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Her går starten til OSCAR 8, om få tim er er den på plads i det
forudberegnede kredsløb, parat til at retransmittere amatør
tra fik fra et kontinent til et andet.
Når der er ofret i tusindvis af dollars og lige så mange tim er
af am atører over hele verden på dette projekt, der foreløbigt
er slutprod uktet af dette århundredes udvikling indenfor
am atørradio, forstår man ikke rigtigt, at der stadig er nogle,
der anvender de eksklusive space-frekvenser til lokaltrafik.
O Z6PN .
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SE OG PRØV LAGERVARERNE
I HUNDESTED . . .

DISCONE

Den alsidige antenne.
YAESU FT 227 R (memorizer) FM
Årets førende m obile VHF-transceiver. 144-148 MHz i 5 kHzspring. Indbygget 1750 Hz opkaldstone. Repeaterafstand og
om vendt (600 kHz) 12 VDC - 10 W. Digitaludlæ sning, »privatkanal« æ ndres efter behov. Leveres med kraftigt mobilbeslag,
m ikro fo n, stik og om fattende engelsk manual kr. 2.985,00

40-700 MHz.
..... kr. 150,00

NYHED
M odtager fo r 2 m (FM). 12 kanaler samt
indbygget VFO. 12 VDC. En virkelig god
m odtager. Leveres med m obilbeslag. ..................................................... kr. 695.00

VHF-antenne til båd
CX-3. - Den helt rigtige 2 m antenne til
bl.a. båd - kræver ikke jordplan (145-175
m h z ) ............................................kr. 395,00

,

8 m campingmast

ICOM IC 245 E FM/SSB
»Den, der kan det hele, blandt m obilstationer«. En VHFtransceiver med FM og SSB, digitaludlæ sning, kan scanne
samm en med tilbehør. Variabel afstand mellem TX og RX. 1750 Hz opkaldstone 12 VDC -1 0 W. Leveres med snap-m obilbeslag, m ikrofon, stik og om fattende eng. manual kr. 4.495,00
a
.
•
u n w jtg

g /
W

V
ICOM IC 211 E F M /U SB/LSB/C W »Flagskibet«.
Som IC 245 E sam t indbygget SWR-meter, variabel effekt. D igitaludlæ sning i 7 cifre, 12 VDC - 220 VAC (mobilbeslag kan
fås). Leveres med kabler, m ikrofon, stik og omfattende engelsk
manual ........................................................................ kr. 6.495,00

Letvægt, 4 led å 2 m, kan være 2 m ama
tørantenne uden barduner. Kan bære
^ ere barduner. Bardunbeslag medfølger.
..................................................... kr- 325,00

DEMO-TILBUD
HF 550 W FT501 digital m /pow er 5-900.receiver 1-30 MHz FRG-7 ... 1 ==5,HF receiver 1-30 MHz BARLOW 1.695.SSM -Europa B transverter 10/2m 1.095,VHF TS 7200G m /10 sæt X-tal 1.895,VFO fo r TS 7200G (2200G )..........
650,VHF SRC 146A h å n d a p p a ra t...... 1.495,VHF SRC 828 m/VFO .................. 1.995.VHF M idland 30 W, 12 kanaler 1.550,VHF IC 21 m /R x VFO 220 VAC/
12 VDC ............................................. 1.795,VHF Braun SE 400 U SB/LSB/
CW /FM ........................................... 4.600,VHF FT 221 U S B /LS B /A M /C W /
FM .................................................... 4.300,VHF IC 225 80 kanaler 12 VDC 2.350,UHFSRC 430 m /4 kanaler bestyk. 1.995,-

På lager haves bl.a.: Coax-stik, m ikrofon-stik, 50 ohm kabler, omsætningsstik, mikrofoner, antenne
rotorer, VHF-antenner, HF-antenner, UHF-antenner, m obil-antenner og meget andet.

Ring, når du kom m er til Hundested.
Salgsudstillingen er i ovrigt åben
torsdag - fredag og lørdag,
samt efter aftale.
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RADIOKOMMUNIKATION
Nørregade 39
3390 Hundested
Tlf. (03) 33 90 80
Biltlf. (0021)31 12 60

Med venlig hilsen
Nils Aundal (OZ9ZU).
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2 lineære PA-trin til 2 meter
Af OZ3MZ, Svend Christensen, Morbærhaven 17-4, 2620 Albertslund.

Foto taget fra Tektronix 7L13 viser IMD te s ta f MD 511/10.

Jeg vil i denne artikel beskrive to PA-trin på hen
holdsvis 10 og 25 watt. Begge PA-trin er lineære,
og de giver ved -30 dB IMD et output på ca. 6 W
fo r det lille PA-trin og ca. 13 W fo r det store PAtrin.
De nævnte 10 og 25 W er udgangseffekter, som
jeg anbefaler kun bruges ved PM -drift. Det er
denne udgangseffekt, som af nogle kaldes for
PEP-effekt og er lidet anbefalelsesværdig, når
der køres SSB. - A lt dette vender vi tilbage
til.
Teoretisk gennemgang:
Hvad er en lineær forstærker?
En lineæ r forstæ rker er en forstæ rker, som ikke
tilfø re r det afgivne signal nævneværdig for-

vræ ngning. Det vil med andre ord sige, at fo r
stæ rkeren ikke frem bringer væsentlig harm oni
ske. Dette har overordentlig stor betydning, når
forstæ rkeren skal forstæ rke to el ler flere frekven
ser sam tidig.
Hvis vi tæ nker os, at vi samtidig skal forstærke
to frekvenser, nem lig 144 og 145 MHz, og fo r
stæ rkeren forvræ nger (er ulineær), vil der dan
nes to nye frekvenser, nemlig 2x144 = 288 MHz
og 2 x14 5 = 290 MHz. Når disse fire frekvenser
forefindes i samme ulineæ reelem ent(transistor),
vil de blande sig med hinanden og danne følgen
de nye frekvenser, se fig. 2: (2x145 MHz) - 144
MHz = 146 MHz og (2x144 MHz) -145 MHz = 143
MHz. Dette fænomen kaldes 3’die ordens interm odulationsforvræ ngning (IMD).
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Endvidere dannes der også 3'die harmoniske
af grundfrekvenserne, som blander sig med de
fo r nævnte 2 ’den harmoniske og giver følgende
nye produkter: (3x144 MHz) -(2 x1 4 5 MHz) = 142
MHz og (3x145 MHz) - (2x144 MHz) = 147 MHz.
Dette kaldes 5'te ordens interm odulationsforvræ ngning. Det samme gør sig gældende, når
frekvensen er 1 kHz. Herved dannes en 2 kHz og
en 3 kHz-tone sammen med 1 kHz-tonen. Dette
b id ra g e rtil forvræ ngning, som nedsætter række
vidden på grund af fo rring et læselighed af det
afsendte signal, samt at man let bliver til gene for
sine m edamatører, da senderen vil brede sig u til
sigtet på grund af de uønskede sidebånd.

Hvorledes forhindres forvrængning?
Det afgivne signals forvræ ngning hænger nøje
sammen med, hvor på transistorkarakteristikken
arbejdspunktet vælges, se fig. 3. Som det ses af
karakteristikken, vil det bedste være at vælge
arb ejd spu nkt til klasse A-drift. Dette medfører
dog, at tom gangsstrøm m en vil blive fo r stor, hvil
ket går ud over den afgivne HF-effekts størrelse.
Hvis du væ lger at lade trinet arbejde i klasse C,
bliver tom gangsstrøm m en nul, og stor effekt kan
opnås (kun FM), men til gengæld får vi et meget
forvræ nget signal ud, idet det kun er de positive
halvbølger af HF-signalet, som er i stand til at få
transistoren til at træ kke strøm.
Følgelig heraf må vi desværre gå på kom pro
mis og vælge arbejdspunkt således, at trinet
arbejder i klasse B (AB). Dette medfører lidt
større forvræ ngning end klasse A, men til gen
gæ ld er tom gangseffekten væsentlig mindre,
hvilket m edfører m ulighed fo r større output.
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Termisk beskyttelse af transistoren.
Som det frem går af diagrammerne, er der indført
2 dio de r i basisforspæ ndingskredslobet. Disse
dio d e r m edvirker til term isk stabilisering. Når
transistoren under sending opvarmes, vil spæn
dingsfaldet over basisem itterdioden falde (2mV/
°C). Dette medfører, at transistoren træ kker stør
re basisstrøm, hvilket igen medfører yderligere
opvarm ning. - Her er det, at dioden 1N4004
kom m er ind i billedet. Denne skal have god ter
m isk kontakt til transistoren, hvorved diodens
spæ ndingsfald også falder med 2 mV/°C, hvilket
igen medfører, at basisstrømmen falder, kollektorstrøm m en falder, hvorved temperaturen fa l
der, spæ ndingsfaldet over basis-emitterdioden
og 1N4004 stiger, hvorved temperaturen falder.
Samme fænomen optræ der om kring transisto
ren BD 135 og dioden 1N4148.
HF-stabilisering af PA-trinene.
Som det ses af diagrammerne, er der indført
nogle kom ponenter, som um iddelbart ser over
flø dig e ud. Dette er dog la n g tfra tilfæ ldet. 150 ¡.iF
ellytten på forsyningsspæ ndingen har til opgave
at tage sig af den store startstrøm, som er en
følge af de lave impedanser i de anvendte transis
torer.
10 ohm s modstanden i serie med 0,1 ^F kon
densatoren er anbragt fo r at »ødelægge« selv
induktionen i kondensatoren, som skal afkoble
lavere frekvenser.
Leddet 12 pF i serie med 10 ohm er anbragt for
at begrænse kollektor-em itterkapacitetsæ ndringen i transistoren, som ved varierende antenne
belastning kan frem kalde »squegg«. Det vil sige
selvsving på lavere frekvenser i området 1-40
MHz.
De drosselspoler, jeg anvender, er ikke af den
norm alt kendte type. De anvendte har den egen
skab, at impedansen er rent ohmsk, hvilket med
fører, at de ikke kan optræ de som resonanskred
se. Disse vil frem over blive benævnt som fe rritdrosler.
Montering og afprøvning.
Af specielle kom ponenter kan nævnes ferritdrosler. Disse drosler består af et stykke fe rrit med 6
huller og vikles som vist i figuren. Tråden er uisoleret m onteringstråd med en tykkelse på 0,5
mm°.
Som det ses på m onteringsplanerne, bruges
der 2 typer trimm ere, gule og sorte. De gule er af
den kendte 60 pF type fra Philips, hvorim od de
sorte er fra det østrigske firm a Dau. De har den
OZ JULI 1978

10 W P A-trin.

25 W P A-trin.

L 4 S to rt PA trin.
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egenskab, at de kan tåle ret store effekter uden at
bræ nde fast. Denne egenskab skyldes, at trim merne har teflon som isoleringsm ateriale mellem
stator og rotorplade. Disse trim m ere er lige som
de gule på 60 pF. Det skal nævnes, at denne trim mer type er ret dyr i anskaffelse, men det opvejer
let den irrita tion , som man udsættes for, når de
a lm indelige trim m ere er brændt fast. Ligeledes
kan et trim m epotm eter på 50 ohm være svært at
få fat på - det skal nævnes, at et 100 ohms pot
m eter kan bruges, men det bliver ikke let at ind 
stille. - BLY88 og BLY89 kan erstatte 2N6081 og
2N6083. - M onter samtlige kom ponenter undta
gen spolerne og PA-transistorerne, gem disse til
sidst. - Brug term okom pound når BD 135 m on
teres, og m onter denne som vist på fig. 4.

M e ta lp la d e

\

\

p jg

Vi skal nu m ontere PA-transistorerne. Her skal
man være påpasselig og forsigtig. Spænd even
tu e lt p rintet fast i en skruestik og vend kobber
siden opad, brug fig. 5 som orientering. Pas på
ikke at vende transistorerne forkert, husk at p rin 
tet betragtes fra kobbersiden under montagen.

C o lle k t o r
m æ rk e r

Fig. 5.

Klip benene af transistorerne, således at de
antager en længde på ca. 4 mm. Kollektorerne
kan stadig kendes, idet der er lavet en markering
på »skruens hoved«. Sørg fo r at benene stritter
vandret ud. Pres transistorerne fast i p rin th u l
lerne, således at loddefladerne flugter med p rin t
overfladen og herved opnår bedst m ulig kontakt
med kobberet. Lod nu transistorerne fast, vær
ikke bange fo r at varme, transistorerne skal nok
overleve. Spar heller ikke på tin n e t-d o g uden at
overdrive.
Nu kan dioden 1N4004 og bojlen monteres.
Hvordan dette gøres er vist på fig. 6. Som bøjle
kan bruges en loddeflig med 2 vinger og et pas
sende lille centerhul. Bøjlen sikrer bedre termisk
kontakt til dioden, og sam tidig får transistorerne
bedst m ulig kontakt til stel, se fig. 6A. - M onteret
stykke flex på diodetilledningen, så ubehagelige
ko rtslu tn in g e r undgås.

4

T e rm o co m p o u n d

M onter nu spolerne. Disse monteres så tæt
mod printpladen som m uligt. Pas på at viklin ge r
ne ikke kortslutter. Dette gælder ikke for L1 i det
lille PA-trin og fo r L4 i det store PA-trin, da disse
kun består af en bøjle, disse monteres som vist på
figuren.

L4
7nzznzzzzz22SzzzzzSzzi

K o m p o n e n ts id e

A :T e r m o c o m p o u n d

344

p jg

Q

OZ JUL11978

Fig-BA.

Em itterunder
bøjlen ( L o d d e flig e n )

Loddes til e m itte r
pd BD 135

Afprøvning.
Inden afprøvningen skal man sikre sig, at transis
torerne kan komme af med varmen. Dette sikres
bedst ved at spænde PA-trinet op på en effektiv
køleplade af en sådan type, at PA-transistorerne
kan få term isk kontakt med den, uden at p rintpla
den bliver vredet og således, at de 4 fastspænd in g sh u lle r u hindret kan benyttes. Vælg ligele
des en køleplade med en ribbeafstand, således at
PA -transistorernes fastspæ ndingsm øtrikker uh in dre t kan benyttes. Husk at m øtrikkerne skal
være fastspæ ndt, når PA-trinet arbejder, også
under trim ning.
Man kan også fastspænde PA-trinet i statio
nens chassis, og bruge dette som køleplade.
Husk at kontrollere at transistorerne har god
kontakt med kølefladen og brug rigeligt med
term ocom pound i det punkt, hvor transistoren
berører kølefladen.

Spæ ndingsforsyningen er det næste punkt,
man skal tage hensyn til. Denne skal have kapa
cite t nok, forstået således, at den er i stand til at
levere den nødvendige strøm, som PA-trinet
kræver. M inim um skravet til en spæ ndingsforsy
ning er ca. 4 A, der selvfølgelig skal være stabili
seret. En ting man også skal sikre sig med sin
spæ ndingsforsyning er, at den ikke må være HFfølsom . D erfor skal man sikre sig at stabiliseringskredslø bet er godt afkoblet.
Forbind nu PA-trinet som vist på fig. 7. - T ils lu t
en 50 ohms kunstbelastning, som kan bære ef
fekten.
Drej 50 ohm s trim m epotm etrene helt med uret.
Husk at styresenderen ikke må arbejde under
første del af trim m eproceduren. T ilslut spæn
dingsforsyningen. Forbind nu et U-meter som
vist på fig. 7. Juster nu trim m epotm eteret ved
2N6081 ind til U-meteret viser 15 mA. Juster her
efter trim m epotm eteret ved 2N6083, til det sam
lede strø m forbrug er oppe på ca. 40 mA. Når
dette er gjort, fjernes U-meteret og plussen kob
les nu direkte til term inal 1. Dette er transistorens
tom gangsstrøm både ved F M -og SSB-drift. - S til
alle trim m ekondensatorerne i m idterstilling. Nu tastes styresenderen og PA-trinet sam tidigt (i
s tillin g FM). Vi skulle nu gerne have et udslag på
standbølgem eteret. Juster nu skiftevis på trim merne indtil max. output er opnået. Det betaler
sig at give sig god tid og være nøjagtig med
denne justering, da de bedste IMD-data herved
opnås. - PA-trinet er nu klar til brug.
Montering af PA-trinet i stationen.
PA -trinet kan f.eks. m onteres som vist på fig. 8,
hvor det er sam m enkoblet med andre moduler
fra MD 500 projektet. PA-trinene kan selvfølgelig

Fig. 7.
OZ JUL11978
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S poletabe l:
A lle sp o le r er vikle t m ed 1 mmo tråd helst forsølvet. Samtlige
sp o le r er ligeledes vikle t om et 4.5 mm bor.
L1 lille PA og L4 s to rt PA: Vi vind. (bojle).
L2 - 3 - 6 s to rt PA sam t L3 lille PA: 2 V2 vind.
L2 lille PA og L5 s to rt PA: 3V2 vind.
L I s to rt PA: V/2 vind.
De næ vnte vin d in g sta l kan også ses ved hjæ lp a f m onteringsplanen, da spolerne er tegnet med de rigtig e vindingstal. _
F e rritd ro sle rn e vikles som vist. Hvis man får tråden til at sidde
som vist i de 2 ender, er disse rig tig t viklet. Brug uisoleret stiv
m o nterin gstrå d.

SK 1

SK 2
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Fig. 9.
H ver d iod e kan tåle 10 W, d e rfo r skal antallet af dioder stemme
m e d P A -trinets udgangseffekt. A lle d io d e r er af typen BA 182
e lle r BA 243. K vartbolgekredsene skal være 34 cm fra skæ r
m ene til skæ rmene. B rug det tynde 50 ohms kabel RG-178/U,
ka b le t må g o d t vikles op, så det fyld e r m indre. De 2 dioders
ste lp u n k t skal være så k o ld t som m u lig t, atlså b rug et godt,
sik k e rt stelpunkt.
Den i fig. 9 viste o p s tillin g bruges, hvis man ønsker at bruge
P A -trin e t lo s t uden fo r stationen. O pstillingen skifte r autom a
tisk m ellem sen ding og m odtagning.
OZ JULI 1978

også kobles sammen med andre konstruktioner,
da de har norm inel ind- og udgangsimpedans på
50 ohm . Hvorledes denne m ontering skal ske må
afhæ nge af den enkelte station. - Husk, at man
ikke kan m odtage baglæns gennem PA-trinet.
Hvis det monteres udenfor stationen, kan kreds
løbet som vises på fig. 9 bruges.
Når den endelige slutm ontage er udfort, er det
klo g t at efterjustere PA-trinet ved hjælp af et
standbølgem eter og antennen. Husk, at m ålin
gen helst skal ske via SK 1 og low-pass filteret,
f.eks. LP1 fra BSP. - Husk, det er altid god latin at
afslutte sine hjem m egjorte sendere med et lowpass filter.

Slutbemærkninger.
Hvis PA-trinet ved SSB skal overholde de lovede
IMD-data, må den tilfø rte styreeffekt ikke over
stige 0,5 W. Jeg tilråder derfor, at den såkaldte
PEP-effekt kun bruges ved PM. Pas på, man lader
sig let friste til at skrue helt op fo r effekten. Men
lad være, der vindes så at sige intet, bortset fra
upo pu la ritet hos medamatørerne. På fig. 10 vises
hvad der sker med IMD-data, når PA-trinet pres
ses op i effekt. Husk altid på, at effekten skal firedobles fo r at én S-grad opnås.

Fig. 10.

Tekniske data for PA-trinene MD 511/10 og
MD 511/25:
MD 511/10:
Max. udgangseffekt: 12 W.
Udgangseffekt ved 1 W styring: Ca. 10 W.
Udgangseffekt ved -30 dB IMD: Ca. 6 W.
Stabil og squeggfri ved SWR op til 10.
D riftspæ nding: 12-15 V.
S trø m forbrug: Max. ca. 1,5 A.
Læ ngde: 75 mm. Bredde: 40 mm. Højde med
bolt: 30 mm.
OZ JUL11978

MD 511/25:
Max. udgangseffekt: 30 W.
Udgangseffekt ved 1 W styring: Ca. 25 W.
Udgangseffekt ved -30 dB IMD: Ca. 13 W.
Stabil og squeggfri ved SWR op til 10.
D riftspæ nding: 12-15 V.
S trø m forbrug: Max. ca. 3,5 A.
Længde: 95 mm. Bredde: 50 mm. Højde med
bolt: 30 mm.
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IARU Region 1 konference
Af H. O. Pyndt, OZ5DX, Udstolpe, 4990 Sakskøbing.
I sidste OZ redegjordes fo r komite A ’s arbejde på
IARU Region 1 konferencen i Ungarn i april. Ko
m ite A beskæ ftigede sig med adm inistrative og
HF-spørgsmål, mens komite B tog sig af VHF/
UHF/SHF-spørgsmål. Som tidligere nævnt hav
de EDR kun en enkelt repræsentant på mødet,
OZ5DX, som deltog i kom ite A ’s arbejde. I komite
B repræ senterede LA2PT de danske interesser,
og de følgende oplysninger er derfor baseret på
LA2PT's beretning, og hvad der på nuværende
tid s p u n kt fo re lig g er af skriftlig t materiale fra
kom ite B.
Blandt de vigtigste sager, som blev behandlet,
skal specielt nævnes koordinering af amatører
nes ønsker om frekvenstildelinger på WARC 79,
og der synes at herske stor enighed blandt med
lem slandene indenfor IARU Reg. 1 på dette
punkt. Den endelige beslutning om frekvenstil
delinger træ ffes på frekvenskonferencen, hvor
am atørerne er tild e lt observatørstatus.
K om m unikation via am atørsatellit optog også
en frem træ dende plads på konferencen. Der var
flere forslag om at øge tildelingen af frekvenser
til brug ved sa tellittrafik i 2 m båndet. AMSAT har
store problem er med planlæ gning af arbejdsfrekvenser fo r de frem tidige satellitter, da frekvens
om råderne er tem m elig begrænsede. Mødet gik
ind fo r at om rådet fra 145,800 til 146,00 MHz skal
kunne benyttes til am atørtrafik via satellit. Dette
betyder i praksis en udvidelse af satellitbåndet
med 50 kHz, men det ligger sam tidig i vedtagel
sen, at satellittrafikken må dele det nye område
med repeaterkanalerne R8 og R9, og det kan
næppe undgås, at der kommer nogen interferens
m ellem disse to tjenester. Det bør understreges,
at denne ordning er af m idlertidig karakter, og at
man regner med at flytte satellitkom m unikatio
nen op i UHF/SHF-områderne, så snart der fra
o ffic ie lt hold gives tilladelse hertil. På grund af
internationale bestemmelser kan am atørsatellit
terne ikke operere højere end 432 MHz-båndet.
EDR stemte som det eneste land imod denne
udvidelse af am atørsatellitbåndet i den øverste
del af 2 m båndet.

