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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR

VALG 1978.
Opstillingsmøderne indenfor EDR er nu overstået, og tilbage 
står at indvælge de medlemmer, der i det næste år skal ud
gøre bestyrelse og repræsentantskab i vor forening.

For mig har det været beskæmmende at se, at kun ca. 20 % 
af de ca. 6000 medlemmer, der udgør »Eksperimenterende 
Danske Radioamatører« har afgivet en gyldig stemme ved de 
årlige valg.

Er der noget galt i foreningen, eller er det blot tidens men
ta litet blandt vore frustrerende medmennesker, der giver sig 
udtryk i en individualisme så stærkt blandt radioamatører?

Uanset om du er enig med foreningens styrelse eller ej, så 
brug dog din stemmeseddel!

Din stemmeseddel kommer gratis til dig, og koster intet at 
udfylde og afsende, ingen ved hvem DU har stemt på.

Vi må gøre EDR til en stærk forening; overfor Post- & Tele
grafvæsenet og andre myndigheder, blandt internationale 
amatørorganisationer o. a. Bestyrelsen har brug for tillid  til 
medlemmerne, såvel som medlemmerne må have tillid  til 
bestyrelsen.

Vigtige forhandlinger forestår i Geneve under WARC, lige
ledes har vi brug for dygtige og kompetente forhandlere 
indenfor NRAU og IARU, når vigtige problemer opstår både i 
nationale og internationale forhold.

Derfor BRUG DIN STEMMESEDDEL.
OZ3BC.

Af hensyn til redaktionens og trykkeriets ferie skal 
m ateria le, herunder også annoncer, til ju li OZ være 
os i hænde SENEST FREDAG DEN 16. JUNI. 

OZ6PN - OZ7AQ - OZ3BH
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Kompakt digitalskala med LSI
Af OZ8TB, T. Budtz, Møllevænget 36, 9430 Vadum.

Under bygningen af en 2 meter ESB-station har 
jeg længe haft overvejelser vedrørende skalaen. 
En opløsning på bedre end 1 kHz er ønskelig og 
en mekanisk opbygget skala kan give problemer 
fo r en selvbygger. En skala med snoretræk er 
både nem at bygge og dertil billig, men med et 
bestygningsområde for VFO'en på 1 MHz, må 
skalaen have en længde på 1 meter, såfremt der 
afsættes 1 mm pr. kHz.

En anden type skala er den, men ofte ser i fa
briksfrem stillede transceivere. den består af flere 
sammenkoblede tandhjul, således at et af tand
hjulene trækker en skala med en oplosning på 
10-50 kHz, medens afstemningsknappen er ind
delt i kHz.

En ulempe ved denne løsning er, at frekvensen 
skal bestemmes ved aflæsning på 2 skalaer med 
samt lidt hovedregning. Værre er det imidlertid, 
at VFO’en i et sådant system skal være lineær, 
såfremt aflæsningen på afstemningsknappen 
skal være til at stole på. Dette er en næsten uover
kommelig opgave for en selvbygger, og selv 
gode fabriksfremstillede transceivere i den rime
lige prisklasse har vel heller ikke en bedre af- 
læsningsnøjagtighed end ± 3 kHz.

Disse problemer, samt en generel ulyst til for 
meget mekanisk arbejde for at få et pænt resultat, 
førte meget hurtig t til overvejelser i retning af en 
digitalskala. Sådanne er beskrevet flere gange i 
OZ, se 1972 nr. 12,1976 nr. 7 og nr. 8. Trods disse 
mange dyder har de ikke fristet mig af flere 
grunde, hvor strømforbrug og fysisk størrelse 
har været de væsentligste.

Gennem OZ’s annoncører fattede jeg derfor 
interessen for en LSI-kreds, som indeholder de 
fleste af de funktioner, der indgår i en tæller og 
dermed også i en digitalskala. Kredsen hedder 
ZN1040E af mærket Ferranti og koster ca. 100 kr. 
ifølge annoncer. Dette må siges at være en rime
lig pris, da den ligger lidt under det, man ellers 
skulle betale fo r de 15-20 stk. TTL-kredse af low- 
power typen, som LSI’en svarer til, jævnfør prin
cipdiagrammet påfig . 1.

Et udpluk af kredsens egenskaber skal nævnes 
her:
- udlæsning til 4 cifre
- ciffertest
- mulighed fo r op/nedtæ lling
- automatisk nulundertrykkelse
- forbrug 5 volt, 90 mA

OZ MAJ 1978 231



SYSTEM DIAGRAM

Fig. 1.
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- frekvensområde- til min. 5 MHz (typisk 8 MHz)
- TTL-kompatibel
- kan trække følgende ciffertyper

1. 7-segment, fælles anode (anvendt her)
2. 7-segment, fælles katode
3. Nixie-rør

- Schm itt-trigger i indgangen.
Denne LSI-kreds sammen med nogle CMOS- 

og LS-kredse satte mig i stand til at bygge en 
kompakt digitalskala med målene 3 x 5 x 9  cm og 
med et strømforbrug på 150-175 mA ved 5 volt. 
Enheden står mig i ca. 200 kr., heri er dog ikke 
medregnet det surplus krystal, jeg havde i fo r
vejen.

Inden jeg går over til at gennemgå diagrammet, 
vil jeg gerne rette en tak til OZ6SM, som var mig 
behjæ lpelig med konstruktionen af kontrollogik
ken.
Diagrammet.
Tælleren, fig. 2.

Signalet kommer ind på basis af en transistor, 
der sammen med 3 NAND-gates og en diode 
udgør en schm itt-trigger, som omdanner signa
let til firkantpulser. Ved hjælp af potmeteret på 10 
k kan følsomheden indstilles og 50 mV skulle 
være opnåeligt.

Den fjerde NAND-gate i 74LS00 bruges til at 
åbne henholdsvis lukke fo r signalet til tælling. 
Herfra sendes signalet gennem en hurtig tiddeler 
og videre til selve tællerkredsen.

Inden vi fortsæ tter med gennemgang af dia
grammet, er der nok flere, der vil spørge, om de 
indtil nu beskrevne kredsløb er nødvendige? 
Tællerkredsen ZN1040 indeholder jo både 
schm itt-trigger og gate i indgangen, som kunne 
udnyttes.

- Man ville tilmed spare en tideler i clocken. De 
ekstra kredsløb i denne konstruktion er med
taget af følgende årsager:

1. Som tid ligere nævnt garanteres frekvensen 
på ZN1040 kun til 5 MHz, hvilket jeg synes er for 
lidt. Med de valgte kredsløb hæves frekvensom
rådet til mere end 30 MHz.

2. Ved at benytte en tideler mellem gate og 
ZN1040 undgås, at det mindst betydende ciffer vil 
stå og blinke mellem to værdier. Denne »blin
ken« sker i stedet i tideleren, som ikke udlæses.

3. Ved at presette tideleren til 5 opnås en 5- 
forhøjelse på det første udlæste ciffer.

Signalets vej inde i ZN1040 kan følges på prin
cipdiagrammet (fig. 1). Via 7 modstande på 220 
ohm udlæses til cifrene, hvor de enkelte c iffe r
segmenter er indbyrdes parallelforbundne. De 4 
cifferdisplays er af typen SLA-7 med fælles ano

de. Tilsvarende displays kan anvendes her, dog 
kan det være nødvendigt at ændre de 7 mod
stande afhæ ngigt af den ønskede segmentstrøm.

ZN1040 kan iøvrigt trække cifre, der kræver op 
til 10 mA pr. segment.

De 4 cifre tændes skiftevis ved hjælp af 4 PNP- 
transistorer, der styres af en i kredsen indbygget 
multiplexer. Foruden at systemet reducerer led
ningsføringen væsentligt, erdetogsåokonom isk 
med hensyn til strømforbrug, da kun et ciffer ad 
gangen bruger strøm.

De fire transistorer skal være af en type med lav 
nulstrøm, således at cifrene tændes og slukkes 
effektivt. Tænd- og slukfrekvensen sættes til en 
passende lav værdi med en kondensator på 10 nF 
på ben 14.

I denne opstilling har jeg ønsket at få foran
stillede nuller udlæst. Dette klares med en med- 
stand på 1,5 kohm monteret på bagsiden af 
printet mellem ben 3 og stel. Ønsker man nul- 
undertrykkelse, udelades blot modstanden.

Kredsen giver desuden mulighed for at tælle 
nedad, hvilket der kan være behov for ved mod
tagning af signaler under mellemfrekvensen. I så 
fald skal ben 21 i stedet forbindes til stel.

Kontrolkredsløbet bestående af en 74LS 123 
og en halv74LS73 hartil opgave at åbne og lukke 
gaten og derefter levere de korrekte strobe- og 
resetpulser til kredsløbet styret af clocken. Stro
be- og resetpulserne har en varighed på ca. 100 
^s, hvilket opnås med 1 nF og 47 kohm.

Et pulsdiagram er vist på fig. 3. Det ses, at der 
er et delay af samme længde som en tæ lle
periode, her 100 ms.

F I G .  3

CLOCK OUTPUT

GATE INPUT IA) 

INVERTERET do (B l  

STROBE ( t i l  b e n 2 4 |  

RESET ( t i l  b e n  20)

Clocken, fig. 4.
Starter med en krystaloscillator indeholdende

2 NAND-gates efterfu lgt af 2 andre NAND-gates 
som buffere. Oscillatoren svinger på 200 kHz ved 
hjæ lp af et surpluskrystal af typen FT241. Oscil
latorsignalet deles derefter ned i de 2x2  tidelere
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og deles derefter med 2 i en halv 74LS73 - den 
anden halvdel benyttes i kontrolkredsløbet be
skrevet ovenfor. Outputtet fra ben 8 og 9 fores 
henholdsvis til kontrolkredslobet og gaten. De 4 
NAND-gates i 14011 og de 2x2  tidelere i 14518 er 
iovrigt af CMOS-typen og skal omgås med en vis 
varsomhed ved montagen hvad angår hoje 
spæ ndinger (statisk elektricitet).

Af hensyn til vanskeligheder med at anskaffe et 
200 kHz krystal, er der mulighed for at benytte et 
100 kHz krystal i stedet. I såfald skal den ene flip 
flop  i 74LS73 ikke benyttes. Dette klares ved at 
fo rb inde punkterne AB og B med en lus påclock- 
printet. Benyttes 200 kHz forbindes punkterne 
AB og A med en lus og den afbrudte printbane 
mellem ben 5 og 12 forbindes med en klat lodde- 
tin.

234

Fig. 5. Displayprint.
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Fig. 6. Tællerprint.

Opbygning
Digitalskalaen er opbygget på 3 print:

1. C ifferprintet vist på fig. 5 er beregnet til de 
cifferdisplays, der kan monteres i almindelige IC- 
fatninger. Ved hjælp af flex og monteringstråd 
parallelforbindes segmenterne i overensstem
melse med benforbindelserne.

2. Tæ llerprintet er vist på fig. 6 og komponent
placeringen på fig. 7.

3. C lockprintet er vist på fig. 8 med tilhørende 
komponentplacering på fig. 9. Krystallet er mon
teret i en fatning, der er fastspændt til printet med 
en lille  metalvinkel.

Når komponenterne er monteret på printene,

loddes tæ llerprintet vinkel ret på cifferprintet. Når 
forbindelserne mellem de to print er monteret, 
loddes c lockprin tet ligeledes vinkelret på c iffe r
printet således at de print danner et U med alle 
komponenterne indeni, se fotografi. Cirka midt 
på er clock - og tæ llerprint sammenloddet med 2 
smalle printstum per af afstivningshensyn. Disse 
to stumper og cifferprin tet rager lidt ud over de to 
printsider, således at kortslutning undgås ved 
m ontering af skalaen i en til formålet fremstillet 
blikæske. Denne er ubetinget nødvendig, så
fremt man vil undgå forstyrrelser ved indbygning 
i et transceiverkabinet.
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Anvendelse.
Det er min hensigt at anvende skalaen i fo r
bindelse med en VFO, der har et bestrygnings- 
område på 1 MHz startende på et helt antal MHz, 
f.eks. 6-7 MHz. Derfra kan man komme til den 
nødvendige blandingsfrekvens ved hjælp af 
faselåsning eller ved blanding. Skalaen vil ud
læse 000.0 til 999.9 kHz, dvs. med en opløsning 
på 1/10 kHz, hvilket er passende til ESB.

Skalaen udlæser ikke cifre for MHz, hvilket jeg 
anser fo r unødvendigt - man kan jo aflæse dem 
på områdeomskifteren. Såfremt nogle kunne 
tænke sig at læse MHz på cifferdisplays, kan

dette gores efter de principper, som er vist i OZ 
årg. 1976 nr. 2 side 46.

Ved direkte udlæsning fra VFO’en skal man 
huske, at den aflæste frekvens svarer til midten af 
MF-filterets gennemgangskurve. Bærebølgefre
kvensen ligger således 1,5 kHz højere (lavere ved 
nedre sidebånd). Ønsker man at aflæse bære
bølgefrekvensen direkte kan dette klares, så
fremt MF filteret er på 9 MHz eller et helt antal 
MHz. Dette gøres ved at blande VFO signalet med 
BFO’en og det resulterende signal føres til ska
laen. Disse krumspring er naturligvis ikke nød
vendige i stationer med 2 sidebåndsfiltre. ★

Litteratur:
Application note, Ferranti ZN1040E. 
OZ årg. 1973 nr. 1 side 9.
OZ årg. 1976 nr. 8 side 299 ff.

Fig. 8. Clockprint.

FI G .  9
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Tone-styret squelch
Af OZ1AEI, Jørgen Skibsted, Rødtjørnvej 23, 7400 Herning.

I det folgende vil jeg beskrive en tone-styret 
squelch brugt som en simpel erstatning for f.eks. 
syv-sekvensopkald. Tone-squelchen har jeg t i l
sluttet en 5KG 2m-radio. den skulle dog uden 
besvær nok kunne tilsluttes de fleste 2m-statio- 
ner.

Det hele begyndte egentlig med at jeg som så 
mange andre amatører blev »træt« at at ligge 
stand by på den lokale repeater. Jeg flyttede så 
over på lokalkanalen (145.500), men det viste sig 
hurtigt, at der snart var lige så meget trafik der, 
som på repeateren. En medamatør forærede mig 
et par 1458/ere (dobbelt operatorforstærker, op- 
amp), og da de jo skulle bruges til et eller andet 
blev det efter et par uger med loddekolben til en 
tonesquelch.

Jeg har valgt 1750 Hz som opkaldsfrekvens, 
idet de fleste 2m-stationer har indbygget en 1750 
Hz tonesender til åbning af repeatere. Som det 
ses af diagrammet består opstillingen af 4 en
heder. I første op-amp forstærkes og klippes LF- 
signalet, således at den efterfølgende del har et 
konstant niveau at arbejde med. Anden op-amp 
er koblet som et selektivt filter, der er afstemt til 
1750 Hz. Filteret har jeg sakset fra et diagram 
over en SSTV monitor, hvor det er brugt som 
synk-detector, jeg ved egentlig ikke, hvordan det 
virker. Signalet fra filteret ensrettes og føres til 
den tredje op-amp. Den virker som DC-forstær- 
ker, og på udgangen er der via en transistor t il
sluttet en lysdiode, som vil lyse når der modtages 
1750 Hz. Den fjerde op-amp er koblet som mono

stabil m ultivibrator med en tidskonstant på ca. 25 
sek. Udgangen er via en transistor tils luttet en 
lysdiode, som vil lyse når blokeringen af LF-for- 
stærkeren i modtageren er ophævet. Den sidste 
forbindes via en udvendig 4,7 kohm modstand til 
emitteren på den forste transistor i LF-forstær- 
keren (5KG-radio). Plus fra den sidste transistor i 
tonesquelchen vil ødelægge DC-balancen i LF- 
forstærkeren, således at højttaleren er tavs. For
bindelsen mellem tredje og fjerde op-amp er ud
form et således, at 1750 Hz tonen skal stå på af
brudt i m indst 1 s før den monostabile multivib
rator vil vippe om. Denne forbindelse er udformet 
således fo r at f.eks. normal tale ikke fejlagtigt 
skulle blive accepteret som en 1750 Hz tone (kon
densatoren på 2|iF må ikke være en elektrolyt).

Et normalt opkald vil starte med at man mod
tager en 1750 Hz tone. Når tonen forsvinder vil 
LF'en åbne, og den kaldende amatør har da 25 
sek. til at kalde i, før LF'en igen lukker. Hvis man 
vil besvare opkaldet afbryder man tone-squelch
en og ens radio virker da som normalt. Samtidig 
med at man afbryder for tone-squelchen bliver 
den monostabile multivibrator »nulstillet«. Hvis' 
multivibratoren ikke bliver nulstillet, ville man 
ikke fo r denne er gået off kunne se når der mod
tages 1750 Hz, f.eks. under afprøvning (m ulti
vibratoren blokerer tredje op-amp).

Indgangen af tonesquelchen er fast forbundet 
til den »varme« side af styrkepotentiometeret. 
Hvis man er ked af at lave indgreb i LF-for- 
stærkeren, kan blokering foregå ved hjælp af et
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+  12V

relæ, der afbryder den ene højttalertilledning. 
Der bør dog nok indskydes en transistor til træ k
ning af relæet, fordi man kun kan trække ca. 10 
mA ud af tonesquelchen.

Trimmepotentiometeret justeres til der er 
spændingsmaximum på tredje op-amp/s ben 3 
(der skal være tils luttet en 1750 Hz tone på ind
gangen).

Der er anvendt standardkomponenter som 
ikke skulle være vanskelige at få fat i. De to 10 nF 
kondensatorer må ikke være keramiske, idet 
disse normalt ikke er langtidsstabile (filterets fre
kvens vil flytte sig.)

Prisen på IC 'erneer under 10 kr. fo ren dobbelt 
op-amp, så dette skulle ikke afskrække nogen fra 
at gå igang med et sådant projekt.

Til sidst vil jeg takke OZ2DJ, Ole, for print
udlæ gning og tegninger til komponentplacering 
og film . Båndbredden har Ole målt til at være± 
40 Hz med en indgangsspænding på 100 mV,± 
50 Hz med en indgangsspænding på 500 mV og 
±  80 Hz med en indgangsspænding på 1000 mV.

LED 2 

T /L F

Om prin t - nok engang.

Jeg vil lige gøre en enkelt bemærkning til 
OZ5RU's advarsel i OZ for februar, (Nyt og noter). 
For det første kræves politiets tilladelse til at 
købe Benzol - Stenkulsnafta og Triklor, som blev 
omtalt er meget g iftigt. I stedet kan bruges de 
m idler som OZ5BU skrev om. Men da det er me
get svært at fjerne positive fotohinder er Cloreti- 
ne meget velegnet og ikke skadeligt i de små 
mængder vi bruger dem.

Mange kender sikkert problemet at printet 
bliver sort, hvis man pudser det efter ætsning, i 
stedet kan jeg anbefale at man anætser printet i

ammoniumfosfat, dyp det nogle gange til de 
sorte prikker er væk og kobberet er lyserødt, og 
sprø jt eller dyp det så i beskyttelseslak, bedst 
hvis man lader det ligge ca. 10 min. jo længere 
des bedre, da man så er sikke på at alt vandet er 
fortræ ngt. Endvidere har Kodak udgivet et hefte 
om printfrem stilling og ætsning i metal, som fås 
ved henvendelse til fotohandler eller hos Kodak 
A/s, Roskildevej 16, 2620 Albertslund, tlf. 
(01) 64 71 11.

Nok om det, god arbejdslyst.
Vy 73 de OZ-DR 2010.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Af OZ5TP, Svend Petersen, Bentzonsvej 6, 2000 F.

GEVIND
For århundredeskiftet fandtes der ca. 270 fo r
skellige gevindsystemer. Disse er nu forenklet til 
ganske få.

I Europa bruger man almindeligvis 2 systemer, 
nemlig: S. I. gevind  (Systeme internationale - et 
metrisk gevind), eller man bruger det engelske 
tommegevind Whitworth, hvilket sikkert er det al
m indeligste her i landet; det er dette gevind man 
får hos isenkræmmeren, når man forlanger ma- 
skinskruer. *)

Skæring af gevindet foretages med højredre- 
jede snittappe. (Venstre-gevind er kun til spe
cialarbejde). Det udvendige mål over gevindet 
kaldes diameteren og målet på dybden kaldes 
kernen. Afstanden fra gevindtop til gevindtop 
kaldes stigningen.

Til gevindskæring horer et »vindejern«, enten 
med faste huller eller indstille ligt. Til hver ge
vindstørrelse findes 3 forskellige tappe: Spids
tap, mellemtap og grundtap. Brug aldrig en skif
tenøgle til gevindskæring i stedet for vindejern, 
så kan du næsten være sikker på at knække tap
pen, og det kan blive den uløselig opgave at få 
tappen ud uden at ødelægge gevindet. Skulle 
dette ske, må du få alle gevindstumper ud, bore 
et større hul og skære et nyt gevind med en storre 
tap.

Til tyndere metalplader bruger du et lille ge
vind og til tykkere et større, det er nemt at skonne 
hvilken størrelse man skal bruge. Til alm indeligt 
amatørbrug skulle du kunne nøjes med en tap på 
ca. 3 - 3,5 mm og da en mellemtap. Denne vil nok 
kunne bruges til de fleste samlinger. **)

Vi går nu ud fra at nogle gerne vil lave et rigtige 
gevindarbejde, det gøres sådan: Med spidstap
pen skærer du fo r og smører med sæbevand eller 
olie opløst i vand (skæreolie). Du kan også bruge 
alm. maskinolie, men til finere arbejde vil dette 
ofte være værre end slet ingen olie, hvis du 
ønsker et pænt, glat gevind. Når tappen tager fat,

*) Whitworth bruges ikke i England eller USA, hee! TR.

**) Standard er 2,5, 3,0 og 4,0 mm (og andre større og mindre). 3,5 mm er 
ikke normal lagervare. TR.

***) Til pladearbejde, som nok er det mest almindelige, kan spidstappen 
klare hele arbejdet, Spænd tappen op i håndboremaskinen (ikke den 
elektriske) og arbejdsstykket i skruestikken. TR.

skærer du højst en halv omgang frem, derefter 
tilbage fo r at knække spånen, smøre, en halv om
gang frem, tilbage, smøre osv. indtil du mærker 
at nu kan spidstappen ikke tage mere. Derefter 
skærer du med mellemtappen på samme måde, 
derefter med grundtappen, så kan du begynde 
forfra med spidstappen osv. På denne måde kan 
du skære et gevind så langt at kun vindejernet 
stikker op af gevindhullet. ***)

Har du selv nogle værktøjstips så kom frem 
med dem.

Gevindbor for 
W hitw orth -
Gevind.

O evind- Bor-
diam. i diam . i

eng. Tom. mm

V ie 1,1
8

32 1 ,8
1 /
•' H 2 ,5

5/ 31 3 ,1
8/
/ 16 3 ,6

7 /*  2 4 ,4
1 /

4 4 ,9
° / l  0 6 ,3 5
8 /

* 8 7 ,7

Spidstap

Vindejern

O m regnnings- 
tab e l for ydre 
d iam e te r i 
eng . to m . til 
m m .

Gevindbor for 
S. I. -  Gevind.

eng . T o m . m m

1 ,5 9
■ / „ 2 ,3 8

3 ,1 8
.i i 

' sg 3,97
• 16 4,76

V 32 5,56
1U 6,35
5/lf l 7,94
3/s 9,53

G ev.-
diam

Bor.
diam.

3 2,3
3,5 2,8
4 3 ,2
4,5 3 ,7
5 4
6 4 ,8
7 5 ,8

o g:
Snittappe og vindejem. "1” er "indløbet"s længde.
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M .  FURTHER IMPROVED IN MORE THAN 60 DETAILS M .

R A D I D  A M A T E U R  E Q U I P M E N T

Tetafone ( 0 9 1 ) - 4 4 2 ® 1  Telex 7 9 9 5 9  C H  

¿ 0  J â
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E E 3 j
Af Svend Åge Møller, 
Bringetoften 25, Jonstrup, 
2750 Ballerup.

Sm albånds FM-detektor fo r 10,7 MHz.

For at undgå dobbeltconvertering kan neden
stående kobling anvendes. Den udmærker sig 
ved reproducerbarhed, linearitet, symmetri og 
selektivitet. Den er udviklet til kvadrakturdetek- 
tering, Siemens TBA 120 fx.

Krystallernes parallelresonans er symmetrisk 
anbragt omkring centerfrekvensen og med sam
menfald i henholdsvis øvre og nedre 3 dB-punkt. 
L/C-kredsen klarer diverse amplitude- og line- 
aritetsproblemer.

C = 22 pF, L = 16jxH, R = alle3K3. Krystallernes 
fser henholdsvis 10,7 og 10,682 MHz, dette giver i 
praksis fo = 10,7 MHz og fp-p ± 11 kHz.

O scilla torkob ling med overtonekrystal i 
serieresonans.

De alm indelige kendte koblinger rummer proble
mer hidrørende fra, at holderkapacitet m.v. ved

højere frekvenser får en reaktans af samme stør
relsesorden som Rs i krystallet.

Samtidig ses tilbøjelighed til oscillering uden 
krystal.

Den bedste løsning har hidtil været en spole 
over krystallet. For at undgå dette - og mere med
- barslede undertegnede med følgende kredsløb, 
som enkelt og stabilt løste alle problemer des
angående.

