powerm eter 100 og 1000 W 
fu ld t skalaområde.
Pris kr. 1595,00.

DECCA KW108 M onitor- 
scope, m onitorer sendere 
påalle  bånd fra 160-10 m. 
Med den indbyggede 2 tone 
testgenerator kan sende
ren ind juste restil korrekt li- 
n iarite t fo r god SSB kvalitet 
Pris kr. 1395,00.

Special-tilbud i
TRAF0S:
16 V 3,5 A ................. 52,00
17 V 2 A ....................  44,00
30 V 3 A ....................  52,00
22 V 3 A ....................  52,00
2x1 3  V 2  A ..............  42,00
2x8 ,5  V å 1 A ...........  22,00
Begræ nset antal.

Fæ rdigm. strøm forsyn ing
11-18 V /1A (u . kab.) 100,00 

Byggesæ t Rogerpip 49,85 

2-toneopka ld  .......... 42,00

Brugte velholdte aparater:
ICOM 245E .................................................. kr. 3885,00
M ulti 1 1 - 1 0  Kanaler bestyk. +  VFO . . kr. 3285,00
FDK basissta tion  ...................................... kr. 1485,00
IC 2F -  4 kanaler bestykket ................. kr. 750,00

H. T. ELECTRONIC
v / H. THOMSEN (OZ5BW) 

Fredensgade 1, 6300 Graasten, tlf. (04) 65 09 08
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ3SH, Svend Hansen,
A. Nielsens Boulevard 25,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 93 23.

Am atørnyt 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.

AMAGER

Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Mode: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket. 
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 København S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Sadelmagerporten 2/438, 
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 19 84.

Så næ rmer foråret sig, og der er ikke så meget af sæsonen t i l
bage. Så derfor må vi tage en ordentlig slutspurt. VI skal i den 
næ rmeste frem tid have g jort vort RLC meter fæ rdigt, vi skal til 
at kigge vort antennesystem efter i sømmene, og desuden 
bliver der nogle virkelig gode programmer, se bare på neden
stående.

Program :
16. marts: Generalforsam ling. Er indkaldt i OZ februar.
23. marts: Intet møde, skærtorsdag.
30. marts: Byggeaften. Vi skulle nu gerne være ved at afslutte 
RLC meter projektet. Vi regner med at kunne foretage de 
endelige justeringer i aften.
6. april: Vi besøger kontro ltårnet i Kastrup Lufthavn. Det er det 
sted inden fo r lufthavnsområdet, som interesserer en radio
am atør mest. Vi forventer stor tils lutn ing, men på grund af den 
lille  fysiske plads et sådan sted, er deltagerantallet begrænset. 
Hvis du vil være sikker på at komme med, så tilm eld dig på fo r
hånd til et bestyrelsesmedlem.
Vi mødes i vore lokaler kl. 19,00 senest, idet vi et par m inutter 
senere kører til lufthavnen. Bemærk altså tidspunktet. OZ1CNU 
vil fo rtæ lle  os, hvad vi ser og demonstrere, hvordan udstyret 
virker. Det bliver e ta f de besøg, der vil blive talt længe om.
13. april: Klubaften.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

GLADSAXE

Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schroder-Petersen, Christofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1BTS, Alex Poulsen, Højvangen 66, 2860 Søborg, 
tlf. (01) 69 53 18.
Kass.: OZ1BWL, Frans Lorensen, Teglværksbakken 23,
2900 Hellerup, tlf. (01) 65 42 74.
Afd. g irokonto : 4 25 18 73.

HVIDOVRE

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

I henhold til afdelingens vedtægter indvarsles herved til 
ord inæ r genera lforsam ling
tirsdag den 11. april 1978 kl. 19,30 i studiekredslokalet, ind
gang Claus Petersens Alle. -  Dagsorden ifølge vedtægterne.

Emner til behandling på generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest ugedagen før.

På valg er: Esther, OZ9NP og OZ1AGX. Esther og OZ9NP 
m odtager ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen udbeder sig fo r
slag til nye bestyrelsesmedlemmer.

Til generalforsam lingen vil der kun være adgang mod fore
visning af gy ld ig t medlemsbevis.

Trods sne. kulde og vore efterhånden trange lokaleforhold er 
vore mødeaftener og andre aktiviteter godt besøgt.

De forskellige kurser nærmer sig sin afslutning, forhåbentlig 
med mange nye licenser som resultat.

For de medlemmer, der ikke vil gå glip af en interessant og 
fo rnø je lig  m iniferie  (ferie?), er der endnu enkelte ledige plad
ser til K iel-turen i St. Bededagsferien den 21. april 1978. Det 
b liver en tur, hvor man får udvidet sin horisont (fra toppen af 
Funkturm ), så meld dig snarest.

Program :
21. marts: O rientering om målesenderen ved OZ1AZW. Denne 
gang er det 99,9% sikkert.
28. marts: Specialarrangement? Se medlemsmeddelelserne.
4. april: Klubaften.
11. april: Generalforsam ling. Se ovenfor.
18. april: SSB. OZ5AV har lovet at belyse emnet, så selv under
tegnede kan forstå det.

Vy 73 de OZ8RU, Rubæk.

KØBENHAVN

Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Møde: Hver mandag kl. 20.00, QSL-udlevering kl. 19.30-20.00. 
Fmd.: OZ6WR, Jørn Haugaard, Saven C 4, 2. sal, 2630 Tåstrup. 
Tlf. (02) 52 25 68.
Næstfmd.: OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovrevej 468, 1. sal tv., 
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Sekr.: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 2400 NV, tlf. 0136 
(GO)4241.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9 2000 F, tlf. (01) 
87 49 02.
Afd. g irokonto : 5 05 97 55.

Vi havde en udmæ rket old-boysaften, og det var hyggeligt at se 
nogle o ldtim ere også, som ikke havde været med ved de tid li
gere lejligheder.

Fastelavnsfesten havde samlet ca. 40 deltagere. Stemningen 
var fin, og OZ8OQ spillede glim rende på sit store el-orgel. Be
tafon havde foræ ret et SWR-meter, som blev bortloddet ved 
»sydamerikansk« lotteri, og ved pakkefesten blev der budt liv
lig t og under s to r munterhed, der til tider var svær at overdøve 
fo r auktionarius. Det blev naturligvis ud på de små timer, fø r 
festen sluttede.

Onsdag aften har vi stadig åbent, dels for byggeaften, dels 
fo r hjæ lp, hvis medlemmer har vanskelighed med at få sit grej 
til at køre. Her vil vi gerne give en håndsrækning.

Am atørnyt står nu meddelt i OZ direkte under rubrikken for 
kreds 1, men køres naturligvis uforaridret af Københavnsafde- 
lingen, og OZ4KS eller OZ1CID modtager gerne stof, som er af 
almen interesse fo r amatører.

Efter Am atøm yt samt mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 
19,00-19,30 er et medlem af bestyrelsen QRV på Søborg. Kald 
OZ5EDR. -  Endelig beder kassereren om at huske kontingent
indbetaling, inden den tilsendte g iroblanket er havnet alt for 
dybt nede i din skuffe.
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Program :
20. marts: 0 Z 8 0  kommer og fortæ ller om, hvordan man starter 
med CW på HF.
3. april: Klubaften. VI viser som sædvanlig et par film.
10. april: OZ9SN dem onstrererw ire-wrapping, som sikkert ikke 
mange am atører kender til.
17. april: OZ6AX/Axel fortæ ller om emnet: Hvordan bærer man 
sig ad med at være radioamatør, når man er blind?