YAESU MUSEN

T rafiktæ theden har efterhånden i enkelte lan
de antaget betydelige dim ensioner, og det kniber
nu med plads på de afsatte FM-kanaler. Derfor
blev det på konferencen foreslået at gå over til
12,5 kHz spacing mellem de enkelte kanaler, i
stedet fo r som nu 25 kHz; på denne måde vil man
fo rd o b le antallet af kanaler i FM-delen af 2 m. der
var også forslag fremme om at gå over til andre
kanalafstande (15 og 20 kHz), men mødet vedtog
at m edlemslande, når behov derfor opstår, kan
gå over til 12,5 kHz kanalafstand. Det ligger
im id le rtid i vedtagelsen, at lande som ikke har
behov fo r en udvidelse af FM kanalantallet, skal
kunne beholde de 25 kHz som standard.
Region 1 mødet besluttede en ny klasseindde
ling fo r frem tid ig e Reg. 1 VHF/UHF-tester, idet
der kun skal konkurreres i to klasser: a) enkelt
o p e ra tø r- b) m ultioperatør.
Mødet vedtog, at justere den operationsprocedure, som benyttesved meteorskatterQSO'er, og
disse æ ndringer vil senere blive omtalt under
VHF/UHF-spalten i OZ. Desuden vedtog man, at
oprette en arbejdsgruppe, som skal koordinere
et europæ isk varslingsnet fo r sporadisk E.
Konferencen besluttede også at henstille til
sam tlige medlemslande, at beacons kun arbejder
i de områder, der er tild e lt dem. I enkelte lande
lig g e r der stadig beacons i CW-områderne. Ko
o rd in e rin g af beaconarbejdet indenfor Reg. 1
varetages af den engelske forening RSGB.
Mødet henstillede endnu engang, at båndpla
ner overholdes, specielt blev det fremhævet, at
144,600 MHz er en RTTY-frekvens, og det henstil
les, at ikke-RTTY stationer afstår fra at benytte
denne frekvens.
Ialt blev der i kom ite B vedtaget 23 rekomm an
dationer, hvoraf de vigtigste er om talt ovenfor.
På det afsluttende plenarmøde tildeltes IARUm edaljen til Dr. Hans R. Lauber, HB9RG, fo r hans
arbejde fo r Reg. 1, specielt fo r komite B. HB9RG
var desuden en af pionererne indenfor Moonbounce arbejdet.
Den næste IARU Reg. 1 konference finder sted
i M onaco om 3 år.
OZ3DX.

BEIAFON
ISTEDGADE 79 • 1650 K Ø B EN H A VN V
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SPØRG EFTER EMOTO ROTORS de holder!

$K E N W O O D

2 m FM TRANSCEIVER
80 KANAL SYNTHESIZER

Kr. 2595,-

TR 7500 W
★
★
★
★
★
★
★
★

80 kanaler, 144.000 til 145.975
i 25 kHz spring, let at betjene.
Led display 00 til 39.
Plus/minus 600 kHz.
10/1 W output.
Toneopkald 1750 Hz.
10 dB RF attenvator.
0,4 uV for 20 dB.
Smart moderne design.

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

Ring eller skriv efter brochurer og prisliste.

WERNER RADIO ■ OTTERUP - (09) 02 33 33
OZ JULI 1978
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Gevindskæring med bakke
Af OZ5TP, Svend Petersen, Bentzonsvej 6, 2000 København F.

Skæ rebakke er til udvendigt gevind, til gevind
tappe og skruer i andet mål og anden facon end
lagerproducerede. Ved mekanisk arbejde får
man ret ofte brug fo r et sådant specielt gevind,
og må da anskaffe sig de eller den skærebakke,
som er bedst egnet til form ålet. Bakkerne holder
de samme størrelser som snittappe. F ora t kunne
dreje bakken om kring den tap man ønsker at
skære gevind på, må man bruge en holder, en
klup. Ska?reværktøj forhandles af værktøjsgrossister. De har fo rske llig t form at, men man er til
am atørbrug nok bedst tjent med at bruge de
runde bakker. Sæt bakken i kluppen, spænd gen

S kæ rebakke

nem m id te rh ullet i kluppen bakkens skrue gan
ske lid t indefter, derved udvider bakken sig
ganske lidt, men nok til at gevindet får en grov
overstørrelse. Spænd derefter de to pinolskruer i
kluppen og skær gevindet. Dette var en første
grov skæ ring. Drej bakken af gevindet, løsne
pinolskruerne i kluppen, løsne midterskruen i
bakken ganske lidt, derved kryber bakken sam
men. Spænd pinolskruerne og skær oveni det
gevind, du har skåret, herved skærer du endnu
en spån af. Sådan bliver du ved til skruen passer i
det gevindhul, der skal bruges. Husk at smøre, så
vil der frem kom m e et fint, glat gevind.

Klup

Med disse to skru er
klem m es bakken sammen.

\
H ul til skru etræ kker

Slibning med smergelskive
Sm ergelskiven skal rettes godt op på motorens
aksel. Skævt oprettede, sidetunge skiver øde
læ gger m otoren, som vil hoppe, så det bliver
håbløst at foretage en ordentlig slibning. Når ski
ven er rettet så godt op som m uligt, vil den være
lid t sidetung - så bruges en industridiam ant til
den sidste afretning. Læg diamanten på slibeap
paratets anlæg, bevæg diamanten henover ste
nen frem og tilbage til stenen er rund.
Til større skiver, til g ro ft arbejde, bruges afret
te rh jul. Stenen skal altid være pænt lige afrettet.
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O pspæ nding af stenen må kun være med afdre
jede skiver med papunderlag. Spænd ikke for
hårdt, men dog så skiven sidder godt fast.
Hav altid b rille r på fo r ikke at få slibestøv i
ojnene, det er meget varm t og brænder sig ind i
hornhinden. Skulle det s k e -ta g straks på skade
stuen og forelæ g dem situationen. Slibestenen
skal være afskærmet. I tilfæ lde af spræ ngning af
stenen vil stum perne fare ud i rummet som pro
jektile r. Pas på fingrene.
Bløde slibeskiver er fordelagtigere end hårde
OZ JULI 1978

og må absolut bruges til hårdt materiale og ved
blø dt m ateriale omvendt. Hårde smergelskiver
har den ulempe, at sm ergelkornene brækkes
over, så kornene m ister den slibende evne og
b liver glat som ved en slidt brolagt vej. En glat

skive bliver meget varm, og så skal arbejdsstyk
ket presses hårdere mod skiven, og der kommer
vibrerem æ rker på metallet. Hårde smergelskiver
arbejder bedst ved laveom drejningshastigheder.
Husk at køle med vand.

kS- Ind ustrid ia m an t.

S tøtteben til anlæ g.

Om print:
Jeg bruger »blækviskelæder«, også kaldet radergum m i, det er fo rtrin lig t til at rense de størrelser
printpla de r, som vi benytter. Så slipper man for
stenkulsnafta, som jeg har brugt i ca. 60 år uden
at blive fo rg ifte t - uh, alle de klager, der opstår. Som lak bruger jeg »Positiv 20« fra Kontakt
Chemie. Brugsanvisning på dåsen.
Vy 73 OZ7HR, Christian.

Om firkantede huller.
M etoden er generelt udmærket, men da chas
sis ofte frem stilles i tynd jernplade (1,5-2,5 mm)
kan en anden frem gangsm åde anbefales.
I stedet fo r at bore firkanten ud med et tyndt
bor, anvendes en løvsav med klinge til metal
(husk at vende tæ nderne mod håndtaget), dette
vil med lid t øvelse kunne give et pænt spor, som
kun kræver m inim al efterbehandling.
Henrik Frank Laursen,

- kvalitetsprodukter til printfremstilling!
h u rtig t - nem t - renligt
både fo r begyndere og de mere erfarne.
Fås hos din sæ dvanlige losdelsforhandler.
Import:

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

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

VALG 1978

Kreds 2

Til valqene er indkom m et 1371 stemmesedler,
der fo rd ele r sig således:
Kreds 4
Kreds

Antal
Antal
stem m esedler stemmeberet,

290
95
15
167
92
104
141
262
149
55
1

1295
491
98
887
392
344
689
1065
573

22,4
19,4
15,3
18,8
23,5
30,2
20,5
24,6
26,0

1371

5834

23,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
U gyldige
Falsk
Hele landet

% af
stemmeberet.

Kreds 5

Kreds 6

Kreds 7
Valg til formand.
Kandidat: OZ5RO. - Antal stemmer: 723, svarende til 55% af afgivne stemmer.
Valg til hovedbestyrelse.
Kreds

K andidat

Antal stemmer

2
4
6

OZ6BL
OZ5GF
OZ9QQ
OZ1ALI
OZ4EV
OZ4GS

84
118
80
18
151
93

8

valgt
valgt
valgt

Kreds 8

valgt

Valg til repræsentantskab.
Kreds

K andidat

Kreds 1

OZ9SN
OZ7EP
OZ2LF
OZ9WW
OZ5MD
OZ6MK
OZ9BD
OZ1ZK
OZ1XO
OZ9VJ
OZ5VW
OZ1ADX
OZ3BC
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Antal stemmer

152
84
94
98
71
108
80
45
45
74
53
107
97

valgt
valgt
valgt
valgt
valgt

valgt
valgt

Kreds 9

OZ8ZE
OZ6UP
OZ8VL
OZ6GQ
OZ2QF
OZ3FC
OZ7IS
OZ8NZ
OZ3UV
OZ1BAX
OZ1LD
OZ9HX
OZ1ABK
OZ1AMB
OZ3ER
OZ3DL
OZ8CV
OZ6UH
OZ1AJW
OZ1DZY
OZ4PY
OZ4CR
OZ4RW
OZ6KH
OZ1APS
OZ1BVO
15989
OZ1DPQ
OZ3BS
OZ5WT
OZ9WN
OZ4WS
OZ8UY
OZ5AT
OZ1ATQ
OZ1BJT
OZ1CMT
OZ5DV
OZ7SG
OZ5ZC
OZ2KS
OZ2VE
OZ5XD
OZ1DYU
OZ5UO

30
47
39
30
85
86
70
46
55
72
60
42
18
22
40
33
36
27
16
10
52
53
50
55
23
28
16
41
66
97
95
90
84
99
79
47
37
60
38
41
45
38
64
26
58

valgt
valgt
valgt
valgt
valgt

valgt
valgt
valgt

valgt
valgt

valgt
valgt
valgt

valgt
valgt
valgt
valgt
valgt
valgt

valgt

valgt
valgt

Således o pta lt jun i 1978. Ikke valgte kandidater
er suppleanter.
Stemmeudvalget, OZ6I - OZ2WK.
OZ JUL11978

NYT&NOTER,

Redaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen,
Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.

Repræsentantskabsmøde.
Vi skal herved meddele, at det ordinæ re repræ
sentantskabsm øde afholdes den 7. oktober 1978
på Park Hotel i Odense.
Opmæ rksom heden henledes påfølgende: Iflg.
vedtæ gternes § 10, stk. 5 skal sager, som ønskes
behandlet på mødet, være form anden i hænde
senest den 20. august 1978. Disse eventuelle fo r
slag vil sammen med den vedtægtsbestemte ind
kaldelse af repræsentantskabsmødet blive med
delt i OZ septem ber 1978.
hb.
QSL-centralen.
OZ9MI holder ferie fra den 17. juli til den 29. juli
og beder os i den anledning om at holde lidt igen
med kortene op til og i hans ferie.
Billeder.
Alle billeder, der udlånes redaktionen til o ffe nt
liggørelse i ikke teknisk stof, returneres omgåen
de efter brugen, hvis der er navn og adresse på
bagsiden.
OZ6PN.

NYHED
2 m.

HANDSTATION

m u lt i Palm II
U D G .E F F E K T
1 WATT
FØLSOMHED 0 , 3 UV
M ULIG H ED FOR 6 K A 
NALER C l ER M O N T .)
N IC .C A D ELEMENTER
R E P .S P A C IN G IN D 
BYGGET
BRUGER 1 X - T A L P R .
KANAL
GUMMI ANTENNE

Kr. 1.695.- INCL.
MOMS

Ml
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MIMAX RADIO
N o r r e b r o g a d e 2 2 6 • 2 2 0 0 K o b e n h a v n N.
T lf. 0 1 - 8 3 14 11 • G ir o 9 1 3 6 0 8 8

Hoveder.
Nogle ruller, andre sidder fast. Det gælder fo r
hoveder over afdelingsstof - hvis der ikke er
nogle rettelser, gentages hovedet fra dette num 
mer i det næste o.s.v., og det betyder også, at
afdelingssekretæ rer ikke behøver at gentage sig
selv måned efter måned.
Husk det nu - kun rettelser.

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

Lynkursus i fransk.
Med de gode fo rh old der komm er på VHF og UHF
i løbet af sommeren, vil der komme en hel del
fransktalende amatører på båndene, og ligesom
vore P35 og P2000 er uforståelige fo r andre end
OZ-hams, har man i Frankrig en del specielle
am atørudtryk, som jeg har forsøgt at oversætte
til dansk.
le QRA ............................ M it hus, min familie.
le QRA fa m ilia l.............. Min familie.
le QRM p ro (professio
nel) ................................... M it job.
le QRM d o d o ................. Søvnig.
le QRM gastro (gastro
nom ique) ........................ Frokost, middag etc.
le QRM k h a k i................ M ilitæ rtjeneste.
le QRM Tante Victorine TVI.
le QRM têiê ....................Ser TV.
les Q R O .......................... Mine foræ ldre.
I ’om QRO .......................Min fader.
73 QRO .......................... best 73 (stor 73). Anven
des ca. 20 skift før QSO
er slut.
les QRP .......................... De harmoniske.
le Q R P P .......................... Junior opr. (dreng).
la QR-Pepette ............... Junior opr. (pige).
passer en QRT to t a l..... Silent key.
un QSO visu ................. Personligt møde.
un Q S Y ........................... Besøg.
le 600 o h m s ....................En snoet ledning.
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um om 4 pattes .............Hund, kat (4-benet OM).
le 1000 p a tte s ................ Lyntog.
30 (etc.) spires au pa .... 30 vindinger på PAspolen.
Hi trois f o is .....................Hi, tre gange.
un 807 å co l d o r é ..........En flaske champagne (807 med guldpapir).
un battem ent nul ..........Zero beat.
une bonbonne .............. Et stort ror.
la m od ula tion perso
nelle .................................Stemmen.
les m o u s ta c h e s .............Splatter.
un push p u ll å hélice
Flyvemaskine - (En p-p
med propeller).
un push p u ll åroulettes Bil - (EN p-p på hjul).
a rriv e r canon ................ Som skudt ud af en ka
non.
a rriv e r p e tit p e t i t ...........Modtagelse megetsvag.
co up er les fila m e n ts .... Går QRT (tager glødestrømmen).

m ettre des vitam ines ....Med efterbræ nder (flere
vitaminer).
passer en ppp ............... Vandret polariseret.
(polarisation parallè au
p la n c h e r ) ........................ Plariseret parallelt med
gulvet.
passer en p osition
h o riz o n ta le .....................At ligge vandret i luften.
serrer l ’extrém ité des
feeders ........................... At give hånd (tage i en
den af feederen).
avec pantoufles ............Med tøfler (efterbræ n
der).
sant pantoufles .............Uden tøfler.
Oversat fra fransk via den engelske oversæt
telse i Radio C om m unication April 1978. Uden
garanti og plomber.
OZ6PN.

EDR QSL-bureauer.
Af OZ9ML, Arne Petersen, Rosenvej 26, Sundby L. 4800 Nykøbing F.
Efter at have »kørt« med det udgående QSLbureau i snart 1 år, er der efterhånden så mange
ting bragt frem , der træ nger til at besvares og fo r
klares nærmere.
OX-nyt har også spurgt og frem sendt nogle
punkter, som jeg synes rammer godt. Disse, sam
men med mine egne punkter, fremsættes her:
1. Hvordan bliver man medlem af QSL-centralen?
2. Hvad koster det?
3. Hvor m elder man sig til?
4. Hvordan sker opkræ vningen?
5. Hvor tit kan/skal man sende kort til udgå
ende central? Er der datoer man skal ram
me?
6. Hvor tit sender man kort fra indgående cen
tral til OZ og OX?
7. Hvor ofte sendes OZ-kort til andre landes bu
reauer?
8. Kan man få sine kort til OZ og OX hurtigere
ved at sende dem til centralen fo r indgående
kort?
9. Kan man regne med at kort, der returneres
til udgående bureau fo r ikke korte QSO, er
returneret?
10. Kan man sende lytterkort gennem bureauet?
11. Kan man få sine kort sendt med luftpost?
12. D estruerer bureauerne kort?
13. Skal kortene sorteres?
Svarene er 1..2., 3. og 4: Q SL-kort kan fås direkte
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tils e n d t fra indgående central mod betaling af kr.
20,00 til giro 1 02 39 34, EDR QSL-bureau, Borg
mestervej 58, 8700 Horsens. Beløbet dækker fo r
sendelse af ca. 13 kuverter å 100 gr. kort. I fjerdesidste kuvert ligger der et girokort. Det indbeta
les i egen interesse, da forsendelsen ellers går i
stå. Husk at opgive medlemsnummer ved hen
vendelse til centralerne, og når der indbetales.
Det koster intet at få sendt til andre centraler.
Svar 5.: Man kan sende så tit, man v il.-N e j, det
er der ikke.
Svar 6.: Fra indgående central modtager man
ko rt een gang om måneden, såfremt der er 100
gr. kort. Kortene afgår ca. den første i hver
måned.
Svar 7. og 8.: Til de udenlandske bureauer,
hvor der er mange kort, sendes der 5 til 10 kg af
gangen. Til f.eks. W og andre lande sendes der
500 gr. hver gang og til de bureauer med lille
kortm æ ngde sendes der når antal og porto pas
ser. Ellers bliver bureauet ryddet fo r kort ca. hver
3. måned. Alle kort, også OZ, skal sendes til ud
gående bureau. Her sorteres alle OZ og OX til OZ
og sender dem til indgående bureau den 20. i
hver måned. Det skulle så give en ekspeditionstid
til OZ-OZ-OX og OX-OZ på ca. 1 måned. Se svar
1- 6 .

Svar 9.: Ja, vær venlig afskrive begrundelse på
kortene.
Svar 10.: Ja.
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Svar 11.: Ja, til OX sendes der altid luftpost.
Ellers kan der sendes ekstra porto til indgående
bureau.

Miniature Beam-antenne
Hi-pot Multiple Hat Loaded!

Svar 12.: Ingen kort destrueres. Alt bliver retur
neret med påskrevet årsag.
Se svar 9.
Svar 13.: Ja, i OZ december findes der en alde
les udm æ rket prefixliste. Sorter kortene efter
den, så er der meget vundet. Kort til W sorteres på
fø lgende måde: Alle kort med Aerea 1 2 3 uanset
hvad bogstav, der er foran, er til 3 forskellige
bureauer. F.eks. W 1, K1, N1, WA1, WB1 o.s.v. Det
samme med 2 og 3. Til Aerea 4 gælder følgende:
W4, N4, K4, WD4 er til W4-bureau. WA4, WB4,
WN4 er fo r sig. W5, 6, 7,8, 9 er det samme som til
W1, 2, 3. Til Aerea WØ sorteres WØ, KØ, WAØ,
WBØ o.s.v.
England har fået 4 bureauer. GW, GM, GI og
resten samt lytterkort til G.
VK sorteres i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Der er 9
bureauer. OZ sorteres i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og
OZ-DR.
Til VP gæ lder følgende: Der er 5 bureauer. Det
første bogstav er gæ ldende VP2A D, G, L og S.
Andre kort sendes direkte. Jeg kan fremskaffe
adresser. Det er lavet efter at G-bUreauet ikke
mere sender til VP. Så brug den prefixliste. Den
er til at tage ud.
Q S L-kort er jo et kapitel fo r sig. Jeg skal ikke
redegøre for, hvordan den enkelte får lavet sine
kort, men når der skrives kort, så skal m odtage
rens call stå på bagsiden af kortet i øverste
venstre hjørne. Dette forstås på den måde, at når
ko rte t er skrevet på forsiden, vendes det, som
bladet i en bog, og hvad der før var øverste højre
hjørne er nu øverste venstre, og der skal m odta
gerens call skrives på langs af kortet og ikke
andre steder. Det er internationalt. Jeg ved, der
findes kort, hvor det ikke kan lade sig gøre; men
de skal også nok komme med. Næste gang du
skal lave nye kort, prøv at få dem lavet i størrelsen
1 4 x 9 cm. Denne størrelse passer til den embal
lage, jeg bruger ved forsendelse. Husk at skrive
ty d e lig t call og helst med blokbogstaver. Hvis der
er kort, der skal sendes via et el 1er andet, så få det
skrevet på kortet, også på bagsiden.
Spørgsm ålene angående indgående bureau er
besvaret af OZ7BW, og resten lægger jeg call til.
Er der andre spørgsmål, der ønskes besvaret, så
skriv til mig. Svarene vil blive bragt i OZ.
OZ9ML.
OZ JUL11978

model HQ-1

Miniature

10 -1 5 - 20 meter

4Pand HYBRID QUAD Antenna
Element læ n g d e .......... 3,36 m
Bom læ n g d e ................. 1,37 m
dreje ra dlu s.................. 1,88 m

Pris incl. moms

kr. 1.095,00

Ring efter datablad.

m

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

Silent Key
O Z1A XN .

