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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR -

Forsikring.
Vi har før ganske kort berørt problemerne omkring vort grejs 
forsikring, men da der forleden dumpede en skrivelse fra mit 
forsikringsselskab ind gennem brevkassen, fik jeg lyst til at 
tage sagen op igen.

Brevet indeholdt et tilbud om »en ny familieforsikring, som 
dækker væsentlig mere« end den, man havde i forvejen. 
Læser man videre under de nye betingelser, finder man, at 
forsikringen nu dækker kortslutning i al elektrisk udstyr i hus
holdningen samt hobbyværktøj, radio- og TV-apparater, 
grammofoner og båndoptagere, dog med 100 kr. selvrisiko 
og ingen dækning ved slid, dårlig vedligeholdelse eller 
mekaniske fejl.

Der rejser sig en del spørgsmål i denne forbindelse: Er min 
transceiver m edfors ikre t-hvad  eren kortslutning og hvad er 
mekaniske fejl? -  Den almindelige opfattelse blandt uden
forstående er, at radioamatører anvender en radio -  altså er 
transceiveren og andet kommunikationsudstyr medforsikret, 
herunder vel også hjemmebygget grej.

Men hvad er så en kortslutning? -  Ser vi i leksikonet, står 
der, at det er en direkte fejlforbindelse med to ledere eller 
mellem en leder og nul. Det vil sige (efter min opfattelse), at 
fu tte r transceiveren af fordi jun ior har tømt en pakke søm ned
i stationen, såer den god nok, forsikringen dæ kker-m en hvis 
PA-rør eller transistorer smutter ved mistilpasset eller mang
lende antenne og måske tager strømforsyningen med, så 
dækker forsikringen ikke, og sagen kan måske også henføres 
til en mekanisk fejl, hvem ved?

Generelt kan man sige, at forholdene omkring forsikringer 
af hobbyapparater er uafklaret og forvirrende.

EDR’s medlemskartotek indeholder ikke stillingsbetegnel
ser, men det skulle være mærkeligt, om ikke der var en assu
randør blandt vore medlemmer, der ville påtage sig at udrede 
trådene omkring disse meget spegede forsikringsforhold, 
helst uden skelen til et bestemt selskab. -  Måske kunne man 
tænke sig en kollektiv forsikring i lighed med lytter- og seer
foreningernes billedrørsforsikring?

OZ6PN.
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VHF - UHF 
AMATØRSTATIONER

---- Nyt i Skandinavien------

TYPE 2001 2 m base /m ob il transceiver
★ 144 til 148 MHz (800 kanaler FM) 400 kanaler + VXO på SSB.
★ 220 V lysnetdrift (base) og mulighed for 13,8 V mobildrift.
★ Store digitaltal til indikering af sende/modtage frekvensen.
★ Indbygget repeateropkald.
★ VXO scanning + /+  5 kHz letter opsøgning af stationer på SSB.
★ Både LSB og USB samt FM og CW.
★ Valgbar udgangseffekt 10 W og 1 W. Fungerer også ved SSB.
★ Stort S-meter/output-meter.
★ Center-meter på FM diskriminator.
★ Frontvendt højttaler forøger læsbarheden. (Ideelt på basestation).
★ Kontrollamper for sending/modtagning og RIT funktionerne.
★ Kontrolknapper for mic gain, RF gain, RIT o.s.v. placeret på fronten
★ Indbygget VOX (talestyring af sender).
★ VXO med skalainddeling i kHz (+ /+  7 kHz).
★ Mulighed for tilslutning af externe tone calls, nøgle for CW og 

andet ekstra udstyr som ønskes.
★ 600 kHz og 1 MHz OFF-set af sendefrekvensen (repeater drift).
★ Dimensioner 12,8 (H) x 37,8 (B) x 30,5 (D) cm.

TYPE 2004 2 m m obil transce ive r
★ 144 til 148 MHz frekvensområde (2 m).
★ Mulighed for 23 kanaler og 2 prioriterede kanaler (25). 12 kanaler er 

monteret.
★ S-meter og output-meter integreret:
★ APC til sikring af senderen. Effekten falder v. dårligt SWp (slukker).
★ Valgbar sendeeffekt 10 Watt og 1 Watt.
★ Mulighed for tilkobling af ekstraudstyr.
★ Dimensioner 16.3(B) x 5,6 (H) x 23.0(D) cm. Vægt: 2,4 kg.

TYPE 2002 2 m m obil transce iver
★ 144 til 148 MHz frekvensområde (800 kanaler, 5 kHz spring
★ 13,8 V DC drift.
★ Store digitaltal til indikering af frekvensen.
★ Let frekvensindstilling med 4 knapper (3 dreje + 1 trykknap >
★ Repeateropkald indbygget:
★ Sender OFF-set h- 600 kHz og + 600 kHz samt 1 MHz <reoea:er 

funktion).
★ Høj udgangseffekt.
★ Udgangseffekt valgbar 25 Watt og 1 Watt.
★ S-meter/output-meter integreret.
★ Autobeslag af plug-in typen.
★ Mulighed for tilkobling af ekstraudstyr.
★ Dimensioner 70.5(H) x 16.2(B) x 26.0(D) cm. Vægt: 3 kg.

Type 7003 70 cm m obil transce iver
★ 432 til 438 MHz frekvensområde (70 cm).
★ Mulighed for 23 kanaler og 2 prioriterede kanaler. 12 kanaler ec 

monteret.
★ S-meter og output-meter integreret.
★ APC til sikring af senderen. Effekten falder v. dårligt SWR (slukker).
★ Valgbar sendeeffekt 10 Watt og 1 Watt.
★ Autobeslag af plig-in typen.
★ Mulighed for tilkobling af ekstraudstyr.
★ Dimensioner 16.3(B) x 5.6(H) x 23.0 (D) cm. Vægt: 2.4 kg.

JBM FORHANDLES FORELØBIG FØLGENDE STEDER I DANMARK: 
Forlang brochure!

COMMANDER RADIO O. P. ELECTRONIC DOGPLACE ELECTRONICS KUVA RADIO S. R. C. M. OLSEN RADIO WINSTEDT RADIO
Smallegade4 Bogfinkevej 7 Nørregade 3 Koksgade 24 Klostergade 17 Husabrugvn 3900 Godthåb
2000 Kobenhavn F 4800 Nykobing F 3390 Hundested 5000 Odense 6000 Kolding 3800 Thorshavn Tlf. 21 133
Tlf. (01)34 34 22 Tlf. (03) 83 91 70 Tlf. (03) 33 90 80 Tlf. (09) 14 35 90 Tlf. (05) 52 79 00 Tlf. 13 080

SKANDINAVISK IMPORT, Ratel Radio, Rødovre
TELEFON (01) 70 80 88 - TELEX 16 442
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Microdatamaten 4.
Af OZ3GD Erik Madsen, Kjærsvej 234, 4220 Korsør, tlf. (03) 57 29 11.

Jeg vil denne gang komme nærmere ind på de 
enkelte instruktioner og deres virkemåde. Intel s 
8080 har ca. 70 forskellige instruktioner, og de 
kan opdeles i nogle hovedgrupper. Det er:

1 - Data transport gruppen
2 - Den aritmetiske gruppe
3 - Den logiske gruppe
4 - Forgreningsgruppen (hopinstruktioner 

m . m . )
5 - Stack, I/O, og maskinkontrol gruppen 
Disse instruktioner tager forskellig tid at ud

føre. Hvis vi tænker os at ville køre med en 2 MHz 
clock, vil den hurtigste tage 2 |isat udføre, og den 
langsomste vil tage 9 jis, og de øvrige har så fo r
skellige tider der imellem. Instruktionsafviklin- 
gen er synkroniseret til clockimpulserne, d.v.s. at 
en instruktion tager et bestemt antal clockimpul- 
ser at udføre fra 4 til 18. CPU'en arbejder med 
noget, der kaldes maskin-cyklus, i det efterføl
gende kaldet M-cyklus. En instruktion kan bestå 
af fra 1 til 5 M-cyklus benævnt M1 - M5. Hver 
M-cyklus består af fra 3 til 5 clockpulser benævnt 
T1 - T5. En T-periode går fra 01 clockens ene 
stigende flanke til den næste, se fig. 14. Denne 
fig. viser opbygningen af en M-cyklus, en sådan 
M-cyklus kan have 10 forskellige funktioner, 
f.eks. memory read, memory write.

Oplysning om, hvilken type M-cyklus det er, 
udsendes på databussen i starten af hver M-cy
klus, det gøres med »syns« og »01« signalerne 
igennem et »og«-led, hvorved fås et kort gate
signal der åbner fo r en 8 bits datalatch. På denne 
latch står så oplysning om hvilken type M-cyklus 
der er tale om, indtil den næste begynder. Fig. 15 
viser de 10 typer og hvad der sendes på data
bussen i de enkelte tilfæ lde. Det er sådan at for 
hver M-cyklus har vi en adgang til lageret, det kan 
være en skrivning eller en læsning.

For at gøre forklaringerne til de enkelte in
struktioner så korte som muligt, vil jeg først 
angive forskellige forkortelser m.m.
A: =  adresse, en 16 bits størrelse 
D: = data, en 16 eller 8 bits størrelse 
B1, B2, B3, = første, anden eller tredie byte af en 

instruktion, der jo kan være på en, to eller tre 
bytes

Pxx = port med 8 bits adresse på en input/output 
tils lu tn ing

R, R1, R2 = e ta f registrene A, B, C, D, E, H, L 
DDD.SSS =  bit-mønstret for et af registrene 

A, B, C, D, E, H, L

DDD =  destination (modtage-register)
SSS = source (føde- eller afsende-register) 
DDD- eller SSS =  registernavn

111 A
000 B
001 C
010 D
011 E
100 H
101 L

RP = et af registerparrene. B står for BC, D står 
fo r DE, H står for HL, SP = 16 bits stack- 
pointer

RP = bitmønstret for et af registerparrene B, D, H. 
SP.
RP registerpar
00 BC
01 DE
10 HL
11 SP

RH =  den første (høje =  mest betydende) 8 bits 
del af et registerpar 

RL =  den anden (lave =  mindst betydende) 
8 bits del af et registerpar 

PC = programcounter 16 bits 
DB = databus +  buffer 
AB = adressebus + buffer 
IR =  instruktions register 
TR = temporary register 
AL =  accum ulator latch 
W,Z temporary register
M =  en byte i lageret, som HL-registerparret 

indeholder adressen til.

Men lad os nu begynde med de enkelte in
struktioner, først dem i datatransportgruppen. 
Den første vi har her er,
MOV r1, r2.

Den har 1 M-cyklus og 5 T-pulser, MOV står for 
move (flytte), instruktionen flytter det indhold der 
s tå ri r2 til r1, dog uden at det der står i r2 ændres. 
Instruktionen har maskinkoden »01DDDSSS«.

Hvis vi tager et eksempel: MOV B,L: De to 
første b it er faste fo r denne instruktion »01«, DDD 
skal erstattes med bitmønstret for B registret 
»000«, og SSS med bitmønstret for L registret 
»010«. Den samlede kode for MOV B,L bliver 
altså »01000101«, det vil vi for nemheds skyld 
altid angive i hexadecimal kode, det bliver 45H.
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Lad os nu se hvordan CPU’en afvikler denne 
instruktion i de 5 T-pulser, se også fig. 16a-f, der 
viser afviklingen grafisk mellem hver puls. 
M1.T1: PC sendes ud på AB, og status type 1 
sendes ud på DB, type 1 betyder at denne M- 
cyklus er instruktions-hentning.
M1,T2: her lægger vi en til PC så den er klar til 
næste gang, PC=PC+1
M1,T3: her kommer selve instruktions koden fra 
lageret på DB til IR, altså koden 45H 
M1.T4: L føres til TR 
M1,T5: TR føres til B 

5 CP =  2,5 ns. Bemærk, reg. L ændres ikke. 
Jeg har nu gennemgået en instruktion grun

digt, de øvrige vil jeg så gennemgå mere eller 
m indre grund igt afhængigt af hvor indviklede de 
er.

Vi tager den næste instruktion.
MOV r,M 01DDD110
den flytter 8 bits data fra lager til et CPU-register.

Eks. MOV C,M 01001110, 4EH
M1,T1: PC til AB, statustype 1 til DB og statuslatch
M1,T2: PC=PC+1
M1 ,T3: lager til IR
M1,T4: intern
M2,T1: HL til AB statustype 2 til DB, se fig. 17a 
M2,T2+T3: fra lager til C, se fig. 17b.
7 CP =  3,5|xs
HL indeholder 034DH. På denne adresse i lageret 
står 4AH, der flyttes til C.

I de følgende forklaringer vil jeg blot for hver 
instruktion give et eksempel og så skriver jeg ind
hold i de berørte registre før og efter den på
gældende instruktion.

MOV M,r 01110SSS den flytter 8 bits data fra et 
CPU-register til lager.
Eks.: MOV M,A 01110111 77H 
M1.T1: PC til AB, status 1 til DB 
M1.T2: PC=PC+1 
M1 ,T3: lager til IR

288 O Z J U N I1978



683 8 /6 1  IN f irZ O

7 Jj 1 '9 '"ao vJ p fb  e>7d~

•g'tf I y s h0\
<yVvW

AVMM

\ aW V
/«<VV\A

Od S £ ; o
JS
n VS H
3 c
0 i- A 9
7

b v i j

V E J - 0
■J pV

e o r n

>

\ 1*
S h jyÇ v ' l

A J, ^ > J 3  T g  ¿Oh/ 8 9/-

□

□

□

□

□

□

□

° / j

r v W V A

kvWvV
■/►-VWVv

t / e ; o
■ j f y

ey y  E i - o ■ n dJ

y d ( * E /- 0
d  5 S v u

1 9 5 H

3 a 1 1V/ 1 |#¿ i |7b
D A A 8

Z AI 1 | t /
bo r w i

^ C-j? p v  "~l ■nrn¿vj,s¡YVI

□

□

□

O / I

fWVVS

'W W
|%AAA

n v £ t o
■ j f y

f W V i

5 /7

3É
/• 4> 7 'f f  /10W W 2/- É.'J

\

w p ~ n d o

3 J ve 1- 0 U  P  K l  M l *
d S ‘D t í ld

1 9 5 H

3 « 1 l « i  ] | t u  f  p y
0 y y 0

□  t f2 Al
e o r p

y V_
1

■n f r i  j l v J j  Ç r 1

□

□

□

□

□

o/l



M1,T4: A t ilT R
M2.T1: HL til AB, status 3 til DB
M2,T2+T3: TR til DB og videre til lager
før: PC=0100H A=AAH H L=1100 A: 1100=55 A:
0100=77H
efter: PC=0101H A=AAH HL=1100A: 1100AAA:
0100=77H
7CP=3,5 (as
MVI r, data 00DDD110, data denne instruktion 
lægger en 8 bits konstant i et CPU-register, en 
konstant vil sige at den ligger i selve program
met, um iddelbart efter selve instruktionskoden.

Eks. MOV D, FFH 16H,FFH 
M1.T1: PC til AB, status 1 til DB 
M1,T2: PC=PC+1 
M1 ,T3: lager til IR 
M1,T4: intern
M2,T 1: PC til AB status 2 til DB, PC er adresse til 
B2
M2,T2: PC=PC+1 
M2,T3: B2 til D
før: PC=0100H D=00H A:0100=16H A:0101 = FFH 
efter: PC=0102H D=FFH A:0100=16H A:0101 = 
FFH
7CP=3,5ns

MVI M, data 00110110 lægger en 8 bits konstant 
på en plads i lageret, på den adresse som hl 
peger på.

Eks. MVI M.DEH 36H.DEH 
M1,T1+T2+T3 : er helt ens for alle instruktioner, 
vil ikke blive gentaget mere.
M1,T4: intern
M2,T 1: PC til AB, status 2 til DB 
M2,T2: PC=PC+1 
M2,T3: B2 til R
M3.T1: HL til AB, status 3 til DB 
M3.T2+T3: TR til lager
før: PC=0100H HL=1100H A:0100H=36H A: 0101 
H = DEH A:1100H=00H
efter: PC=0102H HL=1100H A:0100H=36H 
A:0101 H = DEH A:1100H = DEH 
10CP=5 |is

LXI rp, data00RP0001 læggeren 16 bitskonstant 
i et registerpar i CPU-en, det er 3 bytes instruk
tioner.

Eks.: LXI H,23 ABH 21H,ABH,23H 
M1,T4: intern
M2,T 1: PC til AB, status 2 til DB 
M2,T2: PC=PC+1 
M2,T3: B2 til L
M3,T 1: PC til AB, status 2 til DB 
M3,T2: PC=PC + 1 
M3,T3: B3 til H

Før: PC=0100H HL=0000H A:0100H = 21H 
A-0101 =ABH A:0102H=23H
efter: PC=0103H HL=23ABH —  Det samme-------
10CP=5 [is

LDA addr 00111010 flytter 8 bits data fra lager på 
det sted som er adresseret af B2 og B3. Til a i 
CPU-en.

Eks.: LDA 0022H 3AHH.00H 
M1,T4: intern
M2.T1: PC til AB, status 2 til DB 
M2.T2: PC = PC+1 
M2,T3: B2 til Z
M3,T1: PC til AB, status 2 til DB 
M3.T2: PC=PC + 1 
M3,T3: B3 til W
M4,T 1: WZ til AB, status 32 til DB 
M4,T2+T3: lager til A
før: PC=0200H A=00H A:0022H = CDH A:0200H = 
3AH A:0201 H=22H A:0202H=00H
efter: PC=0203H A=CDH —  Det samme -.............
13CP=6,5 (is
STA addr 00110010 flytter 8 bits data fra A til lager 
addresseret af B2 og B3 

Eks.: STA 0033H 32H,33H,00H 
M1,T4: intern
M2,T 1: PC til AB, status 2 til DB 
M2,T2: PC=PC + 1 
M2,T3: B2 til Z 
M3,T 1: PC til AB 
M3,T2: PC=PC+11701 
M3,T3: B3 til W 
M4,T 1: W Z til AB 
M4.T2+T3: A til lager
før: PC=0200H A=CCH A: 0033H=00H A:0200H: 
32H A:0201H=33H A:0202H=00H 
efter: PC=0203H A=CCH A:0033H=CCH »»»»»» 
13CP=6,5 |is 

Jeg vil i det efterfølgende prøve at forklare in
struktionerne lidt anderledes fo r at det ikke skal 
fylde så meget og fo r at stoffet ikke skal blive for 
tørt, jeg vil udelade alle de selvfølgelige ting som 
f.eks. PC der steppes frem o.s.v. Jeg vil også i 
parentes angive den engelske husketeknik for 
instruktionsforkortelsen, først lige for dem vi har 
haft.
MOV r1,r2 (move register) (flytte register)
MOV r,M (move from memory) (flytte fra lager) 
MOV M,r (move to memory) (flytte til lager)
MVI r.data (move immediate) (flytte omgående) 
MVI M,data (load register pair immediate) (lade 
registerpar omgående)
LDA addr (load accumulator direct) (lade A d i
rekte)
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STA addr (store accumulator direct) (gemme A 
direkte)

LHLD addr00101010 (load H and L direct) (lade H 
og L direkte)

Eks.: LHLD 0123H 2AH,23H,01H 
8 bits data fra A:0123H til L 
8 bits data fra A:0124H til H 
16CP=8 us

SHLD addr 00100010 (store H and L direct) 
(gemme H og L direkte)

Eks.: SHLD 0234H 22H,34H,02H 
8 bits data fra L til A:0234H 
8 bits data fra H til A:0235H 
16CP=8 us

LDAX rp 00RP1010 (load accumulator indirect) 
(lade A indirekte) 
kun rp B eller D må benyttes 

Eks.: LDAX B 0AH 
før: BC=4567H 
8 bits data fra A:4567H til A 
7CP=3,5 ns

STAX rp 00RP0010 (store accumulator indirect) 
(gemme A indirekte)

Eks.: STAX D 12H 
før: DE=0987H
8 bits data fra A til A:0987H 
7CP=3,5 us

XCHG 11101011 (exchange H and Lw ith  Dand E) 
(ombytte H og L med D og E) 
indeholdet i registerparret HL byttes med inde
holdet i registerparret DE uden at der mistes 
information.
4CP=2 ns

Jeg har nu gennemgået instruktionerne der 
hører til datatransportgruppen, jeg vil så nær
mere næste gang få de sidste gennemgået, der
efter vil jeg så komme over i det mere praktiske. 
Jeg håber selvfølgelig ikke at det er alt for kede
ligt, det stof her, men det vil lette forståelsen at 
det, der kommer senere en hel del. Hvis du ellers 
har kritik  eller ros, eller noget du vil have uddybet 
eller ikke forstår, er du velkommen til at ringe tlf. 
(03) 57 29 11 eller skrive.

Bit symbol funktion:

D0 inta benyttes til at gate en rst instruktion til databussen.
D1 wo angiver med 0-signal at der er tale om skrivning eller output funktion.
D2 stack indikerer at der er tale om en skrivning eller læsning i sidste ind, først ud stacken.
D3 hlta halt instruktion er udført.
D4 out angiver at der er tale om output funktion.
D5 m1 angiver at det er M-cyklus 1 for instruktionshentning.
D6 inp angiver at der er tale om input funktion.
D7 memr angiver at det er en memory read (læse) funktion, 

bit.
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 nr. type af maskin-cyklus
1 0 1 0 0 0 1 0 1 instruktions hentning
1 0 0 0 0 0 1 0 2 memory read (læse)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 memory write (skrive)
1 0 0 0 0 1 1 0 4 læsning i stacken
0 0 0 0 0 1 0 0 5 skrivning i stacken
0 1 0 0 0 0 1 0 6 læsning af input port
0 0 0 1 0 0 0 0 7 skrivning af output port
0 0 1 0 0 0 1 1 8 læsning af interrupt port »rst« instruk.
1 0 0 0 1 0 1 0 9 cpu stoppet
0 0 1 0 1 0 1 1 10 interrupt efter cpu stop

Status-definitioner 
Fig. 15
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Har I set det store udvalg af V H F  hos MIMAX?
F D K J er  vort specia le ,  m en alle m æ rk er  kan ses  

og høres  i vor forretning. K om  m ens de er der.

MULTI-800Du m
FUKuyama

m u l t i Palm II

2 M. håndstation 
6 kanaler (kun 1 x -ta l  
pr. kanal) også for r e 
peater .

Power output 1 watt. 
medfølger ved køb : = 
flex antenne - 1 k a 
nal - N i c . c a d .  batteri

KR. 1 . 6 9 5 , 0 0

mm

800 kanaler 25 Watt  
KR. 3 . 4 9 0 , 0 0

i 5 s = ! i r s r . . / 7 ^

'o  I  -53 6 5 ■*«

MULTI-2700
KR. 5 . 9 9 5 , 0 0

m u l t i - U i i

KR. 2. 955,  00
Q uart 'z-16

K R . 1 . 6 6 0 , 0 0

Soundbox 
KR. 136 ,00

SP 220 volt 
KR. 825, 00

v fo  1 1  passer til Multi 11-  
Multi Quartz 16 og 
Multi 7 KR. 1. 200,  00

M ULT111

KR. 2 . 4 1 0 , 0 0

Foruden vort 1FDK1 program har vi også et stort udvalg i 

stationer fra YAESU - TRIO - ICOM - BIGEAR .

MIMAX RADIO
Norrebrogade 226 • 2200 Kobenhavn N. 
Tlf. 01-831411 • Giro 9136088
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LITTERATUR NYT l  ■*> /
Understanding Amateur Radio

er skrevet fo r den nylicenserede amator, som 
ønskerat udbygge sin viden om amatørradio.

Bogen giver en god indsigt i senderes og mod
tageres virkemåde. Og da den også giver an
visning på den praktiske opbygning af en ama
tørstation, dækker bogen et stort behov. Et utal 
af diagrammer, printtegninger og fotografier er 
med til at komplettere forklaringerne.

Et afsnit om printfrem stilling er også at finde.
For at gøre værket fuldendt, er der i bogen 

også inkluderet et afsnit om at foretage målinger, 
med beskrivelse af absorptions-frekvensmeter, 
frekvensstandard og dykmeter.

Jeg vil mene, at med denne bog i hånden vil 
den nylicenserede amatør være i stand til selv at 
opbygge en simpel amatørstation, lige fra strøm
forsyning til antenne. Sender- og modtagerkon
struktionerne må dog ikke sammenlignes med de 
moderne transceivere, dertil er de for simple.