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

R epeaterklubben.
Repeaterklubben i København har afholdt ordinæ r generalfor
sam ling den 25. januar 1978. OZ4KS aflagde på bestyrelsens 
vegne beretning og fremlagde regnskabet. Begge dele god
kendtes. Kontingentet er uforandret kr. 20,00 for det kommen
de år. -  Til bestyrelsen genvalgtes OZ4KS (formand), OZ2JC 
(kasserer) og OZ5ZQ (sekretær). -  Som suppleant valgtes 
OZ1CDD og som revisor OZ1SZ og OZ2LF.

OZ5ZO, Ever.

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ6BL, Bent Bagger, 
B regnerødvej 151, 3460 Birkerød, 
tlf. (02) 81 44 35

HELSINGØR

Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Mode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8QD, Jørgen Drago, Krøyersvej 19, 3000 Helsingor.

HILLERØD

Call: OZ1EDR.
Lokale: H illerød Fritidshus, Hostrupvej 26.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3, 
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1BLW, Poul Jensen, Kornvænget 169,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 14 37.
Kass.: OZ1CXR, Søren Jakobsen, Hovedgaden 170,
3630 Jæ gerspris, tlf. (03) 33 10 51.

Hoved bestyrelsesmedl.: 
OZ8TV, Frede Larsen 
Arsballevej 48. 3700 Rønne, 
tlf. 03 - 99 91 77

BORNHOLM

Call: OZ4EDR.
Klubhus: Norrekås, Rønne.
Mode: Tirsdage kl. 19.30: Klubaften. Søndage 11-12: Drop In. 
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, Voldgade 41.
3700 Rønne, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ2DZ, Alex Mogensen, Østerled 91,
3700 Ronne, tlf. (03) 95 18 16.
Kass.: OZ4PM, Poul Morch, Godthåbsvej 19,
3751 Østermarie, tlf. (03) 97 01 18.

Program:
Tirsdag den 14. marts: Filmsaften.
T irsdag den 21. marts: Klubaften.
T irsdag den 28. marts: Klubaften.
T irsdag den 4. april: VHF-test +  klubaften.
T irsdag den 11. april: Bankospil.
T irsdag den 18. april: Der afholdes ordinæ r generalforsamling 
kl. 19,30 i klubhuset på Nørrekås. -  Dagsorden iflg. vedtægter.

Vy 73 de OZ2DZ, Alex.

Å rets sam lede ræ vejagtsresultater.
Gåjagter:

Antal Fundne
Placering jagter Points ræve

1. OZ5SH 5 292 10
2. Bo +  OZ1IF +  Lizzie 5 334 10
3. OZ1CSX + Inge 5 341 10
4. OZ9XH + Fritz 5 357 10
5. OZ1CSK + OZ1CSI 5 365 10
6. OZ4RX + Bodil 5 522 10
7. Holger +  Erna 5 577 10
8. OZ8TV + Betty 4 570 8
9. OZ4OW + Lene 4 627 7

10. OZ4EM 3 615 6
11. OZ1ASP 3 644 6
12. OZ1BAD + Jette +  Leif 1 970 2
13. OZ1CSG + Anette 1 978 1
14. Marian 1 1017 1

M obiljagter:
1. OZ1IF +  Bo + Lizzie 5 367 10
2. OZ5ZH 5 401 10
3. OZ4EM 5 422 10
4. Fritz +  Steen 5 425 10
5. OZ1CSU + OZ2IY 5 479 10
6. OZ8TV + Betty 5 505 10
7. Karsten + Allan 5 574 9
8. OZ1CSX +  Inge 5 659 9
9. OZ1CSK + OZ1CSI 4 625 8

10. OZ4RX + Bodil 5 710 8
11. OZ4OW + Lene 3 832 5
12. OZ1CSG + OZ1AYW 2 872 4
13. Holger + Erna 2 857 3
14. OZ1ASP 1 992 2
15. OZ8IE + Herluf 1 1038 1
16. Benny +  Finn 1 1070 0

Faxe Tower pokaljagt:
1. OZ8TV + Betty 58 2
2. OZ4RA + B irthe 62 2
3. Karsten +  Allan 68 2
4. OZ1IF + Bo + Lizzie 71 2

OZ1CSK + OZ1CSI 71 2
5. OZ5ZH + OZ1AYH 73 2
6. Fritz + Holger +  Erna 74 2
7. OZ1CSU +  OZ2IY 84 2
8. OZ4OW + Lene 102 2
9. OZ4RX + Bodil 141 1

10. Benny + Finn 142 1

Rævene, og dermed jægerne, er også blevet luftet i vinter-
månederne med en jagt om måneden, og den samlede place-
ring af disse tre jagter ser fore løbig således ud

Antal
P lacering jagter

I
Points

Fundne
ræve

1. OZ5ZH 3 312 6
2. OZ4RX + Bodil 3 382 5
3. OZ1CSK 2 208 4
4. Karsten + Allan 2 217 3
5. OZ8TV + Betty 2 292 3
6. OZ4OW 2 318 2
7. Fritz +  Holger +  Erna 1 74 2

156 OZ MARTS 1978



8. OZ1CSX 1 98 2
9. OZ4EM 1 107 2

10. Berild 1 124 2
11. Benny + Finn 1 134 1
12. OZ1IF + Lizzie 1 142 1

Det var resultaterne af de nu afviklede vinterrævejagter, men 
placeringen kan stadig nå at ændre sig, da der stadig mangler 
en jagt, nemlig fo r marts måned. Det bliver den sidste vinter
ræ vejagt inden mesterskabsjagterne begynder igen i april.

De fire ræve: OZ1CSU, OZ2IY, OZ1DGE, OZ2QZ.

ØSTBORNHOLM

Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Mode: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4OW, Kjeld Nielsen, Å rsba lleby34,3700 Ronne, 
tlf. (03) 99 84 06.
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.

Efter generalforsam lingen har bestyrelsen konstitueret sig 
som fø lger: Fmd. OZ4OW, Kjeld. Næstfmd. OZ1CSI, Eigil. Sekr. 
OZ2QZ, Carsten. Kass. OZ8TV, Frede. Best. m edl. OZ1CSI, Dan. 
Suppl. OZ4RA, Henning. Genvalgt som revisor blev OZ4VP, 
V iggo. Revisorsuppl. blev OZ5ZH, Kaj. Festudvalget kom til at 
bestå af Lene, Eva og OZ1CSU, Allan. Ny rengøringsass. blev 
Ketty. Antenne og stationsudvalget forblev uændret, OZ4OW, 
Kjeld og OZ1CSG, Arne.

Auktionen den 1. februar forløb godt. Bestyrelsen takker for 
det gode resultat.

Program :
Onsdag den 15. marts: Repeatermøde -  brugere af denne bør 
mode op denne aften.
Onsdag den 22. marts: A lm indelig klubaften i CQ.
Onsdag den 29. marts: A lm indelig klubaften i CQ.
Lørdag den 1. april: 15 års fødselsdag. Se udsendte program 
eller hør repeater-nyt hver mandag kl. 19,00.
Onsdag den 5. april: A lm indelig klubaften i CQ.
Onsdag den 12. april: Forårsrengøring i CQ -  ude og inde.

l/y 73 de O ZlCS i, Eigil.

Hovedbestyrelsesmed I. :
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 
4800 Nykøbing Fl„ tlf. (03) 83 91 70.

