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M ate rialet til annoncerne skal væ re OZ3BH
i hæ nde senest den 20. i m åneden.
A m a tø ra n n o n c e r og a b o nnem ent:
EDR's forre tn in g sfø re r, G rethe Sigersted,
B orgm estervej 58, 8700 Horsens.
E fte rtryk af O Z's in dh o ld er tilla d t med tydelig
kildeangivelse.
E rhvervsm æ ssig udnyttelse må dog kun finde
sted m ed redaktion ens tilladelse.

UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

ASCII
L a n d s fo re n in g e n E ksp e rim e n te re n d e D anske
R a dioa m atø rer, EDR, s tifte t 15. au g u st 1927.
Adresse: Postbox 79, 1003 København K.
P o stq iro 5 42 21 16.
Å rsko n tin g e n te t til EDR udgør 120,00 kr. incl.
tilse ndelse af »OZ«. Ved indm eldelse betales et
in d sku d på 15,- kr. fo r tilsendelse af em blem m.v.
F orm and:
Ove B lavnsfeldt, OZ5RO,
O rdrupve j 96, 2920 C h arlotten lund,
tlf. (0 1 )6 3 74 25.
N æ stfo rm and:
A n ders H julskov Andersen, OZ1AT,
R ingvejen 101, 9850 Hirtshals,
tlf. (08) 94 22 24.
S e kretæ r:
Kjeld Petersen, OZ9QQ,
Solvej 2, G uderup, 6430 N ordborg,
tlf. (04) 45 86 25.
K a sse re r:
John Meyer, OZ1OQ,
S trandvæ nget 30, Sæ dding, 6700 Esbjerg,
tlf. (05) 15 17 20.
F o rre tn in g sfø re r:
G rethe Sigersted,
B orgm estervej 58, 8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
EDR's fo rre tn in g s u d v a lg :
OZ5RO. OZ1AT, OZ9QQ og Grethe.
F ore d ra g su d va lg :
Søren Boi Olsen, OZ4SO,
Sigynsvej 22, 3700 Rønne,
tlf. (03) 95 18 64, priv. (03) 95 13 24.
H a n d ica p u d va lg :
Svend Hansen, OZ3SH.
W alth e r Panitzsch, OZ3WP.
H jæ lpefond :
A n ders H julskov Andersen, OZ1AT,
R ingvejen 101, 9850 Hirtshals.
B idrag sendes til: g iro 23 88 77, EDR's Hjæ lpefond,
G olfparken, 9000 Å lborg.
H F -B u lle tin :
Bø rge Petersen, OZ2NU,
Bygaden 3, 9000 Å lborg, tlf. (08) 18 03 50.
Der sendes hver søndag k l. 9,00 DNT på 3680 +
K o p itje n e s te n :
Ejv. M adsen, OZ7EM, Sebber skole, 9240 Nibe.
T e kn isk udva lg:
Frede Larsen, OZ8TV,
Årsballevej 48, 3700 Rønne, tlf. (03) 99 91 77.
Q S L-bureau:
U d gående kort:
EDR’s Q SL-bureau,
B ox 20,
4800 N ykø bing Fl.

Indgående kort:
Børge Nielsen, OZ7BW,
S o lbjerghedevej 76,
8355 N y-Solbjerg.

V H F -udvalg:
O rla B. Petersen, OZ4EV, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg,
tlf. (06) 92 83 73.
Tryk: Jo h n Hansen B o gtryk & O ffset Aps,
S trandvejen 9, 5800 Nyborg, tlf. (09) 31 04 58.
A fle vere t til postvæ senet den 14. april 1978.
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Under RTTY-spalten kan vi i dette nr. af OZ læse, at bådeSverrige og Norge har givet tilladelse til benyttelse af ASCII-koden
ved udsendelse af RTTY, og da der samtidig er indsendt
ansøgning til vort Post- og Telegrafvæsen, må vi antage, at vi
også får den samme tilladelse.
Så langt, så godt - men hvad med alle de amatører, der ikke
har m ulighed fo r at anskaffe dataterminaler, keyboards m.v.
og fortsat hakker videre på deres gamle veltjente RTTYm askiner - vil de blive udelukket fra den eksklusive klub, der
arbejder med ASCII? Man må her stille sig det spørgsmål, om
initiativtagerne til indførelse af ASCII ikke samtidig påtager
sig et ansvar overfor de etablerede RTTY-amatører til at konstrurere kodeconverteren ASCII til RTTY og omvendt.
Spørgsm ålet bliver seriøst behandlet på et møde i Køben
havns afdeling den 1. maj og man må så blot håbe, at initiativ
gruppen også vil inform erer vest fo r Valby Bakke og ikke
m indst gennem OZ.
Hvad er det egentlig, der gør ASCII-koden så atraktiv frem
fo r RTTY alfabetet nr. 32? Fra gruppens side anfører man, at
keyboards, videoterm inaler m.v. vil kunne anvendes uden
større om bygning, at der er m ulighed for anvendelse af langt
større hastigheder og at der er væsentlig mindre risiko for
fe jls k rift ved QRM.
Som eksperim enterende amatør har jeg altid seten udford
ring i at anvende mange ting til noget andet end det de egent
lig var beregnet til, så hvorfor ikke ombygge en ASCII-kodet
term inal til RTTY også.
Hastigheden fo r RTTY, 45 baud eller for ASCII op til 1200
baud må vel være betinget af hvor hurtig opr. kan flytte fingerne på tasterne. Personligt foretræ kker jeg 45 baud ud fra
den betragtning, at arbejdsfrekvensen er optaget under hele
udsendelsen og ikke blot af et lynhurtigt kvidder efterfulgt af
en lang tom bærebølge.
Den um iddelbare fordel ved ASCII ser jeg i fejlsikkerheden,
ligesom koden med sine 8 bits giver flere teqnm uliqheder end
RTTY's 5 bits.
ASCII initiativet hilses velkommen, hvis det følges op af tek
niske a rtikle r og anden inform ation i OZ og EDR’s lokal
afdelinger.
OZ6PN
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Denne meget efterspurgte

Byggesæt til
500 MHz professionel
frekvenstæller
med krystalovn
og Indbygget
Kalundborg
tidnormal modtager

frekvenstæller er igen på lager
- så længe det v a r e r . . .

TEKNISKE DATA:
F re k v e n s tæ lle r FC44A-500
Frekvensm åling, periodem åling, opsum m ering, frekvensfort>ok3
s ta rt og stop fu n k tio n .

*
S ta d ig u d e n n o g e n fo r m fo r fo r d y re n d e m e lle m le d
k ø b e r d u 500 M H z fre k v e n s tæ lle r o g K a lu n d b o rg
tid n o r m a l m o d ta g e r til re n e n e tto fa b rik s p ris e r, d i
re k te fra d a n s k fa b r ik . -

Frekvensm åling:

5 H z -5 0 0 MHz

Følsom hed:
NYHED: nu med hybrid
in dgangsforstæ rker.

10 m V r m s til 150 MHz
15 mV ± 6 dB til 500 MHz

Indgangsim pedans:

1 M ohm (Prescaled 50 o h "

X -talsovn:

O pvarm ningstid 2 min.
X-tal 1 MHz
S ta b ilite t 2 0 ° C -3 0 ° C
max. 5 x 1 0"8

O g e n d d a m e d fa b rik s

g a ra n ti.

8 c ifre t lysdiode display.
M u lig h e d fo r ekstern styring af tim e base f. eks. fra en K ao-taoorg
tid n o rm a l m odtager.
K a lu n d b o rg tid n o rm a l m o dtager KR61.
(fo ru d s a t in dbygget i FC44A-500).

D a n s k k v a lite ts b y g g e s æ t, a lle p r in t e r
g e n n e m p le tte r e d e o g m e d lo d d e m a s k e +

KJ

k o m p o n e n t t r y k s a m t a lle IC 'e rn e s id d e r i
p la s tic s o k le r . D e r e r s e lv fø lg e lig o g s å fa -

Folsom hed:

75 uV

F rekvensstabilitet:
(lang tids)

1 0 '11 (faselåst)
10"8 (ude af faselås)

T e m p e ra tu rs ta b ilite t:

Faselåst op til 60°C

b r ik s g a r a n ti p å b y g g e s æ t.

Det ko m p le tte byggesæ t om fatter:

D e t k o m p le tte b y g g e s æ t til F C 4 4 A -5 0 0 k o s te r s ta d ig

U d fø r lig m o n te r in g s a n v is n in g .
O p b o r e t c h a s s is o g k a b in e t m e d s ilk e tr y k t fo rp la d e .

KUN 2.000,- kr. excl. moms.

O p b o r e d e g e n n e m p le tte re d e g la s fib e r p r in t.
4 7 IC 'e r m e d s o k le r
- s a m t a lle ø v r ig e n ø d v e n d ig e k o m p o n e n te r.

NYHED: K a lu n d b o r g tid n o r m a l m o d ta g e r til in d 
b y g n in g i a lle e k s is te re n d e fre k v e n s tæ lle re , fa s e lå s e r tæ lle re n s e g e t x -ta l til K a lu n d b o r g la n g b ø lg e 
s e n d e re n s b æ re b ø lg e , o g g iv e r d e rm e d en la n g tid s s ta b iiit e t p å 1 x 1 0 “ 1 '. M o d ta g e re n s fo ls o m h e d e r så
s to r , a t d e n u d e n v a n s k e lig h e d g iv e r fa s e lå s o v e ra lt
i D a n m a rk o g i s to r e d e le a f n a b o la n d e n e .

F æ rd ig s a m le t KUN 2.985,- kr. excl. moms.
D e t k o m p le tte b y g g e s æ t til KR61 m e d fe r r it a n te n n e
k o s te r KUN 685,- kr. excl. moms.
F C 4 4 A -5 0 0 fæ r d ig s a m le t + KR61 in d b y g g e t k o s te r

KUN 3.985,- kr. excl. moms.

F o rs e n d e ls e til G rø n la n d p å læ g g e s fo rs e n d e ls e s g e b y r 1 0 0 ,- k r. o g fo rs e n d e ls e til u d la n d e t p å læ g g e s
2 0 0 ,- kr. o g fo r e ta g e s k u n m o d fo r u d b e ta lin g pr.
b a n k c h e c k e lle r g iro .

OZ7YV
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Næste generation 2 m-grej.
A f O Z6I/6IA Knud Hansen, Biens A llé 16, 2300 Kbh. S.

FT 221 er et klart generationsskifte i forhold til
FT220. Trods ivrig bladren i OZ har jeg ikke
fu nd et et billede af den - annoncerne fo r den nye
viser den gamle udgave - men den har fået en vis
ydre lighed med TS 700. Åbner man låget er lig 
heden væk, FT 221 er bygget på et antal lodrette
p rin tk o rt med kantkonnektorer.
Den væ sentlige nyhed i diagrammet er den
faselåste sløjfe, der styrer en VCO om kring 134
MHz; VFO’en går fra 8 til 8,5 MHz som på den
gam le model - desuden er der g jo rt plads til en
stribe 8 MHz krystaller fo r faste kanaler.
Den krystalstyrede reference er stadig om kring
126 MHz, men i stedet fo r (drilagtige) 63 MHz
overtonekrystaller har man nu 14 MHz og 2
gange trip lin g . I denne oscillator ligger også
skifte t til repeaterspacing, og der er mulighed for
at kore »omvendt«.
I senderens næ stsidste trin er der nu en serie
tra n sisto r til am plitudem odulation og m odtage
ren har naturligvis fået AM -detektor.
Der er m ålt på tre stationer tilhørende 1AGX,
1BEH og 1CCO. De gav 16,5, 21 og 20 watt og på
3.5. og 6. harm oniske havde de alle 18 - 25 m ikrow att, altså knebent 60 dB nede. Derimod var
bla ndingsprodukterne og den hvide støj bedre
end fra FT 220; 134 MHz kom ud med max. 18 mV,
men fra 145,5 til 145,6 fandtes ± 150 kHz at være
ca. 70 mV. (100
i 50 ohm, elle r + 53 dB).

Den hvide støj fra FT 220 var virkelig hvid; ligem eget hvor i båndet senderen arbejdede, ville 4
mV til en næ rboende indeholde så meget støj, at
et 0,5 n-V signal (på 145,475) blive forringet.
FT 221 giver mere støj tæ t ved sin sendefre
kvens, men væsentlig m indre 1 MHz væk.
M odtageren er stort set uforandret, og det be
tyder god følsom hed i alle tre apparater: 0,25
klem spæ nding (0,5 [¿V EMK). Det betyder også
noget usymmetri i selektiviteten: 55/65 dB som
væ rst og 63/80 dB som bedst (ved FM).
Senderens taleklipper har det været nødven
d ig t at efterjustere, men det ender med et kom 
prom is: Klipperen sætter ind ved ± 5 kHz, men
hvis man går hårdt til miken, kan den alligevel
m oduleres ud til ± 10 kHz.
TS 700 G kom m er ikke en generation efter TS
700, det er bare en yngre søskende der har fået
ekstra finesser. Kalibratoren giver nu markering
fo r hver 100 kHz; den bliver startet fra squelchknappen, og med den ledige vippeom skifter kan
S-m eteret skiftet om til centermeter.
HF-gain er flytte t sammen med LF-volumen i
en dobbeltknap og der er så blevet plads til en
o m skifte r med »omvendt spacing«. Squelchen
har nyt kredsløb, men da jeg ikke har haft de to
m odeller side om side vil jeg ikke her vurdere
forbedringen.
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Følsomheden skal også være forbedret, data
bladet fo r den ny udgave lover 0,25 ^V for SSB og
CW, 1 (xV fo r AM - altsammen 10 dB signal/noise
(S/N); det gamle datablad sagde: under 0,5 nV
SSB og CW; under 2 i^V AM. FM-følsomheden
loves til 1 ¡.tV fo r 30 dB S/N, mod tidligere: u n d e rl
UV fo r 26 dB S/N.
Det er vanskeligt at se meningen med dette
spring i S/N; 10 dB er et acceptabelt støjindhold,
ca. 30 %, og bliver det ringere, skal man spidse
ørerne ganske meget. Men hvem har interesse
fo r en fo ra nd rin g fra 5 til 3 %, og forresten, % af
hvad? Vi ved jo ikke, hvor stort et sving han
m odulerer med, og selvom vi vidste, er det allige 
vel ubrugelig inform ation, fo r vi oplyses ikke om
m odtagerens restbrum, er det 32 eller 62 dB ved
1000 |iV?
Efter at have målt 3 af de nye stationer, num 
rene 330371 - 350719 og 351061, fandt jeg fø l
som heder 0,25 til 0,3 ^V ved FM og 0,1 ^V ved CW
og SSB (klem spæ ndinger).
Selv om specifikationen er strammet, ligger
følsom heden altså under det der er lovet; men
der ligg er den ældre TS 700 da også.
H arm oniske og blandingsprodukter fra de 3
sendere er som fo r de 4 i OZ juni 76: ok for
harm oniske, noget vekslende fo r blandinger.
Den hvide støj 50 kHz ude er stort set halveret, 5,5
og 7 dB med 10,12 og 17 dengang. B lokdia
gram m et er uændret. (OZ juni 76). 5QL, 1BDZ og
1CFK har udlånt stationerne.
ICOM var sidst i rækken med »kan det hele«stationer, og IC 201 er nu fu lgt op af IC 211 E. I
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øjeb likke t har jeg kun måling på een 211 og der
fo r iler jeg med at bringe resultater fra IC 201, no
2163 - 3904 - 4300 - 4602 og 5219. FM-følsomheder: 0,28, 0,4, 0,3, 0,25 og 0,3 uV klem fo r 12 dB
SINAD (Signal to Noise And D istortiom . Naboselektiviteter; 76/82, 73/73, 75/75. 75/82 og
70/76 (FM i 25 kHz afstand). Sendeeffekter: 13,4,
14,5, 12, 12,5 og 13 watt. Harmoniske: alting
under 3 fiW (66 dB); kraftigste blandingsproduk
ter: 130, 80, 40, 0 og 17 \i\N.
Den hvide støj fra IC 201 er lidt speciel, den er
nem lig værst ca. 200 kHz på hver side af frekven
sen. Der er ingen tvivl om, at denne stoj kommer
med lokalfrekvensen 134 MHz; der findes nemlig
tilsvarende støj i modtageren, således at der
uden besvær kan være kraftige stationer i nabo
kanalerne, - men hvis samme stationer flytter 150
elle r 200 kHz væk, skal det signal du v il høre,
være 2 - 3 S-grader kraftigere end før.
Bemærk, at Yaesu/Som merkam p med FT 221
er gået fra blandingssyntese til VCO-system og
har forbedret senderstøjen, mens ICOM med IC
201 er gået m odsat vej og har fået et helt nyt støjbiIlede (IC 211 E er igen med VCO ligesom 210 og
225).
Når IC 201 skiftes mellem den høje og lave del
af båndet er der forskel på støjen; 3904 og 4602
havde 6 dB mere under 145 MHz, og man skal nok
søge fejlen i 15,239 MHz krystallet eller dets skif
tediode, evt. i skæv tuning af de tre doblere før
blandingen med VFO.
Stationerne tilhø rer 5DH, 1BFI, 4QI, 1AIQ. og
1CGP.

—o o —

HF

MX

MF
10,7

MX

MF
45 5
LF

D-

LF

ESB
MF
10,7

BF
1 2 1,91 5
12 2,915
122,315 RER

VFO

BF

MX

■2

•2

■2

PM

XO

IC 201

172

OZ APRIL 1978

S enderens bæ rebolge må kom m e in d med de viste niveauer,
n å r vi a cce pterer s to js tig n in g 6 dB (fra 25 % til 50 % stoj) i en
m o d ta g e r på 145,475. Bedste og ringeste m åling er vist.

A n dre undersø gelser.
I bladet cqDL 10/76 har DL1BU undersøgt IC 201
(og andre) på endnu flere punkter. Stationen ro
ses fo r det bedste splatterfiIter og de mindste
nø gleklik blandt alle prøvede. Senderstøj har
G unter m ålt i 20 og 100 kHz afstand og IC 201 er
den eneste der støjer et par dB mere 100 kHz ude
end 20 kHz ude.
De samme stationer er noteret fo r at give har
m oniske af 72 MHz og denne oplysning er der
grund til at supplere.
Som det ses af blokdiagram m et forekom m er
72 MHz slet ikke norm alt i stationen men jeg har
set samme fejl på M ulti 2000 no 34132 og IC 201
no 5219 og jeg ser det undertiden på CQM 713.
3DV i H jorring har berettet om sin FT 220, at den
g ik 2 km væk til en station på 72,450 hver gang
5DV sendte på 144,900.
Tilbøjeligheden til at lege frekvensdeler af
hæ nger af transistortypen; CQM 713 drille r kun
når TX er fo rke rt trim m et, Multi 2000 skulle have
et dæ mpeled på en driverkollektor.
IC 201 no 5219 kom til mig med den oplysning,
at den generede radio og svensk TV. Gennem et
50 ohm dæmpeled blev den tilsluttet en spek
OZ APRIL 1978

trum analysator, og det viste sig, at den virkede
som tredeler ved kold tast og strålede kraftigt på
48 og 96 MHz. Når man så holdt en rigtig lang
enetale, blev de 2 frekvenser uldne, bredte sig ud
til et støjtæ ppe der gik fra 30 til 120 MHz og efter
hånden samlede sig til en veldefineret stråling på
72 MHz.
Fejlen blev helbredt ved at dreje shunttrim m eren mellem driver og PA lidt ind og serietrim meren lidt ud; ganske vist faldt output fra 13 til 11
watt, men det har man da råd til at ofre.
IC 211 E kom m er med i denne ombæring. Man
dag var alt det ovenstående fæ rdigt - torsdag
kom 1DLM og fredag 6PU med deres stationer,
1CGO havde været her.
Først må man glæde sig over, at ICOM er gået
tilbage til VCO og dermed kommet bort fra en
masse hvid støj. Det ser ud, som Trio er de
eneste, der får blanding til at køre pænt.
S tationerne har nr. 2034 - 2722 og 2832, de gav
1 3 -1 5 og 14,5 watt FM, og kunne nedreguleres til
0,4, 0,6 og 0,7 w att i FM -stilling. I 2034 var 1010
MHz den kraftigste uønskede med 1,3 uW (- 70
dB), i 2722 og 2832 var det 435 MHz med 5 og 2
173
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uW (- 65 og - 68 dB); 134 MHz var 0,6 2 og 0,5
(73, -68 og-74 dB svarende til 5,5,10 og 5 mV over
50 ohm).
Taleklipperen var indstillet ret nøje; en svag
usym m etri gav + 5,1 kHz, men 4,8 kHz ved kraf
tig tale.
Følsomheden fo r FM-signaler var 0,25,0,25 og
0,2 |xV klem spæ nding (0,5,0,5 og 0,4 EMK) ved 12
dB SINAD; i 25 kHz afstand var selektiviteten 75,
78 og 75 dB - ens til begge sider - og i 50 kHz
afstand; 80, 85 og 80 dB. Der var spejl på F-910
kHz, ca. 75 dB dæ mpet og på F-21,4 MHz, ca. 70
dB.
Interm odulationen (2-signal) er noteret som
58, 68 og 69 dB og det giver mig anledning til at
efterm åle 2034 ved et senere tilfæ lde, for at se om
H F-reguleringen har været forkert. Følsomheden
ved CW (ESB) var 0,2 til 0,3 (iV EMK.
En uheldig ting (ved 2832) var S-meter kali
breringen; 4,4 iiV gav S 9 og allerede ved 7
viste m eteret 20 over 9, og ved 23 ^iV 40 over 9 . 1
den anden ende falder meteret fra 9 til 2 ved et
fald fra 4,4 til 2,3 ^.V - små 6 dB.
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IC 211 E

Når man var rigtig ond ved 2832 og belastede
den med standbølgeforhold 4, gik senderen i
selvsving med kraftige forstyrrelser 100 og 200
kHz fra frekvensen.
Væ gt og størrelse er m indre end fo r FT 221 og
TS 700 og blokdiagram m et afviger mest ved den
m eget store integrerede kreds, der erstatter
VFO’en og kunne give stof til en hel artikel fo r sig.
Afstem ningsknappen drejer en hakskive, som
giver lys og mørke på to fototransistorer. Lys
glim tenens ræ kkefølge angiver, om frekvensen
skal op eller ned, og glim tenes antal angiver hvor
meget.
Der er to hukomm elser, som får im pulser fra
disse lysglim t; norm alt stiller man dem til 600 kHz
forskel og har repeaterspacing, men de kan s til
les hvor som helst i båndet. Frekvenserne kan
også styres gennem et m ultistik, og 6PU har lavet
en tilsats med trykknapvalg og scanning.
Hvis stationen bliver strømløs, starter den næ
ste gang fra 144,000; den h ardigital-display og er
d e rfo r ikke anvendelig fo r blinde amatører, -men
ellers er den jo dejlig.
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SPØRG EFTER EMOTO ROTORS de holder!

$KENWOOD

2 m FM TRANSCEIVER
80 KANAL SYNTHESIZER

Kr. 2595,-

TR 7500 W
★
★
★
★
★
★
★
★

80 kanaler, 144.000 til 145.975
i 25 kHz spring, let at betjene.
Led d isp la y 00 til 39.
P lu s/m in u s 600 kHz.
10/1 W output.
T oneopkald 1750 Hz.
10 dB RF attenvator.
0,4 uV fo r 20 dB.
Sm art m oderne design.

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

R ing eller s k riv efter b ro c h u re r og prisliste.

WERNER RADIO
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■ OTTERUP - (09) 82 33 33 - ozsbw
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Om at undgå CHIRP
A f OZ1ECB, A rne A ndreasen, St. St. B lichersgade 12, 8000 Århus C.

At ch irp er et problem , ikke m indst fo r mange
begyndere, kan man overbevise sig om ved at
lytte b lo t få m inutter på HF-båndene, og det lyder
da m eget hyggeligt med den kvidren, men ikke
alle holder af fugle. Hvad kan der gøres?
C hirp opstår ved nøgling af oscillatoren, idet
denne næsten uvægelig vil drive lidt når strøm 
men sluttes, hvorfor det er en dårlig idé at nøgle
dette trin. Når man alligevel nøgler oscillator
såvel som PA-trin i de begynderkonstruktioner
man ser i OZ, skyldes det nok, at man på denne
måde bliver fri fo r at mure sin oscillator inde. Den
bedste løsning ville nemlig være at lade oscillato
ren køre hele tiden, og så nøgle i efterfølgende
trin. Det er im idlertid vanskeligt at skærme oscil
latoren så godt, at der ikke sker indstråling i m od
tageren. Aha, hvad så hvis man lige inden udsen
delsens begyndelse startede oscillatoren med en
kontakt, og så bare nøglede PA-trinet?
Her kom m er dovenskaben ind, fo r det ville jo
være rart, hvis oscillatoren selv kunne finde ud af
at starte ved udsendelsens begyndelse, og holde
op igen lige så snart man var fæ rdig med at
sende.
Form uleret i et blokdiagram fås, (fig. 1):

dingen over Ci overstiger diodens zenerspænding begynder der at gå strøm i relæ 1 ’s spole, R i,
og relæ 1 træ kker. Herved kortsluttes zenerdioden, og strømm en til relæ 2 sluttes.
Idet relæ 2 nu træ kker, afbrydes den strøm der
er ved at oplade C i, og samtidig sluttes strøm 
men til oscillatorrø ret. Da dioden nu er kort
sluttet, kan Ci u hindret aflade gennem relæ 1’s
spole R i, og denne strøm holder relæ 1 trukket,
in d til spæ ndingen over Ci når under relæ 1’s
holdespæ nding. Når det sker, går relæ 1 tilbage
til udgangsstillingen, oscillatoren standser, og
det hele er parat til at begynde forfra. Hvis ud
sendelsen ikke er afsluttet, aktiveres timeren lyn
h u rtig t igen, og imens holdes oscillatoren i live af
C 3.

Kontakten k slutter strømmen til oscillatorrøret
når nøglen trykkes ned første gang, og vedbliver
sluttet i fx 4 s e c . hvorefter den afbrydes. Hvis man
nu ikke er fæ rdig, sluttes den blot igen i yder
ligere 4 sec. osv.
Man ville da opnå, at der m aximalt kunne være
ind stråling i m odtageren i 4 sec. efter sidste tegn.
Det fæ rdige diagram ses i fig. 2.
Tim eren aktiveres når nøglen trykkes ned før
ste gang, idet Ci lades h urtigt op. Når spæn
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Hvad har vi fået ud af det? Kun det første tegn i
hver periode bliver skævt, vi er altså blevet fri for
vores chirp.
Hvad har vi måttet betale? Det siger sig selv, at
man ikke kan lytte mellem tegnene, lige som at
m odtageren vil kunne have en efterdødtid på
max. 4 sec. afh. af hvor i aktiveringsperioden
udsendelsen er afsluttet. Nu kan man im idlertid
gøre afladningstiden fo r Ci lille ved at gøre R3
større, det betyder så til gengæld at timeren skal
aktiveres et større antal gange indenfor samme
udsendelse, med et større antal skæve tegn til
følge. Dette sidste forhold må altså blive et kom 
p rom is mellem hvor lang en dødtid og hvor
OZ APRIL 1978

m ange skæve tegn man vil acceptere. Jeg har
fu n d e t en aktiveringstid på 4 sec. passende.
Denne lille tim er blev lavet til den lille sender
OZ7HU havde i OZ maj 68, og har med væ rdierne i
diagram m et givet et godt resultat, man man kan
selvfølgelig bruge andre, hvis man ønsker til
pasning til DC-niveauerne i en tran sistoro pstil
ling. Hvis man væ lger to ens relæer skal R4 være
lid t m indre end R3.
C2 fungerer sammen med Rs som gnistslukker,
da relæ 2 ellers bræ nder sammen.
Kom m entar: Det er ubetinget god underhold
ning at lave denne tim er, og jeg synes det ville
være godt, hvisen eller anden der har forstand på
de dele, ville lave den med IC-elementer og
kom m e med det i OZ.
PS. Hvis man ikke ønsker at timeren skal være
refraktæ r (um odtagelig) i afladningsperioden
kan man bare kortslutte mellem punkterne A og
B. Timeren vil da læse på det sidst sendte tegn i

RIVEGILDE!

TONNA

F9FT /Tonna's VHF/UHF antenner an
vendes over hele verden. Med in tro d u ktio n s p ris e rn e I denne annonce, burde
de vel også kunne sæ lges i Danmark?
A lle type r er af a lum inium og an tikorosionsbehandlede, alle beslag galvani
serede. Fødeim pedansen er 50 ohm,
men de r kan leveres I 75 ohm. Sam
m e nlign disse letvæ gtsantenner med
a n dre tilsvarende typer. Det er jo ved at
væ re antennevejr!
BAND

TYPE

G AIN'

VÆGT

PRIS

BOM

2 m 14 dBi 1.3 kg 3.3 m 145 kr.
9 el. Yagi
2 m 17.8d Bi 4.4 kg 6.4 m 290 kr.
16 el. Yagi
2 m 14 dBi 2.0 kg 3.5 m 260 kr.
2 x 9 el. X-bom
70 cm 17 dBi 1.1 kg 3.2 m 165 kr.
19 el. Yagi
70 cm 19 dBi 2,6 kg 4.6 m 235 kr.
21 el. Yagi
2 x 1 9 el. X -bom
70 cm 17 dBi 1.8 kg 3.3 m 275 kr.
9 + 1 9 el. X -bom
2/70 14/17 1.9 kg 3,5 m 275 kr.
*dBi = dB m ålt over en isotropantenne. Hvis dipol ønskes
som reference (dBd), træ k 2,15 dB fra de opgivne tal

stedet fo r det første, og behøver da ikke springe
ud fo r at læse om man er fæ rdig. Der bliver såle
des ingen skæve tegn overhovedet, og det kan da
være en fordel at gøre afladningstiden lille. Jeg
har sat en kontakt over de to punkter, så jeg har
begge m uligheder. Hvis man bestemmer sig for
den sidste løsning alene, kan man spare relæ 2,
og man kan bare lade relæ 1 slutte strømmen til
o scillatoren.

E

S

S

440
500
500
290
395
645

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

M

tM

j

A ccu -ke y igen . . .
Det er en skam, at OZ ikke har m ulighed for at
bringe farve-dybtryk på nogen af sine sider.
Ellers kunne jeg have frem sendt et foto af mig
selv med gloende ører, da jeg fik brev fo r nylig fra
OZ5XE, som har bygget Accu-key påVero-board.
Hans nøgle virkede slet ikke, før han ved sam
m enligning med det amerikanske diagram fandt,
at »U3A ikke får reset-signal« i henhold til dia
gram m et i OZ. Han har lagt en »lus« mellem pin 3
og 11 på U3. Problem et opstår ikke fo r dem, der
benytter printet, hvor sagen er i orden, men tak
OZ5XE.
OZ2LY har kureret HF-problemer, når nøglen
bruges på 15 og 10 meter ved at indsætte en lille
HF-drossel (evt. en halv snes vindinger) i serien
med »keyer out« samt afkoble med én nF. Måske
skulle du afkoble netledningen i strøm forsynin
gen med et par nF også.
P rintbe stilling e r fortsæ tter med at komme, så
jeg prøver at skaffe flere igen.
Vy 73 de OZ5RM.

L

TURNER MIKROFONER
+ 2 (den blå) ...............................................................
+ 3 (den grå) .................................................................
+ 3B (do. sort med 6-leder kabel) ...........................
M + 2 (håndm ike) .........................................................
M + 3 B (håndm ike m. 6-leder kabel) .......................
EXPANDER 500 (m. kom pressor og meter) .........
På Tu rne r - 10 % til licenserede amatorer.

H

i f/

fy

/
—i

A lle p ris e r e r in c i moms, men excl. fragt.