Opstillingen ligner påfaldende en Hartley-os- 
cilla tor, men er faktisk en bro. Når forholdet Cn- 
Cxtai svarer til La-Lb ses der at være balance = nul 
parasitter. Ydermere er den skadelige Cxtai neu
traliseret med en komponent af samme art, hvor
ved eventuelle hye fase og/e ller resonansproble
mer undgås. Koblingen kan desuden ikke svinge 
uden krystal. Kun seriemodstanden i krystallet 
bestemmer.

Finjustering foretages med trimkond'en eller 
en kap. i serie med krystallet.

Med Cre ~  1 p f, Cxtai ~  7pf og udtag på 1/7 fås 
balance.

Cn fås gratis med i købet i form af Cre.

TRANSFORMATORER EFTER OPGAVE
Spoler, knapper, chassiser, kabinetter, rack samt finmekaniske emner.

MULTI METAL
v / P. Leander A ndersen , OZ3L, H erlu f T ro llesgade  10, 1052 København K. Te lefon (01) 11 92 1£
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THE WOODPECKER - vesten har også en!
Fra W ireless World, Januar 1978.

Fordansket af OZ8IH.

Den kraftige interferens på HF, kaldet »SØREN 
SPÆTTE«, fordi den lyder som en spætte, er ikke 
alene.

General Electric Company i Syracuse, USA er 
mere end 2 år inde i en 38,8 mill. dollars kontrakt 
om et »Early Warning Radar System«, der lige
som den infame »SØREN SPÆTTE«, er af over- 
the-horizon-backscatter-typer. Arbejdet på det 
amerikanske radarsystem involverer forsøg i fre
kvensområdet fra 6 til 30 MHz med benyttelse af 
»pulse repetition frequency« på 40 pulser pr. 
sekund.

Radarsenderen benytter til forsøgene en sta
tion, der ligger i Maine, USA og består af 21 100 
kW sendere - normalt benyttes 7 ad gangen - og 
en antenne af »wire-fence typen« 2276 fod lang 
(695 m) og 135 fod høj (45 m). Denne dipol er 
styret af en computer og kan søge både horison
ta lt og vertikalt i seks frekvensområder.

Modtagerstationen er placeret 100 miles væk i 
Colombia Falls og har en 5816 fod lang (1771 m) 
antenne, der foder 96 tretrinssuperhet’er.

Backscattersystemet er afhængigt af den io- 
nosfæriske udbredelse og benytter det 250 - 350 
km over jorden beliggende F2-lag som hoved- 
reflekterende middel. Med F2-laget kan opnås 
overvågningsafstanden på 1000 til 4000 km 
(praktisk maximum 3000 km) ved et enkelt hop. 
Mere end 4000 km kan opnås, når reflektioner fra 
havet resulterer i flere hop. Dette er mere end 
nok, da 2500 km regnes for at give det nød
vendige varsel til forsvaret.

Til enhver given ionosfærisk elektrontæthed 
findes en »maximum usable frequency« (MUF) 
som kan reflekteres nedad for at nå et bestemt 
område i en bestemt skipafstand fra senderen. 
Derfor, fo r at dække et bestemt område, må fre
kvensen ændres og fo r at afsøge et område på 
ca. 1 m illion kvadratmiles, behøves normalt tre 
forskellige frekvensområder med relation til fo r
skellige ionosfæriske lag, f. eks. MUF for skip- 
afstandene 1000, 2000 og 3000 km. Desuden må 
frekvenserne variere med tidspunktet, det geo
grafiske område, årstiden og solpletaktiviteten, 
ford i alle disse har indflydelse på elektrontæt- 
heden. For samtidig dækning eller hurtig afsøg
ning behøver radaren frekvensvariationer på 
+ /- h 25 % omkring hver centerfrekvens.

Da det effektive måleområde er meget større

end den sædvanlige mikrobølgeradar, især mht. 
fly  og missiler, hvor resonans og nærresonans 
forhold  opstår pga. relation mht. målstørrelse og 
bølgelængde, synes ubehagelighederne ved at 
benytte ionosfærisk radar at være kompense
rende.

Da Mr. W. Fenner fra G. E. C. havde forelagt 
sine fakta på RADAR 77 konferencen, blev han 
spøgende spurgt: »Hvad har I tænkt at gøre ved 
de satans kommunikatører på HF?« Han svarede 
ligeså muntert: »Oh, we'll just switch on!«

Han forklarede dog videre, at skønt alt blev 
g jo rt fo r at sikre, at udsendelserne foregik på frie 
kanaler, var et ikke sikkert, at stationer, der var 
aktive i målområdet eller andetsteds kunne høres 
på radarstationen, igen pga. ionosfæriske fo r
hold.

Hvis man sammenligner denne historie om 
amerikanerne med det, der er observeret om 
russerne, er der en bemærkelsesværdig lighed.

Det er m uligt at formode, at hverken Vest eller 
Øst vil blive generet af deres egne sendere. Da de 
enten er bag eller indenfor skipdistancen.

Hvem kan så beskylde russerne for at ignorere 
ønsker om, at de skal stoppe deres udsendelser?

Alt i HF-udstyr 
t x t  ELECTRONIC
i  F S  Bogfinkevej 7, Kraghave  
^  4800 Nyk. F., (03) 83 91 70

Jeg sætter stor pris på dit hus!

Se annoncen i april nr.

OZ4BH
Byrlund 
(02) 94 12
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Hvad er CCW? 
Et forenklet svar
Af Chas. Woodson, Woody, W6NEY, professor ved University of California, redaktør af Coherent 
CW Newsletter. Oversat af OZ8O, Erik Langgård, Falkevej 14, 2600 Glostrup.

CCW (Coherent CW) er en ny type radiotelegrafi. 
Man har sagt, at CCW kan blive fo r radiotelegra
fien, hvad SSB er blevet fo r radiotelefonien. Ved 
at udnytte kendskabet til sendefrekvens og sen
dehastighed maksimalt kan der opnås en effektiv 
båndbredde på 10 Hz, således at signaler eller

støj, der er 10 Hz fra det ønskede signal, simpelt
hen forsvinder, og således at der kan arbejdes 
med 100 forskellige CW-kanaler pr. kHz.

Den følgende oversættelse fra CCW Newslet- 
te r *  76:72 f giver en orientering om, hvad CCW 
er fo r noget.

CCW

n ø g lin g

CCW

s e n d t

CCW
m od tag et

e n s r e t t e t

i n t e g r e r e t

h o ld t

LF ud

Tid (enhed 0,1 sekund)

Figuren viser tidsforholdene for de enkelte elementer i CCW. 
Den øverste linie, »Nogle«, viser noglingen, som den bliver 
sendt fra nøglekontakten, der betjenes af operatøren. Bemærk, 
hvordan prikker og streger er unøjagtige i længde, afstand og 
tidspunkter. »CCW nøgling•< viser noglingen, som den sendes 
fra CCW-noglekredsløbet. Se, hvorledes en prik kun kan be
gynde ved begyndelsen afen0,1 sekunds periode, og hvordan 
den vedvarer den fulde periode. Signalet sendes som HF-im- 
pulser i de ønskede perioder. Det modtagne signal er svagere

og blandet med QRM og ORN. I CCW-filtret omdannes signalet 
til en jævnspænding i blandingstrinet. Integratoren summerer 
effekten (spændingen) over hele perioden. Denne sum holdes i 
den næste periode. »LF ud« viser, hvorledes den udvundne 
modulation igen ændres til et signal med en frekvens, der 
egnet til modtagelse af en menneskelig operatør.

I et senere nummer af News Letter beskrives CCW detekto
ren, det såkaldte Petit filter.

*  CCW Newsletter f&s for dollar 10,-pr. i r  ved henvendelse til: 
Chas. Woodson, W6NEY 
Editor, coherent CW Newsletter 
US 2301 Oak Street 
Berkely, CA 94708 
USA.
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1. Lad os antage, at vi deler sekunder (i Uni
versal Tid) i tiendedele. Vi kan bruge en frekvens- 
normalstation som reference. Bemærk, at sekun
derne begynder samtidig, uanset hvor på jorden 
man er.

2. Lad os antage, at morsetelegrafi sendes på 
en meget regelmæssig måde og således, at hver 
prik begynder nøjagtigt ved begyndelsen af en 
tiendedel sekund. Den, der vil modtage CCW- 
signalet, vil altså vide, hvornår hver tidsperiode 
indtræ ffer, og at senderen i hver af disse perioder 
enten vil sende en prik eller et mellemrum. En 
streg ville  være 3 gange så lang som en prik og 
ville  også begynde ved begyndelsen af en tiende
del sekund. Alle mellemrum vil være et helt antal 
af disse 0,1 sekunders perioder.

3. I modtageren forstærker vi det modtagne 
signal og blander det med en lokal oscillator med 
den ønskede frekvens i et blandingstrin, der er 
indrettet til at tillade en jævnspænding. Blan- 
d ingstrinets udgangssignal vil være nul hertz (en 
jævnspænding, som vil afhænge af signalets 
styrke) fo r den ønskede frekvens og 10 Hz for en 
forstyrrende station (eller støj), som er 10 Hz ved 
siden af.

4. Vi kan så integrere (summere) signalet over 
en 0,1 sekund periode. For den ønskede frekvens 
kan man forestille sig dette som summen af

signalet og støjspændingen målt i meget små 
intervaller gennem hele den 0,1 sekunders perio
de. Foren forstyrrende station 10 Hz ved siden af 
(eller støj 10 Hz ved siden af) vil summen være 
nul, ford i gennemsnittet af en hel periode (0,1 
sekund af 10 Hz) er nul. For støj med en frekvens, 
der er 20 Hz ved siden af stationens frekvens, vil 
støjen gå gennem 2 perioder i den periode på 0,1 
sekund, som vi tager gennemsnittet over, og 
udgangssignalets gennemsnit efter filteret vil 
blive nul fo r sådan støj.

5. I Petit filtre t (se senere) bruges denne sum 
over 0,1 sekund til at styre styrken af udgangs
signalet i de næste 0,1 sekund. Altså vil styrken af 
LF-signalet på udgangen være konstant i de 
næste 0,1 sekund. Da støjen tilsyneladende vari
erer tilfæ ld ig t over de 0,1 sekund, vil gennem
snittet af støjen over denne periode være meget 
lavere end gennemsnittet over f. eks. 0,001 se
kund. Den modtagne effekt af det ønskede signal 
er forholdsvis konstant over perioden på 0,1 
sekund. Resultatet er, at forholdet mellem sig
nalets og støjens indflydelse på udgangssignalet 
ændres betydeligt, således at der opnås en dra
matisk støjundertrykkelse. Vi sammenligner 
gennemsnitsværdien af signalet + støj over en 
periode på 0,1 sekund med gennemsnittet af 
støjen i en periode på 0,1 sekund.

(fortsættes)

En ny måde at formulere Ohm’s Lov på. Altid rar at have ved hånden for en ATV-amatør, hvis nogen 
skulle finde på at drille  ham med at han ikke kender Ohm’s Lov.
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r LITTERATUR N Y T ,
Learn ing to Work w ith Integrated Circuits.

Tilsendt fra Ahrent Flensborg, OZ1D, Ringsted.

Det er en kendt sag, at udviklingen indenfor 
digitalteknikken går hurtigt. Hvad der for få år 
siden var hojeste mode, er i dag nærmest fo r
ældet. Man kan få digitalvoltmetre indbygget i et 
integreret kredsløb, for ikke at tale om micro- 
processorer, som sammen med små hukommel
ser er indbygget i det samme lille »tusindben«. 
Der findes i dag integrerede kredsløb med op til 
22.000 transistorer. Det er intet under, hvis flere 
allerede er »stået af«. Det er nu svært at følge 
med. Men at lege med disse små integrerede 
kredsløb er sjovt, og der er stadig håb for dem, 
som endnu ikke kendersæ rlig meget til dette nye 
legetøj.

»Learning to Work with Integrated Circuits« er 
ikke alene en lærebog om integrede kredsløb, 
men også en byggebeskrivelse af et kombineret 
d ig italvoltm eter og frekvenstæller, med alle 
printtegningerne i størrelsesforholdet 1:1 base
ret på så populære kredsløb som 74-serien, 741 
og 566.

Bogen er velegnet til selvstudium, da den giver 
en god og letfattelig forklaring på ikke alene 
binære tal og TTL-logik, men også frekvens
tæ llerens og A/D-converterens virkemåde.

Princippet, som er anvendt i bogen: Først gen
nemgås noget teori, hvorefter det afprøves i 
praksis, er anvendt på flere kurser rundt om
kring, og har mig bekendt givet gode resultater.

De, som gennemfører den praktiske side af 
sagen, kan glæde sig over at have et meget an
vendeligt måleinstrument bagefter.

Det er en bog, som er godt skrevet. Og som en 
lærebog for begyndere udi integrede kredsløb, 
synes jeg, den har ramt plet.

Learning to Work with Integrated Circuits, ud
givet af ARRL.

48 sider, 21 x 28 cm, pris kr. 25,50.
OZ6GH.

Ryan Holm, Forstærkning med Elektronik.
I serien »System Elektronik« har Gyldendal ud
sendt heftet »Forstærkning med Elektronik«. 
Som de øvrige i serien er det beregnet til brug i 
skolens fysikundervisning, og som sådant er det 
særdeles velegnet, idet Ryan Holm OZ8RH i sit 
system gennemgår den simple teori uden brug af

O Z M AJ 1978

matematik, og samtidig lægger stor vægt på de 
praktiske øvelser.

Vi begynder i dette hefte med at måle på en lille 
forstærker, som man let selv kan flikke sammen, 
hvis man vil. Der er her, som for alle bogens 
øvrige konstruktioner, ikke kun diagram, men 
også print lay-out og komponentplaceringsteg- 
ning.

Vi kommer igennem de sædvanlige ting, man 
kan finde på at måle, vi bruger et oscilloskop - det 
bliver efterhånden mere og mere alm indeligt at 
finde sådan et hos den eksperimenterende ama
tør - og så kan man jo direkte se, hvad der sker, 
her illustreret med både tegninger og fotos.

Transistoren som forstærker gennemgås, idet 
virkningen forklares ved hjælp af transistorens 
karakteristikker. Således rustet kan vi fortsætte 
med simple beregninger af arbejdspunktet, hvor
ved vi kommer frem til konstruktion af nogle ud
gangsforstærkere. Før vi få set os om, har vi så 
bygget en komplet stereoforstærker med tone
kontro l og det hele, for til slut at få opskriften på 
hvordan en højttaler er lavet samt flervejs HT- 
systemer med delefiltre.

Fysiklærere, der har elektronik på program
met, bør ikke forbigå System Elektronik-serien, 
fo r Ryan Holm har taget på at forklare tingene på 
en meget direkte og letfattelig måde, uden at 
komme ud i ukorrekte forklaringer. Men også be
gyndere udenfor skolen kan have stor nytte af 
bl.a. »Forstærkning med Elektronik«. Det simple 
er jo grundlaget for det mere avancerede, som 
begynderen ikke kan undgå at træffe på, fx. her i 
OZ. 7AQ

Ryan Holm, D igital E lektronik
I serien System Elektronik fra Gyldendal.

Af en eller anden grund er denne bog ikke 
blevet anmeldt, da den udkom, men nu gøres det 
forsømte godt igen, jeg håber på tilgivelse fra alle 
parter.

Ligesom de tid ligere udkomne samt den oven
fo r anmeldte, er også Digital Elektronik en rigtig 
begynderbog. Vi går lige på med at bygge fo r
skellige små opstillinger med en eller to tran
sistorer. Det er noget, alle kan være med til. Så 
lærer vi om flip-flopper og det binære talsystem, 
samt bygger en binær tæller.

Vi får alt om gates med dioder og integrerede 
kredse. Intet indviklet, men grundlaget for det
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mere komplicerede, og det skal jo naturligvis 
være i orden.

Og man må sige, at OZ8RH forstår at forklare, 
så alle kan være med.

Bogen får vor bedste anbefaling.
The Radio Am ateur’s Handbook 1978,
udgivet af ARRL, tilsendt fra Ahrent Flensborgs 
Boghandel ved OZ1D, 4100 Ringsted. Pris kr. 
89,50 fo r 700 sider og 0,8 kg.

Som gammel amatør har jeg nu i mange år haft 
lejlighed til at følge såvel elektronikkens som 
»The Handbook’s« udvikling, og den er jo ikke 
kedelig.

ARRL’s håndbog er nu oppe på over5 m illioner 
expl. trykt i et tidsrum af over 50 år. Det er klart at 
stoffet undergår en del forandringer med årene. 
Det sker jævnt og stille, og man kan år for år iagt
tage moderniseringen af såvel de teoretiske af
snit som af konstruktionerne.

Det er helt um uligt at give en detailleret be
skrivelse af bogens indhold, og det har nok ikke 
så meget interesse at gennemgå de enkelte æn
dringer siden forrige udgave. Det er vel de fær
reste, der køber ny udgave hvert år, men sådan 
omkring hvert 5 -10  år bør den vel passende ud
skiftes. For der er ingen tvivl om, at The Hand
book hører hjemme på reolen hos alle aktive, tek
nisk interesserede amatører.

De, der har en ældre udgave, vil nu blive glæ
delig overrasket over at finde fx. afsnittet om 
elektroniske filtre  (lavpas, højpas, båndpas) be
handlet på moderne måde, med computerbereg- 
nede tabeller, som gør dimensionering af filtre 
med ønskede egenskaber til en let sag, især når 
man råder over en ganske almindelig lomme
regner.

Rørteknikken har også efterhånden fundet sin 
retmæssige plads, idet rørene så godt som ude
lukkende træffes i forbindelse med High-Power 
sendertrin.

Modtagerteknikken er udførligt behandlet, og 
der er en komplet beskrivelse af en kommunika
tionsm odtager med digitalskala til HF-båndene. 
Den lader sig let »oversætte« til Europæiske fo r
hold - alle halvledere kan fx. uden videre købes 
her i landet.

Af interesse fo r dem, der tænker på at bygge en 
ACCU-KEYER (beskrevet her i OZ af OZ5RM) kan 
nævnes, at print lay-out findes side 366 i The 
Handbook.

Men også stof om SSB (med konstruktions
beskrivelse af en sender), 2 m FM, RTTY, forstyr
relser, testydstyr, antenner, antennetunere osv. 
findes til overflod.

Bagest i bogen findes sokkelforbindelser og 
data fo r et stort antal rør og halvledere samt - 
uundvæ rligt - et fy ld ig t stikordsregister.

Man skal ikke kunne ret meget engelsk for at 
kunne udnytte The Handbook, som er skrevet i et 
let tilgæ ngeligt sprog uden brug af højere mate
matik. Som sædvanlig kan jeg give The Hand
book min bedste anbefaling. Også fordi den er 
fantastisk b illig  i forhold til alt det, man får af tek
nisk viden, takket være det store oplag.

7aq

Elektronik fo r begyndere.
For dem, der har lyst til at vide noget om elemen
tær elektronik, har ingeniør E. Dam Ravn netop 
udsendt håndbogen LÆR ELEKTRONIK (Clau- 
sen-bøger).

Bogen er skrevet for begyndere, og den veksler 
på en behagelig måde mellem teori og praksis, 
idet der ofte bruges enkle forsøg til at vise karak
teristiske egenskaber ved de almindeligste elek
troniske komponenter, som modstande, kon
densatorer, dioder og transistorer.

Forsøgsopstillingerne indeholder kun få og 
b illige  komponenter, der endda kan bruges igen 
ved de følgende forsøg, og det er derfor ikke 
nogen kostbar fornøjelse, at afprøve bogens 
eksperimenter.

Med mellemrum er der spørgsmål og svar om 
stoffet, så læseren kan kontrollere sin nye viden, 
der kommer til at spænde fra grundbegreberne 
strøm, spænding og Ohms lov til forstærkerkob
linger med transistorer.

PN

E M H M F M j
Tilfø je lse  til Teknisk brevkasse i OZ marts 1978:
Se også OZ 71 side 406 ff, hvor ikke-standard- 
probe af OZ8VL giver resonanskurver.

OZ nr. 3, side 119: Forfatteren er selvfølgelig 
OZ6WD, ikke OZ6WP. Adressen er Klematisvej 6. 
Undskyld!

Kender du QUAGI-EN? af OZ8RY.
Marts OZ side 122, overskrift: NB. Metode til 
matchning: Opmærksomme læsere savner noget 
her! Matchning foregår via to stk. 80 ohms kvart
bølge kabellængder, som parallelforbindes til 
fødekablet. 70 - 75 ohms kabel vil formentlig 
være OK.
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DEBAT
Den, der ta 'r spog for spøg, 
og a lvor kun alvorligt, 
han har fattet begge dele 
lige dårligt.

En komm entar til OZ6PN’s leder: ASCII.
Med dette lille, men evigt gyldige GRUK, vil jeg 
gerne gore en kommentar til lederen i OZ april.

I en tid, hvor teknologien går frem med storm
skrid t indenfor mange områder, ikke mindst 
elektronikken, har digitalteknikken, og dermed 
elektronisk databehandling, også vundet fod
fæste indenfor eksperimenterende radioamatø
rers rækker. -  Vi er igennem en årrække blevet 
bekendt med den effektivitet og hurtighed, hvor
med beregninger og styringer af mange funktio
ner har m uligg jort nye projekter til lands, til 
vands og i luften. Ikke mindst de store rumfarts- 
projekter har imporneret mange m ennesker.-A lt 
dette ved hjælp af elektronikken.

De nødvendige databehandlingsanlæg hertil 
har været store og kostbare, ja, i m illion kroner
klassen. -  Im idlertid har forskningen og den ud
bredte anvendelse af de såkaldte integrerede 
kredse i TTL-teknik, i Medium scale integration 
og Large scale integration teknik b illigg jort disse 
komponenter fo r det store marked. Underhold- 
ningselektronikken og kommunikationsbran
chen anvender disse små integrerede kredse i 
m illionvis. Af denne grund er det nu blevet 
muligt, på basis af nyudviklede m ikroprocesso
rer, at opbygge mikrocomputere, der for blot få 
år siden måtte opbygges af tusindvis af enkelte 
transistorer, modstande og kondensatorer, på så 
b illig  vis, at det er blevet muligt at erhverve et 
m indre datasystem for en overkommelig pris.

Kredsløbskortet med de integrerede kredse 
gør det bare ikke alene. Vi skal også kunne 
kommunikere med mikrocomputeren, og det 
sker enten ved hjælp af en hardcopy enhed, en 
såkaldt TTY maskine, eller printer, eller også via 
et video display, hvorpå vi kan følge vore mani
pulationer med bits og bytes i anlæget. Vi vil 
måske også gerne udveksle datainformationer 
og beregninger med andre, i dette tilfæ lde andre 
radioamatører. Derfor bygger vi en RTTY genera
to r med demodulator, og slutter den til vor radio
sender og modtager.

Nu opstår problemerne im idlertid, bl.a. for

OZ6PN. -  Der er uoverensstemmelse imellem 
skrivehastigheden og bitantallet for de gamle 
tærskeværker, vi har stående, og de nyere TTY- 
maskiner, der er ved at sive ud på markedet, til 
fordel fo r nye hurtigskrivende enheder, der kan 
klare ca. 110 tegn .-E n  moderne mikrocomputer, 
der anvender f.eks. en Z-80A mikroprocessor, 
kører med en clock hastighed på op til 4 MHz i 
sekundet, og en lagerenhed for vore bits kan 
have en såkaldt access-tid på 250 nanosekunder. 
Det vil altså sige, at vor m ikrocomputer kan rable 
en masse tegn af sig på utro lig t kort tid. En så
kaldt byte bestående af 8 bit udgør en karakter, 
hermed ment et bogstav eller et tal.

Skal alle disse tegn skrives ud i hard copy, 
f.eks. som en beregning af filterkredse, data for 
en OSCAR satellit, en QTH-liste, eller en faktura 
eller kundeoversigt, må det givetvis gå stærkt. 
Derfor benytter man i dag TTY maskiner og prin- 
tere med høj hastighed, nogle med 150 tegn pr. 
sekund -  og fra 64-440 linier pr. minut.

Den letteste og billigste måde for en radioama
tør at starte på, indenfor denne fascinerende tek
nik, er ved hjælp af en brugt TTY maskine, der 
kan køre 110 baud. Desuden kommer et andet 
fo rhold  ind i billedet, når der er tale om databe
handling, nemlig de før amtalte 8 bits tegn. Hertil 
kræves en anden kode end den sædvanlige 
BAUDOT, der kun indeholder 5 bits. Det vil altså 
sige, at vi må køre 110 baud i ASCII kode for at 
kunne arbejde med databehandling i vore mikro- 
eller m inicomputere, og den hæderkronede Oli
vetti, GTN, Creed eller Siemens fjernskriver slår 
ikke til.

Nu kan man måske hjælpe sig til et resultat 
med en converter, der kan omdanne ASCII til 
BAUDOT og omvendt, ved at anvende 2 UART’s 
og et antal RAM’er eller PROM’er, men det forslår 
jo ikke meget at have 1024 bit RAM, der indehol
der ca. 93 tegn eller bytes -  her tæller hvert tegn 
nemlig med minimum 11 bits, for vi skal have 
både 1 start og 2 stop bits med i regnskabet. Den 
gamle RTTY kan ikke følge med, så enten prop
pes den fuld og kan ikke skrive videre, eller også 
må maskinen med 110 tegn pænt vente i længere 
tid end den har nødigt til at behandle de inde
holdte data.

Redaktørens spørgsmål: Om ikke initiativta
gerne til ASCII som kommunikationsform også 
påtager sig et ansvar overfor de etablerede

OZ MAJ 1978 247



RTTY-amatorer til at konstruere og sætte i pro
duktion, typer af kodeconvertere for ASCII- 
BAUDOT.