Understanding Amateur Radio, 
udgivet af ARRL,
222 sider i A4 format, pris 54,00 kr. hos Ahrent 
Flensborg.

OZ6GH

73 VERTICAL, BEAM AND TRIANGLE 
ANTENNAS.

Et gammelt ord siger, at ingen kæde er stærkere 
end det svageste led. Og det lyder jo meget rime
ligt.

I en amatørstation er det svage led vel nok an
tennen. Det er også den, som kan give de fleste 
problemer og de største muligheder for eksperi
menter.

73 Vertical, Beam and Triangle Antennas, 
hjembragt af OZ1D, giver anvisning på frem stil
ling af antenner, som ikke behøverat være særlig 
kostbare og, for nogles vedkommende, heller 
ikke fylder så meget.

Forfatteren har lagt vægt på praktiske løsnin
ger uden brug af fo r meget matematik. Bogen er 
ikke så meget et opkog af de sædvanlige anten
ner, mere en samling ideer og løsninger, ikke ofte 
brugt af amatører. Den dækker antennetyper fra 
simple dipoler, over vertikale og yagier, til quad 
og triangel beamer. Materialerne til antennerne 
er fortrinsvis lodrette rør og vandrette tråde.

Det er en bog, den aktive HF-amatør kan få 
meget glæde og fornøjelse af.

73 Vertical, Beam and Triangle Antennas, ud
givet af Howard W. Sams & co. inc. Forfatter 
W3FQJ, 158 sider i A5 format. Pris kr. 49,90.

OZ6GH

BEAM ANTENNA HANDBOOK.

Beam-antenner til HF vinder større og større ud
bredelse. Vel nok fordi de er effektive og nemme 
at have med at gøre. Men den større udbredelse, 
kommer også et voksende behov fo r informatio
ner om virkemåde og konstruktion.

Det giver Beam Antenna Handbook i rigt mål.
Bogen starter med oplysninger om udbredel

sesforhold, herunder solpletter og antenners ud
strål i ngsd iagrammer.

Den fortsæ tter med lidt antenneteori, med 
hovedvægten lagt på beamantenner, og inden 
forfatteren fo r alvor beskæftiger sig med beam
antenner, gennemgås transmissionlinier og fo r
skellige form er fo r antennetilpasning.

Teori om beamantenner, holdt på et jordnært 
plan, er der en hel del af. Men der er også noget 
praktisk betonet stof, idet bogen indeholder 
mange antennekonstruktioner, mere eller min
dre vanskelige at fremstille.

De sidste kapitler omhandler test-instrumen- 
ter, f.eks. HF-bro, »matchmaker« og SWR-meter, 
antenne-installation og log periodic beam-an- 
tenner.

Det er en bog med mange gode oplysninger og 
fo r antennebyggeren er den et væ rdifuldt supp
lement til bogsamlingen.

Beam Antenna Handbook, af William I. Orr, 
W6SAI og Stuart D. Ciwan, W2LX. 200 sider i A5 
format. Udgivet af Radio Publications, Inc.

Pris hos Ahrent Flensborg kr. 49,90.
OZ6GH

Af hensyn til redaktionens og trykkeriets 
fe rie  skal m ateriale, herunder også an
noncer, til ju li OZ være os i hænde senest 
FREDAG DEN 16. JUNI.

OZ6PN - OZ7AQ - OZ3BH.
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Vi ønsker alle de nye radioamatører til lykke med licensen!

NYHED FRA YAESU
FT225 RD og FT225 R 

25 WATT SSB - FM - CW

FT225 RD: Digital og almindelig skala. 
FT225 R: Almindelig skala.

Kom, se og prøv den i vor forretning.

Frekvensområde: 144-148 MHz. Repeater spacing: + / h- 600 kHz. Stor følsomhed. 
Ring eller skriv efter udførlige data som vi sender til Dem gratis.

BEIAFON IS TE D G AD E 79 -1650 K Ø B E N H A V N  V • TLF. 0 1 - 3 H 02 73
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Om følger af nulfejl på lysinstallationer
Af c iv ilingen iø r A. Bank Jensen, Philips Lampe A/S

Fra Philips Nyt nr. 79, November 1977 (Philips Lampe A/S).

Alle, som professionelt beskæftiger sig med el
installationer, ved, at brugsgenstande for 220 
volt kan blive ødelagt, hvis de kobles mellem 2 
faser i stedet fo r mellem nul og fase.

Færre ved, at de også kan ødelægges ved kor
rekt tils lutn ing, hvis der opstår ledningsbrud.

Er der tale om ohmsk eller næsten udeluk
kende ohmsk belastning, kan spændingen mel
lem fase og nul - selv ved ledningsbrud - højst 
blive lig med netspændingen, d.v.s, 380 volt.

I moderne lysinstallationer anvendes im idler
tid meget ofte store udladningslamper eller lys
stof rør, og så eksisterer der mulighed for meget 
højere spænding mellem »nul« og fase, hvis 
»nullen« skulle blive afbrudt på et eller andet 
sted mellem transformeren og brugsstedet. Dette 
hænger sammen med, at kombinationen af ud- 
ladningslampen (evt. lysstofror), drosselspoler 
og fasekondensatorer kan danne svingnings- 
kredse, som i resonanstilfælde kan give meget 
høje spændinger og store strømme.

R

Eks. 1.
Som eksempel på det førstnævnte kan nævnes et 
tilfæ lde, hvorder i en butikvar installeret25 spot
armaturer med hver 1 stk. 100 W topforspejlet 
lampe. Af hensyn til senere udvidelser var de fo r
delt med 5 stk. på fase R og 10 stk. på hver af 
faserne S og T. De 25 lamper blev indkoblet sam
tid ig  ved hjælp af en kontaktor.

Efter kort tids forløb var 5 lamper brændt ud; 
nogle uger senere yderligere 5. En tilkaldt ser
viceingeniør undersøgte fordelingen på faserne 
og kom frem til den oven for nævnte fordeling. 
Han gik så i gang med at undersøge nul-forbin
delsen og fandt en løs forbindelse ved kon- 
taktoren.

På hosstående vektordiagram (fig. 1) er indteg
net placeringen af nulpunktet under normale fo r
hold (0) og ved de specielle forhold, der her var 
tale om (»0«).

Spændingerne mellem »0« og R-,S-ogT-lede- 
ren var henholdsvis 275 V, 200 V og 200 V. Dette 
svarer til en væsentlig forlængelse af levetiderne 
fo r de lamper, som kun får 200 volt, medens 
lamperne i fase R, der altså får 275 V kun vil leve 
ca. 10 % af den normale levetid.

Kort udtrykt kan det siges, at ved nulfejl på en 
trefase-installation med fortrinsvis ohmsk be
lastning, vil en »svævende« nul trækkes hen mod 
den hårdeste belastede fase.

Eks. 2.
På en stor byggeplads i Københavns omegn frøs 
der en nat 5 store varmeflader i stykker. De 
mange andre varmeflader var der ikke sket noget 
med. Varmecentralen havde ikke mærket nogen 
strømafbrydelse i nattens løb, og alle magnet
ventiler og andre reguleringsorganer fungerede 
tilsyneladende normalt.

Man blev så enige om, at et par af de tilsyns
førende skulle gå rundt den næste nat for at se, 
om uheldet skulle gentage sig.

Under en rundgang i ingeniørkælderen hørte 
de, at flere kontaktorer faldt ud. Den ene vidste, 
hvor styreledningssikringerne sad og kontrol
lerede, at de var hele. Med en prøvelampe blev 
det fastslået, at der var spænding, men kun 
meget lid t på den fase, som automatikken hang 
på. Frostproblemet blev klaret ved manuel regu
lering, og fejlsøgningen udskudt til næste dag,
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hvor det fo r øvrigt viste sig, at alt igen fungerede 
normalt.

Men nu blev der skaffet et voltmeter og et var
melegeme, der kunne belaste op til 5 kW mellem 
fase og nul. Bevæbnet med dette grej plus fo r
skellig t andet værktøj vandrede så en procession 
af elektrikere, maskinmestre og ingeniører fra 
gruppetavle til undertavle, til sekundær hoved
tavle og endelig til den primære hovedtavle af 
1000 ampere typen, hvor fejlen fandtes.

En af de bolte, som skulle sikre en laskefor
bindelse mellem nulskinnens to halvdele var ikke 
spændt. Det kunne tydeligt høres og ses på vo lt
metret, da den pågældende afgang blev belastet 
med 5 kW.

Senere fandt man årsagen til, at alt tilsyne
ladende fungerede normalt om dagen, hvor der 
blev arbejdet overalt i det pågældende bygnings- 
afsnit, mens det gik galt om natten, hvor der 
næsten ingen belastning var. Det viste sig, at den 
pågældende hovedledning forsynede dels auto
matikken, delsarbejdsbelysningen i afsnittet (glø
delamper) og endelig nogle arbejdsskure på 
pladsen. Om dagen var der altså en temmelig stor 
og på faserne næsten jævnt fordelt en-fase be
lastning; men om natten var der kun automa
tikken og en række varmeovne i skurene.

Disse ovne viste sig at være meget ulige fordelt 
på faserne, med den største belastning på netop 
den fase, som også bar automatikken. Hertil 
kom, at varmeovnene var termostatstyrede, så 
der i visse tilfæ lde kunne opstå en meget skæv 
belastning, der altså resulterede i, at automatik
ken fa ldt ud på grund af for lav spænding.

Eks. 3.
Som eksempel på, hvor besværligt det kan være 
at finde en nulfejl, skal nævnes en sag, som en 
kollega refererede:

En statsbanemand, der jævnligt havde nat
tjeneste, boede på en øde villavej og lod derfor 
konen tænde husnummerlampen (60 W gløde
lampe) når hun gik i seng. Flere nætter i træk 
brændte lampen over, selv om det var helt nye,

der blev sat i. Først klagede han til lampeleveran
døren, og da det ikke hjalp, til elværket, som kom 
og satte et registrerende voltmeter op hos jern
banemanden og hans nærmeste nabo. Dagen 
efter kunne man se, at når den enes spænding 
var fo r høj, var den andens for lav, målt på hver 
sin fase.

Fejlen blev fundet flere hundrede meter borte: 
En dårlig klemmeforbindelse i nullen ved afgre- 
ningen af en trefaset luftledning, som forsynede i 
alt 3 villaer. Om natten havde jernbanemanden 
kun den 60 W pære tændt, mens naboerne på de 
to andre faser var så velhavende (det er mange år 
siden), at de havde køleskabe af absorptions- 
typen.

Når et af disse køleskabe gik i gang, trak det så 
at sige nullederens potential henimod den på-

de fek t

T L40

St

— II—
Kond.

» 0 «
TL40

s t

— II—
Kond.
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gældende fases potential, hvorved spændingen 
mellem nullen og den tredie fase steg tilsvarende, 
ford i belastningen her var meget mindre.

Eks. 4.
Af flere grunde kan det være praktisk at fordele 
rørene i et armatur fo r flere lysstofror på 2 eller 3 
faser, bl. a. fordi man derved mindsker flim rin- 
gen.

I hosstående fig. 2 er vist, hvorledes det går 
med spændingerne i et sådant armatur koblet til
2 faser, hvis forbindelsen til nullen bliver afbrudt 
og enten en glim tænder eller et rør svigter, f. eks. 
som følge af form indsket spænding på grund af 
den afbrudte nul.

Stjernepunktet eller »nullen« i armaturet vil 
derved ryge langt uden for RST-trekanten. 
Spændingen mellem net-nul og armatur-nul sti
ger til 530 V, og spændingen over fasekonden
satorerne i armaturet til henholdsvis 325 og 610 
volt, hvilket meget hurtigt medfører ødelæggelse 
af disse kondensatorer og for øvrigt også af røret 
i fase S.

Erfaringer fra praksis viser, at der kan fore
komme tilsvarende høje spændinger i anlæg 
med mange kviksølv- eller natriumdamplamper 
fo rde lt på alle 3 faser. En serviceingeniør målte 
fo r nylig på et sådant anlæg, hvor de fleste af 
lamperne endnu lyste, 420 volt mellem »nul« og 
fase i en afgreningsdåse og 300 volt mellem

lARU-Region 1 konference
Af H. O. Pyndt, OZ5DX, Udstolpe, 4990 Sakskøbing.
Fra den 24. april til den 29. april afholdt Region 1 
af IARU sin treårlige konference i Miskolc-Ta- 
polca i det nordøstlige Ungarn. Fra regionen, der 
omfatter Europa, Afrika og den arabiske halvø, 
deltog ialt 24 medlemslande, mens 8 lande lod 
sig repræsentere ved fuldmagter. Fra dansk side 
deltog Hans O. Pyndt, OZ5DX, som EDR's repræ
sentant.

Mødet indledtes med en velkomst til Ungarn af 
den ungarnske viceminister for telekommunika
tion, Hr. Horn, der bød velkommen til delegatio
nerne fra de socialistiske lande og de øvrige del
tagende lande. Den officielle åbning blev foreta
get af vicegeneralsekretæren i ITU, Mr. E. Butler, 
som i sin tale gjorde opmærksom på den adm ini
strative frekvenskonference, WARC 79, som den 
24. september 1979 åbnes i Geneve. Mr. Butler 
understregede, at ændringer i frekvenstildelin
ger sker på grundlag af forslag fra medlemslan
dene i ITU, og forhåbentlig er der i de enkelte

»nullen« og bygningsjord. Det viser sig her, at en 
nulforbindelse i den fælles lystavle ikke var i 
orden, så fejlen var let at reparere; men forinden 
havde den kostet mange ødelagte lamper og 
drosselspoler og en del arbejdstimer.

Har man mistanke om, at en nulfejl kan foreligge, 
er det letteste at fjerne alle sikringer fra den på
gældende tavle og derefter indsætte 1 sikring ad 
gangen og kontrollere, hvilke lamper der lyser på 
hver enkelt af sikringerne. Såfremt summen af ly
sende lamper talt op på denne måde er færre end 
hvis alle kobles ind på én gang, er der mulighed 
fo r en nulfejl ét eller andet sted i systemet.

I det foregående er der talt om lyskilder og t i l
behør, som kan ødelægges ved en afbrydelse af 
nulforbindelsen i et lysnet. Meget ofte vil man på 
samme lysnet have tils luttet kostbare elektro
niske apparater, der ikke kan sikres med øde
læggelse som følge af de spændingsforhøjelser 
en sådan nulfejl kan give anledning til.

Der er således mange grunde til at sikre sig 
mod, at der opstår nulfejl - selv kortvarige.

Man bør derfor undgå at arbejde med spæn
ding på - dels af hensyn til elmontøren - jvnf. de 
oven fo r nævnte høje spændinger på »nullen« - 
og dels af hensyn til de lyskilder, apparater o. 
lign. som hurtig t kan blive ødelagt ved en u til
sigtet afbrydelse af nullederen.

★

lande sket en koordinering på national basis, og 
Butler opfordrede de forskellige tjenester, her
under amatørtjenesten, til at gøre opmærksom 
på sine ønsker overfor teleadministrationerne. 
Mr. Butler nævnte også, at en stor del af ITU’s 
budget er afsat til undervisningsformål specielt i 
udviklingslandene, og her er det en stor hjælp, 
hvis der i disse lande findes en stærk amatøror
ganisation, idet der indenfor amatørtjenesten på 
eget in itiativ foregår megen undervisning. I ITU’s . 
sekretariat værdsætter man i høj grad samarbej
det med IARU, og man ser frem til en fortsat 
udbygning af samarbejdet.

Arbejdet på konferencen var opdelt i tre komi
teer -  A, B og C. Komite A, der blev ledet af 
PAØLOU, beskæftigede sig med HF og admini
strative spørgsmål. Komite B, ledet af PAØQC, 
tog sig af VHF/UHF spørgsmål -  og komite C, 
under ledelse af LX1JW, tog sig af økonomien. 
EDR deltog ved OZ5DX i komite A ’s møder og i

OZ JUNI 1978 299



komite B ved LA2PT, der ved fuldmagt stemte på 
EDR’s vegne.

Kom ite A ’s arbejde.
På den forige Reg. 1 konference, der foregik i 
Warszawa, fik  forretningsudvalget tilladelse til at 
forøge kontingentet, og denne bemyndigelse har 
forretningsudvalget nu udnyttet til at forøge kon
tingentet fra 1 svejtser franc pr. licenseret med
lem til 1,5 sv. fr. fra 1. januar 1979. Denne beslut
ning kom altså ikke til afstemning på denne 
konference. De forøgede indtægter skal først og 
fremmest bruges i forbindelse med WARC 79, 
men også til at ansætte lønnet personale på 
regionens sekretariat.

Forberedelserne til WARC 79 indtog helt natur
lig t en central plads på mødet, og hver delegation 
redegjorde fo r forløbet af forberedelserne i deres 
respektive lande. RSGB havde fremlagt et ind
læg, der skulle koordinere landenes oplæg, og 
efter en del diskussion og enkelte ændringer blev 
det vedtaget, at man skulle søge:
a) tilde ling  af et eksklusivt amatørbånd indenfor 

1,8-2,0 MHz centreret i den lave del af områ
det.

b) tilde ling  af et eksklusivt bånd indenfor 3,500- 
3,800 MHz, idet det nuværende bånd, der er 
tilde lt på delt basis med andre tjenester, ikke 
indskrænkes.

c) udvidelse af 40 m båndet nedadtil, f.eks. 6,9- 
7,0 MHz evt. på delt basis, og opretholdelse af 
7,0-7,1 MHz eksklusivt.

d) fjernelse af fodnoten, der giver russerne tilla 
delse til at benytte 14,250-14,350 MHz til 
deres faste tjenester.

e) tilde ling  af nye amatørbånd omkring 10,18 og 
24 MHz.

(Forhandlingsoplæ gget for VHF/UHF-båndene 
vil blive omtalt under gennemgangen af komite 
B's arbejde).

Der var på konferencen enighed om, at opret
holde artikel 41 i »Radio Regulations« uændret. 
Artikel 41 giver en række bestemmelser for ama
tørradio, bl.a. kravet om tekniske kvalifikationer 
og morsekendskab fo r radioamatører. Kravet om 
morsekendskab kan dog frafaldes, hvis amatø
rerne arbejder på frekvenser over 144 MHz.

På konferencen blev der nedsat en arbejds
gruppe, der skulle undersøge, hvorledes der kan 
ydes støtte til amatørradio-arbejdet i udviklings
landene, og der blev oprettet en speciel Reg. 1 
fond til dette formål. Den franske og hollandske 
forening ydede straks bidrag til denne fond.

Et forslag fra RSGB om at tildele RTTY-trafik

eksklusive frekvenser i den øverste del af CW- 
båndene vandt ikke tilslutn ing. Den belgiske fo r
ening foreslog at afsætte en række frekvenser i 
10 m båndet til kanaldrift. Belgierne havde fore
stille t sig, at CB-udstyr skulle ombygges og be
nyttes af amatørerne på 10 m, men dette forslag 
blev også forkastet. -  Den vesttyske forening 
DARC oplyste, at der i Vesttyskland er planlagt 3 
repeatere på 10 m båndettil forsøg, men dette var 
konferencen også meget betænkelig ved, og det 
kunne ikke anbefales, at der bygges flere.

Vedrørende contester henstillede komite A, at 
man overholdt anbefalingen om at skabe con- 
testfrie områder i båndene. Denne anbefaling 
blev vedtaget på konferencen i Warszawa i 1975. 
Desuden henstilledes det at søge at begrænse 
antallet af contester og at overveje, om man ikke 
kunne arrangere lokale contester på hverdage. 
Endvidere blev der opstillet en standard ramme 
fo r contest-reglers udformning, som det henstil
les til landene af følge.

En underkomite under komite A udfærdigede 
regler fo r Reg. 1 rævejæger-mesterskab eller 
som det nu hedder: »Championship in Amateur 
Radio Direction Finding«. Dette punkter jo noget 
som Østlandene specielt lægger stor vægt på. 
Disse rævejagter foregår til fods, og der benyttes 
80 m og 2 m.

G3PSM, der internationalt koordinerer Intru- 
der Watch arbejdet, rapporterede, at der i de 
første 5 måneder af 1977 var rapporteret om 
30,790 intruders i HF-båndene, og heraf stam
mede de 15,958 fra Sovjetunionen. Den næst
højeste antal intruders kom fra Kina. G3PSM 
oplyste ligeledes, at meddelelsertil ITU om radio
fonistationer der arbejder udenfor deres tildelte 
områder er steget med 60% i det sidste år. Det 
kan forekomme lidt paradoksalt, at kortbølge- 
radiofonistationerne netop ved at arbejde ulov
ligt udenfor deres tildelte frekvensområder søger 
at legitimere deres ønsker om yderligere fre
kvenstildelinger på WARC 79.

G3DME, der er leder af det internationale bea- 
conpro jekt på 10 m, henstillede at frekvensområ
det 28,200-28,300 MHz blev afsat til beaconbrug, 
og at de nye beaconfrekvenser blev aftalt via 
G3DME.

I England har RSGB oprettet »Amateur Radio 
Observation Service«, som i tilfæ lde af at en 
engelsk amatør overtræder licensbestemmelser
ne på den ene eller anden måde, gør pågældende 
opmærksom på, at licensbestemmelserne er ble
vet overtrådt. Hensigten med denne tjeneste er 
naturligvis at »feje for egen dør«, inden den på
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gældende amatør får brev fra P&T med evt. alvor
ligere konsekvenser til følge. Komite A henstil
lede til medlemsforeningerne at danne sådanne 
komiteer. EDR undlod at stemme.

Forstyrrelser blev naturligvis også drøftet på 
konferencen, og SP9ZD påtog sig at være sekre
tæ r fo r EMC-gruppearbejdet. -  Denne vigtige 
gruppe skal mest tjene som en informationscen
tral vedr. forstyrrelser, deres opståen og fjernelse 
samt myndighedernes behandling af forstyrrel-

sesproblematikken i de forskellige lande. Det er 
selvfølgelig vigtigt, at EDR bliver repræsenteret 
og tager aktiv del i dette arbejde.

Komite A gik ind fo r et hollandsk forslag om 
ensartede »S-meter« kalibrering baseret på: a) 
forskel på 1 S-grad svarer til 6 dB, b) på HF svarer
S 9 til -73 dBm eller 50 uV i 50 ohm og c) på VHF 
og højere svarer S 9 til -93 dBm.

I et senere OZ vil der blive berettet om komite 
B ’s arbejde.

TEKNISK KORRESPONDANCEml
Lær at modtage morse på den rigtige måde.
Af OZ2LY, K. Lutzhøft, Ellevej 19, 2680 Solrød Strand.

I de efterhånden mangfoldige år, jeg har under
vist i morse - bl.a. blinksignalering - er jeg gang 
på gang blevet præsenteret fo r mere eller mindre 
fantasifulde synlige symboler, der skulle gøre 
indlæ ring lettere, (sidst i OZ nr. 4).

Fælles fo r dem alle var, at de var opfundet af 
en, der var gået i gang med at lære morse - og det 
var de fleste - eller af en, der havde lært det for så 
længe siden, at han havde glemt sine problemer 
fra den gang.

Et andet fælles træk var og er, at metoden med 
at lære morse som visuelle symboler, hvad enten 
det drejer sig om prikker og streger eller mere 
fantasifulde figurer, gør langt mere skade end 
gavn.

Det gælder også systemet i OZ nr. 4.
Morse er et system baseret på rytmiske impul

ser.
Under modtagning opfattes hvert tegn som et 

lydbillede, der af underbevidstheden omsættes 
til synet og/e lle r lyden af et bogstav eller taltegn 
og i sin yderste konsekvens til et tryk på en skri
vemaskinetast. Men for at nå dertil må man først 
have den bevidste hjerne med under indlæ rin
gen. Det er den hjernefunktion, som hedder hu
kommelse, der trækkes på.
Man har tre grundlæggende former for hukom
melse:

Man kan huske visuelt - se det for sig.
Man kan huske auditivt - høre det i sig.

Man kan huske motorisk - bevæge et eller 
andet, f.eks. læberne.

Det bedste resultat opnås, når flere - og helst 
alle tre form er kan anvendes samtidig. Det skal 
man benytte sig af, når man vil indlære morse- 
modtagning.

Lad os tage et eksempel: Bogstavet L.
Lydbilledet af L er didardidit. (de eller d it ud

tales kort og d istinkt som i mit og dit, dar udtales 
langt og betonet som i darling).