HOLBÆK

Lokale: Kælderen under Østre Skole, Holbæk.
Fmd.: OZ1CTX, Stig Hansen, Heilnedalsvej 20, 4300 Holbæk, 
tlf. (03) 43 38 88.
Sekr.: OZ2XC, Henrik Christiansen, Østrehavnevej 5, 2. tv., 
4300 Holbæk.

KALUNDBORG

Lokale: Kælderen under DSB's godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 Kalundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1WI, Åge Hougård, Set. O la igade9,4400 Kalundborg. 
Sekr.: OZ9UN. Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.

Efter generalforsam lingen den 7. februar kom bestyrelsen til at 
bestå af følgende: Fmd. OZ1BCY, Kai E. Augustesen. Kass. 
OZ1WI, Åge Hougård. Sekr. OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen. 
Best. medl. OZ1DCL, Børge Jensen og OZ4IE, Ib Nielsen.

Festudvalget kom til at bestå af følgende: OZ1CBD, Erland 
Pedersen og OZ1CBA, Jørn Jespersen.

T il generalforsam lingen var der mødt 17 medlemmer. Der 
blev vist interesse fo r anskaffelse af måleinstrumenter til k lub
ben, beregnet som selvbyggerprojekt. Det blev vedtaget, at 
oprette en postgirokonto. Kontingentet blev forhøjet til 35 kr. 
pr. halvår. -  De frem m ødte medlemmer retter hermed en tak til 
den afgående form and, OZ7NI, fo r det store arbejde, han har 
g jo rt fo r klubben.

Program :
28. marts: OZ6LN fortæ ller om og fremviser selvbygget fre
kvenstæller.
11. april: Klubaften.
25. april: Film.

Vy 73 de OZ9UN, Niels.

KORSØR

Mode: M ånedligt 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: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave,
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Brøderup,
4733 Tappernøje.
Kass.: OZ1DTS, Jan Poulsen, Klodskov, 4800 Nykøbing Fl.
Afd. g irokonto : 6 25 98 55.

Program :
Mandag den 20. marts holdes foredrag af OZ1LO, Leif, som 
fo rtæ lle ro m  DX-peditions, contests, conditioner på HF o.m.m., 
så mød ta lrig t op, fo r der bliver noget for både nye og ældre 
amatører.

Tak til OZ8SL, Sven Erik og OZ5FK, Carsten for et godt og 
læ rerigt foredrag om nye og gamle Oscar-satellitter og hvad 
der fø lge r med dem med hensyn til antenner o.m.m. -  Reserver 
allerede nu mandag den 24. april til næste møde. Program 
kom m er i næste OZ.

Vy best 73 de OZ8NZ. Ole.

NAKSKOV

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

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ8VN. Vagn Nielsen, Åderupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ8NU, Preben Hemmingsen. Tjørnevej 2, Fensmark, 
4700 Næstved.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.
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ODSHERRED NYBORG
Lokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 12,
4500 Nykøbing Sj.
Mode: Hver fredag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandsvej 14,
4500 Nykobing Sj., tlf. (03) 41 17 11.
Sekr.: OZ1CRL, Jørgen Dudahl-Lasson, »Skillerhuset«, 
Strandhusene, 4500 Nykobing Sj.
Kass.: OZ-DR 1583, Ebbe Jacobsen, Østre Lyngvej 63,
4500 Nykøbing Sj.

ROSKILDE

Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mode: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, 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.
A fdelingens postbox: 103, 4000 Roskilde.

Den 26. januar afho ld t OZ1AOY, Ole sit foredrag og indviede os 
i strøm forsyningens mysterier. -  Et glimrende foredrag, så let 
forståe lig t at selv Tage efterhånden forstod det. I det hele taget 
sker der også mange ting under teksten »klubaften", og det er 
tillad t at besoge afdelingen, selv om du ikke er medlem.

Til am atørerne i Frederikssund: Kl. ca. 18,50 afgår bus fra 
OZ8JK’s adresse direkte til afdelingen, men vil du være sikker 
så bestil plads pr. telefon.

Program :
16. marts: Klubaften.
23. marts: Skærtorsdag, intet møde.
30. marts: Auktion.
6. april: Mekanisk arbejde.
13. april: Se opslag i klubben, der skal ske noget særligt.
20. april: St. Bededagsaften i lighed med sidste år -  med varme 
hveder og do. damer. OZ2UD vil underholde med sine oplevel
ser på sin DXpedition til VK2 & 3 land. OZ1 DON, Arne, vor lokale 
try llekunstner, har lovet i dagens anledning at give et nummer.

Vy 73 de OZ8JK, Jorgen.

SLAGELSE

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

SORØ

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

Hoved bestyrelsesmed I.: 
OZ6MI, Per M. Andersen, 
Kirkegyden 4, Avnslev, 
5800 Nyborg

KREDS

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

Vi har sammen med Svendborg arrangeret et besog hos 
OZ9FR, Flemming i Årup torsdag den 6. april kl. 19,30. Der 
b liver dem onstreret VHF og UHF udstyr samt rundvisning på 
virksom heden. -  Angående kørelejlighed. kontakt afdelingen.

Vy 73 de Inge.
ODENSE

Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 90 (indgang fra Roersvej).
Mode: Hvor intet andet anfort, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AMB, Finn Hetebrügge, Skjoldsvej 32, Odense V. 
K ontingent er kr. 50.00 pr. halvår.
Pension istkontingent er kr. 20.00 pr. halvår.

SVENDBORG

Lokale: Rantzausmindevej 196-198.
Mode: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, Simmerbølle Kirkevej 4.
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CIC. Bent Nielsen, Kukkervænget 11, Thuro,
5700 Svendborg, tlf. (09) 20 50 37.

Program :
Den 6. april kl. 19,30 afholdes demonstration af VHF/UHF hos 
OZ9FR i Årup. Der vil endvidere blive lejlighed til at besigtige 
OZ9FR's virksomhed.

S/y 73 de OZ9EG, EU.

Hoved bestyrelsesmed I.:
OZ9QQ, Kjeld Petersen,
Solvej 2, Guderup, 6430 Nordborg, 
tlf. (04) 45 86 25.

M T B V E 7

e
HADERSLEV

Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle brandstation, Domkirkepladsen.
Møde: 4. onsdag i måneden kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AKA, Svend Hansen, Sønderbro 18, 6100 Haderslev, 
tlf. (04) 52 52 54.
Kass.: OZ1AJW, Carl Henning Hansen, Galsted Mark,
6541 Brevtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Sekr.: OZ1DHQ, Per W ellin, Fredericiavej 30,
7000 Fredericia, tlf. (05) 94 37 91.
Afd. g irokonto : 7 09 84 48.

Program :
Onsdag den 15. marts: OZ9QQ fortæ ller om arbejdet i hoved
bestyrelsen og besvarer spørgsmål. Mod derfor op, hvis du har 
noget at drøfte med dit HB-medlem.
Onsdag den 22. marts: På grund af påske ingen møde.
Onsdag den 5. april: Filmaften, der vises bl.a. en film  om frem 
stillingen  og nedlæ gningen af 250 kV kablet under Skagerak. 
Onsdag den 24. april: OZ1DHQ demonstrerer forskellige sim p
le m etoder til frem stilling  af fotoprint.

Vy 73 de OZ1DHQ, Per.
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NORDALS ÅBENRÅ

Call: OZ1ALS.
Lokale: S jellerupvej 30, Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCY, Birger Knudsen, Snerlevej 4, Havnbjerg,
6430 Nordborg.
Kass.: OZ8ZG, Anders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.