Svaret hertil bliver et klart NEJ. BAUDOT er 
nemlig overfor ASCII så væsensforskellig som 
AM overfor SSB, som SSTV overfor RTTY, og der 
er vel ingen, der vil forlange en converter til 
SSB/AM fordi han eller hun kun er i besiddelse af 
en gammel National, Hallecrafter eller Hammer
lund modtager.

Forslaget med at ombygge et avanceret udstyr 
beregnet fo r ASCII kode til at kunne køre 
BAUDOT forekommer mig at være fornuft med 
modsat fortegn, som det ville være at køre på 
arbejde i Mosbjerg hver morgen med hest og 
vogn fra Frederikshavn, anno 1978.

OZ6PN’s ønsker om tekniske artikler og anden

information i OZ tror jeg vil blive opfyldt med 
tiden, når denne nye teknik vinder mere indpas i 
et bredere forum, og jeg er overbevist om, at der 
vil være mange iblandt »computer-amatørerne«, 
der vil yde en hjælpende hånd til de, som vil være 
med i legen, uanset om computergrupperne 
bliver betragtet som »eksklusive«.

OZ3BC, Johs. Lomholt.

Til ovenstående kan jeg blot tilføje, at jeg er ud
mærket bekendt med hvilke muligheder, der 
ligger i en computer (begrænsningerne ligger 
stort set i fantasi og økonomi), men hvis tilladelse 
til at anvende ASCII ikke går på at udveksle infor
mationer amatører imellem, men skal bruges til 
at spille TV-spil o.lign., så er jeg ikke med 
længere. OZ6PN.

i DIAGRAMSIDEN
Hvis du tuner til 28.160 kHz kan du være heldig at 
høre PYlCK's 10-meter beacon (radiofyr, -båke). 
QTH er 22°56' S, 43°10' W, stn. er en Collins KWM-
2 med 130 mA til PA og ant. en halvbølge dipol i 
retning N-S.

Kredsløbet, der taler for sig selv (hvis man fo r
står d igitalsk), strømforsynes via en LM309 + 5 V 
regulator.

PROM'en indeholder følgende meddelelse: 10 
meter beacon de PY1CK PY1CK PY1CK pse 
report signals date UTC to box 1044 Rio de 
Janeiro Brazil tks 73, hvorefter man haver sig at 
rette.

AQ

O  TO C O LLIN S 
WM 2 
JACK

( + 5V TO GND BYPASS 10K IN 
SEVERAL POINTS OF THE BOARD)
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Redaktion: OZ9QQ, Kjeld Petersen, 
Solvej 2. Guderup, 6430 Nordborg. HBinformation

Handicapudvalget.
Forslag til kontaktm and/observatorforde handi
cappede i HC-udvalget søges. -  Forslag med fo r
slagsstillernes underskrift samt den foreslåede 
repræsentants erklæring om at ville modtage 
jobbet, fremsendes senest den 1. ju li 1978 til 
formanden fo r Handicapudvalget OZ3SH, Svend 
Hansen, Arnold Nielsens Boulevard 25, 2650 
Hvidovre.

OZ9OQ, sekr.

EDR-jubilæumsplatte.
(Kan også anvendes som askebæger).

Jubilæ umsplatte udført i bornholmsk keramik. 
Kun få nummerede eksemplarer tilbage. Pris pr. 
stk. 40,00 kr. + porto 7,00 kr. -  Bestil og betal hos 
Grethe.

Ræveure.
Gamle EDR ræveure sælges til afdelingerne. Kun 
1 stk. pr. afdeling. Pris kr. 100,00. Henvendelse til 
Grethe.

Valg 1978.lndlagt i dette nummer af OZ finder 
du stemmesedlen for valg af formand, HB-med- 
lemmer i nogle kredse samt repræsentantskabs
medlemmer.

Hvor du må sætte dit kryds, og hvor mange, 
fremgår af stemmesedlen.

BEMÆRK AT STEMMESEDLEN SKAL VÆRE 
STEMMEUDVALGET I HÆNDE INDEN DEN 1. 
JUNI 1978.

Formand:
4545 OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Charlottenlund. 

Kreds 1:
Intet hovedbestyrelsesvalg.

Kreds 2:
6188 OZ6BL, Bent Bagger, Birkerød.

Kreds 3:
Intet hovedbestyrelsesvalg.

Kreds 4:
7530 OZ5GF, Leif Olsen, Nykøbing F.

Kreds 5:
Intet hovedbestyrelsesvalg.

Kreds 6:
6864 OZ9QQ, Kjeld Petersen, Guderup.

13855 OZ1ALI, Uffe Madsen, Haderslev.

Kreds 7:
Intet hovedbestyrelsesvalg.

Kreds 8:
3887 OZ4EV, Orla Petersen, Onsted, Ny Solbj. 
5829 OZ4GS, Svend Sigersted, Horsens.

Kreds 9:
Intet hovedbestyrelsesvalg.

Repræsentantskabsmedlemmer:
Kreds 1:

2590 OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovre.
3119 OZ7EP, Egon Petersen, hvidovre.
5156 OZ2LF, Børge Ervig, Hvidovre.
5466 OZ9WW, Erik Snedvig, København K. 
7630 OZ5MD, Marius Djurtoft, Hvidovre.
8473 OZ6MK, Mogens Jørgensen, Lyngby. 
9084 OZ9BD, Bjarne Jensen, København S. 

11271 OZ1ZK, Bjarne Finn Knudsen, Kastrup. 
11765 OZ1XO, Knud Knudsen, Kastrup.
12389 OZ9VJ, PerJoensen, København V.
12858 OZ5VW, Ole Bærentsen, Hvidovre.
13550 OZ1ADX, Mogens Griis, Hvidovre.
15328 OZ3BC, Johannes Lomholt, Vanløse.

Kreds 2:
9069 OZ8ZE, Ib Lundblad, Snedkersten.

10053 OZ6UP, Knud E. Pind, Græsted.
10999 OZ8VL, Ole Brandt, Lynge.
12123 OZ6GQ, Fl. Gorm Pedersen, Hørsholm. 
Kredsen har nu kun 491 medlemmer, altså ret til 5 
kandidater, hvoraf 3 er valgt for 2 år -  derfor kun 2 
kryds i år.
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Kreds 3: Intet valg.

Kreds 4:
7876 OZ2QF, Jørn F. Petersen, Allerslev.
8676 OZ3FC, Finn C. Christoffersen, Sorø. 

10742 OZ7IS, Ivan Stauning, Tåstrup.
12851 OZ8WZ, Ole Nielsen, Tappernøje.
13354 OZ3UV, J. V. Jørgensen, Jystrup.
13652 OZ1BAX, Bjarne Axelsen, Hvalsø.

Kreds 5:
7303 OZ1LD, Leon Johannesen, Nyborg.
8770 OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rudkøbing. 

13399 OZ1ABK, Martin Callesen, Assens.
13632 OZ1AMB, Finn Hetebrügge, Odense.

Kreds 6:
1334 OZ3ER, Hans Schütz, Åbenrå.
7623 OZ3DL, Hans Peder Lorenzen, Åbenrå. 
7815 OZ8CV, Carl. V. Christensen, Tønder. 

10704 OZ6UH, Bent Harbo Jensen, Nordborg. 
13468 OZ1AJW, Carl Henning Hansen, Bevtoft. 
14315 OZ1DZY, Børge J. Andersen, Tinglev.

Kreds 7:
8029 OZ4PY, Roger Pennerup, Holstebro. 

10446 OZ4CR, Jørn Christiansen, Give.
13181 OZ4RW, Erik Rosendahl Hansen, Ølgod. 
14108 OZ6KH, Villy Møller Hansen, Grindsted. 
14487 OZ1APS, Ejnar NordtoftJensen,Holstebro 
14786 OZ1BVO, Carlo Hansen, Ølgod.
15989 Peder Højer, Holstebro.
16312 OZ1DPQ, Kristian Handgård, Holstebro.

Kreds 8:
3886 OZ3BS, Knud Mogensen, Fredericia. 
8365 OZ5WT, Bent Toksvig, Horsens.
9359 OZ9WN, Willy Nielsen, Vejle.

12645 OZ4WS, Jørgen Sørensen, Randers. 
13412 OZ8UY, Jørn Stig Christensen, Låsby St. 
13460 OZ5AT, Leo Søgård-Hansen, Viby, Jyll. 
13534 OZ1ATQ, Jul. Chr. Dørr, Randers.
14025 OZ1BJT, P. H. Lund, Vejle.
14914 OZ1CMT, Ejvind Sørensen, Fredericia.

Kreds 9:
3373 OZ5DV, Ejnar Christensen, Hjørring.
7264 OZ7GS, Erik Sandberg, Terndrup.

11308 OZ5ZC, Hans Chr. Christensen, Skagen. 
12219 OZ2KS, J. C. Sørensen, Ålborg.
12662 OZ2VE, Erik Biehl, Ålborg.
13203 OZ5XD, Claus Lindholdt, Svendstrup. 
13238 OZ5UO, Ole Anderson, Frederikshavn. 
15630 OZ1DYU, Henry Nielsen, Ålborg.

EDR Esbjerg afdeling indbyder til

ØLGOD- 
LEJREN 
1978

Lørdag d. 1. ju li til søndag d. 9. ju li 1978

★ Trestjernet campingplads 
med adgang til svømmehal.

★ Specielle rabatordninger 
fo r EDR.

★ En dejlig  ferie for hele 
fam ilien.

★ P ladsbestilling ikke nødven
dig, vi har reserveret tilstræ k
keligt, og der er bad og 
to ile tte r til alle.

★ Husk lejrpas!

Der bliver de traditionelle arrangementer:

★ Rævejagter.

★ Mobiltest.

★ M obiljagt.

★ HF-station til fri afbenyttelse 
(hvis man har licens til den).

★ Daglig nyhedsudsendelse på 
145.5 MHz fra OZ5ESB/A.

Eventuelle spørgsmål besvares gerne af
OZ1OQ, tlf. (05) 15 17 20, eller OZ2ZJ, tlf.
(05) 14 16 79.

På gensyn i EP14g!
Esbjerg afdelings lejrudvalg.
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Redaktion: OZ5DX, H. O. Pyndt, 
Udstolpe, 4990 Sakskøbing. 'internationalt NYT

10 meter beacons.
April OZ indeholdt en liste over beacons i VHF og UHF områ
derne, og for at komplettere beaconlisten skal der her bringes 
en liste over 10 m beacons, som er sakset fra Region 1 News, 
januar 1978. -  Listen er samlet af G3DME, Alan Taylor, som er 
den internationale koordinator af »International Beacon Pro
jekt«.

Freq. Station Original Location Remarks
(kHz) freq. kHz
28,185 OA4VHF - Lima Peru (1)
28,200 Common 28,200
28,202-5 9J2BBB - Lusaka,

Zambia
0500-0600gmt 
1500-1600gmt

28,205 DL0IGI 28,195 Mt
Predigtstuhl,
Germany

28 200 
H..00-05 
H..30-35

28,207-5 N4RD - Englewood, 
Fla, USA

28,210 3B8MS 28,190 Signal Mount, 
Mauritius

28,212-5 ZD9GI - Gough Island 
S Atlantic

(2)*

28,215 GP3SX Crowborough,
England

28,217-5 VK2WI - Sydney,
Australia

(1)

28,220 5B4CY Limassol,
Cyprus

28,222-5 YU - Yugoslavia (1)
28,225 VE3TEN 28.175 Ottawa, Canad a
28,227-5 FX3TEN - France (2)
28,230 ZI2MHF 28.170 Mt Clinie, 

New Zealand
28,232-5 VP8 - Falkland Is. (2)
28,235 VP9BA Southampton,

Bermuda
28,237-5 LA - Norway (1)
28,240 PY1CK 28,160 Rio de Janeiro,(3)

Brazil
28.242-5 Zs - South Africa (1)
28,245 A9XC Hamala, Bahrain
28,247-5 EA20IZ - Spain »Unofficial«
28,250 W 28,150 (1)
28,255 W6 - Calif USA (1)
28,260 VK5 - Australia (1)
28,265 VK6 ■ - Australia (1)
28,270 VK8 - Australia (1)

Notes: (1) In planning stage.
(2) Under construction. (2)* Expected to be operational soon.
(3) Being re-built after period of unserviceablllty.

Nye Stillehavs- og Karibiske prefixer.
Med virkning fra den 24. marts udsteder det amerikanske FCC 
nu en række nye preflxer for amatørerne i de amerikanske 
besiddelser I Stillehavet og Karlbien. Canton = KH1, Guam = 
KH2, Johnston = KH3, Midway = KH4, Palmyra = KH5, Hawaii 
= KH6 (som hidtil), Kure = KH7, Samoa = KH8 og Wake = KH9.1 
Karlblen sker følgende ændringer: Navassa = KP1, Virgin 
Islands = KP2. Serrana Bank = KP3 og Puerto Rico = KP4. 
Andre områder som Marshalloerne og Guantanamo hører Ikke 
Ind under FCC's jurisdiktion og fortsætter uændret.

Salg af 10 m PA-trin forbudt i USA.
Den 28. april trådte der i USA et forbud mod salg af PA-trin i 
kraft, det drejer sig om PA-trin, der kan arbejde mellem 25 og 30 
MHz. Det har tidligere været omtalt her i Internationalt Nyt, og 
FCC’s begrundelse for forbudet er, at man vil den ulovlige brug 
af PA-trin på CB-båndet til livs -  og de ulovligheder, som CB- 
folket begår, må amatørerne nu være med til at undgælde for.

Det er naturligvis stadig tilladt amatørerne at bygge deres 
egne PA-trin og også at modificere de PA-trin, der nu kan 
købes. -  Jeg gætter på, der opstår en masse små kældervirk
somheder, der kan påtage sig ombygningen for CB-folket, og 
så er FCC lige vidt. Eller hvad med alle de amatørtransceivere, 
der blot ved at skifte et enkelt krystal, kan ændres og i stort tal 
er blevet ændret til at køre på CB-frekvenserne?

W1AW sender mod Europa.
Den amerikanske amatørsammenslutning ARRL driver en om
fattende bulletin- og træningsvirksomhed over stationen 
W1AW, som er beliggende ved hovedkvarteret I Newington i 
Connecticut. I en forsøgsperiode vil W1AW nu rette sine 10, 15 
og 20 m beamer mod Europa på mandage, onsdage og fredage. 
Forsogsudsendelserne er startet den 1. april, og foreløbig er 
det besluttet at lade dem kore i en 3-måneders periode, og om 
de skal fortsætte afhænger af, hvor stor respons man får fra 
Europa. Kun morsetræning, CW- og RTTY-bulletiner vil blive 
udsendt mod Europa. Udsendelserne vil finde sted kl. 14,00,
15,00, 16,00 og 21,00 GMT, og CW-frekvenserne er: 14.080, 
21.080 og 28.080 kHz. RTTY foregår på 14.095, 21.095 og 28.095 
kHz, og der køres med 170 Hz skift.

Russisk diplom.
OZ6KS skriver: Kurgan-Tjubinsk oblasten, der blev oprettet I 
den Tadsjikiske Socialistiske Sovjetrepublik i april 1977, har 
fået tildelt det foreløbige nummer 183 på listen til P-100-0 
diplomet. Amatørstationer I denne oblast vil få tildelt følgende 
kaldeslgnalserler: UJ8XAA-UJ8XZZ, RJ8AA-RJ8XZZ og 
UK8XAA-UK8XZZ.
Amatorradio på Haiti og i Grækenland.
På Haiti har det siden 1963 været vanskeligt at opna licens, kun 
specielle personer med de rigtige politiske forbindelser kunne 
få tilladelse. Nu er amatørradio Imidlertid blevet officielt lega
liseret, og det er nu også muligt for udlændinge at få licens på 
Haiti. Således havde en contestgruppe fra North Florida DX 
Association tilladelse til at operere i en af efterårets store 
tester.

Under juntastyret udstedtes der ingen nye licenser i Græken
land, men i efteråret afholdtes de første tekniske prøver i 
adskillige år, og det resulterede i 70 nye licenser i Grækenland.
4U1UN.
Klubstationen i FN-hovedkvarteret i New York benytter nu 
kaldesignalet 4U1 UN, men der foreligger ikke oplyst noget om 
den vil tælle som seperat land til DXCC. Stationen har tidligere 
kørt med kaldesignalet K2UN.

Amatørmarkedet.
Over hele verden er amatormarkedet domineret af japanske 
firmaer og deres produkter. Man behover blot at kaste et blik på 
annoncerne i de forskellige amatørblade for at overbevise sig 
om dette. -  Et enkelt område af amatørmarkedet hvor japaner
ne ikke rigtigt hat gjort sig gældende er antennemarkedet, der 
helt har været domineret af de to amerikanske firmaer Hy-Galn 
og Mosley. Iflg. Electronics og Time ser det imidlertid nu ud til, 
at Hy-Gain er I store vanskeligheder, Idet firmaet har standset 
sine betalinger og sendt sine 1000 ansatte hjem, mens det 
forsøges at reorganisere firmaet.
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Hy-Gains problemer opstod som folge af firmaets meget 
stærke engagement på CB- markedet, og de fleste amerikan
ske firmaer har i 1977 kort med underskud i CB-afdelingerne, 
og dette skyldtes, at FCC sidste år udvidede kanaltallet fra 23 til 
40, og der var adskil lige fabrikker som lå inde med store lagre af 
23-kanals anlæg, som nu måtte sælges med tab.

Man må da håbe, det på en eller anden måde lykkedes at 
videreføre Hy-Gains antenneafdeling, ellers er vi temmelig 
mange, der vil komme til at mangle reservedele til vore Hy-Gain 
beamer og vertikaler.

Amatørradio i Japan.
I Japan er der nu udstedt 465.000 amatørlicenser, og landet er 
således det land, der har de fleste radioamatører. De fleste har 
dog kun VHF-licens. Den japanske amatørorganisation er med 
sine 95.000 medlemmer den næststørste i verden efter USA. 
JARL beskæftiger i sit hovedkvarter i Tokyo 89 medarbejdere, 
og heri er ikke medregnet QSL-bureauet, der køres af et privat 
servicebureau, og det koster JARL temmelig mange penge.

Ny DX-redaktør i QST.
Fra martsnummeret af QST har Bill Lowry, W1VV overtaget 
redaktionen af DX-spalten How's DX? -  Den tidligere redaktør 
Rod Newkirk. W9BRD, trækker sig nu tilbage efter i 30 år at 
have redigeret spalten -  en imponerende indsats!

For et blad som QST med en temmelig lang produktionstid, 
kniber det med at være helt up-to-date med det sidste aktuelle 
stof, men alligevel forstod W9BRD at skabe en læseværdig DX- 
rubrik, og specielt hans »leder«-artikler og hans betragtninger 
over hændelser i DX- og amatørverdenen var hojt værdsatte.

160 m i Norge.
I Norge harTeledirektoratet givet de norske amatører tilladelse

til i to døgn, 11. og 12. februar 1978, at benytte 160 m båndet i 
forbindelse med RSGB's Top-band contest. Dog har Direkto
ratet tidligere afslået NRRL's anmodning om at åbne båndet for 
radioamatorerne. På længere sigt er Teledirektoratet dog ikke 
uvillig til en tildeling i dette område, men det må nok afvente 
frekvenskonferencen i Geneve i 1979.

Gæstelicens.
Dersom nogen OZ'ere påtænker at søge gæstelicens i andre 
lande, er det ved at være på høje tid, hvis det skal nås til 
sommerferien. Flere lande beregner en ekspeditionstid på et 
par måneder.

Fra Monaco meddeles det, at udenlandske amatører, der 
opnår gæstelicens, tildeles deres eget kaldesignal/3A2, eller 
hvis der er tale om VHF-licens /3A1.

I DX-pressen forlyder det, at VS6AD fra Hong Kong har fået 
tilladelse til at operere fra Burma XZ2, der ellers i lang tid har 
været et lukket land, hvad amatørradio angår. Ligeledes er der i 
april blevet givet tilladelse til at operere fra Iraq Yl, der længe 
har været et af de »most wanted countries« på DXCC-lands- 
listen. YI1BGD er hort aktiv fra Bagdad, foreløbig med et dårligt 
signal, men det bliver forhåbentlig bedre.

Hist og her.
Kaldesignalgruppen P5A-P9Z er tildelt den Demokratiske Fol
kerepublik Korea, i daglig tale kaldet Nordkorea. Det vides, at 
der befinder sig et antal radioamatører fra østlandene i Nord
korea, uden at de dog har kunnet opnå tilladelse til at gå i 
luften.

Det årlige Bodenseetreffen finder i år sted i dagene 30. juni til
2. juli. Amatørstævnet afholdes i år for tredie gang i Fridrichs- 
hafen ved Bodensøen i Sydtyskland.

OZ5DX.

Transistorisiertes Grid-Dip-Meter 
(Trans Dipper).

1 ,5 - 4 MHz 18- 47 MHz
3 ,3 - 8 MHz 45-110 MHz
6 ,8 -18  MHz 100-250 MHz
A M  ca. 2 kHz sinus.
9 V -T ransis to rba tte rie , max. 2 mA. 
1 7 ,5 x 6 ,5 x 5  cm.
0,5 kg.

2x 6 V. 
2x10 - 
2x12 - 
2x15 - 
2x22 - 
2x35 -

2x2,5 AMP. 
2x1,5 -  
2x1,2 -  
2x1,0 -  • 
2x0,7 -  
2x0,4 -

CS 3206
-  3210
- 3212
-  3215
-  3222
-  3235

Kr. 88,80

1x40 V. 
1x50 - 
1x60 -

1x0,75 AMP, 
1x0,60 -  
1x0.50 -

CS 3040
- 3050
-  3060

Kr. 83,90

2x10 V. 
2x12 - 
2x15 - 
2x22 - 
2x35 -

2x2,5 AMP. 
2x2,1 -  
2x1,6 -  
2x1,1 -  
2x0.7 -

CS 5210
- 5212
-  5215
-  5222
-  5235

Kr. 105,65

1x40 V. 
1x50 - 
1x60 -

1x1,25 AMP. 
1x1,0 -  
1x0,8 -

CS 5040
-  5050
- 5060

Kr. 99,85
2x10 V. 
2x12 - 
2x15 - 
2x22 - 
2x35 -

2x4,0 AMP. 
2x3,3 -  
2x2,6 -  
2x1,8 -  
2x1,1 -

CS 8210 
-  8212
-  8215
-  8222 
-  8235

Kr. 119,00

1x40 V. 
1x50 - 
1x60 -

1x2,0 AMP. 
1x1,6 -  
1x1,3 -

CS 8040
- 8050
- 8060

Kr. 110,90
2x10 V. 
2x12 - 
2x15 - 
2x22 - 
2x35 -

2x6,0 AMP. 
2x5,0 -  
2x4,0 -  
2x2,7 -  
2x1,7 -

CS 12210 
-  12212
-  12215
-  12222 
- 12235

Kr. 140,00

1x40 V. 
1x50 - 
1x60 -

1x3,0 AMP. 
1x2,4 -  
1x2.0 -

CS 12040
-  12050
-  12060

Kr. 132,75
2x10 V. 
2x12 - 
2x15 - 
2x22 - 
2x35 -

2x8.0 AMP. 
2x6,6 -  
2x5,3 -  
2x3,6 -  
2x2.3 -

CS 16210 
-  16212
-  16215
-  16222 
-  16235

Kr. 161,25

1x40 V. 
1x50 - 
1x60 -

1x4,0 AMP. 
1x3,2 -  
1x2.6 -

CS 16040
-  16050
-  16060

Kr. 151,85

VARIOTRANSFORMATORER 250 V. 
250 - 
250 -

1.4 AMP.
2,0 -
4.5 -

M5-250
M 6-250
M 8-250

Kr. 254,85 
Kr. 291,45 
Kr. 454,30

RINGKERNE TRANSFORMATORER
Vi har hermed fornøjelsen, at præsentere Dem for 
en he lt ny serie ringkernetransformatorer med 
fø lgende egenskaber:
S tor strømtæthed.
Meget små tomgangstab.
Væ gt ca. 50% a f normale transformatorer.
Meget lille  magnetisk spredningsfeldt.
Ingen luftgab, lav m agnetostriktion, ingen brum. 
Lille form at, velegnet til m ontering på print.
Let at montere.
Lav pris.

LDM-815

TILBUD

kr. 495,-
Gælder kun 
fra  15. maj 
t il 15. juni.

AARHUS RADIO LAGER A/S
RADIOLØSDELE OG ELEKTROTEKNISKE ARTIKLER 

JÆGERGÅRDSGADE 36 . DK 8000 AARHUS C . TELEFON (06) 12 62 44
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CQM-testen 1977.
Her blev de danske resultater følgende:

Klasse QSO QSO-pts. Mult. Points
OZ5EV Allband 291 657 88 57.816
OZ7VY - 302 847 48 40.656
OZ1HX - 99 282 41 11.562
OZ4HW - 133 350 33 11.550
OZ7BW - 59 175 24 4.200
OZ6XT - 71 169 24 4.056
OZ3KE - 35 97 21 2.037
OZ1LO 14 18 60 9 540

IX World Télécommunications Day Contest.
Den brasilianske amatørorganisation LABRE indbyder til den
ne test, der afholdes: Phone, lørdag den 13. maj 00-24 GMT. 
CW, lørdag den 20. maj 00-24 GMT.

Bånd: 80-10 m. Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd. 
Klasser: Single opr. alle bånd og multi opr. alle bånd. 
Kodegrupper: RS(T) + nr. fra 001.
Points: QSO med eget land 0 point. QSO med anden ITU- 

zone i samme kontinent 3 points. QSO med andre kontinenter 5
points.