At betegne morsetegn som noget med streger 
og p rikker bor fo r enhver pris undgås under ind
læring. Det er simpelthen spørgsmålet om at 
blive dilettant eller lære morse professionelt.

Dardit-måden er kun en nødhjælp. Et kassette
bånd indspillet med en tone fra en el-bug er det 
rigtige, med de enkelte bogstaver skal fra første 
færd være indspille t i et fo rnuftig t tempo - speed 
60 til 80). Efter hvert tegn følger så en tænke
pause på, i begyndelsen, 3-4 sekunder. Efter
hånden som rutine opnås, afkortes tænkepau
sen, indtil den til slut helt bortfalder, så kun det 
korrekte ophold (længden af et »dar«) bliver 
tilbage.

Begynd med ganske få bogstaver - f. eks. 
A E O S T og varier rækkefølgen på alle tænkelige 
måder. Først når modtageren kan nedskrive kor
rekt med 60 bogstaver pr. minut, supplerer man 
med flere bogstaver - f.eks. H I L N R, der så læres 
på samme måde.
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Lad være med at prøve på at tælle ditter. Det er 
der slet ikke tid til. Prøv at opfatte hvert tegn som 
et lydbillede, og her kommer så det vigtigste:

Hver gang du har opfattet et tegn, så sig det, så 
du hører det og se samtidig bogstavet for dig, før 
du nedskriver det.

På den måde benytter du alle tre erindrings- 
systemer: Du bevæger læberne (motorisk), du 
hører lyden af din egen stemme (auditivt), og du 
ser bogstavet for dig (visuelt). Der bliver ingen 
plads tilbage i din hjerne til at tænke på p rik 
ker og streger eller noget andet synligt symbol. 
Og vær glad for det.

Nu kan du jo spørge, hvem er OZ2LY og hvad 
b ilder han sig ind med at optræde som expert? 
Jeg kan dertil svare: Metoden er ikke opfundet af 
mig. Den er foreskrevet af en af vore største 
autorite ter på det område nemlig GNT, Store 
Nordiske Telegrafselskab, der vel er en af de 
institu tioner i verden, der har den største erfaring 
i at uddanne telegrafister.

De har udgivet en lærebog, der kort og godt 
hedder: How To Learn Morse. Den kan formentlig 
lånes på biblioteker og muligvis stadig købes. 
Jeg har som nævnt benyttet den som undervis- 
n ingsgrundlag i mange år og kan i et og alt 
tiltræ de de anførte synspunkter.

Kære OZ3EB, jeg er ked af at imødegå dig så 
stærkt, men OZ er vel trods alt det rette forum for 
meningsudveksling. Jeg tror, at diagrammet over 
morsetræneren vil være nyttigt.

Til slut et par små, men vigtige fiduser: Mister 
du et tegn, spekuler ikke, for så mister du også 
det næste.

Når - og hvis - du nedskriver, så overlad skriv
ningen til underbevidstheden, se så lidt som 
m ulig t på det du skriver, men koncentrer dig om 
det du hører. Er du kommet et par bogstaver 
bagud med skrivningen, er det kun en fordel, for 
så bliver skriften mere flydende.

Med venlig hilsen 
OZ2LY

(medlem af SCAG)

Af hensyn til redaktionens og trykkeriets 
fe rie  skal m ateriale, herunder også an
noncer, til ju li OZ være os i hænde senest 
FREDAG DEN 16. JUNI.

OZ6PN - OZ7AQ - OZ3BH.

Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6,8600 Silkeborg

Endelig er det lykkedes mig at finde en afbildning 
af de mosegrise og muldvarpe, som får deres TV 
ødelagt af amatørers ufuldstændige HF-jordplan 
under GP-antenner og »luner« sig ved undslup
pen vagabonderende HF.

Tilsyneladende har fugle også en vis affinitet til 
den »Kvidren«, som kommerfra ASC II apparatur 
e ller fra TX'er, som ikke er dæmpet for »chirp« -  
jvf. april OZ 1978.

Uden tvivl forestiller billedet en amatør, som 
inspireret af de mange gode artikler om transi
storer, IC'er, tællere, RTTY-anlæg m.m. i OZ, er 
kommet lidt på afveje og her forsøger på, hvad 
eksisterende tele-net også kan bruges til.

OZ7CH.
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^KENWOOD

. c p

vH* For HF-RADIOAMAT0REN

m m m .

SP-820 TS-820 S SM-220

Monitor SM-220
(for 820-520)

SM 220 er ny, enkel og kan de funktioner, vi har brug for. Du kan kon
tro llere d it eget signal, se båndaktiviteten og bruge SM 220 som alm. 
10 MHz oscilloscope.
SM 220 kan anvendes som alm. oscilloscope ved måling af dit sta- 
tionsudstyr. - In d b . 1000 Hz-1575 Hz eller begge sammen for to-tone 
test.
BAND SCOPE: Med BS 8 eller BS 5 (ekstra) kan du se signalerne på 
begge sider af din senderfrekvens, uden at flytte din modtager fra fre
kvensen, for at se (båndforholdene). Du kan se, hvor der er mest 
trængsel på båndet.

SM-220 kr. 2.695,00 
BS 5, kr. 550,00 
BS 8, kr. 550,00

WERNER RADIO - OTTERUP (09) 82 33 33 - OZ8BW
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Nyt fan tastisk tidsinstrum ent til håndleddet!
Avanceret teknologi til hverdagsbrug er kommet 
et stort skridt nærmere med introduktionen af et 
nyt instrument til håndleddet, som kombinerer 
muligheden fo r tidsmåling, beregning og per
sonlig information.

Kapaciteten i HP-01 svarer til 38.000 transis
torer, og dets »hjerne« betegnes som en af de 
mest avancerede, der nogensinde er lavet til brug 
i et håndledsinstrument. Det har regnemaskine 
med separat hukommelse, 200 års kalender, 
stopur og alarm, og viser naturligvis også klok
ken.

Omfanget af de ting, det kan gøre, er fantastisk. 
For eksempel vises hvert sekund, hvad telefon
samtalen koster, mens man taler med New York. 
Kører man rally, gør alarmen det muligt at over
holde mødetider, parkometertid og vækning. Det 
har 28 taster, 7-cifret lyspanel og vejer kun 170 g.

HP-01 er det første i en ny serie af avancerede 
elektroniske instrumenter til personligt brug. 
Den dag er måske ikke så fjern, hvor man med sit 
håndledsinstrument kan tale i telefon med 
Moster Gerda i Amerika eller få oplyst, hvor 
mange penge, der er tilbage på sin bank- eller 
sparekassekonto.

Importør: Hewlett-Packard, Datavej 52, 3460 
Birkerød. Telefon (02) 81 66 40.

EMR s tå lg it te rm a s te r . . .
en virkelig kvalitetsmast 
fremstillet efter de nye vindnormer!

Nyt flexibe lt masteprogram i to typer.
Mastene er beregnet efter de nye vindnormer. 
Mastehøjde fra 6 til 30 meter, i 6 meter sektioner. 
Masterne er udført i certfikatstål.
Masterne er varmgalvaniserede -  men kan også 
sprøjtegalvaniseres og males efter ønske.
Der medfølger fundamentbolte samt 5 meter toprør, 
som kan hæves og sænkes. (Fastspænding sker med 
rustfri bolte, og der er montørtrin i toppen). 
Specialbeslag kan udformes efter opgave.
Som ekstraudstyr kan der også leveres et specielt 
drejesystem.
Kan leveres med topleje for rotor.
Har altid master på lager, til omgående levering. 
EMA stålmaster, når der stilles store krav.
Ring eller skriv efter priser og nærmere oplysninger.

djm MASKINFABRIK
Kertemindevej 51, Aunslev, DK-5800 Nyborg, tlf. (09) 36 14 94

Vi satser på god kvalitet 
samt præ cis levering!
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DATONG ELECTRONICS LIMITED

f l  1

FL-1 AUDIOFILTER
med variabel frekvens og båndbredde, enten som peak- el
ler no tch-filte r, sikrer perfekt og forstyrrelsesfri modta
gelse af SSB og CW signaler under vanskelige forhold. 
Rekvirer den om fattende brochure og læs mere om FL-1. 
Pris incl. moms .........................................................  kr. 895.-

HF-SPEECH PROCESSOR -
op til 10 dB forbedring af signalrapporter, et virkelig godt 
hjæ lpem iddel under vanskelige forhold, f. eks. i en »pile- 
up«. Rekvirer ud forlige data om RFC processoren.
Model RFC speech-processor ..............................  kr. 645,-
Model RFC/A m. 4-pol m ikro fonstik fo r Yaesu ... kr. 695,-
Model RFC/M løs modul uden k a b in e t...............  kr. 375,-
Alle priser er incl. moms.

MODTAGERCONVERTER 90 kHz-30 MHz, 144-146 MHz.
Nyudviklet syntesestyret forsats, der udvider en HF-tran- 
sceiver e ller modtager (28-29 MHz) til at dække modtag
ning af alle kortbølgebånd samt 2 meter båndet.
Med en 2 meter transceiver eller -modtager (144-145 MHz) 
opnås m odtagning af alle kortbølgebånd.
Følsomhed: 0,3 uV (0,8-30 MHz), 0,6 uV (300-800 kHz), 
1,2 uV (90-300 kHz), 0,3 uV (144-146 MHz) for 10 dB S/N. 
Spurious bedre end 60 dB, strømforsyning 9-15 V, 120 mA. 
Input og ou tpu t impedans 50 ohm.
Pris incl. moms ....................................................  kr. 1.795,-

*

Vy 73, OZ4SX, Svend

NORAD Lønstrup

9800 H jørring
0 8 -9 6  01 88

NYT FRA BSP

» H Q « ! )

1 8 0 k Q

H 5 ,6 2 k *h  

P ilo tto n e ~llc9vlh

Størrelsesforhold 1:1

*
Pris: 74,00 kr.
incl. 18% moms.

PIL0TT0NESENDER
med stor stabilitet og 
lav d istortion, under 1%.

Tekniske data: P ilottonesenderen kan tilsluttes alle eksisterende anlæg i m ikrofonindgangen eller direkte i modulato- 
ren. Frekvens 382,5 Hz, regu lerbar fra ca. 350-^100 Hz. Output 600 mV, målt ved 10Kohm belastning. Driftspænding 13,8 
V. Stabil fra 10 til 18 V. Forbrug ca. 35 mA. Mål: L. 67 mm, b. 29 mm, h. 13 mm.

BENSØ PRINT ApS FINSENSVEJ 52, 2000 F., TLF. (01) 10 64 91
opgiver nærmeste forhandler!
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VÆRKSTEDSTEKNIK i
Firkantede huller.
Af OZ5TP Svend Petersen, Bentzonsvej 6, 2000

Ved opbygning af chassiser til radio og elektro
nik kommer man ofte ud for at skulle bruge et 
firkantet hul i en plade hvor et komponent skal gå 
op igennem fx. en transformer el. andet. Se på 
skitse 1. Rids hullets størrelse op med en ridse
nål, dvs. en spids hård nål med et lidt tykkere 
skaft til at holde på. Den kan være som på teg
ningen, men det er ikke absolut nødvendigt; en
hver hård spids kan bruges - men forfald ikke til 
at bruge passerbenet fra d it tegnebestik. Ridse
nålen skal altid ved slibning holdes spids, men 
huskat køle i vand. Opbevar den gemt godt væk i 
en skuffe meden korkprop over sp idsen,deteret 
fa rlig t instrument. Blyantstreger kan du måske 
bruge, de er blot for tykke og forsvinder let under 
arbejdet, som ligeledes fæ rdigt bliver for upræ
cist og ser uprofessionelt ud. Lad os antage at du 
har et 5 mm bor, dette vil vi bruge til at bore hjør
nerne ud med. Dvs. at du skal ridse et kryds 2,5 
mm inde i den firkant du har ridset, et i hvert 
hjørne. (Brug altid lineal). I de fire krydser du har 
lavet, sætter du præcist i midten en lille kørner
prik. Kørnerspidsen sætter du lige i midten, og 
med en lille hammer, giver du kørneren et ganske 
let slag, så let at det næsten ikke er noget slag. 
Den lille  kørnerprik du har lavet skal helst stå lige 
i krydset, gør den ikke det, kan du ved det næste 
slag hælde kørneren lidt i prikken, og med et lille 
slag forskubber du hullet. Når prikken nu er hvor 
den skal være giver du kørneren et lidt kraftigere 
slag med hammeren og du har nu her en kørner
prik. (I gamle dage vardeten yndet sportforsm e- 
desvendene at sende den nye førstedagsyngste- 
læ rling ned til købmanden og bede om en pose 
kørnerprikker). Du har nu lavet fire pæne og 
brugbare kørnerprikker, her »borer du for« med 
et m indre bor fx. 2 mm; et større bor kan nemlig 
ikke komme ned i det lille kørnerhul. Når alle fire 
hjørnehuller er boret for, tager du dit 5 mm bor 
og borer disse 2 mm huller op til 5 mm.

Nu skal firkanten bores fri. Hertil kan vi bruge 2 
mm boret som vi ved kan gå ned i kørnerprik
kerne. Rids hele firkanten rundt 1,5 mm inden for 
den yderste streg endnu en streg, den skal være 
til at bore kærnen fri efter. På denne streg slår du

København

med 2 mm mellemrum kørnerprikker hele vejen 
rundt. Derefter borer du igennem med 2 mm 
boret, og du har nu en kærne som kun sidder lidt 
fast her og der. Med en lille mejsel slår du disse 
steder fri og du har nu et firkantet hul som er lidt 
laset i kanten se skitse 2. Du filer nu hullet rent; 
ned til den yderste ridsede streg. Vil du gerne 
have hjørnerne firkantede filer du helt ud i hjør
nerne. For ikke at file hakker ind i de forkerte 
sider er de fleste file ikke skærpet på den ene 
smalside.

Af hensyn til redaktionens og trykkeriets 
fe rie  skal m ateria le, herunder også an
noncer, til ju li OZ være os i hænde senest 
FREDAG DEN 16. JUNI.

OZfiPN - OZ7AQ - OZ3BH.

F.
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Redaktion: OZ9QQ, Kjeld Petersen, 
Solvej 2, Guderup, 6430 Nordborg. HBirrformation

R eferat fra  HB-mødet i Odense den 8. og 9. april 1978.
Deltagere: OZ5RO, OZ3SH, OZ6BL, OZ5GF, OZ8TV, OZ6MI, 
OZ9QQ, OZ4EV, OZ1AT, OZ5DX og Grethe. Afbud fra OZ1OQ 
og OZ6PN (HR).

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretninger:

a. FU og P&T udvalget/OZ5RO.
b. Regnskab/Grethe.
c. OZ7IGY/OZ5RO.
d. Region 1 og NRAU mødet/OZ5DX.
e. Regnskab fra Hjælpefonden/OZ1 AT.

4. Sager til behandling:
a. Handicapudvalget/A lle.
b. Repeaterproblemer/Alle.
c. Antenner/OZ5RO.
d. EDR Svendborg afd./OZ6MI.
e. OZ2NU-udlæg, OX-nyt, Q S Ltll bulletintj./OZ1AT/OZ5RO
f. QSL-centra len/brev fra OZ2NU/OZ9QQ.
g. SWL-spalten/OZ5RO/OZ1 AT.
h. Region 1/OZ1AT.
i. Æ ndring af licensbestemmelserne /OZ4EV. 
j. Emner fra kredsmoderne/OZ9QQ/OZ1AT. 
k. Angående særtryk fra OZ/Alle.
i. Antennem ast-Brøndby/Alle. 
m. Rævejagtsudvalget/OZ1AT/OZ9QQ. 
n. Udkast til nye diplomer/OZ9QQ.
o. Grønlandsdiplom/OZ6MI. 
p. Kontingentnedsættelser/OZ5RO.

Fremtidens virksomhed.
6. Eventuelt.

Ad. 1: OZ4EV havde en rettelse til det udsendte referat fra 
HB-mødet den 21. januar 1978. Rettelsen er til, punkt 4p. Sidst i 
punktet skal stå: OZ4EV udarbejder et brev med HB's stand
punkter til gruppen, som sendes til OZ9QQ, og denne svarer 
også OZ5EL.

Ad. 2: Godkendt med tilføjelserne: 3e, 4m, 4n. 4o og 4p.
Ad. 3a: Anm odning fra OZ7BW om at nye medlemmer får 

tilsend t inform ation om fremgangsmåden for QSL-ekspedi- 
tion . Grethe oplyser, at en sådan vejledning allerede tilgår nye 
medlemmer. -  Grethe oplyser, at medlem Harry Moller Nielsen, 
Borgmestervej 1, Horsens, gerne vil overtage forvaltningen af 
RTTY-materiei efter OZ5ZZ, der ønsker at fratræde. OZ9QQ 
info rm erer OZ5ZZ og takker på HB’s vegne Jorgen fo r arbejdet 
og info rm erer om den nye forvalter. Informerer også Harry 
Møller Nielsen. -  Et brev fra OZ7HR er besvaret af Grethe. -  
Anm odning om at der igen gøres opmærksom på at 145,850 og 
145,900 MHz ikke må bruges til s im plex-trafik iflg. Reg. 1 bånd- 
plan, trykkes i OZ. -  Anmodning om at der igen gives præmier 
fo r de bedst placerede ved testerne. Testlederne anmodes om, 
at tilkendegive deres kommentarer til næste HB-møde. OZ9QQ 
skriver til OZ1 LO, OZ6KS og OZ9SW. -  OZ7FP s XYL har skæn
ket OZ7FP's OZ er t il Odsherreds afdelingen. OZ7N vil skænke 
EDR 18 årgange indbundne OZ. De sendes til OZ7EM, således 
at de kan erstatte de ikke indbundne, som vi så kan sælge løse. 
Brev fra OZ9DC ang. tidsbegræ nset licens i Sverige. Hr. S. Hess 
hos P&T udtaler, at direktoratet ikke er bekendt med dette. -  
Der er stadig delte meninger fra po litie t vedr. anvendelse af 
håndm ikrofon. -  Telegram fra koreanske amatører om opnå
else af gæ stelicens i OX, besvares af OZ5DX. -  Brev til P&T 
vedr. OZ7IGY, 160 m, repeaterforsøgskanal, bredbåndsfor- 
stærkere og tilladelse til UNESCO-arrangement er besvaret fra 
P&T. HB vil arbejde videre med sagerne. -  Beløbet fra fo togra
feringen ved jubilæ et betales. -  Beretning godkendt.

Ad. 3b: Regnskab pr. 31./12. 1977 enst. godkendt med t i l
føjelserne at man skal være tilbageholdene m.h.t. udgifterne.

Ad. 3c: OZ5RO oplyser, atOZ7IGY snart vil være på sin plads. 
OZ9QQ sender tak til OZ7IGY-gruppen for deres arbejde.

Ad. 3d. OZ5DX rapporterede fra NRAU-mødet. Af emner der 
har været behandlet kan nævnes: De respektive landes P&T'er 
anmodes om tilde ling  af frekvenser I 1,8, 10, 18, 24 og 50 MHz. 
Der skal lægges stor vægt på 1,8 og 50 MHz områderne. NRRL 
vil blive repræsenteret på WARC 79 gennem den norsk tele- 
styrelse. NRAU’s synspunkter vil blive frem lagt gennem denne 
repræsentant. Radioamatørerne vil jo  endvidere være repræ
senteret igennem IARU. NRRL har foreslået, at de nordiske 
lande deler udgifterne til denne repræsentation. HB ser ikke 
EDR er i stand til at dele disse udgifter i øjeblikket. SAC-testen 
har været drøftet. Der var fra svensk og norsk side ønsker om 
indskræ nkninger i det anvendte frekvensområde. De nye regler 
vil blive publiceret senere sammen med de nye re g le r.-D e r har 
været drøfte t fæ llesnordisk licens og SSA meddeler at tele
væ rket har s tille t sig positivt. Der er dog problemer i Finland 
p.g.a. deres geografiske beliggenhed. Den svenske telestyrelse 
vil optage kontakt med de andre nordiske lande. Referat fra 
NRAU-mødet vil blive tilsendt HB. -  Derefter gennemgik man 
dagsordenen fo r lARU-modet I Ungarn. OZ5DX blev orienteret 
om HB's synspunkter. Dagsordenen indeholder 106 punkter, 
så det vil være vanskeligt at orientere om alle disse punkter her. 
Det blev dog understreget at EDR skal påtale, at andre lande 
ikke til dato har rettet sig efter lARU's vedtagelser. Referat fra 
m odet vil tilgå HB.

Ad. 3e: R egiskab fra Hjælpefonden taget til efterretning.
Ad. 4a: OZ3SH indledte mødet med forslag til behandling af 

sagen i denne rækkefølge: 1) Retningslinier for Handicapud
valget. 2) Forretningsorden fo r Handicapudvalget. 3) Medlem
mer af Handicapudvalget. 4) Godtgørelse af porto, telefon og 
rejser. 5) Kuverter, papir m.m. til udvalgsmedlemmerne. 6) Be
kræ ftelse til P&T (S. Hess) og Vanførefonden (Gregersen). 7) 
Forslag til udpegelse af rådgiver fra de handicappede.

1) Godkendt. -  2) Godkendt. -  3) Da OZ1TD ønsker at fra
træde, vedtager enst. HB at Handicapudvalget nu består af 
OZ3SH (formand) og OZ5MD. Det skal dog her bemærkes, at 
OZ3SH selvfølgelig ikke havde stemmeret. OZ9QQ sender tak 
til de afløste medlemmer fo r deres arbejde. OZ9QQ sender 
denne skrivelse til godkendelse hos de enkelte HB-medlem- 
mer. -  4) Godtgørelse sker efter samme retningslin ier som er 
gæ ldende fo r HB-medlemmer. -5 )  Grethe fremsender papir og 
kuverter. -  6) OZ9QQ informerer P&T og Vanførefonden om 
H B ’s vedtagelser og om at kun ovennævnte medlemmer kan 
forhandle  sager fo r EDR. -  7) OZ9QQ efterlyser gennem OZ 
emner som rådgivende medlem til Handicapudvalget, udpeget 
af de handicappede. OZ3SH fremlægger så forslagene til 
næste HB-møde.

Ad. 4b: Der var til dette punkt tilsendt breve fra flere amatø
rer. HB ønskede ikke, at diskutere indholdene af disse breve 
enkeltvis, men behandlede dem under eet. HB vedtog på deres 
sidste HB-møde, at repeaterudvalget igen måtte se på deres 
repeaterplan, som er udarbejdet af dem den 30./10. 1977 i 
Sabro. Udvalget fastholder deres plan, hvorefter HB enst. 
vedtager, at den plan der fore ligger fra udvalget, dateret Sabro
d.en 30./10. 1977, er grundlag fo r HB’s arbejde. HB vedtager at 
svar på brevene kun vil tilgå den ansvarshavende licensinde
haver fo r de i brevene omtalte repeatere. -  HB vil anmode P&T 
om et hastemode og vil her fremlægge følgende til forhandling:
1) EDR ønsker at være medrådende over frekvenstildeling og 

licensudstedelser til repeatere.
2) Man ønsker at P&T geografisk fastlægger tildelte frekven

ser indenfor 10 km.
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3) At EDR får en oversigt over benyttede og ubenyttede repea- 
terlicenser.

OZ5RO anmoder P&T om et hastemode. Til nogle af HB-med- 
lemmerne var tilsendt et brev fra OZ7IS. Da formanden og 
sekretæren ikke har fået tilsendt brevene, så ser HB sig Ikke I 
stand til at behandle de i brevene omtalte sager.

Ad. 4c: Boligselskabet K.A.B. har forespurgt om EDR kunne 
hjæ lpe med op lysninger ang. eksempler på amatorantenner. 
OZ5GF udarbejder en sådan oversigt og sender den til K.A.B. 
Der udarbejdes også et lignende forslag og oversigt til Plan
styrelsen.

Ad. 4d: Brev fra Svendborg afdelingen der efterlyseren fo r
tegnelse over morsekursus. der udsendes på HF-båndene fra 
andre lande. Der onskes også en repeater- og beacon-overslgt. 
OZ9QQ skriver t il OZ2NU og spørger, om han kan hjælpe med 
en oversigt over morsekursus, som så bedes bekendtgjort i OZ. 
OZ5DX oplyser, at beacons oversigt snart kommer I OZ. OZ4EV 
oplyser at repeateroversigt kommer i et speclalindlæg i OZ.