Program :
Torsdag den 16. marts: Klubaften.
Onsdag den 22. marts: Kursusaften, D-licens.
Onsdag den 29. marts: Kursusaften, D-licens.
Torsdag den 30. marts: Klubaften.
Onsdag den 5. april: Kursusaften, D-llcens.
Torsdag den 6. april: Klubaften.
Onsdag den 12. april: Kursusaften, D-licens.
Torsdag den 13. april: Klubaften.
Onsdag den 19. april: Kursusaften, D-licens.
Torsdag den 20. april: Generalforsamling.

Torsdag den 20. april afholdes generalforsamling. Efter 
denne vil der blive ho ld t auktion over diverse surplusgrej. Mød 
op.

Vy 73 de OZ1CCY, Birger.

Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nodvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1VW, Hans Petersen, Stenlokke 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.

EDR Åbenrå afdeling OZ6ARC afholder generalforsamling 
torsdag den 30. marts kl. 19,30 i klubhuset.

Dagsorden:
1. Valg af d irigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflæ gger regnskab.
4. Valg af form and, 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

På valg er OZ1ABF, som ikke ønsker genvalg og OZ1VW. 
Mød ta lrig t op, så dem med nyt mod og gode ideer kan komme 
andre til gavn. Som I ser, er der jo ikke så stor risiko for at blive 
valgt ind, da der jo kun skal bruges 2 af 40 medlemmer. -  
OZ1VW ønsker ikke genvalg af tidsmæssige grunde.

Vy 73 de OZ1VW. Hans.

SØNDERBORG

Lokale: Sønderborg Teknikum.
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Fr! Christiansvej 3.
6440 Augustenborg, tl. (04) 47 16 85.
Sekr.: OZ3GY, Karl-Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund, tlf. (04) 44 23 49.
Kass.: OZ4LS, Leif Schmidt, stenbjergparken 7 C, 
tlf. (04)42 60 14.

Program :
21. marts kl. 19,30: Generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflæ gger regnskab.
4. Valg til bestyrelsen. OZ8DS, Erich og OZ3GY, Karl-Aage er 

på valg.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde 
senest den 14. marts skriftlig t.

4. april kl. 19,30: Hyggeaften og rævesnak.
18. april kl. 19,30: Foredrag, se OZ april.
2. maj kl. 19,30: Hyggeaften.
7. maj kl. 9,00: Rævejagten starter i Skodsbøl skov. Vi mødes 
hos OZ3GY kl. 9,00 til kaffe og rundstykker. -  Vel mødt.

God påske.
Vy 73 de OZ3GY, Karl-Aage.

TØNDER

Call: OZ5TDR.
Fmd.: OZ8CV.
Kass.: OZ7GG.
Sekr.: OZ2UN.

Pinsestæ vne 13.-14.-15. maj 1978.
Afdelingen arrangerer pinsestævne. Alle interesserede amatø
rer indbydes til at deltage. Stævnet afholdes på Møgeltønder 
cam pingplads. Så husk at reservere Pinsen til dette stævne -  
en oplevelse du vil huske i mange år. -  Se næste OZ.

Vy 73 de OZ8CV.

Hoved bestyrelsesmedl.: 
O Z1OQ, John Meyer, 
Strandvæ nget 30, Sædding, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.

ESBJERG

Call: OZ5ESB
Lokale: Peder Skrams Gade 9, Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Jagtvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ5OH, Ole Gram, Lodsvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 64 12.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Program :
22. marts: Møde.
29. marts: Rævemode II. Medbring modtageren, der vil blive 
m ulighed fo r trim ning.
5. april: Møde.
12. april: Film.
Husk 27.-28.-29.-30. april: Udstillingen i Stadionhallen.

Vy 73 de OZ5OH. Ole.

GIVE OG OMEGN

Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give. 
Mode: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39, 
7323 Give, tlf. (05) 73 22 38.
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HOLSTEBRO

Call: OZ9HBO.
Lokale: Mågevej 10, 7500 Holstebro.
Mode: Hver onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1DPQ. Kristian Handgård, Poppelallé 53,
7500 Holstebro, tlf. (07) 42 06 35.

Program :
Onsdag den 15. marts: Klubaften kl. 20,00.
Torsdag den 16. marts: CW -kursus kl. 19,30.
Tirsdag den 28. marts: D-licens kursus kl. 19,00.
Onsdag den 29. marts: Klubaften kl. 20,00.
Torsdag den 30. marts: CW -kursus kl. 19,30.
Tirsdag den 4. april: D-licens kursus kl. 19,00.
Onsdag den 5. april: Foredrag ved OZ8RH, Ryan Holm. Fre
kvenstæ llerens opbygning og funktion præsenteret så man 
med lille  eller ingen erfaring i d ig ita ltekn ik kan være med. T il
re ttelagt fo r nystartede am atører og »old timer« amatører. B ir
kel u ndsskolen, Norre Boulevard, kl. 19,30. Naboafdelingerne 
er velkomne.
Torsdag den 6. april: CW -kursus kl. 19,30.
Tirsdag den 11. april: D-licens kursus kl. 19,00.
Onsdag den 10. april: Klubaften kl. 20,00.
Torsdag den 13. april: CW -kursus kl. 19,30.
Tirsdag den 18. april: D-licens kursus kl. 19,00.
Onsdag den 19. april: Klubaften kl. 20,00.
Torsdag den 20. april: CW -kursus kl. 19,30.
Tirsdag den 25. april: D-licens kursus kl. 19,00.
Onsdag den 26. april: Foredrag ved OZ1BP, B Pedersen, 
A lborg: HF-modtagere. B irkelundsskolen, Norre Boulevard, kl. 
19,30. Naboafdelingerne er velkomne.

Vy 73 de OZ1CFP, Poul.

HERNING

Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24 A.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GX, Gunnar Kruger, Benediktesvej 2, Lind,
7400 Herning, tlf. (07) 12 94 91.

Denne måned byder på 2 arrangementer. Det ene er afdelin
gens ordinæ re generalforsam ling, der finder sted den 5. april 
kl. 20,00. Det andet er denne måneds foredrag, denne gang 
handler det om antenner og radiobølgernes udbredelsesfor
hold. Foredragsholder bliver OZ7CH, Carl Ulrich Holten. Nu da 
foråre t står fo r døren, og dermed antenneeksperimenterne, er 
det rart at få frisket teorien op igen.

M ånedens program :
22. marts og 29. marts: A lm indelig klubaften.
Onsdag den 5. april kl. 20,00: Generalforsamling.
12. april: Foredragsaften. OZ7CH. Om antenner og udbredel
sesforhold.
19. april: A lm indelig klubaften.

Best 73 og på gensyn OZ1GX, Gunnar.

HURUP

Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsm inde skole, Vestervig.
Møde: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Klostermøllevej 32, 
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ1AOH, Steen L. Andersen. Vestergade 41, 
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 11 42.
Kass.: OZ9PK, Soren Erik Nielsen, Brydbjergvej 4,
7755 Bedsted, Thy, tlf. (07) 94 51 80.

Det gøres hermed v itte rlig t at EDR Hurup afd. afholder ordinær 
generalforsam ling den 20. april 1978 kl. 19,00 i afdelingens 
lokaler på ovennævnte adresse. Eventuelle forslag til dagsor
den skal derfor snarest mulig være bestyrelsen i hænde.

Alle medlemmer opfordres i den anledning at mode op og 
give deres bidrag i eventuelle drøftelser angående klubbens 
frem tid ige virke. -  Der vil efter generalforsamlingen blive ser
veret gratis kaffe med varme hveder.

Vy 73 de OZ1AOH. Steen.

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.