Multiplier: Hver ITU-zone uanset bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd multipli

ceres med summen af ITU-zoner.
Landskamp: Testen betragtes som en landskamp mellem de 

deltagende lande, idet de 5 bedste deltageres samlede points
sum i hvert land afgør landskampen. Det vindende land mod
tager ITU-trofæet for 1 år. -  desuden er der medaljer til de 3 
bedste i verdenen og diplomer til den bedste i hvert land, både 
på phone og CW.

Logs: Seperate logs for phone og CW og sammentællings- 
blad sendestil: LABRE, UIT Co-ordination, P. O. Box 07-0004, 
70000, Brasilia, DF, Brazil, med 30. juni som sidste poststemp- 
lingsdato.

Sidste ars danske resultater blev således:
Phone: CW:
OZ6QE 1.353 OZ1VY 10.013
OZ3KE 1.240 OZ7BW 6.270

OZ4HW 3.510 
OZ1LO 1 936
Checklogs: OZ8E, OZ6KS, 
OZ7XG.

Francophone Countries Contest 1978.
REF indbyder til denne test, hvor det gælder om at kontakte så 
mange stationer i Francophone-lande som muligt i følgende 
perioder. CW: lørdag den 27. maj 00-24 GMT. Phone: Søndag 
den 28. maj 00-24 GMT. -  Single opr.-stationer må max. 
deltage 18 timer i hver af afdelingerne.

Kodegrupper: RS(T) + nr. fra 001.
OSO-points: QSO med eget kontinent 2 points, andre kon

tinenter 4 points.
Multiplier-liste: a) Franske DPF-provinser, der identificeres 

med flg. suffix efter deres kaldesignal: AL, AP, AV, BG, BT, CP, 
FG, FT, GC, IF, LG. ND. NM, TR, PT, PV, VP. -  b) Flg. prefixer: 
FG, FM. FR, FY, FB8W, FB8X. FB8Y, FB8Z, FH, FK, FO. FP, FU. 
FW. -  c) 22 andre lande til DUF-award: 3A, C3. DA1-2, CN, TJ, 
TL, TN, TR, TT, TU, TY, TZ, XT. J2, 3V. 3X, 5R. 5T, 5V, 6W. 7X. -  
d) 11 andre Francophone-lande: ON, LX, HB. 4U, HH, VE2, OD5, 
3B8, 9U, 9X, 9Q.

Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd multipli
ceres med summen af multipliers på alle bånd.

Logs: Logs sendes til: Francophone test, REF, Square 
Trudaine 2, F-75009 Paris, France.

All Asia Phone DX contest.
JARL indbyder til denne test, der i år afholdes den 17. juni 10 
GMT til 18. juni 16 GMT på alle HF-bånd.

Formålet er så mange kontakter som muligt mellem asiatiske 
stationer og resten af verdenen.

Asiatiske stationer kalder CQ test, andre CQ All Asia.
Man kan deltage som singleoperator singleband, singleope- 

rator multiband eller multioperator multlband.
Der udveksles kodegrupper bestående af RS + operatørens 

alder. YL-stationer sender 00.
Hver QSO med en asiatisk station giver 1 point.
Som multiplier regnes hvert prefix kontaktet på hvert bånd 

(f.eks. er JA1, JE1, JF1 hver en multiplier).
Samlet score er summen af QSO-points multipliceret med 

summen af multipliers.
Separate logs for hvert bånd og sammentællingsblad sendes 

til JARL, P. O. Box 377, Tokyo Central, Japan, og måankomme 
senest 30 september 1978.

Der er diplomer til vinderen i hvert land i hver klasse, hvis der 
er mange deltagere, evt. også nr. 2 og 3.

Contestkalender:
Maj:
13.: IX World Telecommunlcations Day Phone.
20.: IX World Telecommunlcations Day CW.
27.-28.: Francophone Phone og CW.
Juni:
17.-18.: All Asia Phone.
Juli:
1.-2.: Venezuela Phone.
8.-9.: IARU Radiosport Championship Phone og CW.
15.-16.: QRP Sommertest CW.
15.-16.: Columbia Phone og CW.
29.-30.: Venezuela CW. OZ1LO.

Gittermaster!
★ Godkendt i henhold til D.l.F.’s normer.
★ Leveres i 9-12-15 og 18 m’s udførelse.
★ Monteret med vippebeslag.
★ Beslag for rotor m.v. efter onske. 
Priseks.: 15 m kr. 2.695,- incl. moms 
Ring eller skriv for nærmere oplysninger.

Med venlig hilsen

VIB0-ELECTR0NIC
OZ4RV OZ1BAX

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

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

Aktivitetstest april 1978.
CW: Points

1. OZ1AIK (6x69) 414
2. OZ8VL (6x66) 396
3. OZ7GI (6x64) 384
4. OZ5MN (6x62) 372
5. OZ4DX (6x54) 324

OZ1BII (6x54) 324
7. OZ2KI (6x49) 294
8. OZ1CCB (6x44) 264
9. OZ4QX (6x38) 228

10. OZ8XO (5x41) 205
11. OZ6KS (6x17) 102
Manglende logs: 1.
Fone: Points

1. OZ1XV (9x106) 954
2. OZ1ACZ (9x105) 945
3. OZ1AIK (9x103) 927
4. OZ9JV (9x96) 864
5. OZ7GI (9x90) 810
6. OZ4IO (9x82) 738
7. OZ6ARC (8x82) 656
8. OZ8NE (8x78) 624
9. OZ4QX (8x76) 608

10. OZ5UO (9x67) 603
11. OZ3YE (8x74) 592
12. OZ1AYY (6x46) 276
13. LA2IJ (7x38) 266
14 OZ5DSB (3x20) 60
Manglende logs: 7.
Lytteramatorer: Points
1. OZ-DR 1986 123
2. OZ-DR 1802 110
3. OZ-DR 1815 75
Efter de første 3 runder i aktivitetstesten har jeg bemærket, at 
en del amter slet Ikke har været repræsenteret. Det drejer sig 
om: På C\N: Roskilde (amt 3), Vestsjælland (4), Storstrøm (5), 
Ringkøbing (11) og Viborg (13). På tone: Frederiksborg (2), 
Storstrøm (5), Fyn (7) og Viborg (13).

Hvem bliver mon den første af disse amter? »DX-speditio- 
ner« er tilladt, hi. I april var OZ1AYY f.eks. QRV fra Ribe amt!

Logs modtages af undertegnede inden den 15.1 måneden på 
adressen: OZ6KS, Erik Jacobsen, Postbox 306, 8700 Horsens.

OZ6KS.

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 information.
Lær selv -  lær andre.
Vil du vide mere, så ring efter introduktions-skrivelse.

® BJA pnnt ApS
HOJVANGSVEJ 9 
4340 TØLLØSE 
TELEFON (03) 48 53 27.

INDBYDELSE
TIL KONKURRENCE OM DET BEDSTE 
UDKAST TIL NYE DIPLOMER TIL 
SAC-TESTEN.

På NRAU-mødet i Oslo den 1.-2. april blev det besluttet 
at indbyde alle skandinaviske radioamatører til en kon
kurrence om det bedste udkast til nye diplomer til SAC- 
testen. De nuværende diplomer har været anvendt 
siden testens start for snart 20 år siden, og vl trænger til 
en fornyelse.
Diplomet skal udformes i standardstørrelsen A4 (210x 
297 mm), og der kan anvendes op til 4 farver. Overskrif
ten er »The Scandinavian Actlvity Contest«, og der skal 
være plads til ca. 6 linier tekst. Hver deltager kan ind
sende flere forslag.
Der udsættes følgende præmier:

1. præmie: 500 kr.
2. præmie: 300 kr.
3. præmie: 200 kr.

Sidste indsendelsesfrist er den 1. september 1978 og 
dit forslag sendes til: EDR Contest Manager OZ1LO, 
Leif Ottosen. Bankevejen 12, Kong. 4750 Lundby, Dan
mark.
Vinderen vil blive udpeget af de 4 skandinaviske Con
test Managers. Når resultatet foreligger vil det blive 
offentliggjort i alle 4 landes medlemsblade og vinderne 
vil få tilsendt præmierne.

ANTENNER

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

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

RY
ELEKTRONIK
PL 3178

S-910 40 Robertsfors
Sverige
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G 6-144A:
6 dB gain over Vz blg.-dipol 
SWR: mindre end 1 : 1,2 
6 MHz båndbredde 
D.C.-jordet
Radiator-5/8-underste sektion, 
1/4-bolgelæ ngde fasing, 
5/8-overste sektion.

Vær god ved dig selv — 
din station fortjener det!
Pris ....................... kr. 595,00

M agnetisk
m ikeholder,
meget kraftig 
Kr. 9,50

STANDARD 146A
Denne fantastisk popu
lære station er stadig la
gervare. Den leveres m. 
kraftig t læderetui samt 2 
sæt x-tals monteret -  
Kom ind og få den de
monstreret.
Pris ...........  kr. 1.675,-

Monofon til samme er 
igen på lager.
Pris ............ kr. 165,00

%

f
i

M eget fine ground plane antenner i v irke lig  profes
sionel udførelse:
5/8 G P ............................................................ kr. 224,50
1/4 GP ............................................................ kr. 156,50

Kvalite tsom skiftere  til næsten alle formål -  vi har sik
kert også lige den omskifter du søger.

Endvidere har vi et stort udvalg af tilbehørsdele:
YAGIBEAM ANTENNER ANTENNE ÆG
4-8-11 ELEMENTER MOBIL ANTENNER
KRYDSBOMS ANTENNER 1/4 HMP
RINGO RANGER 5/8 HMP
LONG WIRE 20 m kobber MASTRØR 32 mm-38 mm

BESLAG

TELESKOPMASTER 
LODDEKOLBER 
LØSDELE 
BYGGESÆT 
NI-CAD BATTERIER

Elbagade 34-36 - 2300 København S 
Tlf. (01) 58 91 09 - Giro 9 22 80 20
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I C O M  I C - 7 0 1

Båndomskifter. 
F jernstyring mulig 
med om skifter i EXT.

Mike gain og 
regulering af speech 
processor (type HF- 
c lipper m. dobbelte 
krystalfiltre). Output 
kontinuert variabelt 
0-100 W på SSB.CW 
og FtTTY.

Kontinuert variabel selektivitet ned til ia:
1,5 kHz ved SSB og RTTY (ikkea tfo r- 
veksle med sædvanlig passband-tune!).

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ' ■ j H

Lønsbp

N O R A D 9800 to

Elbagade 34-36 - 2300 København S 
Tlf. (01) 58 91 09 - Giro 9 22 80 20

Instrum entom skifter for måling af 
compressorniveau, ALC, relativt output. 
SWR, PA-strøm, DC-spænding og 
modtagersignalstyrke.
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160—10M TRANSCEIVER
•1 skala 1:1

Tekniske specifikationer: Se bagsiden.

2 indbyggede 
elektroniske VFO'er 
A og B, med m ulig
hed for modtagning 
påA og  sending påB 
-  og omvendt.
På 10 m mulighed 
fo r »spacing« over 
hele båndet (Oscar 
eller transverter).

Tast for hurtig indstilling af frekvens 
(10 kHz pr. delestreg).

n s j.z

)0 I- e r r in g

It

08-96 01 88
radiokomm unikation 
HUNDESTED 
(03 ) 33 90 80

m

ELECTRONIC
Bogflnkeve) 7, Kraghave 
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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YAESU MUSEN
Communications Receiver FRG-7

S p e c ific a tio n s
Frequency Range: 0.5—29.9 MHz 
general coverage in four bands.
Mode: SSB (selectable USB or LSB), 
AM *AM/ANL) or CW.
Frequency Stability: Within 500 Hz 
during any 30 minute period after 
warm-up.
Antenna Impedance: High impedance 
for 0.5—1.6 MHz, 50—75 ohm un
balanced for 1.6—29.9 MHz.

Circuitry: 13 Transistors, 9 FETs, 2 
Integrated Circuits and 16 Diodes. 
Power Requirement: 100/110/117/ 
200/220/234 V AC, 50/60 Hz or 13.5
V DC negative ground. Battery: Type 
UM-1x8.
Sensitivity: 0.25 /iV for 10 dB Noise 
plus Signal to Noise Ratio for SSB and 
CW, 0.7 /iV for 30% modulated AM at
10.5 MHz.

Selectivity: ±3 kHz nominal bandwidth 
at 6 dB and ±7 kHz at 60 dB down. 
Output Impedance: 4 ohms.
Audio Output: More than 2 Watts. 
Audio Distortion: Less than 10% at
2 Watts output.
Size: 340(W) x 153(H) x 285(D) m/m. 
Weight: 7 kg without batteries.

Kr. 2560,-
Incl. moms

BEIAFON IS TE D G AD E 7 9 -16 50  K 0 B E N H A V N  V -T L F . 01 -31 02 73
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Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, 
Postbox 213, 5100 Odense C.
Tlf. (09) 12 34 29.

Information.
Det første ansøgningsskema til Grønlandsdiplomet er nu an
kommet, og det blev OZ8KW, Kaj, der blev den heldige eller 
dygtige amatør, og får nu udstedt Grønlandsdiplom nr. 1. Hjer
telig til lykke Kaj skal lyde herfra EDR s diplomtjeneste.

Nu da vi er ved omtalen af Grønlandsdiplomet, skal jeg op
lyse at det også kan erhverves af SWL amatører, det var faldet 
ud under transporten, undskyld.

Har du haft forbindelse med Morokulien (beliggende mellem 
Sverige og Norge), kan du sende ditQSL-kortvedlagt3IRC stil 
nedenstående adresse: LG5LG/SK9WL, P. O. Box 1, N-2242/ 
S-67 044, Morokulien, Scandinavia.

Til 5 bånds WAC gælder alle forbindelser efter 1. januar 1974, 
man skal have alle forbindelser fra samme QTH, eller indenfor 
en radius af 25 miles (40 km).

Nyt! Bulletinudsendelserne om søndagen kl. 09,00 dansk tid 
er nu at høre på 3,680 MHz, den samme frekvens som Danish 
DX Group benytter om lørdagen kl. 14,00 dansk tid.

Jeg søger stadig efter de små lapper, der er heftet på QSL- 
kort med oplysninger om nye diplomer, har du nogle liggende, 
da vær venlig at sende disse eller aftryk af dem. på forhånd tak.

Har du forresten husket at sende de QSL-kort, du lovede?

H. E. C.
Dette diplom er kun for SWL amatører, og alle QSL-kort mod
taget efter 1. juni 1945 er gyldige. Reglerne er at man skal have 
QSL fra 15 forskellige europæiske lande, prisen er 7 IRC's. Di
plomet kan søges gennem EDR eller direkte hos: Traffic Bu
reau VERON, c/o PAOAAC, P. O. Box 1166, Arnhem, Holland.

EU - DX Diplom.
Dette diplom udstedes til alle licenserede amatører og SWL. 
Grunddiplomet gives ved opnåelse af 50 points efter de neden
stående regler. Alle forbindelser efter 1964 tæller til diplomet, 
og betingelserne er følgende: Hver kontakt giver 1 point og af 
de 50 points skal de 20 kontakter være europæiske og de reste
rende 30 skal være ikke-europælske kontakter, og de skal alle 
være fra samme kalenderår som går fra 1. januar kl. 00,00 GMT 
eller det nye UT, til 31. december kl. 24,00 UT samme år. Der ud
stedes stickers for hvert 10 points (4europæiske + 6 ikke-euro- 
pæiske) man har over de 50 points som kræves på årsbasis. 
Ved at opnå 500 points indenfor et kalenderår udstedes et 
æresmedlemsetiket. og ved at komme op på de 1000 points 
eller derover medsendes et trofæ. Det er et diplom man kan ar
bejde videre på år for år. Har man modtaget grunddiplomet i 
1965 f. eks. og opnår 50 points igen i 1966 kan man søges igen, 
så udstedes stickers med påtrykt årstal, og sådan kan man fort
sætte hvis lysten er der.

Diplomet udstedes som rent CW eller SSB kontakter, søger 
man diplomet med mixede kontakter, skal de være fordelt såle
des: f. eks. 70 % CW og 30 % SSB eller modsat. Der gives 2 
points for kontakter på 80 m, sådan at forstå, man skal stadig 
have den rette fordeling.

De forskellige lande er efter ARRL's contries list.
Prisen er 4 DM eller 10 IRC's, stickers koster 0,80 DM eller 2 

IRC's. Diplomet kan søges gennem EDR eller direkte hos: Wal
ter Geyrhalter, DL3RK, Postbox 262, D-895 Kaufbeuren, Tysk
land.

Listeners Century Club.
Dette diplom er også kun for SWL amatører, alle modtagne 
QSL-kort efter 1. juni 1945 er gyldige. Prisen for diplomet er 7 
IRC's. Reglerne er at man skal have QSL-kort fra 100 forskellige 
hollandske radioamatører. Diplomet søges på samme måde 
som den ovenfor nævnte »H.E.C.« diplom.

GPCW Award.
Diplomet der omtales her er kun for CW forbindelser. Diplomet 
er udgivet af »Beach Group of CW, Santos«. Alle bånd kan 
benyttes, og der er ikke angivet nogen tidsbegrænsning, mind
ste rapporten er 3-3-8. Prisen er 5 IRC's. Der skal kontaktes 3 
clubmedlemmer, følgende kaldesignaler er medlemmer: 
PY2BBO, BKT, CE, CJW, CZL, EQR, FNE, FPT, TT. Diplomet 
kan soges gennem EDR eller som GCR liste hos: Grupo Pa- 
riano De CW, P. O. Box 1319, Santos, Brazil.

Baleric Islands Award.
Diplomet udgives af EA6 Radio Club til alle licenserede radio
amatører og SWL, der har kontaktet eller hørt EA6 stationer. 
Alle kontakter efter 1. januar 1969 tæller til diplomet og betin
gelserne er følgende:
15 kontakter på to bånd eller 
10 kontakter på mindst tre bånd.
QSO med samme EA6 station på forskellige bånd er tilladt og 
tæller 1 point for hver kontakt, man må bare ikke kontakte sam
me station samme dag, så tæller det kun for een kontakt. Prisen 
er 10 IRC's, diplomet kan søges gennem EDR eller direkte som 
GCR liste hos: EA6 Radio Club, P. O. Box 34, Palma, Majorca 
(Baleric Island), Spain.

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

Worked All Malaysian Award.
Dette diplom kan opnås af alle licenserede amatører, der har 
opnået kontakt med følgende stationer: forbindelse med 10 
forskellige 9M2 stationer, forbindelse med 10 forskellige 9V1 
stationer plus kontakt med VS5, en 9M6 og en 9M8. (Ialt 23 
QSL-kort).

Der udstedes special-stickers når alle kontakter er opnået på 
et bånd. Diplomet kan søges som GCR liste eller gennem EDR, 
prisen er 5 IRC's. Adressen til ansøgningen som GCR liste er: 
M.A.R.T.S., P. O. Box 777, Kuala Lumpur, Malaysia.

9H1.
Dette diplom kan erhverves af alle licenserede amatører, club- 
stationer og SWL. for kontakter efter 21. september 1964, som 
er Maltas selvstændighedsdag. Diplomet udstedes efter et 
pointssystem, som tæller på følgende måde:
For kontakt på 80 m gives 3 points pr. kontakt.
For kontakt på 40 m gives 2 points pr. kontakt.
For kontakt på 20 m gives 1 point pr. kontakt.
For kontakt på 15 m gives 3 points pr. kontakt.
For kontakt på 10 m gives 5 points pr. kontakt.
For kontakter på højere bånd, f. eks. 2 m gives 25 points. For at 
få diplomet udstedt skal man have 50 points på 1 bånd, eller 40 
points på 2 bånd, eller 30 points på 3 bånd, eller 20 points på 4 
bånd. Har man 1 kontakt med Malta på alle 5 bånd udstedes di
plomet også. Prisen er 10 IRC's eller 1 US-dollar. Diplomet kan 
søges gennem EDR eller som GCR liste hos: Awards Manager, 
M.A.R.S., Malta.

Diplomet er gratis for blinde og handicappede.

TMA (Two Modes Award).
For at opnå dette diplom skal man efter 1. januar 1962 have 
kontaktet 50 forskellige lande i alle 6 kontinenter på CW og de 
samme 50 lande på Phone (ialt 100 QSL). Prisen fordiplometer 
10 IRC’se lle r5  DM. Det kan soges gennem EDR eller som GCR 
liste hos: Karl-Heinz. Kummerle. DL2JB, Postfach 1429, Tysk
land.
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Redaktion: OZ7RQ, Benny Christensen. 
Plumpvadvej, Galstho, 7200 Grindsted. DXnyt

Forst en konstatering at, at Clipperton-ekspeditionen virkelig 
blev en succes og også mange OZ fik QSO,

Der har også været aktivitet fra Yl, Irak med call YI1BGD, det 
samme call som tidligere er blevet benyttet af en pirat, men 
denne gang skulle den være god nok.

lovrlgt er der ofte en del aktiviteter, som ikke bliver omtalt i 
spalten, enten fordi de ikke længere er aktuelle når OZ udkom
mer eller fordi jeg ikke har fået dem tids nok til at få dem med. 
eller i værste fald. slet ikke har hort om dem. Der må også ind 
imellem være en eller anden OZ-amator, der enten laver noget 
eller horer om noget, der kan være af interesse for spaltens læ
sere. Det ville slet ikke være en dårlig vane. hvis du hver måned 
sendte din rapport til DX-nyt.

Nå til sagen.
Ifolge myndighederne i Qatar er eneste ligale station A7XA. 

Der er altså sat sporgsmålstegn ved aktiviteter af bl. a. A7XAH, 
A7XSD og A7XZZ. Noget lignende er tilfældet i Nigeria, hvor bl.
a. 5N2AIF er rapporteret aktiv, men ifolge ARRL er 5N2NAS 
eneste station der accepteres til DXCC i øjeblikket.

C6A, Bahama, HI8XMW/C6A er rapporteret på 15 m CW, end
videre skulle WA4JDI/C6A være QRV indtil 19. maj.

D2A, Angola. OK2BFT/D2A har været på 15 og 10 m SSB. Det 
ser ud til at aktiviteten er meget svindende efetrhånden som 
portugiserne forlader Angola. QSL for OK2BFT/D2A via 
OK2TT.

D68AD, Comoro ls l„ er G3RWU. Han er QRV 20, 15 og 10 m 
bade CW og SSB og med 100 W til en GP antenne.

JX, Jan Mayen. JX9WT er QRT nu. Ny stn er JX8LU. som vil 
være der indtil næste sommer. QSL via LA5NM.

VK9, Wil lis Isl., her vil VK9ZM være QRV fra maj til december.
ZL4LR/A, Campbell Isl., er ofte på 14200-220 08-09 GMT, 

men også en del på 15 og 10 m. Han vil være QRV indtil sidst i 
oktober. QSL via N4NX (ex K4KZP).

TF. Island. En gruppe islandske amatorer vil blive aktive med 
det sjældne prefix TF6fra Kirkjubaejarklaustur (Klaustur) 20. til
23. juli. Call vil blive TF6M og de vil kore CW og SSB samtidigt. 
Frekvenserne bliver på CW: 3505, 7005, 14005 eller 14050, 
21005 eller 21050. 28050 og pa SSB 3790, 7090, 14190 eller 
14205, 21250 og 28600. Alle frekvenser plus/minus 5 kHz. QSL 
til TF3CW, P. O. Box 1058, Reykjavik, Island.

Der vil ske en del ændringer af prefixerne på de amerikanske 
obesiddelser. Ændringerne skulle blive:

I Stillehavet:
KH1 ex KB6 Canton Isl. 
KH2 ex KG6 Guam Isl. 
KH3 ex KJ6 Johnston Isl. 
KH4 ex KM6 Midway Isl. 
KH5 ex KP6 Palmyra Isl. 
KH6 som for Hawaii.
KH7 ex KH6 Kure Isl.
KH8 ex KS6 Samoa Isl. 
KH9 ex KW6 Wake Isl.

I Det karribiske Hav:
KP1 ex KC4 Navassa Isl. 
KP2 ex KV4 Virgin Isl. 
KP3 Sarana Bank.
KP4 som for Puerto Rico. 
KP5 ex KX6 Marshall Isl.

Der er god aktivitet fra Sudan. Bl. a. er velkendte ST2SA me
get aktiv. Ny stn dernede er ST2HF, som ofte er på 28500 08-10 
GMT. QSL for ST2HF via G4GIF.

5Z4CW er Erik OZ2E. han har ofte sked med OZ3PO. QSL via 
OZ3PO.

3Y, Bouvet Isl., der vil blive aktivitet sidst på året af LA1VC, 
der har fået licens med call 3Y1VC.

ZS4MG/H5, skulle være QRV fra Botswana indtil 20. maj. 15 
og 20 m SSB.

VK9YS, Cocos Keeling. Tidspunktet for aktiviteten med 
P29JS som opr., skulle blive fra 31. maj til 14. juni.

VR80, Tuvalu Isl., er rapporteret på 20 og 15 m SSB. Han vil 
blive der 1 år.

GJ3DVC er QRV hver søndag 1100 GMT i sked med I1JDP, 
14280.

HC8, Galapagos Isl. vil blive aktiveret 4 dage i juni måned af 
HC5EE.

ZD9GG QRV hver sondag 17-18 GMT 14250 eller 14280.
Det var alt. Bemærk adresseændringen.