Ad. 4e: Brev fra OZ2NU til formanden med oplysning om at 
tilsendelse af kopi af bulletinudsendelserne ikke mere vil blive 
tilsendt EDR og Jullanehåb afdelingen. HB vedtager at fo rre t
ningsføreren tilsender frankerede kuverter til dette brug. Brev 
fra Julianehåb afdelingen vedr. samme skulle hermed være 
bragt I orden. -  Ansøgning fra OZ2NU om dækning af porto for 
videreforsendelse af clrkulationsm apper blev afslået med be
grundelsen, at Ingen andre modtager dækning fo r disse udgif
ter. OZ9QQ sender brev til OZ2NU og Julianehåb afdelingen. -  
Forslag fra OZ1AT om at bulletintjenesten får QSL-kort for 
besvarelser af tilsendte rapporter og QSL-kort. Følgende kom 
til afstemning: Skal EDR udsende QSL-kort uden at dette inde
bæ rer om kostn inger fo r EDR.? For forslaget: OZ5RO, OZ3SH, 
OZ8TV, OZ4EV og OZ1AT. Hverken for eller imod: OZ6BL, 
OZ5GF, OZ6MI og OZ9QQ.

Ad. 4f: OZ9QQ forespørger om ekspeditionstiden mellem 
indbeta lingstidspunktet og første forsendelse kunne nedbrin
ges. Grethe oplyser, at der I fjerde sidste kuvert er indlagt et 
g irokort, og hvis det indbetales straks efter modtagelsen, vil 
der ikke være forsinkelser. Der sendes nye kuverter til QSL- 
centralen med ca. 1 md. mellemrum. Brev til mødet fra OZ2NU 
vedr. kort til call, som ikke er medlem af centralen. OZ2NU gør 
opmæ rksom på, at ikke anbringelige kort sendes retur til 
afsenderen. HB vedtager, at ikke anbringelige kort sendes 
re tur til afsenderen med påtegnelsen »ukendt i EDR«. -  Brev 
fra OZ2NU ang. brev fra URE ang. World Radio and TV Hand- 
book. Brevet besvares af OZ9QQ, som sender det til udgiveren 
af bogen og beder dem bringe sagen i orden. -  Det af HB 
vedtagne forslag til QSL-forsendelse for afdelingerne er efter 
anm odning fra OZ7BW trukkettllbage. Ekspeditionsgangen vil 
blive tilsendt afdelingerne til indsættelse i afdelingsmapperne.

Ad. 4g: Brev fra OZ-DR 1815. den nye redaktør i SWL-spalten, 
hvor E igil gennemgår sine synspunkter fo r spaltens fremtid. 
HB har ingen indvendinger til synspunkterne og ønsker Eigil 
held og lykke med arbejdet. OZ5RO har besvaret brevet.

Ad. 4h: OZ1AT har ved gennemgang af Region 1 News be
mærket, at de efterlyser beretning fra EDR og andre lande. 
OZ5DX oplyser, at han har sendt inform ationer til IARU. men vil 
sende de efterlyste in form ationer til Region 1 også.

Ad. 4i: Forslag fra OZ4EV, der på kredsmoderne har mødt 
ønsker om at C-amatorerne får tilladelse til at kore fone på 10 
m. Evt. 29.000 til 29,200 MHz. OZ4EV ønsker, at EDR forelægger 
ønskerne fo r P&T ved næste mode. Efter en diskussionsrunde 
g ik  man til afstemningen. For forslaget stemte OZ4EV. Imod 
forslaget stemte OZ5RO, OZ3SH, OZ5GF, OZ8TV, OZ6MI, 
OZ9QQ og OZ1AT. OZ6BL tilkendegav, at han hverken stemte 
fo r eller imod.

Ad. 4j: OZ9QQ fremlagde ønsker fra kredsmode i kreds 6. 
Ønsker om klasseinddeling ved rævejagter. Det for at hjælpe 
nybegynderne. OZ9QQ kontakter rævejagtsudvalget og beder 
dem tage det op til overvejelse. -  Ønsker om at man registrerer 
antennesager, således at man let kan finde frem til gamle sager, 
evt. til brug som eksempel ved andre sager. EDRs formand har

sager liggende fra de sager, som EDR har været impliceret i. 
Disse sager kan rekvireres af HB-medlemmer. Fremvisning af 
pågældende sager må ikke offentliggøres, ej heller i kopi. - 
Forslag om forhøje lse af licensbelobet, således at P&T tilsen
der QTH-liste til alle, der har licens. Det kan her oplyses, at EDR 
ved et tid lige re  mode med P&T har fremsendt disse ønsker men 
blev afvist. HB kan henvise til RM-beslutningen om, at der i 
august nr. af OZ gives oplysninger om rekvirering af P&T’s 
QTH-liste. -  T ilbud fra Tønder afdelingen vedr. rævejagtsau- 
tom aterne behandlet under punkt 4m. -  Ønsker om at bred- 
båndsforstæ rkere ikke kan godkendes til antenneanlæg. 
OZ8TV mener ikke, at bredbåndsforstærkere uden filtre  i ind
gangen er godkendt, men henviser til afsnit D i regulativ for 
antenneanlæ g, her er en oversigt over godkendte forstærkere, 
som er beregnet til antenneanlæg. -  OZ1AT fremlagde ønsker 
fra et mode i kreds 9. Ønsker om at HB-referaterne kommer 
hurtigere ud. Grethe oplyser, at referaterne er ude en uge efter 
at HB har godkendt dem. Man efterlyser fornyelser til afde
lingsm apperne. Der vil nu på hvert enkelt papir til afdelings
mapperne være henvisning om at det er til mappen. Samtidig 
vil der med mellemrum tilgå ny indholdsfortegnelse. -  Man 
ønsker effekten fo r rævesendere sat op. HB er bekendt med, at 
tillad te  effekt på dette bånd er lav p.g.a. den maritime trafik, og 
mener derfor ikke, at tiden er inde fo r en sådan forhandling og 
vil vente til efter WARC 79. -  Der onskes en liste over de lande, 
som Danmark har aftale med om gæstelicens. OZ5GF oplyser, 
at han har en liste over de lande, som vi har aftale med, og den 
er suppleret med de lande, hvor vi har mulighed endda. P.g.a. 
de forske llige  betingelser i hvert enkelt tilfæ lde, bedes man 
kontakte OZ5GF, hvis man onsker en sådan licens. Der vil til 
afdelingsm apperne tilgå  en liste med omtalte lande.

Ad. 4k: Brev fra OZ1 BMW til OZ6PN vedr. artik ler I OZ. OZ6PN 
onsker HB's udtalelser. Der ønskes en artikel med udførlig 
beskrivelse om, hvor man må lave forskel lige former for QSO’er 
på HF-båndene. Vil gerne haveen mulighed fo ra t købe særtryk 
af a rtik le r fra OZ, således man ikke behøver at klippe i bladet. 
Særtrykkene foreslåes samlet i en mappe, sammen med andre 
op lysninger. Med hensyn til det første onske, henvises til 
licensbestemmelserne vedr. HF. Der vil som oplyst senere 
komme en vejledning fo r VHF og UHF I OZ. Vedr. særtryk af 
a rtik le r henvisestil EDR s kopitjeneste hosOZ7EM. Hvad angår 
sam lemapperne ser HB sig ikke i ø jeblikket i stand til at lave en 
sådan. Man vil bede SWL-redaktøren være behjælpelig med en 
artikel fo r begyndere. OZ5DX er v illig  til at hjælpe med oplys
ninger. OZ9QQ sender svar til OZ6PN og forespørger SWL- 
redaktøren.

Ad. 41: Sag fra Brøndby Strand vedr. klage overantennemast. 
T illadelsen til masten er givet forsøgsvis. Medlemmer fra to 
bo lig fo ren inger forsøger at indsamle underskrifter imod 
masten. HB ser sig desværre Ikke i øjeblikket i stand til at 
hjæ lpe, da vi stadig venter svar fra Planstyrelsen. Sagen taget 
t il efterretning.

Ad. 4m: Ansogning fra rævejagtsudvalget vedr. tidtagnings- 
og tegngivningsautom aterne til rævejagt. Tønder afdelingen er 
v illig  t il at betale fo r 4 automater med kr. 4.000.00 på betingelse 
af, at afdelingen får brugsretten over 4 automater, undtagen for 
tidspunkterne for storjagter og DM. Desuden er afdelingen 
indforstået med. at EDR ved rævejagtsudvalget beholder e jen
domsretten fo r de af afdelingen betalte automater, og at afde
lingen er v illig  til at varetage drift, d.v.s. rengøring, opladning 
og forsendelse af alle de automater, der er i EDR s regi. P.g.a. 
dette tilbud  besluttede rævejagtsudvalget, at bygge 8 automa
ter til en samlet pris af ca. kr. 7.700,00. Udvalget ansøger derfor 
om ca. kr. 4.000,00 eller resten som et tilskud uden tilbagebe
ta ling . HB vedtager at bevillige beløbet, mod at rævejagtsud
valget opretter en kontrakt med afdelingen. Dog vil HB betinge 
sig, at der ved rekvirering betales et depositum på kr. 150,00, 
som vil blive tilbagebetalt ved returneringen af automaterne i 
uskadt stand. Der var fremvisning af enhederne, som fik megen 
ros. (Se OZ april 1978).
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Ad. 4n: På NRAU-mødet i Oslo d.å. vedtog de fire nordiske 
contestm anager at udskrive en konkurrence om det bedste 
udkast til nyt dip lom  til brug ved SAC-testen. Det vedtoges at 
udsætte 1 2 .  og 3. præmier på henholdsvis kr. 500, kr. 300 og 
kr. 200 i henholdsvis D, N og S kroner, afhængig af hvor 
v inderne bor. Præ mieudgifterne fordeles ligelig t mellem de fire 
lande, hvorfor EDR's andel er ca. kr. 250,00. Nærmere om 
konkurrencen i OZ. HB vedtager at EDR betaler deres andel. 
NRRL meddeler, at EDR kan købe de sidste diplom er til brug 
ved SAC-testen 78, der i år arrangeres af EDR. HB vedtager at 
købe diplom erne. OZ9QQ beder OZ1LO oplyse om ca.-pris på 
de nye diplom er, således at der kan tages højde ved budget
læ gningen.

Ad. 4o: OZ6MI havde indvendinger imod betingelserne for 
det nye O X-diplom. Per mener, at OX5 og XP prefixerne burde 
tæ lle med. HB bemærker sig, at det kun gælder for 0X3 
stationer.

Ad. 4p: Brev fra OZ1OQ, der anmoder HB drøfte om blinde 
burde betale »konekontingent« mod at give afkald på OZ. HB 
vedtager, at forslaget bedes indsendt som forslag til RM, 
således at det kan behandles som forslag til vedtægtsændring. 
Ansøgning fra amatør hvor den lokale afdeling anbefaler kon
tingentnedsæ ttelse, evt. fritagelse. HB afviser kontingentned
sættelsen. OZ9QQ skriver til ansøgeren. Anmodning fra inva
lidepension ist om kontingentnedsættelse. Anmodningen blev 
afslået. OZ9QQ skriver til ansøgeren.

Ad. 5: Ingen beretn inger udover lister til HB og RM valg. 
OZ5RO oplyser, at OZ7UI er opstille t som kandidat i kreds 2 til 
HB valg, men en af stillerne ikke kan godtages, så der er kun 19 
stillere . HB vedtager derfor at afvise kandidaten, i henhold til 
tid lige re  praksis. Det skal oplyses, at OZ6BL ikke kunne 
stemme på grund af bopæl i samme opstillingskreds.

Ad. 6: OZ4EV forespørger om EDR giver oplysning til Call- 
book en. Det oplyses, at EDR ikke giver oplysning til denne

bog. Det oplyses også, at D-amatørerne ikke er optaget, fordi 
man kun ønsker fortegnelse over de amatører, der må køre på 
HF-båndene. -  OZ6BL efterlyser forstyrrelseskassen. OZ8TV 
undersøger sagen og vil forsøge at bringe den i orden. OZ9QQ 
spørger om, man ikke kunne optage m indeartikler fo r afdøde 
amatører, selv om de ikke længere var medlem af EDR. HB 
henstiller til HR, at han også optager sådanne m indeartikler af 
forhenvæ rende medlemmer. -  Det vedtages, at de gamle stem
pelure sælges til afdelingerne fo r kr. 100,00 plus forsendelse 
pr. stk. Dog kan ingen afdeling købe mere end eet ur.

Referat ved OZ1AT.

OVERSÆTTELSE
Kvalificeret oversættelse af tekniske artikler, håndbøger 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

Af hensyn til redaktionens og trykkeriets 
fe rie  skal m ateriale, herunder også an
noncer, til ju li OZ være os i hænde senest 
FREDAG DEN 16. JUNI.

OZ6PN - OZ7AQ - OZ3BH.

6 cifre f. 
160 MHz
Nu kan du bygge en smart ny frekvenstæ ller. Den er bærbar og gar til m inim um  160 MHz, 
typ isk 170 MHz e lle r mere. Du kan se sendefrekvensen pa din Walkie, bade pa 27 MHz 
og VHF-2-meter. Krystalfrekvensen er på godt 4 MHz. Det giver storst nøjagtighed. 
Indgangsfølsom heden er m inim um  25 mV.
Tæ lleren forsynes fra nettet via en smart lille AC-adaptor - der selvfølgelig m edfø lger - 
e lle r fra batterie r eller auto-akum ulator på 10 til 15 volt DC.
Specifikationer:
Frekvensom råder: P resca ler/50 Ohm 0,5-160 MHz

D irek te /4 ,7M 0hm  1 Hz - 1MHz
S trø m fo rb rug : 150mA
Forsyn ingsspæ nding fra  A C -adaptor 12 V
Forsyn ingsspæ nding fra  ba tterier 10-15 V
S torre lse  to ta l: 5 x  14 x 12 cm
Væ gt max. uden ba tte rie r 400 gram

Priser:
18460 C /D  1 MHz MOS g rundtæ lle r incl. AC-adaptor og

kasse (U .huller). Kr. 498,50.
18461 B 160 MHz prescaler inc l. offset mulighed for

modtagere. Kr. 349,50.
18461 B /K  Kunstantenne i ru s tfrit stal med 

B N C-bosn ing. Kr. 39,50

Forhandler anvises:
JOSTYKIT • Sortedam  Dossering 5 • T lf. (01) 39 11 33 
2200 Kobenhavn N • Danm ark
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Redaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen, 
Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn. NYT* NOTER

Pinsestæ vnet i Møgeltønder 1978.
26 fam ilier var samlet til pinsestævne i Møgeltøn
der, og vi kan nu konstatere, at det var anstren
gelserne værd at arrangere dette. Ved sammen
komsten søndag aften, hvor OZ4ER optrådte på 
slap line, var der desuden en del gæster, der fik 
lejlighed til at se film  fra tidligere lejre, dette var 
virke lig  en oplevelse, man husker længe. Vi siger 
tak til alle fra fjern og nær, der var med til at sætte 
den rigtige stemning fra starten.

Ved lodtrækningen på mærkaterne blev fø l
gende numre udtrukket: 100 - 42 -13  - 40. De tre 
sidste er afhentet ved kaffebordet søndag after- 
m iddag, hvorimod gevinsten på nr. 100 mangler 
en ejermand. Har du dette nr., sender du det til 
undertegnede, og gevinsten vil da blive dig t il
sendt.

Til slut en tak til følgende firmaer, der havde 
betænkt os med gevinster til de arrangerede kon
kurrencer: NORAD, Werner Radio og H. T. Elek
tron ik.

På de arr. amatorers vegne OZ8CV, Carl. 

QSL-centralen.
Endnu et nødråb fra QSL-centralen. Der findes 
kort til ca. 100 calls, som ikke findes i centralens 
kartotek. Disse call er følgende: OZ1A - ABZ - 
ACH - ACL - Al - APC - AS - ASZ - AU - AUD - AXZ - 
AZ - AZD - AZV - BAA - BBE - BBS - BC - BCD - 
BCZ - BDG - BFH - BGD - BIB - BLF - BMI - BNK - 
BRJ - BTG - BU - BXG - CBX - CDW - CEB - CEX - 
CFO - CHX - CNB - CPH - CT - CUJ - CUP - CVK - 
DBD - DCK - DER - CYV - DGG - DGN - DIM - DQ - 
DTF - DVA - EBC - EEE - EME - EW - LF - UW - XJ - 
XL -ZS.
OZ2EK - EN - JA - JG - LZ - SZ - VM.
OZ3AY - JQ - ME.
OZ4CD - CW - HZ - IL - MQ.
OZ5GT - IPA - K - LY - OV.
OZ6A - BP - IJ - ME - SH - YZ - ZV.
OZ7DG - GH - LP - OZ - RF - UHF.
OZ8RO - VN.
O Z 9 B R - K B - X K .

Er du på denne liste så ring eller skriv.
Vy 73 de O Z7BW , Børge. 

T it  (06) 92 77 47. 
Sommerferie: QSL-centralen er lukket i juli.
Jeg takker fo r den store henvendelse angående 
listen i OZ marts, men der må være flere endnu. 
Se efter om d it call er der.

FERIE.
EDR’s forretningsfører, Grethe, holder ferie fra 
den 26. juni til 16. juli.

OZ - OX-meeting.
I lighed med tid ligere år afholdes et OZ-OX- 
meeting et sted på Fyn den 5. august.

Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt 
at tilm elde sig til OZ5DX, tlf. (01) 19 50 05.

Sidste udkald!
Ø lgodle jren 1978.
Det kan endnu lade sig gøre at komme med. der 
er plads nok til alle. Besøgende er også velkom
ne, og de, der ikke har mulighed for at komme til 
Ø lgod, men gerne vil følge med i, hvad der sker, 
kan lytte på 145,5 MHz kl. 9,00 og 18,00, hvor 
OZ5ESB/A vil være QRV med nyt fra lejren. På 80 
meter vil OZ5ESB/A være QRV kl. 17,30-18,00 
hver dag på 3700 +/4- QRM.

Vi gentager priserne: Voksne kr. 9,35 pr. nat. 
Børn (op til 12 år) kr. 4,70 pr. nat. El (lys og alm. 
grej) kr. 1,00 pr. døgn. El til opvarmning kr. 0,50 
pr. time.

Lejren åbnes som nævnt offic ie lt lørdag den 1. 
ju li kl. 14,00 af selveste OZ5RO.

Vi ses i Ølgod!
Esbjerg afdelings lejrudvalg.

Silent Key
OZ3T

Atter er en af de gamle amatører gået bort. Orla, 
som vil være kendt af mange amatører, er den 14. 
april afgået ved døden.

I de sidste år var Orla grundet sygdom ikke i 
gang med sin sender. Men vi er mange, der vil 
savne kaldesignalet OZ3TEXAS i æteren.

Æret være hans minde.
På mange amatørers vegne - OZ9WW.

OZ8IY
Min gode ven OZ8IY, karl fra rosernes by, Maria
ger, er ikke blandt os mere. Karl havde kun en 
kort tid som radioamatør, men vil altid blive 
husket fo r sit gode humør.

Æret være hans minde. OZ2PN.
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Venezuela contest.
Dette er en test. hvor man kan kontakte både YV-stationer og 
alle øvrige deltagere.

Phone: 1. ju li 00 GMT til 2. ju li 24 GMT.
CW: 29. ju li 00 GMT til 30. ju li 24 GMT.
Der findes flg . klasser: S ingleoperator enkelt- og multibånd, 

m u ltioperator single TX og multi TX - kun alle bånd.
Kodegrupper: RS(T) +  numre fra 001.
Points: Hver QSO giver 2 points, dog ingen points for eget 

land, men tæ ller som multip lier.
M ultip lie r: Hvert DXCC-land samt hvert Venezuela- og USA- 

kaldeområde, YV1-0 og W 1-0.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd m ulti

pliceres med summen af m ultip liers på alle bånd.
Præ mier: Medaljer til den hojest scorende station i hvert 

kon tinent og d ip lom er til alle, der har kort 10 YV-stationer og 10 
andre lande. Der skal dog medsendes 2 dollars, hvis man er 
berettiget til d iplom.

Logs: Separate logblade for hvert bånd og sammentællings- 
blad sendes: Radio Club Venezolano, P. O. Box 2285, Caracas 
101, Venezuela, senest 15. sept. for Phone og 15. okt. fo r CW.

IARU R adiosport Cham pionship.
Testperiode: 8. ju li 00 GMT til 9. ju li 24 GMT. Max. 36 timers 
operation tillad t fo r singleoperator stationer. Pauserne skal 
være af m indst 30 m inutters varighed.

Deltagerklasser: Alle verdens amatorer kan deltage enten på 
CW eller Phone eller mixed. Der kan deltages som singleope
rator e ller m ultioperator single TX. Multioperator kun mixed 
klasse.

Bånd: A lle amatorbånd fra 80-2 m. Hver station må kontaktes 
en gang pr. bånd enten CW eller Phone. QSO via OSCAR tæller 
som seperat bånd.

Points: Kontakt med egen ITU-zone 1 point, med anden ITU- 
zone i samme kontinent 3 points, QSO med andre kontinenter 5 
points.

M ultip lie rs : Hver ITU-zone kontaktet på hvert bånd.
Kodegrupper: RS(T) + ITU-zone (ITU-zonelisten var med 

som tillæ g til OZ dec. 77).
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd gange 

med summen af ITU-zoner på alle bånd.
Logs: Logblade og sammentællingsblad sendes til: IARU 

Headquarters, Box AAA, Newington, Conn. 06111, USA, og skal 
poststemples senest 21. august 1978. -  Specielle logblade til 
denne test (50 QSO pr. blad) samt sammentællingsblad (med 
ITU-zoneliste) kan rekvireres mod tilsendelse af frankeret svar
kuvert (tryksagsporto) til EDR's Contest Manager. Standard- 
iogblade kan også anvendes.

D iplom er: D iplom er til den hojest scorende station i hvert 
land og zone på CW, phone og mixed samt specielle diplomer 
til deltagere, der har opnået 250 eller 1000 QSO’er eller 50 
m ultip liers.

QRP som m ertest.
Denne test arrangeres af den vesttyske CW -aktivitetsgruppe og 
finder sted 15. ju li 15 GMT til 16. ju li 15 GMT på 10-80 m CW. 
S ingleoperator stationer under 10 watts input, men også åben 
fo r QRO-stationer.

15 timers operation tilladt. De 9 timers pause kan hojst tages i 
2 perioder. Kald CQ QRP test. Der udveksles RST og QSO- 
nr/inpu t. Tilsæ t x, hvis TX er CO eller VXO-styret. F.eks. 
579005/8 x.

QSO med alle stationer tæ ller. Eget land = 1 point, eget 
kon tinent =  2 points og DX = 3 points. 3 tillæ gspoints for QSO 
med anden QRP-station.

Handicaps: Er station, der anvendes under 3,5 watts input 
e ller X-tal-TX = 1 hep (handicappoint) i QSO. 4 heps mulige 
(f.eks. begge stationer 579005/2x). Begge stationer QSO-p. x  2 
fo r 1 hep, begge points x 3 for 2 heps, begges points x 4 for 3 
heps i en QSO.

M ultip liers: Egen kontinent = 1 point. DX = 2 points pr. bånd 
og lande efter DXCC-listen, dog call-areas i JA, PY, VE, VK, W 
og ZS ekstra lande.

QRO-stationer: Samme regler, men brug f.eks. 579005/QRO 
og kun QSO med QRP-stationer tæller.

Logs til DJ7ST, Hartmund Weber, D-3201 Halle. Kleine Ohe 5, 
Vesttyskland, med seneste poststemplingsdato 31. juli.

Colum bia WW DX-contest.
finder i år sted 15. ju li 00 GMT til 16. ju li 24 GMT på alle bånd CW 
og phone.

Der udveksles RS/RST + nr. fra 001. Contestcall CQ HK-test. 
Hver station må kun kontaktes een gang pr. bånd enten CW 
eller phone.

QSO med eget land = 1 point, andet land i eget kontinent = 2 
points, andre kontinenter = 3 points, HK-stationer = 5 points.

M u ltip lie rs er hvert land efter DXCC-landslisten. Der findes 
fo lgende klasser: S ingle operator-single band. single opera- 
to r-m u lti band og m ulti operator single TX-multi band.

Samlet score er summen af QSO-points gange summen af 
lande. Separate logs fo r hvert bånd og sammentællingsblad 
sendes til LCRA Voncurso Independencia. P. O. Box 584, 
Bogota, Columbia, med seneste poststemplingsdato 30. sep
tember.