Der afholdes ordinæ r generalforsam ling den 29. marts. -  L i
censkursus agholdes i Radioteknik-lokalet i Ungdomsskolen. 
Dette lokale, som kommunen har stille t til rådighed, er udstyret 
med alt tæ nkeligt måleudstyr. -  Morsekursus fortsæ tter som 
planlagt. -  OZ8AU oplyser, at det i februar måned var 10 år 
siden, han var med til at oprette EDR Ribe afdeling.

Vy 73 de OZ6OC, Ruben/OZ4HY, Johnny.

STRUER

Call: OZ3EDR
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Mode: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, 7600 Struer, 
tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ6TI, Ole Tidemann, Ydumsvej 5, 7620 Lemvig.
Kass.: OZ5EX. Borge H. Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive.

★

ØLGOD

VHF: OZ5JYL. -  HF: OZ7JYL.
Lokale: Indtil videre privat.
Mode: Hveranden onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl, Solvænget 7, 6870 Ølgod, 
tlf. (05) 24 54 25.
Sekr.: OZ1BVO, Carlo Hansen, Nymarksgade 17,
6870 Ølgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Vestergade 11,
6960 Hvide Sande.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

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

FREDERICIA

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

160 OZ MARTS 1978



Program :
16. marts: Klubaften kl. 19,30.
20. marts: Kursus i CW kl. 19,30.
21. marts: Kursus I VTS kl. 19,30.
30. marts: K lubaften kl. 19,30.
3. april: Kursus i CW kl. 19,30.
4. april: Kursus i VTS kl. 19,30.
10. april: Kursus i CW kl. 19,30.
11. april: Kursus i VTS kl. 19,30.
13. april: Klubaften kl. 19,30.

Vy 73 de OZ-DR 1766.

GRENÅ

Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grena.
Mode: Torsdag i de ulige uger.
Fmd.: OZ8KU, Charly Andersen, Nørrevangsvej 1, Rimso,
8500 Grenå, tlf. (06) 38 74 66.

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AAY, Arne Ole Poulsen, Storegade 24, Hatting,
8700 Horsens.
Kass.: OZ1BNV, Verner Winum, Oensvej 26, Hatting,
8700 Horsens.

KOLDING
Call: OZ8EDR.
Lokale: Set. Jorgens Gård, Hospltalsgade.
Mode: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Stenlev, Hegnet 4, 
tlf. (05) 53 12 78.
Sekr.: OZ8ZW, Gunner Eriksen, Junghansvej 131, 
tlf. 53 46 23.
Kass.: OZ9DB, Karsten Kjær, Cypresvej 22,
6000 Kolding.

RANDERS
Call. OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4WS, Jørgen Lokke 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 Dorr, Radmans Boulevard 9, 8900 
Randers, tlf. (06) 43 36 03.
Afd. postadresse: Postbox 351, 8900 Randers,
Afd. g irokonto  nr.: 2 14 61 69.

A fdelingen afholder ordinæ r generalforsamling onsdag den 5. 
april kl. 20,00 i det gamle vandtårn. Dagsorden I folge lovene og 
d.v.s., at eventuelle forslag, der onskes behandlet på general
forsam lingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dagefor. 
Mod op og vær med til at bestemme hvad din afdeling skal 
bruges til.

Vy 73 de OZ3PJ. Poul.

EDR’s HF-Bulletin sendes hversøndag  
kl. 09,00 DNT på 3680 + /-K

Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag 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 ilkeborg, tlf. (06) 82 98 04.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmlndevej 1, 
V irk lund, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. g irokonto : 9 21 18 88.

SILKEBORG

Program :
21. marts: Klubaften.
28. marts: OZ6OY. Niels fortæ ller om frekvenstællere og deres 
anvendelse.
4. april: Byggeaften.
11. april: O rdinæ r generalforsam ling kl. 19,30 prc. Dagsorden 
iflg . vedtægterne. Der vil blive fremsat forslag til ændring af 
foreningens love med henblik på godkendelse i EDR's hoved
bestyrelse. Yderligere info herom vil blive tilsendt medlemmer
ne. Har du forslag, du ønsker behandlet på GF, bedes du frem
sende disse til OZ7XC senest den 3. april.

QSL-kort.
Der er nu oprettet QSL-bokse til alle medlemmer i klubben. 
Som tid ligere  nævnt kan alle få tilsendt QSL direkte til klubben. 
Henvendelse herom til OZ7XC. Endelig skal nævnes, at der 
stadig henliggeren del uafhentede kort, hovedsageligt til Ikke- 
medlemmer.

Vy 73 de OZ1AKO. Karsten.

VEJLE

Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 
7100 Vejle, tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ-DR 1903, Leo Sorensen, Moldevej 11,
7100 Vejle, tlf. (05) 83 03 56.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64, 7100 Vejle. 

Program :
21. marts: Film. Vi prøver at skaffe nogle film  om elektronik, 
som vises denne aften.
28. marts: A fslu tn ing på byggekonkurrencen.
4., 11. og 18. april: Klubaften. Men vl kan oplyse, at én af disse 
k lubaftener (fo rhø r dig nærmere i klubben ang. dato) vil vi 
fo rs o g e a tfå e n fra  P&T til at fortæ l le om forstyrrelser, om P&T’s 
syn angående dette og påam atorer i al almindelighed. Kolding 
og Fredericia inviteres hermed -  men I får tilsendt nærmere 
dato angående denne aften.

Vy 73 de DR 1903, Leo.

VIBORG

Fmd.: OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, Brombærvej 14, tlf. 62 76 34. 
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytorv 5, tlf. 62 98 03.
Kass.: OZ7O0T. Ole Rahn, Tostrupvej 7, tlf. 63 83 52.

Besøg på G. S. Studio.
Tirsdag den 4. april kl. 20,00 besøg på G. S. Studio (indspiller 
kasettebånd) i Vroue, der ligger lid t nord-vest fo r Sjorup på 
vejen mellem V iborg og Holstebro. Såfremt nogen kører i 
halvtom vogn, så mod op på Domkirkepladsen i Viborg kl. 
19,15, således vi kan samles i nogle få vogne, og dem uden 
vogn kan komme med. Efter besøget ca. kl. 20,30 er der kaffe pa 
Hagebro Kro, der ligger Ildt syd for Vroue.
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Skovtur.
Lordag den 10. juni er der som sidste år arrangeret en skovtur 
og fo r rævejægere en m indre gå-rævejagt, hvor hele familien 
kan deltage. Modested ved P-pladsen ved Birk So på Gammel- 
strupvej syd fo r Dalgas plantage. Der er off. badestrand. Kort 
V iborg. Der er modetid på pladsen kl. 13,30 og jagten begynder 
kl. 14,00 og afsluttes kl. 15,00. Bagefter er der fælles kaffebord, 
hvor man nyder eget medbragt thermokaffe, blodt brod, ol m.v. 
A lle er velkommen, også Ikke-rævejægere.

Ræ vejagter.
Ræveudvalget ved OZ3MC, OZ1AEB og OZ5LD har udarbejdet 
program  fo r de lokale rævejagter i 1978. Bemærk at det i år er 
hver anden tirsdag, der kores rævejagt.
Tirsdag den 28. marts: Kort Karup.
Tirsdag den 11. april: Kort Viborg.
Tirsdag den 25. april: Kort Karup.
Tirsdag den 9. maj: Kort Viborg.
Tirsdag den 23. maj: Kort Karup.
Tirsdag den 6. juni: Kort V iborg.
Tirsdag den 20. juni: Kort Karup.
Tirsdag den 8. august: Kort Viborg.
Tirsdag den 22. august: Kort Karup.
Tirsdag den 5. september: Kort Viborg.
T irsdag den 19. september: Kort Karup.
Tirsdag den 3. oktober: Kort Viborg.
Tirsdag den 17. oktober: Kort Karup.
Tirsdag den 31. oktober: Kort Viborg.
Tirsdag den 14. november: Kort Karup.