STAUNING
O Z 7 IS
G ir o 9 31 8 6 58

B a r th o lin s tr æ d e 20
2 6 3 0 T å s tru p
T lf. (0 2) 52 3 3 14 e ft. 16
OZ5RM m o dtag er dagens post om Accu-key.
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SE DET STORE UDVALG I HUNDESTED (lagervarer)

V F O -styret 144-146 MHz,
repeat og om vendt repeat
Kr. 5.295,00
(S -m odel med digital
kr. 6.295,00)

300 W in cl. pow er
Kr. 8.790,00

V H F -transceiver m /d ig ita l,
P L L-styret 144-146 MHz,
25 kHz kanalafstand,
repeat og om vendt repeat,
1 og 10 W - 12 VDC
Kr. 2.595,00

KENW OOD TS 7400A
V H F -transceiver m /d ig ita l,
y P L L-styret 144-146 MHz,
5 kHz kanalafstand,
repeat og om vendt repeat,
10 og 25 W - 12 VDC
Kr. 3.695,00

D IS C O N E -antennen (ve rtika l)
40-700 M Hz uden ju sterin g,
letvæ gt-antenne,
tils lu tn in g fo r PL259
- lig e til at sæ tte på m astrør
Kr. 150,00

A TLA S 210X
H F -tra nsceive r m / 5 bånd,
300 W U S B /LS B /C W ,
12 VDC. Den lille og
m eget e ffektive HF-station
til hjem m e og i b il/b å d
Kr. 5.895,00

STAND AR D 146A
m ed taske
V H F -transceiver m /5
kana ler m ontere t m.
145.500+550. 2 W.
tils lu tn in g fo r udven
d ig antenne og m i
krofo n.
Kr. 1.675,00
(m /N I-C A og lader
kr. 1.900,00)

D EM O -apparater:
IC 2 2 A V H F FM 23 k a n a le r ...................... kr. 1.395,00
IC 2 1 0
VHF
FM
m /V F O ,
12 V D C /2 2 0 V A C ........................................ kr. 3.100,00

ANTENNER
- v i h a r a ltid e t s to r t u d v a lg i a n te n n e r til HF, V H F og
U H F s a m t r o to r e r m e d b e tje n in g s b o k s .
F. e k s .:
H U S T L E R 2 x 5 / 8 V H F G P ..........................

k r. 59 5,00

1 /4 m o b ila n te n n e m /f o d V H F ..................
5 /8 m o b ila n te n n e m /f o d V H F ..................
H F - m o b ila n te n n e 5 b å n d ..........................
V H F -b e a m 4 e le m e n te r ........................ ..
V H F -b e a m 8 e le m e n te r ...............................
1 /4 G P V H F .....................................................

k r.
k r.
k r.
k r.
k r.
k r.

90,00
100,00
90 0,00
145,00
185,00
157,50

5 /8 G P V H F .....................................................
1 /2 R IN G O -G P V H F 3 % d B ......................
F o r læ n g e t R IN G O V H F ...............................
1 /2 R IN G O 10 m ............................................
H F G P 10, 15 o g 20 m .................................

k r.
k r.
kr.
kr.
k r.

227,50
205,00
29 5,00
31 0,00
49 5,00

H F -b e a m s i m a n g e s tø rre ls e r.

K P 2 0 2 V H F 6 k a n a le r m /6 k a n a le r
b e s ty k k e t, N I-C A o g la d e r, 2 W ........... kr. 1 .295,00
T S 7 0 0 V H F ................................................... kr. 4.0 95,0 0
B E L C O M 10 W U S B V H F V FO ,
12 V D C ............................................................ kr. 2.1 00,0 0
S R C 4 3 0 U H F FM 13 k a n a le r,
h e r a f 4 b e s ty k k e t ........................................ kr. 2.2 95,0 0
S R C 4 3 2 U H F h å n d a p p a r a t 2 W ........... kr. 1.595,00
K E N W O O D tr a n s v e r te r T V 5 0 2 ............. kr. 1 .5 95,0 0
S R C 8 2 8 m . b æ re ta s k e ............................. kr. 2.8 50,0 0
S lo w S c a n 7 ” 2 2 0 V A C ............. ......... kr. 1.5 95,0 0
T H 3 J R H F a n te n n e 10, 15 o g 20 m . . . kr.
7 0 0,00
- o g m e g e t a n d e t! - o g s å i H F -tra n s c e iv e re .
S tik , k a b le r, T V , ra d io e r, m ik ro fo n e r, te le fo n r ø r m e d
h o ld e r o g m e g e t a n d e t!
O B S : V i y d e r e n e ffe k tiv g a ra n ti p å a lle a p p a r a te r o g s å b r u g te . V i k la re r a lle re p a ra tio n e r in d e n fo r
n o g le få d a g e !

Med venlig hilsen
OZ1AJO, Sten Christensen og OZ9ZU, Nils Au ndal.

Alle priser er incl. 18 % moms.
F o r r e tn in g e n e r å b e n T O R S D A G , FR E D A G o g
L Ø R D A G s a m t e fte r a fta le .
T e le fo n e n s v a r e r h e le u g e n (d a g o g a fte n ).

N ø r re g a d e 39, 3 3 9 0 H u n d e s te d
T e le fo n (03) 3 3 90 80
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Et besøg på OZ4IR’s museum.
A f OZ3DN, Bent Sørensen, Dam gaardsvej 13, 3460 Birkerød.
I årene efter den anden verdenskrig fik mange af
radioam atørerne i Europa lejlighed til at stifte
næ rm ere bekendtskab med forskellige form er
fo r m ilitæ rt radioudstyr. I første omgang natur
ligvis med henblik på at bruge udstyret på ama
tørbåndene, men selvfølgeligt skulle vi skille tin 
gene ad og se, hvad der var indeni- som alle
drenge. Der var mange nye kredsløb, vi aldrig
havde set før, mange dobbeltudnyttelser af rø
rene, mange mærkvæ rdige om skiftere- men ef
terhånden, som der dukkede diagramm er op,
hjalp det på forståelsen.
Men sam m enlignede man de forskellige natio
naliteters udstyr, afspejlede der sig også natio
nale træ k i udførelsen. For amerikanernes ved
kom m ende var det tydeligt, at man satsede på
»brug og smid væ k«-princippet. Hver enhed m odtager eller sender-kunne lige trækkes ud og
skiftes, hvis den gik i stykker og der var ikke ofret
mere end det mest nødvendige på stabilitet og
kvalitet, så man uden fortrydelse kunne smide
hele enheden bort uden at behøve at tænke på
reparation.
Som en diam etral m odsæ tning hertil byggede
tyskerne deres udstyr. Det skulle tydeligvis bestå
i et tusindårsrige. Det skulle være førsteklasses
m aterialer og der blev udgivet nøje beskrivelser
af vedligeholdelse, reparationsforskrifter m.m.
En lang række af disse modtagere fungerer
stadigvæ k rundt om kring i amatørkredse, og hvis
det kniber, kan man godt få sig en QSO på AM
eller CW med dette gamle udstyr.
Vi, der var store drenge dengang i slutningen
af fyrrerne, glem m er ikke den glæde, der var fo r
bundet med de nye små rør, man kunne bygge
med, RV12P2000, RV24P700 og hvad de ellers
hed. Endnu kan jeg huske glæden ved at få en
»W alkie-talkie« med 2 stk. P700 til at virke. - Det
var sandeligt noget andet end A409, CF7 og når
det skulle være fin t, EF9 eller EBC3, som vi ellers
havde brugt.
Men ellers gik det ud på at få det udstyr, vi
kunne få fat i, til at virke. Et af de mest udbredte
sæt var den sender/m odtager, som gik under
navnet »tanksættet« - af forståelige grunde.
Det dækkede 10meter området og var lige til at
sætte strøm til, enten fra en 12-volt akkum ulator
gennem de to roterende omformere, der leverede
henholdsvis 120 volt til modtagerens anode
spæ nding og en hel masse volt til senderen -e lle r
via en hjemm elavet netdel fra 220 volt nettet
OZ APRIL 1978

(Hvor var de heldige, de, der boede et sted, hvor
der ikke var jævnstrøm, men vekselstrøm, som
man kunne transform ere lige derhen, men ville
have det).
Nå, kære venner, det var ikke meningen, at vi
skulle fortabe os i fortiden.
Men der er nogen, der dengang blev så optaget
af dette radioudstyr, at de aldrig rig tigt kom fra
det igen - selv hører jeg til en af dem - men det,
jeg gerne ville berette om, er at der i Hillerød bor
en radioam atør, Ebbe hedder han, OZ4IR, måske
af nogle kendt som OX3IR, idet han har været
aktiv mange år fra Grønland.
OZ4IR er en seriøs samler af tysk radioudstyr
fra perioden op til 1945 og han har indrettet et
helt værelse i sit hus som en slags museum, hvor
han har u dstillet en masse forskellige eksempla
rer af udstyret fra dengang.
Vi kiggede indenfor hos Ebbe fo r at tage nogle
billeder, så vi alle kan få del i herlighederne.
Det nyestefund varen panoramamodtager, der
blev brugt til at overvåge aktiviteten i området
146-250 MHz.

Bagved panoram am odtageren kan man skimte
en »Volksempfänger«. Denne model dækker
m ellem - og langbølge og er bestykket med AF7
og RES 164.
På hylderne står der mange forskellige ting.
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Fjerde hylde viser til venstre en Radione-kortbølge-m odtager, 1 ,5 - 2 5 MHz og to forskellige
udgaver af samme sender/m odtager-type, hver
med sit frekvensom råde, Fu Spr a og Fu Spr f.
Begge ligger om kring 20-21 MHz.
Nederste en sender, Lo 40 K 39. Den dækker
både 20, 40 og 80 m områderne og har været
m eget udbredt blandt amatører.
Til fuld forståelse af bogstavkoderne skal det
siges, at forkortelserne Lo og Ha står for fabriksnavnene Lorenz og Hagenuk.

På øverste hylde står der til venstre en Lo 1 UK
35, en sender/m odtager på om kring 35 MHz, an
vendt på hurtigbåde.
Til højre herfor står der en Ha 15 K 42, også en
sender/m odtager, der i sin tid var populæ r fordi
den dæ kkede 80 meter-området.
Så står der en 15 W SEb, der dækker både 40 og
80 m.
I m idten på næste hylde står der en MW Ec, der
på grund af sin selektivitet - den har et dobbelt,
variabelt krystalfilter - har været meget brugt
som 2. m ellem frekvensforstæ rker, lige til højre
fo r den står der et eksemplar af den lille sender/
m odtager Kl Fu Spr d, der dækker området 32-38
MHz.
De besynderlige bogstavkom binationer dæk
ker selvfølgeligt over noget, der fo r en tysker er
let fo rståe lig t - i det ovenstående er vi stødt på en
15 Watt Sende-Empfånger, model b, en /MittelWelle Em pfänger, type c og sidst på et KleinFl/nk-S prechgerät, type d. Sidstnævnte går i
daglig tale under navnet Dorette, vistnok bevaret
fra den tids kælenavne.
På tredie hylde står blandt andet det før om 
talte tanksæ t, der består af senderen 10 W S c og
m odtageren UKW E e. Det dækker et område, der
om fatter am atørom rådet på 10 m.
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Der er en del af modellerne, der ikke er så
sjæ ldne som andre. Men så ligger der naturligvis
en u d fo rd rin g i at finde de pæneste eksemplarer
til museet.
Her ser vi et meget velbevaret sæt, modtagerne
er fu ldstæ n d ig t, som da de kom ud fra fabrikken.
Det er de små terningform ede sendere og
m odtagere, der benyttes i flyvemaskinerne, et
langbølgesæ t: E 10 L og S 10 L, mens kortbølge
sæ ttet n aturligvis hedder: E 10 K og S 10 K. En til
hørende blindflyvningsm odtager hedder EZ 6 den er jeg selv på jagt efter!
Da vi havde set alle herlighederne, ringede
Ebbe ned - naturligvis på en felttelefon - og
sagde, at nu var vi på vej ned til kaffen.
Der fo rtalte han om, hvordan han bliver ved
med at købe og bytte - et eller to eksemplarer af
hver type er målet, og det er måske nok overflø
d ig t at nævne, at han vil være glad for at høre fra
alle, der kan hjæ lpe ham med nye ting. Det behø
ver ikke at være hele sendere eller modtagere,

løse dele er der også brug for. somme tider kan
det endda ske, at den del, der er pillet ud af en,
der ville bygge noget om, dukker op og atter
fin d e r sin o riginale plads.
Hjælp Ebbe, hvis I kan: OZ4IR, Ebbe Pedersen,
Holm egårdsvej 26, 3400 Hillerød, tlf. 03-25 05 18.
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En ballon for antenner til 2 m.
A f OZ7VG V erner B inderup, Irisvej 11, 4200 Slagelse.
Det er enhver radioamatørs am bition at få sin
antenne så h ojt op som m uligt. Det kan ikke altid
lade sig gore, fo r når man vil rejse en antenne
mast, skal byggem yndigheder m.v. næsten altid
blandes ind i det, og resultatet bliver tit at man
ikke får lov at rejse en mast der er høj nok.
Jeg vil i det følgende beskrive en måde at få en
2 m antenne op i en meget stor højde, nemlig ved
at lave en ballon, der løftes i vejret af damp.
Man tager 2 stk. store dragtposer af plastic, li
mer dem sammen og sæ tter et mavebælte på
(også af plastic) som vist p åfig . 1, forneden er der

F/g. 7.

et oje på mavebæltet. Dernæst sætter man en sik
kerhedsventil på dragtposen, modsat »øjet«. I
den ene side m odsat limer man en meget let tynd
slange efter først at have klippet et hul, denne
slange skal tjene til at føre dampen op i ballonen.
Så kom m er vi til antennen, det må helst være
en GP. eller en HB9CV (for vægtens skyld). Hvis
man væ lger GP. binder man en snor i stråleren og
fæ stner den på øjet i det før omtalte mavebælte.
Fødeledningen skal også være let så jeg væ l
ger RG 58u.

En alm indelig kedel dur ikke, da den hurtigt er
tøm t, nej en m indre olietrom le er bedst egnet.
Husk også her at lodde en sikkerhedsventil på,
der kunne jo komme knæk på slangen.
Så skulle hele arrangem entet være fæ rdigt, og
tegningen viser hvordan den fæ rdige ballon ser
ud. Det er op til hver enkelt hvor lang en slange
og fødeledning og dermed hvor højt man vil have
sin ballon op. Min kom op i 70 meters højde, og
hvis nogen synes det bliver fo r dyrt kan en klub jo
slå sig sammen om projektet.
Til dem der vil bygge en ballon kan jeg ikke sige
tyd eligt nok: Vær meget om hyggelig med lim 
ning af dragtposerne fo r under m it første forsøg
havde jeg ikke limet godt nok, og det havde
svære følger, ligeledes luftede det lidt og plud
selig, da jeg kiggede op, så jeg at min damp
ballon gled ind over naboens grund. Jeg prøvede
at træ kke den tilbage i fødeledningen men fo r
inden eksploderede den og en kæmpedampsky
kom til syne, men den fortæ ttede sig hurtigt og
pladask alt vandet røg lige ned over den unge
flo tte nabokone, der tilfæ ldigvis lå og tog solbad.
Hun blev tem m elig våd og vred i ansigtet og fab
lede noget om at hun lige havde sm urt sig ind i
noget meget dyrt solcreme, og at radioamatører
skulle jages ad H til og at det skulle forbydes ved
lov og ret o.s.v.
Bedre blev det heller ikke, at hendes siameser
kat der tilfæ ldig vis havde ligget i nærheden var
også blevet plask våd, den har af naturen en grå
lig farve, men nu lignede den nærmest et par
uldne skisokker der var vredet hårdt op.
Nå men det næste forsøg lykkedes, og jeg
kørte med største lethed U.K. OX. Pakistan og
selvfølgelig alle europæ iske på min 2 m »høje
antenne«.
Tak til min genbo hr. Arne PRIL fo r SNARWg ind
griben da ballonen var på vej over gaden.
Held og lykke med projektet.

'k

' h

" k

Nu skal vi også have noget at lave damp med.
Jeg brugte et campinggasapparat, da det hele
fo re g ik ude på græsplænen.
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Mnemoteknisk morsetræning
A f OZ3EB, Ernst B reckling, Yduns Alfe 5, 6700 Esbjerg.
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Hvis man vil have licens til kategori A, B eller C
eller har haft kategori D og kunne tænke sig at
køre HF - er her chancen fo r at lære morse
alfabetet på en ny måde.
At lære m orsealfabetet er én ting, at opnå 60
tegn pr. m inut er et spørgsmål om rutine.
Nogle lærer noget udenad ved at høre det
m ange gange, andre ved at læse, og andre ved at
skrive det.
Her har man faktisk morsetegnet blot ved at se
(eller tænke) på bogstavet.
Man kan f. eks. starte med de simple tegn • (e),
•• (i), - (s), •••• (h), - (t), - (m), — (o), o. s. v. og så
lære f. eks. 3-6 tegn ad gangen.
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Dette skema vil sikkert gøre indlæ ringen hur
tig ere fo r mange enten ved selvstudium eller på
de m orsekursus EDR arrangerer.
God fornøjelse Vy 73 OZ3EB.
Diagram af morsetræner.

T ransistorer ikke kritisk
OZ APRIL 1978

Udvidet teknisk prøve for radioamatører
N ovem ber 1977
1. Tegn blokdiagram af en SSB-sender efter fil
term etoden. Tegn endvidere principdiagram m et
a f den heri indgående balancerede m odulator og
angiv, hvorledes der kan skiftes mellem udsen
delse a f øvre og nedre sidebånd.
2. Tegn princip dia gram a f en PM-sender bestå
ende a f o scilla to r + fasemodulator.
3. a) Hvad er årsagen til stående bølger på en
antennefødeledning?
b) Hvad forstår man ved standbølgeforholdet?
c) Hvilke uheldige virkninger følger med et
sto rt standbø lgeforhold på fødeledningen
til en senderantenne?
4. A n giv m etode fo r tilpasning af
a) et 75 ohm s kabel til en foldet halvbølgedipol.
b) et 300 ohm s kabel til en sim pel halvbølgedipol.
5. En AM -sender m oduleret 50 % med en 1000
Hz to ne , og en SSB-sender m oduleret med sam
me tone, afgive r samme HF-effekt.
a) Tegn det udsendte spektrum for de to sen
dere.

b) Med h vor mange dB større styrke modtages
SSB-senderen i fo rh o ld til AM-senderen på
en SSB-m odtager?
6. En 7 MHz parellelsvingningskreds er dæmpet
m ed en parallelm odstand på 2000 ohm og får
derved et 0 på 10. Kondensatoren, som er på 200
pF, regnes tabsfri, h vorim od spolen er behæftet
m ed tab.
Beregn (tilnæ rm et) den til dette tab svarende
seriem odstand.
7. Tegn p rincip dia gram a f et gitterdykm eter (el
le r tilsvarende med transistor) og angiv h vortil
og hvorledes det anvendes.
8. Tegn p rincip dia gram a f 3 diodevoltm etre til
m åling af
a) p ositive spidsspæ ndinger
b) negative spidsspæ ndinger
c) spids - spids spæ ndinger.
9. Hvorledes kan man på en AM -m odtager til
am atørbrug m odtage
a) et SSB signal?
b) et FM signal?
c) et CW signal?

OSC.

VFO

9 MHz

5 ,0 -5,5MHz

14 ,0 -1 4 ,5 M H z
ELLER
4 ,0 - 3,5 MHz

V

SIDEBÅN D SFILTER

B A L.
MOD.

D>

BAL.
MOD.

[>

L F FRA MIKROFONFORST

FIG . 1a

E ksem pel på besvarelse
1. Se fig. 1a. Den balancerede m odulator (blan
der) til venstre fødes med 9 MHz bærebølge og
LF fra m ikrofonforstæ rkeren. Ud kommer to
sidebånd samt en stæ rkt dæmpet bærebølge.
S idebåndsfilteret lader det ene af de to sidebånd
passere, men dæmper det andet kraftigt. Efter
forstæ rkning føres 9 MHz-signalet til endnu en
blander, hvor udgangssignalets frekvens frem 
bringes ved hjæ lp af en VFO (variabel frekvens
0 2 APRIL 1978

oscillator). Her dannes også to sidebånd, hvoraf
det ene ønskede udvælges med filtre, forstærkes
og tilfø res antennen.
Fig. 1b viser en måde at udføre en balanceret
m od ula tor på, denne er dobbeltbalanceret og
u dfø rt med dioder.
Fig. 1c viser en karakteristik fo r sidebånds
filte re t med de to m ulige placeringer af bære
bølgefrekvensen Bi og B 2 . Med Bi fremhæves
183

h a rfå e t fasem odulation. Sam tidig få rvi temmelig
m eget AM også, med dette fjernes i de efter
fø lgende m u ltip lika to r- og forstæ rkertrin.

det øvre sidebånd, med B2 det nedre. En anden
m ulighed er at holde bærebølgefrekvensen fast
og skifte mellem to filtre.

MOD.

IhT°IL M U LT IPLI
KATOR

2. Se fig. 2. Krystaloscillatoren arbejder i en
m eget anvendt trepunktsopstilling, hvor kollekto r er jordet. På grund af den store indre kollektorim pedans kan man tillade sig alligevel at ind
skyde kollektorm odstand til at aftage signalet
over, uden at det forstyrrer oscillatorens fu n k
tio n. Fasem odulatoren er ligeledes simpel og ef
fektiv. En del af signalet passerer udenom
transistoren gennem C, mens en variabel del går
gennem transistoren, hvis forstæ rkning er lav,
o m kring 1 gang. De to signaler kombineres på
kollektoren, men da de ikke er drejet helt 180° i
fo rh o ld til hinanden, opstår et udgangssignal
over kredsen. Når man tilfø rer LF fra m ikrofon
forstæ rkeren varierer man transistorens stejlhed
og dermed forstæ rkningen, hvorved skiftevis det
direkte og det 180° drejede signal får overvægt.
Herved varierer det resulterende signals fase, vi
184

3. a) Stående bølger på en transm issionslinie
opstår når denne ikke er afsluttet i belastningsenden med sin karakteristiske impedans Zo
(m odstand). Når belastningsm odstanden ikke er
lig med Zo, kan transm issionslinien ikke komme
af med effekten, hvoraf en del da sendes tilbage
igen (reflekteres).
b) På en transm issionslinie med stående bøl
ger varierer vekselspæ ndingen hen langs linien.
Dette kan konstateres ved md et diodevoltm eter
at måle i et antal punkter langs linien (kan i prak
sis norm alt kun gøres ved åbne linier, fx luftisoleret 2-trådslinie). Standbølgeforholdet (SWR
= standing wave ratio) er forholdet mellem den
største og den m indste spæ nding man kan måle.
c) Den største ulempe ved et stort SWR på
senderens fødeledning er, at det kan være van
ske lig t at belaste senderen korrekt, idet de fleste
sendere kræver en belastningsm odstand på fx
m ellem 25 og 100 ohm. Dette svarer til SWR = 2
på et 50 ohms coaxkabel.
Endvidere betyder et stort SWR, at der visse
steder på kablet opstår høje HF-spændinger,
hvorved der kan ske overslag, eller konnektorer
kan beskadiges ved overbelastning. Ligeledes
forekom m er meget store strømme visse steder.
Endelig kan nævnes, at på VHF og UHF (og
især endnu højere frekvenser), hvor tabene i
fødekablet er mæ rkbart, vil et stort SWR bevirke
et m æ rkbart tillæ gstab. På HF, hvor kapeldæ mp
ningen som regel er uden betydning, er tillæ gs
tab pga. stort SWR ligeledes betydningsløs.

- V*-

4. a) Fig. 4a viser den sædvanlige »balun«, det
betyder »balanceret-til-ubalanceret«. Omfartsvejen består af et stykke 75 ohm coaxkabel med
en elektrisk længde på en halv bølge. Med sæd
va nligt kabel bliver den fysiske længde kortere,
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kun ca. 0,66 gange en halvbølge pga. dielektricitetskonstanten fo r isolationsm aterialet (polyæ
tylen). Halvbølgekablet bevirker ikke nogen im 
pedanstransform ation, men medfører en fasefor
skel mellem de to ender på 180°. Dette gør, at
antennens 300 ohm kan opdeles i 2 modstande
på hver 150 ohm, der pga halvbølgekablets fase
d re jn ing nu parallelforbindes til 75 ohm.
-4

Nu kan vi kvadrere disse tal og får dermed
effekten:
Effekten i bæ rebølgen
12 = 1,0000
Effekten i hver sidefrekvens
0,252 = 0,0625
Effekt i bæreb. + 2 sidefrekvenser

A m plituden af en enkelt frekvens (SSB-senderens sidefrekvens) med samme effekt fås ved at
tage kvadratroden heraf:
SSB-signal V1,125 = 1,0607
A m plituden af SSB-signalet er tegnet nederst i
fig. 5. Den er kun ca. 6 % større end AM-senderens bærebølge alene.
b) Vi skal samm enligne SSB-signalet med styr
ken af AM -senderens ene sidebånd:
1.06

20- log

12,56

Z = V300 . 75 = 150 ohm.

p

FIG. 6 b

FIG. 6a

6. Fig. 6a viser kredsløbet. Vi finder reaktansen af
C = 200 pF ved 7 MHz:
1

*0 =

AM SENDERENS SPEKTRUM

dB .

0,25

b)
Fig. b) viser en tilpasningsm etode. Da både
antenne og fødeledning er balanceret, er der ikke
brug fo r en balun. Vi anvender en kvartbølge
im pedanstransform er hvis karakteristiske impe
dans skal være

En 150 ohm s linie frem stilles lettest ved at paral
lelfo rb ind e to læ ngder af den forhåndenværende
300 ohm s type. Også her skal man tage fo rko rtningsfaktoren fo r det pågældende kabel i be
trag tn in g .

1,1250

2 .

h

= 113,682 ohm.

. 7.106. 200 . 10" 12

Vi fin d e r først den til spolens tab svarende paral
lelm odstand R’, der tilsammen med de 2000 ohm
giver den samlede parallel-tabsm odstand, som
igen bestemm er kredsens Q. Det lyder indviklet.
Se på fig. 6b. Nu finder vi først den parallel
m odstand Rp, der med en tabsfri kreds giver Q =
10 :

SSB SENDERENS SPEKTRUM

5. a) Se fig. 5. Øverst ses AM-senderens spek
trum , der er en bærebølge B og 2 sidefre
kvenser, der ligger 1000 Hz til hver side for B.
Længden af B sæ tter vi til 1 (een). Enheden kan fx
være volt, men dette er faktisk ligegyldigt. Ved
100 % m odulation ved vi, at hver sidebånd har en
am plitude på halvdelen af bærebølgen. Så må
der til 50 % svare det halve heraf, og følgelig kan
vi tegne de to sidefrekvenser med højden 0,25.
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Rp = Q . X = 10 . Xc = 1136,82 ohm.
Nu kan vi finde den modstand R’, der skal paral
lelforbindes med 2 kohm fo r at give 1136 ohm:

2 00 0.1 1 36
R’ = ------------------ = 2634 ohm.
2000 h- 1136
Sammenhængen mellem serie- og parallel-tabs
modstandene, der giver samme Q fås af:
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Q = -ÜL =_X, hvoraf vi ved om flytning får:
X
Rs
R S = X i- =

R’

m

, 68i =

4 9 ohm

2634

o -T -^

(S )
■+«-

S P ID S -S P ID S

7. Se fig. 7. Vi viser et »rigtigt« gitterdykm eter
med rør fo r at alle de unge, der kun kender halv
lederne, kan se et rig tig t rør-diagram.
H vortil det anvendes: Til at finde resonans
frekvensen af en ukendt afstemningskreds, og
indirekte: til at måle en spoles selvinduktion (ud
regnes af frekvens og kapacitet) eller en ukendt
kondensators kapacitet (udregnes af frekvens og
selvinduktion af en kendt spole).
Hvorledes det anvendes: Spolen L på gitter
dy km eteret er udskiftelig og sidder frit udenpå
instrum entet. L kobles til den ukendte afstem
ningskreds og C varieres, til der opnås dyk på
m eteret M som tegn på resonans. Man må prøve
med flere spoler, hvis der ikke findes dyk med
den første. Når dykket er fundet, gøres koblingen
så løs, at dykket kun kan anes. Herved fås størst
nøjagtighed på den bestemte frekvens.
8. a) Se fig. 8a. b) Se fig. 8b. c) Se fig. 8c. Denne er
samm ensat af a og b. I praksis udformes spids
spids voltm etret som fig. 8d, hvor vekselspæn
dingen kan være overlejret med en vilkårlig jæ vn
spæ nding, uden at dette får indflydelse. Det
gæ lder nu også fo r c, men her kræves DC-forbindelse gennem det, man måler på, ligesom i a og
b.

d

FIG. 8

s tillin g og attenuator. Først indstilles m odtage
ren til kräftigst m ulig gengivelse a la Anders And,
derefter stilles målesenderen ind på frekvensen
og finafstem m es, til talen lyder rigtigt. Samtidig
må attenuatoren indstilles således, at m odtage
ren ikke kvæles, men så pas kraftigt, at der opnås
lineæ r dem odulation.
AGC’en i m odtageren sættes ganske autom a
tisk ud af spillet, idet det bliver det konstante
m ålesendersignal, der styrer den.
b)
Modtageren forstem mes ud til den ene
side, hvorved FM delvis omdannes til AM, såle
des at detektering kan ske med de normale
kredsløb.
c)
N øjagtig som ved a. Det er dog m uligt at til
koble en o scilla to r på modtagerens m ellem fre
kvens på en simpel måde, da kravene til AGC og
lineæ r detektering er meget m indre end ved
SSB-m odtagning.
ag

9. a) SSB-m odtagning kræver en beatoscillator
(BFO), der er kraftig men ikke påvirker AGC’en.
AGC’en i AM -m odtageren er uegnet til SSB-brug
og bør sættes ud af d rift og erstattes med manuel
regulering. A lt i alt en ret um ulig sag uden større
indgreb i modtageren. En mere frem komm elig
måde er at bruge en målesender med fin in d186
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Nyhed for selvbyggere
A f OZ6WD, J. W. Jørgensen, Klem atisvej 6, M ejdal, 7500 Holstebro.

Teknikken bag radiokom m unikation har ikke
æ ndret sig synderligt gennem de seneste årtier,
der anvendes sto rt set de samme kredsløb, som
h id til. Omstående beskrivelse vil måske kunne
give én eller anden et pust til at forsøge noget nyt,

eller måske er der ikke engang tale om noget
nyt? Æ ldre amatører vil nok mindes 50’ernes
co ntrolle d carrier, men her er altså tale om en
SSB-sender, og Ben Stopka, Collins, lover, at det
anviste system vil give en øget effektivitet.

AUDIO INPUT

BALANCED
M ODULATOR
ANO FILTER

ENVELOPE
OETECTOR
AND 2.5 KHz
LP FILTER
U V - NO MODULATION
20V - PEAK FOR MODULATIO N

“ T Z

* 95 Turns «2 2 on Arnold Engineering
A 193105 2 Molybdenum Permalloy Core
* Solid T in ttiu m

F IG U R E 10. H ig h E f fic ie n c y M o d u la tio n S c h e m e f o r S in g le S id e b a n d T r a n s m itte r

H ø je ffe ktiv SSB-sender.
Et kredslob, som kan bruges til at forøge effek
tiviteten af en SSB-sender, vises her. En sw itc
hing regulator kontrollerer lineæ rt output af en
konventionel enkelt sidebånds sender ved en
spæ nding, der er noget højere end den,der sæd
vanligvis benyttes fo r at opnå fu ld t output. Uden
m odulation får driver og PA tilfø rt 1,8 Volt, hvilket
er referencespæ ndingen af LM 100. Under m o
dulatio n defekteres m odulationsindhyldningskurven. Den herved frem kom ne spænding kon
tro lle re r regulatoren således, at dens output nøje
fø lge r indhyldningskurvens form . Heraf følger, at
forstæ rkeren tilføres størst m ulig spænding,
uden at m æ tning opnås. Da sw itchingregulatoren om sæ tter D C -input spændingen til en lavere
væ rdi, som styrer driver og PA, opnås en høj
effektivitet.
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S w itch-regulatorens AC -output bestemmes af
R5, og den detekterede AC bliver m ultipliceret
med fo rh o ld e t R4/R5. O utput fra detektoren skal
være negativt rettet, så drive-spæ ndingen bliver
p ositivt rettet.S am tidigt er det nødvendigtatsikre
at driver-PAforsyningsspæ ndingen ikke kommer
under det niveau, som er nødvendigt for lineær
fu n ktio n . Ligeledes er det vigtigt, at driver og PA
er således udført, at forstæ rkningen ikke ændrer
sig med varierende forsyningsspæ nding, da det
te vil kunne medføre forvræ ngning.
Det viste kredsløb er udviklet af Ben Stopka,
C ollins Radio, Cedar Rapids, lowa.