Der er d ip lom er til vinderen i hver klasse i hvert land. Pla
ketter til kontinentalvinderne og sølvpokal til W orldchampion.

C ontestka lender:
Jun i:
17.-18.: All Asia Phone (se sidste OZ).
Ju li:
1.-2.: Venezuela Phone.
8.-9.: IARU Radiosport Cham pionship CW og Phone.
15.-16.: QRP-sommertest CW.
15.-16.: Colum bia CW og Phone.
22.-23.: SEANET Phone.
29.-30.: Venezuela CW.

August:
5.-6.: YO DX CW og Phone.
12.-13.: WAEDC CW.
19 -20.: SEANET Phone.
26.-27.: All Asia CW.

OZ1LO.

A ktiv ite ts te s t maj 1978.
CW: Points

1. OZ1AIK (7 57) 399
2. OZ8VL (6 61) 366
3. OZ5MN (6 56) 336
4. OZ4DX (6 39) 234
5. OZ8XO (6 32) 192
6. OZ4QX (5 32) 160
7. OZ1CCB (5 31) 155
8. OZ4CG (5 30) 150
9. OZ1EEH (5 25) 125

10. OZ1BII (4 22) 88
11. OZ6KS (3 4) 12
M anglende logs: 1.
Fone-resultater m.v. bringes i ju li OZ.

OZ6KS
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Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, 
Postbox 213, 5100 Odense C.
Tlf, (09) 12 34 29,

In form ation.
Husk at OZ-CCA + OZ-CCA/VHF udstedes stadig som jubi- 
læ um sdip lom , hvis du har QSL-kort fra for 1. januar 1978.

Jeg har nu ansøgningsskemaer til WAE diplom et på lager. -  
Hvis du vil have S.O.P.-diplomet i år, så husk det er i ju li måned, 
du skal have kontakterne, se ¡øvrigt OZ september 1977. - 1OX- 
nyt har jeg set fø lgende forslag frem fort af OZ6ER, at foruden 
grønlandsfrekvensen 14150 kHz, skulle vi nu da forholdene er 
ved at blive bedre, også lytte på 21150 og 28650 kHz eller 
eventuelt selv kalde op.

Nu er der chance for at kontakte stationer på Island til d ip lo 
met I.R.A. Award (se OZ november 1976), idet der den 20., 21., 
22. og 23. ju li 1978 vil blive oprettet en station med kaldesigna- 
let TF6 eller rettere sagt, vil der køre to stationer med dette 
prefix. Aktiviteten fra TF6M vil finde sted fra Kirkjubaejarklau- 
s tu r (»Klaustur»). K laustur ligger ca. 40 kilometer syd-vest af 
europas største gletscher, Vatnajokull, i den østlige del af 
Island. Følgende frekvenser vil blive benyttet:
3,505 MHz +/-H 5 kHz.
3,790 +/-i- 5 kHz.
7.005 MHz + / ^  5 kHz.
7,090 +/-T- 5 kHz.
14.005 e lle r 14,050 MHz + /+  5 kHz.
14,190 e lle r 14,205 MHz + /-h 5 kHz.
21.005 eller 21,050 MHz + /-H 5 kHz.
21,250 MHz + !~  5 kHz,
28,050 MHz +/-=- 5 kHz.
28,600 MHz +/-=- 5 kHz.

Split frekvens vil være m ulig t på 20 meter, men herom 
senere. Kontakter via OSCAR sate llit er ikke afg jort endnu, men 
m uligheden er der. Der vil blive udstedt specielle QSL-kort fra 
TF6M, og du skal sende dine egne QSL-kort til nedenstående 
adresse, hvor du også kan få nærmere oplysninger, hvis der er 
noget, du er i tvivl om.
QSL's: TF3CW, P. O. Box 1058, Reykjavik, Iceland.

Fra Brasilien har jeg modtaget et brev med de nye kaldesigna- 
ler eller prefix om man vil, og de er som følger: PP1. Espirito 
Santo (ES) - PP2. Goias (GO) - PP5. Santa Catarina (SC) - PP6. 
Sergipe (SE) - PP7. Alagoas (AL) - PP8. Amazonas (AM) - PR7. 
Paraiba (PB) - PR8. Maranhao (MA) - PS7. Rio Grande do Norte 
(RN) - PS8. Piaui (PI) - PT2. Brasilia (DF) - PT7. Ceara (CE) - PY8. 
Acre (AC) - PU8. Amapa, Territory (AP) - PV8. Roraima Territory 
(RR) - PW8. Rondonia Territory (RO) - PY1. Rio de Janeiro (RJ) - 
PY2. Sao Paulo (SP) - PY3. Rio Grande do Sul (RS) - PY4. Minas 
Gerais (MG) - PY5. Parana (PR) - PY6. Bahia (BA) - PY7. 
Pernambuco (PE) - PY8. Para (PA) - PY9. Mato Grosso (MT) - 
PYØ. Oceanic Isles.

Har du fo r resten husket at sende de QSL-kort, du lovede?

Stop pres.
Byen Hellendoorn, der ligger i den nordøstlige del af Holland 
har eksisteret i 900 år, og fejrer jubilæ et med bl.a. opstilling af 
am atørstationer fra 24. juni til 1. ju li, begge dage incl. Kalde- 
signa let vil være PAØTC/A. Følgende bånd vil blive aktiveret: 
Fra 80 til 2 m båndet hele døgnet, 70 + 23 cm og ATV fra kl. 
13,00 til kl. 19,00 GMT.

Der vil også blive udstedt et diplom. For at opnå dette, skal 
man have fø lgende kontakter: Fra 80 til 10 m, PAØTC/A plus to 
andre stationer eller PAØTC/A på RTTY og en anden station. 
2 m: PAØTC/A og 4 andre stationer, hvoraf m indst en på FM. 
UHF: PAØTC/A og to andre stationer.
ATV: 2 x PAØTC/A på to forskellige dage.

Prisen på d iplom et er 5 IRC, og det kan soges gennem EDR 
eller direkte hos: P. O. Box 250, Nijver dal, Holland. -  Hvis du vil

have dine QSL direkte, kan du sende til samme adresse vedlagt 
2 IRC, ellers skal du bare sende dem via bureau.

Følgende stationer kan kontaktes fra Hellendoorn-området: 
PAØAGS - JHN - HSO - WR - BVW - PB - PBC - PS - REW - RMC - 
TC - PEØGO - ESN - PE - AAZ - ASF - AVZ - AWB - BEG.

A nda luc ia  Award.
Dette dip lom  har jeg fundet i OX-nyt. Det udstedes til alle 
am atører og SWL fo r kontakter med nedenstående stationer 
efter 1. januar 1974. Hvis du søger d iplom et her, kan du nøjes 
med loguddrag underskrevet af 2 amatører, og prisen er 10 IRC 
fo r d iplom et. A lle bånd og modulationsarter kan bruges.

Her fø lger så de provinser i det Andaluciske område, der skal 
bruges:
EA7, Sevilla provins 20 kontakter.
EA7, Malaga provins 6 kontakter.
EA7, Cordoba provins 6 kontakter.
EA7, Granada provins 6 kontakter.
EA7, Cadis provins 4 kontakter.
EA7, Huelva provins 4 kontakter.
EA7, Jaén provins 2 kontakter.
EA7, A lmeria provins 2 kontakter.
EA9, Ceuta and Melilla 2 kontakter.

Det bliver ialt 52 kontakter, du skal samle, og her er så adres
sen: Delegación U.R.E., Award Manager, Box 479, Sevilla, 
Spain.

DDFM and DDFM/VHF.
Dette dip lom  kan erhverves af alle licenserede amatører for 
kontakter efter 1. ju li 1957. Du skal ikke sende QSL-kort til 
udgiveren, men gøre som der så smukt står skrevet: A list 
showing fu ll details of the contact be certified by the Award 
Manager o f a National Society -  d.v.s., at du bare sender dine 
Q SL-kort til godkendelse hos EDR, som så sender dine QSL 
tilbage og ansøgningen videre til udgiveren af diplomet. -  
D iplom et udgives kun fo r rene CW eller fone forbindelser, og 
alle fo rb inde lser skal være på samme bånd. Båndene der 
benyttes er: 3,5 - 7 -14  - 21 - 28 -144 MHz og derover. Kontakter 
på 144 MHz og derover skal også være på samme bånd. Alle 
forb inde lser skal være fra samme »Location«, med en given 
radius af 120 km. G runddip lom et udstedes fo r forbindelser 
med m indst 20 forskellige departementer efter nedenstående 
tavle. Der udstedes »Excellence«-diplom, når man har opnået 
kontakt med alle departementer på samme bånd. Prisen for 
d ip lom et er 6 IRC.
01. Ain 21. Cote-Dór
02. Aisne 22. Cotes-du-Nord
03. A llie r 23. Creuse
04. Aipes (Basses) 24. Dordogne
05. Aipes (Hautes) 25. Doubs
06. A lpes-M aritim es 26. Drome
07. Ardeche 27. Eure
08. Ardennes 28. Eure-et-Loir
09. Ariege 29. Finistere
10. Aube 30. Gard
11. Aude 3 1 . Garonne (Haute)
12. Aveyron 32 . Gers
13. Bouches-du-Rhone 3 3 . G ironde
14. Calvados 34. Herault
15. Cantal 3 5 . Ille-et-V ila ine
16. Charente 3 6 . Indre
17. Charente-M aritim e 3 7 . Indre-et-Loire
18. Cher 3 8 . Isere
19. Correze 39. Jura
20. Corse 40. Landes
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41. Loir-et-Cher 78. Yvelines
42. Loire 79. Sevres (Deux)
43. Loire (Haute) 80. Somme
44.' Loire-A tlantique 81. Tarn
45. Loiret 82. Tarn-et-Garonne
46. Lot 83. Var
48. Lot-et-Garonne 84. Vaucluse
49. Maine-et-Loire 85. Vendee
50. Manche 86. Vienne
51. Marne 87. Vienne (Haute)
52. Marne (Haute) 88. Vosges
53. Mayenne 89. Yonne
54. Meurthe-et-Moselle 90. Belfort (Ter)
55. Meuse 91. Essonne
56. Morbihan 92. Hauts-de-Seine
57. Moselle 93. Seine-Saint-Denis
58. Nievre 94. Val-de-Marne
59. Nord 95. Val-d ’Oise
60. Oise Hvis du vil søge direkte, så er adressen følgende: Guy
61. Orne Guilgue, F3JI, 11 Rue Pierre de Blois, 41 Blois, France.
62. Pas-de-Calais
63. Puy-de-Dome CDM Award.
64. Pyrenees (Basses) Dette dip lom  er kun fo r licenserede amatører, altså ikke for
65. Pyrenees (Hautes) SWL-amatører, og alle forb inde lser efter 1. juni 1952 er gyldige.
66. Pyrenees Orient Betingelserne er, at man skal haveQ S L-kortfra22a f de neden
67. Rhin (Bas) stående prefix, plus 30 kontakter på den italienske halvø. -
68. Rhin (Haut) Prisen fo r d ip lom et er 1 US-dollar eller 10 IRC s, og listen er
69. Rhône som følger: EA-Spain, EA6-Balearic Island, EA9/CN9-Spanish
70. Saône (Haute) Morocco, CN8-French Morcco, F-France, I/T, MG3, AG2-Tri-
71. Saone-et-Loire este (før 31. december 1957), IS-Sardinia, IT-Sicily, OD5-Leba-
72. Sarthe non, SU-Egypt, 9H-Malta, SV-Greece, SV-Dodecanese Is, SV-
73. Savoie Crete, TA:Turkey. YK-Syria, ZA-Albania, ZB2-Gibraltar, 3A2-
74. Savoi (Haute) Monaco, 3V-Tunisia. 4X4 eller 4Z4-lsrael, 5A-Libya, 5B4 eller
75. Paris (V ille de) ZC4-Cyprus, 7X-Algeria.
76. Seine-Maritime D iplom et kan søges gennem EDR eller direkte hos: ARI, Via
77. Seine-et-Marne Scarlatti 31, 20124 Milan, Italy.

Royce POWER/SWR METER

Pris 370,- kr.

Power Meter 0-10 W, 10-100 W.
2 ranges.
SWR Meter 1:1 to 1:3 V.S.W.R.
3 MHz-144 MHz 
50-52 ohms co-ax line.
A short cable w ith plugs on the both 
ends is required (shorter than 1 m). 
Power Meter. SWR Meter 
Power Meter 100 uA DC FSD.
SWR Meter 100 uA DC FSD.
4 1 /8  (H) x 5 1 /2 (W) x 5 3/8 (D) inch 
2,4 Lbs.

Elbagade 34-36 - 2300 København S 
Tlf. (01) 58 91 09 - Giro 9 22 80 20
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Redaktion: OZ7RQ, Benny Christensen. 
Plumpvadvej, Galstho, 7200 Grindsted.

På grund af fly tn ing m.v. bliver DX-nyt lid t sparsomt i denne 
måned.

DXCC.
Vedrørende DXCC ser det ud til, at STØ snart vil blive accepte
ret. -4U1UN , som e ren klubstation i FN-bygningen i New York, 
tæ ller som land til DXCC, samme som 4U 1ITU .-V i hartid ligere 
sat spørgsmål ved nogle A7-QSL, men de accepteres alle til 
DXCC. -  QSL fra VE3HRS/TZ6 godkendes også nu, mens 
K5CO/5A stadig ikke godkendes.

DX-ekspeditioner.
VK9YS, Cocos-Keeling, skulle nu være overstået. Planerne om 
derefter at tage til Melish Reef ser derimod ud til at være udsat 
til september måned.

CW hjørnet/Em
SKD.
Den 24. jun i er der igen S traight Key Day. Sæt automatnoglen til 
side og find håndpumpen frem. Mellem kl. 0900 og 1500 ut på 
3550 og 7025 kHz kan du træ ffe ligesindede parat til en sludder
i ro lig t tempo. Kald SKD de . . .  og brug SKD i stedet fo r RST. 
Send en liste over kontaktede stationer, dine bemærkninger og 
din stemme fo r den bedste håndskrift til SCAG, Box 13, S- 
150 13 Trosa, Sverige, senest den 15. juli.

På genhor.
Vy 73 de OZ8Q.

DXnyt
Af ting  som er planlagt i jun i måned, og som måske ikke er 

overstået endnu: SY1, Mt. Athos, hertil har SVIan planlagt en 
tu r i jun i måned. -  8Z4, Neutral Zone, som der er talt om længe, 
ser ud til at skulle foregå nu.

lovrig t ser det ud til at blive en aktiv sommer. Her en let 
oversigt. Yderligere inform ationer kommer næste gang.
C31, Andora, 15. ju li til 18. august.
DY og TF, med nogle GM-amatører mellem 18. ju li og 15. aug. 
TF6M, Klaustur, 20.-23. ju li.
PJ8USA, S int Maarten, 29. ju li til 6. august.
VP2E-, Anguilla , 2 dage mellem 29. ju li og 6. august. 
VP2MBC, Montserrat, 6.-19. august.
Og måske VP2A-Antigua eller FG0 -Gudeloup.

ORT - god DX, OZ7RQ.

PRE55T0P: Efter mange forha nd lin ger  er det nu 

lykkedes at få en ge ns i d ig h ed s a ft a le  i stand 

melle m Dan mark og Spanien, meddel er  OZ5GF.

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
Boghyk & Offset ApS

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

m

G eneraldirektoratet for Juni 1978 
Post- og telegrafvæ senet Solplettal: 83 

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

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 14,7 15,7 16,9 17,7 18,1 18,1 18,2 18,4 18,7 16,1 16,5 15,1
New Zealand 17.800 54,1 14,7 15,9 17,7 18,4 16,0 12,7 11,9 12,9 12,5 12,5 16,8 15,2
Filipinerne 9.700 66,4 14,6 16,4 18,8 19,5 19,6 19,4 19,0 19,5 20,4 19,8 17,3 15,3
Sydl. Australien 16.000 85,0 14,6 17,0 20,5 21,0 21,0 16,8 13,4 12,1 13,8 14,1 10,4 15,6
Sumatra 9.300 90,0 14,6 17,1 20,9 21,3 21,3 21,1 20,0 20,6 21,8 21,0 18,4 15,3
Indiske Ocean 10.100 115,9 15,2 17,2 22,1 22,4 23,0 23,1 21,4 21,9 23,3 23,3 20,6 14,8
Madagaskar 8.300 146,0 16,7 17,2 21,4 22,7 23,6 24,8 23,7 23,8 25,5 25,1 22,5 19,8
Syd Afrika 10.100 171,3 9,7 7,1 12,5 22,7 23,0 24,5 24,9 24,8 22,8 14,8 11,7 9,2
Middelhavet 2.200 181,0 13,5 12,2 14,2 16,7 17,7 18,9 18,2 16,6 17,8 19,2 17,4 15,1
Antarktis 13.600 202,5 8,6 9,7 9,3 9,3 19,1 22,9 24,2 23,8 25,2 18,1 11,4 8,4
Kanariske Øer 3.500 226,9 18,4 15,4 16,0 19,7 21,9 21,4 21,8 21,0 21,7 24,3 22,6 19,9
Argentina 11.900 232,4 19,0 15,9 16,1 13,5 14,8 21,6 22,2 21,5 22,0 24,6 23,1 20,4
Peru 11.000 264,1 17,9 14,6 14,1 16,3 17,2 19,2 19,8 19,3 19,3 21,4 21,7 19,5
Vestindien 8.100 289,6 16,4 14,0 13,2 13,2 12,1 16,6 18,0 17,8 18,0 19,2 20,0 18,2
New York 6.100 291,4 16,3 14,0 13,1 12,6 14,6 17,9 17,9 17,7 17,9 18,5 19,9 18,1
Vest Grønland 3.600 313,6 14,9 13,7 13,2 14,1 16,1 16,8 17,2 16,8 17,3 18,3 18,2 16,5
San Francisco 8.800 324,5 14,5 13,9 13,5 14,1 12,0 11,5 13,4 15,8 17,0 17,6 17,4 15,9
Sydl. Stillehav 16.200 328.6 14,4 13,9 13,6 14,5 16,2 17,3 16,4 13,7 16,9 17,4 17,1 15,7
Hawaii 12.000 356,4 14,1 14,5 14,7 15,2 16,5 17,2 16,8 15,4 16,9 16,5 15,9 14,8
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MEMORIZER FT-227 R
en fa n ta s tis k  2 m  FM  tra n s c e iv e r

med 400 kanaler!
og d ig ita l ud læ sning

FT-227R ......................... kr. 2.985,00

ICOM priser:
ICOM 211E ................................. kr. 6.495,00 
ICOM 245E ................................. kr. 4.495,00 
ICOM 240 ................................... kr. 2.595,00 
ICOM 215 ................................... kr. 2.295,00
IC-SM2 b o rd m ik e .......................  kr. 385,00

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

STANDARD 146A

Pris .................... kr. 1.675,00
Stort tilbehør til denne lom- 
metransceiver.

IC 202 Bærebar 2 m SSB transceiver. VFO fra 144,0 til 
144,4 i to  områder. Mulighed fo r 2 ekstra områder. 3 W 
out. Komplet med m ikrofon, bærerem og batterier. -  
T ilb u d s p r is ....................................................  kr. 2.085,00

IC 211E PLL 2 m transceiver med digitalskala og 2 
VFO er. FM/CW/SSB, 10 W out. Indbygget, ja faktisk alt 
hvad den kræsne amator har brug for kr. 6.495,00

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

IC 240 Programerbar FM transceiver (ingen X-taller) 
med 22 kanaler. Leveres med 1750 Hz toneopkald og 
program eret til RØ-R9 samt 145.250/500/525/550/575, 
incl. m ikrofon og øvrigt tilbehør .............  kr. 2.595,00

STANDARD SR-C 146 lommetranscelver, 2 W, 5 kana
ler, heraf 2 m o n te re t...................................  kr. 1.675,00

SR-C 828 2 m 12 kanalers mobiltransceiver
heraf 2 bestykket .........................................  kr. 1.995,00

SR-C 432 70 cm 6 kanalers håndstation,
heraf 2 bestykket .........................................  kr. 1.845,00

Alle p rise re r incl. moms. Ring efter nærmere oplysnin
ger. -  Vi sælger gerne på afbetaling og giver et godt 
tilbud  fo r d it brugte grej.

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

IC 245 PLL mobil 2 m transceiver. FM/CW/SSB, 10 W 
out. PLL-VFO, duplex/sim plex, AGC fast/slow, NB, 
RIT, toneopkald. Leveres komplet med mikrofon, alle 
stik, kabler og beslag .................................  kr. 4.495,00

FRA BRUGTHYLDEN:
HF: Drake TR4C + RV4 + power
VHF: TV-502 transceiver, Multi 8 m/VFO.

Braun SE 300 (SSB),
Semco-Terzo (SSB/AM/CW/FM).

M ELECTRONIC
Bogfinkevej 7, Kraghave  
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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VHF -  UHFRedaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvænget 1. 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

A ktiv ite ts tes ten .
Majtesten gav folgende placeringer:

SSB afdeling:
1. OZ9NN 86 QSO 438 points
2. OZ1CTC 78 QSO 430 points
3. OZ1BRJ 78 QSO 421 points
4. OZ4HAM/a 55 QSO 334 points
5. OZ1QQ/a 46 QSO 301 points
6. OZ8QD 60 QSO 257 points
7. OZ1CSU 51 QSO 250 points
8. OZ7OMR 63 QSO 249 points
9. OZ1AOJ 49 QSO 238 points

10. OZ8JYL/a 41 QSO 223 points
11. OZ1BJF 38 QSO 199 points
12. OZ3ZW 40 QSO 193 points
13. OZ9SW 35 QSO 189 points
14. OZ9DV 58 QSO 180 points
15. OZ6ZW 32 QSO 172 points
16. OZ1OHR 44 QSO 163 points
17. OZ5UT 36 QSO 157 points
18. OZ8LH 34 QSO 151 points
19. OZ6HY 25 QSO 136 points
20. OZ1DSK 31 QSO 126 points
21. OZ9HN 22 QSO 113 points
22. OZ4OW 33 QSO 106 points
23. OZ1CJS 22 QSO 95 points
24. OZ1BKP 23 QSO 88 points
25. OZ9QV 23 QSO 76 points
26. OZ4EM 20 QSO 75 points
27. OZ1DAW 22 QSO 74 points
28. OZ1DVA 18 QSO 73 points
29. OZ1AEE 16 QSO 65 points
30. OZ6CE 17 QSO 62 points
31. OZ4NE 15 QSO 53 points
32. OZ1UU 10 QSO 28 points

FM afdeling:
1. OZ1BCC 61 QSO 187 points
2. OZ1AXJ 66 QSO 170 points
3. OZ1DVI 40 QSO 128 points
4. OZ1ALK 32 QSO 91 points
5. OZ1DPF 25 QSO 60 points
6. OZ1ASP 16 QSO 39 points
7. OZ1AGO 14 QSO 33 points
8. OZ9JV 14 QSO 19 points

UHF-SHF afdeling:
1. OZ7IS 35/5 QSO 176 points
2. OZ7LX 32 QSO 161 points
3. OZ3SW 22/2 QSO 100 points
4. OZ4EM 15 QSO 95 points

144 MHz aktivite tstest den 1. tirsdag i måneden kl.
2359 DNT.

UHF-SHF test den 1. torsdag i måneden kl. 1900-2359 DNT. 
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive må

ned.

Nye fan tas tiske  d is tancerekorder på 144 MHz! (OZ8SL)
Den 8. februar kl. 0030 GMT forbedrede YV5ZZ og LU5DJZ den 
eksisterende »jordiske« distancerekord på 2 m sat af YV5ZZ og 
LU1DAU i oktober 1977 (se omtalen i februar- og marts-num
meret af OZ) med ca. 400 km. LU5DJZ's QTH er Mar del Plata

beliggende ved Argentinas Atlanterhavskyst syd for Buenos 
Aires.

Ansporet af disse fantastiske DX-resultater har et antal LU- 
s tationer begyndt regelmæssige 5-m inuts udsendelser på fre
kvensen 145.1 MHz med antennerne rettet mod nord mellem kl.
0000 og 0100 GMT hver aften (kl. 21 til 22 lokal Argentina-tid). 
Disse anstrengelser bar allerede frug t den 12. februar d. å., da 
LU3AAT i Buenos Aires og KP4EOR på nordkysten af Puerto 
Rico etablerede to-vejs SSB-forbindelse kl. 0003 GMT. Kun 9 
m inu tter senere forbedredes denne rekord af en SSB-forbin- 
delse mellem LU5DJZ i Mar del Plata og KP4EOR. Afstanden 
mellem sidstnævnte stationer opgives til ca. 6.340 km (3.943 
miles). Rapporterne der blev udvekslet var RS55 til LU5DJZ og 
RS57 til KP4EOR.