Det er altid med stor sorg, man modtager besked
om, at en nær ven og amatør-kammerat ikke
mere skal lade sin stemme lyde i æteren.
OZ1AXN, Einar døde pludselig lørdag den 27.
maj, og beskeden om hans død var som en ond
drøm - man kunne sim pelthen ikke forstå det.
Einar var jo en velkendt stemme på 2-meteren,
og hans sm ittende hum ør satte sit præg på de
mange m orgen-Q SO ’er, han var velkendt for.
Tilbage sidder Tove - OZ1AXO - og vor med
følelse går til hende og børnene, som vi håber må
stå den kom m ende svære tid igennem.
Personligt har jeg m istet en god ven, en ven
man altid kunne regne med, en ven man kunne
stole på - selv om man var i en drønende debat
med ham, eller havde andre synspunkter - han
var æ rlig.
Einar vil blive savnet af os alle, men heldigvis
har vi da m inderne.
Et kredsløb er sluttet - det sker fo r os alle - vi
tæ nker på tiden, vi havde, og sender en sidste 73.
Æ ret være hans minde.
OZ7IV, Helge.
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ELEKTRONROR
Vi kan erbjuda Er elektronror till låga priser.
D -a m a to re rs o p ta g e ls e i de n in te rn a tio n a le C all-B ook.

I OZ fo r ju n i har OZ7IS beklaget sig over, at D-amatører ikke er
med i den inte rnatio nale C all-B ook, som er en international
Q TH-liste,
Nu er sagen den, at C all-B oo k udgives af et privat firm a, som
EDR ingen fo rb in d e ls e har med, og d e te r helt op til dette firm a
at afgøre, hvad der skal stå i dets publikationer.
O p lysn in g e r om adresser henter C all-B ook fra private k o r
re spond enter i de enkelte lande, og fra dansk side varetages
dette af V ik to r Teixeira, OZ5VT, der på grundlag af P&T's med
delelser til EDR's afd elinge r videregiver disse oplysninger til
C all-B oo k. Det bør nævnes, at denne frem gangsm åde sikrer, at
o p lysn in g e rn e i C all-B oo k er helt op til dato, hvad OZ-amatører
angår; det er langt hu rtigere end blot at tilsende firm aet P&T’s
Q TH-liste.
Da D -kategorien blev indført, spurgte OZ5VT: »We have got a
new cate gory o f am ateurs, named ■■D-amateurs«. An am ateur
in th is g ro u p gets the license w ith o u t a M orse-test, but can only
use the VHF- and UHF-bands, I'll like to know w hether You ar
interested in the names of th is group or not«.
H ertil svarer C all-B ook: »Thank you fo r info rm ing us about
the new cate gory o f am ateurs. However, we do not publish the
names o f am ateurs operatin g only on VHF and UHF bands-.
Dette er altså firm aets standpunkt, som selvfølgelig kan
diskuteres, men som fo rm e n tlig er tru ffe t på rent kom m ercielt
g rundla g.
OZ5VT, Viktor Teixeira.
OZ5DX, Hans O. Pyndt.

Prisexempel:
6AB4
15:20
6AG5
9:15
6AH6
12:45
6AQ5
12:20

6AU6
6BA6
6BE6
6CL6

10:50
10:10
11:40
12:85

12AT7
12AY7
12BA6
12BY7

10:30
10:30
10:50
16:60

Vi såljer åven fårdiga rorpaket till bl a foljande sta
tioner:
Drake R-4B + T-4XB (exkl slutror) .............. 200:00
Drake R-4C + T-4XC (exkl slutror) .............. 145:00
Drake R -4 B ........................................................ 106:00
Drake R -4 C ........................................................ 68:00
Drake T-4XB (exkl slutror) ............................. 104:00
Drake T-4XC (exkl slutror) ............................. 87:00
Heathkit HW-101 (exkl slutror) ..................... 193:00
Priserne står i svenska kronor och år exportpriser.
Roren år fabriksnya och testade.
Drake R-4C finns i två utforanden så ange på Er
ord er vilka ror som sitter i Er mottagare.
Ring eller skriv till oss for vidare info.

Am ateur Electronic Supply
PO Box 33 - S-430 33 Fjarås - Sverige
Tnf: Bosse/6FPG 0300/42361 (kvållstid)
Thom m y/6EQH 0498/34268.

M EM O R IZER FT-22 7 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 udlæ sning

FT-227R

......................... kr. 2.985,00

ICOM priser:
ICOM 211E .................................
ICOM 245E .................................
ICOM 240 ...................................
ICOM 215 ...................................
IC-SM2 bordm lke .......................

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

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

Elbagade 34-36 - 2300 København S
Tfl. (01) 58 91 09 - Giro 9 22 80 20
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To ps C W C lub 80 m c o n te s t 1977.

W A E D C 1978.

VI har m odtaget resultatlisten fra denne test:
85.137 points
1. YU3TYX
82.544 points
2. HA8UB
80.115 points
3. OK2BNR
74.366 points
4. OZ7RQ
15.982 points
68. OZ1W
4.500 points
140. OZ5QU
2.782 points
158. OZ1BII
605 points
189. OX3RA
465 points
191. OZ5DP
Vi onsker OZ7RQ tillykke med det gode resultat.

DARC indb yder alle am atorer til at deltage i den årlige eu ro
pæ iske DX-test.
C o ntestprreiod er: CW: 12. august 00 GMT til 13. august 24
GMT. - Phone: 9. septem ber 00 GMT til 10. septem ber 24 GMT.
- Der er 2 klasser: S ingleo perator og m u ltio perator single TX.
Pauser: S in g leo perator statio ner må kun deltage 36 af de 48
tim er. De 12 tim e rs pause må tages i en, men højst 3 perioder.
Der kan kun køres QSO'er mellem stationer i Europa og
s ta tio n e r udenfor. - Sæ dvanlige RST + nr. fra 001 anvendes.
Hver QSO tæ lle r 1 point. Hver station må kun kontaktes 1 gang
pr. bånd. Hver bekræ ftet QTC tæ ller 1 po in t (se under QTCtrafik).
M u ltip lie rs : For europæ ere regnes hvert land som en m ultip lie r på hvert bånd efter DXCC-landslisten. Desuden regnes
hvert kaldeom råde i folg ende lande som en m u ltip lier: JA, PY,
VE, VO, VK, W /K, ZL, ZS, UA9, UAO (d.v.s.JAI. JA2, JA3 etc.).
A n ta lle t af m u ltip lie rs på 80 m må ganges med 4. På 40 m
ganges med 3. På 20 -15-10 m ganges med 2. - Den samlede
score er sum m en af Q S O -points + Q TC-points gange samlet
m u ltip lie rs på alle bånd.
Q T C -trafik: T illæ gspo in ts kan fås ved at gøre brug af QTCtra fik. En QTC er en rapport på en QSO. der har fun det sted
tid lig e re i testen og senere sendes tilbage til en europæ isk
station. En QTC kan kun sendes fra en ikke-europæ er til en
europæ er. Den generelle idé er, at efter en ikke-europæ er har
ko rt et antal QSO’er, kan en liste med disse stationer sendes
tilb a g e til en europæ er under QSO med denne. Der gives 1
tillæ g s p o in t fo r hver QTC rapporteret.
a) En QTC består af tid, call og QSO-nr. fra stationen, der
rapporteres, f.eks. 1300/DA1AA/134. Dette betyder, at 1300
GMT kørte en ikke-europæ er DA1AA og m odtog QSO-nr. 134
fra ham.
b) En QSO kan kun rapporteres 1 gang og ikke tilbage til den
station, man havde den o rig inale QSO med.
c) Man kan kun m odtage m axim alt 10 QTC's fra hver station
uanset bånd. Man kan kontakte en station flere gange fo r at
kom plette re kvotaen på 10 QTC’s, men kun første gang må man
udveksle QSO-nr.
d) Man kan fore de m odtagne QTC’s efter QSO'en i loggen
elle r på separate logblade, blo t man indikerer fra hvilken
station, de er m odtaget. Stationen udenfor Europa begynder
afsendelsen af sine QTC's med at give QTC-gruppenr. F.eks.
3/7, hvilket betyder, at det er 3. gang, han sender QTC's, og at
den in d e h o ld e r 7 QTC's.
Der er d ip lo m e r til vinderne i hver klasse i hvert land og til
sta tio n e r med m indst halvt så mange points som vinderen i
Europa.
Logs skal sendes til W AEDC-Committee, Postbox 262, D-895
K aufbeuren, Vesttyskland. Seneste poststem plingsdato for
CW: 15. septem ber. Phone: 15. okto ber 1978.
H old fø lgende frekvensom råder fri fo r contest-trafik: CW:
3550-3800, 14.075-14.350, 21.100-21.450, 28.100-29.700. Phone: 3650-3750, 14.300-14.350, 21.400-21.450, 28.70029.700.

4. S E A N E T W W DX c o n te s t 1978.

S ingap ore A m ateur Radio T ransm itting Society inviterer til
dette års contest, som afholdes:
CW: 22. ju li 00 GMT til 23. ju li 24 GMT.
Phone: 19. august 00 GMT til 20. august 24 GMT.
B ånd : A lle bånd 80-10 m.
Klasser: S ingle op erator singleband og m ultiband. M ulti
o p e ra to r m ultiband.
C ontestcall: CW: CQ SEA. - Phone: CQ SEATEST.
K ode grup per: RS(T) + nr. fra 001. Separate serier fo r hvert
bånd.
P oints: QSO med fig. lande: HS, YB, DU, 9V1. 9M2, 9M6 og
9M 8 giver 10 po in ts på 80^10 m og 4 points på 20-10 m. QSO
med ovrige lande i Asien samt KC6, KG6, KH6, KX6, P29, S79,
VK, VQ9, VS5, YJ8, ZL, 3B6, 3B8 og 5Z4 giver 5 points på 80^10
m og 2 p o in ts på 20 -10 m.
M u ltip lie rs : Hvert land som ovenfor giver en m u ltip lie r på 3
points.
S am let score: Summ en af Q S O -points m ultipliceres med
sum m en af m u ltip lie rs enten på alle bånd eller enkelt bånd
afh æ n gig af deltagerklasse.
Lo gs: Logblade og sam m entæ llingsblad sendestil: SEANET
C ontest O rganizer, 9V1RD, Henry W oo, P. O. Box 2728, S inga
pore, Asia og skal være frem m e senest den 31. oktober 1978.
Vedlæ g 1 IRC fo r tilsendelse af resultatliste.

YO DX c o n te s t 1978.

A fhold es lordag den 5. august 18 GMT til søndag den 6. august
18 GMT.
E uropæ iske s tatio ner må kontakte Y O -stationer og stationer
u d e n fo r Europa på alle bånd 80-10 m.
Testen afholdes på CW og phone sam tidig, men hver station
må kun kontaktes een gang på hvert bånd enten CW eller
phone.
Klasser: S ingleo perator singleband eller m ultiband samt
m u ltio p e ra to r.
K ode grup per: RS(T) + serienr. fra 001. Y O -stationer sender i
tils lu tn in g også deres amt indikeret med 2 bogstaver, f.eks.
569001/SJ.
P oints: 2 po in ts fo r DX-QSO’s og 6 points fo r YO-QSO's.
M u ltip lie rs : Hvert DXCC-land udenfor Europa og YO-amter
på hvert bånd.
Sam let score: Summ en af Q S O -points gange summen af
m u ltip lie rs enten på enkelt bånd eller alle bånd afhæ ngig af
hvilken klasse, man deltager i.
Lo gs: Logblade og sam m entæ llingsblad sendes til: Romanian A m ateur Radio Federation, P. O. Box 1395, R-76100
B ucaresti 5, Romania, med 1. septem ber 1978 som sidste poststem plingsdato.
OZ JULI 1978

N R R L ’s 5 0 -å rs ju bilæ u m s fe st.

NRRL indb yder til denne test, der afholdes i flg. perioder: CW:
Lørdag den 19. august 00-24 GMT. - Phone: Søndag den 20.
au gust 00 -24 GMT.
B ånd: Følgende frekvensom råder må benyttes: 3505-3575,
3600-3650, 3700-3790, 7005-7040, 7050-7100, 14.010-14.075,
14.150-14.300, 21.010-21.125, 21.200-21.350, 28.010-28.125,
28.400-28.700.
C ontestcall: Norske statio ner CQ test - andre CQ LA.
F orm ål: K ontakt med så mange LA /LB /JW /JX /3Y -sta tione r
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som m u lig t. Hver station må kontaktes en gang på hvert bånd
både CW og phone.
Klasser: a) S ingleo perator m indre end 15 W input, b) S ingleo p e ra to r over 15 W input, c) M u ltio perator/klubsta tione r. d)
SWL.
K ode grup per: RS(T) + nr. fra 001. Norske stationer sender
desuden et bogstav, der in dike rer deres fylke, f.eks. 579001 C.
P oints: Hver QSO giver 1 point.
M u ltip lie r: Hver ny fylke kontaktet giveren m u ltip lie r på hvert
bånd.
S am let score: Summ en af Q S O -points på alle bånd m u lti
pliceres med sum m en af m u ltip lie rs på alle bånd.
SW L: Samme p o in tgivnin g.
D ip lo m e r: V inderen i hver klasse i hvert land, CW og phone,
m o dtager d iplo m . K ontinentalvinderne m odtager en speciel
jubilæ um sp lakette . Hver deltager m o dtag eret jubilæ um s-QSL.
Logs: Logblade og sam m entæ llingsblad sendes senest den
10. o k to b e r 1978 til: NRRL Contest Manager, Alf Almedal,
LA5QK, N-4052 Royneberg, Norge.
C o n te s tc a le n d e r.

J u li:
15.-16.:
15.-16.:
22.-23.:
29.-30.:

Q R P -som m ertest CW (se sidste OZ).
C olum bia CW og phone (se sidste OZ).
SEANET CW.
Venezuela CW (se sidste OZ).

A ugu st:
5.-6.: YO DX CW og phone.
12.-13.: WAEDC CW.
19.-20.: NRRL 50-år CW og phone.
19.-20.: SEANET phone.
26.-27.: A ll Asia CW.

D ip lo m k o n k u rre n c e n .

Husk dip lo m ko n ku rre n ce n . Evt. yderligere oplysninger hos
undertegnede.
OZ1LO.

A k tiv ite ts te s t m aj.

Fone:
1. OZ1XV
2. OZ1AIK
3. OZ5UO
4. OZ1ACZ
5. OZ4QX
6. OZ4IO
7. OZ7XE
8. OZ1AYY
9. OZ9JV
10. OZ8NE
11. OZ4DX
M anglende logs: 4.

(8
(8
(7
(7
(6
(7
(6
(6
(6
(5
(4

105)
83)
69)
66)
67)
50)
52)
49)
47)
48)
32)

Lytteram atorer:
1. OZ-DR 1986
2. OZ-DR 1802
3. OZ-DR 1815

Points
840
664
483
462
402
350
312
294
282
240
128

P oints
86
66
59

En rettelse: OZ a p ril 1978 side 197, 2. spalte, 9 linie: OZ5BV
skal væ re LA5BV.
Anden runde af a ktivitetstesten starter søndag den 6. august
1978. R eglerne kan findes i OZ janu ar 1978 side 32.
OZ 6KS.

SOMMER-TILBUD
NYT PHILIPS GENERAL KATALOG (pocket-bog) 1978 ............. kr. 29,50

STRØMFORSYNING
12 V 3 A
CB-PN
Kr. 220,
SPECIAL TILBUD KR. 100,
for ANTEX X 25 W 220 V og TINSUGER EL-1

Frekvenstæller MFC-5 koster stadig kun ................................................... kr. 5 7 8 ,-(50 MHz)
Nyt TEKO katalog over indbygningskasser ★ A lle

priser er incl. m om s - g æ ld er fra 15. juli til 15. august.

AARHUS RADIO LAGER A/S
R A D IO L Ø S D E L E O G E L E K T R O T E K N IS K E A R T IK L E R

JÆGERGÅRDSGADE 36 . DK 8000 AARHUS C . TELEFON (06) 12 62 44
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O Z 1WL,
Postbox 213, 5100 Odense C.

/^

Til de grønlandske am atører, der søger diplo m er via EDR, skal
In fo rm a tio n .
de t herved oplyses, at efter OX3AB nu tager fast ophold i Dan
m ark, overtager OX3RA k o n trolleringen af QSL-kort, så kun
ansøgningsskem aet bliver sendt til undertegnede, så sparer vi
portoe n fo r fre m - og tilbagesendelsen af QSL, det gæ lder dog
ikke DXCC, WAS, WAE eller andre, hvor QSL skal medfølge
ansøgningsskem aet til udstedelsen af diplom et.
Jeg får en del henvendelser fra SWL-amatører, der beklager
sig over, at de ikke kan søge OZ-CCA eller andre danske
d ip lo m e r, fo rd i der ikke er så mange, der besvarer deres
tils e n d te Q S L-kort. T æ nk nu på i gode licenserede amatører, at
et Q S L-ko rt fra je r til en DR-amatør giver ligeså megen glæde
fo r ham, som når I få r QSL fra en sjæ lden DX'er.
Jeg sad og læste i et udenlandsk am atørblad og fandt
fø lgende, som hvis det kunne efterleves ville være detligt:
1. D icip lin på alle am atorbånd.
2. A ktiv ite t på alle am atørbånd.
3. H ofligh ed på alle am atørbånd.
4. 100% QSL.
Har du forresten husket at sende de Q SL-kort, du lovede?
Hvis du vil have S O P -diplom et i år, så husk, det er i denne
m åned, du skal have kontakterne, se OZ septem ber 1977.
I denne måned kom m er en oversigt over russiske prefix og
d is trik ts in d d e lin g , e ller Oblast dom de også kaldes. På de fleste
ru ssiske Q S L-kort er der angivet regionsnum m er, som svarer
til det d is trik t, de sendes fra, og her er så fortegnelsen:
001 UD6, UK6 (Baku) Azerbajdhan.
002 UK6C (Nakhicevan) Nakhichevan ASSR.
003 UK6K N agorno-K arabakh AO.
004 UG6, UK6G (Yerevan) Arm enian SSR.
005 UK2L Brest.
006 UK2W Vitebsk.
007 U K 20 Gomel.
008 UK2I G rodno.
009 UK2A, C Minsk.
010 UK2S M ogilyow .
011 Findes ikke (no).
012 UK6, UK6F (T bilisi) G ruzinian SSR.
013 UK6V Abkhazian ASSR.
014 UK6Q (B atum i) Adzharian.
015 U K 60 (Tskhinvali) Yogo-O setinian AO.
UL7 Kazakhian.
016 UK7B Tselinograd.
017 UK7I A ktyubinsk.
018 UK7G Alma-Ata.
019 UK7J (U st-Kam enogorsk) East-Kazakhstan.
020 UK70 Guryev.
021 UK7T D zham bul.
022 UK7M Uralsk.
023 UK7P Karaganda.
024 UK7K Kzyl-Orda.
025 UK7E Kokchetav.
026 UK7L Kustanaj.
027 UK7F Pavlodar.
028 UK7C (Petropavlovsk) North-Kazakhstan.
029 UK7D S em ipalatinsk.
030 UK7V Taldy-K urgan.
031 UK7N C him kent.
032 Findes ikke (no).
033 UM8Q Issyk-Kul.
034 UM8N Oshkaya.
035 Findes ikke (no).
036 UM8, UK8M (Frunze) Kirghizian.
037 UQ2, UK2G. Q Latvian SSR.
038 UP2. UK2B, P (V ilnius) Lithuanian.
OZ JULI 1978

f
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101

/

U 05, UK50 (Kishinyov) Moldavian.
UJ8, UK8J (Dushanbe) Tadzhikian SSR.
UJ8S Leninabad.
UJ8R, UK8R (Khorog) G orno-Badakhshan AO,
UK8, UK8H (Ashkhabad) Turkm enian.
UH8E Mary.
UH8W Tashauzskaya.
UH8Y C hardjouskaya.
UI8F, UK8F Andijanskaya.
UI8L. UK8L Bukharskaya.
UI8C, UK8C (Karshi) Kashka-Darya.
U I80, U K80 Namangan.
UI8I, UK8I Samarkand.
UI8T, UK8T (Termez) Surkhan-Darya.
UI8A, UK8A Tashkent.
UI8G, UK8G Fergana.
UI8U, UK8U (U rgench) Khorezm.
UI8Z, UK8Z Kara-Kalpakian ASSR.
UB5N, UK5N Vinnitsa.
UK5P (Lutsk) Volynsk.
UB5M, UK5M V oroshilovgrad.
UB5E, UK5E Dnepropetrovsk.
Findes ikke (no).
UB5X, UK5X Z h itom ir.
UB5D, UK5D (U zhgorod) Zakarpatsk.
UK5Q Zaporozhye.
UB5U, UK5U Kiev.
UB5V, UK5V K irow ograd.
UB5J, UK5J Crimea (Krym) (Sim feropol).
UB5W, UK5W Lvov.
UB5Z, UK5Z Nikolayev.
UB5F, UK5F Adessa.
UB5H, UK5H Poltawa.
UB5K, UK5K Rowno.
UB5I, UK5I Donezk.
UB5S, UK5Z Iw ano-Frankow sk.
UB5A, UK5A Sumy.
UB5B, UK5B Ternopol.
UB5L, UK5L Charkow.
UB5G, UK5G Cherson.
UB5T, UK5T K hm einitskij.
UB5C, UK5C Tcherkassy.
UK5R C hernigov.
UB5Y, UK5Y Tschhernowzy.
UR2, UK2R, T Estonian SSR (Tallin).
R ussian SFSR (UA, UW, UV, UZ).
UA9W, UK9W (Ufa) Bashkirian.
UAØO, U K0O (Ulan-Ude) Buryatian.
UA6W, UK6W (M akhachkala) Daghestanian.
UA6X, UK6X (Nalchik) K abardino-B alkarian ASSR.
UN1, UK1N Karelian ASSR.
UA6I, UK6I (Elista) Kalmytsian.
UA9X, UK9X (Syktyvkar) Komi ASSR.
UA4S, UK4S (Yoshkar-O la) Mariy ASSR.
UA4U, UK4U (Saransk) M ordovian ASSR.
UA6J, UK6J (O rdzhenikidze) Severo-Osetinian.
UA4P, UK4P (Vazan) Tatarian.
UA4W, UK4W (Izhevsk) U dm urtian ASSR.
UA6P, UK6P (Grozny) C hecheno-lngushia ASSR.
UA4Y, UK4Y (Cheboksary) Chuvashian ASSR.
UAØQ, UKØQ (Yakutsk) Yakutian ASSR.
UA9Y, UK9Y (B arnaul) A ltajskij Kraj.
UA9Z, UK9Z (G orno-A ltajsk) Gorno-Altajskaya AO.
UA6A, UK6A Krasnodar K.
(Fortsæ ttes side 362).
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YAESU MUSEN

FP 301 strømforsyning

fo r FT 301 og FT 301D
Kr. 1300,-

FT 301D, 10-160 m
Kr. 9340,FT 301 uden digital
Kr. 7920,-

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

FV 301 Ext. VFO fo r
FT 301
Kr. 1060,-

YO 301 m on itor scope
fo r FT 301
Kr. 2250,-

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

FT 101E transceiver, 10-160 meter, 220/12 volt.
Kr. 7495,4p
m

- - 1 1- [

7 't

FT 200 transceiver, 10-80 meter.