Litteraturhenvisning: National Linear A pplica
tio n s Vol. 1.
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»CW« (Af OZ7T)
Hvis den gam le redaktør er mig venligt sindet, vil
han nok give mig lidt spalteplads i OZ, så jeg kan
filoso fe re en lille smule over et gammelt emne
ind en fo r am atør-radio: CW.
For mig begyndte det på skolen i Sorø i det
Herrens år 1926. Da sendte nemlig Stuttgart
Radio én gang om ugen - tirsdag aften - en
halv tim es morsekursus. Når det startede, låste
min studiekam m erat og jeg døren, vi ville ikke
forstyrres i vort kursus. Radioen, vi brugte, var
n atu rlig vis hjemmelavet, 2 »lamper« og med honeycom b-spoler. Jeg tror, at bølgelængden var
440 meter, det er ikke så vigtigt, vi lærte hurtigt at
finde, hvor på skalaen stationen skulle være, og
så lød de langsom me m orsesignaler i hovedtele
fonerne.
Det virkede! - En skønne dag var et morsetegn
ikke et antal prikker og streger, som man om hyg
g e lig t talte op og prøvede at fordele rigtigt. Det
blev i stedet til et »lydbillede« af det bogstav, som
blev udsendt. Det var en frydefuld oplevelse! Jeg husker ganske tydeligt, at spurvene udenfor
pippede i morserytme, men blev vel ikke klogere
af det. Men en spændende og ny verden åbnede
sig fo r os. Vi aflyttede kom m ercielle stationer
såvel som amatører, og jeg m odtog mit første
Q S L-kort fra en tysk amatør (jeg har det endnu).
Morsen behøvedes dengang, og den gav mig
et halvt år senere min første radiokontakt med en
tje kkisk amatør i Prag, EC3SK. Jeg kørte med 220
V AC på anoden af en stakkels B406 og skreg højt
af jubel, da jeg hørte, at jeg havde opnået fo rb in 
delse. Tjekken rapporterede: Styrke R5 og tonen
STDI AC, så hvad mere kunne jeg forlange? Dette
skete 14. maj 1927.
Jo, m orsen kunne man ikke undvære dengang
og de fleste E D -a m a tø re r- »OZ« var dengang Ny
Zeeland - træ nede flittig t både sending og m od
tagning.
Længere skal jeg ikke dykke ned i m inder fra
hine tider, kun bare nævne, at af og til hører man
nu på CW én og anden fra den tid. Man kan
næsten høre, at fo r ham har morsen ikke bare
væ ret adgangstegnet fo r at komme til at sende nej, han har dyrket den som hobby, kælet fo r den
og måske givet den sit eget stempel. Men først og
frem m est har han fået morsen til sikkert og u fejl
b a rlig t at udtrykke, hvad han ville fortæ lle sin
m odpart. O m prikninger er et næsten ukendt
fæ nom en.
Der er sandelig løbet meget vand i stranden
siden OZ var Ny Zeeland! Og CW har ikke den
dom inerende stillin g, hverken fo r amatører eller
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fo r kom m ercielle. Fone og RTTY er nye metoder,
og amatørerne kan selv vælge, hvad de vil be
nytte. Man kan diskutere, om det er rim eligt at
forlange et m inim um af kendskab til morse for
overhovedet at opnå sendetilladelse. Med fare
fo r at blive lynchet erklæ rer jeg mig som tilhæ n
ger af opretholdelse af krav om rim eligt kend
skab til CW.
Nå, amatøren af idag har da heldigvis ikke
d ro pp et CW. Der findes mange og særdeles dyg
tige CW -folk, lyt bare på båndene, når der er
»test«. Det er virkelig fantastisk at opleve den
virtuo sitet, hvormed de kan opfange koderne i et
bånd, der er spækket til bristepunktet af statio
ner. Jeg vover at påstå, at det, som en god
operatør udfører, ikke kan udføres automatisk
selv med anvendelse af denne epokes mest raf
finerede teknik. Hjernens »filter-funktion« kan
ikke ret let efterlaves.
U nder testerne er det naturligvis eliten, der er
samlet. Hvordan er det på hverdagen med CW på
am atørbåndene? Ikke ret godt synes jeg. - Kære
gl. redaktør, stryg nu ikke det, der kommer, selv
om det kan opfattes som et surt opstød fra en
gam mel CW-ham. - Nu kommer det: De fo rb an 
dede e lb u g ’s er ved at ødelægge det hele! - Morse skrift er med det overhåndstagende m isbrug af
elbug blevet til noget jasket og uforståeligt støj
på båndene. Skrivehastigheden sættes op til det
urim elige, idet sam tidig præcisionen er sat helt i
skam m ekrogen. Mange elbug-brugere lever fin t
med det, og læ rer at læse hinanden med alle de
overflødige prikker og streger, som elbuggen
afgiver, når den bliver bedt derom. - Nå, det
hæ nder da, at elbuggen bruges korrekt, og så er
det helt fin t, selvom skriften er blevet upersonlig.
Det kan man leve med, selvom det ikke er så sjovt.
Men alle disse fejl og om prikninger det bliver
man sim pelthen stresset af.
En god elbug i hånden på en dreven amatør er
fin at høre på, og elbuggen er da heldigvis
kom m et fo r at blive. Top-scorerne i CW-testerne
ville sikkert meget nødig have stukket en gam 
m eldags nøgle i h å n d e n -fo r sådanne må elbug
gen være til uvurderlig gavn. Nej, det er ikke dem,
jeg skum ler over. Det gør jeg derim od over dem,
der tror, at elbuggen kan det hele. Det kan den
ikke, den gør sim pelthen det, som den bliver bedt
om at udføre. - Så er det, at den finder på nye,
sære m orsetegn, som m artrer hjernen på den
stakkels lytter.
Kære elbug-venner: Er det virkelig så slemt at
dreje den lille knap på elbuggen i en sådan s til
ling, at I hele tiden har magten over maskinen?
Cuagn, 73 de OZ7T.
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Afgratning af borede huller.
A f OZ5TP Svend Petersen, Bentzonsvej 6, 2000 København F.
En plade skal være pæn og glat. Det er kun på de
b illig e m asseproducerede varer at emnet ikke er
g jo rt »fæ rdigt«, og så er det kun på steder, der er
skjulte. En lille m etalsplint kan rive sig løs, sætte
sig fast på et print; så kan der blive overgang i
systemet, og en sådan fejl er næsten um ulig at
lokalisere. En m essingsplint kan endvidere være
en dødsensfarlig historie. Undgå altid at stryge
med fingrene henover en sådan, i et tilfæ lde ved
jeg a te n m essingsplint i en tom m elfinger har fo r
årsaget at denne måtte fjernes.
Er boret slebet korrekt og skarpt vil graten,
sådan hedder de rå kanter efter en forarbejdning,
være minimale, men de vil altid være der. Se
skitse 1. Bruger man et bor der ikke kan skære, er
der ofte kun to udfald. 1. Enten knækker boret,
og så kan det blive en grim mekanisk affære som
kan tage tid at få ud, især i en tykkere klods, hvor
borsplinten sidder nede i et hul, eller 2. at der
danner sig en grov grat langs borekanterne både
over og under hullet, skitse 2. Disse grater skal
fjernes. Brug først en ikke fo r grov fil, ellers

B o re t m e d s k a rp t b o r

kom m er der dybe ridser i pladen, tag derefter et
bor, gerne dobbelt så stort som det borede hul.
Tag boret i hånden, drej det rundt i hullet, på
samme måde som hvis du ville undersænke til en
skrue, men afgrat kun ganske lidt, skitse 3. En
afgratning er meget vigtig fo r huller hvori der
skal glide aksler, en lille m etalsplint kan gnave
sig ind i lejet og akslen, så den kun med besvær
kan drejes. Er det et hul til en aksel du arbejder
med kan »reifningen«, (sådan hedder den skrå
flade) være lid t større, således at der kan være en
sm ule olie. Efter reifningen i et sådant hul skal du
huske med boret som borede hullet at tage den
grat som danner sig nede i hullet, en afgratning
d anner også en grat blot meget mindre.
Til sidst en vigtig ting ved alt håndværksmæs
sigt arbejde. Brug aldrig vold overfor emnet,
skruer, aksler, knopper, håndtag el. lign., det
kom m er de ikke løse af. Kan de ikke lirkes løs
med olie, petroleum osv. må der en mekanisk
operation til.

B o re t m e d s lø v t b o r

G ra t

F æ rd ig t h u l

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

HBinformation

Referat fra HB mødet i København den 21. januar 19 78.A lle HB m edlem m er og Grethe mødt.

1.
2.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
I.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
5.
6.

D agsorden:
G odkendelse af referat.
G odkendelse af dagsorden.
B eretninger:
FU/OZ5RO.
R egnskab/G rethe.
B eretning fra Kobenhavn afd./OZ4RO/OZ3SH.
EDB b e retn in g/O Z IO Q .
D iplom /O Z6M I.
Sager til behandling:
R e tn in g s lin ie r fo r Handicapudvalget/OZ3SH .
P riss tig n in g e r på OZ/OZ5RO.
A fslag på opsæ tning af antennem ast/Alle.
Opnåelse af licens i Spanien/OZ5RO/OZ5GF.
G odtgø relse af u d gifter til HB m edlem m er/OZ9OQ.
T id sskriftscirkula tion/O Z 9Q Q .
Den nye O Z-brochure/O Z9Q Q .
QSL bureau/OZ9QQ.
D ogplace/A lle.
Diverse antennesager/A lle.
Forespørgsel til form anden fra medl./OZ5RO.
Fjernskrivere/O Z5R O .
S upplem ent til VHF-udvalg/OZ5RO/OZ9QQ.
ASKE-koden/O Z5RO.
Q TH -listen, VTS og BJA print.
Div. vedr. repeaterudvalgets fordeling splan/A lle.
København afd elings vedtæ gter.
G en sidighe dslicens i Skandinavien/OZ9QQ.
ASC ll-kod en/O Z 6B L.
S vendborg afdelingens vedtægter.
NRAU og Reg. 1 møder.
G rø nlandsdiplom .
Frem tidens virksom hed.
Eventuelt.

Ad. 1: Referat fra 8.-10.-77 og 29.-10.-77 godkendt.
Ad. 2: Dagsorden g o dkend t med tilfø je lse rne 3c, 3d, 4u og 4v.
P unkterne 4c og 4j behandlet under eet. Punkterne 4n og 4s
behandlet under eet.
Ad. 3a: OZ5RO og OZ6MI har deltaget ved indvielse af
OZ4W R's nye trykke ri, og her oplyser OZ4WR, at EDR er trykke
riets største en kelt kunde. - Foreningen har m odtaget en nytårshilsen fra P&T. - P&T har udsendt Q TH-lister til alle p o liti
statio ner. - OZ5GF har udsendt brev til R igspolitichefen og
hans afd elinge r, hvor der gøres rede for, hvad man forstår ved
o rd e t radioam atør. - OZ2WK har meddelt, at han m idlertidig
udtræ der af revisionen og at suppleanten indtræ der.
Ad. 3b: G rethe har lavet skatteregnskab i denne måned, og
med hensyn til kassekredit, bliver sagen ikke aktuel, da OZ4WR
har lovet, at træ kke betalingen, hvis det skulle knibe. - Der er
indg ået ca. kr. 11.000 fra DBK fo r betaling af VTS og DBK har
sam tidig b e stilt 1.000 stk. nye. - Grethe udsender regnskab
snarest m ulig.
Ad. 3c: OZ5RO og OZ3SH har deltaget i et møde i København
afd elinge n den 16. janu ar 1978 med ca. 30 deltagere. På dette
møde var der en del punkter, som man ønsker, at HB tager op
på et senere møde. Af punkterne kan nævnes:
1. M anglende info rm atio n fra VHF-udvalget.
2. A rbejde fo r fæ lle snordisk licens.
3. P roblem et m o b ils ta tio n e r og politiet.
4. A ntennesager.
5. Mere avis PR.

190

6.
7.
8.
9.

For m eget usikkerhed i H andicapudvalget.
Forstyrrelser fra OZ7IGY.
Søge P&T om større baud fo r AFSK.
Hjæ lp til u d stillin g i Tivoli, hvor italienske am atører og
UNICEF vil o p stille am atørstation. Hjælpen skal være, at
give danske m yndigheder inform ation.
10. Emne til kontaktm and til SM.
En del af disse em ner er med på dagsordenen i dette møde,
og resten vil blive taget op på et senere mode.
Ad. 3d: OZ1OQ har undersøgt tingene om kring evt. overgang
til EDB, og oplyser, at det indebæ rer både fordele og ulemper.
Vil arbejde videre med sagen, og kom me med et skriftlig t
oplæ g i efteråret 1978, således at systemet (hvis det vedtages)
kan træ de i kra ft til opkræ vningen af m edlem skontingentet i
1979.
Ad. 3e: OZ6MI frem viser de nye contestdiplom er, som HB tid 
ligere har bevilliget.
Ad. 4a: OZ3SH ønsker klare re tningslin ie r fo ra rb e jd e t I Han
dicap udva lget, og vil derefter frem læ gge det fo r udvalget, og
høre deres kom m entarer. Svend frem lagde nogle forslag fo r
den ø vrige HB, og her udspandt sig en kraftig diskution. Man
enedes om et udkast som følger:
Fo rm å l: 1) At bistå hårdt fysisk handicappede, der ikke efter
gæ ldende regler kan opnå licens, ved ansøgning til P&T om
dispe nsatio n fo r udstedelse af licens.
2) At hjæ lpe licenserede handicappede til anskaffelse af
sta tio n e r ved ansøgning til div. organisationer, der økonom isk
s tø tte r disse.
U dvalget: U dvalget består af in dtil 2 af HB godkendte licen
serede am atører og et HB medlem. Som observatør og sæ rlig
rådgiver, kan en af de handicappede udpeget, og af HB god
kendt, repræ sentant tiltræ de udvalget.
P roce dure : Hver af udvalgets m edlem m er kan, på EDR's
vegne behandle og frem sende ansøgninger til P&T, samt
an sø g n in g e r til ovennæ vnte organisationer. HB medlemmet
holdes løbende o rie nteret om alle behandlede ansøgninger
(m in dst pr. 1. janu ar og 1. ju li) og har ansvaret overfor HB om
udvalgets arbejde.
For forslaget stem te: OZ5RO, OZ3SH, OZ6BL, OZ8TV,
OZ6MI, OZ9QQ, OZ1OQ, OZ4EV og OZ1AT. Under afstem nin
gen var OZ5GF fravæ rende. - Herefter indkaldte udvalget
OZ1TD og OZ3WP fo r at høre deres synspunkter om disse fo r
slag. Både OZ1TD og OZ3WP havde indlæ g til oplæ get. HB tog
deres kom m entarer til efterretning, og vil tage sagen op på
næ ste møde, fo r at udvalget kan arbejde tilfre dsstillend e for
alle parter. A lle i HB er enige om, at arbejde fo r at de bedste
lø sn in ger kan opnåes, således at, udvalget kan arbejde efter
hensigten.
Ad. 4b: OZ's trykke ri har sendt ny prisliste fo r trykn ing af OZ.
P risstignin gerne er 5,2% excl. papir. HB ønsker ved nye p ris
stig n in g e r, at blive info rm eret noget før og ikke efter at p ris
s tig n in g e n er trå d t i kraft. Sagen tages til efterretning.
Ad. 4c og 4j behandlet u nder eet: OZ1ANK har klaget til M iljø 
m in is te rie t over sin kom m unes afslag på opsæ tning af anten
ne, og her oplyser O ZIO Q , at M iljø m inisterie t kun kan behand
le sagen med hensyn til ju rid is k behandling, men ikke sagens
udfald. A fslag på opsæ tning af antenne fo r OZ5EV i Køge
kom m une er senere bragt i orden. OZ3TS Frejlev, Å lborg kom 
m une, har fået afslag på opsæ tning af antennemast. Ålborg
kom m une har fø r næ gtet opsæ tning af antenne til OZ8TB.
OZ3TS spø rge r om EDR har kendskab til re tningslin ie r fra
Planstyrelsen, og til dette m åtte der svares nej. P lanstyrelsen vil
gerne fra EDR have tilse n d t forslag og skitser over antenner og
antennem aster, dog skal disse fø rst godkendes af P&T. OZ5RO
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har ta lt med P&T, og her er man villig til at se på sagen. - EDR
afventer stadig indkaldelse af mode med Planstyrelsen.
Ad. 4d: OZ4KD har fået afslag på licens i Spanien. OZ4KD har
ko n ta k te t URE (Spaniens EDR) og har fået svaret, at der ikke er
nogen aftale de to lande imellem. De mener dog, at man bor
kon takte den spanske ambassade i København. OZ5GF kon
takter am bassaden og underretter OZ4KD.
Ad. 4e: OZ9QQ efterlyser re tn in g s lin ie r fo r udbetaling af
rejsepenge til m oderne. Alle er enige om folgende: Der udbe
tales kun diæ ter til HB m edlemm er, der fuld fø re r deres pligter,
og at m edlem m et m indst skal være til stede under de i dags
orden p u n kt 4 næ vnte sager. Medlem m et skal ved indle d n in 
gen af mødet tilkendegive, at pågæ ldende skal forlade modet
inden fo r bestem t tidsp unkt.
Ad. 4f: OZ9QQ ansoger om tilladelse til indkob af forsendelsesm ateriale til brug ved cirkulationsm apperne. Enst. vedtaget.
VHF gruppen ansoger om tilladelse til indkob af tidsskrifter.
Det vedtages at gruppen selv bestiller de til OZ4EV nævnte
tid s s k rifte r i ee tekspl. og sender regningen til Grethe. Gruppen
må fo r egen regning sorge fo r c irk u la tio n gruppens medlem
m er im ellem , og efter endt c irk u la tio n sendes mappen til EDR s
kop itje neste ved OZ7EM. OZ9QQ giver gruppen besked gen
nem OZ7IS.
Ad. 4g: OZ9QQ un drer sig over. at så få kender til EDR's bro
chure. Grethe sender eet ekspl. med dette referat ud til afde
linge rne . Det henstilles til afdelingerne, at man inform erer om
EDR på de kursus, der kører fo r radioam atører.
Ad. 4h: OZ7BW, Q SL-bureauet beder om hurtigere tilse n 
delse af kuverter, når tilsendelsesbelob er indgået på g iro 
kontoen. Grethe vil efterkom m e og sende hver måned. - Brev
fra OZ3PO, hvor Poul go r opm æ rksom på begrebet QSLm anager og Q S L-ekspeditør. OZ9QQ beklager fejltagelsen og
vil rette det skete. Poul klager også over, at afdelingen m od
tag er usorterede kort fra centralen. Dette problem skulle være
lost ved de nye regler om tilsendelse af kort til afdelingerne. Det
vedtages at afdelinger, der har QSL virksom hed, skal herefter
sende 10 stk. C6 kuverter (poser) med m odtagerens kaldesignal og afd elinge ns stem pel. Kun eet kaldesignal på hver pose.
Det overlades til afdelingernes QSL-ekspeditør, at de selv hol
de r k o n tro l med tilsendelse af nye kuverter. - QSL centralen
lig g e r med flere tusinde kort til call, som ikke er medlem af cen
tralen. Disse kort vil efter 3 mdr. blive destrueret. -Q S L -k o rt til
JOTA stationer, der ikke er medlem af centralen, vil blive til
sendt OZ3AG. OZ9QQ info rm erer OZ3PO og OZ7BW.
Ad. 4i: Klage fra firm aet D ogplace over annoncepolitik. Dogplace onsker fast annonce ring på O Z s bagside. HB har tid li
gere vedtaget, at et firm a ikke har krav på denne plads mere end
to gange i træ k. HB står fast på sin beslutning og OZ9QQ in fo r
m erer D ogplace og OZ3BH.
Ad. 4j: Behandlet under punkt 4c.
Ad. 4k: OZ2NU har indsendt regninger på porto, papir og
tele fo n u d læ g i fo rbinde lse med bulletintjenesten. HB har ved
tid lig e re mode b e villige t fast beløb til bulletintjenesten, og i
dette beløb er incl. u d g ifte r fo r tjenesten. OZ2NU forespørger
om tillade lse til at korrespondere med nabolandene vedr. fre
kvens og tid s p u n k t fo r bulletinudsendelserne. HB vedtager, at
OZ2NU har frie hæ nder. - Brev fra Københavns afdelingen ved
OZ6WR angående forsend elsesud gifter på OSCAR modellen,
som var u d s tille t i tre afdelinger. Kobenhavn afdelingen har
betalt en regning på 104,81 Fr, OZ4EV vil bede Århus afd e lin 
gens kasserer gøre regnskabet op og fordele udgifterne mel
lem Å lb o rg , København og Århus.
Ad. 41: DSB har tilb u d t EDR nogle fjernsk rivere. Det drejer sig
om 10 stk. GNT, som er delvis brugbare, og 7 stk. 1037. Man
diskutered e priser på RTTY materiel, og man enedes om fø l
gende priser: O livetti kr, 300,00, O livetti med perforator kr.
350,00, GNT kr. 450,00 og Siemens 1037 kr. 700.00. Priserne er
excl. forsendelse. - OZ5ZZ onsker at fratræ de sit jo b som
m a terialeforvalter. OZ5RO kontakter OZ9JB med hensyn til
dette job.
Ad. 4m: Forespørgsel til HB fra OZ7IS vedr. tidsskrifter til
VHF gruppe n behandlet under punkt 4f. - OZ6MK efterlyser
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stadig brev fra VHF udvalget. OZ4EV sender ny kopi af brevene
anbefalet til OZ5RO, og denne sørger fo r personlig overræ k
kelse til OZ6MK.
Ad. 4n og 4s: Disse to pu nkter behandlet under eet. Brev fra
en gruppe am atører på Sjæ lland om dispensation fra gæ lden
de regler vedr. anvendelse af tele printe r i VHF-båndet. Ansøg
ningen fra gruppe n til P&T er indsendt med en særdeles fy l
destgørende beskrivelse af systemet. HB frem lagde samme
ønsker under mødet med P&T den 20. august 1977, men har
in te t hø rt tii sagen. OZ5RO har rykket fo r svar og S. Hess o p ly
ser. at sagerne behandles under eet. OZ4QQ efterlyser svar på
sam me sag. OZ9QQ sender brev til OZ4QQ med kopi af EDR’s
ansøgning.
Ad. 4o: Brev fra OZ3BH med forespørgsel om EDR vil udgive
Q TH -liste i 1978 og om VTS skal genoptrykkes? QTH-listen
udgives ikke i 1978 iflg. vedtagelse på RM. Angående ge nop
try k n in g af VTS vil man kontakte bogens forfattere, fo ra t efter
lyse regneeksem pler til de forskellige kapitler. OZ9QQ skriver
til fo rfa tte rn e vedr. ønskerne, og efterlyser tilkendegivelser og
ønsker gennem OZ. HB vil tage sagen op, når der er afklaring
på spørgsm ålene. OZ9QQ info rm erer OZ3BH. - Tilbud fra BJA
p rin t med tilb u d til udlæ gning og levering af prin t til OZ’s
a rtikle r. HB svarer, at det står enhver frit fo r at lave prin t til OZ s
a rtikle r. OZ9QQ skriver til BJA print.
Ad. 4p: Brev fra OZ5EL vedr. skitse til repeaterplan fo r UHF
(70 cm) ud arbe jdet af repeaterlicensindehavernes nedsatte
udvalg. G ruppen er valgt ved repeaterlicensindehavernes mø
de i Jue lsm inde den 24. septem ber 1977. OZ5EL henviser til tid 
ligere HB vedtagelser, og mener ikke, at kunne efterkom m e
udvalgets plan. HB har ved tid lig e re mode vedtaget, at UHF
repeatere fø lg er VHF repeaternes kanalnum re. Der arbejder i
ø je b likke t en UHF repeater i Københavnsom rådet på RUØ, som
efter EDR’s plan er tild e lt Vejrhøj. OZ4EV oplyser, at han har
o p lyst repeaterudvalget, at EDR helst ser Vejrhøj på RUQ.
OZ5EL henviser til repeaterudvalget, som så må se på proble
met og kom m e med et oplæ g. Dog er HB enige om, at det ikke
må kom m e OZ5EL til skade, at han har fu lg t tidlige re planer.
OZ4EV udarbejder et brev til gruppen, som sendes til OZ9QQ,
og denne svarer også OZ5EL.
Ad. 4q: Enst. godkendt. OZ9QQ sender brev til afdelingen.
Ad. 4r: En del ansøgninger om licens i Sverige har stødt på
visse vanskeligheder. Det vedtages, at P&T udvalget tager
sagen på dagsordenen ved næste mode med P&T, og at del
tagerne ved m odet i Oslo anm oder SSA at tage sagen op med
det svenske P&T. OZ5GF fin d e r konkrete sager og kom mer
med et oplæ g til m ødedeltagerne i Oslo og P&T udvalget.
Ad. 4s: B ehandlet under pu nkt 4n.
Ad. 4t: Enst. godkendt. OZ9QQ sender brev til afdelingen.
Ad. 4u: HB bad ved sidste mødeOZ5DX og OZ9SW om tilk e n 
degivelse vedr. NRAU mødet i Oslo og Reg. 1 mødet i Ungarn.
OZ5DX m eddeler, at han ikke kan deltage i mødet i Oslo, hvis
dette bliver aktuelt. Enst. HB vedtager, at OZ1LO og OZ9SW
sendes til Oslo, og at OZ5DX sendes til Ungarn. Begge møder
er op taktsm ø der til WARC 79. OZ9QQ inform erer OZ1LO,
OZ5DX og OZ9SW.
Ad. 4v: OZ1W L har sendt info rm atio ner på OX diplom . Ek
sem plare r sendes senere ud til udtalelse i HB.
Ad. 5: HB m edlem m erne gav her til intern orie ntering beret
ning om planlagte m oder og aktivitet i kredsene.
Ad. 6: OZ4EV har fra OZ7IS fået henvendelse om, at man har
fu n d e t en m id le rtid ig QTH til OZ7IGY. Man er dog interesseret i
tip s til en god QTH, og man kan henvende sig til OZ7IS. OZ7IS
s p o rg e r om EDR er v illig til at betale evt. fo rsikrin g e r til
OZ7IGY. Der vil senere kom me et s k riftlig t oplæ g. - OZ4EV
e fterlyser svar fra P&T m.h.t. tilladelse til forsogsrepeaterkanal.
OZ4EV ønsker også fo rh a n d lin g om tilladelse til C -licenserede
at anvende om rådet 29.000 MHz til 29.300 MHz fo r fone trafik.
OZ4EV sender det som et punkt på dagsordenen til næste
m ode. - OZ3SH udarbejder nye opstillingsskem aer. - OZ9QQ:
B urd e D -licens være tidsbegræ nset? - OZ8TV mener, vi bør
fo rh a n d le med P&T om tilladelse til brug af lom m eregnere til
licensproverne.
Referat ved OZ1 AT.
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NYT&NOTER

R e daktion: OZ6PN, H enrik Jacobsen,
Kløvervæ nget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.

FERIE

-

FERIE

-

FERIE

-

FERIE!

OZ5RO holder ferie fra den 30. april til den
14. maj begge dage incl.
GRETE holder ferie fra den 13. maj til 21.
maj også begge dage incl.

ASCII
En lille gruppe amatører har ansøgt P & T om
udvidelse af den normale sendetilladelse til også
at om fatte RTTY ASCII.
Deres ønske er at komme i forbindelse med så
mange RTTY amatører som m uligt, og inviterer
derfor til mode i københavnsafdl. Tid og sted, se
under afdelingen.
Ham m eeting - Pinsestæ vne
Som o m talt i OZ marts afholder en kreds af radio
am atører i samarbejde med E. D. R. Tønder afd. i
dagene 13.-14.-15. maj »Ham meeting« på Møgeltønder cam pingplads.
Lejren åbner lørdag den 13. maj kl. 14,00, men
du er velkom m en allerede fredag!
Af arrangem enter der vil blive afviklet kan vi
oplyse at OZ5TDR hver dag udsender en lejravis
og er QRV på 145.500-145.550.
Der arrangeres m obiljagt på 2 mtr., postkasse
løb, børnekonkurrencer, film forevisning m.m.
Vi kan oplyse at der samtidig med »Ham mee
tinget« i Tønderhal 1 er en udstilling om »Alter
native energiform er« arrangør: Tønder erhvervs
råd, 50 fabrikanter fra hele landet viser her hvad
der i dag findes på markedet vedrørende dette
spæ ndende emne. Udstillingen er åben hver dag
fra kl. 9,00-15,00.
Vel m ødt på Møge/tønder cam pingplads 13.14.-15. m aj 1978.
Vy 73 1BX - 1ALI - 1AKI - 1DHQ - 1RP - 1CHB 4ER - 8 CV - + XYL’s.
Hvad er S. T. A. 78.
Forkortelsen S. T. A. (Speciel Tivoli Award) kan
let narre den aktive radioamatør og få ham til at
sætte den i forbindelse med de mere sjældne af
m ange mere eller m indre udspekulerede d ip lo 
mer. S. T. A. 78 har til form ål at være, og vil sikkert
også i sin gennemførelse blive, meget mere end
et m iddel til udbredelse af en ide eller et tu ris t
slogan og den lette vej til at erhverve et eftertrag
tet kort til at hænge op på stationen til et evigt
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m inde om en afsluttet og arkiveret indsats. »Di
plom a Speciale Tivoli« er altså ikke et diplom
eller er det i en polem isk og snæver betydning.
Det bliver en m anifestation af den moderne udsendelsesform som ikke blot producerer m idler
ogsøger måder at sende på, men går videre ind
på de hum anitæ re områder for at frem bringe det
m eget sjæ ldne og dyrebare gode som hedder
m edfølelse og søger at hæve sig til at realisere
broderskabet mellem folkeslagene. Det er en ide
s o m e rm o d n e ti kredsen indenfor ARI’safdeling i
T ivoli og er blevet modtaget med entusiasme af
EDR’s radioam atører i København eftersom den
grundlæ ggende struktur fo r S. T. A. er en venskabsforbindelse mellem byerne Tivoli og Kø
benhavn, i hvilken by et andet Tivoli er et vigtigt
centrum fo r fornø jelser af kunstnerisk og ku ltu 
rel art. Denne bro mellem mennesker vil i som 
meren 78 bringe en karavane af tiburtinske radio
am atører op gennem Europa til denne strålende
by i Norden, medens den uafbrudt i 22 dage ud
over hele verdenen og på mange sprog sender en
indbydelse til at besøge Tivoli og København for
at møde radioamatørerne fra disse byer og tale
med dem om broderskab, idet den sender alle de
som får forbindelse med vores stationer et spe
cie lt pas som skal lette deres ophold i disse byer.
Hensigten med S. T. A. 78 går ud på det formål,
iø vrigt storslået, at skabe broderskab danskerne
og italienerne og mellem disse og den øvrige ver
den. Men vil også vække alle dem, som hører
vores budskab og som vil påtage sig at udbrede
det på alle måder og vil gøre sindene følsomme
over fo r den største tragedie, som den velha
vende del af menneskeheden er ved at opleve:
Børnedramaet. Der dør 40 børn i verden hvert
m in ut af mangel på pleje eller af sult. Dette skal
d e rfo r være det budskab om broderlighed, som
radioam atørerne fra Tivoli under radioamatører
nes tegn og sammen med de danske amatører vil
udsende gennem æteren og som skal nå ethvert
hjørne af verden, rigt eller fattigt: Lad os hjælpe
born over hele verden. Det er det eneste håb for
at skabe et bedre samfund. Det er et budskab,
som vi vil sende uafladeligt sammen med vores
fa m ilie og vores børn, på alle frekvenser og på
enhver tid af døgnet. Det er en fortvivlet appel,
der skal lyde som en udfordring til de veltalende,
men tom m e taler og de falske velgørere overalt
på jorden, og som ved deres sløvhed bidrager til
dette drama i den moderne historie, som nyhedsOZ APRIL 1978

rubrikkerne sjæ ldent og ofte til ingen nytte b rin 
ger til vores kundskab fra de der er fo rp lig te t til at
frem læ gge den. Vi vil udsende vores budskab
også fra denne dejlige have, som er til fornøjelse
fo r de heldige børn, med den skælven som den
der kender dramaet føler, og med den vrede som
den der oplever den uduelige sløvhed føler. Vi vil
gøre det med det mest velegnede kom m unika
tionsm iddel: Radioen. Og med det sind som den
har, der i radio alene oplever en vidunderlig
eksistentiel erfaring. Vi vil invitere radioamatø
rerne fra hele verden og »de m agtfulde perso
ner«, som sammen med os oplever det strålende
vidunder: til at mødes med os, at tale med os og
sammen med os råbe: Lad os hjælpe børnene,
alle børn.
S. T. A. 78 skal iværksættes under protektion af
UNICEF gennem kommiteen ARI-UNICEF., som
er skabt fo r kort tid siden, og under den virk
somm e og inspirerende ledelse af vores kollega
d o k to r Mario Monaco: IØMXM, som er gået igang
i næsten to ta lt tavshed: Et budskab fra Italien til
fo rd el fo r 900 m illion er born i hele verden, assi
steret af UNICEF. Sloganet: »Radioamatørerne
fo r børnene« som er opstået heraf er foreningen
af to forskellige realiteter: Børnenes triste virke
lighed og radioamatørernes morsomme og det
kan med et fælles mål ved hjælp af den første
skabe et højt socialt mål fo r de andre.
U darbejdelsen af denne korte notits har taget
ca. 30 m inutter af sin ophavsmands tid, i m ellem 
tiden er der død mere end tusinde børn af sult
e ller forsøm m else og skylden er vores allesam
mens.
Program m et fo r ekspeditionen er følgende:
Mandag den 24. juli: Afgang fraT ivo li til Milano
Tirsdag den 25. ju li: Milano til Basel
Onsdag den 26. juli: Basel til Strassbourg
Torsdag den 27. ju li: Strassbourg til Kassel
Fredag den 28. ju li: Kassel til Hamborg
Lørdag den 29. ju li: Hamborg til København,
hvor man bliver til 8. august, afbrudt den 3.
august af en tu r til Helsingborg, fo r at hilse på de
svenske amatører.
Onsdag den 9. august: Startes hjemrejsen
over Hamborg, Kassel, Nürnberg, Innsbruck og
Verona med ankom st til Tivoli mandag den 14.
august.
I turen deltager ialt 84 personer, heraf 20
amatører, og de skal indkvarteres på vandrehjem
i hhv. Lyngby, Roskilde og Helsingør. I næste OZ
vil vi bringe flere enkeltheder om arrangementet.
På S. T. A. 78 Komiteens vegne
OZ4KS
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S ILEN T KEY

OZ1AEO
EDR's Hvidovre Afdeling har den 13. marts 1978
m istet et af sine trofaste medlemmer, OZ1AEO
H enning, der var med til at starte afdelingen i
1975, og som blev dens første formand.
På afstand - og uden at kunne støtte Henning m åtte vi det sidste år i tavshed se på, hvordan
sygdom m en tog mere og mere overhånd. Vi
vidste alle, hvor det bar hen - men alligevel stod vi
uforstående overfor budskabet om hans alt for
tid lig e bortgang.
Hans interesse fo r amatørradio spændte over
hele spekteret, og under den lange sygdoms
periode var han aktiv på 2 m-båndet. Selv fra hos
pitalssengen hørte vi hans røst, når hans sygdom
tillo d ham at være QRV, og vi måtte beundre ham
fo r den rolige måde, hvorpå han indordnede sig
under sygdomm ens hårde krav.
H enning var en særpræget - men meget hjæ lp
som kammerat, som vil blive savnet af alle os, der
kendte ham.
Ære være hans minde.
ED R ’s Hvidovre Afdeling
OZ1ADX - OZ5WP.