Dagen efter, den 13. februar, lavede KP4EOR to-vejs SSB- 
forb inde lse med LU8DIN i Mar del Plata kl. 0003 GMT. LU8DIN, 
der kørte med 10 watt output fra en TS-700, fik  rapporten RS55 
af KP4EOR. KP4EOR var 59 i Mar del Plata. Kl. 0009 GMT fadede 
LU8DIN’s signal hos KP4EOR. KP4EOR kører med ca. 600 watt 
inpu t og 4 stk. 8-element yagi-antenner 18 m over jorden. I et 
langt brev til »QST« (april-nr. 1978) skriver KP4EOR bl. a. fø l
gende om sine bemærkelsesværdige DX-forbindelser:

»Det er mæ rkeligt, at der. de to aftener jeg kørte Argentina på
2 meter, ikke var nogle signaler overhovedet på 6 meter. Det fo 
rekommer også mærkværdigt, at skønt LU3AAT og andre LU- 
sta tioner lyttede, da jeg kørte LU8DIN, varderingen af dem, der 
hørte mig, og jeg horte ingen andre stationer fra Sydamerika. 
Udbredelsesformen er uopklaret, men CW-signaler lyder me
get rå, nærmest som en rundsav, og er T6 eller T7 med flutter 
som det kendes fra TE-signaler på 6 meter (TE-scatter = Trans- 
æ kvatorial-scatter, se OZ februar 1978). SSB-signaler lyder 
nærmest som forvræ nget AM med flu tter og sommetider ekko. 
Vi vil fortsæ tte udforskningen af dette udbredelsesfænomen 
fo r at finde ud af om det er hyppigt til stede eller om det er noget 
sporadisk forekommende«.

Når du læser disse linier, er der måske allerede lavet nye re
kordforb inde lser. I hvert tilfæ lde vil LU-stationer fortsæ tte de
res natlige anstrengelser i håb om at nå helt til det nordam eri
kanske kontinent. At mulighederne er tilstede tyder rapporter 
fra  WA4JID og WA40WC i Florida på. De rapporterer nemlig, at 
de har hørten LU-station på 145,1 MHz mellem kl. 0130 og 0230 
GMT den 20. januar d. å. På trods af at LU-stationen var hørbar i 
ca. een time, kunne de ikke identificere hele kaldesignalet 
p.g.a. hurtig  flu tte r og ekko-effekt.

En anden endnu mere fantastisk rapport er indløbet fra 
YV5ZZ. Han rapporterer, at han den 13. februar omkring kl.
0000 GMT horte et svagt flutter-signal fra LU3AAT på 432 
M Hz!!! over en periode påca. 30 sekunder. De to stationer fo rt
sæ tter deres anstrengelser fo r at lave 2-vejs forbindelse på 
dette bånd.

Endnu en gang synes radioamatører at have »opdaget« en 
ind til nu ukendt udbredelsesform på VHF og måske UHF. En 
begivenhed der kan sammenlignes med »opdagelsen« af auro- 
ra- og sporadisk E-lags-udbredelse. Måske skyldes rekordfor
bindelserne trans-æ kvatorial-udbredelse, der er ikke så sjæ l
dent forekom m ende på HF og på frekvenser op til ca. 50 MHz. 
Ingen havde dog indtil fo r ca. et halvt år siden fo r alvor regnet 
med, at denne udbredelsesform kunne forekomme på 144 MHz 
eller 432 MHz. Hænger den tilsyneladende stigning i TE-muf en 
sammen med den overraskende store stigning i solplettallet in
denfor det sidste halve år? De kommende år vil måske skabe 
mere klarhed over dette fascinerende fænomen. Nu venter vi 
b lot på. at europæ iske VHF-amatører etablerer forbindelser 
med stationer i det sydlige Afrika. Hvem bliver de første?
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R eference-da ta vedr. Oscar 7.
Omløb nr. Å r/m d./dg . Tid Z O w
16391 B 78 06 16 0124 78.9
16403 A 17 0024 63.8
16416 B 18 0118 77.4
16428 B 19 0017 62.2
16441 A 20 0112 75.8
16453 B 21 Må ej anvendes
16466 B 22 0105 74.3
16478 A 23 0005 59.1
16491 B 24 0059 72.7
16504 B 25 0153 86.3
16516A 26 0053 71.1
16529 B 27 0147 84.7
16541 B 28 Må ej anvendes
16554A 29 0141 83.2
16566 B 30 0040 68.0
16579 B 07 01 0134 81.6
16591 A 02 0034 66.4
16604 B 03 0128 80.0
16616 B 04 0027 64,9
16629A 05 Må ej anvendes
16641 B 06 0021 63.3
16654 B 07 0115 76.9
16666A 08 0014 61.7
16679 B 09 0109 75.3
16691 B 10 0008 60.2
16704A 11 0102 73.8
16716 B 12 Må ej anvendes
16729 B 13 0056 72.2
16742A 14 0150 85.8
16754 B 15 0050 70.6

R eference-da ta vedr. OSCAR 8 (OZ8SL).
Omløb nr. Å r/m d./dg . Tid Z °W
1413 A 78 06 15 0018 43.3
1427 A 16 0023 44.6
1441 J 17 0029 45.9
1455 J 18 0034 47.2
1469 A QRP 19 0039 48.5
1483 A 20 0044 49.8
1497 A 21 Må ej anvendes
1511 A 22 0055 52.4
1525 A 23 0100 53.8
1539 J 24 0105 55.1
1553 J 25 0111 56.4
1567 A QRP 26 0116 57.7
1581 A 27 0121 59.0
1595 A 28 Må ej anvendes
1609 A 29 0132 61.6
1623 A 30 0137 62.9
1637 J 78 07 01 0142 64.2
1650 J 02 0004 39.7
1664 A QRP 03 0009 41.1
1678 A 04 0015 42.4
1692 A 05 Må ej anvendes
1706 A 06 0025 45.0
1720 A 07 0030 46.3
1734 J 08 0036 47.6
1748 J 09 0041 48.9
1762 A QRP 10 0046 50.2
1776 A 11 0051 51.5
1790 A 12 Må ej anvendes
1804 A 13 0102 54.2
1818 A 14 0107 55.5
1832 J 15 0112 56.8

B eacon-nyt. (OZ7IS)
DBOKP, 432,010/1296,030 er fo r tiden QRT. Ventes QRV igen i 
ju li måned, men vil da have QSY’et til nye frekvenser i beacon- 
området.

DBOAH, 432,015/1296,042 forventes også snarest at holde 
flyttedag til beacon-området 432/1296,800-990.

OY6UHF og OY6VHF er kaldesignalet på de beacons, der fo r
ventes opsat på Færøerne i forbindelse med den danske DX- 
pedition i sommer. Frekvenserne bliver 144,885 og 432,885 og 
effekten på begge beacons bliver 15-25 watt. Antenne vil I 
begge tilfæ lde blive 4 -5 element Yagi vendt mod sydøst.

LA8AK meddeler, at OZ's beaconliste er mangelfuld, hvad 
angår LA-beacons. -  Følgende er rettelserne:
LA2VHF 144,870
LA2UHF 432,870
LA3UHF 432,880
LA4UHF 432,890

FX42j 25 w nord
FX42j 0,3 w d ip o l-
DS78f 7 w dipol SSW A1/F1
CT57d 7 w dipol SSW A1/F1

Ovenstående data er beregnet på grundlag af oplysninger 
m odtaget fra AMSAT Danmark. Bemærk at alle mandage er 
QRP-dage.

OZ8SL

(LA4VHF er fo r tiden QRT).
Endvidere er der planlagt 23 cm beacons i forbindelse med 

LA3 og LA4 samt en Aurora beacon på 2 m nær Bodø.
OZ7IGY  har der været en del problemer med. De gamle 

beacons brækkede jo  ned sidst på vinteren, men heldigvis var 
der da bygget afløsere fo r de over 20 år gamle sendere. De nye 
kom kort tid  efter i luften fra en m idlertid ig QTH. En ny, endelig 
QTH i Nordvestsjæ lland var dog endemålet fo r den nye IGY. 
Foruden erstatn inger for 2 m og 70 cm, er der bygget beacons 
fo r 23 og 13 cm, desuden en kommandoenhed.

Da der mellem HB og P&T har været en del forviklinger, der 
har fo rs inke t tilladelserne, ønsker beacon-gruppen ikke for 
nærværende, at opsætte dele af det samlede projekt på den nye 
QTH. I stedet er den gamle IGY nedtaget og erstattet med dele 
af det nye projekt, således at vi ikke er uden OZ7IGY. Indtil 
v idere vil data altså være følgende:

144.930 GP23c 30 w dobb.quad Rundst. A1
432.930 GP23c 25 w big whwwl Rundst. A1 

1296,075 GP23c 5 w  HB9CV NW A1
23 cm delen er dog kun periodisk i prøvedrift, efter aftale med 
OZ4EV. Antenneretningen vil også variere fra tid til anden. -  
løvrig t er OZ7IGY nu udstyret med en ekstra facilitet, således at 
der efter kaldesignalet er en lille  pause. I denne pause kan der, 
afhæ ngig af behovet, hænges et ekstra bogstav på. Dette 
bogstav vil være et e, t eller a, alt efter om der er chance for 
sporadisk E, Tropo eller Aurora. Indtil videre vil dette også 
fungere forsøgsvis.

OZ7IGY identificerer sig hvert 55. sekund, og tegnhastighe
den er ca. 60.

Testindbydelse.
SRAL indbyder hermed alle VHF-UHF amatører i Danmark, 
Norge, Sverige og Finland til at deltage i julitesten 1978. 

Tidspunkt: 01-07-78 kl. 1600 GMT til 02-07-78 kl. 1600 GMT. 
Klasseinddeling: Klasse A: 144 MHz. Klasse B: 432 + 1296 

MHz.
Frekvenser: Efter Region I båndplanen.
Testkode: RST + trecifret løbenummer samt QTH locator. 

Ex.: 599002 EQ25C.
Regler: Det er kun tillad t med en QSO pr. station pr. bånd. 

Krydsbånds-QSO eller QSO via aktive repeatere er ikke tilladt.
Pointsberegning: Klasse A = 1 point pr. km. Klasse B = 1 

po in t pr. km 432 MHz og 5 points pr. km 1296 MHz.
Logs: Sammentalte A4 logs indeholdende stationssignal, 

adresse, QTH-locator, dato, tid, modstation, sendt og mod
taget kode, po in ts samt en tom kolonne. Skal være poststemp
let senest den 18. ju li 1978. Seperate logs fo r hver klasse sen
des til: Rolf Båckstrom, OH2BEW, Mossbergsgrånden 2D89, 
02210 Esbo 21, Finland.

Præ mier: Diplom til tre første i hver klasse.
K ontro l: Brud mod ovenstående regler medfører diskvalifi

kation. Ved fe jlag tig  modtaget kode fratrækkes QSO-points 50 
% fo re n  fejl, 75 % fo r 2 fejl og 100 % fo r 3 eller flere fejl.
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AURORA. (OZ8SL)
OZ8SL har observeret aurora på 2 m den 14. april, 24. april, 30. 
april, 3. maj og 4. maj. Folgende stationer er bl.a. kort under 
disse åbninger: PAØWWM (CM), LB1N/p (FV64E), ON5QW 
(BL), UR2JL (MT), GM3JFG (XR) og UR2RBR (MS). Desuden 
LA, SM0 , SM3 og SM4. Beacon GB3LER hort flere gange. -  
Flere andre stationer rapporterer om en meget fin aurora- 
åbning natten mellem 1. og 2. maj. OZ1O F kørte denne nat bl.a. 
RC2NBA (NP) samt (måske) UA3LBO (QO). Hørte desuden en 
UW3 i SO samt GI, ON, PAØ, OK m.fl.

Fra OZ9QV, Jan, er indløbet følgende rapport om hans 
aurora-aktivite t. 30. april: SM4IJS (HT) og LA2PT (FT). 1. og 2. 
maj mellem kl. 22,57 og 02,34 GMT: SM4FXR (HT), PE1BZH, 
PA0 OOS (DN63b), LA7KK (FU62j), PAØFAS (CM78h), DL9GSA 
(DL47g), G4FUT (Z014h) delvis QSO. LA4R (FT), OH1FA 
(LU42h), SM4IAZ (HT), OH3TH (LV50a), UR2DZ (MT54h), 
SM4MI (GT), SM4IJS (HT), SM4BNZ (HS), SM3DCX (IV63b). -
3. maj mellem kl. 17,21 og 23,51 GMT: SM4EBI (GT), SM5CJF 
(IT), LA3VU (FV64e), SM3GHD (GW70e), UR2RDR (MS68f), 
SM4AXY (HT), SM5EKQ (HS), SM5FND (HT) og UR2NW (LT74d)

Ialt 27 stationer i 17 QTH-storfelter. Desuden hørtes UQ2, 
UA3, SP, GM, ON, men ingen QSO. Længste forbindelse 
OH3TH, QRB: 930 km. Jeg har nu kørt ialt 45 QTH-storfelter og 
10 (11 med G4FUT) lande uden fo r OZ på 2 meter. -  Udstyr i 
Aurora-åbningen: HW100 + hjemmebygget transverter. Rx: 
2X2N5245 i cascode som HF-trin. Tx: BLY89 i PA, ca. 15-20 
watt output. Antenne: 11 elem. Yagi, 7 meter overjorden.

Tak fo r rapporten Jan.
Vy 73 de OZBSL.

♦

i
■

OZ2FO og OZ3TZ under arbejde med antennen til OZ9RET på 
RU3 i Kobenhavn. Antenne-systemet består a f 2 x4  stk. HB9CV 
antenner.

Repeater-nyt. (OZ7IS)
OZ9REY er nu endelig, efter mange fortræ deligheder og fo r
sinkelser, QRV. Den 15. maj 1978 startede den op i Sorgenfri, 
GP13e, på RU9. Antennerne, der er placeret 110 meter over 
havet, er fo r senderens vedkommende en 5/8 /C  og fo r mod
tagerens en dipo l. TX outputtet er ca. 12 watt. Repeateren 
aktiveres med 1750 Hz, og eventuelle klager sendes til OZ6EI, 
da han er ansvarshavende fo r OZ9REY.
D xped itione r til OY og TF. (OZ7IS)
Radioaktiviteten bliver stor i det nordlige Atlanterhav denne 
sommer. Dels vil en dansk DXpedition være QRV fra Færøerne 
fra  den 29. jun i til den 27. ju li. Dels vil en skotsk være QRV 
samme steds fra i dagene 18.-21. ju li. Den skotske gruppe 
drager videre til Island, hvorfra man vil være QRV den 23. ju li til 
og med den 5. august. Den skotske gruppe vil fortrinsvis hellige 
sig meteor-scatter, og skeds kan aftales med GM8NCM, A listair 
Simpson, 58 Cheviot Road, Kirkcaldy, Fife, KY 2 6BB, Skotland. 
Derimod vil 0Y 70 , som bliver kaldesignalet på den danske 
gruppe (OZ7UHF), fortrinsvis dyrke de »almindelige« udbre- 
delsesfænomener, såsom Tropo, Aurora og måske, hvem ved, 
sporadisk E. Andre udbredelsesformer forsøges dog også 
gerne. Til dette brug vil man være QRV på VHF-nettet på 20 
meter og ligeledes på det nordiske VHF-net på 3,615 MHz, fra 
Færøerne.

Begge g rupper vil være aktive på 2 m og 70 cm med op til 500 
watt og 0 Y 7 0  vil også være QRV på 23 cm, hvis det er m ulig t for 
den lokale radar. -  Nærmere info kan fås hos OZ7IS. 
D-am atører. (OZ7IS)
Der har jo  gennem tiderne været ta lt meget om D-amatører, 
men her er en sag af interesse specielt fo r D-amatørerne. I USA 
udgives hvert år et d igert to-b inds værk kaldet: »The radio 
amateurs callbook«, eller kort og godt »Callbogen«. Denne 
publikation er en international QTH-liste. hvor det ene bind 
indeholder de licencerede amatører i USA. Det andet bind 
resten af verden, næsten. Danske D-amatører er nemlig ikke 
fundet væ rdige til optagelse. -  Fra VHF-redaktionen har der 
været rettet henvendelse til callbogens redaktion om proble
met. Svaret var forbløffende! Citat: »Vi er blevet tilrådet, ikke at 
optage D-amatører, da disse er uden interesse udenfor landets 
grænser«.

At en dansk D-amatør, der jo kan køre hele Europa på 
VHF/UH Fog resten af verden via Oscar m.m., skulle være uden 
interesse uden fo r landets g ræ nse r. . I

Hvem der har givet callbogens redaktion den skøre ide, vides 
ikke, men der er nu rettet henvendelse til EDR's hovedbesty
relse, således at vi kan få m isforholdet rettet snarest.

Tyrkfe jl, m asser a f ty rk fe jl. (OZ7IS)
Da jeg læste OZ’s beaconliste i april OZ, konstaterede jeg til 
min store rædsel ikke m indre end 78(otteoghalvfjerdsindstyve) 
fejl. Fejl skal her forstås som afvigelser fra orig inalm anuskrip
tet. Hvad der er af fejl i det, desforuden, må guderne vide. 
Sætteren må jo  have haft bind fo r øjnene og korrekturlæseren 
glem t at tænde lyset. Det må vel også have faldet en og anden i 
øjnene at OZ7IGY skulle befinde sig 1083 m over havet. Eller at 
HB9H og HG5VHF begge befinder sig i QTH-feltet FF06g, på 
trods af at HB og HG ikke har nogen fæ lles grænser.

Det eneste man kan regne med fo r 2-meter listens vedkom
mende er de tre første spalter med call, frekvens og QTH. 
Resten er ikke en krone værd. 70 cm og m ikrobølge beacon- 
listerne er derimod stort set fe jlfri.

Den der egentlig skal skydes i denne beklagelige sag er redak
tøren, idet han har overset det faktum, at et gentagelsestegn 
(en bindestreg -) i OZ7IS’s manuskript betød, at der ikke skal 
stå noget på det sted, hvor tegnet var anbragt.

Listen er slet ikke så uanvendelig, som det um iddelbart ser 
ud til, man skal blot springe over alle gentagelserne i lodret 
plan. -  Sætteren sætter blot, hvad der står -  korrekturlæseren 
sam m enligner m anuskript og sats, men drager ingen slu tn in 
ger -  men redaktø ren .........han beklager. OZ6PN.
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A ktiv ite ts ra ppo rt
over Aurora-åbningerne på 70 cm i begyndelsen af maj:
1. maj kl. 13,40 GMT: SM5CNF, HS49.
1. maj kl. 23,59 GMT: SM5DWC, IT50.
2. maj kl. 01,20 GMT: SM4DHN, GU70.
2. maj kl. 01,40 GMT: SM3FGL, IV53, ca. 665 km.
2. maj kl. 02,00 GMT: SMOCPA, IT.
3. maj kl. 23,40 GMT: LA9DL, FT06.

Under åbningerne var det stort set de samme stationer, der 
gik igen, og alle QSO'er blev kørt med antennen mod N/NO, 
selvom åbningen bredte sig mere på 2 m.

OZ7IS.

Dette er 23 cm antennen som OZ7IGY m id le rtid ig t korer på. En 
HB9CV er ikke ret s to r til disse frekvenser. Bemærk størrerses- 
fo rho lde t til NEFA-lygten. Fabrikat OZ3TZ.

DL sked på 1296 MHz (OZ3SW).
DK3UC og DK2KO har hver dag kl. 2030 QSO på 1296,200 MHz. 
Afstanden mellem dem er 416 km og SSB signalerne varierer 
fra 3 til 60 dB.

DK3UC opgiver en aktivitetsi iste over aktive SM stationer på 
23 cm: 1 SM1. 3 S M 3,4 S M 4,12 S M 5 /0 ,6 SM6 og 1 SM7.

M S-sked og QRM på 144.200 MHz (OZ2GZ).
Lordag den 22. april kl. 2000-2200 GMT havde jeg MS sked med 
UT5DL (LI32d) på 144.175 MHz, men desværre uden resultat. 
Derefter provede jeg på MS-opkaldsfrekvensen (144.200 MHz), 
det var ved at lykkes med UT5DL, men desværre skulle et par 
OZ stationer netop bruge denne frekvens, og trods flere hen
s tillinge r om QSY, fortsatte de med at lave QRM. Det kniber sta
dig med den gode amatørånd, vis dog lidt hensyn overfor dine 
medamatorer, der skulle gerne være plads til os alle.

Efterlysn ing.
Radioam atørkollektivet DM3HL søger modstation til den første 
10 GHz QSO OZ-DM. DM3HL har siden 10 GHz åbnede den 1. 
januar i DM, kørt førstegangsforbindelser med DM, DL og OK. 
I ju n i- ju li vil man være QRV fra Østersøkysten fo r skeds med 
OZ. DM3HL er QRV i området 10,1-10,5 GHz med FM-duplex. 
O utputte t er 9 mW, antennen et 23 dB horn og MF 30 eller 100 
MHz + /  : et par MHz.

Er du interesseret? Kontakt DM2FQL, Wolfgang Freitag, 
W ilhelm  Piech Strasse 132, DDR-8142 Radeberg.

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

-  kvalitetsprodukter til printfremstilling!
hurtig t - nemt - renligt

både for begyndere og de mere erfarne.
Fås hos din sædvanlige løsdelsforhandler.

Import: LAUTRONIC
Kaplevej 29 - 2830 Virum - (02)85 52 74 - OZ3FN

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent

Byrlund 
(02) 94 12 13

Se annoncen i april nr.
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STORE SØNDERJYSKE RÆVEJAGT 1978.

Plac. Jæger Observatør QTH Ræve Tid
Jørgen Nielsen Kaj Silkeborg 8 237,0

2. Steen Christensen Erik Kolding 8 237,1
3. Hans Erik Olsen Finn Petersen Tønder 8 249,0
4. Aksel Rasmussen Bent, Frank Tønder 8 249,1
5. Henrik Rasmussen Christian, Arne Tønder 8 249,1
6. Helmuth Christensen Finn, Karl Henning Tonder 8 249,4
7. John Jørgensen Egon, Svend Åge Tønder 8 252,6
8. Ejvind Jensen Jørgen, Søren Herning 8 252,8
9. Mogens B. Nielsen Viggo, Godtfred Tonder 8 257,8

10. OZ6RI Hans Tonder 8 261,8
11. Kurt Muller Henning Åbenrå 8 266,1
12. Jørn Thomsen Finn, Mikael Kolding 8 271,8
13. OZ4VW Uffe Århus 8 272,0
14. Peter Petersen Åge. Helge Åbenrå 7 253,1
15. OZ5XD OZ3MV Ålborg 7 257,1
16. Martin Mortensen Maja Skive 7 257,7
17. OZ8NJ OZ8TU, Steen Espergærde 7 262,0
18. Aksel Lykke Borg Ove, Leif Tonder 7 271,9
19. Arne Jensen Carl Knudsen Birkerød 6 243,8
20. Knud Knudsen Svend, Mark Århus 6 255,4
21. Robert Storgård Hans Peter Kolding 6 275,7
22. Martin Nielsen E. J. Petersen, John Fredericia 6 275,9
23. Jan Wagner Lars, Jørn Åbenrå 5 240,8
24. Anton Klåby Kaj, Kjeld Tønder 5 253,2
25. Gert Holt Werner, Per Tonder 5 271,6
26. Erling Henning Tønder 5 276,2
27. OZ8WY OZ1YF Åbenrå 5 279,6

OZ1YX + Co.

STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT 1978.
»Århusrævene« under Århus EDR afd. afholder Store Østjyske 
Mesterskabsjagt 1978 lørdag-sondag den 17.-18. juni 1978. -  
Mødested og evt. overnatning: Birkhede Camping ved Knudsø, 
tlf. (06) 89 13 55. -  T ilm elding ønskelig enten til undertegnede 
e ller campingpladsen.

Priser på campingpladsen: Voksne 6 kr. Telt 5 kr. Vogn 5 kr. 
Bemærk! B iler 5 kr. -  Der skal også betales ved alm. adgang til 
pladsen. -  Husk lejrpas!