Alle jagter starter kl. 19,30, anden udsendelse kl. 19,50, der
efter udsendelse hvert 10. minut. S tartkort til ovennævnte 
jagter koster kr. 15,00. Kort Viborg 1215 IV ^  nord for Skive, 
Hjarbæk Fjord og Skals Å. Kort Karup 1215 III -  ost fo r A13, -  
Efter forste jagt den 28. marts modes vi på cafeteriet i Monsted, 
hvor vi vil d rofte  den frem tidige afvikling af de lokale jagter.

Træ ningsræ vejagt.
Lordag den 18. marts kl. 14,00 til kl. 15,30. Der sendes hvert 10. 
m inut i to m inutter. Kort Viborg i den sydlige del. Det er et tilbud 
til dem, der skal have provet nye og gamle modtagere.

l/y 73 de OZ5LD, Leo Dam.

ÅRHUS

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

Program :
Torsdag den 16. marts kl. 20,00: Andespil. Se X-QTC.
Mandag den 20. marts kl. 20,00: Byggeaften.
Onsdag den 22. marts kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 23. marts: Skærtorsdag, ingen møde.
Mandag den 27. marts: 2. Påskedag, ingen møde.
Onsdag den 29. marts kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 30. marts kl. 20,00: RTTY-aften. OZ6H, OZ8DE og 
OZ1BSK kom mer og demonstrerer. Se X-QTC.
Mandag den 3. april kl. 20,00: Byggeaften.
Onsdag den 5. april kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 6. april kl. 20,00: Klubaften.
Mandag den 10. april kl. 20,00: Byggeaften.
Onsdag den 12. april kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 13. april kl. 20,00: HF senderautomotik og radio
pejling. Se X-QTC.
Torsdag den 20. april kl. 20,00: Generalforsamling.

Vy 73 de OZ1AHB, Frank.

Å rhus-ræ ve jag te r 1978.
Tirsdag den 7. marts: Gåjagt. Træ ning. Moesgård. OZ1ZD/OZ9BP. 
Tirsdag den 14. marts: Kørejagt. Træ ning. NV. OZ1BSK/OZ1EN.
Tirsdag den 21. marts: Gåjagt. Turnering I. Moesgård. OZ4VW/Uffe. 
T irsdag den 28. marts: Kørejagt. Træning. NV. OZ1O P/OZ6LQ. 
Tirsdag den 4. april: Gåjagt. Træ ning. Moesgård. OZ1TI/-.
T irsdag den 11. april: Kørejagt. Turnering I. NV. OZ1ZD/OZ9BP.
Torsdag den 13. april: Møde. Fr. A lle 164.
Tirsdag den 18. april: Gåjagt. Turnering II. Moesgård. OZ9MJ/OZ8MV. 
Lørdag den 22. april: M olbojagt I. Kl. 19,30-22,00.
Tirsdag den 25. april: Kørejagt. Turnering II. NV. OZ7VP/OZ7GX.
Tirsdag den 2. maj: Gåjagt. Træning. Moesgård. OZ4VW/Uffe.
Tirsdag den 9. maj: Kørejagt. Træning. SV. OZ1DOB/OZ8ZA.
Tirsdag den 16. maj: Gåjagt. Turnering III. Moesgård. OZ1DP/OZ6LQ. 
Tirsdag den 23. maj: Kørejagt. Turnering III. SV. OZ1BSK/OZ1EN.
T irsdag den 30. maj: Gåjagt. Træ ning. Riisskov. OZ1ZD/OZ9BP.
Tirsdag den 6. juni: Kørejagt. Træ ning. SV. OZ9MY/OZ8MV.
Tirsdag den 13. juni: Gåjagt. Turnering IV. Riisskov. OZ1DOB/OZ8ZA. 
Lørdag/Søndag den 17.-18. jun i: Store Østjyske rævejagt.
T irsdag den 20. jun i: Kørejagt.Turnering IV. SV. OZ8LY/OZ1AXX.
Tirsdag den 27. juni: Gåjagt. Træning. Riisskov. OZ7VP/OZ7GX.
Tirsdag den 4. ju li: Kørejagt. Træning. SØ. OZ1DP/OZ6LQ.
Tirsdag den 11. ju li: Gåjagt. Træ ning. Riisskov. OZ1BSK/OZ1EN.
Tirsdag den 18. ju li: Kørejagt. Træning. SØ. OZ4VW/Uffe.
T irsdag den 25. ju li: Gåjagt. Træ ning. Riisskov. OZ7VP/OZ7GX.
T irsdag den 1. august: Kørejagt. Træ ning. SØ. OZ1BSK/OZ1EN.
T irsdag den 8. august: Gåjagt. Turnering V. Riisskov. OZ9MJ/OZ1AXX. 
Tirsdag den 15. august: Kørejagt. Træ ning. SØ. OZ4VW/Uffe.
Tirsdag den 22. august: Gåjagt. Træning. Moesgård. OZ9MJ/OZ8MV. 
T irsdag den 29. august: Kørejagt. Træ ning. NV. OZ4VW/Uffe.
Tirsdag den 5. september: Gåjagt. Turn. VI. Moesgård. OZ1ZO/OZ9BP. 
Tirsdag den 12. september: Kørejagt. Træ ning. NV. OZ1DP/OZ6LQ. 
Tirsdag den 19. september: Gåjagt. Træning. Moesgåed. OZ7VP/OZ7GX. 
Tirsdag den 26. september: Kørejagt. Træning. SV. OZ1DOB/OZ8ZA. 
Lørdag den 30. september: M olbo II. Kl. 19,30-22,00.
Tirsdag den 3. oktober: Gåjagt. Turnering VII. Riisskov. OZ1BSK/OZ1EN. 
T irsdag den 10. oktober: Kørejagt. Turnering VII. SV. OZ9MJ/OZ8MV. 
Tirsdag den 17. oktober: Gåjagt. Træ ning. Riisskov. OZ1DOB/OZ8ZA. 
Tirsdag den 24. oktober: Kørejagt. Træning. SØ. OZ1DP/OZ6LQ.
T irsdag den 31. oktober: Gåjagt. Turn. VIII. Riisskov. OZ7VP/OZ7GX. 
Tirsdag den 7. november: Kørejagt. Turnering VIII. SØ. OZ1DOB/OZ8ZA. 
Tirsdag den 14. november: Gåjagt. Træning. Riisskov. OZ1ZD/OZ9BP. 
Tirsdag den 21. november: Kørejagt. Træning. NV. OZ9MJ/OZ8MV. 
Torsdag den 23. november: Møde. Fr. Alle 164.
Tirsdag den 28. november: Skægjagt. Århus by.

Kort: Til gåjagterne anvendes et kort over Riisskov og et over Moesgård 
skov fra  G iber å som nordgrænse, vejen ind fo rb i skovriderhuset som 
sydgræ nse og M oesgård-Fløjstrup vejen som vestgrænse. Til kørejagt 
anvendes kort Århus 1314 IV, 1:50.000. Dette deles i 69 lodret, vandret 
gennem  18. Disse kaldes NV, SV, SØ og NØ. NØ bruges ikke.