ANTENNEMASTER
10-105 meter
H a r D e p r o b le m e r m e d a t k o m m e i
h ø jd e n , så k o n ta k t os.
*
V i m o n te r e r b e s la g fo r r o to r e fte r
onske.

:

<$►
• er Oeies
kvalitets garanti'
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H
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I
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Højspændingsarmaturer, Gittermaster
og Parabolantenner
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6830 Chiasso

Via Vaidam. 1
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Telefone (091).442^61
not. A
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EQUIPMENT

Telex 79959 CH
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S A C -testen 1977
Fra NR R L's Contest Manager, LA5QK, har vi nu m odtaget
resultatet fra SAC 1977:
La ndskam pen :
Nr. 1. Fin la nd

cw
Phone

147 log
93 log

12.482.829 points
6.639.294 points

Total

240 log

19.122.123 points

Nr. 2. S verige
CW
Phone

154 log
118 log

9.950.173 points
5.270.451 points

Total

272 log

15.220.624 points

Nr. 3. D anm ark
CW
42 log
Phone
42 log

2.257.193 points
816.569 points

Total

84 log

3.073.762 points

Nr. 4. N orge
CW
Phone

26 log
30 log

1.132.596 points
797.850 points

Total

56 log

1.930.446 points

Top ti S ka n d in a vie n :

S in g e l O p/C W
OH2BH
1.
OH6DX
2.
OF1XX
3.
4.
OZ1LO
OH3YI
5.
6.
SM2DMU
7.
OZ6XT
8.
SM6DHU
9.
SMØCCE
OH6VP
10.
M u lti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

461.538
456.152
449.160
409.676
399.750
368.784
277.368
273.916
271.780
269.160

O p /S in g le Tx/CW
SJ9WL
486.700
OH1VR
406.714
SK3BG
389.515
OH6AH
385.462
SM3VE
383.526
SM5BNZ
361.764
OF3EW
359.448
LA1K
338.368
SM7EXE
331.926
OF1MA
323.968
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S ingle O p/P h one
1.
OH2BC
2.
OH2BX
3.
OF1XX
4.
OH6JW
5.
OH1MA
6.
OH1VR
7.
OH3YI
8.
SM5CSS
9.
OH1IJ
10.
OH1IG
M u lti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

447.696
417.122
348.864
346.249
329.724
309.825
275.561
263.042
231.336
220.632

O p /S in g le Tx/Phone
SJ9WL
375.678
SK4BX
290.904
SLoAS
281.300
OH3EW
276.936
SM5FQQ
267.972
SK2KW
265.869
LA5X
256.327
OH2AA
239.904
OH6AH
239.120
OZ8BZ
200.914

D anm ark:
S ingle O p /A ll ba nd/C W
Call.
1.
OZ1LO
2.
OZ6XT
3.
OZ1EE
4.
OZ1VY
5.
OZ8AE
OZ7RQ
6.
7.
OZ1AIK
8.
OZ2UA
9.
OZ5MN
10.
OZ8VL
11.
OZ4HW
OZ3LF
12.
13.
OZ7BW
14.
OZ8ND
15.
OZ5QU
16.
OZ7GI
17.
OZ9AO
18.
OZ7YL
19.
OZ6IC
20.
OZ5DP
21.
OZ4CG
22.
OZ7JU
23.
OZ1TD
24.
OZ1BII
25.
OZ6SF
26.
OZ7BQ
27.
OZ3Q
28.
OZ6KS
29.
OZ1CCB

QSO
1193
969
767
607
574
525
598
498
545
534
533
518
312
270
226
232
150
160
151
149
114
57
75
63
46
32
18
18
17

Mult.
146
127
101
106
101
99
83
98
90
83
83
78
78
76
75
63
48
37
40
37
38
26
18
19
24
17
14
13
11

Points
409.676
277.268
167.458
152.640
137.461
109.098
107.236
105.644
103.230
97.193
92.960
84.864
55.848
44.080
36.525
33.327
15.072
14.208
12.240
11.692
9.044
3.120
2.790
2.394
2.208
1.292
658
520
374

S ingle O p/3,5 M Hz/C W
1.
OZ6XR
2.
OZ1W

318
195

27
27

17.172
10.557

S ingle O p /7 M H z/C W
1.
OZ5MJ

175

23

8.073

195

S ingle
1.
2.
3.
4.

O p/14 M H z/C W
OZ8XW
OZ3BX
OZ2QZ
OZ2PG

227
93
10
12

32
20
8
3

15.808
4.160
192
60

302
220

81
29

52.164
15.022

G rø nlan d:
S in g le O p /A ll ba nd/C W
1.
OX3OA
2.
OX3AB

280
96

37
16

23.495
3.360

S ingle O p/14 M H z/C W
1.
OX3RA

26

7

420

M u lti O p /S in g le Tx/CW
1.
OZ5XC
2.
OZ7HVI
C hecklog: OZ4VK

Fæ røerne:
S ingle O p /A ll ba nd/C W
1.
OY2Q

237

34

16.490

D anm ark:
S ingle O p i A ll ba nd/P hone
1.
OZ5EV
2.
OZ1LO
3.
OZ7O P
4.
OZ6QE
5.
OZ4HW
OZ3YI
6.
7.
OZ4TT
8.
OZ7GI
9.
OZ3KE
10.
OZ2BM
11.
OZ4MD
12.
OZ4LX
13.
OZ6SM
14.
OZ4HD
15.
OZ9JV
16.
OZ6PI
17.
OZ5XC
18.
OZ7IS
19.
OZ2QZ
20.
OZ4YP
OZ4IO
21.
22.
OZ1AJL
23.
OZ3Q

525
458
276
267
247
205
127
163
125
124
140
120
106
104
89
70
38
40
39
30
24
16
15

93
94
84
68
56
59
65
50
48
44
39
42
35
37
32
27
31
21
18
20
12
12
11

103.230
92.026
50.652
37.332
28.112
25.193
17.290
16.750
12.096
11.836
11.154
10.374
8.015
7.955
6.048
3.861
2.418
1.680
1.404
1.200
528
396
374

S ingle O p /3,7 M H z/P hone
1.
OZ1GX

6

3

36

450
75

40
20

37.360
2.980

92
46
40
40
28
13
12
9

21
15
17
15
10
9
8
6

4.200
1.470
1.462
1.230
560
234
200
114

754
398
160
116
67
20

127
77
54
42
18
11

200.914
64.141
17.658
9.744
2.412
440

S ingle O p /7 M H z/P hone
1.
OZ3PZ
2.
OZ6TW
S ingle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O p/14 M H z/P hone
OZ7CH
OZ5BS
OZ8ZB
OZ9HN
OZ6YO
OZ7SG
OZ3BX
OZ7DX

M u lti O p /S in g le Tx/Phone
1.
OZ8BZ
2.
OZ7HVI
OZ5VEJ
3.
4.
OZ5EDR
5.
OZ5DSB
6.
OZ4EDR

196

G rø nlan d:
S ingle O p/21 M H z/P hone
1.
0X30A
Fæ røerne:
S ingle O p /14 M H z/P hone
1.
0Y8I

18

331

32

21.472

De usæ dvanlige dårlige con dx i phone-afd. samt et par
m anglende logs med mange QSO'er er nok årsagen til, at vi
ikke er gået yde rligere frem i landskampen i fo rh o ld til 1976. De
nye re gler ser ud til at være blevet go dt m odtaget næsten
ove ralt iflg. kom m entarerne på logs.
WAE P hone 1977.
I CQ-DL har vi fu n d e t fø lgende resultater:
P oints
QSO
OZ5EV
94.000
184
OZ5KE
1.290
35
OZ9ZS
128
8
OZ3ZK
48
6
C hecklogs: OZ5SG, OZ7HT.

QRC
316
8
~

Mult.
188
30
16
8

-

G rø nlan d:
OX3VO

12.798

237

-

54

Fæ røerne:
OY1A

270

15

_

18

IARU R a d io sp o rt C ham pion ship 1977.
Fra IARU har vi fået resultatet af denne test:
CW:
QSO
Points
OZ1LO
426.468
1319
OZ6XT
881
221.559
OZ1VY
789
182.605
OZ7BW
177
24.922
OZ1AJL
83
3.113
OZ8E
17
102
42
OZ1TD
7
36
OZ6KS
6

Zoner
84
70
59
34
11

2
2
2

P hone:
OZ5EV
OZ5FY
OZ3KE
OZ2BM
OZ6QE
OZ9ZS
OZ8T
OZ9FM

86.072
31.651
10.881
8.294
4.826
3.895
3.222
189

451
251
95
91
80
60
61
21

53
31
31
26
19
19
18
3

G rø nlan d:
OX3VO
OX5AP

57.691
11.025

463
121

31
21

OZ1LO blev nr. 5 på w orld top -ten listen udenfor Nordame
rika. lø vrig t fin deltagelse i denne første lARU-test.
P A C C -co ntest 1978
afh oldes 29. april 12 GMT til 30. april 18 GMT på alle bånd CW
og phone sam tidig. Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd
enten CW e lle r Phone.
Frekvenser: Følgende frekvensom råder anbefales forteste n:
CW: 3525-3585, 7010-7040, 14.025-085, 21.040-100, 28.050100. Phone: 365&-3750, 7040-7100, 14.150-300, 21.150-300,
28.200-700.
K atagorier: S ingleoperator, m ultioperator, SWL.
K ode grup per: RS(T) + serie-nr. fra 001. PA/PI/PE giver
RS(T) + serie-nr. + provins indike ret med 2 bogstaver.
P oints: Hver QSO med PA/PI/PE stationer giver 1 point.
M u ltip lie r: Hver p rovins på hvert bånd, max. 5 x1 2 = 60.
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S am let score: Sum m en af Q SO -points på alle bånd m u ltip li
ceres med sum m en af m ultipliers.
SW L få r 1 p o in t fo r hver QSO. Loggen må indeholde kodeg ru p p e rn e fo r begge statio ner i hver QSO.
Logs: Logblade og sam m entæ llingsblad sendes til: VERON
C ontestm anager PAØDIN. S choutstraat 15, Nymegen 6805, Nethe rland s, senest 15. ju n i 1978.
CQ-M C o n te st 1978.
A lle verdens am atører indbydes til at deltage i denne inte rna
tio n a le test, der afholdes i tidsrum m e t 13. maj 21 GMT til 14.
maj 21 GMT på alle HF-bånd, CW og Phone sam tidig. Hver
statio n må kontaktes 1 gang pr. bånd, enten CW eller phone.
C o n te st-ca ll: CQ-M.
K ode grup per: U S SR -stationer sender RS(T) + oblast nr. Alle
andre sender RS(T) + nr. fra 001.
Klasser: S ingle opr. enkelt bånd, single opr. alle bånd, m ulti
opr. alle bånd og SWL.
M u ltip lie r: Hvert land giver 1 m u ltip lie r på hvert bånd. Der
anvendes R-150-S landslisten, som er identisk med DXCCland slisten med fø lgende undtagelser: UA2 og UA9S-T tæ ller
sam m en med Eu. USSR. Følgende er separate lande: Vesttysk
land og V estberlin, N ord- og Sydkorea, Nord- og Sydvietnam,
HR6 Swan Isl., VS9H Kuria M uria Isl., YVØ Corn Isl., UA1
Nonaya Zemlya, UAØ K uril Isl.. UAØ New Siberia Isl. Følgende
lande er ikke på R-150-S listen: KG4, 4X4.
P oints: QSO med eget land 0 point, men tæ ller som m u lti
plier, QSO med eget k on tinent 1 point, QSO med andre kon
tin e n te r 3 points. SWL få r 1 po in t fo r den ene stations rapport
og 3 p o in ts fo r 1 kom plet QSO.
S am let score: Summ en af Q SO -points på alle bånd m u lti
pliceres med sum m en af m u ltip lie rs på alle bånd.
Logs: Sendes senest 1. ju li 1978 til CQ-M C ontest Committee,
P. O. B ox 88, Moscow, USSR.

9. OZ3YE
(8 x92)
736
616
10. OZ1ACZ
(7 x88)
11. OZ4H
(8x76)
608
602
12. OZ6ARC
(7x86)
13. OZ9JV
(6x65)
390
14. OZ1AYY
(6x51)
306
15. OZ5MN
(5x42)
210
16. OZ4YP
(4x37)
148
100
17. OZ5BV
(4x25)
C hecklo g: OZ5VL. Manglende logs: 6.
Lytteram atø rer:
1.
2.
3.

Points

OZ-DR 1986
OZ-DR 1802
OZ-DR 1815

130
109
57

D R-m anageren OZ-DR 1815, Eigil har foreslået, at der ved
ra pportudve kslingen bliver angivet, om man er interesseret i
DR-QSL, f.eks. 56901/10/DR. Rapporterne bliver på denne
m åde rig e lig t lange, så måske man I stedet skulle o p ford re alle
am atører til at besvare DR-QSL's. DR-amatøren m angler må
ske netop d it ko rt til OZ-CCA.
Foruden at være en lille, hyggelig sam menkomst, er A-testen
også velegnet til at opøve rapportm odtagning. Der går des
væ rre en del p o in ts til spilde, når man ikke får rig tig t fat i rap
porten. F.eks. er de fleste rapporter 599 og 59, men man skal
dog bem æ rke variationer. Ligeledes er det vel ret usandsynligt,
at en am atør fly tte r til et nyt am t m idt under testen.
D esuden m angler der en del logs. Tiden flyver ofte afsted,
men hvis du nu prøver at indsende din log senest dagen efter
testen, så g lem m er du det ikke. Ret beset snyder du dine medam atører ved ikke at indsende din log. så de ikke får de points
og m u ltip lika to re r, de burde have.
Adressen er som sæ dvanlig: OZ6KS, Erik Jacobsen, Postbox
306, 8700 Horsens.
OZ6KS.

C o n te s tk a le n d e r:
A pril:
15.-16.: Polsk Phone.
15.-16.: Fæ llesm arked CW og Phone.
25.-26.: DX YL til NA YL Phone.
29.-30.: PACC CW og Phone.
Maj:
13.-14.: CQ-M CW og Phone.
OZ1LO.
A k tiv ite ts te s t m arts 1978.
CW:
1. OZ5MN
(6x68)
(7x58)
2. OZ7GI
3. OZ8VL
(6x59)
OZ1AIK
(6x59)
5. OZ1BII
(3x53)
(5x44)
6. OZ8XO
(5 x42)
7. OZ2KI
(5 x40)
8. OZ4CG
9. OZ4QX
(5 x38)
10. OZ1CCB
(6 x28)
(3 x4)
11. OZ6KS
12. OZ1AYY
(3 x3)
M anglende logs: Ingen.
Fone:
1. OZ1XV
2. OZ2KI
3. OZ4IO
4. OZ1AIK
OZ7GI
6. OZ1CDK
7. OZ9HBO
8. OZ4QX
OZ APRIL 1978

(9x148)
(9x112)
(9x107)
(8x115)
(8x115)
(7x126)
(8x109)
(7x109)

Points
408
406
354
354
265
220
210
200
190
168
12
9

Points
1332
1008
963
920
920
882
872
763

ATLAS:
21 OX tr a n s c e iv e r 12 V

.......................... .... kr.

P S -2 2 0 s tr ø m fo r s y n in g ...................... ...... kr.
S tr ø m fo r s y n in g , b y g g e s æ t ...................... kr.
3 5 0 -X L tr a n s c e iv e r 12 V ........................ .. kr.
3 5 0 -P S s tr ø m fo r s y n in g .......................... .. kr.
3 0 5 e k s tr a V F O ............................................ kr.
D D 6 -X L d ig ita l s k a la ................................. kr.

5.885.00
1.450,00
495,00
8.585,00
1.950,00
1.55100
1.95100

Vi s æ lg e r g e rn e p å a fb e ta lin g og g iv e r en g o d p ris fo r
d in b ru g te s ta tio n .
R ing e lle r s k riv efter datablade.

tX T
i

* PV
Å ^

ELECTRONIC
B ogfinkevej 7, Kraghave
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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R e daktion: OZ1W L, Tage Eilm ann,
P ostbox 213, 5100 Odense C.
Tlf, (09) 12 34 29.

In fo rm a tio n .
OZ2NU har som den første fået tild e lt det svenske »WER« d i
plom klasse 1, med påtegnelsen »No. 1 in the W orld». Hjertelig
til lykke Borge.
Dette her er til am atørkam m eraterne på Grønland. Der er g i
vet m eddelelse om det nye G rønlandsdiplom til »Diplomen In
teressen G ruppe« og til »Award Hunters C lub's« afdeling i
E uropa, så det varer s ikke rt ikke længe fø r det er kendt viden
om, så d e rfo r beder jeg jer om, lad også de udenlandske ama
tø re r få en chance til at opnå diplom et.
Som jeg fo r har om talt, skal du rekvirere ansøgningsskem a
og selv udfylde disse til de d iplo m er du ansøger om gennem
EDR, og husk så at medsende p o rto til re turnering af dlneQ S Lko rt + p o rto til afsendelsen af ansøgningen til diplo m ud give
ren.
H ar du forresten husket a t sende de Q S L-kort du lovede?
YDXC (The Y okoham a DX C lub Award).
Dette d ip lo m kan fås af alle licenserede am atører og SWL. Man
skal have opnået 9 points. Der gives 3 points pr. kontakt af med
lem m erne af Y okoham a DX C lub og 1 po in t pr. kontakt med a n
dre am atører i Yokoham a. A lle forbinde lser efter 1. januar 1970
tæ lle r til diplo m et. Prisen er 10 IRC, ved at have opnået 50
p o in ts er d ip lo m e t gratis. D iplom et kan søges gennem EDR
elle r som GCR liste hos: Yokoham a DX Club, Award manager
JH1JGX, Tetsuo Tanaka, 22-401 Tsugum i, 4627 H inocho Konanku, Y okoham a 233, Japan.
DBDX
»D iplom a B rasileiro de DX« er indstiftet af »Liga de Amadores
de Radio Emissåo« (LABRE), fo r at opm untre am atørerne til at
bruge de lavere bånd (3,5 og 7 MHz). For at opnå dette diplom ,
skal man have m indst 20 kontakter på et af de ovenfor nævnte
bånd e lle r dem begge, med hvad vi her i Danmark kalder DX
fo rb in d e ls e r, kon takt med Brasilien er obligatorisk, alle kon
ta kte r efter 15. novem ber 1945 er gyldige til diplom et.
Med hensyn til DX fo rbinde lser regner jeg med kontakter
u d e n fo r eget kon tinent. Der gives stickers fo r hvert yderligere
10 fo rb in d e ls e r regnet efter AR RL’s DXCC liste. Hvis du har
kon taktet PY7XX og han får andet kaldesignal (prefix). og du så
kon takter ham igen under kaldesignalet(prefix) f. eks. PT7XX,
kan du kun bruge det ene prefix, det samme gæ lder de andre
kon takter du m åtte få. D iplom et udstedes i to klasser, et fo r
blandede fon e og CW kontakter, og et kun fo r fone kontakter,
der må ikke laves krydsforbindelser. M indsterapporten fo r fone
er RS-33 og fo r CW RST-338. Prisen fo r diplom et er 2 US-dollars e lle r 10 IRC, der er ikke angivet pris på stickers, men de er
vel gratis når de søges sam tidig med diplom et, ellers koster de
vel kun po rtoen? D iplom et kan søges gennem EDR eller d i
rekte hos: »LABRE« Awards Manager-DBDX, P. O. Box 070004 B rasilia, D istrito Federal, Brazil - 70000.
S yd ko rs-D ip lo m e t.
B etingelserne fo r danske am atører til at opnå dette diplom er,
ko n ta kt med 5 m edlem m er af »Eastern and M ountain D istrict
Radio Club«, der hver tæ lle r 1 p o in t eller 3 medlemm er plus
klubstatione n VK3ER, der tæ lle r 2 points, altså 5 points ialt. P ri
sen fo r dette dip lo m er 8 IRC, og det kan søges gennem EDR
e lle r dire kte hos: Eastern and M ountains D istricts Radio Club,
Box 87, M itcham -V ic.312, Australia.
10 x1 0 A w ard.
Nu da 10 m eter båndet er ved at åbne fo r langvejs forbindelser
e rd e tv e l på tide at gengive be tin g e lse rn e fo r d e ttedip lo m . Man
skal efter 1. janu ar 1948 have kontaktet 10 forskellige VE2 sta
tio n e r på 10 m eter båndet. Prisen fo r diplo m et er 10 IRC, og det
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kan søges gennem EDR eller som GCR liste direkte hos: Radio
C lub de Quebec, Aw ard Manager, Alex Desmeules, VE2AFC, P.
O. Box 382, Quebec 4, Que., Canada.
H e lve tica XXII
Dette d ip lo m er op rette t af Swiss Union o f S hort Wave Ama
te u rs (USKA) fo r a t aktivere udenlandske am atører til kontakter
med am atører fra Schweiz, der afholdes hvert år en contest,
hvor der oprettes statio ner i de kantons hvor der er få eller in 
gen am atø rstation er (ka nton -indd elinge n i Schweiz svarer til
a m tsindde lingen i Danmark). Danske am atører skal have be
kræ ftet fo rb in d e lse r med en station i hver af de efterfølgende
kantons, og alle fo rb in d e lse r efter 15. april 1948 er gyldige. Her
kom m er så navne og kendingsbogstaver på de forskellige kan
ton: Z ü rich = ZH, Bern = BE. Lucerne = LU, Uri = UR, Schwyz
= S Z .Z ug = ZG, U nterw ald = NW, Glarus = GL, Fribourg = FR,
S o lo th u rn = SO, Basel = BS, Schaffhausen = SH, Appenzell =
AR, St. G allen = SG, G risons = GR, Aargau = AG, Tessin = TI,
T h urg au = TG, Vaud = VD, Valais = VS, Neuchâtel = NE,
Genève = GE.
D iplom et udgives fo r rene CW eller Phone eller mixede fo r
bindelser, der er ikke opgivet nogen pris fo r diplom et, men jeg
vil mene, der skal medsendes IRC's til dæ kning af porto. Di
plom et kan søges gennem EDR eller direkte hos: W alter Blattner, HB9ALF, P .O . Box 450, CH-6601 Locarno, Schweiz.

N o rth e n Sea A w ard.
D iplom et er udgivet af Ortsverband Kempen og tildeles alle
licenserede am atører og SWL. D iplom et udstedes i to klasser,
og de lande der skal kontaktes er følgende: DJ/D K/D L - G - GM
- LA - ON - OZ - PA.
Klasse 1: A lle lande på to bånd (12 forbindelser). Klasse 2:
A lle lande på et bånd (6 forbindelser). Prisen er 1 US-dollar
eller 4 DM eller 10 IRC.
D iplom et kan søges gennem EDR e ller med GCR liste direkte
hos: DARC O rtsverband Kempen, 4152 Kempen (Ndrh.), Parkstrasse 24, Tyskland.

WEM A w ard.
Dette dip lo m er kun fo r VHF forbindelser, hvoraf man efter 1.
janu ar 1978 skal have kontaktet 6 forskel lige prefix i H olland og
Tyskland (PA - PE - PD - PI - DA - DB - DC - DD - DF - DJ - DK DL). S ta tio n e r fra Emmen eller Meppen kan bruges som joker
fo r 3 fo rs k e llig e prefixes, PAØZOD og DKØME tæl ler fo r 2QSO.
Kun dire kte fo rb in d e lse r tæ ller, forbinde lser over repeater
tæ lle r ikke. Der skal ikke bruges Q SL-kort, kun afskrift af
loggen. Prisen er 5 DM eller 2 U S -dollar eller 10 IRC.
Der er to adresser, du kan sende ansøgningen til: Manfred
B rod ow ski, DB5XB, H ölderlinstr. 10,4470 Meppen, Tyskland. H enrik S ibum , PAØGHS, A nge lslo erd ijk 36, 7820-HL Emmen,
H olland.

R-150-R.
Her er igen et dip lo m udstedt af Central Radio C lub i Moskva.
A lle fo rb in d e ls e r efter 1. ju n i 1956 tæ ller til diplom et. Det udste
des til alle licenserede am atører og SWL fo r bekræ ftet kontakt
med 150 fo rske llig e lande, herunder kontakt med alle 15
re p u b likke r i USSR. D iplom et kan erhverves fo r rene CW eller
rene Phone kon takter og m indsterapporten er RST 337 og RS
33. K onta kter fra alle bånd kan bruges. D iplom et er gratis, hvis
du søger det gennem EDR, kun portoen skal betales - men hvis
du søger det direkte, koster det 14 IRC.
OZ APRIL 1978

JlDXnyt,@ S 7

R e daktion: OZ7RQ, Benny Christensen,
Kokjæ rsvej, 6753 Agerbæ k.

/

FOO, C lippe rton startede op planmæ ssigt. Lyttede til dem her
21. m arts på 20 m 09-10 GMT. Deres signaler var ganske gode,
men Q S O -afviklingen syntes at gå lidt træ gt. Håber mange OZ
fik QSO.
PY0 , Fernando de Noronha. der har været benyttet fo rske l
lige call. PY0 AA og PYØMAG QSL via PY1MAG. PY0 FN QSL
via WA3HUP.
BY, CHINA, der er ra pporteret BYØSA, BYØSF og BYØSS på
14030 06,30 GMT. - ZS2MI, M arion ls l„ gik QRT derfra 31.
m arts. - ZD9GG er ofte på 14245 22-23 GMT. - FH0 OM er igen
aktiv og er ofte på 14177.
VK9, Cooos Isl., P29JS har fået call VK9YS og vil antagelig
blive QRV de rfra i ju n i måned. Han vil m uligvis sammen med
VK2BJL tage til VK9, M ellish Reef i juni.
60 Z1, dette m ystiske call har været brugt fra Somalia, men
der blev kun kørt ganske få QSO's. QSL via W6SN.
Følgende statio ner rapporteres at være pirater: OX1 HH, som
har væ ret på 80 m SSB. DF7G F/5H3er også en pirat. Endvidere
har callet YI1BGD væ ret lufte t på 20 m SSB, men det er
a n tage lig en pirat. Det forlyder dog at YU/BCD har fået
tilla d e ls e til at benytte YI3BGD, men han er endnu ikke hørt.
lø vrig t fik den italienske station, som skulle være blevet QRV
med YI1FGS, sit grej konfiskeret af myndighederne, så det
synes te m m eligt svæ rt at få nogen aktivitet derfra.
8Z4, Saudi A ra b ia /lra q Neutral Zone. Licens skulle nu være
opnået, og ekspeditionen forventes at foregå i juni. - YVØeksp edition en kom ikke igang 20. marts, som tidlige re med
delt, men næ rm ere inform ation savnes.

Der sker en masse på 10 m nu. På SSB er det fortrinsvis
m ellem 28500-700.
I Tyskland modes DX'ere fredage på 3750 18,00 GMT, her kan
der eventuelt også være info rm atio ner af interesse.
Husk at sende in fo til DX-nyt inden den 19. i måneden.
OZ7RQ.

KM6FC: En a f de kendte DX'ere. Foto via OZ9PP.

Miniature Beam-antenne

03

Gittermaster!

Hi-pot Multiple Hat Loaded!

★ G o d k e n d t i h e n h o ld til D .l.F .’s n o rm e r.

m odel

H Q -1

10 - 15 - 20 m eter
Miniature
Band HYBRID QUAD Antenna
E lem ent læ n g d e ........... 3,36 m
B om læ n g d e .................. 1,37 m

★ L e v e re s i 9 -1 2 -1 5 o g 18 m ’s u d fo re ls e .
★ M o n te r e t m e d v ip p e b e s la g .
★ B e s la g f o r r o to r m .v. e fte r o n s k e .

Priseks.: 15 m kr. 2.695,- Incl. moms
R in g e lle r s k riv fo r n æ rrr.e re o p ly s n in g e r.

Pris incl. moms

d re je r a d iu s .................... 1.88 m

M e d v e n lig h ils e n

kr. 1.095.00

R ing e fte r d a ta b la d .

ELECTRONIC
m

B ogfinkevej 7, Kraghave
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70

YAESU MUSEN

VIB0-ELECTR0NIC
OZ4RV
Kæ rager 20,2670 Greve St.
Tlf. (02) 90 62 84

BEIAFON
ISTEDGADE 79
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OZ1BAX
Skovager 8, 4330 Hvalsø
Tlf. (03) 40 90 67

1650 KØBENHAVN V

TELEFON 01-31 02 73
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G en eraldire kto ratet for
Post- og tele gra fvæ sen et

Maj 1978
Solplettal: 79
F orventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz

Stræ kning:

Km:

Pejling:

Japan
New Zealand
Filipinerne
Sy-il. Australien
Sumatra
Indiske Ocean
Madagaskar
Syd Afrika
Middelhavet
Antarktis
Kanariske Øer
Argentina
Peru
Vestindien
New York
Vest Grønland
San Francisco
Sydl. Stillehav
Hawaii

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

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

tid/frekvens:
1
14,1
14,2
14,3
14,5
14,6
15,8
18,1
11,2
13,1
8,3
17,5
18,1
16,3
14,9
14,8
13,7
13,6
13,5
13,5

3
16,0
16,5
17,1
18,1
18,3
19,0
18,6
7,0
12,5
9,5
15,4
15,8
13,4
12,4
12,4
12,4
12,9
13,0
14,2

5
19,1
10,1
20,4
23,7
22,8
24,3
23,4
14,5
15,1
8,1
16,5
16,5
13,6
12,4
12,4
12,7
13,1
13,3
14,9

7
10,7
20,7
22,0
23,9
24,1
25,3
25,2
24,7
17,8
9,7
20,5
13,6
16,4
12,5
12,0
14,4
13,5
14,8
16,2

9
20,4
18,1
22,4
17,9
24,2
25,6
25,8
25,0
18,6
21,6
22,8
15,7
18,1
12,2
14,3
17,1
10,9
16,8
17,3

11
20,3
14,8
21,9
14,6
23,7
25,7
27,5
27,2
18,9
24,7
22,3
22,4
20,6
17,2
19,1
18,0
10,5
17,5
17,5

13
20,4
13,6
21,7
13,7
22,9
24,5
26,8
28,0
18,9
26,9
23,8
24,2
21,3
19,3
18,4
18,2
12,8
17,6
17,6

15
19,8
14,1
21,4
14,5
22,9
24,6
27,0
28,1
18,7
27,0
23,6
25,1
21,3
19,5
19,0
18,3
15,3
14,9
16,2

17
16,6
12,1
21,1
13,2
23,0
25,1
27,8
17,5
19,9
22,1
24,7
26,7
21,6
19,7
19,6
18,5
17,0
17,8
17,4

19
15,4
12,9
19,3
11,6
21,4
23,7
26,2
13,1
20,2
13,9
26,1
23,9
22,9
20,3
19,6
18,5
17,7
17,5
16,4

21
15,3
15,5
15,9
14,8
17,4
20,1
23,1
11,9
17,5
10,6
23,2
21,6
22,0
19,7
18,4
17,5
16,7
16,4
15,1

23
14,4
14,4
14,4
14,3
15,0
17,0
20,0
11,0
14,8
8,6
29,6
20,2
18,9
17,4
17,3
15,6
15,1
14,9
14,2

Redaktion: OZ2NU, Bygaden 3,
9000 Aalborg.