Kr. 4425,FP 200 kr. 1081,Så har vi igen lager af Ringo 2 meter:
Ringo kr. 205,- R lngo Ranger kr. 295,-

BElAFON IS T E D G A D E
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FT Mobil 10-80 meter, 20 watt.
Mål: Kun 2 3 0 x8 0 x2 9 0 mm.
Kr. 4120,-

7 9 -1 6 5 0 K Ø B E N H A V N V -T L F . 01 -31 02 73
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YAESU MUSEN
HF Mobile Transceiver FT-7

S p e c if ic a t io n s
GENERAL
Frequency coverage:
80m 3.5—4.0
MHz, 40m 7 .0 -7 .5 MHz, 20m 14 .014.5 MHz, 15m 2 1 .0-2 1.5 MHz, 10m
28.5—29.0 MHz installed; any 500 kHz
segment between 28.0 and 29.7 MHz
available as option.
Antenna output impedance: 50 Ohms
nominal
Frequency stability: Less than 300 Hz
d rift from a cold start; less than 100
Hz over a 30 minute period after
warm-up.
Power requirements: 13.5 VDC±10%,
117 VAC 50/60 Hz (with FP-7 or
FP-4 power supply)

Power consumption: 13.5 VDC—3A
transmit, 0.4A receive
Dimensions: 230(W) x 80(H) x 290(D)
mm
Weight: 5 kg

2700 Hz - 6 dB
Microphone

input

impedance:

500

Ohms nominal

RECEIVER
TRANSMITTER
Emission: LSB, USB (A3j), CW (A 1 )
Input power: A 1, A3j: 20 watts DC
Carrier suppression: Better than 50 dB

Sensitivity: 0.5 /iV for S/N 20 dB
Image rejection: Better than 50 dB
IF rejection: Better than 50 dB
Selectivity: - 6 dB: 2.4 kHz, - 6 0 dB:

below rated output

4.0 kHz

Unwanted sideband suppression: Bet

Cross-modulation: Better than 60 dB

ter than 50 dB @ 1000 Hz
Spurious emission: Better than - 4 0 dB
Distortion products: Better than -3 1
dB

imm unity at 20 kHz o ff a 20 dB input
signal typical
Audio output: 3 watts @ 10% THD
Audio output impedance: 4 Ohms

Kr. 4120,00
BEIAFON IS T E D G A D E
OZJULI 1978

Transmitter frequency response: 350—

incl. moms

7 9 -1 6 5 0 K 0 B E N H A V N V -T L F . 01 -31 02 73
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102 UA6Y, UK6Y (M ajkop) Adygejskaya AO.
103 UA0A, U K0A Krasnoyarsk K.
104 UA0W , UK0W (Abakan) Khakasskaya AO.
105 U A 0B , U K 0B (Dudinka) Tajm yrskij NO.
106 U A0H , UK0H (Tura) Evenkijskij NO.
107 U A 0L, U K 0L (V ladivostok) P rim orskij Kraj.
108 UA6H, UK6H S tavroplo K.
109 UA6E, UK6E (Cherkessk) Karachaj-Cherkesskaya AO.
110 U A0C , UK0C Khabarovsk K.
111 U A0D , UK0D (B iribid zhan) Yevrejskaya.
112 U A0J, UK0J (Blagoveshhensk) Amur.
113 U A10, UK10 (ogs& F.^J. land: UA1KED) Arkhangelsk.
114 UA1P, UK1P (N aryan-Mar) NENETSKIJ NO.
115 UA6U, UK6U Astrakan.
116 Findes ikke.
117 UA3Z, UK3Z Belgorod.
118 UA3Y, UK3Y Bryansk.
119 UA3V, UK3V V ladim ir.
120 UA1Q, UK1Q V ologda.
121 UA3Q, UK3Q Voronezh.
122 UA3T, UK3T G orgij.
123 UA3U, UK3U Ivanovo.
124 UA0S, U K0S Irkutsk.
125 UA2F, UK2F K aliningrad.
126 UA3I, UK3I Kalinin.
127 UA3X, UK3X Kaluga.
128 U A 0Z, U K0Z (Petropavlovsk-Kam .) Kamchatka.
129 UA0X, U K0X (Palana) Koryakskij NO.
130 UA9U, UK9U Kemerovo.
131 UA4N, UK4N Kirov.
132 UA3N, UK3N Kostroma.
133 UA4H, UK4H Kujbyshev.
134 UA9Q, UK9Q Kurgan.
135 UA3W, UK3W Kursk.
136 UA1F, UK1C, F Leningrad.
137 UA3G, UK3G Lipetsk.
138 U A 0I, U K 0I Magadan.
139 UA0K, U K 0K (anadyr) C hukotskij NO.
140 UA9F, UK9F Perm.
141 UA9G, UK9G (Kudymkar) Kom i-Perm yatskij NO.
142 UA3D, UK3D, F Moskva.
143 UA1Z, UK1Z M urm ansk.
144 UA1T, UK1T Novgorod.
145 U A 90, UK90 N ovosibirsk.
146 UA9M, UK9M Omsk.
147 UA3E, UK3E Oryol.
148 UA4F, UK4F Penza.
149 UA1W, UK1W Pskov.
150 UA6L, UK6L Rostov.
151 UA3S, UK3S Ryazan.
152 UA4C, UK4C Saratov.
153 U A 0F, U K 0F (Y uzhno-S akhalinsk) Sakhalin.
154 UA9C, UK9C Sverdlovsk.
155 UA3L, UK3L Smolensk.
156 UA4A, UK4A V olgograd.
157 UA3R, UK3R Tambov.
158 UA9H. UK9H Tomsk.
160 UA3P, UK3P Tula.
161 UA9L, U K9LTym en.
162 UA9J, UK9J (K hanty-M ansijsk) Khanty-M ansijskij NO.
163 UA9K, UK9K (Salekhard) Yam alo-N enetskij NO.
164 UA4L, UK4L Ulyanovsk.
165 UA9A, UK9A C helyabinsk.
166 U A0U , UK0U Chita.
167 UA9S, UK9S O renburg.
168 UA3M, UK3M Yaroslavl.
169 UA1 A, B, UK1 A, B Leningrad City.
170 UA3A, B, UK3A, B Moskva City.
171 UPOL A rctic.
172 UA1KAE A ntarctic.
173 UI8 Syrdarinskaya.
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174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

UAØT, UKØT (U st-O rdynskij) Ust- O rd ynskij-B ur NO.
UAØV, UKØV A ginskij-zu ryat NO.
UL7Y Turgai.
UM8P Naryn.
UL7A Dsheskasgan.
UL7R M angyschlak.
?
?
?
UJ8XAA-UJ8XZZ, RJ8XAA-RJ8XZZ, UK8XAA-UK8XZZ,
K urgan-T jubinsk.

Her fø lg e r
betyder:
SFSR:
ASSR:
K:
AO:
NO:

så, hvad bogstaverne efter navnet på oplasten
Sov. Federal Social, republik.
A utonom e Sov. Soc. Republik.
Kraj.
A utonom e Oblast.
Nationale Oblast.

Hvis de r er nogen, der har navnene på oblast nr. 180, 181 og
182, vil jeg gerne have det oplyst, da jeg ikke har kunnet finde
det i de bøger, jeg har.

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

UNIVERSEL MEMORYBOARD
1-16 k fuld bufferet.
Pris M otherboard ................................. 250,00
Pris pr. k byte ........................................ 175,00
Send frankeret svarkuvert fo r næ rmere oplysning.

* * * *
BJA pnnt ApS
HØJVANGSVEJ 9
4340 TØLLØSE
TELEFON (03) 48 53 27

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

RYTTER, OZ6ER
K lostervej 11, Hygum pr, 7620 Lemvig, telefon (07) 83 62 34

OZ JUL11978

Redaktion: OZ7RQ, Benny Christensen,
Plumpvadvej, Galstho, 7200 Grindsted.

DXCC.

K5CO/5A. QSL accepteres nu til DXCC.
B é n d ra p p o rt.

5U7AG, Niger. Han har sked med sin Q SL-m anager K1VSK hver
on sdag og søndag 20 GMT på 14270. -5 H 3 F W , Tanzania. QRV
d a glig efter 20 GMT. 14218 til 14225 og 21272 til 21320 SSB.
QSL via DF4TA.
STØRK, Syd Sudan. Hans er på ferie i øjeblikket, men vender
tilb a g e i august. Han vil til den tid udskifte sin dipol med en TH3jr. Han vil være QRV daglig fra 18 til 20 GMT. Frekvenser nær
14250, 21320 og 28550. QSL via DL7FT.
S9RLB, Sao Thom e. Ofte QRV om kring 14200 20 GMT. CEQAE, findes ofte i SSB-net på 14332 SSB 08 GMT. QSL via
W A3HUP. - HS1WR er m eget aktiv 17-18 GMT på 14 MHz SSB.
-Z S 2 M I, M arion Isl. er nu QRT, men der vil m uligvis blive aktivi
tet af ny opr. -T J 2 P , ofte på 14210 efter 20 GMT. Han vil snart få
en ny beam op, hvorefter sigs skulle blive bedre.
YI1BGD, Iraq. Mata YU1NZV er rejst hjem. men der skulle
væ re 6 op eratører til at holde aktiviteten ved lige. Der er end
videre tale om ny QTH, samt højere effekt til en 2 el. Quad. OJØBW er en pirat. Næste D X -pedition til Market Reef vil blive
en gang i 1979. - FB8WF, Crozet Isl. 14220 SSB. QSL via
F6APG.
SV1JG, Crete. Er eneste aktive på øen. Han er til gengæ ld ret
aktiv, og kan find es mellem 14210 og 14220 SSB fra 06 GMT og
no gle tim e r frem og igen efter 20,30 GMT. Også QRV om kring
21300 efter 14 GMT. QSL til Box 564, Athen, Greece.
D X -p e d itio n e r.

C aribbean D X -pedition. W1CDC og WA1ZSW vil tage en tur
de rn e d og s k ulle b liv e QRV som fø lger: PJ8USA, S aint Maarten
fra 29. ju li til 6. august og ind e n fo r denne periode 2 dage fra
VP2E, A ngu illa . VP2MBC, M ontserrat fra 6. til 19. august og i
denne periode m u lig vis 2 -3 dages a ktivite t fra VP2A-Antigua
e lle r FG Ø -G udeloup. Der vil blive kørt CW på alle bånd ca. 30
kHz fra båndgræ nserne. SSB antagelig kun på 28 MHz. QSL via
W1CDC.
TF6 M, K laustur. 20. til 23. ju li. Y derligere info se maj OZ. OY og TF. G M 30LK , GM3YOR, GM8NCM og G4DXC bliver
QRV fra Fæ røerne fra 18. til 20. ju li og fra Island 22. ju li til 5.
august. Frekvenserne bliver: CW 3512, 7012, 14012, 21012 og
28012. På SSB 3736, 7072, 14236, 21272 og 28536. QSL via
GM8NCM.
VX9, Sable. Herfra vil W 1BLF blive QRV engang i juli.
K 4Y T/Afrika tur. Han har væ ret QRV fra forskellige steder.
C heck frekvenserne 14250 og 21250 SSB.
VK9MR, M ellish Reef. A ktivitet med P29JS m.fl. m uligvis fra
21. august.
O Z -D X -n e t.

D X -nettet på 3680 er flytte t til fredag 20 GMT.
OZ7RQ.

Mangler du QSL-kort? - så lad
os sende dig gratis prøver,
brochure og prisliste Logbøger
- contestlog og summarylog
pr. stk. 10,- kr. incl moms

D et e r D L7QZ's statio ner B erlin. Under m ikrofonen ses pa
b o rd e t en 2 m transceiver, de r ser h e lt fabriksm æ ssig ud _ det
er im id le rtid re n t am atørarbejde _ sm ukt ikke? D er er iø vrig t
diverse P A -trin, det til 2 m står un der hø jttaleren, og det er også
hjem m earbejde. Til venstre på bo rd e t HF-station, TX og RX. De
ø vrige tin g er diverse H eathkits og HF PA. V/2 kW ud og 2 m 25 0
W ud.
I haven e t Versa-tow er på 24 m m ed en full-size 3 elm. beam
fo r 20,15 og 10 m sam t ovenover en lang 70 cm a n t og øverst en
DL 7 KM beam til 2 m, som vi ofte har talt sammen på. Desuden
en 80 m og 40 m d ip o l sam t lo drette antenner på huset til TV, 10
m. Læ ngst til venstre, s k ju lt a f second operator, en håndw alkie til 11 m, som han b ru g e r til a t jage fredsforstyrrere væk
med. Desuden hustelefon, biblio tek, skab til projekter og
løsdele, sofa og læ nestol og b o rd sam t et veludstyret bar- og
køleskab. _ D et var svæ rt a t forlade ham, hi.
OZ 8RY.

ANTENNE NYHEDER
Vi har nu fojet 70 cm antenner til programmet. An
tennerne til 70 cm har indbygget balun for effekter
op til 10 W sendeeffekt. Dette gælder også 5 elm. 2 m
antennen. 11 elm. 2 m antennen er 300 ohm i fødepunktet og uden balun.
10 elm. 70 cm antenne, gain 11 dB, F/B ratio 20 dB.
lodret eller vandret montering .................... 79,50
20 elm. 70cm antenne, gain 14dB, F/B ratio26dB,
lodret eller vandret montering .................... 129,50
5 elm. 2 m antenne, gain 10 dB,
F/B ratio 20 dB ............................................. 109,00
11 elm. 2 m antenne, gain 13dB, F/B ratio 28 dB,
dobbelt reflektor ......................................... 229,00
Fra løsdelshylderne er der et par gode tilbud:
13 mm 7 segment led .................................... 11,90
86 mm panelinstrument blank skala 1 mA . 69,00
Klemskruer, røde/sorte ................................ 2,50
5 V reg. 1.5 A MC7805CT ............................... 9,95
30 V 2 A bro ................................................... 2,95
723CP spændingsregulator IC ..................... 5,85
Alle priser incl. 18 % moms. Ved forudbetaling for
sendes portofrit.
Vy 73 de OZ6QA.

JOHN HANSEN
BogHyk & Offset ApS
Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf (09) 31 04 58
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August 1978
Solplettal: 89

Generaldirektoratet for
Post- og telegrafvæsenet
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: G MT. Frekvens: MHz
Stræ kning:

Km:

Pejling:

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

8.600
17.800.
9.700
16.000
9.300

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

10.100

8.300
10.100
2.200

13.600
3.500
11.900
11.000
8.1 00
6.100

3.600
8.800
16.200
12.000

tid/frekvens:
1
3
12,9 14,8
12,8 15,1
12,7 15,5
12,7 16,2
12,8 16,3
14,1 17,0
16,8 17,2
10,3 7,5
12,2 11,3
9,7 9,5
16,1 13,9
16,6 14,2
14,9 12,2
13,8 11,4
13,8 11,4
12,8 11,4
12,9 12,0
12,9 12,2
13,0 13,5

Royce

7
11
5
9
17,6 19,2 19,5 19,3
18,4 19,9 18,7 14,9
19,5 20,8 21,1 20,7
2 1 ,2 22,3 22 ,6 19,2
2 1 ,6 22 ,8 23,0 22,3
23,0 24,7 24,9 24,6
22 ,2 25,8 25,7 26,6
15,5 25,6 25,3 26,6
14,1 18,4 18,8 18,7
9,2 10,7 2 1 ,0 24,5
15,0 20,9 23,2 22,3
14,9 16,8 16,7 22,5
12,4 16,1 15,8 19,4
11,4 11,4 11,1 16,2
11,3 11,0 13,9 18,2
11,8 14,0 17,2 18,2
12,5 12,8 9,7 9,4
12,7 14,5 17,0 17,8
14,7 16,2 17,5 17,6

17
13
15
19,5 18,6 16,2
14,7 14,6 11,7
20,6 20,3 20,3
15,1 13,6 14,2
21,7 21,8 22,2
23,3 23,3 24,1
25,9 25,6 26,7
27,2 26,8 26,7
18,2 17,7 19,0
25,8 25,3 26,8
22,7 22,0 23,1
23,1 22,4 23,3
20,5 20,0 20,4
19,0 18,8 19,2
18,9 18,8 18,8
18,3 18,2 18,7
11,7 15,7 16,8
16,9 13,9 18,3
16,4 14,5 17,3

21
19
14,0 15,2
12,1 15,2
18,8 15,6
12,7 11,2
20,7 26,8
22,8 18,9
25,3 21,7
19,1 14,4
20,1 17,0
21,2 15,1
25,9 22,3
36,3 22,9
23,1 21,6
20,3 20,2
19,4 20,1
19,4 18,5
18,5 17,8
18,4 17,5
17,3 16,0

23
13,4
13,2
13,1
13,4
13,6
15,8
19,3
11,1

14,2
10,1

18,6
19,0
17,8
16,8
16,7
15,4
15,2
15,0
14,2

POWER/SWR METER
Pris 370,- kr.
Power Meter 0-10 W, 10-100 W.

2 ranges.
SWR M eter 1:1 to 1:3 V.S.W.R.
3 M H z-144 MHz
50-52 ohm s co-ax line.
A sho rt cable w ith plugs on the both
ends is required (shorter than 1 m).
Power Meter. SWR Meter
Power M eter 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: OZ2NU, Bygaden 3,
9000 Aalborg.

S C A G 's å rs m ø d e .

S candinavian CW A ctivity G roups årsmøde i København afde
lings lokale r den 3. ju n i fik et tilfre dsstillend e forløb. Vi skal
ikke her kom m e ind på et detaljeret referat, det kom m ersenere
i »News L e tte r- til gruppens m e d le m m e r- kun skal vi anføre, at
valgene til form an d og sekretæ r blev genvalg ved henholdsvis
SM 0 IX og SM5TK, medens SM0 CCE valgtes til kasserer.
OZ5RM e rT ra ffic Manager og OZ8O Teknisk Manager, medens
OZ2NU er redaktø r af »News Letter«. Årsm ødet havde et k o rt
v a rig t besøg af 2 associerede m edlem m er fra Canada, VE1KW
og VE1YH, Jerry og Kaye Hannah fra New Brunsw ick. - G rup
pen takke r Københavns afd. fo r benyttelsen af lokalerne.

cwtø/TiedBBB
V inder: Der bliver en vinde r fo r hele testen samt en vinder for
hver sektion.
Logs: Udføres i kro n o lo g isk orden m.h.t. dato og tid, og skal
inde hold e: Dato, tid i UT, kont. stn., båndsendt medd., modt.
m edd., gp, bp, mp samt en tom kolonne. - Loggen indsendes
senest den 27. august 1978 til: SCAG's Contest Manager
SM3BP, Box 2110, S-820 22 Sandarne, Sverige.
Man må altså køre samme station 1 gang i hver sendeperiode
og på hvert bånd, ligesom man må regne samme area en gang
fo r hvert bånd. Den som kører m o bilt eller er portabelt (ikke
n e ttilslu tte t) kan tilgod eskrive sig 1 bp fo r hver korrekt m odta
gen code.

4. S C A G S u m m e r Q SO - P arty - 1978.

SCAG indb yder til ovennæ vnte contest, der fin d e r sted lørdag
den 22. ju li kl. 09-11 og 13-15 UT. - Søndag den 23. ju li kl.
09-11 og 13-15 UT.
Frekvenser: A lle bånd fra 80 m til 70 cm inde nfor do af SCAG
anvendte bå ndom råder d.v.s. 55-65 kHz op fra den lavs bånd
græ nse (bortset fra 40 m 30—40 kHz op).
M ode: CW. O pkald: »test SCAG de ...« .
C ode: RST/SCAG m edlem snum m er/opr.-navn/area nr.
P oints: 2 g ru n d p o in ts (gp) fo r hver korrekt m odtagen code. 1 b o n u s p o in t (bp) fo r hver korrekt modtagen code tildeles
statio n, der kører m o b ilt elle r portabelt. OBS: Dette var en ny
tilfø je ls e til reglerne. 1 m u ltlp lie r (mp) fo r hvert nyt area.
T ilde les på h v e rt bånd. OBS: Dette er også nyt. - totalpoints =
(gp + bp) x mp.