G åjagt: På turneringsjagterne er kun V-ræven bemandet. På A- og V-ræ- 
ven er der kort som skal afleveres til V-ræven.

Ræve: G åjagt start kl. 20,00, s lut kl. 21,38, i 5 min. intervaller. Kørejagt 
start kl. 20,00, s lut kl. 21,38, i 10 min. intervaller.

S tartko rt: Gåjagt 25 kr. Kørejagt 25 kr. Begge 40 kr. Kort og tilm elding 
hos undertegnede. Jagterne køres efter EDR’s reglement.

Rævene er ansvarlige for, at der kommer ræve ud, og at de ligger efter 
reglem entet og på rig tig  kort. -  Så på gensyn i skoven, mosen e|ler ved åen. 
Evt. spørgsm ål pr. te lefon eller Holme repeater.

Århusrævene/OZ4VW.

Hoved bestyrelsesmed I.:
OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen 
R ingvejen 101, 9850 Hirtshals, 
tlf. (08) 94 22 24.

KREDS

9
FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: E lling gl. kom munekontor.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, M orris Christensen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.
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Vendsysselarrangement.
Tirsdag den 21. marts kl. 20,00:
OZ7YY holder foredrag om DX-jagt, contester og d ip lo 
mer på M osbjerg kro.

OZ3EVA - OZ6EVA - OZ9EVA.

HJØRRING

Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, 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. Hirtshalsvej 32, Vidstrup, 9800 
H jørring.
Kass.: OZ5DV, Ejner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jørring, tlf. (08) 92 74 01.
Afd. g irokonto : 6 23 99 27.

I henhold til afdelingens love afholdes ordinæ r generalforsam
ling den 25. april 1978 kl. 20,00 i afdelingens lokaler. Dagsor
den i henhold til lovene, herunder valg af bestyrelse og supple
anter. Forslag, der onskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være form anden i hænde senest 8 dage før generalfor
sam lingen. Reserver allerede nu denne aften, således at vi får 
valgt den nye bestyrelse med så mange som m uligt af medlem
mernes stemmer.

A fslu tn ingen på teknisk kursus og CW-kursus nærmer sig nu 
hastigt. Bestyrelsen ønsker alle kursusdeltagerne held og 
lykke ved de kommende prøver. Vi håber, jeres flid  vil blive 
belønnet.

Program :
Tirsdag den 21. marts kl. 20,00: Foredrag, Mosbjerg Kro. 
Tirsdag den 28. marts kl. 20,00: Klubaften.
T irsdag den 4. april kl. 20,00: Filmaften.
T irsdag den 11. april kl. 20,00: Klubaften.
T irsdag den 18. april kl. 20,00: Foredrag, Mosbjerg Kro. 
T irsdag den 25. april kl. 20,00: Ordinær generalforsamling. -  
(Se ovenfor).

l/y 73 de OZ1CVI, Jørn.

HADSUND

Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m otorkontor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: Mødeaften tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9,
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 23 42.

HOBRO

Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlbyvej 4, Hobro.
Møde: Hver mandag kl. 18,30-19,00 CW-kursus, kl. 19,00-21,00 
begynder-kursus.
Fmd.: OZ6UD, Peer Andersen, Karlbyvej 4, Karlby, 9500 Hobro, 
tlf. (08) 52 02 34.
Sekr.: OZ4SU, Tage Kristensen. Engsvang 6, Sdr. Onsild,
9500 Hobro, tlf. (08) 54 41 06.
Kass.: OZ6ZY, Tage Pedersen, Vester Alle 13, 9500 Hobro, 
tlf. (08) 52 28 71.

Onsdag den 29. marts kl. 19,30: Foredrag om antenner v/ 
OZ7CH. Foredraget afholdes i samarbejde med Ålborg afdeling
i k lubhuset Forchhammersvej 11, Ålborg.

l/y 73 de OZ4SU, Tage.

SKAGEN

Call: OZ9EVA.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9OW, Karl Erik Molbech, 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 Jorgen Bindslev, Ryttervej 42,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 58.

O rd inæ r generalforsam ling afholdes den 18. april på Sø
mandshjem met kl. 20,00. Dagsorden iflg. lovene. Eventuelle 
forslag må være formanden i hænde senest 8 dage fø r gene
ra lforsam lingen.

l/y 73 de OZ8CB. Carl.

ALBORG

Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 9000 Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ3MV, Dion Nielsen, Ritavej 17, 9000 Ålborg, 
tlf. (08) 14 45 14.
Sekr.: OZ1BQQ. Bent Pedersen, Bakkebo 4, 9240 Nibe.
Kass.: OZ5XD, Claus L indholt, Svenstrupvej 45,
9230 Svenstrup J., tlf. (08) 19 10 96.
Afd. g irokonto : 5 44 47 99.

Siden sidst er der blevet afholdt EGF, resultatet af den blev: 
OZ7SG blev valgt til formand, OZ1BPR blev valgt som bestyrel
sesmedlem, OZ1DYU blev valgt som suppleant til bestyrelsen 
og OZ3SF blev valgt til rivisorsuppleant.

Program :
Onsdag den 15. marts kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 22. marts kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 29. marts kl. 20,00: Foredrag i samarbejde med 
Hobro afd. OZ7CH fortæ ller om antenner og fødeledninger. 
Lørdag den 1. april kl. 14,00: Rævejagt. Træning. Det er på kort 
1216 I. Nibe.
Onsdag den 5. april kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 12. april kl. 20,00: Klubaften.
Lørdag den 15. april kl. 14,00: Rævejagt. Turnering. Det er på 
kort 1216 I, Nibe.
Onsdag den 19. april kl. 20,00: Klubaften.

Spørgsmål til OZ7CH's foredrag om antenner kan sendes til 
foredragsudvalget, det er OZ7QE og OZ5HP, og de vil gerne 
have dem i god tid inden.

På en af klubaftenerne vil der være et virksomhedsbesøg, 
hvor og hvornår er ikke fastlagt endnu, så det vil komme i re- 
peaternyt. De øvrige onsdage, der er alm indelig klubaften, ar
bejdes der på fæ rdiggørelse af kælderen.

Hver tirsdag kl. 19,30 bygges der d igitalvoltm eter og hver 
torsdag kl. 19,30 er der morsekursus. Endvidere er der startet 
to  interessegrupper, der vil bygge rævemodtagere og TV- 
d isp lays.

Vy 73 de OZ1BQO, Bent.

GRØNLAND

JULIANEHAB

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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Læsernes mening . . .
Loka la fde ling , e lle r hvad?
Jeg har just haft den, forhåbentlig sjældne og enestående, 
oplevelse, at blive nægtet adgang til en af EDR's »lokalafdelin
ger«. Som medlem af EDR og af anden lokalafdeling, finder jeg 
det sært, at man ikke lejlighedsvis kan besøge lokalafdelinger i 
andre dele af landet, uden at skulle melde sig ind i disse.

Helt konkret drejer sagen sig om, at undertegnede den 30. 
januar 1978, efter at være blevet inviteret af en anden amatør, 
bevægede sig fra Sengeløse til »Radioamatørernes Hus« på 
Thekla''e j, hvor Københavnsafdelingen har til huse. I flere år 
medens jeg boede i Kø benhavn, var jeg selv medlem, medens 
jeg nu er medlem af Roskilde afdelingen. -  Nå, men jeg nåede 
frem, og der viste sig at være både auktion og dørvogter! Denne 
kontrollerede, om man var i besiddelse af gyldigt medlemskort. 
A dskillige uden slap ind, men da jeg fortalte, at jeg bare var 
»gæst«, blev jeg form ent adgang, desforuden mindst en nyere 
am atør, der ikke fø r havde været på stedet og ej heller kunne 
indlades.