S p e c ie lle fo rk o rte ls e r i ne ttrafik.
SCAG har fra ARRL overtaget en serie forkortelser, der bruges i
USA, hvo r radioam atørerne drive r et stort trafiksystem , der
b e fo rd re r m eddelelser også fo r andre end radioam atørerne
selv, h vilke t jo er i m odstrid med de gæ ldende bestemmelser
her i landet. Im id le rtid har trafiknettene i USA udviklet metoder,
d e r m u lig g ø r en m eget effektiv tra fika fviklin g også i større net,
og da SCAG stod over fo r problem erne med at styre sine net,
ove rtog man sim pelthen disse metoder, selv om det nok er
tvivlsom t, om de alle er egnede til vore forhold.
Der anvendes således her en række hjemmelavede Q -koder i
serien QNA, selv om der i denne serie findes officie lle aero
nautiske koder med en helt anden betydning. Nogle af koderne
er ganske nyttige, andre kan forekom m e ret overflødige. Der
find es fø lg end e signa ler i denne serie:
QNAC Svar i afta lt orden.
QNB° V irk som relæ station mellem ........og .........
QNC
A lle ne tstation er skriv, jeg har en meddelelse til alle
s tatio ner i nettet.
QND° Nettet er ledet (under kontrol af netstationen, NCS).
QNE° Hele nettet vent.
QNF
Nettet er frit (ikke ledet).
QNG
Overtag k o n trollen med nettet som NCS.
QNH
Din netfrekvens er fo r høj.
QNI
N etstationerne m elder s ig0. Jeg m elder mig i nettet
(følges af tra fik lis te eller QRU).
QNJ
Kan du læse m ig? Kan du læ s e ........?
QNK° Send d it signal bestemt f o r ........til .........
Q NL
Din netfrekvens er fo r lav.
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QNM
QNN
QNO
QNP
QNQ°
QNR°
QNS
QNT
QNU°
QNV
’ QNW
QNX
QNY°
QNZ°
°)

Du fo rstyre r nettet, vent her.
N etko ntro lstation e r ........hvem er netkontrolstation
S tation fo rla d e r nettet.
Jeg kan ikke læse dig, jeg kan ikke læ s e ........
QSY til ........ og vent til ......... er fæ rdig, send ham så
tra fikke n til ........
S v a r ........og m odtag trafik.
Følgende statio ner er i nettet° (efterfølges af liste),
jeg beder om liste over nettets stationer.
Jeg beder om tilladelse til at forlade nettet i . . . min.
Nettet har tra fik til dig, vent her.
Tag kontakt med ........på denne frekvens, hvis det
lykkes, s kift til ........og send tra fik bestemt f o r ..........
H vilken vej kan jeg sende signaler bestemt f o r ........?
Du må forlade nettet0. Jeg ønsker at forlade nettet.
S kift til anden frekvens eller til ........kHz fo r at afvikle
tra fik med ........
Ind stil din sendefrekvens på min frekvens.
Kun til brug fo r netkontrolstationen.

Hvis du vil have QSO med en station i nettet, så kald NCS ved
at sende IE på frekvensen. Når NCS svarer med I, sender du dit
kaldesignal og RC ........(jeg ønsker rag chew med .......... ),
hvo refte r NCS vil arrangere QSY og QSO. - Lad være med at
kalde andre end NCS, NCS vil straks bryde ind og bede dig
vente, og andre statio ner i nettet vil ikke svare, før NCS giver
dem ordet.
OZ8O .
OZ APRIL 1978

027 C H , C. U. Holten,
Lyovej 6, 8600 Silkeborg.

INTRUDERS WATCHMi

Fra en af vore rapportø rer i Intruders Watch, OZ6KS, Erik i
Horsens, har jeg med glæ de m odtaget følgende:
H vad s ke r d e r i In tru d e rs W atch?
O venpå OZ7CH's artikel i OZ februar 1978 side 87, der om hand
lede de mere idealistiske aspekter inde nfor arbejdet med Intru
ders W atch, vil jeg her fortæ lle lidt om, hvad der rent faktisk
gøres ru n d t o m kring i verden og specielt i EDR’s IW -afdeling.
Region 1-afdelingen af lARU s »M onltoring System«, der
netop har fået en økonom isk støtte på 3000 do lla r fra RSGB,
ledes af G3PSM, C olin. C olin m odtager hver måned rapporter
fra am atø rorg anisatio ner i A frika og Europa (også fra EDR)
vedrørende observerede indtræ ngende stationer på amatørbåndene. R apporterne samles og ordnes efter frekvenser, og
en gang hver måned udsender C olin et d ige rt s k rift med 20-22
tæ t beskrevne A4-sider, indeholdende denne måneds indtræ ngere. Disse ove rsigter sendes til de bidragsydende am atøror
ga nisation er, til ITU, til radiostationer, til FCC i W ashington
(USA's P&T) og til andre nationale teleadm inistrationer. De
lokale repræ sentanter sæ tter sig herefter i forbindelse med
den e lle r de nationale teleadm inistration(er), der form odes at
væ re ansvarlig(e) fo r overtræ delserne, fo r at påpege karakte
ren af de opståede problem er, og give forslag til løsning af
disse.
At det kan nytte noget viser de seneste erfaringer med Radio
diffu s io n Television A lgérienne (RTA). Lyttede man på 40 m
båndet i aften- og m orgentim erne fra sidst i november til først i
marts, kunne man næ ppe undgå at hore RTA's karakteristiske
100 Hz brum m etone på ca. 7060 kHz. På trods af de både
an noncerede frekvenserne 7145 og 7245 kHz i deres udsendel
ser og i deres trykte program oversigt, havde deres sender af en
e lle r anden g rund fly tte t sig »en smule«.
Medens RTA og Radio Tirana (på 7065 kHz) kæmpede om lyt
ternes gunst, op tog EDR's Intruders W atch-afdeling s kriftlig
ko n ta kt med R adio diffusio n Television Algérienne, Algeriets
Post- og T e lekom m unika tionsm in isterlum . ITU. det danske
P&T sam t sidst men ikke m indst A lgeriets ambasade i S tock
holm . K ort tid efter at sidstnæ vnte var kontaktet, ophørte RTA
med sine udsendelser i 40 m båndet, og er i skrivende stund
ikke vendt tilbage. (Skulle man savne RTA’s udsendelser, kan
jeg henvise til 251 kHz langbølge, hvor de går ganske godt
igennem kl. 00,10-01,00 dansk tid efter K alundborg har lukket
på 245 kHz).
Man må form ode, at både EDR's indsats og den tilsvarende
indsats fra andre am atørorganisationer har været en m edvir
kende årsag til dette resultat.
Im id le rtid er der stadig meget at tage fat på, og vi kan kun
gøre os håb om succes, hvis vi sam arbejder internationalt. Der
fo r skal C olin have mange rapporter, hver måned, også fra
EDR. Vil du være med i vores arbejde? Skriv til OZ7CH efter
næ rm ere op lysninger. Vi hjæ lper dig gerne med oversigter
over netop det frekvensom råde du interesserer dig for.
OZ6KS.
A n v e n d te fo rk o rte ls e r:
RSGB = Radio S ociety o f Great Britain.
IARU = International Am ateur Radio Union.
ITU = The International Télécom m unication Union.
FCC = Federal C om m unications Com m ision.
F o rø vrig t
har OZ7QE, Knud i Å lborg, iagttaget en SSB station på 3750
kHz kørende med m o dulation i »det forkerte« sidebånd. S pro
get am erikansk e lle r engelsk, og en styrke på om kring S9 og
derover (kraftige re end andre stationer på disse frekvenser).
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M u lig vis en bo repla tform i Nordsoen. Vi siger tak fo r rapporten
og beder herm ed a ndre ra pportører om supplerende iagttagel
ser om denne station. Har væ ret observeret i dagtim erne i
begyndelsen af marts.

R A D IO D IF F U S IO N - TE L E V IS IO N

A L G E R IE N N E

Q . S. L.

i de
Rapport - Report
Fréquence-Frequency "71*5 khz
ll-GMT
U 6 0 Ü /0 6 0 Ü /1 7 0 0 /2 4 0 0

D ette er et O S L-ko rt fra R adiodiffusion Television Algérienne
e n dnu m ens de troede, at de sendte på 7145 kHz, men faktisk lå
i 7 M H z-am atorbåndet på ca. 7060 kHz. Cirka, fo rd i deres
fre kvens ofte varierede flere kHz. Nu er den tilsyneladende ude
a f vo rt 7 M Hz-bånd.

En m æ rkat er også et led i Intruders W atch-arbejdet - og
den er nu udsendt i over 1.000 eksem plarer til størstedelen af
sam tlige ITU-zoner. Den lyder i oversættelse: »T/V alle der
be skæ ftig er sig m ed radiokom m unikation. Et verdensom 
spæ ndende radiosystem er kun m u lig t når alle parter udviser
a lm in d e lig fo rn u ft. Også du kan forbedre vore fo rh o ld på bån
dene. Dette kan gøres ved at overbevise alle brugere af ra dio
fre kvense r om, at de skrevne og uskrevne love og regulativer.
Tilsidesæ ttelse af disse love er ikke bare ødelæ ggende fo r den
positive og fre delige h o ld ning mellem nationer, men sætter
også m enneskeliv på spil ved at virke forstyrende på fly s,
skibes m.m. sikkerheds- og nodfrekvenser
U nderret d it lands P&T gennem de rette kanaler, når du
ob serverer fortsatte overtræ delser.
A m atør R adio er en af de mange måder, hvormed der udfores
en in te rn a tio n a lt fre delig sam eksistens og må ikke blive øde
lagt af nogen »indtræ ngere«. Lad os, alle og enhver, vise, at vi
e r gentlem en på enhver måde. også - og ikke m indst - når det
kan ræ kke lang t ud over vor egen horisont«.
OZ7CH.

OVERSÆTTELSE
K va lifice ret oversæ ttelse af tekniske artikler, håndbøger m. v. fra en
g e ls k /ty s k til dansk og fra dansk til engelsk. Endvidere udfores dup lik ering sarb ejde r. Indhent venligst tilb ud.

RYTTER, OZ6ER
K lostervej 11, Hygum pr. 7620 Lemvig, telefon (07) 83 62 34
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R e daktion: OZ9SW, Jørgen Brandi,
R ugvæ nget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

A k tiv ite ts te s te n .
M artstesten gav fø lgende placeringer:
SSB afd eling:
1.
OZ9NN
96 QSO
2.
OZ1CTC
84 QSO
OZ6IW
3.
96 QSO
4.
OZ1BRJ
76 QSO
5.
OZ1BHQ
65 QSO
6.
OZ6ZW
53 QSO
7.
OZ1AOJ
51 QSO
8.
OZ4EM
51 QSO
9.
OZ6CE
52 QSO
10.
OZ1QQ/a
41 QSO
11.
OZ2ST
50 QSO
OZ8QD
12.
50 QSO
13.
OZ3ZW
42 QSO
14.
OZ8PG
45 QSO
15.
OZ9DV
54 QSO
16.
OZ6YJ/a
36 QSO
17.
O Z4HAM /a
42 QSO
OZ9SW
18.
36 QSO
OZ1CWM
19.
43 QSO
20.
OZ1DBD
50 QSO
21.
OZ1CSU
40 QSO
OZ6HY
22.
32 QSO
OZ5UT
23.
34 QSO
24.
OZ1COR
31 QSO
OZ1DPA
25.
29 QSO
OZ1O HR
26.
31 QSO
27.
OZ8UX/a
29 QSO
OZ4OW
28.
30 QSO
29.
OZ1AEE
25 QSO
30.
OZ7O MR
39 QSO
OZ1DSK
31.
25 QSO
32.
OZ1CJS
20 QSO
OZ5SC
33.
19 QSO
34.
OZ1CBD
19 QSO
35.
OZ1DCN
16 QSO
36.
OZ8LH
15 QSO
37.
OZ1APA
26 QSO
OZ9GA
38.
18 QSO
39.
OZ9QV
14 QSO
40.
OZ4NE
19 QSO
41.
OZ1CSG
16 QSO
OZ6TW
42.
8 QSO
43.
OZ8SC
6 QSO
G ennem snit: 5,05 po in ts pr. QSO.

FM afd eling:
1.
OZ1AXJ
68 QSO
2.
OZ1DVI
50 QSO
3.
OZ1AGO
16 QSO
4.
OZ1ALK
14 QSO
5.
OZ1UU
17 QSO
6.
OZ1DQL
17 QSO
7.
OZ1ASP
11 QSO
8.
OZ1CPM
10 QSO
9.
OZ9JV
14 QSO
10.
OZ4HAM /a
5 QSO
11.
OZ8SC
1 QSO
G ennem snit: 2,34 po in ts pr. QSO.
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522
507
503
426
336
327
312
295
276
253
248
237
235
229
223
218
215
206
200
196
195
185
175
171
156
142
141
131
128
116
112
98
98
97
69
66
65
64
58
50
43
31
10

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

200
155
41
26
22
20
19
18
16
5
1

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

OBS! - Jeg må venligst, men bestemt, anm ode deltagerne i
testerne om at »holde sig på måtten«. Der bliver flere og flere
fe jl i loggene, spe cie lt po in tsudregn ingen kniber det med. Jeg
siger ikke, man bevidst snyder, men måske træ nger din måle
pind til en m indre juste ring. Det er ihvertfald påfaldende, at
ingen endnu ha rskreve t fo r lidt på. - Jeg bryder mig ikke om at
diskvalifise re, men ser mig nødsaget til: Logs med mere end 5
fe jl = papirkurven.
144
MHz a ktivite tstest den 1. tirsdag I måneden kl. 19,0023,59 DNT. Logs sendes til undertegnede inden den 15. i
respektive måned.

144.300 MHz » In te rn a tio n a l opkald«.
Jeg få r mange klager over trafikken på 144.300 MHz. Frekven
sen bør kun anvendes til opkald, når forbindelse er etableret
fly t da til en anden frekvens.
Mange DX-interesserede vil gerne stå »stand-by« på denne
frekvens, men det bliver tit u m u lig g jo rt på grund af lokalsnak. Vis dog en sm ule hensyn ove rfor dine medamatører, hold
144.300 + /-i- 5 kHz fri til opkald.

Ny n o rsk beacon.
Der er startet en ny beacon i det sydlige Norge. LA3VHF kører
med 10 w ERP sydover. QTH DS78f. N ogling A1 med kaldesig n a le t 4 gange og QTH locator, 20 sek. bærebølge, cyklus ca.
1 m in. Frekvensen er 144.880 MHz.
R app orte r om LA3VHF og LA4UHF til: LA8AK, J. M. Nøding,
STT, Televerket, Box 880, 5001 Bergen.

T e s tin d b y d e ls e .
SSA's no rdiske VHF-UHF test 1978.
SSA har herm ed fornøjelsen at Indbyde senderam atorerne i
Danm ark, Finland. Norge og Sverige til den tra ditione lle VHFUHF test.
T id sp u n kt: 6. maj kl. 16,00 GMT til 7. maj kl. 16,00 GMT. Frekvenser: 144, 432 og 1296 MHz. - Regler: De respektive
landes licensbestem m elser, Reg. 1 båndplanen skal o ve rhol
des. A ktive repeatere og translatø rer må ikke anvendes. Kode: RST + Q SO -num m er begyndende med 001 + QTH
locator. - P ointsberegning:
A fstand km
144
432
1296
0-50
5
10
15
51-60
6
12
18
61 -70
7
14
21
★
★
★
★
★
★
★
★
1981-1990
199
597
398
1991-o v e r
200
400
600
Logs: Skal inde hold e dato, tid, m odstation, sendt og m odta
get kode, frekvensbånd, po in ts og en tom kolonne. Loggen
sendes til: Jan A ncker, SM5EJN, Box 143, S-15010 Gnesta,
S verige og skal være poststem plet senest den 31. maj. D iplom udstedes til de tre bedst placerede.
Vy 73 de SM5EJN.

N o rd isk VHF net.
Svenskerne vil forsøge at etablere et nordisk VHF net på 80 m.
Frekvensen er 3615 kHz søndage kl. 10,00 GMT.
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n a g -M 4

SERVICEMONTØR
SKIBSRADIO

*

En mand med et godt håndelag og kendskab
til kom m unikationsudstyr, gerne radioama
tør, antages til service- og installationsarbejde. S tillingen vil med tiden medføre nogen rej
seaktivitet i såvel indland som udland, hvorfor
kendskab til engelsk må forudsættes.
S k riftlig ansøgning udbedes venligst med
eventuelle referencer, eller kontakt os på tele
fon (08) 18 09 99.
Med venlig hilsen
S . P. R A D I O A/S - S A l L O R M A R I N E R A D I O

I;

- li
144M H Z ~ 146M H z

MODEL

2150

P o w e r input :
400 W pep SSB
300 W C W - F M
R F p o w e r out:
200 W pep SSB
1 50 W C W - F M

MODEL

2200

P o w e r input :
500 W pep SSB
400 W C W - F M
R F powe r out :
250 W pep SSB
200 W C W - F M

HO BROVEJ

Kom ned til os og se vort kæmpe-udvalg i amatør
udstyr. - her vil du finde, hvad du søger efter!

D K -9 2 0 0 A A L B O R G SV

S.P. RADIO A /S frem stiller m aritim t VHF og
SSB udstyr. Firm aet beskæ ftiger ca. 300 per
soner.

POW ER!
POWER

POW ER!
SUPPLY!!

POWER!

POWER!

POWER

SUPPLY!!

M l

MIMAX RADIO
Nørrebrogade 226 2200 Kobenhavn N.
Tlf. 01-83 14 11 • Giro 913 6088

Vi kan ikke sæ lge dig »HC Ørstedsvæ rket«. men næsten. S trø m forsyninge r fra 1 A til 40 A, leveres til priser, hvor alle
kan deltage, og med fu ld t professionelle data.
B em æ rk v e n lig st at fra den 20. april 1978 overgår salget af
vore strø m fo rsyning er til forhandlere. - Vi kan ikke læ n
gere klare både salg og produktio n, men vl anviser dig
gerne den næ rmeste forhandler.
VI FLYTTER - V I FLYTTER - 1. maj 1978 flytte r vi til egne
lo ka le r i Tølløse, bem æ rk d e rfo r den nye adresse og tlf.-nr.
P riserne på vore strø m forsyninger stiger ca. 7% pr. 20.
a p ril 1978, hvo refte r de vil være som følger:
Med instr.:
Uden instr.:
13.5 v o lt 5 am p
625,00
577,00
13.5 v o lt 10 am p
928,00
858,00
13.5 v o lt 20 am p
1110,00
1036,00
P riserne er incl. moms.
Der sker en æ ndring af vort design, og efter 1. maj 1978 kan
du rekvirere nyt materiale pr. telefon (03) 48 53 27.

BJA print ApS

VI FLYTTER - VI FLYTTER den 1. maj 1978 til:
H ø jvan gsvej 9, Lunderød, 4340 Tølløse, tlf. (03) 48 53 27.

©
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HØJVANGSVEJ 9
4340 TØLLØSE
TELEFON (03) 48 53 27.
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U ndertegnede bedøm m er A 08 s signaler på 10 m til at være
kra ftigere end A 0 7 's 10 m -signaler, men signalerne er behæ f
te t med fo rh o ld svis hu rtig fading, hvilket tyder på, at A 08
»spinner« lid t fo r hu rtigt.
A 0 8 indeholder, i lighed med A 07, et morse-kode telem etri
system , som dog fo r A 0 8 's vedkom m ende kun er på 6 kanaler.
V.h.a. af dette system sendes via beaconsenderne o plysninger
om sate llittens vigtigste parametre. Den 13. marts, om løb-nr.
113, kunne fø lgende aflæses (m ode A):
Ch. 1.: Total solcellestrøm : 715 mA.
Ch. 2.: Batteri lade/aflade-strøm : -2 28 mA (d.v.s. afladn.).
Ch. 3.: B atterispæ nding: 16,35 V.
C h .4 .: Base-plate tem peratur: 18,8° C.
Ch. 5.: B atteri-tem peratur: 24,8° C.
Ch. 6.: R F-pow er o u tp u t - Mode J: 0 mW (n aturlig t nok, da
A 0 8 kørte mode A).
U ndertegnede har in d til nu kun kørt én station via A 08 mode
A, nem lig 0 H 2 0 V den 13. marts kl. 16,30 GMT på om løb-nr. 111.
S tation O Z IO Z tra Lindeballe. OZ9PZ ved m ikrofonen.

A nten ner på station OZ9SW. 18 m teleskopm ast (W esttower)
m o n te re t m ed 2 stk. 10 el. parabeams. 70 og 23 cm antenner er
m o n te re t på taget.

A m a tø rs a te llitn y t (OZ8SL).
OSCAR 8 (A 08) blev opsendt den 5. marts og synes at fungere
tilfre d ss tille n d e , både i mode A og mode J. Undertegnede har
dog ikke kunnet benytte satellitten i mode J, p.g.a. manglende
70 cm -m odtager.
Via OSCAR 7's beaconsender blev der den 11. marts udsendt
fø lg end e data fo r OSCAR 8. O m løbstid: 103,23 min., længdegra d sfo rskyd n in g pr. om lob 25,8°, d.v.s. at A 08 foretager 14
om lø b pr. døgn. - Endvidere blev der givet et referenceom løb
fo r 10. marts, nem lig følgende: Om løb-nr. 60 10.-3.-78 kl.
0025,53 GMT 45° W. - Disse data er form en tlig ikke endelige,
men betragtes de indtil videre som sådanne, vil data fo r refe
renceom løb (døgnets fø rste ækvatorpassage) fo r den 15. april
1978 blive følgende: O m lø b-nr. 562 15.-4.-78 kl. 0006,99 GMT
40,4° W. - R eferenceom løb fo r de efterfølgende dage fås ved at
addere 5,22 min. og 1,3° til disse tal pr. dag.

204

R e fe re n ce -d a ta vedr. O scar 7.
Å r/M d ./D g .
Ow
O m lø b nr.
Tid Z
83.6
15627B
78 04 16
0146
68.4
15639B
17
0046
15652A
82.0
18
0140
15664B
19
Må ej anvendes
80.4
15677B
20
0134
65.3
15689A
21
0033
15702B
0127
78.9
22
0027
63.7
15714B
23
15727A
24
0121
77.3
62.2
15739B
25
0020
26
Må ej anvendes
15752B
0014
60.6
15764A
27
74.2
15777B
28
0108
29
0007
59.0
15789B
0102
72.6
15802A
30
15814B
57.5
05 01
0001
0055
71.0
15827B
02
15840A
0150
84.6
03
0049
69.5
15852B
04
15865B
0143
83.1
05
67.9
15877A
0043
06
07
0137
81.5
15890B
66.3
15902B
08
0036
0131
79.9
15915A
09
15927B
10
Må ej anvendes
0124
78.4
11
15940B
0024
63.2
15952A
12
0118
76.8
15965B
13
14
0017
61.7
15977B
75.2
15990A
0111
15
Am sat D anm ark kan kontaktes den første og den tredie lø r
dag i hver måned kl. 14,00 DNT på 144,280 MHz USB.

E ksp e d itio n til Fæ røerne (OZ2GZ).
GM3YOR og G M 30LK er ved at planlæ gge en tu r til Færøerne
(OY) og Island (TF) i perioden 17. ju li til 5. august 1978. Man
påtæ nker at blive QRV på alle bånd fra 1,8 til 432 MHz.
Y d erlig ere oplysninger: GM3YOR, A. B. Givens, 41 Veronica
Cress, K irkcaldy, Skotland.
145 MHz MS er nok den bedste m ulighed fo r QSO.

MS n yt (OZ2GZ).
Det fo rlyd e r, a tO Z IA B E har fået skrabet grej sammen til at køre
MS, så M orten, vi glæ d e ro s til at høre de første reporter herom,
lo v rig t kan jeg fortæ lle, at OZ er et meget eftertragtet land. hvad
an går M eteor-scatter, så hold je r endelig ikke tilbage.
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STANDARD igen på lager!
SR -C 146 A
lo m m e
tra n s c e iv e r
A k tiv ite ts te s te n .
M artstesten gav fø lgende placeringer:
1.
OZ7LX
23 QSO
79 points
2.
OZ1ABE
21 QSO
58 points
3.
OZ7IS
20/3 QSO
54 points
4.
OZ3SW
15/2 QSO
48 points
5.
OZ9SW
6 QSO
40 points
6.
OZ1QX
11 QSO
19 points
UHF-SHF aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl. 19,0023,59 DNT. Logs sendes til undertegnede inden den 15. i re
spektive måned.
2300 MHz re peater.
I Tyskland er der startet en ny liniæ r repeater på 12 cm. DBØZC
er QRV da g lig fra kl. 17,30 til 23,00 MEZ fra Grosen Feldberg
(EK63h).
Indgangsfrekvens: 2303,930 MHz + /-^ 30 kHz. - Beacon
2348,940 MHz. U dgangsfrekvens: 2348,930 MHz + / + 30 kHz.
A ntenner: Stakkede dipoler, retning nord-syd.

A k tiv ite t?
Hvad sker der på U H F-fronten i Danmark? - Send redaktionen
et par ord om dine resultater.

Gode råd fra boghylden
Om antenner:
ARRL: Antenna Book (1 9 7 7 )............................
Noll (W 3fqj) Vertical beam and triangle ant.
Wm. Orr. (W6sai) Simple, low cost Wire Ant.
All ab ou t Cubical Quad Antennas ..................
Beam Antennas H a n d b o o k ..............................

54,50
49,90
44,50
39,50
49,50

Om verd en ove r 30 MHz:
Evans: VHF/UHF Manual. Radio Society of
Great Britains store håndbog også om M icrowawes, 400 s., in d b ............................................. 94,50
ARRL: VHF M a n u a l............................................ 44,40
Wm. ORR (W6SAI) VHF Handbook for Radio
Am ateurs med nye antenneformer, moon re
flex, satellitter etc. og om nye VHF konstr.,
336 s., ill................................................................. 59,50
Specialized Comm. Technique - om alt det nye
(ARRL) .................................................................. 44,50
For m odtager-am atø rer:
W orld Radio & TV Handbook 1978 ................. 81,50
Better shortw aw e Reception af Wm. O r r ...... 45,00
For CB - 27 M Hz-folket:
W eiberg: W alkie Talkie H å n d b o g ................... 59,50
Keubel: Jedermann F u n k ................................. 19,25
The Truth about CB Antennas. Her er den
store am erikanske bog om Quad - Yagi G round plane etc., 27 MHz .............................. 59,50
Forsendes overalt - p o rto frit over 2 0 0 kr.
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2 W att - 5 kanaler, heraf
2 m o nteret. P ris kr. 1675,00

SR -C 828 2 m 12 kanalers m o biltran sceiver
heraf 2 be stykket .......................... kr. 1995,00
SR-C 430 70 cm 12 kanalers m o b iltran sceiver
he raf 3 be stykket .......................... kr. 2595,00
S R -C 432 70 cm 6 kanalers håndstation,
he raf 2 be stykket .......................... kr. 1845,00
TILB E H Ø R T IL 146A/432:
CMP32 M onofon - ideel når ap
paratet bæres under frakken el
ler i en taske.
Pris
kr. 165,00

12/230 Lader for NICAD, lige til
stikkontakten.
Pris
kr. 95,00

CAT Helical gummiantenne, ef
fektiv og meget robust.
Pris
kr. 85,00

CSA Basemaster til ladning og
hjemmebrug.
Pris ........................ kr. 375,00

NICAD - 10 stk. akkumulatorer
for direkte montering i batteri
kassette.
Pris
kr. 165,00

XTAL Ekstra x-taller til gængse
kanaler.
P ris/stk................... kr. 50,00

ELECTRONIC
m

R in g e lle r s k riv
e fte r datablade.

B ogfinkevej 7, Kraghave
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70

Om ordbøger:
Dansk-Engelsk Tekn. ordbog ....................... 151,65
Engelsk-Dansk Tekn. ordbog ....................... 139,50
Flere ny i det store A4-format:
Learning Integrated C ircuits (ARRL) ............. 25,50
Ham Radio O perating Guide (ARRL) ............. 44,50
Devoldere OZ4UN: 80 meter D X in g ................ 47,50
Den ny C all Book 1978:
USA a le n e .......................................................... 139,50
Resten af verden .............................................. 129,50
V erdenskort:
Prefix væ gkort 1977 - 100x70 c m .................. 13,50
W orld Atlas i bogform A4 fra R. A. Callbook 26,50
Bartholom ew store W orld Atlas, 162 s., indb. 108,00
Gyldendals Atlas Håndbog, verdensatlas med
geogr. o p l.............................................................. 86.00
Road Atlas. USA - Canada - Mexico. Bogform:
28 x3 8 cm ............................................................ 45,00
- og de store håndbøger:
Radio Amateurs Handbook 1978, 700 s....... 89,50
Europas mest anerkendte - RSGB's
Radio C o m m unication Handbook
Bind 1, 400 s., in d b ........................................... 131,00
Bind 2. 330 s., in d o ........................................... 114,00

AHRENT FLENSBORG A/S
BOGHANDEL . BOGTRYKKERI . 4100 RINGSTED
Set. Hansgade 9 . Tlf. (03) 61 00 11 . Giro 5 40 59 39
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OZ’s beaconliste 1978.
B eaconlisten herunder er sam mensat af oplysninger fra adskillige kilder, bl.a. REGION 1 NEWS, DUBUS INFORMATION og QTC. - Da
det næ ppe er m u lig t at lave en 100% korrekt liste, vil også denne være behæftet med fejl og mangler, men absolut brugbar.

Call
DLOUB
DLOPR
DLOUH
DKOWB
DLOSG
DLOER
DM2ACM
DMOVHF
EA3URE
FX5THF
FXOTHF
FX3THF
FX7THF
GB3NEE
GB3GI
GB3VHF
GB3CTC
GB3LER
GB3ANG
HB9HB
HB9H
HG5VHF
ISOA
11A
I4A
loA
IT9A
LA1VHF
LA3VHF
LA4VHF
LXOLX
LZ2F
OE3XXA
OH2NUA
OH8VHF
OH6VHF
OH3AS
OKOET
OKOEA
OKOEB
ON4VHF
OZ3VHF
OZ7IGY
OZ7IGY (§)
PAODSW
PI3UHF
SK7VHF
SK1VHF
SK4MPI
SP8VHF
SP6VHF
SP2VHF
UK5UBZ
Y 02IS
Y 03KAA
YU3VHF
YU1VHF
YU2VHF
3A2B
5B4CY

Frekvens
144,807
144,910
144,940
144,970
144,975
145.983
144,935
144,990
144,042
144,025 ?
144,900
144,905
144,985
144,130
144,137
144,150
144,915
144,955
144,975
144,125
144,150
145,915
144,136
144,140
144,142
144,147
144,150
144,860
144,880
144,890
144,139
145,980
144,126
144,300
144,800
144,925
145,350
144,992
144,960
144,970
145,990
144,150
144.930
144,930
144,137
145,452
144,920
144,950
144,960
144,430
144,966
144,873
145,002
144,190
145,900
145,499
145,988
145,990
144,900
144,139

QTH
GM48j
E054c
EL68f
DL09h
GI03d
DL45d
GL53g
FN28f
BB13f
AC08C
AI46h
YI13d
DH15g
Z012a
X041 j
AL52j
XK64a
ZU65f
YQ35C
DH66f
FF06g
FF06g
EA08a
DE27h
FE77h
GB12d
GY73e
ET13c
IC48d
CU47a
DJ31 b
ND40f
1171 d
MU52j
MZ79h
KW59f
KW59f
Kl 18a
HK18d
HI12a
CK23e
FP42
GP23c
FP18a
CM45e
CL09b
GP38c
JR41d
HU46d
LL53d
HK29b
J033e
PK52c
KF17e
NE42j
HG67a
ID29g
IF47d
DD18j
QU12b

(§) = OZ7IGY efter flytnin gen.
A lle rettelser og tilfø je ls e r m odtages med tak.
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E ffekt
5w
150 w
1w
1w
1w
1w
0,1 w
10 w
10 w
10 w
10 w
30 w
30 w
30 w erp
40 w erp
40 w erp
75 w erp
60 w
20 w erp
10 w
10 w
0,6 w
10 w
1w
7w
10 w
10 w
12 w
12 w
300 w erp
7w
25 w erp
0,5 w
0,5 w
40 w
50/100
10 w
1w
0,004 w
0,08 w
2,5 w
0,1 w
10 w
30 w
30 w
2w
15 w
10 w
100 w
1w
0,15 w
35 w
2,5 w
0,05 w
0,2 w
0,2 w
50 w
30 w
8w
40 w

Antenne
GP
6 el.
4 x d ip o l
4 x d ip o l
4 x d ip o l
4 x d ip o l
Dipol
2xK loverbl.
2xK loverbl.
2xK l0verbl.
2xK loverbl.
2 x 9 el.
2 x 9 el.
2 x 5 el.
2 x 4 el.
5 el.
2xK loverbl.
2 x 8 el.
4 el.
10 el.
10 el.
Turnstile
Turnstile
2 el.
Turnstile
4 x B ig wheel
Turnstile
Turnstile
Turnstile
Yagi
Turnstile
Turnstile
Turnstile
Turnstile
16 el. coll
2 x 6 el.
2 x 6 el.
3 el.
2 xD ip o l
Gig wheel
Big wheel
Halo
Big wheel
2 x B ig wheel
2 x B ig wheel
4 dB
8 el.
Big wheel
4 x 6 el.
Dipol
2 el.
Big wheel
Dipol
Turnstile
Dipol
X-Dipol
X-Dipol
4 x 4 el.
4 x 4 el.
2 x 6 el.