QSTSCAG

sendes hver lørdag kl. 09,00 UT på 3555 kHz + / - QRM og kl.
09,30 UT på 7030 kHz + / h- QRM.
A lle er velkom ne til at checke ind. Her høres de sidste
nyheder fra SCAG HQ-nyt, contestresultat, nye medlemmer
m.v.

S C A G 's R ag C h e w net

find es hver søndag kl. 11,00 DNT på 3555 kHz i alm indelighed
med OZ5RM som ne tkontrolstatio n. - Her kan alle være med og
få pudset CW ’en lid t af. Kig indenfor, du er velkom men.
OZ2NU.

BYGGESÆT
MD511/25

LINIÆRE PA-TRIN
TIL 2 METER
MD511/25 Max udgangseffekt: 30 Watt. Ved +30 dB IMD ca. 13 Watt

............... 548,00 kr.

MD511/10 Max udgangseffekt: 12 Watt. Ved +30 dB IMD ca. 6 Watt

................. 248,00 kr.

Priserne er incl. moms. - Ring eller skriv efter datablade.

BENSØ PRINT ApS Finsensvej 52,2000 Kbh. F., tlf. (01) 10 64 91 opgiver næ rm esteforh.
OZ JULI 1978
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Redaktion: OZ9SW, Jorgen Brandi,
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf, (07) 57 17 57.

A k tiv ite ts te s te n .

T e s tre s u lta t.

Jun i-teste n gav fø lgende placeringer:

Herm ed fo lg e r resultatet af UK7's juletest 1977.
QTH:
QSO: Felter:
Plac.: C all:
EP
16
1.
OZ3WU
58
OZ1O F
EQ
56
17
2.
OZ1ALF
EP
14
3.
53
FP
4.
OZ2GZ/a
53
15
OZ6HY
EP
48
10
5.
41
OZ9ZJ/a
EP
9
6.
7.
SM7DKF
GP
38
10
OZ4EM
HP
8
8.
28
OZ1BRF
EQ
40
9
9.
41
OZ9DV
GP
9
10.
SM5BEI
18
11
11.
JU
12.
SM7GUY
40
8
GP
14
SM7GWU
HS
9
13.
7
14.
OZ5DD/a
EP
35
26
9
15.
OZ8RY/a
GP
34
7
OZ8UX
GQ
16.
7
17.
GP
33
SM7IPO
FT
22
6
LA9DI
18.
7
SK7EB/7
HQ
20
19.
7
OZ9QV
GP
26
20.
EP
6
21.
OZ1AOJ
23
OZ6KH
EP
30
6
22.
OZ1QQ/a
EP
19
5
23.
14
FQ
6
24.
OZ9HN
FP
20
5
OZ1BGQ
25.
HQ
16
6
26.
SM7EML
14
6
27.
OZ3ZW
FO
4
OZ1BHN
FP
25
28.
11
6
29.
OZ1ASL
FO
FT
15
5
30.
LA3UU/p
15
5
FT
31.
LA3VU
FQ
5
32.
OZ8LH
13
4
FT
12
LA4R
33.
4
7
SM6CWM
34.
GR
4
14
OZ1GM
GP
35.
4
OZ1DCN
FP
9
36.
LA3JA
ET
10
3
37.
4
FT
10
38.
LA3SU
4
7
SM5LH
IU
39.
4
HP
10
OZ4OW
40.
FT
2
41.
LA9AD
9
SM7FNN
HR
3
3
42.
1
LA9YV
FT
9
43.
1
44.
OZ4HAM /a
HP
8

SSB afd eling:
1. OZ9NN
2. OZ8QD
3. OZ1BRJ
4. OZ1CTC
5. OZ1CSU
6. OZ6IW
7. OZ2WI
8. OZ4HAM
9. OZ6TY
10. OZ4EM
OZ1O HR
11
12. OZ6ZW
13. OZ3ZW
14. OZ1 BCY/a
15. OZ5UT
16. OZ1QQ/a
17. O Z8JYL/a
18. OZ6HY
19. OZ1DBD
20. OZ4OW
21. OZ6CE
22. OZ4NE
23. OZ1DSK
24. OZ1CJS
25. OZ1UU
26. OZ1BKP
27. OZ5XC
28. OZ6YL/a
29. O Z8XM /a
30. OZ9DV
31. OZ1CSG
32. OZ1PB
33. OZ1DVA
34. OZ1AOJ
35. OZ1CLG
36. OZ5WF
37. OZ4TU
FM afd eling:
OZ1DVI
OZ1BCC
OZ1AGO
OZ1ALK
OZ1ASP
6. OZ2QQ
7. OZ9JV
8. OZ1BJY

87
75
66
64
54
67
62
47
56
44
50
40
45
48
40
31
37
32
46
34
31
36
29
28
30
31
26
18
22
31
24
19
14
11
23
27

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

52
65
29
15
15
12
9
4

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

504
404
366
362
300
286
286
263
250
243
232
231
228
222
193
184
181
181
166
155
154
146
145
145
143
119
110
105
96
93
92
66
59
56
55
53

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

191 points
174 points
95 points
40 points
34 points
30 points
13 points
8 points

Points:
192080
191420
152152
139155
70730
52794
44500
44000
43155
41877
39710
35344
30357
28399
27567
27531
26642
26322
17143
16072
15528
13770
13465
11760
11330
10902
9408
8736
7722
5470
5245
4830
4492
3912
2936
2848
2685
2672
2344
1648
1048
1023
340
154

D iskvalifikation er: LA4EU, fejl-p ointsb ere gning .
C hecklogs: OZ1CNB og LA2PT.
UK7 ønsker vinderen tillykke.
UK7/SM7FJE.

UHF-SHF afdeling:
OZ7IS
OZ7LX
OZ3SW
OZ1ABE
OZ8WK
OZ9DT

27/7
29
14/2
19
2/3
13

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

209
169
107
102
64
56

points
points
points
points
points
points

B e a c o n -n y t. (O Z 7IS )

I sidste num m er m eddeltes det, at DBOKP fo r tiden var ude af
d rift. DK1KR m eddeler nu, at han efter næ rmere overvejelse
ikke ønsker at sætte DBOKP i d rift igen. Årsagerne er dels
økonom iske, dels at DK1KR mener, at andre beacons nu
dæ kker behovet i om rådet, blandt andet DBOVC på 23 cm.
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D iv e rs e info. (O Z (S L)

SV1DH, Costas fra Athen, oplyser i det nyeste num m er af
DUBOS, at der er 52 aktive S V1-stationer på 2 m, heraf ialt 24
med CW og SSB. H ovedparten har QTH i Athen. På 70 cm er
kun 10 statio ner QRV, og alle på nær een har QTH i Athen.
B em æ rk at S V'erne kun kører i om rådet 432,125-432,175 MHz.
SV1DH oplyser endvidere, at man siden 1. m arts 1978 har haft
d a glig sked med ZE2JV i Rhodesia mellem kl. 18,30 og 19,00
GMT på 144,100 MHz (CW) i forsøg på at lave TE-forbindelse.
ZE2JV kører en dvidere som beacon på 28,332 MHz med 300 W
ERP (FSK), og siden 6. m arts 1978 har beaconen også været
igang på 144,1184 MHz med 800 W ERP (FSK). Næsten hverdag
OZ JUL11978

kan S V -station er m odtage TV -signaler fra Afrika, hovedsage
lig t fra Rhodesia, på kanal 2, 3 og 4 (bånd I) mellem kl. ca. 19 og
21 GMT. Interesserede kan hver dag lytte på 28,332 MHz (USB)
kl. 14,55 GMT. På dette tid s p u n k t har SV1-stationer sked med
ZE2JV fo r at udveksle rapporter og kom m entarer til forsøgene
på 2 m eter. - SV1DH beretter til slut, at SV1-stationerne med
store fo rv e n tn in g e r går ind i 1978 Es-sæsonnen med godt
ud styr sam t T V -apparater og FM -radioer som »Es-m onitorer«.
N orm ale da glige lyttefrekvenser er 144,050 CW, 144,300 USB,
145,500 FM og repeaterkanal R1.
I
sam me DUBUS fo rtæ lle r YU3HI, at han planerer en VHF/
U HF/SH F D X -pedition til flere forskellige lokaliteter i Jugosla
vien. Han vil være QRV fra næsten sam tlige QTH-felter i Jug o
slavien i løbet af som m eren. Udstyret der benyttes af YU3HI
består af følgende: ICOM 245E + 40 W lineæ r PA + VN2 power
FET pream p lifier, MMT 432/144 MHz transverter, MMT 1296/
144 MHz con verte r + hjem m ebygget v araktor-triple r 432/1296
MHz (ca. 5 W o utput). -Y U 3 H I's adresse er: Makovec Zvonim ir,
62259 Jeruzalem , Yugoslavia.

R e fe re n c e d a ta v e d ro re n d e O SCAR 8. (OZ8SL)

O m lo b nr.
1832 J
1846 J
1860 A Q R P
1874 A
1888 A
1902 A
1915 A
1929 J
1943 J
1957 A QRP
1971 A
1985 A
199 A
2013 A
2027 J
2041 J
2055 A QRP
2069 A
2083 A
2097 A
2111 A
2125 J
2139 J
2153 A QRP
2167 A
2181 A
2194 A
2208 A
2222 J
2236 J
2250 A QRP
2264 A

Å r/m d ./d g .
78 07 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
78 08 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

må ej

må ej

må ej

må ej

Tid Z
0113
0119
0124
0129
anvendes
0139
0002
0007
0012
0017
0022
anvendes
0032
0038
0043
0049
0054
0059
anvendes
0110
0115
0120
0125
0131
0136
anvendes
0003
0008
0014
0019
0024
0029

w
61,0
62,3
63,6
64,9
67,5
43,0
44,4
45,7
47,0
48,3
50,9
52,2
53,5
54,8
56,1
57,5

E s -in fo .

S tarten på dette års Es-sæson har fo r mange måske været
noget af en skuffelse. Der har kun væ ret få og meget kortvarige
å b n in g e r på 2 m, og heller ikke i TV-bånd I eller på FM-båndet
har der væ ret en Es-aktivitet, der tilnæ rm elsesvis ligner a ktivi
teten de næ rm est foregående år. De bedste dage indtil nu har
efter m in m ening væ ret 3. og 4. ju n i, hvor m u fe n ho ld t sig over
100 MHz i lange perioder. Den 3. ju n i nem lig fra kl. ca. 17,35 til
ca. 21,00 GMT, og fra kl. 08,40 til ca. 19,25 GMT med mindre
tilb a g e fa ld ind imellem.
Jeg har ikke fået rapporteret nogle Es-QSO'er på 144 MHz
den 3. ju n i, men den 4. ju n i var der flere kortvarige åbninger
m ellem Syd-S kandinavien og Middelhavsom rådet. Via forskel
lige flin k e m ellem m æ nd (bl.a. OZ5IQ og OZ2GZ) har jeg fået
in fo om, at bl.a. OZ5QF og OZ9PZ skulle have kørt bl.a. 9H1, IT9
og an dre l-sta tioner. Også en SM7-stn skulle have kørt Italien.
OZ5IQ har ko rt en IW5-stn ret kortvarigt. Denne eller disse
å b n in g e r fa n d t sted om kring m iddagstid (11,00 GMT). OZ2GZ
ra pportere r, at han af engelske stationer har fået info om
m ange E s-forbinde lser fra England den 4. ju n i. Bl.a. skulle man
have kørt CN8CC fra M arokko.
Det eneste he lt konkrete jeg har om aktiviteten den 4. ju n i på
nuvæ rende tid s p u n k t er min egen QSO med EA6BK fra Palma
de M allorca. QSO’en fan dt sted på 144,206 MHz med SSB kl.
19,09 GMT. og der blev udvekslet rapporter R5 S5 i begge ret
ning er. EA6 er et nyt land fo r mig og QSO'en er form entlig
fø rste O Z-E A6 fo rbinde lse på 144 MHz. Å bningen til EA6 var
m eget kortvarig og QSO'en strakte sig vel ikke over mere end
2 0 -30 seku nder førend EA6BK forsvandt. - OZ2WI meddeler, at
han også hørte EA6BK, og det forlyder, at OZ5UT også lyttede
med.
Kom nu ud af busken alle I andre, der også kørte eller hørte
noget den 3. og 4. ju n i. Min adresse og m it tlf.-nr. står i maj
num m eret af OZ.

M e re E s-nyt.

111. tim e er der indlø bet en E s-rapport fra OZ3WU i EP75h.
B enny rapporterer, at han har kørt følgende den 4. juni:
Kl. 10.43 GMT, IT9IKG, GY73e, SSB.
Kl. 10,47 GMT, IT9VHS/p, GY74j, SSB.
Kl. 10,53 GMT, IT9VMN, GY76b, SSB.
Kl. 11,00 GMT, IØFHZ, GC21f, SSB.
De ra pporterede s igna lstyrker er store, fra S 7 til S9 med QSB til
S0. - Tak fo r rapporten, Benny.

60,1
61,4
62,7
64,0
65.3
66,6
.43,4
44,8
46,1
47,4
48,7
50,0
JAMS*

O venstående data er beregnet pa grundlag af de seneste
o p lysn in g e r m odtaget fra OZ5FK, AMSAT Danmark.
Husk at alle m andage er QRP-dage, d.v.s. kun 10 W ERP må
anvendes. Som tid lig e re meddelt må OSCAR 8 ikke anvendes
på onsdage, da satellitten disse dage anvendes til sæ rlige
eksperim enter. G3IOR, Pat, fra AMSAT-UK meddeler, at alt for
m ange am atører, hvoraf hovedparten er OZ'ere, ser stort på
denne he n s tillin g . Flere onsdagseksperim enter er blevet øde
lagt på grund af disse am atørers tankeløshed. lad derfor
OSCAR 8 i fred om onsdagen og kør i stedet et par direkte
Q SO'ere på 2 meter. Det kan stadig lade sig gøre.
OZ JULI 1978

NASA s slutte st a f OSCAR 8.
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Om løb nr.
16767B
16779A
16792B
16804B
16817A
16829B
16842B
16854A
16867B
16879B
16992B
16904B
16917B
16929A
16942B
16955B
16967A
16980B
16992B
17005A
17017B
17030B
17042A
17055B
17067B
17080A
17092B
17105B
17117A
17130B
17142B
17155A

Å r/m d ./g d .
78 07 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Tid Z
0144
0043
0138
må ej anvendes
0131
0030
0125
0024
0118
0018
må ej anvendes
0011
0106
0005
0059
0154
0053
må ej anvendes
0047
0141
0040
0134
0034
0128
må ej anvendes
0122
0021
0115
0015
0109
0008
må ej anvendes

"W
84,2
69,1
82,7
81,1
66,0
79,5
64,4
78,0
62,8
61,3
74,9
59,7
73,3
86,9
71,7
70,2
83,8
68,6
82,2
67,0
80,6

F5SE og OZ9TM ved F9FT's MB station, der har ca. 1200 W
o u tp u t på 70 cm. RX er med GaAs-FET i HF-trinet. Da de 163/t21
el. b le v drejet m o d solen, steg støjen med 17 dBHI

79,1
63,9
77,5
62,4
75,9
60,8

N ye a u s tra ls k e v e rd e n s re k o rd e r. (OZ7IS )

På 432 MHz blev der den 11. januar 1978 kl. 10,15 lokal tid sat ny
rekord af VK6KZ/p vest fo r Albany, og VK3ZBJ i Frankston ved
M elbourne. Denne fo rm idab le tro po-forb in delse var over en
d ista nce på 2460 km.
Den 17. feb rua r 1978 kom turen til 2,3 GHz. hvor VK6WG og
VK5QR (indehaverne af den nuvæ rende rekord på 1,3 GHz)
havde fo rb in d e lse over en distance på 1885 km. Ingen hojere?
B es ø g hos F9FT i R eim s, Frankrig. (O Z7IS)

Fra et besøg hos F9FT er her et par billeder fra denne frem 
træ dende E uropæ iske VHF/UHF station. Både F9FT, Marc og
F5SE. Franck har væ ret lid t ude af c irkula tion på det sidste,
bl.a. på grund af sygdom, men er nu på mæ rkerne igen.

F9FT's 70 cm m o onbounceantenne med 16 stk. 21 elem ent
antenner. Gain påstås at være 32 dBi.
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F9FT, OZ9TM og F5SE i det andet operatorrum med tilhorende
antennefarm fo r tro po m.m. 83A27 el. fo r 70 cm og 4V*9 el. Xbom fo r 2 m på 35 m eter mast.
OZ JUL11978

432 M H z nyt.

OZ9DT skriver følgende: Min station består af følgende: Hjem
m ebygget transistor-tra nsverter med BLX94a i udgangen. PA
med 2x4 C X 25 ob i parallel. R X forfo rst. med NEC578 + BFR91,
4 x 1 2 el. long yagi.
Forsom m eren gav ingen væ sentlige åbninger, først i midten
og slu tn in g e n af maj indtrådte der fo rhold, der har givet anled
ning til DX. Den sidste uge i maj var forholdene meget over
norm alen, men en m eget ringe aktivitet blev udvist, ¡hvert fald i
S kandinavien. Natten til den 28. maj var der åbent til England,
men ingen havde tilsyneladende opdaget det. Kl. ca. 01,30
hørtes flere G -stationer kaldende CQ, men ingen aktivitet i
S kandinavien.
Forbind elser kort herfra i slutningen af maj: 26. maj: DK2NH
(FN31a), DC2XK (svag, QTH ikke OK), DC8CF. 27. maj: G3XDY
(AM76c), GP3NHH (AM60f) og DK7LJ. 30. maj: LA1UHF blev
hørt (56), men ringe a ktivite t fra LA. Kørt: LA9AD (FT63a),
SM6CKU, SM6HYG og SM6CWM alle i GR.
Jeg lytter fo r det meste på 432,050 MHz fo r CW DX. Er
endvidere interesseret i EME, og er i øjeblikket ved at bygge
EME antenne fo r 70 cm i sam arbejde med OZ6O L, og håber at
væ re QRV med antennen i løbet af sommeren.

net var med QQE06/40, 250 W inpu t bygget af OZ8GG. - Der
blev ko rt ialt 108 fo rbinde lser med 2118 points. Den samlede
kilom e terd istance 19817 km eller jorden rundt halvvejs. Gen
nem snit pr. QSO 183,5 km. - Der blev kørt følgende: 47 OZ, 20
SM, 32 DL, 4 DM, 4 PA og 1 OK. - Bedste DX var PAOFAS med
607 km og PE1AVU med 602 km, begge CW.
Testen var præ get af god a ktivite t den 6. maj indtil TV-tid,
h vorefter resten af testen var af meget ringe aktivitet.
En sto r tak til Bent. der med stor flid og interesse fulgte med i
testen og io vrig t sørgede fo r m orgenbrod og kaffe.
A u ro ra nyt.

OZ3GW. Hans ra pporterer følgende: I dagene 30. april til 3. maj
blev der kort ca. 70 forbinde lser, af hvilke de mest interessante
var: SP2 (JN og JO), OK (JJ og HK), F2YT (BK), GW4GSS (YN),
fo rste SM2DXH (KX) samt GM3JFG (XR) alt 144 MHz.
Den 3. maj kørtes de to forste au roraforbindelser på 432 MHz
med SM4DHN (GU70f) og SM3FGL (IV53g).
Den 4. ju n i o m kring m idnat blev der aurora på 144 MHz, det
lykkedes at fa kontakt med GM5CJF (ZT04a) Shetland. Jeg
hø rer gerne, om det va re n 1. gangs QSO OZ/GM5, eller der var
andre, der fik bid fø r jeg. (Shetland GM5 er ikke et speciel
prefix, OZ9SW).

R a p p o rt fra O Z 7H V I S 2 m c ontest grup pe, m aj 1878.