Uvæ gerligt tæ nkte jeg tilbage på alle de auktioner i Roskilde 
afdelingen, hvor vi altid sidder på skødet af hinanden, og ofte 
er lige mange medlemmer som ikke-medlemmer. De andre lo
kalafdelinger, jeg har gæstet, har også altid udvist en lignende 
gæ stfrihed.

Sporgsm ålet er fo r mig nu: Kan man kaldes en »lokalafde
ling« af EDR, hvis der kun er adgang for »lokalafdelingens« 
medlemmer? -  dette her drejede sig jo ikke ligefrem om nogen 
generalforsam ling.

Der kan fra min side kun gisnes om, hvorfor det går som det 
går fo r Københavnsafdelingen, og hvorfor Gladsaxe og Hvid
ovre har fremgang, men mig bekendt forøger man ikke aktivi
teterne og medlemstilgangen ved at begrænse adgangen.

OZ7IS, Ivan Stauning.

Kobenhavnsafdelingens bemærkninger til ovenstående brin 
ges i næste nummer. (Red.)

A ldersp rob lem et.
Efter i februar OZ at have læst indlæget om en, der var kommet i 
klemme med licensbestemmelsernes 14-års regel for erhver
velse af D-licens, kan undertegnede ikke lade være med at 
komme med en kom mentar til det.

E rfaringer fra de sidste års nye D-licenser, efter at den skrift
lige prove er indfort, siger én flere ting, nemlig at der kommer 
nogle med så ringe forudsæ tninger, at man skulle tro de havde 
trukke t deres licens i en automat. Endvidere kommer der nogle 
nye amatører, hvis faglige viden er i orden, men det viser sig 
desværre, at der blandt de mange meget unge amatorer, er 
mange, der er så umodne, at de ikke ved, hvordan de skal skabe 
sig overfor de andre medamatorer. Her skal det dog bemærkes, 
at der dog held igvis er undtagelser imellem.

Fornæ vnte giver sig udslag i f.eks. på 2 meter, i et utal af 
tom m e bæ rebølger, uslebne kommentarer og andet øregas. Af 
dette fo ler man sig som metider på 2 meter hensat til en anden 
børnehave. Undertegnede har sikkert ikke uret i, at der er 
mange, der gerne så aldersgrænsen hævet til 16 eller 18 år for 
at hojne tonen og afskaffe bornehavementaliteten, hovedsage
lig på 2 meter. -  En uheldig konsekvens af dette er desværre, at 
de få v irke lig t seriøse meget unge radioamatører bliver ude
lukket fra at dyrke deres interesse, ihvertilfæ lde indenfor TX- 
området, idet der jo ikke er nogen, der forh indrer dem i at have 
en modtager.

Med rod i ovennævnte forstår undertegnede godt P&T’s 
afslag i den konkrete sag.

OZ7YD. Ole B. Skipper.

Redaktionens bemæ rkninger:
M orseprovens bortfald fo r så vidt angår D-licens kunne evt. 
erstattes med en ob ligatorisk prove i stationsbetjening. Denne 
prøve kunne være afslutningen på et 10 timers kursus (evt. 
week-endkursus) og burde udelukkende afholdes i EDR-regi. 
Det er uom tvistelig t, at den dicip lin , der indøves under et 
m orsekursus mangler hos mange af vore meget unge med- 
am atører. der blot starter op uden andet kendskab til am atør
radio end en indkøbt plastic-spille.

OZ6PN.

Vedr. tra fik tæ lle re  m.m.
Efter at have læst vor formands nytårshilsen ogOZ6PN’sNyt og 
Noter, fø ler jeg trang til at kommentere disse skriverier.

C itat: Jeg v il ikke gå med til at nogle af vore skulle behøve at 
stjæ le fo ra t kunne bygge grej, det lader vi andre, som ikke kan 
se forske l på d it og m it om. _ Citat slut.

At vi naturligvis må protestere, hvis nogen vil gore os til tyve
knægte, det er da helt forståeligt. Men for det første omtales 
der i Ribe avisen ikke licenserede radioamatører, men kun 
radioam atører, så alene af den grund kan det jo ikke være os. 
Dernæst mener jeg, at man ved at reagere som man gør, ikke 
efterlever sin egen påstand om, at der er forskel på licenserede 
og ikke-licenserede radioamatører, og som sådan blander vor 
form and os altså sammen med de amatører, man gør så meget 
fo r at udskille  os fra.

Nuvel, der er naturligvis licensen til forskel på os og de 
andre, men at samme licens skulle gore en radioamatør til et 
mere hæ derligt menneske end han/hun måtte være i forvejen, 
vil jeg have min tvivl om, og skulle det alligevel være sådan, nå 
ja, så være hermed problemerne med vore krim inelle løst -  vi 
gor dem til licenserede radioamatører.

Det kan vel også med nogen ret hævdes, at hvis nogen vil 
gøre os til tyveknægte, skal vi vel ikke vaske beskyldningerne af 
os ved at læsse dem over på andre, som OZ ikke anerkender 
som radioamatører, og det er jo det, der står mellem linierne, 
fo r radioam atører er de, hvadenten OZ kan lide det eller ej, og 
det er jo iøvrigt nok fra den kant at EDR får mange af sine nye 
medlemmer.

Videre vil jeg citere fra OZ5RO’s leder. -  Citat: Nemlig spro
get på vel især VHF/UHF. . . Vi taler ikke om po litik , relig ion 
e lle r reklam erer fo r dette e ller h in t i æteren. -  Citat slut.

Her har vi igen, måske utilsigtet, denne fornemmelse af, at 
der deles op i grupper, klasser eller hvad man vil kalde det. En
hver der lytter på alle bånd ved jo udmærket, atd iskutioner, der 
næ rmer sig det politiske, relegiose eller reklamen, er nøjagtigt 
ligeså a lm inde ligt forekom mende på HF som på andre bånd, 
og skulle nogen være i tvivl, så bare lyt på diverse form iddags- 
k lubber. frokostk lubber eller e fte r-T V -k lu bbe r-p røv  at lytte på 
80 m, 20 m, 10 m m.m., og heller ikke her er sproget altid lige 
smukt.

Foranstående er naturligvis ikke af mig sagt for at forsvare 
d iskutionsem nerne eller sproget, men kun fo r at imødegå ten
denser til at dele os op i pæne og m indre pæne klasser, for det 
var na turligvis bedst at være omtalte foruden, al den stund, at 
det s trider mod reglerne.

Til slut må jeg bemærke, at hvis det er OZ5RO’s mening, at 
det arbejdsløshedsspøgelse, som han gerne ser manet i jo r
den, det ser vi andre også gerne, hvis det kan manes i jorden 
uden at der går po litik  i sagen, så var det måske en ide at over
lade losningen af dette problem til formanden, for måske har 
han ret, al den stund, at det jo ikke er blevet lost af vore valgte 
po litikere, endnu da. Jeg må medgive vor formand, at hans 
po litiske bemæ rkning ikke kom via æteren.

Må jeg som slutbem æ rkning have lov at sige, at jeg egentlig 
er meget godt tilfreds med EDR, blot vil jeg bemærke, at 
bladene i vort medlemsblad ikke burde være blanke, det skin
ner mig i ojnene fra natlampen, når jeg bruger OZ til at falde i 
søvn på.

OZ1II, Heinrich Schlie.
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