Retning
Rundst.
N/S
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
SSW
Rundst.
Rundst.
Nord
Nord
Ost
Ost
1357315°
457135°
320°
Rundst.
35°/180°
160°
NNW
NNW
Rundst.
Rundst.
W /0
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Nord
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
N/S
N/SW
Rundst.
W
N/S
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
N
Rundst.
N
Rundst.
NE
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
NW/E SW/E
NW/E SW/E
270°

Højde
80 m
100 m
385 m
385 m
385 m
385 m
240 m
385 m
385 m
1200 m
246 m
80 m
1150 m
360 m
191 m
268 m
122 m
122 m
900 m
1600 m
1600 m
400 m
400 m
1600 m
1200 m
50 m
50 m
1820 m
1820 m
100 m
380 m
295 m
295 m
295 m
240 m
220 m
320 m
981 m
1450 m
1083 m
1083 m
1083 m
1083 m
70 m
70 m
70 m
190 m
30 m
510 m
510 m
1602 m
1602 m
1602 m
1602 m
1602 m
1200 m
1200 m
1200 m
1095 m
10 m

Mode
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
F1
F1
F1
A1/F1
F2
F1
F2
F2
F2
F2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
F1
F1
F1
F1
A1
A1
F1
F1
F1
F1
F1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1/A2
A1/A2
A1
F1
F1
OZ7IS.
OZ APRIL 1978

70 cm beaconliste.
C all
DBOAA
DJ2LFA
DLOBQ
DBOKP
DBOAH
DBOAC
DL7HGA
DJ4WG
DL8KV
DLONF
DKOWZ
DBOKI
DBOAD
DLOUH
DL1XV
DM2BEN
FX6UHF
GB3GEC
GB3SUT
GB3EM
GB3CTC
LA1UHF
LXOLX
OE3XXA
OH2NRA
OKOEA
PAOFKM
OZ7IGY
OZ2UHF
OZ7IGY
OZ1ALS
SK3UHF
SK6UHF
SK4UHF
SP6HF
SP8VHA
YU3UHF

Frekvens
432,001
432,008
432,010
432,010
432,015
432,040
432,043
432,455
432,467
432,554
432,585
432,666
432,906
433,000
433,147
431,976
432,870
432,850
432,890
432,910
432,970
432,860
432,417
432,378
432,300
432,103
432,950
432,018
432,450
432,930
432,983
432,855
432,925
432,960
431,998
433,290
432,050

QTH
DL64c
DL38j
EJ23d
FN04g
FN65j
DJ55j
GM47j
FJ21g

C all
DBOFB
DBOIZ
DBOVC
DBOFT
DJ2LFA
DBOKP
DBOAH
DC6MR
DL7HGA
DBOAJ
DLONF
DBOKI
GB3AND
GB3DD
GB3WRN
GB3MLE
LXOLX
OKOEA
OZ7IGY*
DBOFT
OZ7IGY*
DL7QY
DBOAS
DC6MR
GB3UOS
D L7Q Y/p
GB3IOW
GB3LBH
GB3ALD
DL7QY

Frekvens
1295,990
1296,001
1296,006
1296,010
1296,024
1296,030
1296,042
1296,100
1296,128
1296,180
1297,680
1298,000
1296,870
1296,890
1296.910
1296,930
1297,252
1296,975
1296,075
2304,016
2304,075
2304,133
2304,820
2305,000
3456,000
3456,199
10100,000
10100,000
10120,000
10500,000

QTH
EH11 h
EN 08a
F051 j
EK63h
DL38j
FN04g
FN65j
DL48a
GM47j
FI79g
FJ47a
FK70d
ZL63b
ZL08e
YM28g
ZN32b
DJ31 b
HK18d
FP18a
EK63h
FP18a
GM47b
GH22h
DL48a
ZN42c
GM47b
ZK34a
AL31c
YJ30h
GM47b

E ffekt
1 w erp
1w

Antenne

-

3w
3w
15 w
1w
0,005 w

4x11 el.
Dlpol
4x11 el.
4 x d . quad
11 el.

-

-

FJ47a
EJ20j
FK70d
DK20d
EL68f
GH25c
GK05g
ZE18ZL29d
ZM31 b
ZN33b
XK64a
FT05g
DJ31 b
1171d
MU65g
HK18d
CM55j
GP23c
EP03h
FP18a
EP79c
IW40b
GR61a
HT55j
HK29b
LL53d
IF47d

0,1 w
5w
3 w erp
2w
0,3 w
10 w
0,1 w

11 el. yagi

Retning
Rundst.
NNE

-

-

-

-

_

_

-

Hojde

Mode

-

_

20/140/2-300° 85 m

630 m

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

_

-

677 m
290 m
385 m

A1
F1
A1

-

_

-

360 m
60 m

A1
A1

-

-

-

-

2 x 8 0,8
8+ 8

0/135°
150°

270 m
600 m

F1
F1

-

-

-

-

-

10 w erp
7w
1 w erp
5w
0,004 w
6w
10 w
6w
25 w
6w
8w
10 w
5w
0,06 w
1w
-

_

N/S
S
15°
Rundst.
NW/SW/SE
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
Rundst.
SSW
NE
Rundst.

380 m
380 m

F1
F1

-

-

20 m
1450 m
8m

A1
F1
A1
A1
F1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

-

-

Rundst.
Rundst.
NO

380 m
86 m
265 m

-

_

_

Big wheel
12 el.
Big wheel
11 el.
11 el.
Dobb. quad

Rundst.
NW
Rundst.
25°
Rundst.
NW
NW/SE

_

_

-

60 w erp
50 w erp

-

13 el.
4 el.
Turnstile
2 x d ip o l
Big wheel
2 x B ig wheel
Big wheel
4 x B ig wheel
2 x M a lt X
4 x d . quad
Big wheel
10 e l. log. p.
2 el.

Dipol
Log. per.

-

-

70 m
60 m
180 m
75 m
285 m
1602 m
-

1200 m

Mikrobølge beaconliste.
Effekt
4w
7 w erp
10 w erp
2w

Antenne
Dlpol
Helix
Slidsant.
4 x S lo th

Retning
N/S
Rundst.
Rundst.
Rundst.

-

-

12 w
1w

6 el.

80 m
244 m
880 m

Mode
A1
A1
A1
F2

-

-

_

-

180°
Rundst.

85 m
118 m

A1
A1

-

_

_

-

-

0,5 w
7w
0,4 w

Helix

86 m

-

A1
A1
A1

_

-

50 w erp
1 w erp
2w
50 w erp
5w
1w
5w
2 w erp
0,5 w
0,26 w

Sloth
HB9CV
6 x D ip o l
Hjorneref.
24 el.
2 x 10 el.
Helix
8 el. coll.
Helix
2 el.
28 el.
Helix

Rundst.
NW
NW
Rundst.
Rundst.
0°
0°
160°
S
NW/SW
Rundst.
N(S)
Rundst.
W(E)
NNW
E
N/S
W(E)
Rundst.
Rundst.
30°
W/E

-

1w
4w
0,005 w
0.8 w
1,5 w
1 w erp
0,5 w erp

*) = OZ7IGY efter endt restaurering på sin nye QTH.
A lle re ttelser og tilfø je ls e r m odtages med tak.
OZ APRIL 1978

Dobb. quad

-

2 el.
Sloth
Sloth
Horn
Horn

Hojde
-

■
m
677 m
85 m
263 m
407 m
600 m
380 m
1450 m
70 m
880 m
70 m
75 m
1560 m
238 m
400 m
75 m
250 m
45 m
100 m
73 m

_

F1
F1
F1
F1
F1
F1
A1
F2
A1
A1
A1
-

F2
A1
F2
F2
F2
F2
OZ7IS.
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RTTY

Redaktion: OZ4FF, Karsten Tranberg,
Drosselvangen 11, 3700 Rønne.

RTTY m ed ASCII.
S iden den 15. fe b ru a r 1978 har svenske am atører haft tilladelse
til at anvende ASCII koden ved RTTY. På HF må der kun køres
med 110 baud, medens der på frekvenser over 30 MHz må
benyttes: 110, 300, 600 og 1200 baud. M odulationsart F1 eller
F2. Der skal desuden gives C W -identifikation.
I N orge har man en fo re lø b ig tilladelse til ASCII, men det
vides endnu ikke, om den vil blive givet permanent.
I D anm ark er der indsendt ansøgning herom til P&T, men der
er e nonu ikke frem kom m et noget konkret herom. Der håbes på
et p o s itiv t udfald, idet denne kode har flere åbenlyse fordele,
bl.a.:
1. Keyboards, video-displays m.m. fra dataterm inaler o.s.v.
vil kunne anvendes uden større om bygninger.
2. M u lig hed fo r anvendelse af langt større hastigheder.
3. V æ sentlig m indre risiko fo r fe jls k rift grundet QRM.

væ re at fin d e i m indst 5 logs, såfrem t der ikke frem kom m er log
fra denne station.
S am let score: Sum m en af QSO points x summen af m ultipliers.
S IV r s : Samme regler som næ vnt under »samlet score«, men
baseret på m odtaget statlo n/kod egrupp er.
Lo gs: Logs Indsendes til OZ2CJ, C. J. Jensen, Meisnersgade
5, 8900 Randers, og skal være modtaget senest 10. oktober
1978. Logs skal indeholde: Bånd, dato, tid GMT, call-sign,
ko d e g ru p p e r sendt og modtaget, points og m ultipliers. Sepa
rate logblade og sam m entæ lllngsblad. Kom m entarer er meget
velkom ne.
D iplom er. Til den bedste station i hver klasse, land samt W/K,
VE/VO og VK call distrikt.
Det er vist fo r tid lig t at annoncere denne test endnu, men så
får du den da i god tid - hi, hi.

SARTG N ews.
SARTG News no. 27 er netop udkom m et og af indholdet kan
bl.a. næ vnes: D ovetron MPC 1000R RTTY-converter, OSCAR
DATA, inte greret RTTY hukom m else (kapacitet: 1024characterer), DX-tips, contester, begynderstof samt meget mere.
Dette blad udgives 4 gange å rlig t af SARTG (Scandinavian
A m ateur Radio Te leprin ter Group), og medlemsskab koster
sv.-kr. 30,- pr. kalenderår. Beløbet kan indsæ ttet på svensk
p o s tg iro k o n to no. 23 13 38-5. Du er også meget velkommen til
at rekvirere in tro d u k tio n s h æ fte t (se OZ 09/1977) samt oven
næ vnte blad gratis ved henvendelse til: OZ9GA, Torben Kahr,
M øllevej 11, 8653 Them. Eller hos kassereren OZ1AKD, Karsten
Jensen, K jelstrupvej 60, 8600 S ilkeborg, tlf. (06) 82 76 83.
Efter valget ser den nye bestyrelse således ud:
Præ sident:
SM6ASD, Bo Stjernberg.
V icepræ sident:
LA3PU, Svein Henriksen.
Kasserer:
OZ1AKD, Karsten Jensen.
Sekretæ r:
LA7AJ, Erik Jahnsen.
Redaktør:
SM6EBM. B jörn Garpman.
T ra ffic Manager:
SM6GVA, Göran Johansson.

18th SARTG »Big Smoke« contest afholdes i week-enden
21.-22. o kto ber 1978. Regler frem sendes senere.
OZ1AKD.

SARTG 8th W orld W ide R TTY-contest 1978.
Tid: 1) 00,00-08,00 GMT lørdag den 19. august. - 2) 16,0024.00 GMT lørdag den 19. a u g u s t.- 3 ) 08,00-16,00 GMT søndag
den 20. august.
B ånd: 10-80 meter.
Klasser: A) S ingle operator. - B) M ulti operator, single trans
m itter. - C) SWL's.
K ode g ru p p e r: RST & QSO no. begyndende med 001.
P oints: QSO med eget land 5 points. - QSO med et andet
land, men i samme k on tinent 10 points. - QSO med et andet
k o n tin e n t 15 points. I USA, Canada og Australien tæ ller hvert
c a ll-d is trik t som 1 land. - Hver station må kun kontaktes 1 gang
pr. bånd. Kun 2-vejs RTTY QSO's har gyldighed.
M u ltip lie rs : DXCC listen og hvert d is trik t i W /K, VE/VO og VK.
OBS! QSO med en station som tæ ller som en m u ltip lie r må

MICROPROCESSOR
Novice eller proff., det er ikke det, der er spørgs
målet, men kun om du er interesseret eller hvad!!!
Vær med i en aktiv bruger gruppe.
Få kontakt med andre interesserede.
Få adgang til inform ation.
Læ r selv - lær andre.
Vil du vide mere, så ring efter introduktions-skrivelse.

BJA print ApS

Q

HØJVANGSVEJ 9
4340 TØLLØSE
TELEFON (03) 48 53 27.

10 15 20 METER!!
Hi-pot Multiple Hat Loaded!

model HQ-1

Miniature
Bai
Band HYBRID QUAD Antenna
RTTY-TRAFO
80 V/100 mA - 2 x 1 5 V/200 m A .....................
In c lu s iv e m om s og porto.

73 . O Z 1A Q U

WINSØ ELEKTRONIK
8723 Losning - Telefon (05) 65 12 85
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kr. 50,00

DREJE RADIUS
ELEMENT LÆNGDE
BOM LÆNGDE

1,88 M
3,36 M
1,37 M

RING EFTER DATABLAD

CONTRONIC

1.095,00 kr.
incl. moms
(01) 60 39 16
(KL. 17-21)
SKIPPINGEVEJ 16
2700 BRØNSHØJ

OZ AP R IL 1978

r SSTV&7V Å

R e daktion: OZ3WP, W alther Panitzsch,
Esplanaden 46, 2163 København K.

Den 14. marts 1978 a fg ik OZ1AEO ved døden. Han var meget
aktiv med slow -scan. Henning var altid hjæ lpsom, hvis man
søgte hans hjæ lp. Vi vil aldrig glem me OZ1AEO.
Den 28. feb rua r 1978 var en af vore »store aftener«. OZ3FO
startede med sit nye elektroniske testbillede. Teknisk stab har
bebudet en o ffentligg ø re lse af konstruktionen. For om s, der
byg ger en m o nitor, er dette testbillede en stor hjælp. Flere vil
sende CQ med e lektronisk billede. Testbilledet består af kva
d ra te r og hvide, sorte og grå-toner. Den aften fik vi DB3LD
(R ainer fra Flensburg) med på skærmen. Han har oplyst mig, at
man i DL har haft et camera, der kunne kobles direkte ind på en
m o n ito r. Cameraet kostede DM 1350, men blev til sidst solgt for
DM 499. B liver ikke fab rikere t mere. Måske kan OZ2QC fortæ lle
noget om det camera.
OZ1BDR oplyste den aften, at vi havde været 21 stn's. Jeg har
fået o p lyst fra DM, at de fra 1. januar 1978 har fået nye bestem 
m elser fo r am atører. SSTV er tilla d t, men man skal søge, hvis
man vil arbejde med SSTV. Til dags dato har jeg ikke hort eller
set DM med SSTV. På lovlig vis har de indkø rt billeder fra mig.
At sende c a s e tte rtil DM er ikke tilla d t. Ved græ nseovergangen
blive r de slettet af »usynlige stråler«.
Fra OZ6WB har jeg m odtaget tryksager fra DL2RZ. Det er SC420 SSTV c onverter og hans m eget om talte »lysgriffel« LG-420.
DL2RZ har også en »keyboard« KB 420. En meget dyr historie.
Jeg er personlig ikke im poneret af de om s, der arbejder med

»keyboard«, det er en langsom o p e ra to rte k n ik - men flo t er det
jo.
I den næ rmeste fre m tid får jeg en ny sam pler og elektrontestbille de. Hvis du ønsker et program indkø rt på casette eller
bånd, kan du regne med ufb kvalitet. Jeg har før nævnt, at jeg Vi
år kørte uden camera, og det kan du også.
OZ5IH har atter m o n ito rro r fra W olverham pton.
OZ3WP.

TIL SSTV
H ojspæ nd in gstra fo type 140 10139 .................. kr. 108,00
D iode til do. type BY 476 ................................... kr. 17,85
R ingke rne trafo P220, S2X15V 2 am p..................kr. 102,00
O vennæ vnte kun til medlem m er af EDR.

SENO
K valitetsp rodu kter til p rin tfre m stillin g . O versigt + prisliste
m od kr. 1,80 i frim æ rker.
A lu m in iu m sp la d e r ca. 7 x6 0 0 x7 9 0 mm, fo rtrin lig til
væ rkstedsbordet. A fhen tning spris ..................... kr. 35,00
A lle prise r incl. moms, excl. forsendelse.

w

/ ^ / o

¿ X j

(

c r r o

n

/ c

S S 2 K »
Tlf. (0 1 )7 8 41 20

SC-420 SSTV-CONVERTER
Ganske k o rt om den nye SSTV til FSTV converter:
SC-420 er ny på det danske m arked (konstrueret af V. Vraase, DL2RZ).
SC -420 om dann er SSTV til FSTV (alm . TV) og omvendt.
SC-420 har DIGITAL HUKOMMELSE (65 K b it/16 gråtoner).
SC-420 vid ere giver SSTV til alm. TV (m /videoindgang).

SC-420 om danner FSTV billede (eller anden vid iokilde) til SSTVsignal.
SC-420 har indbygget testbilledgenerator og kan tils lu tte s lyspen
SL-420.
Mere INFO og pris? Skriv til INDCAP, Box 63, 4900 Nakskov, ozlayy.

NB! Kører du gam m eldags SSTV har vi byggesæ t til FSTV-kam eraconverter. Ingen indgreb i dit kamera er nødvendig. INFO hos INDCAP.

R-4C
r e c e iv e r

L-4B

FØR: 5450,-

NU: 4360,-

LINEAR AMPLIFIER

C W -filter 390,-

FØR: 7595,-

NU: 5995,

Xtals f. 27-28-29-29,5-1,5 MHz 175,-

Ovenstående apparater anvendt til dem onstration og sælges derfor med stort afslag, selv om
de frem træ der som 100 % nye.
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NØRREGADE 7 - 9681 RANUM - TELEFON (08) 67 65 36
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R e daktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen,
E m drup Banke 22, DK-2100 København 0 .

Rul sm å bø lger, rul - og de g jo rd e det.
Da radioen endnu var barn, opgav man altid stationernes
bølgelæ ngde, og delte hele det anvendte bølgespektrum op i
bø lgeom råder. Derfra stam m er begrebene Langbølgeområdet,
M e llem bø lgeom rådet og kortbølgeom rådet.
Som S hort Wava Listener er vor interesse naturligvis mest
knyttet til kortbolgeom rådet, der går fra 1.6 MHz til 30 MHz.
Endnu kortere bølger blev, da de begyndte at rulle, betegnet
som u ltrakortbø lge r, de betegnes nu som: VHF (Very High
Frequencies) 30-300 MHz. UHF (U ltra High Frequencies) 3003.000 MHz.
U dbredelseshastigheden fo r radiobø lger er den samme som
lyshastigheden, d.v.s. 300.000.000 meter pr. sekund.
Fo rh o ld e t mellem bølgelæ ngde og frekvens kan lettest om 
skrives til: B ølgelæ ngde x frekvens = radiobølgernes udbredelseshastighed. - Når lyshastigheden er ca. 300.000 km pr.
sekund bliv e r frekvensen m ålt kHz:
300.000
(f) Frekvens = bølgelæ ngde i meter

Bølgelæ ngde i meter =

300.000
frekvensen i kHz

Frekvensen selv bliver m ålt i antal svingninger pr. sekund,
e lle r mere korrekt Hz (Hertz).
Ovennæ vnte er skrevet som optakt til det, der er vor inte
resse, nem lig arbejdet som DR-amatør, eller måske mere en
o p lysn in g til nybegynderen.
H vor fin d e s a m atø rbån den e?
H F-om rådet, som næ vnt tidlige re, kortbolgeom rådet, går fra
1.6-30 MHz. er det om råde, der fo r dig har størst interesse. Her
fin d e r vi fø lg end e am atørbånd: 3.5 MHz (80 meter), 7 MHz (40
m eter), 14 MHz (20 meter), 21 MHz (15 meter) og 28 MHz (10
meter).
I VHF og UHF-om rådet findes: 144 MHz (2 meter) og 432 MHz
(70 cm).
I he nhold til Post- og Telegrafvæ senets bestemmelser om
am atørradio, er det m u lig t fo r dig at se frekvensopdelingen for
de næ vnte am atørbånd og hvilke sendetyper, der må anven
des. Jeg vil d e rfo r anbefale dig, at anskaffe dig disse bestem
melser. Er du nybegynder eller om flakkende SWL, der ruller
hen over bolgetoppene, er det vigtigt, du fo r det første kender
de frekvenser, senderam atorerne opererer på. For det andet er
det nø dvendigt, du starter på aflytn ing af HF-båndene, da det
giver dig størst m u lig udbytte.
Det kan måske opfattes som en udelukkelse af VHF og UHF,
det er det la n g tfra . S tatistikken viser nem lig, at antallet af både
sendeam atører og lytteam atører er stigende på disse områder.
Desvæ rre har jeg ikke ho rt fra DR-amatører. der dyrker VHF og
UHF. Dette kan så være en o p fo rd rin g til dem om at melde sig
og slu tte o p om DR-arbejdet, således vi kan få udbytte af deres
erfaring er.
T e le g ra fi - re tte ls e , . .
I sidste OZ stod der under contest en del måske uforståelige
tegn. Dette s k ulle have væ ret forståelige morsetegn, og ser du
på OZ marts, kan du måske få teksten frem således: Phone eller
CW h e lst CVJ. - Det var i forbinde lse med de forskellige DXCCom råder, du skal aflytte fo r at opnå EDR's SW L-diplom er. - Jeg
skal bestræ be mig fo r at gøre det bedre næste gang.
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Nu du sidde r med OZ marts, så se lige under opfølgning,
godt, så håber jeg, du sender m ig et par ord.
D R -am atø rer i O Z-land.
Der fin d e s D R -am atører i OZ-land, det kan bekræftes via de t il
kendegivelser, jeg har m odtaget ang. OZ-DR-QTH-Iisten. (C om puteren er sat på opgaven). Men der findes flere endnu,
måske endda mange, det er jeg ikke i tvivl om. Derfor kom med
d it bidrag, så vi i fæ llesskab kan få QTH-listen ajour, og de r
igennem bidrage til at fortæ lle om vor eksistens.
OZ-DR 844 (Per), OZ-DR 1802 (Peter) og OZ-DR 1909 (Flem
m ing) er alle enige om, at slutte op om D R-arbejdet og SWLspalten. - OZ-DR 1802 (Hans-Peter) skriver: »En op fo rd rin g til
alle D R -am atører i EDR. Lad os slutte op om DR-arbejdet og om
v o r spalteplads i OZ. Uden vor interesse og aktive medvirken,
e r det u m u lig t at gennem føre aktiviteter, hjæ lpe nybegynde
ren, give in fo rm a tio n e r om vor fæ lles hobby og skabe kom m u
n ika tio n til sendeam atorerne«.
O Z -land har ry fo r at have gode sendeamatører, vor målsæ t
ning må d e rfo r være, at OZ-land får ry fo r at have gode lytte
am atører, der ved hvad en lytterapp ort skal indeholde.
Lad os så ikke svinge pisken mere i denne QSO. - Rundt
o m krin g ved de små og store statio ner sidder der sikkert en hel
del tid lig e re DR-am atører, der nu har deres licens og bare
cykle r derud'a. Kunne vi få dem i tale, var alt bare skønt. Derfor
DR OM, send m ig et par ord om, hvorledes du egentlig startede
op, og du vil få en U FB ehandling i SW L-spalten.
Jeg har ud arbe jdet et forslag til en DR-log (kan også bruges
af licenserede am atører), en fo to ko p i kan rekvireres, hvis det
har din interesse, hvad jeg håber.
En del DR-am atører jager forskellige O Z-diplom er, så som
OZ-CCA og BIA. de rfo r ønskes et snævert sam arbejde med den
licenserede am atør i forbinde lse med QSL.
PSE OM, som sendeam atør bør du, hvis d u e r interesseret i at
frem m e DR-arbejdet, sende fø lgende når du i din QSO når til
QSL: PSE Q SL/D R (eventuelt kun mellem OZ-amatører). Ved
andre fo rb in d e lse r kan det nok virke forvirrende, her kan man
f.eks. give o p lysn in g e r efter QSO er slut og skrive/sende:
Q S L/D R is OK.
Til DR-am atøren skal det så siges, du skal ikke sende QSL til
din nabo, m edm indre du ikke er på talefod med ham (SRI), du
kan så sende et fo r at kom me på talefod med ham - alt med
måde, fo rn u ft og respekt.
Det var alt, BEST DX, se under op fø lgn in g OZ m a rts -g o d tur
på båndet.
OSL FORNUFTIGT
ko rre k t og sag lig t
QSL OPRIGTIGT
k o n ta n t og fagligt.
OZ-DR 1815, Eigil.

M a n g le r du Q S L -k o rt? - så lad
os sende d ig gra tis prøver,
b ro c h u re og prisliste. Logbøger
v - c o n te s tlo g og sum m arylog
pr. stk. 10,- kr. in c l. moms.

m

å

Bogtryk & Offset ApS

S trandvejen 9 - 5800 N yborg - Tlf. (09) 31 04 58
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G 6-144A:
6 dB gain over V2 blg.-dipol
SWR: m indre end 1 : 1,2
6 MHz båndbredde
D.C.-jordet
R a diator-5/8-underste sektion,
1/4-bolgelæ ngde fasing,
5/8-overste sektion.

I
Vær god ved dig selv —
din station fo rtje ne r det!
Pris ....................... kr. 595,00

M eget fin e ground plane antenner i virke lig p ro fes
sion el udfø relse:
5/8 GP ............................................................ kr. 224,50
1/4 GP ............................................................ kr. 156,50

STANDARD 146A
Denne fantastisk popu
lære station er stadig la
gervare. Den leveres m.
kra ftig t læ deretui samt 2
sæt x-tals m onteret Kom ind og få den de
m onstreret.
Pris ............ kr. 1.595,M onofon til samme er
igen på lager.
Pris ................ kr. 165,-

K va lite tso m skifte re til næsten alle formål - vi har sik
kert også lige den om skifter du søger.

Endvidere har vi et stort udvalg af tilbehørsdele:
YAGI BEAM ANTENNER
4-8-11 ELEMENTER
KRYDSBOMS ANTENNER
RINGO RANGER
LONG WIRE 20 m kobber

ANTENNE ÆG
MOBIL ANTENNER
1/4 HMP
5/8 HMP
MASTRØR 32 m m -38 mm
BESLAG

TELESKOPMASTER
LODDEKOLBER
LØSDELE
BYGGESÆT
NI-CAD BATTERIER

E lbagade 34-36 - 2300 København S
Tlf. (01) 58 91 09 - Giro 9 22 80 20
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A lle interesserede indbydes hermed til at deltage i
S ø n d e rjy d s k m e s te rs k a b 1978
på Kr. H im m elfartsdag torsdag den 4. maj. Jagten afvikles i det
skønne landskab ved Sundeved, der vil være spæ kket med
ræve - ialt 8 ræve.
M ødested: Tum bøl Kro, Tumbøl (i kortets nordvesthjorne). T id spunkt: 10,45 (skriver: ti fem ogfyrre). - Jagttidsrum : 12,0016,30. - Kort: 1211 I S onderborg, 1:50.000. Afgræ nsning østpå:
A lssund. - Onskes varm mad på kroen, skal det bestilles i fo r
vejen, tlf. (04) 68 54 50.
I fo rb in d e ls e med jagten bliver der
in d v ie ls e af EDR's nye ræ veautom ater.
Vi håber at have alle 8 autom ater klar til jagten, og dermed
m u lig hed fo r 8 ubem andede ræve. I samme forbindelse vil der
inden jagten blive givet en kort orie ntering om de nye a utom a
ter, ligesom et enkelt eksem plar vil være til stede, så de enkelte
hold m ed lem m e r kan stifte bekendskab med systemet inden
jagten. Dette er grunden til det tid lig e m ødetidspunkt, og vi
beklager, at vi tager en halv tim e mere af jeres »nattesøvn«,
men fin d e r det nø dvendigt, fo r at sikre arrangem entets afvik
ling. Jagten gives fri kl. 11,30.
Har du ald rig kort med på en storjagt før? Så har du alle
tide rs chance. Mod op og vær med til indvielsen af autom a
terne, og med 8 ræve kan du næsten ikke undgå at »falde« over
i alt fald m ind st een.
F o ra t kunne planlæ gge jagtens afvikling bedes tilm eld ing så
v id t m u lig t ske senest den 23. april.
Å gensyn å Sååne.
OZ1YX. Hans Damm, tlf. (04) 42 96 34.
V iggo Petersen, tlf. (04) 68 00 83.