W eek-enden den 6.-7. maj 1978 deltog 2 m contestgruppen i
SSA's no rdiske VHF contest. Deltagere: OZ8GG, Jens - OZ6PK.
Paul - OZ1AZW, Peter - OZ6YM, Palle og Bent Seier Jensen. S tation en var OZ6YM ’s hjemmelavede transceiver, og PA-tri/
/

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

HB VHF- UHFinformation*r

R e fe ra t fra P & T -m ø d e t

den 14. ap ril 1978 hos P&T. Farvergade, København.
Deltagere: P&T ved P. V. Larsen og S. Hess. EDR ved OZ5RO,
OZ4EV, OZ1AT og OZ3SH. Sidstnæ vnte vedr. H andicapudval
get.
G ru ndlag et fo r forh a n d lin g e rn e var de på HB-mødet g o d 
kendte oplæ g, som her gengives:
1. EDR ønsker at være m edrådende over frekvenstildeling og
licensu dsted elser ang. repeatere.
2. Man ønsker, at P&T geografisk fastlæ gger tildelte frekven
ser in d e n fo r 10 km.
3. H vorledes får EDR en oversigt over benyttede og ubenyttere
repeaterlicenser.
OZ4EV gav et ko rt resume af tidlige re forhandlinger, samt
om de problem er, der nu er opstået. Pointerede, at når EDR har
mant, at VHF og UHF repeatere skulle benytte samme kanal
num re, så var det ikke EDR’s mening, at det skulle være samme
licensindehaver. O m talte at der I VH F-udvalget havde været en
brist, således at to repeatere var startet op på samme frekvens.
P. V. Larsen spu rgte om de to om talte repeatere havde fået
s k riftlig an befa lin g fra EDR.
OZ4EV m eddelte, at det havde de ikke.
P. V. Larsen kunne herefter oplyse, at ingen af de to repeatere
har krav på nogen af frekvenserne.
S.
Hess mente, at P&T havde fu lg t tidlige re aftaler med EDR
ved tild e lin g af frekvenser, men måtte konstatere, at man ikke
havde sikret sig, at ansøgeren virkelig havde EDR’s anbefaling.
P. V. Larsen spu rgte om EDR kunne tæ nke sig, at alene EDR
havde repeaterlicenserne.
EDR afviste ikke dette udspil, men er bange for, at det vil
stop pe en del igangvæ rende repeatere.
P. V. Larsen orienterede om, at P&T havde i sin magt at tilb a 
gekalde alle repeaterlicenser og begynde på en frisk, men det
var o p til EDR at kom m e med et forslag over tildelingerne og en
plan fo r frem tiden. P&T kræver, at EDR ikke må gore forskel på
m edlem m er og ikke-m edlem m er.
OZ4EV m eddeler, at den repeaterplan der nu er EDR’s
a rb ejdsg run dlag, er udarbejdet af repeaterlicensindehavernes
OZ JULI 1978

1296 M H z nyt.

OZ3GW skriver følgende: Jeg er nu QRV med en MMV trip le r og
en 25 el. loop yagi, og h a ri maj kørt følgende: OZ8WK. OZ1AXL,
SM6ESG, SM6HYG og OZ7IS.

eget nedsatte udvalg, og at fle rta lle t i dette udvalg ikke er
m edlem af EDR.
P. V. Larsen undrede sig over, at en repeater med kun een
ansvarshavende kan køre i døgndrift.
Vi, de r var med til modet, fik det indtryk, at resultatet bliver:
At kaldesignaier, der ikke er inde hold t i repeaterplanen for
såvel VHF som UHF henvises til forsøgskanalerne.
At tild e lin g af frekvenspar kun sker efter anbefaling fra EDR.
A t ønsker en repeater flytte t udover 10 km., skal frekvenstilde
lin g påny anbefales af EDR.
Referat ved OZ1AT.
V H F re p e a te rp la n .

CH.
RO
R1
R2

Frekv.
145000/145600
145025/145625
145050/145650

Rep.call
OZ3REA
OZ3REJ
OZ3REK
OZ3REN
OZ3REO
OZ3REU
OZ9REG
OZ3REF
OZ9REE

Placering
Vejrhøj
Ringsted
Esbjerg
Ålborg
B ornholm
Hvidovre
Yding Skovhøj
Odense
Søborg

Ansv.
OZ5EL
OZ7LX
OZ1LN
OZ5KD
OZ8TV
R3
145075/145675
OZ6LL
OZ8CY
R4
145100/145700
OZ7VS
Repeat.
Kbh.
OZ9REX
Mors
OZ5MU
R5
145125/145725 OZ3REI
Knivsbjerg
OZ6TG
OZ9REH
Ramløse
OZ9ZW
R6
145150/145750 OZ3REB
Østervold
OZ4HZ
OZ3RED
Lysnet
OZ5PD
R7
145175/145775 OZ9REK
B illund
OZ7TF
R8
145200/145800 OZ3REE
Herning
OZ1EW
R9
145225/145825 OZ3REC
Holme
OZ5SB
OZ3RET
Frederikshavn
OZ1AT
OZ3REP
Sakskøbing
OZ5GF
Forsøgskanalen, benæ vnt R-X 144775/145375, anvendes til
forsø g med endnu ikke etablerede repeaterstationer. - Forin
den endelig etablering skal frekvenspar anbefales af EDR.
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U H F re p e a te rp la n .

CH.
RU0
RU1
RU2

Frekv.
433000/434600
433025/434625
433050/434650

RU3
RU4
RU5

433075/434675
433100/434700
433125/434725

Rep.call
OZ9REB
OZ3REJ
OZ9REP
OZ9REL
OZ9RET

Placering
København
Ringsted
Å lborg
Esbjerg
København

Ansv.
OZ9TM
OZ7LX
OZ1ALV
OZ2RM
OZ3TZ

UDSALG

OZ9MZ
OZ3REQ
Århus
OZ1AKA
OZ9REQ
Åbenrå
Y ding Skovhøj
OZ1AXX
RU6
433150/434750 OZ5REB
OZ9RT
Hillerød
433175/434775 OZ9REA
RU7
OZ4WS
Randers
433200/434800 OZ9REZ
RU8
OZ6IE
Holte
433225/434825 OZ9REY
RU9
Forsøgskanalen, benæ vnt RU-X 433250/434850, anvendes
til forsø g med endnu ikke etablerede repeaterstationer. - For
inden endelig etablering skal frekvenspar anbefales af EDR.

2 m FM MULTI 8DX
10 W 24 ch. 12-220 V, brugt NU kr.
W attmeter Nov. El. PW120B
5-20-120 W 1-500 MHz - Nu kr.

39 5,-

OZ7IGY, tekniske data.

Microwave transverter
MMT 144-28, 10 W

000 i m

70 cm.
TX ou tput:
A ntenne:
ERP:
Frekvens:
S tabilitet:
M o dulatio n:
TX filte r:
S p u rio u s & Harm oniske:

25 watt.
4 xK lø verblad.
120 watt.
432,930 MHz.
+/-T- 200 Hz.
A 1.
Lavpas.
Mindre end 0,5 uW hver.

23 cm.
TX ou tput:
Antenne:
ERP:
Frekvens:
S tabilitet:
M o dulatio n:
TX filte r:
S p u rio u s & H arm oniske:

5 watt.
Dobbelt helix.
20 watt.
1296,075 MHz.
+ / - r 500 Hz.
A 1.
Interdigital.
M indre end 0,5 uW hver.

13 cm.
TX ou tput:
A ntenne:
ERP:
Frekvens:
S tabilitet:
M o dulatio n:
TX filte r:
S p urio us & Harm oniske:

0,5 watt.
D obbelt helix.
2 watt.
2304,075 MHz.
+/-?- 1 kHz.
A1.
Cavity.
M indre end 1 uW hver.

Vi vil gerne her bringe en tak til gruppen med OZ7IS i spidsen
fo r det in itia tiv og det store arbejde, der er lagt fo r dagen i det
nye p ro je k t OZ7IGY.
Her er tale om v irke lig nytæ nkning, såvel med hensyn til
k o n stru k tio n som de mange forskellige styringsm uligheder, vi
vil kom m e tilb a g e til ved en senere lejlighed.
Det vil bemærkes, at der hermed er udvidet til dæ kning af
yd e rligere UHF-bånd, og vi afventer nu i HB kun det endelige
re sultat af fo rh a n d lin g e rn e med P&T om tilladelse til udsen
delse på disse.
VHF-udv., OZ4EV
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I195,-

«
Nu kr. 1

Microwave transverter
MMT 432-28 S, 10 W - N u kr.

«
1

250

■i

Microwave transverter
MMC 1296-28 ................... Nu kr.

400 9 ■

Microwave transverter
MMV 1296-432, 10 W - Nu kr.

450 » m

ESF 2 m PA
-t
10-85 W ............................. Nu kr. I 100
ESF 70 cm PA
i
10-45 W ............................. Nu kr. I1100
Antennerotor CDE AR 40
(brugt, men 100% OK) - Nu kr.
Antennerotor CDE HAM II
(brugt, men 100% OK) - Nu kr.
10-15-20 m Beamant. HQ1
(brugt, men 100% OK) - Nu kr.
Datong speechprocessor
b ru gt .................................. NU kr.

495,•«
1200

795,CO
CJ1
1

30 watt.
2xK løverblad.
90 watt.
144,930 MHz.
+/-=- 100Hz.
A1
Lavpas.
M indre end 2 uW hver.

995,-

«■

2m
TX ou tput:
Antenne:
ERP:
Frekvens:
S tabilitet:
M o dulatio n:
TX filte r:
S purio us & Harm oniske:

2 m FM effect FM10SA
10 W 12 ch. 12 V, brugt - NU kr.

RANUM
RADIO
Nørregade 7 - 9681 Ranum - Tlf. (08) 67 65 36

OZ JULI 1978

Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen,
Emdrup Banke 22, DK-2100 København 0.

T h e S c a n d in a v ia n A c tivity-S W L -C o n te s t 1978.

S W L-arbejdet er ikke et ego-arbejde, hvor man blot sprøjter
afsted og sp ille r sit eget spil. SW L-arbejdet er noget, der
kom m er os alleved, mere eller m indre. Du indbydes d e rfo rtil at
de ltage i S A-SW L-C ontest 1978 og være med i kampen om
dip lo m e r, po in ts og måske kan du være den heldige vinder af
»den gyldne nøgle« - mere om det senere.

S A -S W L -C o n te s t

har til form ål at frem m e SW L-arbejdet og skabe dygtige lytter
am atører. Det er S A-SW L-C's m ålsæ tning, at bane vejen fo r en
god start som licenseret radioam atør, ved gennem aflytning af
fle s t m u lig e prefix, at optræ ne den nødvendige tra fikd icip lin ,
således den enkelte står g o d t udrustet i sit fre m tidige arbejde
Testperioder.
1. periode fra 1. marts 00 GMT til 30. april 24 GMT.
2. periode fra 1. septem ber 00 GMT til 31. oktober 24 GMT.
B em æ rk i 1978 køres kun periode 2 (1. septem ber 1978 00 GMT
til 31. o k to b e r 1978 24 GMT), denne periode betragtes som en
forsø gsp eriod e, således der er m ulighed fo r at justere reglerne
fo r 1979, hvis det viser sig nødvendigt.
Det er m u lig t, du m ener at testperioden er fo r lang, men set
ud fra den betrag tning , at det ikke skal være nogen »hidsig«
contest, er en periode på 2 måneder ikke lang. Du kan selv
a d m in istre re din tid, og fo rø v rig t falder SAC i samme periode,
så der er ganske mange points at hente - og glem ikke, at ATEST den første søndag i hver måned også tæ ller med. (Regler
fo r A -test kan du få ved henvendelse til OZ6KS, Erik Jacobsen,
B ox 306, DK-8700 Horsens).
D iplom er.
I forsø gsp eriod en (2. periode) er der d iplo m er til num m er 1, 2
og 3 - og alle, der har lyttet over 50 forskellige prefix, vil få et
SA-SW L-C -C ertifikat.
»Den gyldne nøgle« bl iver første gang udleveret i 1979 til den
sam lede vinder, d.v.s. vinderen af periode 1 og 2 sammenlagt.
»Nøglen« skal vindes 3 år i træ k af en og samme person fo r at
blive endelig ejendom .
Hvem kan deltage?
A lle m edlem m er af EDR kan deltage i SA-SW L-Contest, det er
ikke en nødvendighed, du har et D R-nummer, du kan bruge dit
m edlem snum m er som in de ntifikatio n, når du sender din log.
Måske kan vi nå at give d ig et DR-num m er inden du starter op,
du er velkom m en til at kontakte mig eller EDR's fo rre tn in g s 
fører, hvis du ønsker et D R-nummer. OX-DR-amatører er selv
fø lg e lig også velkom ne.
M in m ålsæ tning er (på læ ngere sigt) et nordisk sam arbejde i
fo rb in d e ls e med SA-SW L-Contest, således vi kan samarbejde
med m edlem m erne fra de øvrige nordiske/skandinaviske lan
des ra dioam atørsam m enslutninger.

H vilke fre kvense r/am atø rbån d skal der lyttes på?
A lle am atørbånd i HF-om rådet, d.v.s. 80 meter, 40 meter, 20
meter, 15 m eter og 10 meter.
H vilke sen detyper skal du aflytte?
I testen vil der kun blive givet points for: 1. Fone (SSB). - 2.
Telegrafi (CW).
OZ JUL11978

imam
H vilke p re fix skal je g aflytte?
JW = Svalbard, JX = Jan Mayen, LA = Norge, LB = Norge, OH
= Finland, OHØ = Aalandsøerne, OJØ = M arket Reef, OX3 =
G rønland, OY = Færøerne, OZ = Danmark, SK = Sverige, SL =
Sverige, SM = Sverige og TF = Island.
Ovennæ vnte prefix regnes til Skandinavien, selvom de geo
g ra fisk set ikke tilh ø re r denne del. Prefix er i henhold til ITU
tild e lin g af B ogsta vs/talkom bina tioner, om rådernes prefix er
do g jæ vn for ARRL C ountries List.
Eksempel på et prefix: OZ1, OZ2, OZ3 o.s.v. - Et s uffix er kun
validt, hvis det efter reglerne er det gæ ldende prefix for
om rådet, der benyttes, f.eks. DL8XX/OHØ vil tæ lle fo r Aalands
øerne.
K aldesig naler d e r efterfølges a f MM og AM
tæ lle r ikke med i SA-SW L-Contest da: 1. /M M betyder at
am atørstationen er på et skib. - 2. /AM betyder at am atør
statio nen er placeret i et luftfartø j.
P o in ttild e lin g .
Der gives 2 p o in ts fo r hver nyt kaldesignal, dog med undtagelse
af OJØ, der er jo ke r og giver 25 points. - Der vil ikke blive tild e lt
points, hvis der ikke er anført QSO -partner og RS/T fo r begge
stationer.
Bem æ rk! Der må ikke forekom m e dublettet på samme bånd,
d.v.s. har du kørt OZ6PN en gang på 80 meter, tæ ller det kun
hvis du hø rer ham p å 40, 20,15 og 15 ig e n .-E k s e m p le r på lo g 
fø rin g m.v. vises senere.
M u ltip lie r.
Er an tallet af forske llig e horte prefix pr. bånd, hvilket vil sige,
det gæ lder om at skrabe så mange forskellige prefix sammen
som m uligt.
S am let score
er sum m en af antal points m u ltip lice re t med summen af antal
m u ltip lie rs på alle bånd.
Eksempel: Har du hørt OZ6PN på alle fem bånd, vil din totale
score blive 10 points.
N ybegynderen.
Jeg fo rs tå r ikke en bønne af det hele. Nej, men det kan også
virke forvirren de. Jeg har selv tidlige re haft vanskeligt ved at
fo rstå m ange af disse regler. G runden til at jeg brin ger regler
om SA-SW L-C ontest nu er netop fo rd i du, og alle andre, skal
have tid til at gennem læ se reglerne, stille spørgsm ål og være
med til at form e testen fo r 1979- d e r fo r bør du notere, hvad du
m ener, du er i tvivl om, hvad du mener, der bør rettes til næste
test, således vl kan få alle med. Vi har tid til at få den sidste og
e n delige kom m entar med i OZ august. Det er de rfor meget
v ig tig t, du kon takter m ig og giver din m ening til k e n d e -s e n e s t
den 17. ju li. Hvis du ikke når det, tager vi en BREV-QSO.

H vad er et pre fix?
Lad os slå fast, at det ikke er navnet på popcorncrem e eller hvid
lakris. Et prefix er den 2/3 bogstavskom bination, som udgør
den fø rste del af kaldesignalet. Når der optræ der en ny kom bi
nation, har du et nyt prefix. Det vil sige, som tid lig e re nævnt, at
O Z1, OZ2, OZ3, OY5, OX3, SM;, SL7, SK5 er prefix. Uden at love
fo r meget, skal jeg i OZ august prøve at fortæ lle noget mere om
p re fix og kaldesignaler.
OZ4RP er et kaldesignal, og fo r at slå det fast med store som,
tje n e r du 10 points, hvis du kan find e 4RP på de nævnte
am atørbånd.
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Eksempel på log /SA-SWL-Contest 1978
NAVN: Eigil Juul Jensen

QTH: Emdrup Banke 22,DK-2100 København

2. periode 1978

Contestlog for amatørbånd: 80 meter
Tid

Sende

Kaldesignal

egen

benyttes

Rapport

Dato

nummer

DDMMÅA_ __(GMT__

Skandinav.stn.

RST_

QSO-partner

001

1-9-78

OZ9XM

59

DJ8XX

58

SSB

59

X

2

002

1-9-78

O Z6PN

569

EA7AVN

559

cv
cv
cv
cv

579

X

2

589

X

2

579

X

2

oo

VJ1

14.42

__ RST___

_RST_

003

2-9-78

o9. 42

LA8PV

569

SM7AVN

579

004

2-9-78

o9.42

SM7AVN

579

LA8PV

569

til sammentæl'

2
DJ8XX
579
569
O Z6XX
3-9-78
569
lo.57
00 5
I ovennævnte tilfælde har du opnåetlO point,der er 4 forskellige prefix,nemlig, OZ9,O Z6,LA8 og SM7.
Scr du på rapportnummer 003 og 004 er LA8PV's QSO-partner SM7AVN ført over som rapportnummer 004,
grunden er den,at han skal placeres under SKANDINAV.STN.,ellers bliver han ikke talt med.
1 sammentæl1ingskolonnen yderst til højre har jeg sat X 4 steder,det er markering for 4 forskellige
prefix,der alle er registreret med 2 point. I rapportnummer 005 er der ingen X markering i sammentællingskolonnen,der skyldes at prefix OZ6 allerede er registreret,men du får 2 point alligevel,for det er et
nyt kalde signal,havde det været O Z6PN du havde hørt igen,ville du ikke have faet point.
I.oggen føres efter samme retningslinier for de øvrige amatørbånd,så der er vel egentlig ikke noget
problem i det.
GØR SA-SWL-Contest til en god test.se iøvrigt hvad O Z1LO skriver om SAC 1978,den week-end hvor der køres
SAC er der point at hente,så hold dig endelig underrettet.
Forøvrigt er der stor aktivitet fra Skandinavien udover SAC,betingelserne er såmænd bare du er på frekvensen
når det sker.
BEMÆRK din log skal sendes til undertegnede senest 14 dage efter testperioden er slut
og underskrives af ansvarlig operatør.

H vordan skal je g skrive m in SA-SW L-C ontest-log?
1. Seperat log fo r hvert bånd (se eksempel).
2. Fo rtlob ende num m erering pr. bånd begyndende med 001
(se eksempel).
3. Dato an fø rt således da g /m å n e d /å r (se eksempel).
4. T id s p u n k t fo r aflytningen (GMT) (se eksempel).
5. Den skandinaviske stations kaldesignal (se eksempel).
6. R S /T fo r den skandinaviske station (se eksempel).
7. Q S O -partner kaldesignal (se eksempel).
8. Q S O -partners RS/T (se eksempel).
9. S endetype f.eks. CW /SSB (se eksempel).
10. Din egen RST (anføres af hensyn til evt. QSL).
Resten af din log skal du holde fri til po intudregning, du ma
gerne foretage den selv - kan du ikke, er det OK, jeg foretager
un der alle om stæ ndigheder kontrol.
P unkt 1-9 er v ig tig e punkter, derim od er punkt 10 i din egen
interesse, hvis du ønsker at sende Q S L-kort til stationerne. De
re gler jeg har næ vnt til nu, er ho ld t så tæ t som overhovedet
m u lig t til, hvad der kræves i Internationale contest. Det er fo r at
give dig et indtryk af, hvor om hyggelig du skal være i din lo g 
fo rin g og re gistrering.
Det kan væ re vanskeligt at form e en contest, opstille regler
og re tningslin ie r, og jeg håber bestemt ikke, jeg har overset
noget. - Husk, selv den bedste klovn kan fejle. Lad os derfor
betragte SA-SW L-C ontest 1978 som et forsøg, både fo r din og
m in skyld.
N yt fra S W L -fro n te n .

OZ-DR 1909, Flem m ing foreslår, at vi sender hinanden QSLko rt d.v.s. hvis du sender et Q S L-kort til Flemming, får du et fra
ham. Det er klart, at disse DR-QSL kun kan betragtes som en
slags info rm atio n, invitatio n eller forsøg på snævert sam ar
bejde, kortene tæ lle r na turligvis ikke til diplom ansøgning eller
andet godt.
Q T H -lis te n

cykle r stadig ru ndt i com puteren og er kom m et i klemme
mellem 2 byte, jeg har købt noget BIT-olie og en dåse CPU-saft,
så alt er nu klar til at o ffentligg ø re D R-QTH-listen over de 10-15
stk ., der har m eldt sig. Listen vil blive bragt i OZ august, hvis du
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ikke har noget im od det. Hvis du af en eller anden grund ikke
har m eldt dig til mig ang. QTH-llsten, så kan det nås endnu.
A jo u rfø rin g af Q TH-listen vil ske løbende, tilgang af nye, aktive
lytteram atører bl iver således løbende a'jourført, dog ikke uden,
du selv kon takter mig og beder om at komme med på QTHlisten.
S A -S W L -d ip lo m e r

er desvæ rre ikke fæ rdige, således de allerede nu kan blive vist
her i bladet. Jeg håber dog på, at have dem klar i løbet af
som m eren. Jeg satser på at vise diplo m et i OZ september. Husk, send din log ind, selvom du Ikke mener, du har regi
stre ret nok statio ner til en topplacering. Betragt denne test
s o m e n øvelse, hvad det egentlig også er. Tænk på G unnar N u s
o rd: »Det d rejer sig ikke altid om at vinde, det at være med er i
sig selv en glæ de, en oplevelse - ja, det er med til at skabe et
g o d t kam m eratskab og gøre dig rig på erfaringer«.

H u m ø r-s p a lte n .