Rævejagten køres efter EDR's nye system med 1 x6  ræve fra 
kl. 21,00 til 00.06 +  Sm. efter s. ræv. -  1 x6  ræve fra kl. 9,00 til
12,06 + Sm. efter s. ræv.

Kortet hedder 1214 I S ilkeborg, 1:50.000.
Begræ nsninger: Mod nord 62,23 - mod ost 9,48.

Med venlig hilsen OZ4VW + OZ3NE.

Arne Fast Hansen, Drammelstrupvej 296, 8355 Ny-Solbjerg, 
te lefon (06) 92 74 28 (bedst kl. 18-19).
N. J. Eibye, Teglgårdsvej 1,8270 Højbjerg, telefon (06) 14 48 10.

STORE MIDTJYSKE RÆVEJAGT 1978.
Herning afdelingen indbyder herved alle landets rævejægere til 
at deltage i SMR 1978.

Jagten afvikles igen i år på Give-kortet, vi benytter dog nu det 
nyopmålte 1:50.000 Nr. 1214 III.
Mødested: Give Campingplads.
T idspunkt: Week-enden 5.-6. august.
Y derligere program fø lger i ju li OZ.

OZ2CV.
Mange rævejægere (redaktoren incl.) har aldrig set en ræv. _ 
Sådan ser den altså ud i OZ3IR udgave.
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Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen, 
Emdrup Banke 22, DK-2100 København 0.

l E s a w

H åndbog fo r SWL.
Da det ikke er alt, der kan finde vej t il SWL-spalten, har jeg fået 
den skøre ide at skrive en bog. Den slags kan man dog ikke 
gøre uden hjælp. Jeg vil derfor gerne i forbindelse med alle, der 
kan bidrage til at få et »hjælpeværktøj« fo r SWL sat på højkant. 
B idrag -  store som små -  modtages. EDR har allerede en bog, 
VTS, så hvorfor ikke en bog med navnet »Vejen Til Sjov Word 
Licens?« Tag dine cykelspænder på og få sat papir i maskinen
-  hvis du er den lykkelige ejer af en kuglepen, er bidraget ikke 
ringere af den grund.

Som SWL kan du fortæ lle mig, hvad du mener, der skal stå i 
en sådan håndbog. Som lic. amatør ved du noget om, hvad der 
var de største problem er fo r dig, da du startede op.

På nuværende tidspunkt har jeg nogle ideer om, hvad en 
sådan bog bør og skal indeholde, men det er dog vigtigt, at alle 
får et ord i denne sag.

Hvad siger du til »Vejen Til Sjov Word Licens?«

SA-SW L-Contest.
Vor contest-m edarbejder, OZ-DR 1815, er næsten fæ rdig i 
contest-støberiet og melder, at regler fo r SA-SWL-Contest vil 
blive bragt i OZ ju li. Det kan allerede nu røbes, at testperioden 
b liver fra 1. september 00 GMT og til 31. oktober 24 GMT. -  
Denne del af SA-SWL-Contest vil blive betragtet som en fo r
søgsperiode. Lytteramatører fra OZ, OX og OY kan allerede nu 
gore notater på kalenderen.

I 1979 vil SA-SWL-C blive kørt i to perioder. 1. periode fra 1. 
marts 00 GMT til 30. april 24 GMT. 2. periode fra 1. september 00 
GMT til 31. oktober 24 GMT. - Til den tid  håber jeg, at have 
kontakt med de øvrige skandinaviske lande, og der vil således 
være skabt en contest med en bred deltagelse. -  Den samlede 
vinder, v inder af periode 1 og 2, vil få tilde lt en vandrepokal, SA- 
SWL-C »Gyldne Nogle«, der skal vindes 3 år i træk fo r at blive 
ejendom.

Jeg håber, du vil være blandt deltagerne i SA-SWL-Contest 
1978. -  Når dette læses, er alt om denne contest færdigskrevet, 
og du er velkommen til at skrive og få tilsendt regler og ek
sem pler på logforing, pointsudregning og diplomer.

V ig tig t -  HER-og-NU-melding.
Landsbyen Hellendoorn, der ligger I den nordøstlige del af Hol
land. har eksisteret i 900 år. I den anledning vil stationen 
PAOTC/A være i luften fra den 24. juni til den 1. ju li (mel ), 
daglig mellem kl. 13,00 og 19,00 GMT (se iøvrigt hvad Diplom
manager skriver).

I den forbindelse er det m uligt fo r dig at opnå et Hellendoorn 
Award, hvis nedenstående betingelser er opfyldt: PAGTC/A 
skal høres på 4 forskellige amatørbånd. 3 andre PA/PE- 
sta tioner skal høres i perioden 25. maj til og med 24. august 
1978. PA/PE-stationer, der samarbejder i forbindelse med 
PAOTC/A, er: PAØAGS - PAØJHN - PAOHSO - PAOWR - 
PAOBVW - PAØPB - PAOPBC - PAOPS - PAOREW - PAØRMC - 
PAØTC - PEØAGO - PEÆESN. -  Der nævnes også: PE AAZ - PE 
ASF - PE AVZ - PE AWB og PE BEG (her er ikke anført hvilket 
prefixciffer, der anvendes).

Frekvenserne er alle amatorbånd, 80, 40, 20, 15, 10 og 2 m, 
der arbejdes også på 70 og 23 cm. -  Der nævnes bl.a., at man vil 
køre ATV og RTTY, men hvilke andre sendetyper, der benyttes, 
er ikke oplyst. Men er du QRV på fone og CW, er du nok ikke 
gået forkert i byen 

Hvorledes ansøger du om Hellendoorn-Award?
1. Opgiv hvilken station du har kørt, og i QSO med.
2. Dato og tidspunkt (GMT) for forbindelsen.
3. S tationerne skal anføres i alfabetisk orden.
4. Ansøgningen skal underskrives af 2 andre amatører eller

SWL, d it eget SWL-nummer skal anføres sammen med kal- 
designal eller SW L-nummer på underskriverne.

5. Nævnte data og 5 IRC sendes i lukket kuvert til P. O. Box250, 
Nijverdal, Holland.

6. S idste fris t fo r ansøgning er den 15. september 1978.
Du kan sende dine QSL-kort til ovenstående adresse og 

vedlagt 2 IRC vil de automatisk blive videresendt til rette ved
kommende. Vi må gå ud fra at de aflyttede stationer også tæ ller 
til Listeners Century Club, som OZ1WL nævnte i OZ maj side 
259. (Husk at sende dine QSL-kort).

Redaktør, din svæ rte lugter.
Så var der redaktøren, der måtte æde sin egen sværte og putte 
d ip lom et i »æde-spalten«. -  Ja, ja, jeg ved godt, at jeg sidste 
gang skrev, at d ip lom er ikke var noget, vi tog op i SWL-spalten. 
Der er dog a ltid  undtagelser. Hellendoorn-diplomet er en af de 
mange undtagelser. »Her-og-nu-meldinger« er noget andet. 
OZ1WL, Tage har sendt mig inform ationer om det nævnte 
dip lom , da der er tidsfrister, der skal overholdes, er det vigtigt, 
vi få r det med, så absolut. Jeg mener dog ikke, vi skal male 
siden diplom -farvet, det er Tage meget bedre til end alle os 
andre.

OZ-DR 1239, W illy H. Andersen har også kørt 20 DXCC- 
om råder fra Asien -  desværre kom han af en fejltagelse ikke 
med i sidste OZ, det må du undskylde, Willy.

Nybegynderen.
Hvis du er i tvivl om det, jeg har skrevet om Hellendoorn-Award, 
vil jeg gerne gore rede fo r -  de efter min opfattelse -  vigtigste 
data m.v. i den forbindelse.

PAOTC/A er et af de kaldesignaler, du skal aflytte, og helst på 
4 forske llige frekvenser. PA/PE/PI er, set PA PE PI, første del af 
et prefix, den totale del af et prefix er et c iffer efter bogstavs
kom binationen, f.eks. PAØ. Grunden til jeg skriver en streg 
igennem nul er, at det ikke skal forveksles med et 0, altså 0 
skrives 0.

/A  efter et kaldesignal betyder, at stationen sender fra en 
anden QTH (position, adresse) end den oprindelige, altså en 
alternativ QTH. GMT er minus 1 time fra Dansk Normal Tid, 
GMT nævnes også som UTC (en og samme kage). UTC står for 
Universal Coordinated Time. Der nævnes bl.a. RTTY og ATV, 
der står fo r henholdsvis am atør-radiofjernskriver og amatør
television.

Din logopstilling  kan du f.eks. foretage således:
Date Time Freq. Station QSO with RST Remark
24.6 13.50 3.5 PAØAGS OZ1LO 569 CW
24.6 16.42 7 PAØTC/A OZ6PN 589 CW
27.7 19.54 14 PEØESN OZ9XM 59 Fone

Husk: A lfabetisk orden PA/PE-kaldesignaler, QSO-partner, 
frekvens, dato og tidspunkt er vigtige data.
Underskr. af »dig-selv« »mig-selv« »ham-selv« 
den X/X 1978 OZ-DR 1909 OZ-DR 1802 OZ-DR 1815 

underskr. underskr. ansøger 
Det er ikke alle, der har stifte t bekendskab med IRC, så det 

skal nævnes, at IRC er Internationale Svarkuponer, som kan 
købes på posthuset og er et fortræ ffe lig t betalingsmiddel 
udenfor landets g ræ nse r.-Je g  håber, du har forstået, hvad jeg 
mener, ellers skriv. Det er aldrig for s e n t-sku l le du tabe slaget, 
er der tid  til at vinde et nyt, f.eks. SA-SWL-Contest 1978.

Til ly tte ram atøre r og andet godtfo lk  i Skandinavien/Norden.
Redaktøren af denne spalte søger kontakt med lytteramatører, 
der lider af den uheldbredelige lyttersyge. SWL fra Finland. 
Sverige, Norge, Island, Færøerne, Grønland og Danmark, der
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Endnu til gammel pris ! ! !

ATLAS:
350-XL transceiver 12 V ..................... ..kr. 8.585,00
350-PS strømforsyning ....................... ..kr. 1.950,00
305 ekstra VFO .......................................kr. 1.550.00
DD6-XL digita l skala ........................... ..kr. 1.950,00
210X transceiver 12 V ......................... ..kr. 5.885,00
PS-220 strømforsyning ....................... ..kr. 1.450,00
Strømforsyning, byggesæt ................. ..kr. 495,00
Vi s æ lg e r g e rn e  p å  a fb e ta lin g  o g  g iv e r  en g o d  p r is  fo r  
d in  b ru g te  S ta tion . Ring e ller skriv efter datablade.

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

OX-nyt
er medlemsblad fo r EDR Julianehåb afdeling, der blev stifte t i 
1971. Jeg mener, bladet har været om talt for, men det fortjener, 
at blive nævnt igen. A lle amatørradio-interesserede personer 
kan via OX-nyt få indb lik  i hvad grønlandske radioamatører 
arbejder med. Det er derfor god grund til at anbefale bladet til 
alle, skriv til: EDR Julianehåb afdeling, Postbox 121, 3920 
Julianahåb. Abonnementspris fo r 1978 er kr. 25,00.

Ud og lyt med OZ-nyt.

Hum or-spalten.
Hvem er »Elmer« -  han er den person, der kan hjælpe dig til at 
få sat SW L-arbejde på bølgelængde og forberede dig til 
licensen.

73 er ikke bare et tal -  hvem ved egentlig, hvorfor man 
startede med at sende 73, best regards.

Hvis man efter en tidsangivelse skriver Z, f.eks. 0458Z, bety
der det nø jagtigt det samme som 0458 GMT eller 0458 UTC -  
det lyder underlig t, men der er mening med galskaben.

En QRP-operatør er ikke en person, der bruger en strikke
pind som antenne -  det er en radioamatør, der gør en ære i at 
skabe forb inde lse med m indst mulig udgangseffekt.

Oscar er ikke navnet på en radioamatør i Sønderbøvlinge 
e ller Holdningsløse -  OSCAR står fo r O rbiting Satellite Car- 
rying Amateur Radio.

Hi, er udtryk fo r en latter, påCW  lyder d e r o g  påfone 
Hi -  sender du hi, hi, hi, hi, har din latter taget fuldstændig 
overhånd.

Lyt i 8 tim er -  sov i 8 timer, 
men ikke de samme 8 timer, hi.

Best 73s. es cuagn. eller på genskriv 
OZ-DR 1815, Eigil.

er interesseret i et skandinavisk/nord isk samarbejde, bør 
skrive til ovenstående QTH. -  Vil du være med til at etablere et 
sådant samarbejde og f.eks. deltage i SA-SWL-Contest, ser jeg 
ingen grund til, du holder dig tilbage.

R eaktioner fra SWL.
Til dato har der været en behersket, men god reaktion på mine 
udgydelser. Behersket ford i jeg mener, der mangler mange 
reaktioner, god ford i jeg føler, at de 10-15 stykker, der har givet 
sig til-kende, v irkelig  s totterSW L-arbejdet. Det kniber dog med 
aktiviteten, hvorfor deltager du ikke i A-contest den første 
sondag i hver måned. -  Når dette læses har du ju li måned til at 
stege d in krop i og blive brun, der køres igen contest i ju li. Du 
kan passende starte op den 6. august kl. 10,00 (CW) og 11,00 
(fone), det giver dig god træ ning inden SA-SWL-Contest.

Nogle forslag til SW L-aktiviteter o.lign. var nævnt i sidste OZ, 
der er kommet mere post. OZ-DR 2007, Bjarne trænger til hjælp 

findes der en »Elmer« i Jels eller Rødding. Bjarne har vanske
lig t ved at købe en ny modtager, der er mange ting, der skal 
tages hensyn til. Han mener også, at VTS er fo r tung og efter
søger en bog med eksempler på små og nemme opgaver. 
Måske har du de samme problemer? Hvis du har det, er der 
grund til at tro, at en bog som »Vejen til Sjov Word Licens« kan 
lose op fo r nogle af problemerne. Bogen skal dog ikke være 
konkurrent til VTS, men den skal beskæftige sig med SWL- 
problem er, her kan man evt. tænke sig små lette hop på stedet i 
form  af regnestykker og andet godt fo r hjernen.

Er du lic-amatør, SWL eller fu ldstæ ndig »blank« og nylig 
indm eldt dig i EDR - ligemeget hvad, fortæ l mig noget om hvad 
du mener om ideen med bogen »Vejen til SWL«.

H U S K -S to f til OZ-juni 
senest den 16. juni.

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ3SH, Svend Hansen, ÆkA. Nielsens Boulevard 25,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 93 23. 1
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.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket. 
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 København S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Sadelmagerporten 2/438, 
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 19 84.

Den 15. jun i s lu tte r sæsonen med et hyggeligt møde med alt 
hvad dertil hører. Radioen bliver ho ld t lid t udenfor, og vi 
snakker om alt muligt. YL og XYL'er er velkomne, det er jo ikke 
enhver Valdemarsdag, som kan afsluttes med et besøg i Ama
gerafdelingen.

Vi håber, at I alle må få en god sommerferie, som vil give tid til 
radio-aktiv ite ter også.

Vi mødes igen i august til en ny sæson.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.
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GLADSAXE

Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3.
Mode: 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 Soborg, 
tlf. (01) 69 53 18.
Kass.: OZ1BWL, Frans Lorensen. Teglværksbakken 23, 
2900 Hellerup, tlf. (01) 65 42 74.
Afd. g irokonto : 4 25 18 73.

HVIDOVRE

Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ8RU, Rubæk Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1AJL, 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.

Endnu en begivenhedsrig sæson er gået. Der har været mange, 
gode møder, foredrag og anden lærerig virksomhed samt 
diverse udflugter. En tak til dem der har øst ud af deres viden til 
gavn fo r os andre.

A fdelingen ho lder sommerferie med hensyn til tilrettelagte 
møder, men lokalerne er, i lighed med sidste år, åbne for 
interesserede.

Fra 1.-9. august er der besøg af Italienske amatører, se under 
Københavns afdelingens program i OZ for maj måned. Afde
lingens medlemmer opfordres til at slutte op om arrangemen
tet, der støtter en god sag, UNICEF.

Medlemmer med fam ilie  ønskes en god sommer og på 
gensyn til afdelingens første møde tirsdag den 15. august 1978, 
hvor vi holder klubaften og drøfter den kommende sæsons 
aktivitet.

Vy 73 de OZ8RU. Rubæk.

KØBENHAVN

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

S iden sidst.
Besøget på TV-station København var vældig interessant. 
OZ9RL gav os en meget grundig gennemgang af sender og 
antenneanlæ g. Man var imponeret af, hvad der er g jort fo r at 
det kører uforstyrret. Falder senderen ud, kobles automatisk en 
anden sender ind, uden at man mærker noget. Svigter strøm

men, er nødanlæ gget oppe på fulde om drejn inger på 5 sek. Der 
er to sæt kabelforb indelser (video + lyd) med forskellig belig
genhed a.h.t. gravkøer o.s.v.

Desuden havde vi interessante foredrag af OZ5FK om Oscar- 
sate llite r og af OZ6OH om dig ita le kredsløb.

Program:
Vi har nu s lu tte t denne sæson, men som vi plejer i sommertiden 
ho lder vi alligevel åbent mandag aften. Der kommer i regelen 
10-20 medlemmer fo r at få en hyggesludder, og ofte får vi også 
besøg af amatører fra ind- og udland. Øl og vand findes i køle
skabet, og stationerne på HF og 2 meter er køreklar. -  Forøvrigt 
har vi et værelse til udle jning, hvisen amatør vil bo i København 
en uges tid.

Vi begynder den nye sæson mandag den 14. august med en 
k lubaften og genoptager hermed den traditionelle servering af 
kaffe og ostemad.

Vi ønsker alle læsere en rigtig  god sommer!
73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.

Nyt om S.T.A. 78.
Den 17. maj ho ld t vi igen en »Italieneraften« i Radioamatører
nes Hus. En del medlemmer fra Københavnsafdelingen var 
mødt op. Fra Hvidovreafdelingen kom OZ1AJL, John, og fra 
Roskildeafdelingen OZ8JK. Jørgen. Desværre så vi ingen fra 
H elsingørafdelingen, men OZ9SN og OZ1CID vil personligt 
kontakte dem, da ca. halvdelen af italienerne skal bo på 
vandrehjem i Helsingør.

Københavnsafdelingen har fo r godt et halvt år siden nedsat 
en kom ite til at arbejde med det store arrangement. Komiteen 
består af: OZ6WR, Jørn. OZ4KS. Kaj, som forestår de fleste 
skriverier om sagen. OZ9SN, Svend, som forhandler med P&T 
ang. gæ stelicenser. OZ9WW, Erik og OZ1CID, hanne, som 
sammen arbejder med alle praktiske gøremål såsom: Forhand
linger med UNICEF, Bakken, lån af te lt hos m ilitæ ret, indkvar
tering af italienerne o.lign. -  ligeledes fører de QSO på 20 m 
14330 MHz hver søndag kl. 11,00 GMT med den italienske 
kom ite, og det har udviklet sig til et v irke lig t godt samarbejde.

Mange problem er blev drøftet på mødet. Via UNICEF er der 
blevet forhånd let med Bakkens ledelse om at få et te lt ca. 5x10 
m sat op, men vi venter på endelig accept fra Teltholderfore
ningen i løbet af få dage.

Italienerne vil meget gerne have kaldesignaler og navne på 
danske operatører, der kan stille  sig til rådighed i perioden den 
29. ju li til 9. august. En halv snes stk. har meldt sig, men vi 
skulle gerne have flere med. Komiteen opfordrer derfor netop 
dig  t il at melde dig. Tænk på den gode sag.

Foruden den seriøse side af sagen, blev der på mødet også 
drø fte t andre arrangementer. OZ1CGP, Ib har foreslået en utra
d itione l fodboldkam p mellem italienske og danske radioama
tører.O Z8OQ, Jørgen vil samle det danske fodboldhold.

Amagerafdelingen har givet tilsagn om, at arrangere en 
rævejagt samt forestå en modelflyveopvisning.

Hvidovreafdelingen har inviteret italienerne tirsdag aften 
den 1. august.

OZ8JK vi Ile sammen med Roskildeafdelingen se på eventuelt 
arrangem ent i perioden, og i det hele taget stå til rådighed for 
de italienere, der skal bo på vandrehjemmet i Roskilde.

Københavnsafdelingen vil også stå til rådighed i hele perio
den. Radioamatørernes Hus vil være åbent de fleste dage, og 
der vil blive arrangeret en »puncheaften«.

Det italienske rejsebureau ENIT er også indvolveret, og vil i 
te lte t være behjæ lpelig med råd og vejledning for såvel italie
nere som danskere.

Der er endnu mange opgaver, der skal løses, og komiteen 
arbejder på højtryk videre, så alt forhåbentlig klapper. Nærme
re fastsat program fo r perioden vil komme i OZ juli.

Næste »Italieneraften« vil blive tirsdag den 20. juni kl. 20,00. 
A lle amatører fra nær og fjern er meget velkomne til at møde 
op.

På S.T.A. 78 Komiteens vegne 
OZ1CID, Hanne.
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Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ6BL, Bent Bagger, 
Bregnerødvej 151, 3460 Birkerød, 
tlf. (02)81 44 35

HELSINGØR

Call: OZ8QRV.
Lokale: L ille Godthåb. GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Mode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8QD. Jorgen Drago. Kroyersvej 19. 3000 Helsingor.

HILLERØD

Call: OZ1EDR.
Lokale: H illerod 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, Soren Jakobsen, Hovedgaden 170.
3630 Jæ gerspris, tlf. (03) 33 10 51.

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

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

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenornsallé 2, Østermarie.
Mode: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4OW, Kjeld Nielsen, Å rsballeby34,3700 Ronne, 
tlf. (03) 99 84 06.
Sekr.: OZ2QZ, Carsten Reker Hansen, Hovedgaden 41,
Nyker, 3700 Ronne, tlf. (03) 96 30 82.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Ronne, 
tlf. (03) 99 91 77.

Program:
Fra den 21. jun i holder vi sommerferie, hvilket er ensbetydende 
med hyggeaften i CQ hver onsdag.

Af andre »impulsive« aktivite ter anbefales det at lytte på 
repeaternyt hver mandag kl. 19,00 (OZ3REO 145.650).

Vy 73 de OZ1CSI, Eigil.

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

HOLBÆK

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

KALUNDBORG
Lokale: Kælderen under DSB’s godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 Kalundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: 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, B illy Borjesson, Skovridergårdsvej 2, Nyrup. 
4700 Næstved. Tlf. (03) 75 91 99.
Sekr.: OZ4WI, Børge Lykke Frederiksen, Bragesvej 27.
4220 Korsor, tlf. (03) 57 52 38.

LOLLAND-FALSTER

Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7. Kraghave.
4800 Nykobing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Broderup,
4733 Tappernoje.
Kass.: OZ1DTS, Jan Poulsen, Klodskov, 4800 Nykøbing Fl.
Afd. g irokonto : 6 25 98 55.

Auktion.
Mandag den 19. juni afholdes den årlige auktion på årets sidste 
mode inden sommerferien. Eventuelle sælgere, som vi håber, 
der bliver mange af, kan henvende sig til OZ5GF, Leif eller 
m edbringe effekterne den 19.

Tak til Hans Ove fo r et godt foredrag om UHF og SHF m.m. 
Bestyrelsen onsker jer en god ferie, og håber I vil mode friske i 
september. Program kommer senere i OZ.

Vy 73 de OZ8NZ. Ole.
NAKSKOV

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

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Mode: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ8VN. Vagn Nielsen, Åderupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ3WD, Jens Nielsen, Smidstrupvej 11,
4733 Tappernoje.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved. —>
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Man er i bestyrelsen ved at planlægge en som merudflugt til 
Risø. Det bliver m uligvis i august måned. Der kommer nærmere 
om datoen i OZ.

Der er nogle stykker, der er ved at bygge fet-dykmeter og 
andre små projekter, og de bliver selvfølgelig bygget i klubben, 
men det går selvfølgelig lid t langsomt, for det kniber jo  lidt med 
midlerne.

Vores nyerhvervede RTTY skal vi jo også have op at stå, så 
der er faktisk nok at tage fat på fo r interesserede.

Vy 73 de OZ3WD, Jens.

ODSHERRED

Lokale: G rundtvigsskolen, Grundtvigsvej 12,
4500 Nykøbing Sj.
Møde: 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.
Møde: 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.

Program:
15. jun i: Klubaften.
17. jun i: Fam ilieudflugt. Se OZ maj og opslaget i afdelingen. 
22. jun i: S idste aften inden sommerferien. Der sker nok noget 
sæ rlig t denne aften.