OZ7RQ

F08EY. Patrick fra Tahiti. Foto via OZ9PP.
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Mangler du QSL-kort? - så lad 
os sende dig gratis prøver, 
brochure og prisliste. Logbøger 
- contestlog og summarylog 
pr. stk. 10,- kr. incl. moms.

JOHN HANSEN
Bogtryk & Offset ApS

Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58



G eneraldirektoratet for 
Post- og telegrafvæ senet

Strækning:

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

Juni 1978 
Solplettal: 83

Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 14,1 15,5 16,6 17,3 17,8 17,7 17,2 17,5 18,1 16,2 16,4 14,9
New Zealand 17.800 54,1 14,7 16,1 17,5 18,1 16,4 12,4 11,8 12,5 11,8 12,2 17,0 15,2
Filipinerne 9.700 66,4 15,1 16,9 18,7 19,4 19,9 19,0 18,3 18,8 19,8 19,6 17,8 15,6
Sydl. Australien 16.000 85,0 15,8 18,2 20,7 21,4 21,8 16,4 13,1 12,0 13,7 13,8 10,7 16,4
Sumatra 9.300 90,0 16,0 18,5 21,2 21,9 22,3 20,9 19,5 20,3 21,6 20,8 17,4 15,3
Indiske Ocean 10.100 115,9 15,8 19,3 23,0 23,7 24,3 23,4 21,4 22,4 23,6 23,7 22,1 15,5
Madagaskar 8.300 146,0 17,0 17,7 22,9 24,5 24,7 25,5 24,2 24,9 26,0 25,5 24,2 21,5
Syd Afrika 10.100 171,3 9,9 7,2 13,6 24,6 24,2 25,4 25,6 26,0 21,1 12,5 10,9 9,0
Middelhavet 2.200 181,0 13,9 13,1 15,3 17,9 18,4 18,9 18,3 17,3 18,3 19,5 18,2 15,9
Antarktis 13.600 202,5 8,3 9,6 8,9 9,0 19,7 23,7 15,0 25,1 26,3 18,2 10,4 8,2
Kanariske Øer 3.500 226,9 18,5 16,3 17,4 21,3 22,9 21,9 22,4 22,1 22,5 24,5 23,4 20,6
Argentina 11.900 232,4 19,1 16,7 17,4 13,3 14,2 22,1 22,9 22,6 22,8 24,8 23,9 21,1
Peru 11.000 264,1 17,2 14,8 14,6 16,9 18,1 20,1 20,1 19,9 19,5 21,1 21,7 19,4
Vestindien 8.100 289,6 15,3 13,5 13,0 12,8 12,3 16,3 18,1 18,1 18,1 18,8 19,1 17,3
New York 6.100 291,4 15,1 13,4 13,0 12,4 14,6 17,3 17,2 18,0 18,0 17,9 18,9 17,1
Vest Grønland 3.600 313,6 13,6 12,9 12,8 13,9 16,3 16,8 17,4 16,9 17,1 17,4 16,8 15,2
San Francisco 8.800 324,5 13,2 12,9 13,0 14,4 12,0 11,4 12,6 14,8 16,8 16,8 15,9 14,5
Sydl. StiIlehav 16.200 328.6 13,1 12,9 13,1 14,7 16,4 17,4 16,2 14,5 16,7 16,6 15,7 14,2
Hawaii 12.000 356,4 13,0 13,5 14,1 15,3 16,7 17,4 17,0 16,0 16,2 15,8 14,8 13,6

Nyt fra BSP

Den nye MD 502
SSB mellemfrekvens er kommet!

Tekniske data:
Forstærkning: 80 dB. AGC dynamik: 120 dB. Båndbredde: +/-s- 1,2 kHz ved 6 dB. 70 dB filter medfølger. 
90 dB filte r kan leveres mod en merpris. Tilslutning for S-meter og manuel HF-regulering. MD 502 har 
kom plet indbygget SSB generator. BFO modul MD 538 medfølger. Hele MF'en arbejder på 10,7 MHz. 
Ring eller skriv efter datablade.

BENSØ PRINT ApS - Finsensvej 52,2000 Kbh. F, tlf. (01) 10 64 91 opgiver nærmeste forhandler
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Fuldtransistoriseret mobil HF-transceiver, 80, 40, 20 
m (båndom skifterforbered tfo r15og 10m, kit herfor 
kommer), 250 W input SSB og CW, bredbåndsaf- 
stemt i både sender og modtager. Indbygget noise- 
blanker, indbygget RIT, superstabil VFO med gear
drev (ingen snoretræk) og dual-speed gear. Indbyg
get højttaler. M ikrofon medfølger.

Pris med m ikrofon, manual m.m., incl. moms 4.895,00 
INTRODUKTIONSTILBUD til 1. juni 1978 ........  4.495,00

DATA.
GENERELT:
Spænding 13,8 V DC.
Forbrug: RX: 5,5 W -  Tx: 260 W.
Mål 83x229x318 mm.

SENDER:
Input: 250 W.
Bærebølgeundertrykkelse 45 dB. 
Sidebåndsundertrykkelse 55 dB.
Distorsion 26 dB.
Spurious -45 dB under 30 MHz,
-60 dB over 30 MHz.
Frekvensområder: 3,5-4,0 MHz -  7,0-7,5 MHz. 
(15 m og 10 m som) 14,0-14,5 MHz (kit senere). 
Vægt: 3,7 kg.

MODTAGER:
Følsomhed 0,5 uV/10 dB S+N/N. 
Spejldæmpning 60 dB.
MF undertrykkelse 70 dB.
Intercept bedre end + 10 dBm.
Selektivitet 2,5 kHz/6 dB -  5,0 kHz/60 dB. 
Audiooutput 3 W.

Vy 73, OZ4SX, Svend

N O R A D
Lønstrup

9800 H jørring 08-96 01 88

FOTOTRANSFER 2009
Uden morkekammer og 
kun med enkle hjælpemid
ler kan man i dæmpet 
dagslys selv lave en mål
fast, positiv film til print
fremstilling direkte fra tids
skrifter eller egen tegning.

SENO-FOTOTRANSFER arbejder direkte positivt efter re- 
flexmetoden. Lægges på printtegningen med en glasplade 
over. Med en 250 W Nitraphot-S-lampe (ikke UV) i 1 m’s af
stand belyses i 6 min. Fremkald og fixer i 2+3 min. i 
SENO-2010, skyl og efter torring er SENO-FOTOTRANS- 
FER klar til brug på SENO-FOTOPRINT 4005. 
SENO-FOTOTRANSFER er en målfast polyesterfilm, der 
også kan bruges til tekst etc. på forplader.

SENO-FOTOTRANSFER (A4)...................... best. nr. 2009
SENO-FREMKALDER/FIXER best nr. 2010
(kan genanvendes og rækker til adskillige film). 
SENO-produkterne = moderne printfremstilling.
Fåes hos din løsdelsforhandler.
Tekniske oplysninger på forlangende.

Im portør: LAUTRONIC Vy 73 OZ3FN
Kaplevej 29, 2830 Virum, tlf. (02) 85 52 74, bedst efter 17,00

Redaktion: OZ2NU, Bygaden 3, 
9000 Aalborg.

Scandinavian CW Activity Group afholder sit årsmode 1978 lør
dag den 3. juni 1978 kl. 10,00 DNT i »Radioamatørernes Hus«, 
Theklavej 26, Kobenhavn NV.

Det er forste gang årsmodet afholdes udenfor Sverige, og 
den danske section af SCAG er glade for at have fået overdra
get arrangementet.

Der bliver mulighed fora t kobe smørrebrød m. v. til frokost.
Anmeldelse om deltagelse samt bestilling af frokost sker til 

OZ80, Erik Langgård, Falkevej 14. DK-2600 Glostrup, pr. post
kort eller pr. telefon på (02) 96 18 53 efetr kl. 17,30 og senest 
den 1. juni.

Vejvisning sker over Søborg repeateren (145,1 - 145,7) fra kl. 
09,30 ligesom OZ5EDR vil være aktiv på 3555 kHz fra kl. 
09,30.

Alle danske medlemmer af SCAG opfordres kraftigt til at del
tage, så vor section kan blive passende repræsenteret på års
modet.

OZ2NU. OZ-Section Manager.
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57. VHP UHF

Aktivitetstesten
Apriltesten gav følgende placeringer: 
SSB afdeling:

1. OZ1BRJ 71 QSO 370 points
2. OZ8QD 39 QSO 366 points
3. OZ1CTC 61 QSO 345 points
4. OZ6IW 55 QSO 295 points
5. OZ6CE 47 QSO 267 points
6. OZ1QQ/a 41 QSO 254 points
7. OZ9NN 52 QSO 251 points
8. OZ9SW 28 QSO 241 points
9. OZ6ZW 33 QSO 228 points

10. OZ1CSU 46 QSO 221 points
11. OZ8RY/a 31 QSO 217 points
12. OZ6YJ/a 22 QSO 181 points
13. OZ4HAM/a 39 QSO 177 points
14. OZ1AOJ 28 QSO 139 points
15. OZ7OMR 42 QSO 132 points
16. OZ4EM 23 QSO 129 points
17. OZ1OHR 36 QSO 124 points
18. OZ6HY 26 QSO 121 points
19. OZ9QV 23 QSO 118 points
20. OZ3ZW 29 QSO 109 points
21. OZ4OW 23 QSO 90 points
22. OZ8LH 23 QSO 87 points
23. OZ1CJS 22 QSO 87 points
24. OZ1BJF 22 QSO 81 points
25. OZ1DCN 19 QSO 79 points
26. OZ9DV 25 QSO 78 points
27. OZ1AYW 20 QSO 69 points
28. OZ1DCL 17 QSO 62 points
29. OZ8SC 2 QSO 4 points

FM afdeling:
1. OZ1AXJ 67 QSO 183 points
2. OZ1BCC 65 QSO 176 points
3. OZ1DVI 44 QSO 126 points
4. OZ1ASP 33 QSO 79 points
5. OZ1AGO 18 QSO 53 points
6. OZ1UU 11 QSO 11 points
7. OZ1DYK 6 QSO 6 points
8. OZ8SC 1 QSO 1 point

UHF-SHF afdeling:
1. OZ7LX 34 QSO 173 points
2. OZ9SW 20/2 QSO 165 points
3. OZ7IS 35/3 QSO 162 points
4. OZ3SW 22/2 QSO 101 points
5. OZ4EM 15 QSO 82 points
6. OZ1AXL 10/1 QSO 74 points
7. OZ1QX 22 QSO 55 points

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19,00-23,59 
DNT. UHF-SHF aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl. 
19,00-23,59 DNT. Logs sendestil undertegnede inden den 15. i 
respektive måned.
2 m testen var denne gang præget af en gevaldig Aurora-åb- 
ning. Der blev kørt mange forbindelser både på CW og SSB. 
Undertegnede korte 15 Aurora-kontakter (SM-LA-OH og GM).

OZ9QV skriver: Kl. 1908 kørte jeg SM5BEI (JU), som den ene
ste Auroraforbindelse i den første time. Mellem kl. 2218 og kl. 
0059 kørte jeg 9 SMØ, SM4 og SM5, længste forbindelse var 
SMØDJW (IV10d - 768 km). Stationen er en HW100 med trans- 
verter (10 W) og en 11 element antenne 7 m overjorden. Den 21. 
februar kørte jeg min forste Aururaforbindelse med OH1FA 
(LU42h - 794 km), effekten var da kun 1 W.

I UHF testen var der meget fine forhold her fra Jylland til LA 
og SM6, men aktiviteten var desværre ikke så god. Bedste for
bindelse var med SM6HYG (DS58f) på 1296 MHz. OZ7IS havde 
QSO med DK3UC (FN 14a) ligeledes på 1296 MHz. På 432 MHz 
havde OZ7LX QSO med SM5DWC (IT50g).

Contestkalender.
1. og 2. juli: UK7 VHF-UHF 1600-1600 GMT.
2. og 3. september: Region I og EDR VHF1600-1600 GMT.
7. og 8. oktober: Region I og EDR UHF 1600-1600 GMT.
26. december = NRRL VHF-UHF 00800-1100 GMT.

SRAL vil muligvis arrangere en Field-day test den 19. august 
kl. 1300-1700 GMT.

Spredning af trafikken i DX områderne.
Under tester og gode tropoåbninger kan det være et problem 
med QRM i SSB og CW områderne, fordi man koncentrerer 
trafikken på et lille område.

Pa et NRAU møde i Oslo blev vi enige om, at henstille til alle 
amatører om at udnytte hele CW området (144,000-144,150 
MHz) samt SSB området (144,150-144,500 MHz). -  Det vil være 
en fordel for alle. Flere QSO'er i kassen, fordi de små signaler 
ikke drukner i QRM. -  Husk det i næste aktivitetscontest.

Reference-data vedr. Oscar 7.
Ow 

60.1
73.7
58.5
72.1
85.7
70.5
84.1
69.0

67.4
81.0
65.9
79.4
64.3
77.9

76.3
61.2
74.7
59.6
73.2
58.0

85.2
70.1
83.6
68.5
82.1
66.9

65.4
Hvidovre-repeateren.
Efter nedtageisen af Hvidovre-repeateren, vil et initiativudvalg 
forsøge at danne en repeatergruppe med det formål, at gen
etablere repeateren med ny ansvarshavende, ny QTH og på den 
gamle frekvens.

Repeatergruppen, der skal være uafhængig af Hvidovre EDR 
afd., men hvis medlemmer selvsagt er velkommen i gruppen, 
efterlyser hermed interesserede amatører. -  Hvis du er interes
seret, kan henvendelse ske til: OZ1AZW, tlf. (01) 78 84 61 eller 
OZ8RU.tif. (01)49 05 87.

Omlob nr. År/Md./Dg. Tid Z
16002B 78 05 16 0011
16015B 17 0105
16027A 18 0004
16040B 19 0059
16053B 20 0153
16065A 21 0052
16078B 22 0147
16090B 23 0046
16103A 24 Må ej anvendes
16115B 25 0040
16128B 26 0134
16140A 27 0033
16153B 28 0128
16165B 29 0027
16178A 30 0121
16190B 31 Må ej anvendes
16203B 06 01 0115
16215A 02 0014
16228B 03 0108
16240B 04 0008
16253A 05 0102
16265B 06 0001
16278B 07 Må ej anvendes
16291A 08 0150
16303B 09 0049
16316B 10 0144
16328A 11 0043
16341B 12 0137
16353B 13 0037
16366A 14 Må ej anvendes
16378B 15 0030
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Testresultat.
Region I testen september 1977.

1. DC8RAA 776 QSO 197.482 points
2. F1DPX 400 QSO 146.018 points
3. DK0VL 602 QSO 138.337 points
4. OZ5TE 376 QSO 129.676 points
5. OE1XXA 430 QSO 127.025 points
6. ON6AT 529 QSO 120.799 points
7. DK0BC 472 QSO 104.455 points
8. DK0UK 334 QSO 98.833 points
9. DK5AJA 423 QSO 97.973 points

10. I0DLP 322 QSO 97.861 points
29 OZ3WU/a 264 QSO 78.185 points

142. OZ6YM 102 QSO 27.848 points
157. OZ8T 102 QSO 23.808 points
289. OZ8JYL/a 58 QSO 10.772 points
334. OZ2AGR 61 QSO 8.088 points
448. OZ9AC 25 QSO 2.616 points

Ialt 521 deltagere. -  Tillykke til OZ5TE, det var en fin place-
ring i det store felt.

Danske VHF/UHF/SHF rekorder. (OZ7IS)
I årenes løb er der lavet mange gode forbindelser, og normalt 
registreres de bedste af disse både nationalt og internationalt. 
Registreringen kan kun selvfølgelig kun ske, hvis der er noget 
at registrere, og det vil der kun være, hvis du fremsender dit 
mater iale, eller ringer det ind til redaktionen.

Men dette skulle være de stående danske VHF/UHFrekorder: 
144 MHz - OZ1OF-9H1CD - 6-1-75 -1716 GMT - Es - 2280 km. 
432 MHz - OZ9PZ-F1QV - 27-10-75 - 1052 GMT - Tr -1233 km. 

1296 MHz - OZ9OR-G3KAC - 27-10-75 - 0008 GMT - Tr - 1049 
2304 MHz - OZ9OR-G3LQR - 30-6-76 - 0055 GMT - Tr - 756 km.

Hvis du har tilføjelser eller rettelser til listen, så skriv eller 
ring til OZ9SW, tlf. (07) 57 17 57 eller OZ7IS, tlf. (02) 52 33 14, 
også hvis du kører et nyt land eller lignende. Senere i år vil 
listerne over førstegangs-forbindelser kørt fra OZ blive bragt 
her i spalterne.

Nyt fra AMSAT Danmark.
Omløbskalender for Oscar 8 forventes færdig fra trykkeriet 
sidst i maj d.å. og vil forhåbentlig foreligge klar til udsendelse 
herfra I løbet af juni d.å.

Det er nu blevet meddelt, at Oscar 8 I lighed med Oscar 7 
under ingen omstændigheder må anvendes til alm. trafik om 
onsdagen. -  Altså Ingen satellit-trafik om onsdagen, pse.

Nye omløbsdata vedr. Oscar 8: Omløb nr.: 493. Dato: 780410.

Tid Z: 01.25.12. °W: 60,0. Omløbstld: 103,23162. Baneforskyd- 
nlng I forhold til jorden: 25,80868.

På grund af vedvarende overophedning vil Oscar 7 indtil 
videre forblive i mode B (432 Mhz uplink/145.9 downlink).

AMSAT Danmark sender nyheder og besvarer spørgsmål 
hver den første og tredle lørdag i hver måned kl. 14,00 dansk tid 
på 144.280 MHz USB. Men har du et akut problem, så prøv at 
kalde op på ovennævnte frekvens uanset hvilken dag, det er, 
idet der ofte er en eller anden, der kan besvare spørgsmål.

OZ5FK, Claus.

Sporadiske E-lags-udbredelse på VHF. (OZ8SL)
Es-sæsonnen er, når dette læses, så småt begyndt. Jeg vil 
endnu engang benytte lejligheden til at opfordre alle 2 m- 
amatorer til at rapportere til mig, hvis de observerer Es-udbre
delse på 144 MHz. -  Specielle skemaer til brug for 2 m-rappor- 
tering kan fås hos undertegnede, adressen er: Svend-Erik 
Lindberg, OZ8SL, Ellevej 6, 4623 Lille Skensved, tlf. (03) 
66 90 75.

TV- og FM-radiofoni-DX-lnteresserede er også meget vel
komne til at rapportere om sporadiske E-lags-udbredelse. alle 
rapporter vil blive viderebragt til Region l’s Es-koordinator 
F8SH, og alle 2 m rapporter desuden bragt her i OZ.

OZ7IGY. (OZ7IS)
OZ7IGY i sin oprindelige udgave er nu gået helt QRT.-Sidst på 
vinteren afgik først 70 cm beaconen, og en månedstid senere 2 
m beaconen ved en stille død. Dens karakteristiske, langsom
me CW vil næppe nogensinde blive hørt igen.

Forsøgsvis er de nye 2 m og 70 cm beacons opstillet på en 
midlertidig QTH inden den endelige flytning til NV Sjælland 
sker. Driften af disse to beacons, der ikke har andet end kalde- 
signalet til fælles med den »gamle« IGY, vil i indkøringsperio
den været præget af bl.a. antenneforsøg og tekniske uheld. -  
CW hastigheden er øget til ca. speed 60, og identifikationen 
gentages hvert 55. sekund. -  Frekvensen på 70 cm er for frem
tiden 432,930 og på 2 m uændret 144,930. -  Når hele projektet 
til sin tid er færdigopstil let, vil der her I OZ fremkomme udførlig 
beskrivelse af dette.

OZ5REB, UHF-repeateren på Yding Skovhøj (RU 6), er blevet 
yderligere forbedret. En 10 dB rundstråler er blevet monteret 
og fungerer fb.

Igangværende VHF-repeatere pr. 14. april 1078.
Kanal Call QTH Ansvarsh. TX-ERP Ant.-kote
RO OZ3REA Vejrhøj FP17c OZ5EL 50 180
R1 OZ3REJ Ringsted FP39d OZ7LX 100 110
R2 OZ3REK Esbjerg EP43h OZ1LN 10 50

OZ3REN Ålborg EQ10g OZ5KD 18 105
OZ3REO Bornholm HP69d OZ8TV 20 150

R3 OZ3REU Hvidovre GP23e OZ6LL 50 35
OZ9REG Yding Skovhøj EP09b OZ8CY 200 220

R4 OZ3REF Odense FP32d OZ7VS 15 42
OZ9REE Søborg GP23a OZ4KS 15 85

R5 OZ3REI Knivsbjerg EP68f OZ6TG 25 140
OZ9REH Ramløse GQ71e OZ9ZW 40 65

R6 OZ3REB Østervold GP23c OZ4HZ 100 55
OZ3RED Lysnet EQ60b OZ5PD 25 161

R7 OZ9REK Lindeballe EP17f OZ7TF 20 150
R8 OZ3REE Herning EQ66b OZ1EW 40 130
R9 OZ3REC Holme FQ61d OZ5SB 120 105

OZ3REP Sakskøbing FO 18c OZ5GF 20 55
OZ3RET Kig-ud FR43f OZ1AT 10 180
OZ3REW(') Stenløse GP12f OZ8LK 

(*): OZ3REW flytter til anden frekvens, når tilladelse foreligger.
50 50 

73 de OZ3LQ.
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EDR’s martstest 1978.
VHF

1. OZ1OF 158 QSO 54.814 points
2. OZ1EME 165 QSO 41.147 points
3. OZ5DD 153 QSO 36.591 points
4. SM7CBA 112 QSO 29.532 points
5. OZ4HAM/a 99 QSO 22.903 points
6. OZ9NN 88 QSO 20.288 points
7. OZ1ALF 88 QSO 19.231 points
8. OZ5ESB/a 87 QSO 17.949 points
9. OZ6HY 60 QSO 13.094 points

10. OZ2ZT 55 QSO 11.405 points
11. SK7JC 47 QSO 10.846 points
12. OZ3ZW 54 QSO 8.315 points
13. OZ4EM 40 QSO 7.425 points
14. OZ8QD 42 QSO 7.320 points
15. SM7DTT 35 QSO 7.028 points
16. SM7IPZ 28 QSO 5.989 points
17. OZ9DV 32 QSO 4.568 points
18. OZ6TY 40 QSO 4.337 points
19. OZ1DBD 22 QSO 3.504 points
20. SM6CCO 12 QSO 2.903 points
21. LA9DI 14 QSO 2.775 points
22. LA1MG 17 QSO 2.581 points
23. LA3VU/p 11 QSO 2.482 points
24. LA3UU/p 13 QSO 2.441 points
25. LA2D 13 QSO 2.375 points
26. LA2PT 21 QSO 2.095 points
27. OZ1DVI 47 QSO 2.033 points
28. OZ9SW 10 QSO 2.025 points
29. LB1N/p 9 QSO 1.991 points
30. OZ4OW 24 QSO 1.912 points
31. SM3COL 9 QSO 1.334 points
32. SK6CM 7 QSO 1.300 points
33. OZ1CSG 14 QSO 1.267 points
34. LA8YB 6 QSO 602 points
35. OZ9HN 3 QSO 600 points
36. LA4EU 3 QSO 330 points
Checklogs: SM4EU - OZ8RY- OZ4HW.

UHF
1. OZ7LX 34 QSO 6.824 points
2. OZ7IS 15 QSO 1.930 points
3. OZ4EM 8 QSO 1.610 points
4. OZ9SW 5 QSO 790 points
5. SM7CBA 3 QSO 658 points
6. SM7DTT 1 QSO 127 points
EDR ønsker vinderne tillykke. Diplomer til følgende: OZ1OF, 

OZ1EME, OZ5DD og OZ7LX.
På genhør i martstesten 1979.

Vy 73 de OZ9SW, Jørgen.

Amatørsatellitnyt. (OZ8SL)
Ifølge G3IOR fra AMSAT-UK har følgende sendeeffekter vist sig 
tilstrækkelige ved benyttelse af Oscar 8 i mode A (2 m/10 m- 
transponder):
Ca. 10 W ERP ved en satellitelevation på 0-20°.
Ca. 5 W ERP ved en satellitelevation på 20^*0°.
Ca. 2 W ERP ved en satellitelevation på 40-90°.

Brug derfor aldrig området 145,850-146,0 MHz til andet end 
satellitkommunikationsformål. FM-trafik har ødelæggende 
virkning på andre amatørers forsøg med satellitkommunika
tion.

Husker du vedtagelsen på RM mødet i Odense: 
Brug af 145.850 og 145.900 er ikke i overens
stemmelse med god amatørånd.

PAÖXMA's antennefarm. 50 MHz til Espä TV. 16 el. 144 MHz, 88 
el. 432 MHz samt 20 el. 1296 MHz.

5IQ og 2GZ på besag i PAØ.
OZ2GZ skriver: Efter en dagskørsel kom vi til Bergenheim, hvor 
PAØXMA boede. PAØXMA, der er meget aktiv på 2 m, har kørt 
28 lande, og er nu begyndt at interessere sig for EME. -  Vi var 
også et smut i Tyskland og besøge DB2BX, Peter med alle 
venner, der var indbudt til lejligheden. -  Vi skulle hilse alle 
VHF-UHF amatører i Danmark og sige, at man var meget 
interesseret i at køre OZ-stn. Mange PAØ-amatører er QRV i 
aktivitetstesterne.

AGCW-DL VHF CW contest.
CW aktivitetsgruppen i DL arrangerer følgende VHF CW tester: 
Deltagere: Alle licenserede amatører i Europa.
Dato- GMT: QRG:
Lørdag 24. ju n i ’78 1900-2400 144,000-144,150 MHz 
Lørdag 23. sep t.’78 1900-2400 144,000-144,150 MHz 
Call: CQ AGCW test.
Katagorier: A = Under 3,5 W output.