M o lb o ja g t.
Å rhusræ vene indbyder igen til M olbojagt. Dagen er den 22.
ap ril, og jagten er fra 19,30-22,08. - Kortet er 1315 II Ronde med
be græ nsnin ger 62,47 som nordgræ nse og 6,05 som østgrænse
det gam le M o lb okort kan stadig bruges. Mødested kalø
S lotsru in .
På gensyn.
OZ4VW.
M ode i ræ v e ja g ts u d v a lg e t 780318 i Odense.
Tilstede: OZ1BKS, OZ1LD, OZ1QF, OZ3MI, OZ4VW, OZ5XD og
OZ8NJ. - A fbud: OZ9HS. - Indbudt: OZ1YX.
D agsorden:
1. Ind lednin g.
2. De nye n o gle- og tidtagningsautom ater.
a. D em onstration af autom aterne.
b. Financiering.
c. O pbevaring, fo rs ik rin g og udlån.
d. T ils lu tn in g til eksisterende sendere.
3. Æ n d rin g e r i reglementet.
a. A ntal ræve.
b. Pointssystem .
c. K ortstorrelse.
d. Fæ rdselsregler.
4. S torjagter.
a. D atoer fo r storjagte r og DM
b. R okering af storjagter.
c. V ejledn ing fo r arrangem ent af storjagter.
5. Eventuelt.
1.) OZ5XD bod velkom m en og punkt 4c blev tilfø je t dagsorde
nen.
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2.) OZ1YX m edbragte en fæ rdig autom at samt en service
enhed fo r alle autom aterne fo r hvilke han gennem gik virke
m åden: Se også referat af m odet 771022 pkt. 2a, OZ nr. 12/77
side 622).
Hvert hold får udleveret 2 eller 3 7-polet DIN-stik, som er
kod et med hold -nr. og forsynet med en fangsnor. Når en jæger
fin d e r en ræv, isæ tter han stikket i autom atens forplade og får
k vitte rin g fra et display, som giver ho ld -nr. og den noterede tid.
U dvendig på forplade n findes også en trykknap, som kan
tæ nde display et, der så viser den aktuelle tid i m inutter fra
jagtens begyndelse.
D isplay'et be finder sig sammen med andre betjeningsknap
per under en plexiglas plade, som kan taget af ved opstart og
u dlæ sning. De ovrige betjeningsknapper er: Thum p-w heelsw itch til o p starttid op til 999 m inu tter (= 16'/2 time). Thum bw hee l-sw itch til ræv nr. i alt 8, og der sendes suffix A - U - V - H 5 - N - D - B. - P rø ve u d se n d e lse til/fra .-In d læ sn in g /u d læ sn in g
og i fo rb in d e lse med udlæ sning to trykknapper, som kan skifte
h o ld -n r. - T æ nd /sluk, som betjenes med en skruetræ kker. Ladelam pe.
Autom aten er forsynet med et 1,5 m kabel med et 5-pol DINs tik (270°) med bajonetlås. Dette kabel forbindes til senderen,
som skal forsynes med en tilsvare nde fatn in g.S e punkt 2d.Kab
let kan også fo rb in d e s til service-enheden, som har indbygget
lader fo r 220 eller 12 volt med slukur. Alle 8 autom ater kan lades
sam tidig og en sæ rlig finesse er, at alle autom aterne kan star
tes på samme tid med én knap fra service-enheden. Endvidere
fin d e s nogle fu n k tio n e r til brug ved service og reparation på
autom aterne.
D rifttid e n er med de indbyggede N iC d-akkum ulatorer ved
stan d-b y fo r indlæ sning ca. 200 tim er med fu ld t opladede
a kku m u la to re r og ved stik isat og altså tæ ndt display ca. 4
tim er. Der er altså tilstræ kkelig sikkerhed fo r at et glem t stik
kan blive taget ud, inden autom aten glem m er de ind læste tider.
Der bliver udarbejdet en fuldstæ ndig brugsanvisning fo r aotom aterne.
OZ1YX håber, at have alle 8 autom ater klar til præ sentation
fo r ræ vejæ gerne ved den Sonderjydske Rævejagt Kr. Him m el
fartsdag den 4. maj, og herskal alle 8 autom ater i brug.
2b og 2c) (B ehandlet samlet). OZ8NJ frem lagde et forelobig t
re gnskab fo r bygning af 8 autom ater og 1 serviceenhed, og der
regnes med en ud g ift på ca. kr. 7.700,00. - Sam tlige kom po
ne nter er købt eller be stilt og p rin t er under fre m stilling, der
m a ngler således sam ling af 7 autom ater, fre m stilling af tra n
sportkasse og kasse til 6 4 x 3 DIN-stik, samt kodning af disse.
OZ5XD redegjorde fo r HB's svar på udvalgets ansøgning om
kr. 6.000,- til bygning af 6 autom ater. HB har bevilget pengene
un der fo ru d sæ tn in g af, at der opkræves kr. 150,- pr. storjagt
som en slags tilbag ebe taling, da man fryg te r lignende ansøg
n in g e r fra andre udvalg - at autom aterne kun må bruges til
sto rja g te rn e og at der skal findes en forvalter, der opbevarer og
ved lig e h o ld e r udstyret.
OZ1QF frem satte Tønder afdelingens tilb u d om et tilskud på
kr. 4.000,- mod at få brugsretten over 4 automater, undtagen
nar de skal bruges til storjagter og DM. Yderligere vil afdelin
gen påtage sig den daglige drift, d.v.s. rengøring, opladning,
o p bevaring og forsendelse til storjagter. Ejer af alle autom a
terne er stadig EDR ved ræ vejagtsudvalget. Der vil til stadighed
væ re 4 ledige autom ater til udlån til andre arrangementer,
f.eks. som m erlejr.
På ba ggru nd af dette tilb u d og at udvalget mener, at tilbag e
betalingen på kr. 150,- vil belaste storjagternes budget for
hårdt, besluttede udvalget at sende en ny ansøgning til HB's
m ode i ap ril. Denne ansøgning skal indeholde en redegørelse
fo r Tø nder afd. s tilb u d og økonom ien i projektet, d.v.s. der
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K onstruktø rern e a f de nye nøgle- og tidtagningsautom ater
OZ8NJ, N iels (tv) og OZ1YX, Hans ses her sammen med a u to
m aten (tv) og service-enheden. I forgrunden D IN -stikket, som
er ko d e t m ed ho ld -nr.

ansøges om kr. 4.000,- e lle r resten som et direkte tilsku d uden
tilb a g e b e ta lin g . Desuden ansoges om penge til teknisk vedli
g eholdelse f.eks. nye N iC d-akkum ulatorer samt fors ik rin g af
hele udstyret fo r kr. 30.000,-. Endelig foreslår udvalget, at
stem pelurene realiseres til én eller flere af EDR's afdelinger til
en rim e lig pris. OZ5XD udarbejder ansøgningen. - OZ1QF
u d arbe jder forslag til en kon trakt med Tønder afdelingen. Der
fastsattes et erstatningsgebyr på kr. 10,- pr, tabt DIN-stik. For
sendelse af udstyret betales af arrangørene af storjagterne.
2d.) OZ8NJ uddelte en vejledning fo r om bygning af eksiste
rende sendere, således at autom aterne um iddelbart kan til
sluttes. De nø dvendige D IN -fatninger kan fås hos OZ8NJ.
Denne vejled ning kan ses hos medlemm erne af ræ vejagtsudvalget, og de vil underrette de vil underrette de storjagtsarrangerende afdelinger.
3a.) Se referat af m odet 771022 OZ nr. 12/77 side 622. Punkt
1b. Æ n d ringe n blev vedtaget uæ ndret. Se rettelser til regle
m entet herunder.
3b.) Se referat af mødet 771022 OZ nr. 12/77 side 622. Punkt
1c. Æ nd ringe n blev vedtaget uæ ndret. Se rettelser til regle
m entet herunder.
3c.) Se referat af mødet 771022. OZ nr. 12/77 side 622. Punkt
1d. Æ ndringen blev vedtaget uæ ndret. Se rettelser til regle
m entet herunder.
OZ APRIL 1978

3d.) OZ1QF har undersøgt problem et m.h.t. arrangørernes
ansvar fo r fæ rdselsuheld ved rævejagt. Det kan fastslås, at
a u to fo rsikrin g e n gæ lder ved rævejagt, idet der i enhver autofo rs ik rin g s -p o lic e står: M otorlø b - Skade opstået under o rie n
teringslø b , på lid elighe ds- og ø konom ilø b samt øvelseskørsel
er dæ kket u n der fo rudsæ tning af: at kørslen foregår i Danmark
- at m yndighedernes tilladelse, hvis dette kræves, fo re lig g e rat de foreskrevne regler fo r løbet overholdes, samt at der ikke
er tale om terræ nkørsel. - Kap- og væddekørsel samt enhver
korsel på bane er ikke dæ kket af forsikringen.
P o litie t udtaler, at når der Ikke er en fast rute, er der ikke tale
om orie n te rin g slø b , og der kræves de rfor ingen tilladelse.
A rra ngø rern e kan således Ikke drages til ansvar ved evt. ulyk
ker.
U dvalget vedtog at indsæ tte den af RM foreslåede sæ tning i
reglem entet, fo r entydig at fastslå arrangørernes ret til at
d iskva lifice re hold, der f.eks. overtræ der et indkørselsforbud.
Med hensyn til skader på afgrøder og hegn oplyste OZ4VW, at
de r kan tegnes en ikke ret dyr fo rsikrin g mod markskader.
4a.) S torja gter vil blive afh o ld t på følgende datoer: Sønderjydske Ræ vejagt 4. maj (Kr. H immelfartsdag). Store Fynske
Ræ vejagt 3.-4. ju n i. Store Ø stjydske Rævejagt 17.-18. juni.
S tore M idtjydske Rævejagt 5.-6. august. Store Nordjydske
R æ vejagt 19.-20. august. Danm arksm esterskabet 16.-17. sep
tem ber (Å lborg afd).
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4b.) A rrangø rerne af S. Fynske og SØR har altid haft p ro 
blem er med at få tilladelse til at udlæ gge ræve i skovene på
g rund af v ildtple jen, og fo rd i det er tid fo r bukkejagt i juni.
OZ1LD fo re s lo g derfor, at der indføres en rokeringsordning,
således at datoerne ligge r fast, men at der skiftes mellem
landsdelene, så alle får del i problem et. Dette m edførte en del
diskussio n, idet OZ3MI mente, at datoer og steder er en så fast
tra d itio n , at det kan der ikke flyttes om på. Man vedtog at tale
med ræ vejæ gerne om det i sæsonen 1978, og så vende tilbage
til spø rgsm ålet på mødet i efteråret.
4c.) OZ5XD foreslog, at udvalget udarbejder en vejledning
fo r arrang em e nt af sto rja g te r indeholdende så mange prak
tiske råd, som det er m u lig t at samle. Det vil gøre det nemmere
at få nye fo lk og afd elinge r til at arrangere storjagter. Man
vedtog, at udvalgsm edlem m erne i sæsonen hver især skal ned
skrive, hvad han mener skal med i en sådan vejledning, og den
skal væ re klar i 1979.
R æ vejagtsreglem entet er efterhånden blevet æ ndret så man
ge gange, at det træ nger til en revision. Bl.a. kan afsnittet om
gå ja gter udelades, og mange paragraffer er gentaget flere
gange. OZ5XD udarbejder et forslag til et revideret reglement
til næste mode. De på dette mode vedtagne æ ndringer trykkes i
OZ under Rævejægeren.
5.) Intet.
Referat ved OZ5XD.
R ettelser til »Reglement fo r Rævejagter« 1. del: Danske regler
(kørejagter). G æ ldende fra 1. april 1978.
1. afsnit.
§ 4n. G æ ldende fæ rdselslov skal overholdes. Overtrædelse kan
m edføre d is kvalifika tion.

Dato
Sønd. 9/4
Sønd. 16/4
Sønd. 23/4
Sond. 30/4
Sønd. 7/5
Sønd. 21/5
Lørd. 27/5
Lord. 3/6
Sønd. 11/6
S om m erferie
Sond. 6/8
Sønd. 13/8
Lord. 19/8
Lord. 26/8
Sond. 3/9
Sønd. 10/9
Sond. 18/9
Sond. 24/9
Sønd. 1/10

M odetid
09.00
09.00
009.00
09.00
09.00
09.00
22.00
22.00
09.00
09.00
09.00
22.00
22.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

§ 5c. (tilføjes). Rævene skal placeres således, at der fra det
næ rm este sted, man kan parkere en bil, ikke er længere end ca.
500 meter.
2. afsnit.
§ 2. (2. a fsn it rettes). Når disse jagter skal tæ lle til DM, skal der
ud læ gges 1 gange m inim um 6 ræve eller 2 gange 4 -6 ræve.
Rævene bør være autom atiske og ubemandede.
§ 5. (rettes). Der anvendes kort i m ålestok 1:50.000 8 (2 cm
kort), som skal begræ nses således, at det område, der køres
på, er ca. 300 km^. Et helt 2 cm kort dæ kker ca. 650 km^.
§ 10. EDR's nøgle- og tidta gning sautom ater anvendes fo r
trin svis. B ortko m m e r et DIN-stik betales erstatningsgebyr kr.
1 0 ,-.

§ 13. (der tilføjes). E ndags-jagter pointgives til DM. som
an givet i 3. afsn it § 4. Ved to-dags jagter (flere enkelt-jagter)
ud findes vinderen af den samlede storjagt således: Hver en
ke ltja g t po in tgives efter 3. afsnit § 4. V inder er jægeren med
stø rst sam lede po in tstal. K valifikation spoints til DM gives efter
den sam lede resultatliste som angivet i 3. afsnit § 4.
3. afsnit.
§ 4. (rettes). K valifikation til en placering i DM opnås ved at del
tage i m ind st 3 (tre) af årets forannæ vnte jagter.
Således vedtaget på ræ vejagtsudvalgets møde i Odense den
780318.
OZ1BKS, H erning
OZ1LD, Nyborg
OZ1QF, Tø nder
OZ3MI, Fredericia

OZ4VW, Arhus
OZ5XD, Å lborg
OZ8NJ, Espergærde
OZ9HS, Stenløse

Mobil
Fod
M obil
Fod
Mobil
Fod
Mobil
Fod
Fod

R æ vejagter på B ornholm 1978.
1. ræv
2. ræv
Kort
OZ5ZK
OZ1DGE
Nord
OZ2IY
OZ1CSU
Nord
OZ1DGE
OZ5ZK
Nexo
OZ2IY
OZ1CSU
Ronne
OZ1DGE
OZ5ZK
Gudhjem
OZ2IY
OZ1CSU
Nexo
OZ5ZK
OZ1DGE
Ronne
OZ1CSU
OZ2IY
Gudhjem
OZ2IY
OZ1CSU
Ronne

Startsted
P-pl. Klemensker Brugs
Skovfogedbolig, Rø Plant.
Elisegård, Paradisbakkerne
P-pl. Skovly
P-pl. Gudhjem havn
P-pl. L.M. Lejr v/Slusegård
Vestermarie Kirke
Ved Lensgård
P-pl. Jom frubjerget

M obil
Fod
M obil
Fod
M obil
Fod
M obil
Fod
M obil

OZ1DGE
OZ1CSU
OZ1DGE
OZ1CSU
OZ1DGE
OZ1CSU
OZ1DGE
OZ1CSU
OZ1DGE

P-pl. Åkirkebyhallen
S lotlyngshuset v/Ham mersh.
CQ Østermarie
Jæ gerhus Varperne
Østerlars Brugs
Robbedale grusgrav
Hasle havn
Paradisgård
OZ4EDR, Norrekås

OZ5ZK
OZ2IY
OZ5ZK
OZ2IY
OZ5ZK
OZ2IY
OZ5ZK
OZ2IY
OZ5ZK

Ronne
Nord
Nexo
Nexo
Nord
Ronne
Nord
Nexo
Ronne

Jagttype
Træ ning
Træ ning
1. Mester
1. Mester
2. Mester
2. Mester
3. Mester
3. Mester
Pokal
(Jubil.)
4. Mester
4. Mester
5. Mester
5. Mester
6. Mester
6. Mester
7. Mester
7. Mester
Pokal
Faxe

Alle tvivlsspø rgsm ål besvares gerne af rævene. - Rævene ønsker god jagt.

t'lb yd e r effektiv service. Evt. reparationer udfores på eget
radiokom m unikation
HUNDESTED
(03) 33 90 80
214

G arantireparationer norm alt fra dag til dag.
v i udfører også reparationer på apparater, som ikke er købt
hos Dogplace.
OZ APRIL 1978

KREDSARRANGEMENT
Hovedbestyrelsesm ed I.:
OZ3SH, Svend Hansen,
A. N ielsens Boulevard 25,
2650 H vidovre, tlf. (01) 78 93 23.

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

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: S trandlodsvej 17. B uslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, D rogdensgade 11 st. tv.,
2300 Kobenhavn S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Sadelm agerporten 2/438,
2650 Hvidovre, t lf . (01) 49 19 84.
Den 16. marts afholdtes ordinæ r generalforsam ling. Form an
dens beretning blev godkendt, ligesom regnskabt blev det.
R egnskabet udviste et m indre overskud, men på g rund af eks
tra o rd in æ re indtæ gter og m anglende betaling fo r vore nye ræ
vesendere, blev d e t konstateret, at det var nødvendigt at sætte
k o n tin g e n te t op med kr. 5,- fo r at få næste år til at løbe rundt.
Det blev besluttet, at bestyrelsen kan anskaffe en b illig 2 meter
statio n til brug i afdelingen. Så er der en, som vil sælge en god
statio n til klubben fo re n ringe betaling, så kom frit frem. Til fo r
mand blev OZ9BD genvalgt. Den øvrige bestyrelse blev: OZ1FQ,
OZ5IR, OZ9JB (genvalg) og OZ1CNU (nyvalg).
S uppleanter: OZ1DCE og OZ8TQ. Revisorer: OZ1NB og
OZ2TG.
Kassereren beder mig meddele, at alle, som ønsker deres
a ktie r i vor HF station indløst, bedes gøre det snarest og inden
I.-3 . 1979.
P rogram .
20. a p ril St. Bededag. The og varme hveder.
27. a p ril K lubaften.
4. maj Kr. H im m elfartsdag, intet mode.
I I . maj Vi gennem går vor antennefarm og bringer den op på
m æ rkerne, husk kravledragten og væ rktøj. De master vor
W3DZZ er opspæ ndt im ellem , er ikke i fo r god stand, så en
en kelt g itte rm a st ell. lign. m odtages gerne af alle vore ivrige
m edlem m er.
Vi synes selv, at vi har det hyggeligt i vor afdeling, og vi vil
gerne have, at så mange som m u lig t er med i det amarkanske
fæ llesskab. Jeg foreslår derfor, at a lt andet droppes en af de
kom m ende torsdage, f.eks. førstkom m ende, og at vi mødes i
Am agerafdelingen. Vel mødt!
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

Amatørudstilling og storauktion
T ra d itio n e n tro in viterer Københavns afdeling igen i år
til AMATØRSTÆVNE i afdelingens lokaler »Radioama
tø rernes hus«, Theklavej 26, 2400 København NV, i da
gene 27.-28. maj 1978.
A fdeling en har sendt invitation til alle annoncø rer i
OZ, sam t forh a n d le re af elektroniske artikler. Der vil b li
ve u d s tille t et bredt udsnit af de sidste nyheder som
sæ rlig t har interesse fo r radioam atører.
Til au ktionen har vi allerede modtaget noget meget
fin t grej og mange har a llerede tilm e ld t sig, så hvis du
ønsker at sæ lge noget, er det nok klo g t at tilm elde dig
om gående til sekretæ ren telefon (01) 87 42 41.
U d fø rlig t program fo r stæ vnet frem kom m er i OZ for
maj. Men fo re lø b ig - reserver allerede nu den 27.-28.
maj.
Københavns a fd eling, »Radioam atørernes hus«, Thek
lavej 26, 2400 København NV.
Bestyrelsen

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, Rubæ k Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: Esther G riis, Krogstens Allé 52 A, 2650 Hvidovre,
tlf. (01) 78 25 47.
Afd. g iro ko n to : 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.
Når dette læses, er generalforsam lingen overstået og den nye
bestyrelse valgt. Lad os alle støtte den, i dens bestræ belser på
at lede afdelingen til gavn fo r os alle, samt udarbejdelse af et
rig h o ld ig t og varierende program , der dæ kker alle interesser
inden fo r vor hobby.
B eklageligvis må vi fo rb live i vore nuværende, alt fo r små.
lo ka le r på ubestem t tid, idet de lokaler, der var stillet os i udsigt
er beslaglagt til andet form ål.
Den kom m ende måneds program , hvorpå den nye bestyrelse
selvsagt ikke har haft indflydelse, er:
18. ap ril. SSB ved OZ5AV.
25. ap ril. Klubm øde, deltagerne i Kiel turen fortæ ller.
2. maj. K lubaften, »Gamle« am atører fo rtæ lle r om deres o p 
levelser og erfaringer.
9. maj. Se m edlem sm eddelelsen.
16. maj. Se m edlem sm eddelelsen.
Vy 73 de OZ8RU. Rubæk

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: G rønnegården, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, C hristofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1BTS, Alex Poulsen, Højvangen 66,2860 Søborg,
tlf. (0 1 )6 9 53 18.
Kass.: OZ1BWL, Frans Lorensen, Teglvæ rksbakken 23,
2900 H ellerup, tlf. (01) 65 42 74.
Afd. g iro k o n to : 4 25 18 73.
OZ APRIL 1978
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KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
K lubhus: R adioam atørernes Hus, Theklavej 26, NV.
M ode: Hver m andag kl. 20.00, Q SL-udlevering kl. 19.30-20.00.
Fmd.: OZ6WR, Jørn Haugaard, Saven C 4, 2. sal, 2630 Tåstrup.
Tlf. (02) 52 25 68.
Næ stfm d.: OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovrevej 468, 1. sal tv „
2650 H vidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Sekr.: OZ1SZ, E inar S chm elling, Æ blevej 16, 2400 NV,
tlf. (0 1 )8 7 42 41.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9 2000 F, tlf. (01)
87 49 02.
Afd. g iro k o n to : 5 05 97 55.
Se m eddelelsen under kredsarrangem enter angående vores
store am atørstevne sidste week-end i maj.
Bem æ rk nedenstående besøg på Gladsaxe-senderen.
P rogram :
24. a p ril: OZ5FK, Claus fo rtæ lle r om O scar-satelllttrafik, og vi
få r le jlighe d til at lytte til denne spæ ndende trafik.
1. maj: Første maj dem onstration. Dog ikke udendørs, men I
un dervisn ingsloka let. Dette møde afholdes i anledning af, aten
københavnsk gruppe af am atører har ansøgt hos P&T og fået
tilla d e ls e til at benytte ASC II-code til RTTY, der sikkert vil blive
tilla d t generelt. Desuden har man ansøgt om højere baud-hastighed, de r nu er tilla d t i Sverige. Den københavnske ASCIIgruppe , bla n d t hvem vi næ vner OZ1MX, OZ7ZP, OZ6YN og
OZ3BC, vil fo r alle interesserede redegøre fo r dette nye og in 
teressante emne.
5., 6. og 7. maj: Besøg på TV -station København (Gladsaxesenderen). P ladsforholdene tilla d e r kun 12 medlemmer hver
gang. D erfor må besøget fordeles på 3 gange og er af samme
g rund fo rb e h o ld t m edlemm er. OZ9RL dem onstrerer sender
anlæ gget. Indgang V andtårnsvej 61. T idspunkterne bliver: Fre
dag kl. 19. Lørdag og søndag kl. 10. Tilm e lding til sekretæren
senest 3. maj.
8. maj: N oget om d igita le kredsløb. Nærmere i am atørnyt på
S oborgrepeateren.
15. maj: Pinseferie, afd. lukket.
T e k n is k kursus.
U m idd elbart fø r den tekniske prøve hos P&T i maj måned finder
sted, vil OZ9SN en aften hjæ lpe med en sidste »afpudsning« af
stoffet. Dette gæ lder fo r de elever, der har gået på teknisk k u r
sus i afdelingen, samt evt. andre af afdelingens medlemmer,
de r skal til tekn isk prøve.
Da datoen fo r prøvens afholdelse endnu er os ukendt, vil da
toen fo r denne aften blive bekendtgjort i afdelingen og i amato rn y t på S oborgrepeateren torsdage aftener kl. 21,00.
O ld b o ys a fte n .
Torsdag den 11. maj kl. 19,30 er der gået ca. 3 m åneder siden vi
sidst h o ld te n meget hyggelig og velbesøgt oldboysaften. Den
ne aften vil vi d e rfo r gerne gentage arrangem entet, hvor der vil
væ re sild e b o rd og lid t sm ålunt. Desuden er der adgang til
sm ø rrebrø d, øl, snaps og kaffe til vore sæ dvanlige rim elige p ri
ser. Vi håber også denne gang at se rig tig mange »Oldtimers«.
T ilm e ld in g til sekretæ ren senest den 8. maj.
S iden sidst.
Den 13. m arts havde vi et udm æ rket foredrag ved OZ5RM, der
fo rta lte om sin ACCU-keyer. Mødet var godt besøgt og meget
interessant, og vi håber, at mange har fået lyst til at gå i gang
med CW.
Den 16. m arts havde vi inviteret nye EDR-medlemmer samt
nylicenserede am atører til en hyggelig og orienterende aften.
Der kom en hel del, og det blev sent Inden vi skiltes.
Til s lu t vil vi ønske de elever, der har væ ret til morseprøveden
21. m arts og den 4. april, og som bestod til lykke, og held og
lykke til dem, der skal til prøve den 18. april.
Vy 73 de OZ1CID, Hanne.
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H ovedbestyrelsesm edl.:
O Z6BL, B ent Bagger,
B regnerø dvej 151, 3460 Birkerød,
tlf. (02) 81 44 35

KREDS

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: L ille G odthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8QD, Jørgen Dragø, Krøyersvej 19, 3000 Helsingør.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: H illerod Fritidshus, H ostrupvej 26.
Fmd.: OZ1AKY, Jens C hristensen, Borgm estervæ nget 3,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1BLW, Poul Jensen, Kornvæ nget 169.
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 14 37.
Kass.: OZ1CXR, Søren Jakobsen, Hovedgaden 170,
3630 Jæ gerspris, tlf. (03) 33 10 51.

H ovedbestyrelsesm edl.:
OZ8TV, Frede Larsen
Å rsballevej 48, 3700 Rønne,
tit. 03 - 99 91 77

KREDS

31

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
K lubhus: Norrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19.30: Klubaften. Søndage 11-12: Drop in.
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, Voldgade 41,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ2DZ, Alex Mogensen, østerled 91,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 18 16.
Kass.: OZ4PM, Poul M ørch, Godthåbsvej 19,
3751 Ø sterm arie, tlf. (03) 97 01 18.
P rogram :
Tirsdag den 18. ap ril: Der afholdes o rdinæ r generalforsam ling.
Tirsdag den 25. ap ril: Klubaften.
Tirsdag den 2. maj: VHF-test + klubaften.
Tirsdag den 9. maj: K lubaften. A fslutnin g og beundring af ma
lera rbe jde og pinserengøring af klubhuset.
Tirsdag den 16. maj: Pinseferie, dog er klubhuset åbent fra kl.
19,30.
Vy 73 de OZ2DZ. Alex

EDR’s H F -B ulletin sendes hversøndag
kl. 09,00 DNT på 3680 + /-K
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Jægers navn
1. OZ5ZH
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OZ4RX + Xyl
OZ8TV + Xyl
OZ3UI, Erna, H olger
OZ1CSK
Karsten + Allan
OZ4OW + Xyl
OZ1CSX + Xyl
OZ4EM
OZ2IY

11. OZ1UU
12. OZ1VQ + Robert
13. Benny + Finn

14. OZ1IF + Bo + Lizzie

1.jagt 2 jagt 3. jagt 4. jagt
57
119
56 139
125 115 (146) 160
125 (170)
87
75
55
86
123
171
48
- (175)
(146)
103
99
107
125
127
162
(135)
- (144)
-

ialt ræve
371
8
546
382
130
209
219
424

7
5
4
4
4
4

99
107
125
127
162
135
144

2
2
2
2
2
1
1

Det var de samlede ræ vejagtsresultater fra vinterræ vejagtem e
på B orn h o lm 1977/78.
NB. A lle ja g te r er MOBILJAGTER. Tallene i paranteserne a n
giver en fun den ræv.
Herm ed siger rævene tak fo r god deltagelse i 1977.
De fire ræve

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
K lubhus: »CQ«, R osenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: O nsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4OW, Kjeld Nielsen, Årsbal leby 34,3700 Rønne,
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.
P rogram :
O nsdag den 19. ap ril: A lm inde lig klubaften i CQ.
O nsdag den 26. ap ril: M åleteknik. OZ4OW, Kjeld viser hvordan
klubb ens instrum en ter skal bruges.
O nsdag den 3. maj: A lm inde lig klubaften.
O nsdag den 10. maj: Forårsbanko i CQ. (Gevinster modtages
med tak - har du noget så henvend dig til festudvalget).
O nsdag den 17. maj: A lm inde lig klubaften i CQ.
P. b. v. OZ1CSI, E igil

Hovedbestyrelsesm ed I.:
OZ5GF, Leif Olsen, B o gfinkevej 7,
4800 Nykø bing F l„ tlf. (03) 83 91 70.

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

KALUNDBORG
Lokale: Kæ lderen under DSB’s godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 K alundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1 Wl, Åge H ougård, Set. Olaigade 9, 4400 K alundborg.
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.
OZ APRIL 1978

P rogram :
25. a p ril kl. 19,30: Film.
9. maj: Vi besoger en telefoncentral med OZ4IE. Modested:
K lu b lo ka le t kl. 19,00.
23. maj: Fabriksbesøg. OZ1BCY frem viser og fo rtæ lle r om Carmen C urler. M ødested: Carmens portvagt Hareskovvej kl. 19,30
Vy 73 d e OZ9UN. Niels

KORSØR
Møde: M å nedlig t i vinterhalvåret.
Fmd.: OZ6WB, B illy Børjesson, S kovridergårdsvej 2, Nyrup,
4700 Næstved. Tlf. (03) 75 91 99.
Sekr.: OZ4WI, Børge Lykke Frederiksen, Bragesvej 27,
4220 Korsør, tlf. (03) 57 52 38.

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: B ogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, B ogfinkevej 7, Kraghave,
4800 N ykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Broderup,
4733 Tappernøje.
Kass.: OZ1DTS, Jan Poulsen, Klodskov, 4800 Nykøbing Fl.
A fd. g iro k o n to : 6 25 98 55.
T a k til OZ2QF, Jørgen fo r e t go dt fored rag om am atørens måle
in stru m e n te r og brugen af dem. Det var efter sigende en god af
ten tro d s d å rlig t vejr (sekr. m odte ikke selv op, hi).
Tirsdag den 25. april holder OZ9O R, Hans Ove fore drag om
1296 MHz m.m., og hvordan man kom m er igang d e rfo r »1 kr.«.
G e n e ra lfo rsa m lin g .
Der indkaldes til ord in æ r generalforsam ling mandag den 22.
maj 1978. D agsorden ifølge vedtæ gter. Emner som onskes be
ha ndlet på GF, skal være form anden i hænde senest 8 dage før
ovennæ vnte dato. Mere om GF i OZ's majnummer.
Vy 73 de OZ8NZ. Ole

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

NÆSTVED
C all: OZ8NST.
Lokale: Fodby gam le skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ8VN, Vagn Nielsen, Aderupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ8NU, Preben Hemm ingsen, Tjørnevej 2, Fensmark,
4700 Næstved.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallem arksvej 48,
4700 Næstved.
O rd in æ r genera lforsa m ling afholdes i klublokalerne tirsdag
den 18. april kl. 19,30. Dagsorden ifølge lovene. Mød op, så vi
kan få en debat igang om hvad der kan gores fo r at få afd elin
gen til at fungere.
Vy 73 de OZ8NU, Preben
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ODSHERRED
Lokale: G ru ndtvig sskolen, G rundtvigsvej 12,
4500 N ykøbing Sj.
Mode: Hver fredag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, O tto Kragh, N ordstrandsvej 14,
4500 N ykøbing Sj., tlf. (03) 41 17 11.
Sekr.: OZ1CRL, Jørgen Dudahl-Lasson, »Skillerhuset«
S trandhusene, 4500 Nykøbing Sj.
Kass.: OZ-DR 1583, Ebbe Jacobsen, Ostre Lyngvej 63,
4500 N ykøbing Sj.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre M askinfabrik.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 R oskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr : OZ8JK, Jorgen K ristoffersen, Roskildevej 135,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 55 54.
Kass.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Fløng, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.
A fd e lin g e n s postbox: 103, 4000 Roskilde.
A fdeling en har in d stifte t et sæ rligt diplom , som un d e re n sæ r
lig cerem on i blev overrakt vort gæ stemedlem nu gennem 2 sæ
soner JA2JM K/OZ. Satoh M itsugi. Ved overræ kkelsen var
fre m m o d t OZ3PO som ses overræ kke diplom et, samt OZ8UD.
OZ8JK, OZ9EA med folge.
Lørdag den 18. udstedtes der i afdelingen 6 morseattester,
afd elinge n lykønsker dem som bestod.
P rogram :
20. ap ril: St. Bededagsaften, i lighed med sidste år, med varme
hveder og do. damer. OZ2UD vil underholde med sine o plevel
ser på sin D X pedition til VK2V3 land. OZ1 DON, Arne, vor lokale
trylleku nster, har lovet, i dagens anledning, at give et nummer.
27. ap ril: Månedens foredrag af OZ7CH. Emnet er antenner.
4. maj: Kr. H im m elfartsdag, intet møde.
11. maj: DX foredrag ved OZ9O U, Herbert, som vil fortæ lle om
am atorvirksom h ed i Latinam erika, suppleret med enkelte rej
sefilm .
18. maj: K lubaften.
25. maj: M ånedens foredrag. Benso P rint vil fortæ lle om sine
produkter.
Og så e r der e fter adskellige an m odninger arrangeret en fa m i
lie u d flu g t, husk at afsæ tte lørdag den 17. juni. U dflugten går til
S porvejsm useet S kjoldenæ sholm . Nærmere om mødetid og
sted fo lg e r i næste OZ.
Vy 73 de OZ8JK

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

SORØ
Call: OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30,
Møde: Hver torsdag
Fmd.: OZ2WN, Bent
tlf. (03) 63 26 93.
Kass.: OZ4NO, Niels
tlf. (03) 63 16 76.

Sorø.
kl. 19.30.
Nielsen, Enghavevej 1, 4180 Sorø,
N. Olsen, Bredahlsvej 3, 4180 Sorø,

Hoved bestyrelsesm edl.:
OZ6MI, Per M. Andersen,
K irkegyden 4, Avnslev.
5800 N yborg

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kæ lderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen. Holms Allé 17,
5800 N yborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg,
tlf. (09) 31 31 18.
Kass.- A rne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. g iro k o n to : 5 04 87 53.
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G e n e ra lfo rs a m lin g !
O rd inæ r G. F. afholdes torsdag den 18. maj, kl. 19,30. Dags
orden i. h. t. vedtæ gterne.
Forslag skal være form anden i hænde senest 3 dage for.
Torsdag den 27. april modes vi i Aunslev ved EMA's m askin
fa b rik kl. 19,00.
VI er in v ite re tu d fo r at se på antennemaster. Bagefter korer vi
til OZ4WR Johns bogtrykkeri.
R æ vejagt på Fyn.
Kom og væ r med - vi er begyndt.
Vi går hver anden onsdag.
Den 26. ap ril. - 10. og 24. maj - 7. og 21. juni. Første udsen
delse kl. 19,30.
Vi håber alle hengem te ræ vespiller kom m er igang, så vi kan
blive mange, og det vil kunne betale sig at lægge ræven ud hver
on sdag efter som m erferien.
Vy 73 de Inge.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: V esterbro 90 (indgang fra Roersvej).
M ode: Hvor intet andet anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AMB. Finn Hetebrügge, Skjoldsvej 32, Odense V.
K on tin g e n t er kr. 50.00 pr. halvår.
P e n sio n istko n tin g e n t er kr. 20.00 pr. halvår.