S p lit Frequency har ikke noget at gøre med at en radioam atør
har sp litte t frekvensen ad fo r at se, hvad der er i den. Nej, det
betyder, at man lytter på en frekvens og sender på en anden.
S.A.E. er ikke navnet på et superm arked i Frederikshavn, men
står fo r S elf-addtessed envelope, med andre ord en adresseret
kuvert, mere korrekt, den er adresseret til dig s e lv .-S . A. S. E. er
næ sten det sam me som ovenstående, den eneste forskel er, at
du nu har sat et frim æ rke på kuverten.
Hvis en C W -operatør sender QSLL, menes der bestemt ikke,
at han gerne m odtager QSL fra lytteram atører - nej, det
betyder: »Du sender mig d it kort, og når jeg har m odtaget det,
vil jeg afsende mit«. En del C W -am atorer er dog flin ke til at
sende SW L-QSL 100 procent. - Desværre viser det sig, at 100
p ro c e n t ikke er nok - det gæ lder både fo r lytte- og sendeamatører.
QRU? (har du noget til m ig?). - QTR 1636Z betyder, at
klokken er 1636 f.eks. i England, der fo rø vrig t har tild e lt prefix,
kaldesignal-serien GAA-GZZ.
God som m erferie til alle - kør fo rn u ftig t.
God jagt, OZ-DR 1815, Eigil.
OZ JULI 1978

Store Østjyske Rævejagt 1978.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

H old
32
07
07
30
23
06
04
14
03
26
15
17
16
44
27
42
10
05
21
45
35
22
43
33
00
01

Jæ ger
Hans Damm
Aksel Lykke Borg
Niels R. Jørgensen
Axel Rasmussen
Ejvind R. Jensen
Jorgen Thomsen
Jorgen Nielsen
Peter Petersen
OZ5XD
K urt Poulsen
John H. Sørensen
Knud Knudsen
G ert Holt
OZ2BB
A nthon Klaaby
OZ7SG
R obert Storgård
Steen C hristensen
OZ3MI
OZ8FI
Erik Lind
Arne Johnsen
Jørgen Elsborg
H elm uth Christensen
Per Bech
Henrik Rasmussen

O bservator
V iggo Petersen
Ove Klaus
J. Thede
Bent Gerlach
Jørgen F. Poulsen
Finn Gravslund
Kaj Christensen
Aage Bürgel
OZ3MV
Ingrid Schm idt
Egon Lykke Borg
Sv. Poulsen
Verner Tychsen
OZ1BOL
Kaj Nielsen
Henning Rasmussen
Jørgen Ågård
Erik Nielsen
E. P. Monty
OZ7GX
Frida Matzen
Erik Thøgersen
Peter Elsborg
Finn Larsen
Uffe
Chr. Jensen

Støver
Kirsten Jensen
Henning Lykke Borg
Steen R. Sørensen
Frank Papa
Søren B. Andersen

Helge Fynsh

Sv. Å. Nielsen
Per Giegersen
Anders Bystrup

OZ1CHN
Hanne W urtz
Espen Lind
Mogens Rasmussen

Christian
Arne Stork

Ræve
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
0
0

Tid
175,0
175,2
182,0
186,6
167,4
171,6
171,7
171,8
171,9
172,5
182,9
185,9
186,1
187,4
155.0
167,8
172,1
176.7
180,5
113,0
130.4
131,6
146,1
135,9
-

Points
100
96
93
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
70

OTH
Sønderborg
Tønder
Espergærde
Tønder
Herning
K olding
S ilkeborg
Rodekro
Ålborg
Tønder
Tønder
Århus
Tønder
Å lborg
Løgum Kloster
Å lborg
K olding
K olding
Fredericia
Århus
Tonder
B irkerod
H jørring
Tonder
Herning
Tønder

Som «sæ dvanlig« en jagt, hvor vl måtte aflyse halvdelen, men
allige vel håber vi at se alle til næste år. - Tak til alle deltagere,
jæ gere og ræve, og mange tak til OZ3WE, som jagtleder, da jeg

var fo rh in d re t.
PS. Husk den 30. september, da er der M olbo II.
Vy 73 de OZ4VW/»Århusrævene«.

V inderne a f S tore Ø stjydske Rævejagt. Fra venstre Hans
Damm , Viggo Petersen og Kresten Jensen.

Vinderne a f S tore Fynske Rævejagt. Fra venstre Aksel Rasm ussen, B ent G erlach og Frank Pape.

OZ JUL11978
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Store Nordjyske Rævejagt 1978.
H jø rrin g -a fd e lin g e n indb yder hermed til Store Nordjydske
Rævejagt, som afholdes i week-enden den 19. og 20. august.
M odested: Tolne skovpavillon (nærm este cam pingpladser
lig g e r i Frederikshavn og H jørring, tlf. (08) 92 22 82.
K ort: Frederikshavn 1318 II, 1:50.000 (2 cm). Kortområde:
Højre øverste hjørne ved Ledet, koo rdina t 78/73. Venstre
øverste hjø rne ved Jerup, koo rdina t 78/87. Højre nederste
hjø rne ved Bjørnem ose, koo rdina t 67/73. Venstre nederste

hjø rne ved Stenhaven, koo rdina t 67/87.
R æ ve-sendetid: 1 gange 4 ræve, 1 gange 6 ræve. Lørdag kl.
21,00-00,04 og søndag kl. 09,00-12,06.
In s tru k tio n : Tvungen frem m øde kl. 20,00 og kl. 8,00 ved
T o lne skovpavillon.
Af hensyn til præ m ierne skal tilm e ld in g ske senest søndag
den 13. august til OZ1CEX, tlf. (08) 92 35 39.
På gensyn i Toldne.

M O B IL-H F

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

F uldtransistoriseret m obil HF-transceiver, 80, 40, 20 m (bånd
om skifter forberedt fo r 15 og 10 m, kit herfor kommer), 250 W
in pu t SSB og CW, bredbåndsafstemt i både sender og m od
tager. Indbygget RIT, superstabil VFO med geardrev (ingen
snoretræ k) og dual-speed gear. Indbygget højttaler. Mikrofon
m edfølger.

Pris med mikrofon, manual m.m.
incl. moms .....................................

4.895,00

SENDER.
Input: 250 W.
Bærebølgeundertrykkelse 45 dB.
Sidebåndsundertrykkelse 55 dB.
Distorsion 26 dB.
Spurious -45 dB under 30 MHz,
-60 d B over 30 MHz.
Frekvensområder: 3,5-4,0 MHz - 7,0-7,5 MHz.
(15 m og 10 m som) 14,0-14,5 MHz (kit senere).
Vægt: 3,7 kg.
MODTAGER:
Følsomhed 0,5 uV/10 dB S+N/N.
Spejldæmpning 60 dB.
MF undertrykkelse 70 dB.
Intercept bedre end + 10 dBm.
Selektivitet 2,5 kHz/6 dB - 5,0 kHz/60 dB.
Audiooutput 3 W.

My 73, OZ4SX. Svend
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Redaktion: OZ3AG, Arne Gotfredsen,
Vestbirk Allé 42, 2770 Kastrup, tlf. (01) 51 86 18.

JO TA 1977/1978.

Når dette læses, vil den danske rapport om JOTA 77 være
udsendt til alle deltagere - såvel am atører som uniformerede.
De 44 sider inde hold er spejdernes rapporter om afviklingen af
JOTA w eek-enden i 1977 overalt i landet, og såvel de gode som
de m indre gode situa tioner bliver beskrevet fo r læseren. Rap
porten sendes også ud til sam tlige EDR-afdellnger prim o
august, således at interesserede kan få lejlighed til at lade sig
inspirere til at deltage i JOTA 1978, der afvikles i week-enden
den 21.-22. oktober.
Tiden er de rfor snart inde til at foretage den første planlæ g
ning fo r deltagelse i dette store spejderarrangem ent, der i 1977
kunne m ønstre ca. 7000 stationer med ca. 200.000 deltagende
spejdere fra over 80 lande.
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08-96 01 88

9800 H jorrin g

Y derligere eksem plarer kan rekvireres ved henvendelse til
ovenstående adresse.
L e jrs ta tio n e r.

Der er Indløbet meddelse om et par skandinaviske lejre, hvor
der også vil være kortbølgestationer igang.
Fra Finland meddeles, at OH5SUF vil være igang på søspej
derlejren SATAHANKA V fra den 30. ju li til 5. august og fra
N orge rapporteres, at LA4SS vil være aktiv i samme periode fra
KFU M -spejdernes lejr i Vardal nord fo r Trondheim . Lyt efter
disse stationer på de sæ dvanlige spejderfrekvenser og forsøg
at få en kontakt, der jo som sæ dvanlig bekræftes med et
spe cie lt lejr Q SL-kort.
OZ3AG.
OZ JULI 1978

Hovedbestyrelsesmedl.
OZ3SH. Svend Hansen,
A. Nielsens Boulevard 25,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 93 23.

KREDS

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

deres grej er blevet revideret (ak ja, hvor længe var Adam i
Paris), da det blev tils lu tte t det superfine målegrej.
Vi skylder vore væ rter, såvel som alle, d e ri sæsonens løb har
h o ld t foredrag un der den ene eller anden form , en stor tak fo r
deres Indsats til sto r glæ de fo r deltagerne.
S am tidig vil jeg m inde om besøget af de Italienske amatører,
de r gæ ster Hvidovre den 1. august 1978, Se ¡øvrigt OZ under
København.
Vi sta rte r igen på en frisk tirsdag den 15. august kl. 19,30 på
B rostykkevej, hvor vi holder klubaften og drøfter planer om
den kom m ende sæson.
Vy 73 de OZ 8RU, Rubæk.

AMAGER

KØBENHAVN

Call: OZ7AMG.
Lokale: S trandlodsvej 17. B uslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, D rogdensgade 11 st. tv.,
2300 Kobenhavn S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 B røndby Strand, tlf. (02) 54 34 30.

Call: OZ5EDR.
K lubhus: Radioam atørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Møde: Hver m andag kl. 20.00, Q SL-udlevering kl. 19.30-20.00.
Fmd.: OZ6WR, Jørn Haugaard, Saven C 4, 2. sal, 2630 Tåstrup.
Tlf. (02) 52 25 68.
Næ stfm d.: OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovrevej 468, 1. sal tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Sekr.: OZ1SZ, Einar S chm elllng, Æ blevej 16, 2400 NV,
tlf. (0 1 )8 7 42 41.

Hvad er der så at sige? Vel intet andet end: G o’ ferle, »slap off«,
vi ses igen m isdannede og misfarvede af sydens drikkevarer og
sol den 17. august. - Vi indleder sæsonen på en behagelig
måde med kaffebord og brød. Ind imellem diskuterer vi den
kom m ende sæsons arbejde.
God ferie.
Vy 73 de OZ9JB. Jorgen.

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3.
M ode: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, C hristofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1BTS. Alex Poulsen, Højvangen 66, 2860 Soborg.
tlf. (01) 69 53 18.
Kass.: OZ1BWL, Frans Lorensen, Teglvæ rksbakken 23,
2900 H ellerup, tlf. (01) 65 42 74.
Afd. g iro k o n to : 4 25 18 73.

Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9 2000 F, tlf. (01)
87 49 02.
A fd. g iro ko n to : 5 05 97 55.

S id e n sidst.

V o rt store am atorstæ vne var g o dt besøgt, man kan måske sige
tro d s det fine som m ervejr. Og der var nok af læ kkert grej at se
på u d stil lernes mange stande. Søndag var der flest besøgende,
og de r blev b u d t liv lig t på auktionen i de 3'/2 time, den varede.
I det fin e vejr kunne en del af serveringen foregå udendørs,
mest øl og vand, mens den øvrige servering h o ld t til I regio
nerne m æ rm ere køkkenet. Varme nystegte hakkebøffer med
spejlæ g blev en væ ldig succes og blev da også to ta lt udsolgt.
S øndag aften kunne vi konstatere, at amatørstævnet, det tredie
i ræ kken, blev vellykket.
K ursu s.

I vintersæ sonen afh o ld e r vi som sæ dvanlig m orsekursus tirs 
dag og torsdag aften, og vi håber, at der også bliver tilstræ k
kelig tils lu tn in g til et m orsekursus fo r viderekom ne lørdag.
S idstnæ vnte kursus stiler mod speed 120. Onsdag aften bliver
de r tekn isk kursus fo r prøven til D-licens. Nærmere i OZ fo r
august.
P rogram :

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ8RU, Rubæ k Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1AJL, John Brask Sørensen, Strandvæ nget 24,
2100 København 0 , tlf. (01) 29 55 10.
Postadr.: P ostbox 14, DK-2650 Hvidovre.
G iro: 6 28 29 11, E.D.R., Hvidovre.
En god sæson er sluttet, og det kunne vel ikke ske bedre end
med vo rt besøg på elektronikcentralen.
Først en fy ld ig o rie ntering om centralens arbejde, mens vi
nod en kop kaffe (te) og dejlige kaloriefyldte basser. Derpå
ru n d visn in g under kyndig vejledning. Hvad vi så, vil det fylde
fo r m eget at beskrive her, men mon ikke nogle amatørers tro på
OZ JULI 1978

Vi har åbent hver mandag aften i som m ertiden. Første normale
m ødeaften i sæ sonen bliver 14. august med klubaften. - De
sæ rlige arrangem enter under italienernes besøg beretter ud
valget om nedenfor.
73 - p.b.v. OZ1SZ. sekr.
N yt om S .T .A . 78.

Nu næ rm er tiden sig, hvor vores italienske radioam atørvenner
kom m er. For kom iteen begynder det at lysne med hensyn til a r
rangem entets udførelse.
B akken har endelig givet tilsagn om at komme derud. M ili
tæ ret har ligeledes givet tilsagn om lån af et hospitalstelt,
4 ,8 x15,2 m. Det vil kunne opstilles um iddelbart inden fo r Dronn ing epo rten (porten fra parkeringspladsen).
Vi har den 12. ju n i haft møde med Arne S tinus fra UNICEFkom iteen, og de sidste (næstsidste) praktiske gøremål blev lagt
i faste rammer. Med til mødet var også journalist Susanne
N eergard, ansat hos UNICEF. Hun vil frem over repræsentere
UNICEF ove rfor arrangem entet, og sam tidig være bindeled til
presse, radio og TV.
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Foruden Bakke-arrangem entet har vi lagt et forelø b ig t pro
gram fo r de ital./d anske radioam atører:
Den 29. ju li kl. 16,00: A fhentning af italienerne i Rodby Havn af
danske radioam atører sam t indkvartering i Helsingør og Ros
kilde.
Den 30. ju n i: Reception på Bakken af EDR.
Den 1. august kl. 19,30: Ital. radioam atører på besøg i Hvidovre
afd eling.
Den 3. e lle r 4. august kl. 20,00: Puncheaften fo r ital./danske
radioam atører i R adioam atørernes Hus, Theklavej 26.
Den 5. august kl. 11,00: Fodboldkam p fo r ital./danske radio
am atører på banen til Danm arks Højskole fo r Legemsøvelser,
N ørrealle 55. Kampen optages på videobånd. OZ1CGP, Ib er
a rrang ø r og OZ8OQ, Jørgen er kam pleder. Bagefter bliver der
m ulig hed fo r en svøm m etur i svømmehallen samme sted.
S and synligvis bliver der flere program punkter. Bl.a. vil
UNICEF’s jo u rn a lis t prøve at få accept på en reception fo r ita l./
danske radioam atører på Lyngby Rådhus, andre spæ ndende
»ting og sager« er også under opsejling, men vl kan endnu ikke
he lt kon kret sige noget derom .
D erfor o p fo rd re r vi interesserede i at lytte til »amatørnyt«
over S øborg-repeateren torsdag den 27. juli, hvor det sidste
nye vil blive meddelt.
Husk at U NICEF-arrangem entet kører i perioden 29. ju li til 9.
august. - Mød op på Bakken. Du skal være meget velkom men,
enten du kom m er og giver en hjæ lpende hånd elle r/o g blot
kom m er fo r en hyggestund.
På S.T.A. 78 kom iteens vegne
OZ1CID, Hanne, tlf. (01) 78 44 87.

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

KREDS

3

BORNHOLM
C all: OZ4EDR
K lubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19.30: Klubaften. Søndage 11-12: Drop in.
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, Voldgade 41,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ2DZ, Alex Mogensen, Østerled 91,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 18 16.
Kass.: Johnny Lund, Paradisgade 21,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 31 90.

A fd e lin g e n h o ld t ord in æ r generalforsam ling tirsdag den 18.
ap ril 1978 i klubhuset.
OZ4KA blev va lg t til dirig ent. OZ1ARR berettede om aktivi
teter i det forgan gne år. OZ4PM frem lagde regnskab og Johny
blev valgt til kasserer idet OZ4PM ikke m odtog genvalg. OZ2DZ genvalgt. OZ4DZ og OZ4GF genvalgt bestyrelsessuppl.
OZ4KA og OZ4CF genvalgt som revisor og revisorsuppleant.
Poul og Johny blev valgt ind i festudvalget. OZ4PM fortsæ tter
som B .l.A. manager.
P rogram :

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

KREDS

I. au gust: VHF-test.
8. august: K largø ring af radiogrej til Chr. 0 tur.
I I . , 12. og 13. august: Den årlige tu r til Chr. 0 , der dog er
ud vid et med 1 dag. Så skulle der være gode chancer fo r en
ko n ta kt med vores »Special call«, OZ4CHR.
Vy 73 de OZ2DZ, Alex.

HELSINGØR

ØSTBORNHOLM

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

HILLERØD

Call: OZ4HAM.
K lubhus: »CQ«, R osenørnsallé 2, Østermarle.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4OW, Kjeld Nielsen, Årsbal leby 34,3700 Rønne,
tlf. (03) 99 84 06.
Sekr.: OZ2QZ, Carsten Reker Hansen, Hovedgaden 41,
Nyker, 3700 Rønne, tlf. (03) 96 30 82.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Arsballevej 48, 3700 Rønne,
tlf. (03) 99 91 77.

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

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

I a n le dnin g af K um bel-»citatet« i OZ maj 1978, side 247:
Den, der skriver af så slet,
sku' skamme sig alvorligt.
Kum pel d ig te r v irk 'lig ikke
sine gru k så dårligt.
Med ve n lig hilsen fra en lejlighedsvis læser
Palle Juul.
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HOLBÆK
Lokale: Kæ lderen under Østre Skole, Holbæk.
Fmd.: OZ1CTX, S tig Hansen, Heilnedalsvej 20, 4300 Holbæk,
tlf. (03) 43 38 88.
Sekr.: OZ2XC, H enrik C hristiansen, Østrehavnevej 5, 2. tv.,
4300 Holbæ k.
OZ JULI 1978

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

Der skulle efter beregningerne foregå Ildt byggeri på væ rk
stedet, og H F’en skulle jo gerne holdes varm. På 2 meter skulle
vi også gerne lade vores call blive hørt en gang Imellem.
Til sidst vil jeg ønske klubbens m edlem m er en god som m er
ferie.
Vy 73 de OZ3WD, Jens.

KORSØR

ODSHERRED

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

Lokale: G rundtvigsskolen, G rundtvigsvej 12,
4500 N ykøbing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, O tto Kragh, N ordstrandsvej 14.
4500 Nykøbing Sj., tlf. (03) 41 17 11.
Sekr.: OZ1CRL, Jørgen D udahl-Lasson, »Skillerhuset«,
S trandhusene, 4500 N ykøbing Sj.
Kass.: OZ-DR 1583, Ebbe Jacobsen, Østre Lyngvej 63,
4500 N ykøbing Sj.

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: B ogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, B ogfinkevej 7, Kraghave.
4800 N ykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Brøderup,
4733 Tappernøje.
Kass.: OZ1DTS. Jan Poulsen, Klodskov, 4800 Nykøbing Fl.
A fd. g iro k o n to : 6 25 98 55.
M andag den 22. maj afholdtes den årlige generalforsam ling I ro
og orden.
På valg var sekretæ ren OZ1CUY, Hans, som blev afløst af
OZ8NZ, Ole, og til bestyrelsen blev valgt OZ1DSY, Tommy i
stedet fo r OZ4BE, Bent Erik.
Kursus til s k riftlig prøve »A-prøve« og m orsekursus vil blive
startet i efteråret, hvis der er tilstræ kkelig tilslu tn in g . Interes
serede bedes henvende sig til OZ5GF, Leif allerede nu. Dato fo r
start af kurser vil frem kom m e senere.
Der er ikke noget mode i ju li og august, så bestyrelsen ønsker
herm ed en god ferie til alle.
Program fo r septem ber vil kom me senere, men reserver den
18. septem ber.
Vy 73 de OZ8NZ, Ole.

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

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gam le skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ8VN, Vagn Nielsen, Aderupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ3WD, Jens Nielsen, S m idstrupvej 11,
4733 Tappernøje.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.
Den 20. maj havde vl besøg af vore tyske venner fra Lübeck og
Travem ünde, og vi havde et m æ gtigt gilde om aftenen.
Frem til den 15. august er der ikke fastlagt noget program.
Men der foregå r jo altid noget alligevel, så det er jo ingen un d
skyldnin g fo r at blive væk.
OZ JULI 1978

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
Logbog, format A4 med spiral, pr. stk........................
8,00 kr.
10 stk..............................................................................
75,00 kr.
5,50 kr.
Contest log, format A4 med heftning, pr. stk.............
10 stk..............................................................................
50,00 kr.
The Radio Amateur's World Map
(Verdenskort i 4 farver), format 70x100 cm i
Azimutalprojektion, pr. stk.......................................
27,50 kr.
10 stk.............................................................................. 240,00 kr.
EDR T-shirts, gul med sort emblem .........................
25,00 kr.
(Bestil størrelse, 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 køb af 10 eller 25 stk.)
E m b le m e r..................................................................... 10,00 kr.
QSO-instruktionshefte ...............................................
3,50 kr.
EDR's forretningsfører 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.