B = Under 25 W output.
C = Over 25 W output.

Rapport: RST + QSO-nummer begyndende med 001, katagori 
samt QTH locator. Eks.: 579001 /B/EQ25C.
Points: QSO katagori A med katagori A = 9 points.

QSO katagori A med katagori B = 7 points.
QSO katagori A med katagori C = 5 points.
QSO katagori B med katagori B = 4 points.
QSO katagori B med katagori C = 3 points.
QSO katagori C med katagori C = 2 points.

QSO med stationer der ikke afgiver komplet contestrapport, 
giver kun 1 point og ingen multi-points.
Multipoints: Hver ny QTH loc. felt (EQ) tæller 1 multipoint (incl. 
egen). Hvert nyt land giver dig yderligere 5 multipoints (incl. 
eget land).
Slutsum: Summen af QSO-points gange summen af multi- 
points.
Logs: Sendes senest den 31. oktober 1978 til: Edmund Ramm, 
DK3UZ, P. O, Box 38, D-2358 Kaltenkirchen, W. Germany.
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Stationen PA0 XMA med FT221 + PA med QQE06/40.

Aurora. (OZ8SL)
OZ8SL har kørt følgende på aurora (144 MHz): 22. marts: 
SM3AXV/3 (GX56b) og OH2NX (MU27g). 4. april: UR2HD (LS), 
SM1BSA (JR). SM3HAS (IX79d), OH3TE/4 (NV42C), OH3PF 
(LV), SK4DE (HT) og SM3GHD (GW70e). Hørt beacon GB3LER 
(ZU65f).

Auroraåbningen den 4. april omfattede også 432 MHz. OZ7IS 
rapporterer, at han kørte SM4FXH (GU79j), hørte SM3AKW 
(IW30e) samt flere SMØ- og SM5-stationer.

OZ9NI havde QSO med SM4FXH og SM3AKW. Endvidere 
forlyder det, at OZ1AXL i Herning hørte aurora-signaler på 70 
cm.

Reference-data vedr. Oscar 8.
Omløb nr. År/Md./Dg. Tid Z Ow
981A 78 05 15 0102 5 4.3
981A 78 05 15 0102 54.3
995A 16 0107 55.6

1009A 17 Må ej envendes
1023A 18 0118 58.2
1037A 19 0123 59.5
1051J 20 0128 60.8
1065J 21 0134 62.1
1079A 22 0139 63.4
1092A 23 0001 38.9
1106A 24 Må ej anvendes
1120A 25 0011 41.6
1134A 26 0017 42.9
1148J 27 0022 44.2
1162J 28 0027 45.5
1176A 29 0032 46.8
1190A 30 0038 48.1
1204A 31 Må ej anvendes
1218A 78 06 01 0048 50.7
1232A 02 0053 52.0
1246J 03 0059 53.4
1260J 04 0104 54.7
1274A 05 0109 56.0
1288A 06 0114 57.3
1302A 07 Må ej anvendes
1316A 08 0125 59.9
1330A 09 0130 61.2
1344J 10 0135 62.5
1358J 11 0140 63.8
1371A 12 0002 39.3
1385A 13 0008 40.7
1399A 14 Må ej anvendes

Ovenstående data er beregnet på grundlag af oplysninger 
modtaget fra AMSAT Danmark. OZ8SL.

D e r ilr v n  antenne-tuners

DENTRON fabrikerer endvidere MLA-2500 PA-trin (2 kW), MLA-1200 PA-trin, 160-10AT Super Tuner, 
80-10AT Tuner, MT-2000A Antenne Tuner og Wattmetre. -  Rekvirer DENTRON-kataloget.

Vy 73, OZ4SX, Svend

LønstrupN O R A D -------- -------  08-96 01 88l l X / l  i r t t /  9800 H jørring

MT-3000A
SUPER antenne-tuner, 3 kW kapacitet. T ilkobling af 
5 antenner samt by-pass med omskifter på front. 
Indbygget 250 W dummyload. 2 indbyggede Watt
metre. Matcher coax, random wire og balanceret. -  
Pris incl. moms .............................................  3.765,00

Jr.
Kontinuert tun ing 1,8-30 MHz, relativ outputmeter 
indbygget. 300 W kapacitet. Indbygget balun. Inputs 
fo r coax, random wire og balanceret 75-660 Ohm. 
M obilbojle medfølger.
Pris incl. moms ................................................. 925,00
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Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen, 
Emdrup Banke 22, DK-2100 København 0.

Diplomer.
EDR’s SWL-aktivitets-diplomer er med til at forøge aktiviteten 
og skærpe interessen. Jeg skal her beklage, hvis der har været 
forsinkelser m.h.t. fremsendelse af diplomerne. -  Diplomet 
koster kr. 5,00, det har jeg ikke sagt før. løvrigt kan reglerne fås 
ved henvendelse til DR-lederen. -  Først skal man have sved på 
panden, siden skal man betale for det -  det må siges at være 
rimeligt. Overskud går til EDR's Hjælpefond.

Jeg har idag (16 april) modtaget diplomerne fra OZ9XM, så 
nu skulle det være FB. For god ordens skyld, status og revision 
offentliggøres her at:
Europa-diplom er udleveret til 9 DR-amatører.
Afrika-diplom er udleveret til 4 DR-amatører.
Amerika-diplom er udleveret til 5 DR-amatører.
Asien-diplom er udleveret til 5 DR-amatører. 
Oceanien-diplom er udleveret til 2 DR-amatører.

Ved overdragelse af diplomerne manglede følgende at blive 
offentliggjort i OZ:
Europa kørt af:
OZ-DR 1967, Claus Rasmussen, 35 DXCC-områder.
OZ-DR 1921, Joe Andre, 40 DXCC-områder.
OZ-DR 1681, Poul Erik Sørensen, 46 DXCC-områder.
OZ-DR 1239, Willy H. Andersen, 36 DXCC-områder.
Afrika kørt af:
OZ-DR 1239, Willy H. Andersen, 21 DXCC-områder.
Amerika kørt af:
OZ-DR 1239, Willy H. Andersen, 20 DXCC-områder.
Asien kort af:
OZ-DR 1963, Jay R. Niemelå, 20 DXCC-områder.
Oceanien kørt af:
OZ-DR 1909, Flemming Nielsen, 15 DXCC-områder.

Tillykke til alle. Det er herligt med sådan aktivitet, det er god 
reklame for SWL/DR-arbejdet.

Telefon-QSO, eller hvad?
OZ-DR 1681, Poul Erik kontaktede mig pr. telefon forleden, og 
vi fik en vældig hyggelig sludder om alt fra antenner til diplo
mer. Poul Erik foreslog mig, at jeg satte mit telefonnummer i 
SWL-spalten, han mente, der ville komme flere reaktioner. Jeg 
har gumlet lidt på det og er kommet frem til følgende, efter en 
moden overvejelse. -  Jeg sætter ikke mit telefonnummer i OZ. 
Det må siges at være et klart standpunkt. -  Årsagen er den 
ganske enkle, at jeg også har et privatliv og en familie at tage 
hensyn til. derimod vil alle, der bare viseren smule interesse for 
vor arbejde og spalte ved f.eks. at skrive og give sig tilkende, få 
mit telefonnummer, det mener jeg er fair snak.

Har du noget til SWL-spalten, er det bedst for både dig og 
mig, at have et skriftligt underlag for, hvad der kommer i spal
ten. Ved en telefon-QSO, der evt. skal refereres i OZ, kan der 
opstå misforståelser.

Jeg er ikke negativ m.h.t. mit telefonnummer, men jeg mener, 
også du bør gøre en aktiv indsats.
Hørt i OZ-land.
Poul Erik fremsatte også tanken om en månedlig rubrik i SWL- 
spalten, der skulle omhandle særlige eftertragtede lande, hørt 
af DR-amatører i OZ-land. Den har tidligere været fremsat af 
bl.a. OZ-DR 844, Per, så lad os bare kaste tanken ud til debat. 
Efter min opfattelse skulle rubrikken indeholde følgende: Call- 
sign., time (GMT), RS/T frekvens, dato og sendetype, eventuel 
med angivelse af QSL-oplysninger o.lign. -  hvad mener du? 
Jeg må dog forbeholde mig retten til en finsortering, hvis det 
viser sig, at det strømmer ind med rapporter. Der skal også 
være plads til andet stof.

Senere, når vi har fået udarbejdet nogle faste retningslinier 
for rapportering til »hørt i OZ-land«, kan der måske blive tale 
om en contest på grundlag af indkomne oplysninger.

Litteratur.
Poul Erik var som nævnt i snakkehjørnet og rystede ideer ud af 
ærmet. Han var opsat på, at vi kunne fortælle hinanden om for
skelligt radiolitteratur, dansk som udenlandsk. Ideen er her
med givet videre. Jeg mener dog, inden vi starter alle aktiviteter 
op, at vi mere og mere nærmer os en DR-QTH-liste, fordi vi af 
kommunikationshensyn er afhængig af en sådan liste.

Hvad mener du?
Nu og ved tidligere lejligheder er der kastet ideer på bordet. 
Kom med din mening, du kan i det mindste komme med et 
bedre forslag.
Hvad mener du om en SA-SWL-C?
Hvad mener du om en QTH-liste?
Eller hvad med »hørt i OZ-land«?
Skal vi have en QSO-bog? -  Det mener OZ.DR 1044, Eivind. 
Hvis du ikke har hørt fra mig. er det fordi, jeg ikke har modtaget 
d it brev.

Diplomer.
Mange lytteamatører jager diplomer, flere end jeg i første 
omgang troede. Poul Erik havde ogsåen mening om diplomer. 
Han fremførte, at jeg burde fortælle noget mere om diplomer.
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BRS 32388 lytterapport til OZ4RP (velvillig udlånt af OZ4RP, 
Bent) kan nok give dig nogle ideer til dit QSL-kort.
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Det mener jeg ikke, for jeg har flittig t læst OZIWL's Ilnier i hver 
eneste OZ. DIPLOMMANAGER gor et meget stort og godt 
stykke arbejde, og hvis du virkelig læser OZ1WL, Tage’s linier, 
så vil du se, at han har mange gode SWL-diplomer med og altid 
nævner, hvad der også kan søges af SWL.

Det du skal gøre, er at støtte OZ1WL i hans arbejde, og det 
gør du ved at sende ham de informationer om diplomer, der 
ofte sidder påklæbet QSL-kort. Hvis du får kendskab til diplo
mer, så skriv til OZ1WL og hjælp ham i hans arbejde.

Nye lyttere kan blive konverteret til DR-nummer.
Ønsker du at kaste dig ud i lyttearbejdet og samtidig blive 
registreret som lytteamatør, skal du skrive til EDR's forret
ningsfører, se adresse forrest i bladet, så får du et DR-nummer 
og samtidig kan du blive identificeret af alverdens amatører, 
som hjemmehørende i OZ-land. -  Held og lykke, velkommen til.

Opsøgende arbejde.
Torsdag den 6. april rykkede SWL-spaltens redaktion tasterne 
af skrivemaskinen og tog på besøg hos OZ4RP, Bent. Jeg ved 
ikke hvor mange, der kender Bent, men for redaktøren af denne 
spalte var det en uforglemmelig oplevelse. Bent har været 
sengeliggende i 25 år. Han lider af muskelsvind, en arvelig

sygdom, som to af hans brødre også har. Kaj og John, Radio 
Peter s brødre, er ikke radioamatører, men virker som hen
holdsvis QSL-manager, diplomansøger og log-controller. De 
kender alverdens prefix, ved alt om diplomer, QSL-kort og fre
kvenser. De kunne blive dygtige SWL’s, men som Kaj sagde: 
»Det kan ikke nytte noget, vi løber med alle diplomer, vinder 
alle contest og gør dybe indhug i alverdens QSL-kort -  lige 
med undtagelse af JT-QSL,forman kan ikke modtage JT-land i 
Valby«. (SRI, det er i Emdrup).

Bent underholdt med alle de QSO'er, han havde haft og 
præsenterede mig for to forskellige former for QSL-kort -  
noget jeg aldrig havde set før. Det første QSL-kort viste sig at 
være fra 3 OZ-amatører (1 lic. og 2 DR-amatører), de havde 
aldrig, efter hvad der fremgik af deres kort, hørtOZ4RP. Kortets 
tekst: »Send 3 QSL-kort og der bliver sendt vore«, underskre
vet af 3 personer, som jeg vil opfordre til at sende OZ4RP en 
lytterapport med brugbare data.

Bent var, som alle andre også ville være, ked af at få den slags 
QSL. Nu er han ikke sådan til at slå ud, han fandt straks noget 
mere positivt. Nemlig verdens bedste lytterapport, den kommer 
fra BRS 32388, Nick Bainbridge, Glasgow. Se selv på forrige 
side.

Logbog/QSL-log.

QSL-log for
OZ-DR 1815

QTH
Copenhagen

P refix / Country
DF/GERMANY

C ontinent
Europe

Prefix
DF

IT U -zone
18

Period C O -zone
14

leport no. 
(00000)

Date
DDMMYY

T im e
GMT

Freq
MHz

M ode QSL to  (sent) 
C allsign + RST

QSO
Partner + RST

QSL to  (sent) 
QTH

QSL to  (sent) 
N am e

QSL
RST

(m y)

O’
sent

5L
rcvd

1 05963 270677 1946 28 CV DF1MD 559 DM2ALA Augsburg Volf 579 250777 300378

2 03586 180775 1015 14 CV DF2KR 589 UK5QBE Aachen Gred 589 210775 060477

3 05912 120677 1156 21 CW DF3RQ 529 VA4UFS Regensburg Hans 579 310178

4 06016 160677 1208 7 CV DF4FQ 599 0K2PFV Darmstadt Kurt 589 250777

5

6

7

8

9

0

S 06817 251277 2111 3.5 CV DF2ZX UB5JDB - - 569 310178

S

S

1977

C ontrol o f P refix-no .

D ate A n s . 1

Hvad du skal bruge den plads til,ia,det
D ate Ans.qi, 1

det var et særligt prefix.

C ontro ller EJJ 1978

For at kunne holde kontrol med hvilke stationer du har aflyttet 
og sendt QSL-kort til, er ovenstående en af mulighederne. Du 
har hele tiden en kontrolmulighed på callsign og prefix, og kan 
undgå at sende flere QSL-kort til samme station.

Log-listen taler sit eget sprog. De oplysninger, der fremgår af 
listen, er efter min opfattelse de mindstekrav, man kan stille til 
en log-liste.

Det var alt. Husk stof til OZ/SWL-spalten skal være hos 
undertegnede senest den 15.1 måneden. Alle andre breve, fore
spørgsler og ideer kan sendes hele døgnet rundt.

Best DX cuagn or på genskriv.

Hold »spillen« i kog. 
Vy 73 OZ-DR 1815, Eigil.
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M U L T I-2700

K a n  s e s  og h ø r e s  i v o r  f o r 
r e t n i n g  d a g l i g ,  k o m  i n d  t i l  
o s  og  l a d  o s  o v e r b e v i s e  d i g  
o m , a t  " d e n  e r  b a r e  s a g e n " .

K r .  6 . 0 8 3 , 0 0  i n c l .  m o m s

R i n g  og  f o r l a n g  v o r t  k a t a l o g  
o v e r  h e l e  F D K ' s  p r o g r a m  .

MIMAX RADIO
N o rre b ro g a d e  2 2 6  2 2 0 0  K o b e n h a v n  N.
T lf. 0 1 -8 3  14 11 G iro  9 1 3 6 0 8 8M l

i
/  Redaktion: OZ1QF, Helmuth Christensen, Smedegade 1 

/  6270 Tønder, tlf. (04) 72 21 51.

St. fynske rævejagt 1978.
De fynske ræve indbyder hermed til St. fynske rævejagt, som 
afholdes i week-enden den 3.-4. juni.

Modested/camping: Å-camping ved Åkrog bugt. Der er 
hytter i begrænset omfang. Bestilling af disse ved henvendelse 
til campingpladsen, tlf. (09) 74 10 03.

Kort: Samme som sidste år. Tommerup nr. 1312, 1:50.000. 
Kortområde: Hojre overste hjørne ved Ravnebjerg, koordinat 
38/80. Venstre overste hjørne ved Lungehoj, koordinat 38/61. 
Hojre nederste hjørne ved Brobyværk, koordinat 22/80. Ven
stre nederste hjørne ved Sønderby, koordinat 22/61.

Ræve-sendetid: Ialt 2 + 4 ræve. Lørdag kl. 21.00-00,04. 
Sondag kl. 9,00-12,04.

Instruktion: Tvungen fremmode kl. 20,00 og kl. 8,00 på cam
pingpladsen.

Af hensyn til præmierne skal tilmelding ske senest sondag 
den 28. maj til OZ3QQ, tlf. (09) 10 35 45 eller OZ1LD, tlf. (09) 
31 31 18.

På gensyn ved de fynske ræve.

★ ★ ★

En af ICOM-stationerne:

IC 245E
m / FM, USB, CW, vilkårlig afstand 
mellem RX og TX, variabel 144.0- 
146.0 MHz, 12 VDC, incl. mobilbe
slag, m ikrofon, ophæng og stor 
engelsk manual.

Kr. 4.495,00
Alle priserer incl. 18% moms.

GODE DEMO-TILBUD - alt som nyt!
30 dages garanti -  8 dages ombytningsret til nyt.
HF modtager med FM SATELLIT 2000 ..................... 2.595,00
VHF/UHF modtager LAFAYETTE Guardian 7700 . . .  995,00
ICOM 22 A VHF, 23 kanaler, 5 bestykket ...................  1.595,00
ICOM 245 E VHF, FM, CW, USB, 144-146 MHz ........ 3.900,00
ICOM 240 VHF/FM, alle frekvenser ........................... 2.195,00
KP 202 VHF, 6 kanaler bestykket ............................... 1.095,00
MULTI 7 VHF, 23 kanaler, 1 bestykket ....................... 995,00
MULTI 8 VHF, 23 kanaler, 1 bestykket ....................... 1.395,00
SRC 828 VHF, 13 kanaler, 2 bestykket, med VFO . .. 2.295,00
AP 566 med betjeningsboks og højttaler, 4 m .........  200,00
ICOM 20 VHF, 12 kanaler, 6 bestykket .....................  1.195,00
PA-trin HF, 1200 W med power ..................................  1.695,00
PA-trin HF, 100 W (Argonaut) 12 VDC ....................... 1.195,00
LORENZ RTTY m. perf. + strim., TX + TTU .............  4.800,00
EUROPA B transverter HF/VHF SSB ......................... 1.095,00
KENWOOD TV 502 transverter HF/VHF ...................  1.595,00
KP 12 (kompressor) ...................................................... 395,00
ARGONAUT 509 HF, 5 bånd, 12 VDC ......................... 2.695,00
MULTI 2000 VHF/FM, USB, CW ................................. 2.595,00
-  og meget andet!
Vi fører bl. a. ICOM, KENWOOD og YAESU.

Nørregade 39, 3390 Hundested Telefon (03)33 90 80 (kl. 10,00-22,00)

wu~~
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Hoved bestyrelsesmed I.:
OZ3SH, Svend Hansen,
A. Nielsens Boulevard 25,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 93 23.

Amatørnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21. Stof sendes til 
OZ4KS, K. Sand, Edvard Griegs Gade 7, 4. th., 2100 Kbh. 0, tlf. 
(01) 29 32 85.

AMAGER

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

Siden sidst har afdelingen haft en fremgang, synes vi. Det gen
nemsnitlige antal fremmødte medlemmer er støt stigende. For 
at sikre en fortsat fremgang, er der to forudsætninger, som må 
opfyldes: For det første må vore programmer på mødeaftener- 
ne være afvekslende og kunne fange interessen. Hertil kræves 
medlemmernes hjælp, idet det er svært at blive ved med at 
finde programpunkter. Dette ikke sagt for at beklage os, men 
for at kunne gøre moderne så Interessante for så mange som 
muligt. Den anden forudsætning er, at interesserede radio
amatører kommer og deltager i arrangementerne så tit som 
muligt. Vi kan ikke alle komme hver gang, men de fleste af os 
kan jo nok lette os fra sofaen lidt oftere end vi gør.

Både gamle og nye medlemmer er velkomne om torsdagen 
på Strandlodsvej 17.

Program:
18. maj: Byggeaften. Det trækker lidt ud med RLC metret, men 
forhåbentligt bliver det færdigt inden ferien.
25. maj: Efterhånden har elektronikken indsneget sig alle ste
der i vor hverdag. Vi kan efterhånden ikke en gang sætte os ind
i bilen uden at være omgivet af elektronik. Vi har formået afde
lingens Georg Gearlosog multiekspert OZ1FQ, Frank til at sæt
te os ind i autoelektronikkens grundbegreber og mysterier.
1. juni: Byggeaften.
8. juni: OZ9JB forklarer om målinger på modtagere, specielt 
sammenlignende målinger, samt demonstrerer disse i praksis. 
Har du en modtager, som du er stolt af, så tag den med, og vl 
skal få pillet de griller ud af dig!
15. juni: Ferieafslutning med XYL/YL og kaffebord. Ikke et ord 
om radio, sådan da.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

GLADSAXE

Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, Christofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1BTS, Alex Poulsen, Højvangen 66, 2860 Søborg, 
tlf. (01)69 53 18.
Kass.: OZ1BWL. Frans Lorensen, Teglværksbakken 23,
2900 Hellerup, tlf. (01) 65 42 74.
Afd. girokonto: 4 25 18 73.
Program:
21. maj: Antenneaften med OZ7CH, fællesmøde med Køben- 
havnsafdelingen. Det foregår i Radioamatørernes Hus, Thekla- 
vej 26, København NV.

HVIDOVRE

Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Mode: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ8RU, Rubæk Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1 AJL, John Brask Sørensen, Strandvænget 24,
2100 København 0, tlf. (01) 29 55 10.
Postadr.: Postbox 14, DK-2650 Hvidovre.
Giro: 6 28 29 11, E.D.R., Hvidovre.

Som det vel efterhånden er sivet ind - ud, hvad ikke ønskes 
overstreges, var der generalforsamling i afdelingen den 11. 
april. Dette gav til resultat, at halvdelen af bestyrelsen blev ud
skiftet, så den nu består af repræsentanter for alle aldersklas
ser. Det er rart at se, at de helt unge Ikke er bange for at påtage 
sig et arbejde til gavn for afdelingen, jeg tør godt, på den øvrige 
bestyrelses vegne, tilsige Bental mulig støtte i hans virke for ju
niorerne.

Generalforsamlingen, der blev ledet med fast hånd og krafti
ge henstillinger af OZ3SH, behandlede adskillige emner i afte
nens lob med gode og saglige indlæg fra en veloplagt med
lemsskare.

Ikke mindst de, med spænding imødesete valg, foregik under 
en for Hvidovre afdeling særegen atmosfære, og til overraskel
se for mange, ikke mindst de implicerede.

Generalforsamlingen sluttede i fred og fordragelighed, hvor
efter man gik til kaffe med kringle på afdelingens regning. Kaf
fen var brygget af OZ6PK, der påstod, at han havde brugt 6 
pund kaffe dertil.

Den nye bestyrelse vil bestræbe sig på, at holde den standard 
afdelingen hidtil har haft, og hvis det er muligt, forbedreden.

En fuldstændig liste over den nye bestyrelse er udsendt sam
men med medlemsmeddelelserne for maj.

Programmet
for resten af sæsonen ser således ud: (ret til ændringer forbe
holdes.):
Tirsdag den 16. maj: Transistorteknik ved OZ8GG og OZ1AZW.
23. maj: Auktion i Studiekredslokalet, Claus Pedersens alle. 
Tirsdag den 30. maj: Af forskellige grunde er juni måneds klub
aften rykket frem til i aften.
Tirsdag den 6. juni: Besøg på Elektronikcentralen, Venligheds- 
vej 4, Hørsholm, hvor vi mødes ved indgangen kl. 19,30, du kø
rer ad Helsingørmotorvejen drejer af til højre og kører mod 
Hørsholm. Ca. 300 m fremme ligger Venlighedsvej til venstre. 
Da der kun kan være et begrænset antal deltagere, er tilmel
ding nødvendig, senest på klubaftenen den 30. maj. Der er mu
lighed for, at der opstilles noget målerej, således at medbragte 
filtrem . m. kan blive gennemmålt. Besøget ledes af OZ7CF. 
Tirsdag den 13. juni: Sommerafslutning. Herom mere i med
lemsmeddelelserne for juni.

Vy 73 de OZ8RU, Rubæk.

Hvidovrerepeateren.
Efter en del utilfredshed med Hvidovrerepeateren, vil en initia
tivudvalg forsøge at danne en repeatergruppe med det formål, 
at genetablere repeateden på den gamle frekvens, men med ny 
ansvarshavende og ny QTH.

Repeatergruppen, der skal være uafhængig af EDR's Hvid
ovre afdeling, men hvis medlemmer sammen med andre inte
resserede amatører selvsagt er velkomne.

Er du interesseret i at være med, kan henvendelse ske til: 
OZ1AZW, tlf. (01) 78 84 61 eller OZ8RU, tlf. (01) 49 05 87.
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Kredsarrangement 

Am atørudstilling og stor auktion
Traditionen tro inviterer Kobenhavns afdeling igen i år 
til AMATØRSTÆVNE i afdelingens lokaler »Radioama
tørernes Hus«, Theklavej 26, 2400 København NV, I da
gene lørdag den 27. maj og søndag den 28. maj.