Vy 73 de OZ8JK, Jorgen.

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.

O rd inæ r generalforsam ling afholdes i afdelingens lokaler Ba
nevej 30, 4180 Sorø, den 22. juni 1978 kl. 20,00.

Vy 73 de OZ2WN, Bent.

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. g irokonto : 5 04 87 53.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 90 (indgang fra Roersvej).
Møde: Hvor intet andet anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ7IV, Helge Tietgen Lillevang, Lundekærsvej 64,
5681 Bellinge, tlf. (09) 96 19 89.
Kontingent er kr. 50,00 pr. halvår.
P ension istkontingent er kr. 20,00 pr. halvår.

Mandag den 1. maj - demonstrationsdagen -  havde vi ekstra
ord inæ r generalforsam ling, hvor vi skulle finde en ny besty
relse til a fløsning af den afgåede, der ikke ønskede at fortsætte, 
da de jo  nu havde g jo rt deres borgerpligt, som en udtrykte det. 
Den afgåede formand blev bakket kraftigt op af de fremmødte, 
og havde de fleste stemmer, men ønskede ikke at fortsætte. 
Undertegnede blev så valgt på et m indretal (der var ikke andre). 
Der vil senere fremkomme meddelelser om bestyrelsens sam
mensætning.

Den fø rste  kom m entar.
Der har stået blæst om formandsskiftet, rygterne har svirret i 
æteren, min telefon har ringet -  dels med opbakning -  en en
kelt med kritik.

Jeg vil gerne spille med åbne kort, -  jeg er kommet fra 27 MHz
-  f ik  licens i 1973 og B-licens i 1975.

Jeg benytter stadig 27 MHz -  dels fra min båd til andre både i 
Odense Sejlklub, og dels til andre sma-QSO'er.

Det er IKKE min hensigt, at lokalafdelingen skal væ reen Wal- 
kie-klub, tvæ rt imod, der skal endda være en markant forskel, 
men jeg vil slå et slag for, at man anerkender, at der også findes 
ordentlige mennesker på 27 MHz, -  vi skal ikke se ned på dem 
alle, og vi skal ikke gøre os til dommere i deres adfærd.

M it ønske er, at lokalafdelingen med dens mange gode med
lemmer, skulle blive en mere aktiv klub, der skulle gerne kom
me lid t flere meddelelser ud til medlemmerne, vi skal lære h in 
anden at kende -  lid t bedre.

Det er jo  ønsketæ nkning endnu og ikke virkelighed, ja måske 
kan det slet ikke lade sig gøre, men hvad der end sker, -  om det 
går godt e ller skidt, så er dt fra min side et helhjertet forsøg på 
at gøre det så godt som det er mig muligt.

Jeg har »brokket« m ig - je g  har overtaget posten, og hvis jeg 
ikke evner det, eller kun gør ondt væ rre ,-ja , så er jeg parat til at 
stå ret og tage øretæverne og skideballerne i den rækkefølge 
de kommer.

Som bekendt s idder øjnene foran på hovedet, de er bereg
net til at kigge fremad med -  og ikke tilbage. Vel mødt i Odense 
afdeling efter en forhåbentlig  god og dejlig sommerferie.
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Forurening.
Lokalafdelingen havde mandag den 8. maj en vellykket tur til 
Kommunekemi i Nyborg.

Vi modtes ved afdelingen kl. 19,00 og korte derefter i samlet 
trop  til Nyborg, hvor vi stødte til medlemmerne fra Nyborg lo
kalafdeling.

Det var en interessant aften, hvor vi rigtig fik  belyst, hvad der 
egentlig  foregår på Kommunekemi.

Foredraget, der blev holdt af hr. Riermann, startede med en 
god kop kaffe og et stykke brod til -  garanteret ikke forurenet.

Der blev kort en farvefilm , vi stillede sporgsmål, og derefter 
blev vi vist rundt på de forskellige pladser, der hver havde deres 
funktion  i kampen mod den stadig stigende forurening.

Vi fik  at vide. at Nyborg Kommunekemi var opfort på en gam
mel losseplads, så det havde været nødvendigt at ramme pæle I
-  om trent helt ned til kineserne -  (nu ved JEG hvorfor de går 
rundt og kniber øjnene sammen).

Forureningen fandtes overalt -  selv i verdenshavene -  det er 
vel derfor at rejerne svømmer baglæns, -  de vil ikke have fo r
urenet vand i ojnene.

Jeg tro r alle 27 fremmodte havde en interessant og lærerig 
aften, og det var jo  en REN fornojelse, at se så meget SKIDT 
blive behandlet så PÆNT.

Vi kommer gerne igen.
Vy 73 de OZ7IV, Helge.

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

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

HADERSLEV

Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle brandstation, Domkirkepladsen,
Mode: 4. onsdag i måneden kl. 20,00.
Fmd.: OZ1 AKA, Svend Hansen, Sonderbro 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. g irokonto : 7 09 84 48.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Mode: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ. Erhard Jørgensen, Lyovej 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:
16. jun i: Månedsmode.
22. jun i: Klubaften.
29. jun i: Klubaften.
6. ju li: Som m erferie-afslutning.

Afdelingen holder sommerferie fra den 6. ju li til 17. august. 
Ved fo rrige  mode blev der aftalt at male v induer og rep. af div. 
ant. Der blev også enighed om køb af ant.-rotor. -  Er der stem
ning fo ra t holde en sommerfest, i givet fald, lad bestyrelsen det 
vide.

Bestyrelsen onsker alle en god sommerferie, vi modes igen 
den 17. august.

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 Mørkehoj, Pilevænget 1,
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 55 98.
Sekr.: OZ6AQ, Hans Werner Carlsen. Sejrsvej 94, Rinkenæs, 
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 21 90.

Årets forste rævejagt startede traditionen tro  i Skodsbøl Skov, 
men forst var 10 jægere til morgenkaffe hos Yrsa og Karl Aage, 
OZ3GY, og vi siger dem tak fo r deres gæstfrihed. Rævejagten 
blev vundet af OZ8DS og son.

Som byggeprojekt til v inter blev der ved mødet den 2. maj fo 
reslået 500 MHz frekvenstæ ller (OZ1DYQ) og/e ller 70 cm FM- 
transceiver (OZ6AQ). Den 16. maj blev W6MXV's slow scan mo
n ito r dem onstreret (OZ6AQ).

Program:
20. jun i kl. 19,30: S tudie tur til B.E. Automatik, Grundtvigsallé 
165, Sønderborg (OZ1BFV).

Vy 73 de OZ6AO. Werner.

Husk!
M anuskripter til ju li OZ senest den 16. juni.

TØNDER
Fmd.: OZ8CV, Carl V. Christensen, Viben 44, Tonder.
Kass.: OZ1DBU, Niels Erik Fisker, Klostergade 2. Højer.
Sekr.: OZ2UN, Erik Nielsen, Frilandsvej 24, Tønder.

Når dette læses, har vi afholdt det sidste møde inden der er 
sommerferie, derfor vel modt efter denne med fornyet energi, 
hvor vi skal til at planlægge vinterens program.

Dato fo r næste medlemsmode på CF gården tilgår hvert en
kelt medlem.

Kr. H immelfartsdag var et par repræsentanter fo r afdelingen 
på besøg i Læk hos M29, der havde arrangeret et mode, der vil 
blive forsøgt gentaget igen næste år, en art grænsemode.

Til slut ønskes alle en god ferie, samt tak til dem der gav en 
hand med ved pinsestævnet.

Vy 73 de OZ8CV. Carl.

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nodvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1CLI, Hans Melchertsen, Ærholm 16,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 30 19.
Sekr.: OZ1ALK, Ole Chr. Poulsen, Grønningen 62,
6230 Rodekro, tlf. (04) 66 23 21.
Kass.: OZ6IC. Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 00 23.
K lubmode: I sommerhalvåret afholdes klubmode førstkom 
mende torsdag efter at OZ er kommet. ,
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Næste klubm ode foregår under festlige former fredag den 23. 
jun i, hvor vi fe jrer Set. Hansfest. Denne holdes traditionen tro i 
Busk s sommerhus, hvor vi modes kl. 19,30 medbringende YL, 
XYL og harmoniske. Der kan kobes polser med diverse tilbehor 
og fo rfriskn inger.

Aftenen er tæ nkt som et arrangement for hele familien, så 
mod ta lrig t op og vær alle med til at skabe en rigtig midsom
merfest..

Vy 73 de OZ1ALK. Ole.

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

ESBJERG

Call: OZ5ESB.
Lokale: Reder Skrams Gade 9, Esbjerg.
Mode: 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.

Onsdagsmodeaftenerne fortsæ tter sommeren igennem uden 
egentlig t program.

Vy 73 de OZ5QH. Ole.

OZ5ESB/A på fritidsudstillingen i Esbjerg, april 1978.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jorn 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.

HOLSTEBRO

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

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

V interens forskellige aktiviteter på CW og licensområdet har 
fo r Herningegnens vedkommende resulteret i 20 nye C-licen- 
ser og ca. 30 D-licenser. Vi onsker til lykke og håber på QSO 
både i klubben og på båndet.

Klubben har nu også slow-scan, OZ1AEI har givet den et s id
ste check, så alt skulle være OK.

Der har indtil nu tilm eld t sig 10 mand til frekvenstæ llerpro
jekte t som med OZ2DJ og OZICTF's hjælp helt sikkert vil kro
nes med held, OZ1EW hjæ lper med at fremskaffe IC'er.

Programmet fo r ju n i/ju li måned bærer præg af »agurketid« 
idet alle onsdage er alm. klubaften, dog træner vi CW den 28. 
jun i, vi korer speed 70.

Komiteen fo r efterårsfesten (i Dovehuset) er udpeget, det er: 
Gerda og OZ2SS (Criller), Irma og OZ5HF (Borge), OZ1BQG 
(Aase) og OZ1DLY (Erik). Amanda fra Kerteminde kommer s ik
kert også.

Vy 73 de OZ6KV, Keld.
HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsm inde skole. Vestervig.
Mode: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Klostermollevej 32,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ1AOH, Steen L. Andersen, Vestergade 41,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 11 42.
Kass.: OZ9PK, Soren Erik Nielsen. Brydbjergvej 4,
7755 Bedsted. Thy, tlf. (07) 94 51 80.

Torsdag den 20. april afholdtes ordinæ r generalforsamling i 
k lubbens lokaler. Til d irigent valgtes OZ7Q, der indledte med at 
give sodavand til hele forsam lingen, ialt 19 mand.

Formanden OZ5MR aflagde beretning og gav forst udtryk for 
sin overraskelse over det, i forhold til klubbens storrelse, store 
fremmode. I sin beretning kom formanden også ind på det svig
tende fremmode fra de yngre medlemmer ved klubbens ovrige 
arrangementer.

OZ9PK fremlagde dernæst regnskabet, der viste at klubben 
havde været i finansiel fremgang siden sidste generalforsam
ling. Man gik derefter over til valg af bestyrelse.

Valget resulterede i, at OZ5MR fortsæ tter som formand og 
som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes OZ6YJ og OZ1EEG 
samt som suppleant OZ1EDD. Som revisor valgtes OZ4XL og 
OZ5MU med OZ1ECQ som suppleant. OZ1MD erklærede sig 
v illig  til at bestyre Q SL-kortenefor klubbens medlemmer.

Der var ingen indkomne forslag, og under eventuelt var der 
en liv lig  debat om at opkræve kontingent pr. giro. -  Efter 
generalforsam lingen var klubben vært ved kaffe og varme 
hveder.

Den 27. april afholdtes morseprove, hvilket resulterede i 
fø lgende nye C-licenskandidater: Bjarne Fisker, OZ1EEE, 
OZ1EEG, OZ1ECG, OZ1 ECO, OZ1 EDT og OZ9PK.

Vy 73 de OZ1AOH, Steen.
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RIBE HORSENS
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 Sorensen, 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.

Program:
Onsdag den 21. juni kl. 20,00 afholdes der auktion i afdelingen.

Vy 73 de OZ4HY, Johnny.

STRUER

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

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

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

FREDERICIA

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

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

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

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

RANDERS
Call. OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Mode: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4WS, Jorgen Lokke Sorensen, Rensdyrvej 37,
8900 Randers, tlf. (06) 43 81 82.
Sekr.: OZ3PJ, Poul R. Jensen, Klintevej 8, 8900 Randers, 
tlf. (06) 42 00 48.
Kass.: OZ1ATQ, Jul Dorr, Radmans Boulevard 9, 8900 
Randers, tlf. (06) 43 36 03.
Afd. postadresse: Postbox 351, 8900 Randers,
Afd. g irokonto  nr.: 2 14 61 69.

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Mode: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 S ilkeborg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ7DH, Erik Dahl, Jeppe Akjærsvej 12,
8600 S ilkeborg, tlf. (06) 82 98 04.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmindevej 1,
V irk lund, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. g irokonto : 9 21 18 88.

Tirsdag den 11. april afholdtes der ordinæ r generalforsamling i 
S ilkeborg afdelingen, og der var fremmødt 17 medlemmer. 
OZ6CY valgtes til ordstyrer, og herefter aflagde OZ7XC beret
ning om sæsonens aktiviteter. Han fortalte bl.a., at der på 
nuværende tidspunkt var 73 medlemmer i afdelingen, hvilket er 
det hojeste antal nogensinde. Beretningen godkendtes.

Kassereren. OZ9RK fremlagde regnskabet, der dog Ikke gav 
an ledning til påtale, hvorefter det godkendtes.

Der var under indkomne forslag kun et punkt, nemlig æn
d ring af a fdelingens vedtægter med henblik på godkendelse af 
EDR's hovedbestyrelse. Der var enkelte punkter, der bragte 
sindene i kog, men det lykkedes omsider at komme til enighed.

Efter valget ser den nye bestyrelse således ud: OZ7XC, Jens 
C hristian, formand. OZ6CY, Niels, sekretær. OZ9RK, kasserer. 
OZ8YO, Aksel, best. medl. OZ9WA, Gunnar, best. medl. -  Pro
gram udvalget består nu af OZ9WA, OZ1DVA samt OZ1AKD. -  
Under eventuelt blev der desuden ta lten del om indkøb af VHF- 
station kontra indkobaf målegrej, og det blev overladt til besty
relsen at forvalte de afsatte belob på bedste vis. -  Herefter blev 
generalforsam lingen hævet, og OZ6CY takkede fo r ro og 
orden.

Vy 73 de OZ1AKD. Karsten.
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VEJLE

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

Vejle afdeling har den 16. maj afholdt den ordinære generalfor
sam ling. Til d irigen t blev valgt OZ3HI, hvorefter formanden 
aflagde beretningen, der blev godkendt. Formanden omtalte 
bl.a. klubbens deltagelse i contesten, hvor vi jo  opnåede en fin 
placering.

Derefter frem lagde kassereren det reviderede regnskab, der 
blev godkendt. Samtidig kunne kassereren oplyse, at vi har fået 
medlemsfremgang.

På valg til bestyrelsen var OZ8XW, OZ1BDD samt OZ8DW. 
Det blev genvalg på nær OZ1BDD, som afløses af W illy Dals- 
gaard. Vores revisor OZ9WN ønskede ikke genvalg, hvorfor 
OZ3WS blev nyvalgt samt OZ3HI som suppleant.

Vy 73 de OZ-DR 1903, Leo.

VIBORG
Fmd.: OZ1CNS, Orla Nielsen, Karuphøjvej 5, Skelhøje,
8800 V iborg, tlf. (06) 66 15 36.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytoft 5,8800 Viborg, tlf. (06) 62 98 03. 
Kass.: OZ7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7, 8800 Viborg, 
tlf. (06) 63 85 52.

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

KREDS

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

HJØRRING

Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Mode: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE, Peder Jeppesen, Narfesvej 8, 9800 Hjørring, 
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVI, Jørn Baand, GI. Hirtshalsvej 32, Vidstrup, 9800 
H jorring.
Kass.: OZ5DV, Ejner Christensen. Lundtoftevej 28.
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 74 01.
Afd. g irokonto : 6 23 99 27.

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

Program:
Torsdag den 15. jun i kl. 20,00: Demonstration og forevisning af 
resultaterne af vinterens byggeprogram. Kom og se, måske får 
du også lyst til at bygge med.
Lørdag/søndag den 17.-18. juni: Store Østjyske Rævejagt. 
Mandag den 19. jun i kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 20. juni kl. 20,00: Kørejagt. Turn. IV SV. 8CY/1AXX. 
Torsdag den 22. jun i kl. 20,00: Klubaften.
Mandag den 26. juni kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 27. jun i kl. 20,00: Gåjagt. Træn. Riisskov. 7VP/7GX. 
Torsdag den 29. jun i kl. 20,00: VHF og UHF ant.-aften. Se X- 
QTC.
Mandag den 3. ju li kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 4. ju li kl. 20,00: Kørejagt. Træn. SØ. 1DP/6LQ. 
Torsdag den 6. ju li kl. 20,00: Klubaften.
Mandag den 10. ju li kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 11. ju li kl. 20,00: Gåjagt. Træn. Riisskov. 1BSK/1EN 
Torsdag den 13. ju li kl. 20,00: Klubaften.

På grund af ferie i ju li, er der ikke nogen arrangementer om 
torsdagen, så de rfo r kan vi godt lave byggeaftener her også, 
men det ta ler vi om.

Vy 73 de OZ1AHB. Frank.

I henhold til afdelingens love blev der den 25. april afholdt 
generalforsam ling. Der var mødt 13 medlemmer samt bestyrel
sen, men da det ikke lykkedes at få valgten ny bestyrelse, er der 
indka ld t til ekstraordinæ r generalforsamling tirsdag den 30. 
maj, og resultaterne af denne vil blive bekendtgjort i ju li num
meret af OZ.

Der har været a fho ld t morseprøve i afdelingen, og folgende 
bestod: OZ1BYC, Alex - OZ1BZU, Bjarne - OZ1CVI. Jorn - 
OZ1CVK, Vagner - OZ1CVP, Helge - OZ1DHP, Aksel - OZ1DKI, 
Jens og OZ1DYC, Anker -  til lykke med det.

Nu da dette blad er udkommet, har vi fået en del nye amatører 
b landt os, og afdelingen siger hermed til lykke med licensen og 
på gensyn i afdelingens lokaler tirsdag den 12. september kl. 
20,00. -  R igtig god sommerferie.

Vy 73 de OZ1CVI, Jørn.

HADSUND

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

Når dette læses er vor generalforsamling overstået, men alle 
medlemm er er blevet indvarslet pr. brev. Generalforsamlingen 
er det sidste møde inden sommerferien, og vi ses igen tirsdag 
den 5. september.

V interens morsekursus er afsluttet, og følgende har fået 
morseattest: OZ1BTP, OZ1BTI, OZ1BTO og OZ1DRW. A fdelin
gen ønsker tillykke med attesten og takker OZ3GW for hans 
store tå lm odighed med at lære os morse. Også tak til hansXYL, 
som har undværet ham hver tirsdag aften, og nogle gange har 
lagt hus til vore øvelsesaftener.

Til efteråret vil vi forsøge at starte et nyt hold med teknisk 
kursus under aftenskoleloven.

Vy 73 de OZ1DRW, Jesper.
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HOBRO

Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlbyvej 4. Hobro.
Mode: 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.

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 Jorgen Bindslev, Ryttervej 42.
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 58.

ALBORG

Call: OZ8JYL.
K lubhus: Forchhammersvej 11, 9000 Alborg.
Mode: 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. g irokonto : 5 44 47 99.

Program:
Tirsdag den 20. juni kl. 19,30: D igitalvoltmeter.
Onsdag den 21. juni kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 22. jun i kl. 19,00: Rævejagt, kort 1216 I Nibe. Efter 
jagten er der afs lu tn ing på forårets jagter i klubben. -  Kl. 19,30: 
TV-display.

Frasondag den 25. juni og til sondagden 13. august holder vi 
sommerferie, så på gensyn efter ferien eller i Ølgod.

Vy 73 de OZ1BQQ, Bent.

GRØNLAND
JULIANEHÅB

Call: OX3JUL.
Mode: 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.

Læsernes mening . . .
En kom m entar.
Forelagt fornyet læserbrev fra OZ7IS angående tid ligere ind
læg i OZ skal folgende blot bemærkes:

Det er fu ld t ud forståeligt, at OZ7IS efter svar fra den koben- 
havnske afdeling nu har hårdt brug for at sogeat rette lid to p  på 
sit omdomme. Im id lertid kan det svar, som OZ7IS fik  i april OZ 
udmærket stå alene, som det er. Det er et svar, som afdelingen

ikke behover at pynte på. -  OZ's læsere er nok selv i stand til at 
drage en konklusion på det foreliggende, og jeg anser yderli
gere kom mentarer fo r at være formålslose og ganske over
flødige.

Den københavnske afdeling.
OZ6WR, Jorn Haugaard, formand.

R edaktionens bem æ rkninger:
Hermed er fø ljetonen om adgang eller ikke adgang til en lokal
afdeling slut, og hvis den opmærksomme læser (om han 
findes) efter dette skulle få lyst til at besoge Københavns afde
ling, vil han sikkert blive onsket velkommen på samme hjerte
lige måde, som redaktøren plejer at blive det. -  At man ikke vil 
have det rend af OZ7IS forstår man udmærket efter at have set 
et b illede af ham (se forsiden), idet han efterlader sådan nogle 
væmmelige aftryk.

OZ6PN.
En udm elde lse?
Nej, det er desværre ikke en forglemmelse, at jeg ikke har betalt 
kon tingent til EDR i år. Jeg er ca. 60 år og mener, jeg er for 
gammel til at tage den prove, der skal til fo r at komme på 2 
meter. Men jeg er en ivrig amatorlytter på alle båndene, og så 
sender jeg også en lille  småle på 27 MHz. Derfor forfærder det 
mig med den intolerance, der lyser ud af OZ, blandt andet den 
leder-artikel, hvor der direkte blev sagt, at når man kører 11 
meter, så havde man nok været med til at stjæle politi-radar, 
eller hvad det nu var for noget. Dansk retsopfattelse siger, at 
ingen skal tyvtes fo r end det er bevist, at de virkelig har været 
med til forbrydelse. Men den indstilling  står bladet altså ikke 
for, og derfor melder jeg mig ud, men jeg er ked af det, fo r jeg 
troede og fø lte de første år, at jeg havde et ståsted og et tilhors- 
fo rho ld , og jeg glædede mig hver måned til bladet skulle 
komme.

Lige til slut, den slags koster je r kontingent. V ille det ikke 
være bedre med den udstrakte hånd, så I kunne præge 11 
meter, fo r a lt hvad man hører på 2 meter-båndet er jo  ikke af 1. 
karat, selv om de har taget en prøve hos P&T.

Med venlig hilsen og beklagelse.
John L. Møller, forhen OZ-DR 1718.

Redaktionen beklager, at vor læser foler sig truffet, men vi må 
bare konstatere, at der desværre findes brådne kar overalt, og 
da summen af dårskaber altid er ens, vil der i en meget stor 
gruppe være flere, der ikke kender forskel på d it og mit, end der 
vil være i en lille  gruppe.

OZ6PN.

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
Logbog, format A4 med spiral, pr. stk........................  8,00 kr.
10 stk..............................................................................  75,00 kr.
Contest log, format A4 med heftning, pr. stk.............  5,50 kr.
10 stk..............................................................................  50,00 kr.
The Radio Amateur’s World Map 

(Verdenskort i 4 farver), format 70x 100 cm i
Azimutalprojektion, pr. stk.......................................  27,50 kr.

10 stk............................................................................... 240,00 kr.
EDR T-shirts, gul med sort emblem .........................  25,00 kr.

(Bestil storrelse, M, S, X. XL).
EDR-jubilæumsplatte, incl. emballage og forsendelse 47.00 kr
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl, -  

sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.
Format 17x12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. stk..................................................... 5,50 kr.

10 stk..............................................................................  45,00 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 4. udgave .......................  28,20 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 6. udgave, 2. oplag ......... 53,10 kr.

(Rabat til afdelinger ved samlet kob af 10 eller 25 stk.)
Emblemer .....................................................................  10,00 kr.
QSO-instruktionshefte ...............................................  3,50 kr.
EDR’s forretningsforer står til rådighed for yderligere oplysnin
ger. Bestilling foretages ved forudbetaling på giro 5 42 21 16. 
EDR, Box 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit. 
Alle ovennævnte priser er Incl. moms.
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