P rogram :
17. a p ril: Klubaften.
24. ap ril: EDR foredragsho lder OZ7CH kom m er og spreder
gu ld ko rn angående antenner. Denne aften må du sim pelthen
ikke gå g lip af.
1. maj: K lubaften.
6.-7. maj: W eek-end i det fri. Vi holder Field-day og vi besøger
K om m unekem i i Nyborg. Korsel fra klubben åbent-hus fo r inte
resserede. Se nedenfor.
22. maj: K lubaften.
S om m erferie.

Hovedbestyrelsesm edl.:
OZ9QQ, Kjeld Petersen,
S olvej 2. G uderup, 6430 N ordborg,
tlf. (04) 45 86 25.

HADERSLEV
C all: OZ7HDR.
K lubhus: Den gam le brandstation, Dom kirkepladsen.
Møde: 4. onsdag i måneden kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AKA, Svend Hansen, Sønderbro 18, 6100 Haderslev,
tlf. (04) 52 52 54.
Kass.: OZ1AJW, Carl H enning Hansen, Galsted Mark,
6541 B revtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Sekr.: OZ1DHQ, P erW e llin , Fredericiavej 30,
7000 Fredericia, tlf. (05) 94 37 91.
A fd. g iro ko n to : 7 09 84 48.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: S jellerupvej 30, N ordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyovej 40.
6430 N ord borg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCY, B irg e r Knudsen, Snerlevej 4, Havnbjerg,
6430 N ordborg.
Kass.: OZ8ZG, A nders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden,
6430 N ord borg, tlf. (04) 45 03 25.

SØNDERBORG

Afd. Nyt.: Angående Field-day d. 6. og 7. maj håber vi at kunne
få vejre t med os til en hyggelig week-end i det fri. Vi har des
væ rre ikke fået tilsagn om lokaliteten, men det bliver lige i ud
kanten af Odense. Der kom m er offe n tlig invitation i dagspres
sen. Vi vil være QRV med HF, VHF, UHF og det være sig phone,
CW, RTTY, SSTV og hvad vi ellers kan find e på. Husk at med
b rin g e den anden »HALVDEL« m.fl. samt madkurv!
lø vrig t takker vi fo r frem m odet og onsker medlemmerne en
rig tig god sem m erferie.
Vy 73 de OZ3QY.

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

SVENDBORG

TØNDER

Lokale: Rantzausm indevej 196-198.
M ode: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, R olighedsvej 15,
5900 R udkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli M lchelsen, Sim m erbølle Kirkevej 4,
5900 R udkobing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CIC, Bent Nielsen, Kukkervæ nget 11, Thurø,
5700 S vendborg, tlf. (09) 20 50 37.

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

O nsdag den 3. maj 1978 vil OZ6MI, Per kom me i afdelingen og
fo rtæ lle om arbejdet i HB.
Vy 73 de OZ9EG. Eli.
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Når dette læses korer afdellngsarbejdet igen på fulde om drej
n in g e r efter et vellykket møde på CF-gården i Tønder den 8.
m arts d. å.
Den fø rste store u d fo rd rin g Ham m eetinget i pinsen er næ r
mere om ta lt inde i bladet! D erfor kære venner gæ lder det om at
få stovet teltstæ ngerne af så vi kan tage godt Imod vore am atør
kam m erater fra hele landet.
Vy 73 de OZ8CV, Carl.
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ÅBENRÅ

HOLSTEBRO

Call: OZ6ARC.
Lokale: K lubhuset, Nodvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1VW, Hans Petersen, Stenlokke 14, Kliplev,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 68 79 70.
Sekr.: OZ1ABF, Kay Christensen, Rådm andslokken 31,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 63 28.
K lubm ode: Hver torsdag kl. 19.30 i klubhuset.

Call: OZ9HBO.
Lokale: Mågevej 10, 7500 Holstebro.
M ode: Hver onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1DPQ, K ristian Handgård, Poppelallé 53,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 06 35.

Mødet i næste måned den 20. april, hvor vi holder vinte rafslut
ning. Vi tæ nker på at gore Ildt specielt ud af denne aften. Nær
mere o p ly s n in g e r på klubaftenerne.
I som m erens lob holder vl et m ånedligt mode, som i maj må
ned bliv e r den 18.
De danske am atorer, som har tid og lyst til en lille kom sam 
men på den tyske side af græ nsen, er inviteret til torsdag den 4.
maj i Læk soldaterhjem . N æ rm ereop lysn inge rhosO Z IV W .
Vy 73 de OZ1VW. Hans

Den 16. marts havde vi møde i afdelingen. Det var meningen, at
vi skulle have besøg af hovedbestyrelsesmedlem OZ1OQ, som
s kulle fo rtæ lle om EDR's arbejde. Denne del af m odet blev
im id le rtid aflyst på grund af sygdom.
Vi skulle også have haft en lille gennem gang af vort kom 
m ende 80 kanals synteseprojekt. Det måtte im idle rtid udskydes
på g rund af snestorm .
I stedet fo r ovennæ vnte arrangem enter viste OZ1DM en film
om en je tp ilo ts hverdag.
På mødet oplyste OZ1DPQ, at der var kom met positivt svar
fra H olsteb ro kom m une på vor forespørgsel om nyt klublokale.
Vi har fået tild e lt et lokale i stueetagen på Set. Jorgens Bakke 9.
Den kom m ende tid vil gå med at rigge til på stedet. Mere om
dette senere.

Hoved bestyrelsesm edl.:
OZ1OQ, John Meyer,
Strandvæ nget 30, Sæ dding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skram s Gade 9, Esbjerg
Mode: O nsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjæ rbro, Jagtvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ5O H, Ole Gram, Lodsvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 64 12.
Kass.: OZ1OQ. John Meyer, Strandvæ nget 30. Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: P ostboks 94, 6700 Esbjerg.
P rogram :
15. ap ril: Mode.
26. ap ril: Mode.
3. maj: Mode.
10. maj: Mode.
Ræ vejagterne forsoges startet nu. Hør næ rmere herom i b u lle 
tine n og i afdelingen.
Husk ud stillin g e n i S tadionhallen i dagene 27.-28.-29.-30.
april.
Vy 73 de OZ5O H. Ole

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Mode: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jorn C hristiansen, Præ stevæ nget 39,
7323 Give, tlf. (05) 73 22 38.
Sekr.: OZ1CWM. Knud Pedersen, Ostre villavej 8, Givskud.
7300 Jelling , tlf. (05) 73 00 72.
Kass.: OZ1CTC, Knud Teglgård, Hojmarksvej 3. 7330 Brande.
Torsdag den 20 april kl. 20,00 vil der i afdelingen blive dem on
stre ret S E N O -produkter til fre m stillin g af bl. a. »print på køk
kenbordet«. Så her vil der blive lejlighed til at se prln tfre m stillin g på en ny og let måde.
Interesserede er velkom ne, ligeledes er andre am atorer me
get velkom ne til at kigge ind på vore modeaftener.
Vy 73 de OZ1CWM, Knud
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P rogram :
D -licen s kursus foregå r fortsat hver tirsdag kl. 19,00, og CWkursus er også stadig i fu ld gang hve rtorsdag kl. 19,30.
Af sæ rlige arrangem enter skal nævnes:
Onsdag den 26. ap ril: Foredrag ved OZ1BP. Emne: HF-modtagere. Sted: B irkelundsskolen. Norre Boulevard. Kl. 19,30.
Onsdag den 24. maj: D em onstration af nyt am atørgrej. Des
uden: P rin tfre m stillin g på køkkenbordet. Dette arrangement
håber vi, kan afholdes i vore nye lokaler på Set. Jorgens Bakke
9.
Vy 73 de OZ1CFP, Poul

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24 A.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GX, G unnar Kruger, Benediktesvej 2, Lind,
7400 H erning, tlf. (07) 12 94 91.

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsm inde skole, Vestervig.
Møde: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Klosterm ollevej 32,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ1AOH, Steen L. Andersen, Vestergade 41,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 11 42.
Kass.: OZ9PK, Søren Erik Nielsen, Brydbjergvej 4,
7755 Bedsted, Thy, tlf. (07) 94 51 80.
Den 20. a p ril kl. 19,00 afholdes o rdinæ r generalforsam ling i af
d e lin gen s lokaler. Dagsorden iflg. vedtægterne.
A lle m edlem m er o p ford res I den anledning til at mode op og
give deres bidrag i drøftelserne angående klubbens frem tidige
virke. Lad os nu se et sto rt frem m ode.
Efter ge neralforsam lingen er foreningen vært ved en kop
kaffe og varme hveder.
På g rund af ko rt varslin gstid har vi ikke været I stand til at
a n nonce re de to foredrag som er blevet afholdt i lobet af denne
og sidste måned, men om talen fø lg er i næste OZ.
Vy 73 de OZ1AOH, Steen

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

HORSENS

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

Call: OZ6HR.
Lokale: Borgm esterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AAY, Arne Ole Poulsen, Storegade 24, Hatting,
8700 Horsens.
Kass.: OZ1BNV, V erner W inum , Oensvej 26, Hatting,
8700 Horsens.

ØLGOD

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

KOLDING

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

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

P rogram :
M orsetræ ning hver torsdag kl. 19,00.
Torsdag den 13. april kl. 20,00: Film.
Torsdag den 11. maj kl. 19,30 fæ lles afgang fra Borchs gård i
egne b ile r til Skæ rbæ ksvæ rket, som vi beser.
T orsdag den 24. maj kl. 20,00: Planlæ gning af den kommende
sæ son. Kom og diskuter m ulighederne.
I forlæ ng else af OZ5MT's foredrag om m åleinstrum enter i de
cem ber, kan a fdelingen levere fo to ko p ie r af diagram mer, p rin t
te g n in g e r m. m. af frekvenstæ ller, tonegenerator, FET voltm e
ter og m illivoltm e ter.
Vi mødes fo rtsa t på »Kolding-frekvensen« 145.550 MHz.
Vy 73 de OZ8ZW, G unner

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, K urt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: OZ1CMT, Ejvind Sørensen, Fælledvej 6B,
7000 Fredericia.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen,
H. C. A ndersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14.
U ngdom sleder: OZ1CLX, Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6,
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.
P rogram :
17. ap ril: Kursus i CW kl. 19,30.
18. ap ril: Kursus i VTS kl. 19,30.
24. a p ril: Kursus i CW kl. 19,30.
25. a p ril: Kursus i VTS kl. 19,30.
27. a p ril: K lubaften kl. 19,30.
I. maj: Kursus i CW kl. 19,30.
2. maj: Kursus i VTS kl. 19,30.
8. maj: Kursus i CW kl. 19,30.
9. maj: Kursus i VTS kl. 19,30.
11. maj: K lubaften kl. 19,30.
16. maj: Kursus i VTS kl. 19,30.

SILKEBORG

Vy 73 de OZ-DR1766

GRENÅ
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Torsdag i de ulige uger.
Fmd.: OZ8KU, C harly Andersen, Nørrevangsvej 1, Rimsø,
8500 Grenå, tlf. (06) 38 74 66.
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RANDERS
Call. OZ7RD.
Lokale: Det gam le Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4WS, Jørgen Løkke Sørensen, Rensdyrvej 37,
8900 Randers, tlf. (06) 43 81 82.
Sekr.: OZ3PJ. Poul R. Jensen, Klintevej 8, 8900 Randers,
tlf. (06) 42 00 48.
Kass.: OZ1ATQ, Jul Dørr, Radmans Boulevard 9, 8900
Randers, tlf. (06) 43 36 03.
Afd. postadresse: Postbox 351, 8900 Randers,
Afd. g iro k o n to nr.: 2 14 61 69.

Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 S ilke borg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ7DH, Erik Dahl, Jeppe Åkjærsvej 12,
8600 S ilke borg, tlf. (06) 82 98 04.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmindevej 1,
V irklu n d , 8600 S ilke borg, tlf. (06) 83 67 02.
A fd. g iro k o n to : 9 21 18 88.
P rogram :
18. ap ril: K lubaften.
25. ap ril: A ntenneopsæ tning. Kl. 18,00. Nu skulle vi endelig
kunne blive QRV på alle HF-båndene, idet afdelingen netop har
kø b t en 3 elem ents beam fo r 10-15-20 meter. Der skal desuden
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opsæ ttes en trådantenne fo r 40 meter. Bemærk starttidspu nk
tet!
2. maj: Byggeaften. A fprø vning af de nye antenner.
9. maj: K lubaften.
16. maj: Møde med program udvalget. Er du tilfre ds med den
nuvæ rende linie i klubbens program ? Har du specielle ønsker?
Forslag til nye a k tiv ite te r9 Mod op i aften, så udvalget også kan
hore DIN m ening. Et godt og a lsidig t program må være i alle
m edlem m ers interesse!
Vy 73 de OZ1AKD. Karsten

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: D æ m ningen 58, Vejle.
M ode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8XW, Flem m ing Hessel, Knud Rasmussensvej 4,
7100 Vejle. tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ-DR 1903, Leo Sørensen, Moldevej 11,
7100 Vejle, tlf. (05) 83 03 56.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64, 7100 Vejle.
P rogram :
18. ap ril: Klubaften.
28. ap ril: OZ1FE fo rtæ lle r om syntese. Med en ganske ny form
med m ulig hed fo r kon tin u e rlig variation af frekvensen.
2. maj: Klubaften.
9. maj: Klubaften.
16. maj: G eneralforsam ling (se næ rmere i næste OZ).
Vy 73 de QZ-DR1903, Leo

VIBORG
Fmd.: OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, Brom bæ rvej 14, tlf. 62 76 34.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytorv 5, tlf. 62 98 03.
Kass.: OZ7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7, tlf. 63 83 52.
V ibo rg -a fd e lin g e n indka lder herved til ekstraordinæ r g e n e ra l
fo rs a m lin g tirsdag den 18. april kl. 20.00 i V iborg-H allen (SoRestauranten).
D agso rde n:
1. Valg af dirig ent.
2. Valg af form and, OZ9ZZ ønsker ikke at fortsæ tte.
3. Valg af sekretæ r, OZ5LD vil gerne afløses.
4. D roftelse af aktivitetsudvalget.
5. N edlæ gning af a fdelingen, såfremt det ikke lykkedes at få
valgt bestyrelse.
6. Kassereren skal kunne opkræ ve et ekstra års kontingent, så
frem t afdelingen får klublokale.
7. Eventuelt.
K o rt re fe ra t af den o rdinæ re g e n e ra lfo rs a m lin g onsdag den 8.
m arts 1978:
Foruden bestyrelsen var fre m m odt 5 medlemmer.
D agsorden i henhold til vedtægterne.
Form anden OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, byder velkom men og
abner generalforsam lingen.
1. OZ5LD. Leo Dam, blev valgt til dirigent.
2. Form anden aflagde beretning og kom bl. a. ind på de a k ti
vitete r der havde været i det forløbne år, bl. a. besog på Elsam,
skovtur, jule fro k o s t, besog på B&O, samt det igangvæ rende
kursus.
3. Kassereren, OZ7OT, Ole Rahn, frem lagde det reviderede
regnskab, der havde været indtæ gter på 1863 kr. og ud gifter på
1734 kr. således at kassebeholdningen er 148 kr. Der m angler
in d tæ g te r fo r solgte VTS på 798 kr., så beholdningen skulle
kom m e op på 1134 kr. Regnskabet blev godkendt.
4. Indkom ne forslag: Ingen.
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5.
Valg af form and, OZ9ZZ Jens Ole Nielsen onsker ikke at
fortsæ tte. Der kunne ikke b landt de frem m odte medlemm er fin 
des en, de r ville påtage sig posten som form and. Det må også
siges at være et fo r spinke lt grundlag med 5 medlemm er til at
væ lge form and. G eneralforsam lingen vedtog at indkalde til ek
stra o rd in æ r generalforsam ling, hvor valg af form and, sekretær
m. v. skulle forsoges. S åfrem t det ikke lykkedes, skulle afd elin
gen nedlæ gges i henhold til vedtæ gternes § 11. Formand og
sekretæ r indvilgede i at fortsæ tte til den ekstraordinæ re gene
ra lforsam ling.
5a. OZ4JE Kai Jensen blev genvalgt til revisor.
5b. Sekretæ ren OZ5LD Leo Dam ville gerne afloses, men der
var ingen til stede der onskede posten. Valget blev udsat til den
ekstraordinæ re generalforsam ling.
7. S pørgsm ålet om aktivitetsudvalgets bestående blev også
udsat.
7a. R æ veudvalget blev fastsat uæ ndret til: OZ3MC, Martin
M ortensen, OZ1AEB, H enning Johansen, OZ5LD, Leo Dam
8. Linder eventuelt, blev det oplyst, at bestyrelsen havde ført
fo rh a n d lin g e r med kom m unen om klublokale. A fdelingen har
nogle få stk. VTS 6. udgave til salg. Bestyrelsen fralagde sig
e th vert ansvar fo r det selvbestaltede såkaldte diplom udvalgs
a ktivite ter.
Bestyrelsen vil på det kraftigste anm ode alle medlemmerne
om at møde op til den ekstraordinæ re generalforsam ling, for
om m u lig t at få valgt en bestyrelse der har medlemmernes fulde
tillid , e lle r tage s tillin g til nedlæ ggelse af afdelingen.
Vy 73 de OZ5LD, Leo

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
K lubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. g iro ko n to : 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV, Orla Petersen, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg.
tlf. (06) 92 83 73.
Sekr.: OZ1AHB, Frank Sørensen, Rosenparken 26, 8464
Galten, tlf. (06) 94 39 31.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, G udrunsvej 24,
8220 Brabrand.
Afd. g iro ko n to : 3 09 19 29.
P rogram :
M andag den 17. april kl. 20,00: Byggeaften.
T irsdag den 18. april kl. 20,00: Gåjagt. Turn. Il/M oesgård
OZ9MJ/OZ8MV.
O nsdag den 19. april kl. 19.00: Kursus.
T orsdag den 20. april kl.20,00: O rdinæ r generalforsam ling.
D agsorden iflg. vedtæ gterne. Se X-QTC.
Lørdag den 22. april kl. 19,30-22,00: M olbojagt I.
M andag den 24. april kl. 20,00: Byggeaften.
T irsdag den 25. april kl. 20,00: Kørejagt. Turn. II NV. OZ7VP/
OZ7GX.
O nsdag den 26. april kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 27. april kl.20,00: P rintfrem stilling , demonstreres
af M a ritim E lectronic, Struer. Se X-QTC.
M andag den 1. maj kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 2. maj kl. 20,00: Gåjagt. Træn. Moesgård OZ4VW/
Uffe.
O nsdag den 3. maj kl. 19,00: Kursus.
T orsdag den 4. maj: Intet mode.
M andag den 8. Maj kl. 20,00: Byggeaften.
T irsdag den 9. maj kl. 20.00: Kørejagt. Træn. SV. OZ1DOB/
OZ8ZA.
O nsdag den 10. maj kl. 19,00: Kursus.
T orsdag den 11. maj kl. 20,00: OZ2VV kom m er og dem onstrerer
og fo rtæ lle r om det sidste nye i tonemeldesystemer.
M andag den 15. maj: Intet mode.
Tirsdag den 16. maj kl. 20,00: Gåjagt. Turn. III Moesgård
OZ1DP/OZ6LQ.
Vy 73 de OZ1AHB, Frank
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Hoved bestyrelsesm edl.:
OZ1AT, Anders H julskov Andersen
R ingvejen 101, 9850 Hirtshals,
tlf. (08) 94 22 24.

KREDS
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FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: H jørringvej 64.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræ ddervej, 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.
Når dette blad udkom m er er vi flytte t ind i vores nye lokaler, og
slid e r som små heste med at istandsæ tte dem, MEN vi m angler
stadig noget, så op af stolene i gæve gutter, kom ud i afd elin
gen og giv et nap med. Vi kan sagtens finde på noget til dig
også, selvom du har ti tom m elfingre. Så frem af busken, hus
udvalget skal bruge en masse slaver.
P rogram :
A lle kluba ften er arbejdes med istandsættelse af lokalerne
UNDTAGET den aften, der er foredrag på Mosbjerg kro.
Vy 73 de OZ9NT, Bjarne.

HJØRRING
C all: OZ3EVA.
Lokale: P ensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Mode: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE, Peder Jeppesen, Narfesvej 8, 9800 Hjørring,
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVI, Jørn Baand, GI. H irtshalsvej 32, V idstrup, 9800
H jø rring.
Kass.: OZ5DV, E jner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jørring, tlf. (08) 92 74 01.
Afd. g iro k o n to : 6 23 99 27.
R æ veudvalget er begyndt at røre på sig, så det er på tide at få
ræ vem odtagerne støvet af, så de er klar til den første jagt. Jeg
kan desvæ rre ikke oplyse nogen dato fo r denne, men det bliver
b e ke n d tg jo rt over repeaternyt og i afdelingens lokaler.
Husk den ordinæ re generalforsam ling tirsdag den 25. april
kl. 20,00 prc. Se OZ marts.
P rogram :
Tirsdag den 18. april kl. 20,00: Foredrag, Mosbjerg Kro.
Tirsdag den 25. april kl. 20,00 prc.: O rdinæ r generalforsam ling.
T irsdag den 2. maj kl. 20,00: Klubaften.
T irsdag den 9. maj kl. 20,00: Klubaften.
T irsdag den 16. maj kl. 20,00: Klubaften.
Tirsdag den 23. maj kl. 20,00: Filmaften i afdelingens lokaler.
Vy 73 de OZ1CVI. Jorn

HOBRO
C all: OZ4HOB.
Lokale: Karlbyvej 4, Hobro.
Møde: Hver m andag 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 K ristensen, Engsvang 6, Sdr. O nsild,
9500 H obro, tlf. (08) 54 41 06.
Kass.: OZ6ZY, Tage Pedersen, Vester Alle 13, 9500 Hobro,
tlf. (08) 52 28 71.

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

Albo r g
Call: OZ8JYL.
K lubhus: Forchham m ersvej 11, 9000 Alborg.
Møde: Onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ7SG, E rik Sandberg, Vibevej 2, 9575 Terndrup
tlf. (08) 33 55 23.
Sekr.: OZ1BQQ, Bent Pedersen, Bakkebo 4, 9240 Nibe.
Kass.: OZ5XD, C laus Lind holt, Svenstrupvej 45,
9230 Svenstrup J „ tlf. (08) 19 10 96.
A fd. g iro ko n to : 5 44 47 99.
P rogram :
Lørdag den 15. a p ril kl. 14.00: Rævejagt, kort 12161Nibe.
O nsdag den 19. ap ril kl. 20,00: Klubaften.
O nsdag den 26. april kl. 20,00: Foredrag, OZ7O U fortæ ller om
o scillato rer.
Lørdag den 29. ap ril kl. 14,00: Rævejagt, kort 12161Nibe.
O nsdag den 3. maj kl. 20,00: Klubaften.
O nsdag den 10. maj kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 11. maj kl. 19,00: Rævejagt, kort 1216 I Nibe.
O nsdag den 17. maj kl. 20,00: Foredrag, OZ8CZ fortæ ller om
ESB og lineæ r PA.
Lørdag den 20. maj kl. 14,00: A uktion. Nu er der god tid til at få
ryd det op efter vinterens eksperim enter, eller finde det frem, du
købte sidst, hi. T ilm e lding kan ske til sekretæren.
Hver tirsdag bygges der digita lvoltm e ter, kl. 19,30.
De onsdage de r er alm in delig klubaften, arbejdes der på fæ r
digg ø re lse af kæ lderen.
Hver torsdag kl. 19,30 køres der m orsekursus, og en gruppe er
startet på at bygge et TV-display.
Vy 73 de OZ1BOO. Bent

GRØNLAND
JU LIAN EH ÅB

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m o torko ntor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: M ødeaften tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ7IH. H enning Rehné, Sjæ llandsgade 9,
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 23 42.
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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 . . .
En kom m entar:
M e dlem - e lle r hvad?
I et læ serbrev har OZ7IS rejst spørgsm ålet: »Kan man kaldes en
»lokalafdeling« af EDR, Hvis der kun er adgang fo r afdelingens
m edlem m er?«.
Et be synderligt spørgsm ål, der kan besvares med: Ja, selv
fø lg elig. - Hvem skulle der ellers være adgang fo r hvis ikke for
m edlem m erne? - En vandbæ rer fra S a h a ra - eller andre tilfæ l
dige personer? - E gentlig er det vel et spørgsm ål, der også kan
besvares af hovedbestyrelsen, hvis min udredning ikke slår til.
En næ rm ere gennem gang af EDR's s tru k tu r skulle vel være
unødvendig - den må OZ7IS henvises til selv at læse i vedtæ g
terne. Her skal blot henvises til den paragraf, der om handler
o p rette lse af lokalafdelinger. Herefter må det være klart, at en
lokala fd e lin g er dannet af m edlem m er af EDR, og at afdelingen
iø vrig t er selvstæ ndig m.h.t. regnskab o.s.v., ligesom med
lem sskab er friv illig . Som enhver anden afdeling er og bliver
afd elinge n prim æ rt fo r de m edlemm er, der bidrager til afd elin
gens o p reth oldelse som medlem. Det må selv OZ7IS kunne fo r
stå. Det ville vel være m æ rkeligt, hvis en vildt fremmed uden at
være medlem kunne have noget som helst krav på en forening.
Hvis det m odsatte var tilfæ ld et, måtte der over hele landet sidde
en del m edlem m er af forske llig e afdelinger med en mæ rkelig
fornem m else. Det skulle gerne være de samme der yder og
herigennem også nyder, hvad de forskellige afdelinger kan
byde på.
For en god ordens skyld skal blot bemærkes, at landsfore
ningen EDR på ingen måde bidrager til d rift af nogen lokalaf
de lin g - måske lige bortset fra en m oralsk støtte. Det var måske
noget, der senere kunne tages op til droftelse i en anden sam
m enhæ ng.
H erefter er tilbage af fundere over, hvorfor OZ7IS i det hele
taget skriver næ vnte læ serbrev - vel mest fo r at skade a fd elin
gen og stive sin egen moral af. Når man har trå dt i spinaten, er
der 2 m åder at handle på. Enten tie og håbe. at man bliver glem t
- e lle r råbe op og forsoge at retfæ rdiggøre sig selv. Til sidst
næ vnte kategori må læ serbrevsskribenten vel henføres.
U denforstående kunne efter at have læst OZ7IS s indlæg
have fået den opfattelse, at OZ7IS endelig havde forberedt en
større rejse til byen fo r at besøge den københavnske afdeling,
der tilfæ ld ig v is næ vnte mandag havde en af sine velbesøgte
a u ktioner. M eget h ø jtid e lig t anforer OZ7IS at være inviteret af
en am atør. - H vorfor al den højtidelige snak? For alle andre,
der kender OZ7IS og hans besøg i afdelingen kan blot oplyses,
at OZ7IS de sidste år har væ ret en ofte gæst i afdelingen fo r at
benytte afdelingens om fangsrige biblio tek samt tale med de
m e d a m a tø re r- og OZ7IS har altid væ ret velkom men som gæst.
Disse mange besøg skyldes nok ikke engang selve afdelingen,
men den om stæ ndighed, at OZ7IS samme aften ofte er til andet
am atorm ode i en klub tæ t ved. Det er således ganske og aldeles
u h ø jtid e lig t, at OZ7IS begav sig til byen.
Som mange andre afd elinge r forer sekretæ ren også møde
p ro to ko l over sam tlige tilstedevæ rende - såvel gæster som
m edlem m er. Der er altid flere af begge kategorier. M ødeproto
kollen giver tilbagesvar på hvor mange og hvem, der er
interesseret i de forske llig e foredrag m.v.
Således blev gæ ster og m edlem m er hin m indevæ rdige aften
an fø rt i m o deprotoko llen - undtagen OZ7IS, der fandt det
un o d ve n d ig t - idet han mente, a t han havde ret til at besøge
afdelingen, når han havde lyst. Da OZ7IS ikke er medlem (blot
ofte gæst), spu rgte undertegnede, hvordan han kunne have
noget som helst krav på afdelingen som gæst. Dette krav mente
OZ7IS at have gennem medlemsskab i landsforeningen og
R oskilde afd., idet man i sidstnæ vnte afdeling ikke tog så nøje,
om man var medlem. - Bag disse linier skjuler sig et optrin.
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hvor OZ7IS optrådte tem m eligt ubehageligt og højrøstet h vilket må have forekom m et aldeles m æ rkeligt fo r andre
tilstedevæ rende - ikke m indst gæster. Im idlertid syntes 0Z7IS
efterhånden at indse, at en gæst norm alt ikke indfinder sig hos
væ rten med en sådan opførsel, hvorefter OZ7IS selv forlod
stedet.
T ilba ge er kun at fundere over, hvordan man kan optræ de så
uforskam m et efter i flere år at være vel modtaget i afdelingen
som gæst. - I al beskedenhed find er jeg, at en undskyldning
ville være på rette plads.
OZ6WR, Jorn Haugaard, form and
Den Kobenhavnske Afd.

AMATØRANNONCER

Taksten fo r am atørannoncer er 35 øre pr. ord. - M ind st 6 kr.
A nno ncern e sendes direkte til forretningsfø reren inden d. 20. i
m å nede n b ila g t b e ta lin g e n i gæ ngse frim æ rker. For sent
in d s e n d te a n n o n ce r henlæ gges til næ ste num m er af OZ.
Købes: 1 stk. HF m odtager Somm erkam p FR 100B købes, stand
un dero rdn et.
OZ3GY, Karl-Aage, tlf. (04) 44 23 49.
Sæ lges: ASCII-Keyboard kit med 53 taster, fu ld t dekodet, pris
kr. 680,00.
J. Damsgård Jensen, tlf. (02) 88 46 51.
Sæ lges: Som ny Drake R-4C, max. kørt 10 timer, kr. 4.360,00.
C W -filte r kr. 390,00. X-tal fo r 1.5 - 28 - 29 - 29.5 - 27 MHz kr.
175,00.
OZ1NT, O. S chm idt, tlf. (08) 67 65 36.
1 stk. SSTV m o n ito r OZ9HS - 1 - 7BP7A. 1 stk. billedm ønsterge n e ra to r fo r SSTV.
OZ4KK, tlf. (08) 23 61 93 kl. 16,30-18,00.
Sæ lges: KP 202, 6 kanaler monteret, kr. 850,00. 15 MHz
d o b b e ltstrå le oscillo sco p kr. 1.000,00.
T lf. (01)22 09 81.
Sæ lges: S tor P hilips C oncerto-Stereo m odtager med 2 hø jt
talere, evt. byttes med 80 m ESB-m odtager.
OZ-DR 1417, Chr. Svendsen.

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
Log bog, fo rm a t A4 m ed spiral, pr. s tk ...........................
8,00
10 s tk ......................................................................................
75,00
C o n te st log, fo rm a t A4 med heftning, pr. s tk ..............
5,50
10 s tk ......................................................................................
50,00
The R adio A m a te u r’s W orld Map
(V erdensko rt i 4 farver), form at 7 0x1 00 cm i
A z im u ta lp ro je k tio n , pr. s tk ...........................................
27,50
10 s tk ...................................................................................... 240,00
EDR T -shirts, gul m ed s o rt em blem ...........................
25,00
(B estil størrelse, M, S, X, XL).
E D R -jub ilæ u m splatte, in cl. em ballage og forsendelse 47,00
EDR vogn m æ rke med call frem s tille t af vinyl, sorte bogstaver på hvid bund, selvklæ bende.
Form at 1 7 x 1 2 cm. Husk ved b e stilling at
op g ive call! Pr. s tk ..........................................................
5,50
10 s tk ...................................................................................... 45,00
Vejen til sendetilladelsen, 4. udgave .......................... 28,20
Vejen til sendetilladelsen, 6. udgave, 2. oplag .......... 53,10
(Rabat til a fd e lin g e r ved sam let køb af 10 eller 25 stk.)
E m b le m e r ............................................................................ 10,00
Q S O -in s tru k tio n s h e fte ....................................................
3,50

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

ED R's fo rre tn in g s fø re r står til rådighed fo r yderligere oplysnin
ger. B e s tillin g foretages ved foru dbetaling på g iro 5 42 21 16.
EDR, B ox 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver frem sendt portofrit.
A lle ovennæ vnte p riser er incl. moms.
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