UDSTILLINGEN åbnes lørdag den 27. maj kl. 9,00 til 
kl. 18,00 og fortsættes søndag den 28. maj kl. 9,00 til kl.
18,00.

Der vil blive udstillet et bredt udsnit af sendere og 
modtagere af i dag ligesom der bliver vist komponenter 
og antenner o.m.a.

Vi har inviteret samtlige annoncører fra OZ, der vil 
komme med det sidste nye indenfor radiokommunika 
tion.

AUKTIONEN begynder søndag kl. 11,00 og efter en 
lille pause fortsætter vi til alt er solgt.

Der er anmeldt noget meget fint grej, apparater og 
komponenter, brugt og nyt, så der skulle være en god 
mulighed for at få et godt køb med hjem.

EFFEKTER som ønskes solgt på auktionen, må være 
indleveret senest kl. 8,00 søndag morgen, og der vil 
være mulighed fo re t kort eftersyn fra kl. 9-10. Salgsbe
tingelser er afdelingens sædvanlige, 15 % til forenin
gen.

KLUBLOKALERNE er åbne for alle, og der vil være 
mulighed for at få øl og vand samt masser af kaffe og 
brød.

Koben havns afdeling ønsker alle fra fjern og nær vel
kommen med håb om at vi må få et par gode dage i sam
vær med amatørkammerater.

Vel modt til alle ønskes af
Københavns afdeling 

»Radioamatørernes Hus« 
Theklavej 26, 2400 NV.

KØBENHAVN

Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Møde: Hver mandag kl. 20.00, QSL-udlevering kl. 19.30-20.00. 
Fmd.: OZ6WR, Jørn Haugaard, Saven C 4, 2. sal, 2630 Tåstrup. 
Tlf. (02) 52 25 68.
Næstfmd.: OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovrevej 468, 1. sal tv., 
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Sekr.: OZ1SZ, Einar Schmelling. Æblevej 16, 2400 NV, 
tlf. (01)87 42 41.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9 2000 F. tlf. (01) 
87 49 02.
Afd. girokonto: 5 05 97 55.

Siden sidst.
20. marts havde vi besøg af OZ8O, som er ivrig CW-amatør. Erik 
fortalte om hvordan den nye amatør kom igang på HF og har 
forhåbentlig fjernet frygten, som mangen nybegynder trods alt 
har, når han lytter til de skrappe drenge, så fat mod og gård
pumpe og gå i gang før du glemmer, hvad du har lært.

3. april havde vi klubaften med film, så nu er det din egen 
skyld hvis du ikke ved alt om måne og satellitter.

10. april fortalte og demonstrerede OZ9SN wire-wrapping, 
noget ukendt for mange, men sikkert ikke noget der er egnet til 
amatørarbejde.

17. april var ca. 60 amatører samlet for at høre et interessant 
foredrag af OZ6AX, Axel fortalte med sit tørre lune om hvordan 
man klarer sig som amatør når man er blind. Axel holdt tilhører
ne i ånde og vi håber med ham, at hans lille nødråb tilsidst, må 
blive hørt, nemlig at VTS må blive sat på blindskrift.

Vi er nu blevet helt færdige med vort nye bibliotek, så nu er 
det muligt at finde alle mulige tidsskrifter og håndboger og sid
de ugenert i et hyggeligt lokale og studere dem. OZ9SN har 
også fået bragt orden i vort nye depot, så aflæg ham et besog i 
kælderen, det kan jo være han har noget af det du går og mang
ler, og hvis du har noget overflødigt grej, så tag det med, mulig
vis går en af dine kammerater og søger netop det.

Til morseprøve I afdelingen har følgende bestået: OZ1ADP, 
OZ1AVB, OZ1CAP, OZ1CGO, OZ1CGU, OZ1CJZ, OZ1CMK, 
OZ1DLM, OZ1DNN. OZ1EBF, OZ1EBJ, OZ1ZB, OZ4HP, OZ5IY 
samt John Jensen. Vi ønsker til lykke, og gør opmærksom på 
SAC-testen, hi.

Program:
15. maj: Intet møde. 2. pinsedag.
17. maj: Morseprøve for selvstuderende, alle velkomne.
17. maj: Italieneraften, vi snakker S.T.A. 78, og håber at se med
lemmer fra andre afdelinger, så vi kan drøfte det store arrange
ment.
19./20. maj har ungdomsudvalget inviteret interesserede sko
leelever til at se afdelingen og få at vide hvad radioamatører er.
21. maj: OZ7CH er i byen, og vil gerne stille sig til rådighed for 
enkelte amatører med helt konkrete antenneproblemer, In
teresserede kan melde sig til Hanne, OZ1CID.
22. maj: OZ’s antenneekspert OZ7CH kommer og fortæller om 
antenner, fællesmøde med Gladsaxe afd.
27./28. maj: Amatørstævne, se under kredsarrangementer.
29. maj: OZ5ER kommer med en LASER, fortæller og demon
strerer.
5. juni: Det er lykkedes at få fat i afdelingens største løgnhalse, 
som kommer og fortæller sandfærdige historier. (Præmie til 
den bedste).
12. juni: Afslutning før ferien. Vi håber det nu er blevet varmt 
nok, så vi kan få slået katten af tønden, senere hygge med 
punch.

Vy 73 de OZ4KS. Kaj.

Nyt om S.T.A. 78.
Den 13. april holdt vi Italieneraften i Radioamatørernes Hus, 
hvor vi havde inviteret interesserede fra andre afdelinger, flere 
var forhindrede, da de selv havde mødeaften, derfor gentager 
vi mødet den 17. maj, og håber så at rigtig mange vil møde op.

Vi er støt på mange problemer undervejs, men den slags er jo 
til for at overvindes og det vil sikkert også lykkes for os. De
sværre kunne det ikke lade sig gøre at komme ind i Tivoli, som 
italienerne havde håbet, så nu forhandlervi med »Bakken«s le
delse om at få lov at sætte et telt op derude. Indkvarteringen af 
vore gæster er i orden, det endelige antal blev 65, heraf 22 ama
tører. Sidstnævnte vil på hele turen og under opholdet i Køben
havn være QRV på 2 og 20 meter. OZ5RO som var med på mø
det, lovede at spørge HB om der kunne bevilges penge til en re
ception for italienerne.
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Speciel Tivoli Diplom 1978 (S.T.A./78).
Pas for broderskab.
S.T.A./78 udstedes i anledning af radioamatørerne i Tivoli's 
automobilekspedition til København.

Det er et broderskabspas, som medens det indvier broder
skabet mellem de to byer's radioamatører samler dem til an
strengelse til fordel for UNICEF for nødlidende børn i hele ver
den.

Passet S.T.A./78 indeholder UNICEF s budskab til fordel for 
de 900 millioner børn, der skal hjælpes, og forpligter alle, der 
får det til at gentage dette budskab til flest mulige radioamatø
rer, hvor de end befinder sig.

Det er værd at precisere, at budskabet overlades kun til de ra
dioamatører, som vil forpligte sig til for deres vedkommende at 
give det videre til andre og disse bør yderligere gentage det. 
SWL-stationer der får det, bedes venligst udbrede budskabets 
mening på den samme måde til venner og bekendte.

Stationerne vil bruge special-kaldesignalet IØONU. 
Betingelser:
Tidspunkt: 0600 GMT 24/7 1978 til 1800 GMT 14/8 1978.
Programmet vil være følgende:

1. 24/7 mandag: Tivoli (I) - Milano Nord (I).
2. 25/7 tirsdag: Milano Nord (I) - Basel (CH).
3. 26/7 onsdag: Basel (CH) - Strassbourg (F).
4. 27/7 torsdag: Strassbourg (F) - Kassel (D).
5. 28/7 fredag: Kassel (D) - Hamburg (D).
6. 29/7 lørdag: Hamburg (D) - København (DK).
7. 30/7 søndag: København (DK). Opstilling af stationer.
8. 31/7 mandag: København (DK).
9. 1/8 tirsdag: København (DK).

10. 2/8 onsdag: København (DK).
11. 3/8 torsdag: København (DK).
11. 3/8 torsdag: København (DK) og Helsingborg (S).
12. 4/8 fredag: København (DK).
13. 5/8 lørdag: København (DK).
14. 6/8 søndag: København (DK).
15. 7/8 mandag: København (DK).
16. 8/8 tirsdag: København (DK). Afmontering af stationer.
17. 9/8 onsdag: København (DK) - Hamburg (D).
18. 10/8 torsdag: Hamburg (D) - Kassel (D).
19. 11/8 fredag: Kassel (D) - Nürnberg (D).
20. 12/8 lørdag: Nürnberg (D) - Innsbruck (A).
21. 13/8 søndag: Innsbruck (A) - Verona (I).
22. 14/8 mandag: Verona (I) - Tivoli (I).

Sendetyper:
20 m SSB: 14.180-14.200 MHz.
20 m RTTY: 14.080-14.100 MHz.
20 m CW: 14.000-14.100 MHz.
2 m FM: 145.500-145.575 MHz.
2 m SSB: 144.200-144.400 MHz.

Nodvendige points:
Mindst 3 points.

Pointsberegning:
1 point for forbindelser med stationer, der sender fra Køben
havn.

2 points for forbindelser med ekspeditionens mobil-statio- 
ner eller ekspeditionens opstillede stationer på de forskellige 
overnatningspladser.

2 points for forbindelser med Jolly-stationer, der sender fra 
Tivoli (Italien) eller fra København og som vil bruge speciel- 
kaldesignalet IOONU.
Bemærk:
Forbindelserne skal være foretaget på forskellige dage og kun 
1 forbindelse med en Jolly-station tæller med.
Alle radioamatører og SWL’s der ønsker at modtage Pas
S.T.A./78 må indsende fotokopi af loggen underskrevet af an
søgeren, og QSLforeen af forbindelserne vedlagt 1 dollar el ler 
6 IRC. QSL-adresse: A.R.I. Sezione di Tivoli, P. O. Box 6, 
00019 Tivoli (Roma), Italia.

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

HELSINGØR

Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8QD, Jørgen Dragø, Krøyersvej 19,3000 Helsingør.

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

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

BORNHOLM

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

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Mode: Onsdag 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.

Program:
Onsdag den 24. maj: Er du tilfreds med EDR Østbornholms 
arbejde? -  En aften hvor bestyrelsen står for skud, og hvor 
medlemmerne kan komme med ris og ros.
Onsdag den 31. maj: Almindelig klubaften i CQ.
Onsdag den 7. juni: Afslutning på vinterens aktiviteter. 
Onsdag den 14. juni: Sommerferie frem til 1. august. I sommer
ferien er der hver onsdag hyggeaften i CQ, hvor vi igen i år reg
ner med mange besøgende.

P.b.v. OZ1CSI, Eigil.
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Hovedbestyrelsesmed I.:
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.

HOLBÆK

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

KALUNDBORG
Lokale: Kælderen under DSB's godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 Kalundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1 Wl, Åge Hougård, Set. Olaigade 9, 4400 Kalundborg. 
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.

KORSØR
Mode: Månedligt i vinterhalvåret.
Fmd.: OZ6WB. Billy Børjesson, Skovridergårdsvej 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: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave,
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Brøderup.
4733 Tappernøje.
Kass.: OZ1DTS, Jan Poulsen, Klodskov, 4800 Nykøbing Fl.
Afd. girokonto: 6 25 98 55.

Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 22. maj. - 
Dagsorden Ifølge vedtægter.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Mød talrigt op, så I kan få indflydelse på, hvad der skal ske i 
afdelingen i næste mødesæson.

Mandag den 19. juni afholdes den årlige auktion. Sælgere 
kan allerede nu henvende sig med effekter til denne dag.

Vy 73 de OZ8NZ, Ole.

NAKSKOV

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

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ8VN, Vagn Nielsen, Åderupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ8NU, Preben Hemmtngsen, Tjørnevej 2, Fensmark, 
4700 Næstved.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.
Tirsdag den 18. april blev der afholdt generalforsamling i klub
ben, hvilket gav følgende sammensætning af bestyrelsen: 
Formand OZ8VN. Kasserer OZ1BUZ. Sekretær OZ3WD. Besty
relsesmedlemmer OZ7YX og OZ3FC. Suppleant OZ5IQ.

Lørdag den 21. maj afholdes der forårsfest i klubbens loka
ler. Ca. 30 af vore tyske radioamatør-venner fra Lübeck og 
Travemünde deltager i festlighederne i forbindelse med deres 
week-end besøg.

Indtil bestyrelsen har fastsat et program for den kommende 
tid, afholdes der almindelig klubaften hver tirsdag.

Vy 73 de OZ8VN. Vagn.
ODSHERRED

Lokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 12,
4500 Nykøbing Sj.
Mode: Hver fredag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandsvej 14.
4500 Nykøbing Sj., tlf. (03) 41 17 11.
Sekr.: OZ1CRL, Jørgen Dudahl-Lasson, »Skillerhuset«, 
Strandhusene. 4500 Nykøbing Sj.
Kass.: OZ-DR 1583, Ebbe Jacobsen, Østre Lyngvej 63,
4500 Nykøbing Sj.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mode: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jørgen Kristoffersen, Roskildevej 135,
3600 Frederikssund, tlf. (03)31 55 54.
Kass.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Fløng, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.
Afdelingens postbox: 103, 4000 Roskilde.

Holbæk- 
motorv ej

Tølløse

Kirke Hvalsø

OstediG v ld e n /ø v e s  H o j 

Restaurant A

St. Mer!øse

fjystrufr

Restaurant

Vestmotorvei

SPORVEJ SMUSEET 
SKJOLDENÆSHOLM

RINGSTED
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Den 30. marts var dagen, som en mængde amatører så hen til. 
Auktionen i Roskilde afd., hvor amatører myldrer til fra nær og 
fjern, dels for at få byttet noget radiogrej, og dels for at opleve 
OZ2UD, Ernst som auktionarius. Af »prominente« gæster kan 
nævnes OZ1AYA, Svend, som vi alle kender fra Ringsted re- 
peateren.

St. Bededagsaften i afdelingen er nu konstateret som en 
tradition med et godt underholdningsprogram for hele familien 
-  alle fremmødte. Bringer derfor en speciel tak til aftenens 
underholdere OZ2UD, Ernst og OZ1DON, Arne.

Program:
18. maj: Klubaften.
25. maj: Månedens foredrag. Bensø Print vil fortælle om sine 
produkter.
1. juni: Mekanisk arbejde.
8. juni: Klubaften.
15. juni: Klubaften. De sidste forberedelser inden vor familie
udflugt.
Lørdag den 17. juni: Vi mødes på parkeringspladsen ud for 
Sporvejsmuseet kl. 10,00 medbringende madkurv og godt 
humør. Skulle det på trods af det fine kort alligevel lykkes at 
fare vild, er der hjælp at hente over Ringsted repeateren eller 
145,500. Af hensyn til rundvisere bedes man foretage tilmel
ding til bestyrelsen -  enten telefonisk eller benytte listerne i 
afdelingen.

Vy 73 de OZ8JK, Jørgen.

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

SORØ

Call: OZ8SOR
Lokale: Banevej 30, Sorø.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ2WN, Bent Nielsen, Enghavevej 1, 4180 Sorø, 
tlf. (03) 63 26 93.
Kass.: OZ4NO, Niels N. Olsen, Bredahlsvej 3, 4180 Sorø, 
tlf. (03) 63 16 76.

Hovedbestyrelsesmedl.: 
OZ6MI. Per M Andersen, 
Kirkegyden 4, Avnslev, 
5800 Nyborg

NYBORG

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

ODENSE

Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 90 (indgang fra Roersvej).
Mode: Hvor intet andet anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AMB, Finn Hetebrugge, Skrænten 19, 5270 Odense 
Kontingent er kr. 50.00 pr. halvår.
Pensionistkontingent er kr. 20.00 pr. halvår.

Program:
22. maj: Klubaften og derefter sommerferie.

Den 10. april afholdt vi ordinær generalforsamling. Forman
den og kassereren ønskede ikke genvalg, og da der kun var 
modt ca. 17% af afdelingens medlemmer, besluttedes det at 
ophæve generalforsamlingen med efterfølgende ekstraordi
nære generalforsamling. Denne ekstraordinære generalfor
samling er i skrivende stund endnu ikke blevet afholdt, så der 
kommer referat i næste nummer af OZ. OZ1AMB står derfor 
stadig som formand (benærk ny adr.) indtil videre.

Er der nogle medlemmer der har særlige ønsker m.h.t. vin
terhalvårets program, bedes dette meddelt bestyrelsen (vi skal 
jo snart have lagt programmet, Hil).

Vy 73 de OZ3QY, Jan.

SVENDBORG

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

Generalforsamling afholdes den 27. maj i klublokalet. Dags
orden iflg. vedtægterne.

Vy 73 de OZ9EG. EU.

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

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

Program:
Onsdag den 24. maj afholdes ordinær generalforsamling kl.
20,00 påThomashus Kro. Alle opfordres til at give mode.

Vy 73 de OZ1DHQ. Per.

274 OZ MAJ 1978



NORDALS ÅBENRÅ
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Mode: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCY, Birger Knudsen, Snerlevej 4, Havnbjerg,
6430 Nordborg.
Kass.:. OZ5WV, Chresten Bonde, Turovej 17, 6430 Nordborg. 

Program:
18. maj: Månedsmøde. Debat om klubhuset, såsom almindelig 
vedligeholdelse af lokale, eftersyn af antenner m.m. Mød op! 
25. maj: Klubaften.
1. juni: Klubaften.
8. juni: Klubaften.

Torsdag den 20. april blev der afholdt generalforsamling. 
Mødeprocenten var høj, ca. 75% (d.v.s. 11 af de 16 betalende 
medlemmer var mødt op), og OZ9QQ var gæst.

Dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent, det blev OZ1QA. -  Pkt. 2: 
Formandens beretning. OZ2EQ berettede om de »få« ting, der 
skete i det forløbne år. -  Pkt. 3: Kassereren fremlagde regn
skabet, revideret af OZ1QA og OZ6HY. Regnskabet blev god
kendt (også køkkenets regnskab). -  Pkt. 4: Idet OZ8ZG ønskede 
at fratræde posten som kasserer, blev OZ5WV valgt i hans sted, 
og OZ1CCE blev suppleant. -  Pkt. 5: Valg af 2 revisorer. Her 
faldt valget på OZ1QA og OZ1CCW. -  Pkt. 6: Eventuelt. Der var 
ikke fremsat nogen forslag. -  Man blev enige om, at der i nær 
fremtid skal males vinduer m.m. i lokalet.

Som bekendt har EDR fået lavet en jubilæumsplatte. OZ9QQ 
medbragte den sidste (¡øvrigt nr. 423), og man enedes om at 
kobe denne, og besluttede at den ikke må benyttes som aske
bæger. OZ8ZG meddelte, at han havde sendt en medlemsliste 
til QSL-centralen, hvorefter diverse QSL-kort vil blive sendt til 
klubbens adresse. -  Klubben har en del surplusgrej, som vil 
komme på næste auktion, hvor vi håber at flere vil mode op. -  
Kassereren meddelts, at der pr. 1. april var 16 betalende med
lemmer, men vi er så optimistiske at tro, at medlemstallet stiger 
efter licensproven i maj måned.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt auktion over 
diverse surplusgrej med OZ9QQ, der på en meget professionel 
måde fik priserne i vejret, hans indsats gav kr. 517,- i kassen.

Vy 73 de OZ1CCY, Birger.

SØNDERBORG
Lokale: Sønderborg Teknikum.
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Fr. Christiansvej 3,
6440 Augustenborg, tl. (04) 47 16 85.
Kass.: OZ1DYQ, Hans Henrik Mørkehøj, Pilevænget 1,
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 55 98.
Sekr.: OZ6AQ, Hans Werner Carlsen, Sejrsvej 94, Rinkenæs, 
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 21 90.

På generalforsamlingen i marts skete der følgende ændringer i 
bestyrelsen: OZ1DYQ blev kasserer i stedet for OZ4LS, og 
OZ6AQ sekretær i stedet for OZ3GY. Af tidsmæssige grunde 
ønskede disse at fratræde. Vi siger dem tak for deres arbejde i 
bestyrelsen.

Som byggeaktivitet i klubben er foreslået en 500 MHz fre
kvenstæller eller en 70 cm FM-transceiver.

Program:
16. maj: Demonstration af SSTV ved OZ6AQ.
21. maj: Rævejagt kl. 10-11,30. Start fra Kryb-i-ly i Sondersko
ven.
30. maj: Orientering om teletekst ved Svend Dyhr.
4. juni: Rævejagt.
20. juni: Studietur ved OZ1BFV.

Vy 73 de OZ6AQ. Werner.

Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1CLI, Hans Melchertsen, Ærholm 16,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 30 19.
Sekr.: OZ1ALK, Ole Chr. Poulsen, Grønningen 62,
6230 Rødekro, tlf. (04) 66 23 21.
Kass.: OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 00 23.
Klubmøde: Hver torsdag kl. 19,30 i klubhuset.

Ved generalforsamlingen i april afgik OZ1VW som formand. 
Afdelingen retter en tak til OZ1VW for arbejdet og byder med 
forventning den nye formand OZ1CLI velkommen på posten.

Næste klubmøde bliver som tidligere annonceret den 18. 
maj. Klubarrangementet I juni udskydestil fredag den 23.. hvor 
vi som sædvanlig afholder Set. Hansfest. Modetid og sted 
bekendtgøres i juni. Angående VHF-contesten i september 
beder vi allerede nu om seriøse forslag til test-QTH og praktisk 
afvikling.

Vy 73 de OZ1ALK. Ole.

Hovedbestyrelsesmedl.: 
OZ1OQ, John Meyer, 
Strandvænget 30, Sædding, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.

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

Program:
17. maj: Mode.
24. maj: Møde.
31. maj: Møde.
7. juni: Auktion.
14. juni: Møde.

Bemærk, at det den 12. juni er den sidste mandagsbygge- 
aften i denne sæson. -  Hold dig orienteret i afdelingen om 
hvornår der er rævejagt.

Vy 73 de OZ5QH. Ole.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give, tlf. (05) 73 22 38.
Sekr.: OZ1CWM, Knud Pedersen, Ostre villavej 8, Givskud.
7300 Jelling, tlf. (05) 73 00 72.
Kass.: OZ1CTC, Knud Teglgård, Hojmarksvej 3, 7330 Brande.

Afdelingen holder sommerferie fra den 8. juni, så sidste møde
aften bliver torsdag den 8. juni. God ferie.

Vy 73 de OZ1CWM, Knud.
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HOLSTEBRO

Call: OZ9HBO.
Lokale: Set. Jørgens Bakke 9, Holstebro.
Møde: Hver onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1DPQ, Kristian Handgård, Poppelallé 53,
7500 Holstebro, tit. (07) 42 06 35.

Vi har den 5. april haft besøg af Ryan Holm, OZ8RH, der holdt et 
inspirerende foredrag om elektroniske tællere. Foredraget 
blev ledsaget af demonstrationer. Det var virkeligt godt. Tak til 
Ryan.

Kursusvirksomheden forløber planmæssigt og vil, når dette 
nummer af OZ udkommer, være på sit allersidste.

Vort nye lokale er nu taget i brug, og vi bruger vort onsdags
møde til at male og iøvrigt rigge til på stedet. Adressen er Set. 
Jørgens Bakke nr. 9, Holstebro.

Program:
Tirsdage kl. 19,00: D-lieens kursus v/OZICCC.
Onsdage kl. 19,30: Klubmøde.
Torsdage kl. 19,30: CW-kursus v/OZIBUR.
Onsdag den 24. maj: Demonstration af nyt amatørgrej. Des
uden printfremstilling på køkkenbordet. Sted: Set. Jørgens 
Bakke 9.

Vy 73 de OZ1CFP, Poul.

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24A.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, Rødtjørnvej 30, 7400 Herning. 
Sekr.: OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Marievej 4, Lind,
7400 Herning.
Kass.: OZ2DJ, Ole Damsgaard, Nyvang 10A, 7430 Ikast.

Den 5. april afholdtes generalforsamling, og den nye bestyrelse 
blev: OZ1DLY fmd., OZ6KV sekr., OZ2DJ kass., OZ2CV (Car
sten) revisor, OZ1DLV (Niels Jørgen) revisor-suppleant.

Vi bringer en tak til den gamle bestyrelse for vel udført 
arbejde i det forløbne år, ikke mindst til OZ1GX for fremskaf
felse af de »nye lokaler«.

Program:
17. maj: OZ2DJ, Ole fortæller om frekvenstællere og fremviser 
et eksemplar, som let kan efterbygges. -  Mød op! Nu har du 
chancen for at bygge en god og billig tæller. Diagram og print 
foreligger.
24. maj: OZ1QQ kommer på besøg. Han har sin hjemmebyg
gede 2 m SSB transceiver med. Her får du måske en god ide til 
dit 2 m projekt. Hvad med et digital-multimeter eller måske en 
10 m HF transceiver? Ove fortæller om det hele og giver anvis
ning på, hvorledes det bygges.
31. maj: Auktion. Ryd op! Find en masse gode sager frem til 
denne auktion, så får du jo også bedre plads til alt, du køber 
denne aften.
7. juni: Almindelig klubaften.
9. juni: Digital ABC. OZ1DHZ. Hans Schacht underviser i 
digitalteknik. Det er fredag aften kl. 19,00. Undervisningen er 
specielt tilrettelagt for begyndere. Det kan godt blive lidt sent 
inden denne aften slutter.
14. juni: Udflugt til vindmøllen i Tvind. Besøget omfatter fore
visning, foredrag og lysbilleder. Skolen byder på en kop the. 
Tag selv brød og kaffe med. Afgang fra klubben kl. 19,00. af 
hensyn til evt. kørsel m.m., tilmelding senest en uge i forvejen. 
Skriv jer på listen på opslagstavlen.
21. juni: Almindelig klubaften.

Der køres rævejagt hver mandag aften kl. 19,30-21,30. Kort: 
1114 I Herning, 1:50.000, beskåret i øst ved koordinaten 4.96. 
Husk at betale klubkontingent for 78/79, kr. 60,00.

Vy 73 de OZ6KV, Keld.

HURUP

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

Torsdag den 30. marts afholdt OZ2OJ foredrag om syntese
stationer. Foredraget var baseret på den af OZ2DJ byggede 
bærbare syntese-station for 2 m. Under foredraget kom OZ2DJ 
ind på problemerne omkring opbygningen og virkemåden for 
selve syntese-enheden.

Torsdag den 13. april blev der i klubben demonstreret print
fremstilling med SENO-produkter af en repræsentant for det 
omtalte fabrikat. Som et led i foredraget blev der fremstillet et 
demonstrationsprint, hvorved metoden blev belyst.

Til begge foredrag var der mødt ca. 20 personer op. Vi takker 
begge foredragsholdere for gode og lærerige foredrag.

Den 15. april opsatte OZ1MD og OZ1AOH en 20 m antenne i 
klubben. Antennen blev lavet fordi, OZ1MD har været så vel
villig en gang imellem at tage sin HF-station (TS-520) med i 
klubben. Vi takker OZ1MD for dette interessante initiativ.

Vy 73 de OZ1AOH, Steen.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Mode: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meier, Bogevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ4HY, Johny Engkjær Sørensen, V. Vedstedvej 33, 
6760 Ribe, tlf. (05) 44 50 72.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g.,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 13 41.

Der var mødt 13 medlemmer til generalforsamlingen den 29. 
marts. Formanden OZ6OC, Ruben sagde bl.a. i sin beretning, at 
yderligere 6 har fået licens i Ribe afdelingen siden sidste 
generalforsamling. OZ8AU, Poul oplyste, at han i det seneste 
kontingentår har udstedt 17 medlemskort. I øvrigt blevOZ8RU. 
Poul genvalgt som kasserer, undertegnede blev valgt som 
sekretær, OZ1DPA, Ove blev valgt som suppleant og OZ1DXS, 
Georg som revisor.

Efter generalforsamlingen blev der, i anledning af at EDR 
Ribe afdeling har eksisteret i 10 år, serveret smørrebrød og en 
»lille én«.

Vy 73 de OZ4HY. Johny.

STRUER

Call: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tarngade 19, 7600 Struer, 
tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ6TI, Ole Tidemann, Ydumsvej 5, 7620 Lemvig.
Kass.: OZ5EX, Børge H. Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive.
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Afdelingen afholder ordinær generalforsamling torsdag den
25. maj kl. 20,00 i klublokalet, Kirkegade 13, Struer. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt.

Sommerudflugt: Fastsat til lørdag den 24. juni. Yderligere 
bekendtgørelse vil fremkomme ved opslag i klubben.

l/y 73 de OZ3ZJ, Hjalmar.

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

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

FREDERICIA

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

Program:
25. maj: Klubaften kl. 19,20.
8. juni: Klubaften kl. 19,20.

Vy 73 de OZ-DR 1766.

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

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AAY, Arne Ole Poulsen, Storegade24, Hatting,
8700 Horsens.
Kass.: OZ1BNV, Verner Winum, Oensvej 26, Hatting,
8700 Horsens.

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

RANDERS
Call. OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4WS, Jørgen 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. girokonto nr.: 2 14 61 69.

Onsdag den 5. april afholdtes den ordinære generalforsamling. 
Efter at formanden OZ4WS havde budt de 21 fremmødte med
lemmer velkommen, valgtes enstemmigt OZ3LR til dirigent. 
OZ3LR takkede for valget og indledte efter dagsordenen. -  

Uddrag af formandens beretning: Denne kunne i sin beret
ning glæde sig over alle de aktiviteter, der har været afholdt i de 
forløbne 12 måneder, og at resultaterne er meget synlige her i 
klublokalet og på 1. sal, på medlemstilgangen, hvor vi i dag 
tæller 71 medlemmer mod 36 ved sidste generalforsamling. 
Formanden sluttede af i sin beretning med en tak til de 
medlemmer, som kom med ideer og forslag og også selv førte 
dem ud i livet. EDR initiativ-prisen for i år gik til OZ1LJ, Leif 
Jensen for sin store indsats for at få HF-rummet på 1. sal gjort 
»køreklar«. Stort bifald ved overrækkelsen.

Kassereren OZ1ATQ fremlagde det reviderede regnskab, 
som viste et smukt resultat, og det blev også enstemmigt 
godkendt.

Der var indsendt 4 skriftlige forslag. 1 underskrevet af OZ2CJ 
og OZ5JK for ændring af vore love og vedtægter, 1 af OZ1ATQ 
om tilskud til telefon, 1 af OZ4WS om forhøjelse af kontingent 
og oprettelse af speciel afdeling for støttemedlemmer, 1 af 
OZ1BPF om ophævelse af familie-kontingent i paragraf 3. -  
OZ2CJ og OZ5JK's forslag § 3 blev vedtaget således: Famille- 
fællesmedlemsskabet fjernes til fordel for fuld medlemsskab. 
Dette får til følge, at familie-kontingentet i § 5 slettes. De nye 
love og vedtægter vil snarest blive udsendt. -  Angående 
kontingent forhøjelse, blev det besluttet, at hæve den årlige 
kontingent fra kr. 60,00 til kr. 120,00. Beløbet bliver opkrævet 2 
gange om året med kr. 60,00, 1. gang den 1. oktober i år. -  
Tilskud til telefonregningen med et fast beløb blev nedstemt.

Der var 1 bestyrelsesmedlem samt suppleant på valg. Valgt 
blev OZ6YO, Bo Rasmussen og til suppleant OZ8YR, Vagn 
Rasmussen. Bestyrelsen har konstitueret sig således: For
mand OZ4WS, sekretærOZ3PJ, kassererOZIATQ, bestyrelses
medlemmer OZ6YO og OZ3LR.

OZ8LS sluttede af med en kompliment til den siddende be
styrelse og en tak til medlemmerne.

Generalforsamlingen sluttede kl. 22,30, og dirigenten OZ3LR 
takkede for god ro og orden. -  Tak til Ane for god forplejning 
under generalforsamlingen.

Program:
Lørdag den 20. maj kl. 14,00 afholdes der 2 meter mobiljagt. 
Nærmere informationer på tavlen i klublokalet.
Lørdag den 27. maj: Besøg på Tvind Mølle ved Ulfborg. Afgang
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med bus fra Vandtårnet kl. 11,00.
Fredag den 23. juni: Set. Hansfest I Romalt forsamlingshus, 
Romalt. Festen begynder kl. 19,00.

De to sidstnævnte arrangementer sendes i speciel indbydel
se til vore medlemmer. -  Aflysning: Fabriksbesøget til Bang & 
Olufsen er indtil videre aflyst.

Vy 73 de OZ3PJ. Poul.

SILKEBORG

Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Mode: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83.
8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ7DH, Erik Dahl, Jeppe Åkjærsvej 12,
8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 98 04.
Kass.: OZ9RK, Jorn Jensen, Pedersmlndevej 1,
Virklund, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. girokonto: 9 21 18 88.

Program:
16. maj: Møde med program-udvalget (se april OZ).
23. maj: Klubaften.
30. maj: Gennemgang af scop. Afdelingen har netop erhvervet 
sig et dobbeltstrålet 5 MHz-scop, og vl skal i aften høre om 
betjening og anvendelse af det.
6. juni: Byggeaften.
13. juni: Klubaften.

Referat fra den nyligt afholdte generalforsamling vil blive 
bragt i juni OZ. -  Afdelingen holder sommerferie og starter på 
en frisk tirsdag den 15. august.

Vy 73 de OZ1AKD, Karsten.

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8XW. Flemming 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. 

Program:
16. maj: Generalforsamling. Kom og sig din mening om vores 
(bestyrelsens) arbejde -  enten det dårlige eller det gode.
23. maj: Klubaften.
30. maj: Hvad skal der stå på programmet næste sæson. Den 
nye bestyrelse vil gerne drøfte dette med medlemmerne.
6. juni: Sidste klubaften før sommerpausen.

PS. Alle vore medlemmer, som onsker deres QSL-kort gen
nem QSL-centralen, skal meddele dette til OZ1BSL, tlf.86 84 17 
senest den 1. juni d.å.

Vy 73 de OZ-DR 1903, Leo.

VIBORG
Fmd.: OZ1CNS, Orla Nielsen, Karuphojvej 5, Skelhøje, 
8800 Viborg, tlf. (06) 66 15 36.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytoft 5, 8800 Viborg, tlf. (06) 62 ! 
Kass.: OZ7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7, 8800 Viborg, 
tlf. (06) 63 85 52.

¡03.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt den 18. 
april. Der var modt 19 medlemmer.

OZ1PD, Henry blev valgt til dirigent. OZ1CNS, Orla blev en
stemmigt valgt til ny formand. OZ5LD, Leo blev enstemmigt 
valgt til sekretær. Til et aktivitetsudvalg, der fortrinsvis skulle 
administrere et eventuelt klublokale, blev valgt OZ3HX, Hen-

ning Johansen, Hyrdebakken 154, tlf. 61 24 20 - OZ9ZZ, Jens 
Ole Nielsen, Brombærvej 14, tlf. 62 76 34 - OZ1CIM, J. C. 
Christiansen, Skivevej 16, Grønhøj, 7470 Karup, tlf. 66 10 98.

Det blev enstemmigt vedtaget, at kassereren kunne opkræve 
et års ekstra kontingent, såfremt foreningen fik et klublokale.

Vy 73 de OZ5LD. Leo.

ÅRHUS

Call: OZ2EDR.
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV, Orla Petersen, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg. 
tlf. (06) 92 83 73.
Sekr.: OZ1AHB, Frank Sørensen, Rosenparken 26, 8464 
Galten, tlf. (06) 94 39 31.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, Gudrunsvej 24,
8220 Brabrand.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.
Program:
Tirsdag den 16. maj kl. 20,00: Gåjagt. Turn. III. Moesg. 1DP/6LQ 
Onsdag den 17. maj kl. 20,00: Kursus. Sidste spørgeaften inden 
prøven.
Torsdag den 18. maj kl. 19,30: Virksomhedsbesøg. Se X-QTC. 
Mandag den 22. maj kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 23. maj kl. 20,00: Kørejagt. Turn. III. SV. 1BSK/1EN. 
Torsdag den 25. maj kl. 20,00: Klubaften.
Mandag den 29. maj kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 30. maj kl. 20,00: Gåjagt. Træn. Risskov. 1ZD/9BP. 
Torsdag den 1. juni kl. 20,00: Bliver en stor aften, der skal vi 
have indviet vores nye antennefarm samt HF og VHF-stationer. 
Der vil også blive givet information om, hvordan man betjener 
disse uden at brænde noget af.
Mandag den 5. juni kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 6. juni kl. 20,00: Kørejagt. Træn. SV. 9MJ/8MV. 
Torsdag den 8. juni kl. 20,00: HF-aften. Se X-QTC.
Lordag den 10. juni: Afdelingens fødselsdagsfest Husk at 
reservere dagen allerede nu.
Mandag den 12. juni kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 13. juni kl. 20,00: Gåjagt. Turn. IV. Risskov. 
1DOB/8ZA.
Torsdag den 15. juni kl. 20,00: Demonstreres og forevises re
sultaterne af vinterens byggeprogram. Kom og se, måske får du 
også lyst til at bygge med.
Lørdag den 17. og søndag den 18. juni: Store Østjydske 
Rævejagt.

Vy 73 de OZ1AHB. Frank.

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen 
Ringvejen 101, 9850 Hirtshals, 
tlf. (08) 94 22 24.

KREDS

9
FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: Hjorringvej 64.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT. Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, Morris Christensen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

Rævejagt.
Lørdagene den 20. maj og 5. juni går det los kl. 14,00 fra Skov- 
pavilionen i Tolne skov.

Vy 73 de OZ5UO, Ole.
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HJØRRING

Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE. Peder Jeppesen, Narfesvej 8, 9800 Hjørring, 
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVI, Jørn Baand, GI. Hirtshalsvej 32, Vidstrup, 9800 
Hjørring.
Kass.: OZ5DV, Ejner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 74 01.
Afd. girokonto: 6 23 99 27.
Årets første rævejagt startede den 15. april ved Tolne skov. Der 
var desværre ikke mødt flere end 2 hold til start, så det var for 
dårligt. Men vi håber, at der næste gang bliver mangeflere. Det 
var kun OZ1DHN og OZICVPmed familie, der fandt ræven, men 
OZ1CVI og OZ1DYC med hjælpere kommer også næste gang. 
En tak til OZ1BTG, Jørgen-Peter for din hjælp.

Program:
Tirsdag den 16. maj kl. 20,00: Klubaften.
Tirsdag den 23. maj kl. 20,00: Filmaften i afdelingens lokaler. 
Tirsdag den 30. maj kl. 20,00: Klubaften.
Tirsdag den 6. juni kl. 20,00: Klubaften.
Tirsdag den 13. juni kl. 20,00: Klubaften.

Vy 73 de OZ1CVI, Jørn.

HADSUND

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

HOBRO

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

Sidste mode i vintersæsonen er den 22. maj.
Vy 73 de OZ4SV, Tage.

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ4HD, Harry Damgaard, V. Havn, 9990 Skagen, 
tlf. (08) 44 23 70.
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.

Skagen afdeling afholdt den 18. april ordinær generalforsam
ling på Sømandshjemmet. Dirigent var OZ1BW. -  Der rejstes 
tvivl om indvarslingens lovlighed, da den kun var sket gennem 
OZ. Ingen af de fremmødte medlemmer var dog i besiddelse af 
klubbens vedtægter, så intet kunne siges med sikkerhed. 
Kassereren oplyste, at klubben har 16 medlemmer (en tilbage

gang). Af disse 16 var de 11 mødt op og udgjorde således 
flertal let. De ti Istedeværende vedtog derefter at fortsætte gene- 
ralforsamlingen.

Formanden berettede om det forløbne års aktiviteter, om 
indretningen af klublokalerne på Røgerivej, at vi atter blev 
hjemløse, og at vi fik overdraget en ret stor træbarak til ned
rivning. Vi løb desværre ind i meget store problemer med at 
finde en velegnet plads til huset -  vrøvl med fredningsmyndig
heder og vanskeligheder med finansieringen. Det var for stor 
en mundfuld for så lille en klub. Kommunen har nu overladt os 
en tidligere tysk bunker, og vi har af kulturudvalget fået 4.000 
kr. til el-installation. Medlemmer af klubben er nu i gang med at 
indrette bunkeren til klublokale. -  Formandens beretning god
kendtes. Kassererens reviderede regnskab godkendtes ligele
des. Næste punkt pådagsordenen varvalg af formand. Det blev 
OZ4HD, Harry, som fik samtlige stemmer -i- sin egen. Han 
stillede dog som betingelse, at valget kun skulle gælde for 1 år 
mod normalt 2 år.

Vy 73 de OZ8CB. Carl.
ÅLBORG

Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 9000 Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ7SG, Erik Sandberg, Vibevej 2, 9575 Terndrup 
tlf. (08) 33 55 23.
Sekr.: OZ1BQQ, Bent Pedersen, Bakkebo 4, 9240 Nibe.
Kass.: OZ5XD. Claus Lindholt, Svenstrupvej 45,
9230 Svenstrup J„ tlf. (08) 19 10 96.
Afd. girokonto: 5 44 47 99.

Program:
Onsdag den 17. maj kl. 20,00: Foredrag. OZ8CZ fortæller om 
ESB og lineær PA.
Lordag den 20. maj kl. 14,00: Auktion. Tilmelding kan ske til 
sekretæren (har Ingen telefon, så det må blive på 2 m eller LF.). 
Der vil være åbent i klubben fredag aften fra kl. 18,30 og lørdag 
formiddag fra kl. 10,00.
Onsdag den 24. maj kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 25. maj kl. 19,00: Rævejagt. Kort 1216 I Nibe. 
Onsdag den 31. maj kl. 20,00: Klubaften. Eventuel film. men 
nærmere herom i repeaternyt.
Onsdag den 7. juni kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 8. juni kl. 19,00: Rævejagt. Kort 1216 I Nibe. 
Lørdag den 10. juni: Gåjagt i Dronningelund Storskov. Tids
punktet er ikke fastlagt endnu, så det vil komme i repeaternyt. 
Onsdag den 14. juni kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 21. juni kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 22. juni kl. 19,00: Rævejagt. Kort 1216 I Nibe.
Hver tirsdag bygges der digitalvoltmeter og hver torsdag TV- 
display.
Dette er det sidste af programmet inden sommerferien, som 
varer til den 13. august.

Morsekursus er nok slut, når dette OZ udkommer, men fore
løbig er der 4, der har bestået prøven: OZ1CRB, Bent Jensen, 
Gistrup. Ruben Larsen, Birsted. Antoni Nielsen, Storvorde. 
Ingolf Pedersen, Ålborg. -  De ønskes hermed tillykke, og så 
håber vi, at de tre af dem også består den tekniske prøve.

Vy 73 de OZ1BQQ, Bent.

GRØNLAND
JULIANEHÅB

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 . . .
Ikke medlem -  og hvad så?
Tag engang og kig på mit læserbrev i OZ merts 1978-k ig  så på 
svaret i OZ april 1978 fra Kobenhavnsafdelingens formand 
OZ6WR. Bemærk, at formanden end ikke forsøger at tilbage
vise, at man afviser gæster i afdelingen. Ej heller forsøger 
OZ6WR at redegøre for årsagen hertil, herunder de måske 
specielle problemer, man har i Københavnsafdelingen, siden 
man handler, som man gor. Dog forklares det indgående, at 
afdelingen er til for medlemmerne. Dette forekommer vel ingen 
mærkværdigt. Derimod forekommer det mig mærkværdigt, at 
man håndhæver en sådan egoisme, at man på ikke nærmere 
annoncerede aftener ikke indlader gæster heriblandt nye 
amatorer. Dette punkt blev hverken afvist eller nægtet af 
OZ6WR.

Da man ud fra OZ6WR's brev kan få forståelsen af, at han 
kender mig særdeles godt, skal jeg hertil bemærke, at jeg kun, 
mig bekendt, har talt med OZ6WR personligt en eneste gang. 
En samtale, der foregik, medens jeg var på vej ned af Koben
havnsafdelingens trapper, men blev fulgt af blandt andre 
OZ6WR, der forsøgte anskueliggøre sine og afdelingens syns
punkter. Men iovrigt havde samtalen form af en almindelig, be
hersket diskussion.

Hvad mine »ofte og velkomne besøg- i afdelingen angår, må 
det i sandhedens interesse oplyses, at jeg i de sidste par år, på

AMATØRANNONCER
Taksten for amatorannoncer er 35 øre pr. ord. -  Mindst 6 kr. 
Annoncerne sendes direkte til forretningsføreren inden d. 20. i 
måneden bilagt betalingen i gængse frimærker. For sent 
indsendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ.

Sælges: Strømforsyning 0-25 V 3 A, kortslutningssikret, kr.
600.00. Frekvenstæller under opbygning, alle dele følger med, 
kr. 500,00. Autoradio Blaupunkt Essen, som ny overalt, kr.
1.500.00.

OZ1BII, Svanevej 12, 6100 Haderslev.

Efterlysning: Manual eller diagram til Hallicrafters SX-100 
lånes meget gerne til kopiering.

OZ8VL. Ole Brandt, tlf. (03) 18 83 84.

Sælges: Sommerkamp HF-station, sender FL-DX500, modta
ger FR-DX500 med CW-filter og 2 m converter, pris samlet
3.800,00 kr. Turner Espander 500 bordmikrofon med forstær
ker (ny) 300,00 kr. Universalinstrument med taske 75,00 kr.

OZ7OP, tlf. (01) 69 12 22 lokal 2305 kl. 9-16, tlf. (02) 98 17 43 
aften.

Sælges: 6 mdr. gammel IC245E 3.600,00 kr. (nypris4.495,00 kr.) 
i org. emballage + manual.

OZ1DOF, tlf. (03) 88 16 77.

Sælges: DC/DC transistorconverter 12 V/300 V kr. 95,00. 
Selsynmotorer, 1 sæt kr. 95,00. Strømforsyning 220 V/500 V. 12
V kr. 150,00. Frekvenskontrolmodtager, 150 kHz-30 MHz kr.
95,00. Gyrokompas kr. 125,00. Stor trafokerne kr. 45,00. Kon
torskrivemaskine kr. 125,00. MP-urskala kr. 45,00. Megafon, 
ældre model kr. 75,00 Autogenskæresæt kr. 95,00. Lille vario- 
trafo, 0-24 V kr. 30,00.

OZ3WY, tlf. (02) 95 04 74.

Sælges: Antennerotor til 2 m, CDE model AR30. Fabriksnye ro
torer sælges til lavpris: kr. 560,00 pr. stk.

Jorgen Jensen, tlf. (09) 17 01 47 efter kl. 17,00.

egne vegne, har været i Københavnsafdelingen 2-3 gange, 
inclusive amatørudstillingerne!

Efter aftale med OZ4KS. der er medlem af afdelingsbesty
relsen, har jeg i efteråret 1977 foretaget ca. 5 besog i afdelin
gens bibliotek, men bestemt ikke altid væretvelkommen. Disse 
besog var officielt EDR ærinde, hvilket OZ4KS også var infor
meret om. For VHF-udvalget var jeg af OZ9SW blevet opfordret 
til at finde alle forstegangsforbindelser frem fra krigens tid og 
op til i dag. Et arbejde der foreløbig har taget ca. 50 timer, og 
hvis resultat vil foreligge senere i år.

løvrigt taler det vel for sig selv, at OZ6WR kun i den første 
trediedel af sit brev beskæftiger sig med emnet. De sidste to 
trediedeleaf sit brev er bare et angreb på min person. Det giver 
anledning til at slutte af med et citat fra OZ6WR s eget brev: 
»Når man har trådt i spinaten, er der 2 måder at handle på. 
Enten tie og håbe på, at man bliver glemt -  eller råbe op og 
forsoge at retfærdiggøre sig selv«.

OZ7IS, Ivan Stauning, radioamatør, Vridslosemagle. 
PS. Dette brev sendes naturligvis herfra, i kopi, til OZ6WR 

ligesom mit forste brev. OZ6WR's svar var mig ubekendt, indtil 
jeg læste det i OZ.

OVERSÆTTELSE
Kvalificeret oversættelse af tekniske artikler, håndboger m. v. fra en
gelsk/tysk til dansk og fra dansk til engelsk. Endvidere udføres dupli- 
keringsarbejder. Indhent venligst tilbud.

RYTTER, OZ6ER
Klostervej 11, Hygum pr. 7620 Lemvig, telefon (07) 83 62 34

Sælges: Kortbølge-Amatorens Håndbog 1950 og 1960 pr. stk. 
kr. 50,00. OZ årgange 63 - 65 - 67 - 68, pr. årg. kr. 35,00. Årgange 
71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77, pr. årg. kr. 50,00.

OZ8J, Helios-Teatret, 5600 Fåborg.

Købes: Krystaller type 98-5 til Stornophone V CQM 19-25. R2- 
Tx 8.0583 MHz, Rc 10,3711 MHz. Andre repeaterkrystaller har 
også interesse.

Tlf. (03) 95 09 91 efter kl. 18,00.

Sælges: 1 stk. trafo, prim. 220 V, sek. 650 V 0,4 A, 250 V 0,15 A, 
100 V 0,1 A, 12,6 V 4 A med udtag ved 6,3 V 175,00 kr. Morsekur- 
sus DARC, 12 stk. plader 33 o/m 50,00 kr. Morsekursus OZ4SJ, 
4 stk. kassettebånd 65,00 kr. Morsenøgle Juncker professionel
200,00 kr. Ny pladespiller til teen-ager, model Telefunken med 
forstærker, 33 og 45 o/m 200,00 kr.

Jorgen Jensen, tlf. (09) 17 01 47 efter kl. 17,00.

Sælges: 2 stk. AP-640 450,00 kr. pr. stk., begge i køreklar til
stand. Afhentes.

OZ1 AM, Aksel, tlf. (03) 47 66 93.

Sælges: HF-transceiver YAESU FT200 + strømforsyning, kun 6 
mdr. gammel. 2 m transceiver IC201, SSB. FM. CW. Fjernskri
ver + converter. HF og 2 m antenner.

Tlf. (06) 55 15 57.

Sælges: Storno CQM13 2 m, 220 V, VFO og dual FET indgang 
kr. 400,00.

Tlf. (01)53 38 77.

Sælges: 2 m ITT mobilstation type P8. fuldtransistoriseret, må
ler kun 170x175x50 mm. 8 kanaler, krystallerfor Fyn rep. mon
teret kr. 950,00 excl. mikrofon og højttaler. Lille S&W cardio- 
scope med DP7-11 katodestr., velegnet til ombygning, kr. 125,- 

OZ3OZ, Skovbakken 23, 5260 Odense S.

Sælges samlet eller delt: IC201. FM, SSB, CW, 2500,00 kr., SCS 
PA-trin 10/70 W, 800,00 kr., PS20 strømforsyning 20 Amp.,
700,00 kr.

OZ1CJV, J. Strandhauge, Bagenkop, tlf. (09) 56 14 67.
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