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

I

Den 11. maj fik afdelingens medlem m er og gæster påny en stor
oplevelse, nem lig OZ9O U, Herbert, som foredragsholder.
Første afsnit, generelt om Latinam erika, dette farvestrålende
k o n tin e n t med dets lige så levende og farvestrålende be folk
ning. En virke lig interessant og underholdende beretning, som
blev a fb ru d t a d skillige gange af bifald og klapsalver, bl.a. da en
re vulutlon i A rgentina blev beskrevet.
A nde t afsn it om handlede amatørbevæ gelsen. - Hvorledes
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man o p når at blive llcenseret am atør samt radioam atørernes
be tydning fo r kom m unikationen i et kontinent, som jæ vnligt er
hæ rget af en voldsom natur, skybrud, jordskæ lv o.lign. Fore
draget blev a fslu ttet med en malende beskrivelse af k lu b 
a ktivite ten i de større byer. Foredraget blev understøttet af en
del m ateriale, som var indhentet under Herberts rejser. - der
var Q T H -lister fo r det meste af Latinam erika med festlige re
klam er: »I re tning af Deres antenne er der altid flyforbindelse,
A erolineas A rgentinas (QRV)«, eller »De træ ffer afgørelsen,
fortjene sten er sikret fo r kilocycles - kom til QTH of Bank of
B oston, vi er QRV til at tage os af deres bankproblem er. Vi taler
Deres sprog på alle bånd uden QRM. Derfor lad XYL være XYL
og kør en QSO med os, det er på tide at lade Deres udgangstrin«. Q TH -liste fo r Peru på forsiden: »Til tjeneste fo r fæ dre
landet og menneskeheden«, på hver side var der nederst påført
en sentens som skal højne m oralen hos læseren, f.eks.: »En
ra dioam atø r skal altid være høflig, en radioam atør skal altid
være en gentlem an, en radioam atør skal være kortfattet og
præ cic i sine m eddelelser, en radioam atør undgår d å rlig t og
vu lg æ rt sprog, en m ikro fon er ikke en talerstol, k o n troller dit
tem perem ent, sprog og opførsel«. Man havde også praktiseret
at forsyne Q TH -llsterne med fotos af licensindehaverne - det
går nok ikke her I landet, jeg tæ nker ikke på nogen specielt.
Foredraget blev afslu ttet af to rejsefilm - en fra Sao Poulo,
hvor H erbert med kameraet havde fu lg t to dejlige YL's gennem
det m yldrende b y b ille d e -d e n anden film »sejle op ad åen«, en
m eget s to r å. - det blev også nævnt, at de argentinske amatører
havde deres egen »hymne«.

Husker du vedtagelsen på RM mødet I Odense:
Brug a f 145.850 og 145.900 er ikke i overens
stem m else m ed god amatørånd.

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

Vi havde som sæ dvanlig en hyggelig aften den 24. maj, hvor vi
h o ld t a fslu tninge n på forårssæ sonen.
Vi sam ler kyllinge rne igen og tager fat på en frisk den 6.
septem ber.
Tak fo r den fø rste del af året og på gensyn.
P.b.v. - vy 73 de OZ1BDQ.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ6MI. Per M. Andersen,
Kirkegyden 4, Avnslev,
5800 Nyborg,
tlf. (09) 36 17 99

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kæ lderen, Holms Allé 17.
Mode: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 N yborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg,
tlf. (09) 31 31 18.
Kass.- Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg,
Afd. g iro ko n to : 5 04 87 53.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: V esterbro 90 (indgang fra Roersvej).
Møde: H vor intet andet anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ7IV, Helge Tietgen Lillevang, Lundekæ rsvej 64,
5681 B ellinge, tlf. (09) 96 19 89.
K o n tin g e n t er kr. 50,00 pr. halvår.
P e n sio n istko n tin g e n t er kr. 20,00 pr. halvår.
S o m m e rfe rie .

Ja, som m erferien er jo i fu ld gang fo r de fleste af os, og afde
linge n ho ld er jo som bekendt også ferie i denne tid.
O nsdag den 14. ju n i h o ld t den nye bestyrelse sit første møde,
hvo r vi lige skulle fø le hinanden lidt på »tænderne«, så vi
fre m o ve r kunne fin d e frem til den linje, som vi mener er den
rig tig e - en linie med g o d t hum ør og bedre kendskab til hinan
den, så vi alle knyttes endnu stæ rkere sammen i vor fæ lles
interesse - radio og kam meratskab.
EDR’s Odense afdeling har nu fået sammensat følgende
bestyrelse: Form and: OZ7IV, Helge Tietgen Lillevang (adresse
ovenfor). Kasserer: OZ1BLZ, Poul A. Jensen, Rylevej 8, Oden
se, tlf. (09) 11 41 69. Sekretæ r: OZ3QY, Jan Pedersen, T ellerupvej 44, 5591 Gelsted, tlf. (09) 49 15 16. Bestyrelsesmedlemmer:
OZ5Y, Hans Lykke Jensen - OZ4ZV, Frode 0 . Bentsen - OZ3RC,
H. Bro-N ielsen.
R eg n v ejr.

Ja, skulle som m ervejret tro ds alt svigte os, så vi fik silende
regn, så m ist Ikke modet, men læg hovedet i blød, det kunne jo
være, at du netop havde en lille god ide, som bestyrelsen kunne
arbejde videre med.
Husk - ingen fo re n in g er bedre end dens medlemmer, så vi
venter spæ ndt på en reaktion fra medlemmerne.
Vy 73 de OZ7IV, Helge.

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

Lokale: Rantzausm indevej 196-198.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 R udkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli M ichelsen, S im m erbølle Kirkevej 4,
5900 R udkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CIC, Bent Nielsen, Kukkervæ nget 11, Thurø
5700 Svendborg, tlf. (09) 20 50 37.
OZ JULI 1978

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

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

ÅBENRÅ
HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
K lubhus: Den gam le brandstation, Dom kirkepladsen.
Møde: 4. onsdag I måneden kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AKA, Svend Hansen, S ønderbro 18, 6100 Haderslev,
tlf. (04) 52 52 54.
Kass.: OZ1AJW, Carl H enning Hansen, Galsted Mark,
6541 B revtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Sekr.: OZ1DHQ, Per W ellln, Frederlciavej 30,
7000 Fredericia, tlf. (05) 94 37 91.
A fd. g iro k o n to : 7 09 84 48.
O rd in æ r ge nera lforsa m ling blev afh o ld t på Thomashus Kro
den 24. maj. Der var m odt 16 medlemmer. OZ8IN blev valgt til
d irig e n t. Form andens beretning og regnskabet blev godkendt
uden kom m entarer. Der var ingen indkom ne forslag, men
u n der »eventuelt« var der livlig debat om lokaleproblem et.
E fter fo rs k e llig e indlæ g fra bl a OZ1AJW og OZ1ALI blev man
enige om , at bestyrelsen skulle arbejde videre med problem et
og bl.a. kontakte kom m unen.
A fd e lin g e n ho ld er som m erferie til lørdag den 9. september,
hvor vl starter med en fa m ilie udflu gt. Det er tanken at kore I bus
til »Tvindm øllen« og den danske ende af DC-forbindelsen til
N orge i Tjele ved V iborg. Nærmere oplysning i næste OZ.
Vy 73 de OZ1DHO, Per.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: S jellerupvej 30, N ordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ. Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 N ord borg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCY. B irger Knudsen, Snerlevej 4, Havnbjerg,
6430 N ordborg.
Kass.: OZ5WV, C hresten Bonde, Turøvej 17, 6430 N ordborg.

Call: OZ6ARC.
Lokale: K lubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1CLI, Hans M elchertsen, Æ rholm 16.
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 30 19.
Sekr.: OZ1ALK, Ole Chr. Poulsen, Grønningen 62,
6230 Rødekro, tlf. (04) 66 23 21.
Kass.: OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 00 23.
K lubm ode: I som m erhalvåret afholdes klubm ode fø rstkom 
m ende torsdag efter at OZ er kommet.

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

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skram s Gade 9, Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjæ rbro, Jagtvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ5O H, Ole Gram. Lodsvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 64 12.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvæ nget 30, Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: P ostboks 94, 6700 Esbjerg.
O nsdagsm ødeaftenerne fortsæ tter sommeren Igennem uden
e g e n tlig t program . Hvis noget spæ ndende dukker op, vil der
blive varskoet på repeaternyt tirsdag aften kl. 19,00.
Vy 73 de OZ5QH. Ole.

A fdeling en h o ld er som m erferie til den 17. august.
Vy 73 de OZ1CCY, Birger.

SØNDERBORG
Lokale: S ønderborg Teknikum .
Fmd.: OZ8DS. Erich Hansen, Fr. Christiansvej 3,
6440 A ugustenborg, tl. (04) 47 16 85
Kass.: OZ1DYQ, Hans Henrik M ørkehøj, Pllevænget 1,
6400 S ønderborg, tlf. (04) 42 55 98.
Sekr.: OZ6AQ, Hans W erner Carlsen, Sejrsvej 94, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 21 90.
R æ vejagterne den 21. maj og 5. ju n i blev vundet af h.h.v.
OZ6AQ og OZ1BFV.
I ju li måned er der ingen klubaktiviteter.
P rogram :

8. au gust kl. 19,30: Hyggeaften.
13. august kl. 10,00: Rævejagt i Sønderskoven.
22. au gust kl. 19,30: O scilloscopet. VI laver små måleøvelser
(OZ8DS).
l/y 73 de OZ 6AQ. Werner.
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GIVE OG OMEGN
C all: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
M ode: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR. Jørn C hristiansen, Præstevænget 39,
7323 Give, tlf. (05) 73 22 38.
Sekr.: OZ1CWM, Knud Pedersen, Østre villavej 8, Givskud,
7300 Jelling , tlf. (05) 73 00 72.
Kass.: OZ1CTC, Knud Teglgård, Højmarksvej 3, 7330 Brande.
Vi starter på en fris k efter ferien torsdag den 10. august. - Der
vil væ re m ulig hed fo r a t starte teknisk- og CW :kursus i a fd elin
gen, hvis der er rim elig tils lu tn in g . Så kære venner, ud af
busken, lad os få et par pæne hold I denne sæson.
Det er også på tide at planlæ gge efterårets og vinterens
ø vrige aktiviteter, hvad med byggeprojekt, afdelingsfest o.s.v.?
Jeg vil o p fo rd re alle medlem m er til at komme frem med ideer
og tan ker til gavn fo r foreningen, så vi får en spæ ndende og
ve llykket sæson.
Vy 73 de OZ1CWM. Knud.
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HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Set. Jorgens Bakke 9, Holstebro.
Møde: Hver onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1DPQ, K ristian Handgård, Poppelallé 53,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 06 35.
A fd e lin g e n havde den 26. april besøg af OZ1BP, som fortalte
om byg ning af HF-m odtagere. Vi s ig e rta k fo re n god og lærerig
aften.
Den 25. maj havde vl besøg af M aritim E lektronik fra Struer,
der fo rta lte om p rin tfre m s tillin g . Det blev besluttet, at den
praktiske side af denne sag skulle tages op onsdag den 23.
august.
H olstebro E lektro nik var der samme aften fo r at dem onstrere
am atørgrej. Klubben fik udleveret brochurem ateriale samt
p ris lis te r med m eget fordelag tige tilb u d til afdelingens med
lem m er.
lø vrig t er det som m erferietid, og der er ingen sæ rlige aktivi
teter i ju li m åned. - A ugust num m eret vil bringe mere om efter
som m erens aktiviteter.
Vy 73 de OZ1CFP.

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: B redgade 24A.
Møde: O nsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, Rødtjornvej 30.
7400 H erning, tlf. (07) 12 71 26.
Sekr.: OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Marievej 4, Lind,
7400 H erning, tlf. (07) 12 55 91.
Kass.: OZ2DJ, Ole Damsgaard. Nyvang 10A, 7430 Ikast.
Der er ikke sæ rlige aktivite te r i denne måned, men du er a llig e 
vel velkom m en til at møde op og give d it bidrag til en hyggelig
QSO, e lle r måske Ildt hjæ lp til en »novlse«, der bliver sikkert
brug fo rd e n . - Iblandt de 30, der har bestået licensprøven, er 6
Y L's, vi ønsker tillykke.
A lle i H erning afdelingen ønskes en god som merferie.
Vy 73 de OZ6KV, Keld.

E fter licensprøven i maj er der kom m et 2 nye am atører i afde
lingen. Vi ønsker OZ1EPI, Egon og OZ4ZU, Johannes tillykke
og velkom m en i æ teren. De nylicenserede takker herigennem
Instruktø rerne OZ6OC, Ruben og OZ1BGH, Henry og Poul, der
på s k ift har undervist i det tekniske stof.
Vy 73 de OZ4HY, Johnny.

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

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

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

HURUP

FREDERICIA

Call: OZ5THY.
Lokale: Lind alsm ind e skole, Vestervig.
Møde: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Klosterm øllevej 32,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ1AOH, Steen L. Andersen, Vestergade 41,
7770 V estervig, tlf. (07) 94 11 42.
Kass.: OZ9PK, Søren Erik Nielsen, B rydbjergvej 4,
7755 Bedsted, Thy, tlf. (07) 94 51 80.

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

A fdeling en h o ld er som m erferie og starter friske og veloplagte
op igen torsdag den 3. august.
Vy 73 de OZ1AOH. Steen.

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

Bestyrelsen ønsker alle en god som m erferie. Vi mødes igen
den 9. og 10. septem ber ved udstillin gen på Restaurant Hannerup. Sé næ rm ere I 0 2 fo r august.
Vy 73 de OZ-DR 1766.

GRENÅ
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
M ode: Torsdag i de ulige uger.
Fmd.: OZ8KU, C harly Andersen, Nørrevangsvej 1, Rlmsø,
8500 Grenå, tlf. (06) 38 74 66.
OZ JUL11978

HORSENS

VIBORG

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

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

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

Call: OZ2EDR.
K lubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. g iro ko n to : 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV, Orla Petersen, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg.
tlf. (06) 92 83 73.
Sekr.: OZ1AHB, Frank Sørensen, Rosenparken 26, 8464
Galten, tlf. (06)94 39 31.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, Gudrunsvej 24,
8220 B rabrand.
Afd. g iro ko n to : 3 09 19 29.
P rogram :

RANDERS
Call. OZ7RD.
Lokale: Det gamle V andtårn, Hobrovej.
Møde: O nsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4WS, Jørgen Løkke Sørensen, Rensdyrvej 37,
8900 Randers, tlf. (06) 43 81 82.
Sekr.: OZ3PJ. Poul R. Jensen, Klintevej 8, 8900 Randers,
tlf. (06) 42 00 48.
Kass.: OZ1ATQ, Jul Dørr, Radmans Boulevard 9, 8900
Randers, tlf. (06) 43 36 03.
Afd. postadresse: P ostbox 351, 8900 Randers,
Afd. g iro k o n to nr.: 2 14 61 69.
B usturen til Tvind M ølle gik over al forventning. Vejret var d e j
lig t med højt solskin og rige lig plads i bussen - det var en stor
bus, vi havde lejet.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med et arrangem ent i fo r
bind else med Randers Festuge, der afholdes i august måned.
VI deltager med en stand I Randers Kulturhus, der viser »den
arbejdende radioam atør«.
Vi ønsker alle vore medlem m er en rigtig god ferle.
Vy 73 de OZ3PJ, Poul.

M andag den 17. ju li kl. 20,00: Byggeaften.
T irsdag den 18. ju li kl. 20,00: Korejagt. Træn. SØ. 4VW /Uffe.
T orsdag den 20. ju li kl. 20,00: Klubaften.
M andag den 24. ju li kl. 20,00: Byggeaften.
T irsdag den 25. ju li kl. 20,00: Gåjagt. Træn. Risskov. 7VP/7GX.
Torsdag den 27. ju li kl. 20,00: Klubaften.
Mandag den 31. ju li kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 1. a ugust kl. 20,00: Kørejagt. Træn. SO. 1BSK/1EN.
Torsdag den 3. august kl. 20,00: A uktion. Vi starter efter ferien
med alle tid e rs auktion, så gem nogle af feriepengene og kom
og lav nogle sæ rdeles fin e røverkøb, der er masser af gode
tilb u d .
Mandag den 7. august kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 8. august kl. 20,00: Gåjagt. Turn. V. Risskov.
8CY/1AXX.
Torsdag den 10. august kl. 20,00: HF-aften. Se næ rmere I XQTH, august.
Mandag den 14. august kl. 20,00: Byggeaften.
T irsdag den 15. august kl. 20,00: Kørejagt. Turn. V. SØ.
4V W /U ffe.
Det oplyses hermed, at OZ2EDR fo r frem tiden deltager I
testerne den fø rste tirsdag i hver måned. Så kom og vær med.
Vy 73 de OZ1AHB. Frank.

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ7XC. Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 S ilke borg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ7DH. Erik Dahl, Jeppe Åkjærsvej 12,
8600 S ilke borg, tlf. (06) 82 98 04.
Kass.: OZ9RK. Jørn Jensen, Pedersmindevej 1,
V irklund , 8600 S ilkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. g iro k o n to : 9 21 18 88.

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæ m ningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8XW. Flem m ing Hessel. Knud Rasmussensvej 4,
7100 Vejle. tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ-DR 1903, Leo Sørensen, Moldevej 11,
7100 Vejle. tlf. (05) 83 03 56.
Kass.: OZ6DW. Niels Erik Dahl, Svendsgade 64, 7100 Vejle.
OZ JUL11978

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

9

FREDERIKSHAVN
C all: OZ6EVA.
Lokale: H jørringvej 64.
M ode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT, B jarne Andersen, Skræ ddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP, H ugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, M orris Christensen, Overlæge Ottosensvej 7,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.
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HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: P ensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE, Peder Jeppesen. Narfesvej 8, 9800 Hjørring,
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVI, Jørn Baand, GI. Hlrtshalsvej 32, Vidstrup, 9800
H jørring.
Kass.: OZ5DV, Ejner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jørring, tlf. (08) 92 74 01.
Afd. g iro k o n to : 6 23 99 27.
Til den ekstraordinæ re generalforsam ling var der mødt 15
m edlem m er sam t bestyrelsen, og man begyndte generalfor
sam lingen med valg af d irig ent, som blev OZ1BYC, Alex, der
konstaterede at generalforsam lingen var lovligt indvarslet.
Man g ik de refte r over til valg af bestyrelse, som fik følgende
resultat: OZ9JE, Jeppe - OZ5DV, Ejner - OZ1CVI, Jørn OZ1CVK, V agner - OZ1DJN, Poul samt suppleanter OZ1CAE,
Bo og OZ1DIE, Bent, Der var indkom m et et forslag til vedtæ gts
æ ndrin g fra OZ1AT, Anders, som blev vedtaget med stort
flertal.
Bestyrelsen konstituerede sig tirsdag den 6. juni. Formand
OZ9JE, Jeppe. Sekretæ r OZ1CVI, Jørn. Kasserer OZ5DV, Einer
og bestyrelsesm edlem m er OZ1CVK, Vagner samt OZ1DJN,
Poul.
God som m erferie og på gensyn i afdelingens lokaler tirsdag
den 12. septem ber kl. 20.
Vy 73 de OZ1CVI, Jørn.

HOBRO
Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlbyvej 4, Hobro.
Møde: Hver m andag kl. 18,30-19,00CW -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 H obro, tlf. (08) 54 41 06.
Kass.: OZ6ZY, Tage Pedersen, Vester A lle 13, 9500 Hobro,
tlf. (08) 52 28 71.

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ4HD, Harry Damgaard, V. Havn. 9990 Skagen,
tlf. (08) 44 23 70.
Sekr.: OZ8CB, Carl Bæhr, Markvej 108, 9990 Skagen,
tlf. (08) 44 49 29.
Kass.: OZ3NG, Jens Jørgen Bindslev, Ryttervej 42,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 58.

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
K lubhus: Forchham m ersvej 11, 9000 Å lborg.
Møde: O nsdag 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 Lind holt, Svenstrupvej 45,
9230 S venstrup J., tlf. (08) 19 10 96.
Afd. g iro k o n to : 5 44 47 99.
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P rogram :

S om m erferie til vi starter onsdag den 16. august med klu b 
a fte n .- H v is ikke du kan find e på noget at lave de sidste dage af
ferien, kan du jo passende få ræ vemodtageren op på mæ r
kerne, de r e r jo S tore N ordjydske Rævejagt i week-enden den
19.-20. august og danm arksm esterskab den 16. og 17. septem 
ber.
Vy 73 de OZ1BQQ, Bent.

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

Læsernes mening . . .
Uden at tage s tillin g i sagen »OZ6WR contra OZ7IS« (hvem kan
fo rø v rig t det?), fin d e r jeg redaktionens (OZ6PN) bem æ rknin
ger i OZ ju n i 1978 + OZ's forside sæ rdeles usm agelig og
upassende. Sådan en opførsel fra OZ6PN’s side hører i følge
ham selv hjem m e hos 11-meter folkene. Så de rfor kan OZ6PN
regne mig fo r forhenvæ rende medlem af EDR, sålænge han
sid d e r i redaktø rstolen. M in udm elding tilg å r Grethe sam tidig
med afsendelsen af dette brev til OZ6PN, og jeg opfordrer
an dre til at m elde sig ud af EDR, sålæ nge OZ6PN svæ rter løs på
O Z ’s sider. - 1 ) Tæ nk, at OZ skal b ru g e s til at latterliggøre m ed
lem m erne. - 2) OZ6PN, køb dig en Walkie.
OZ9LP, Per Grumløse.

Kan man ikke lide lugten i bageriet, må man gå ud i mellageret,
resonerer vo rt tid lig e re medlem, men det må dog være mere
rig tig t at blive i bageriet og søge at få lufte t ud, hvis man ikke er
tilfre d s med ting enes tilstand.
OZ7IS er iø vrig t en person med megen lune og har sikkert
m oret sig ligeså meget, som en del andre medlemm er har givet
u d tryk fo r over det billede, han havde tilsend t redaktionen til fri
afbenyttelse.
Hvis nogen skulle blive fornæ rm et over billedet, kunne det
m åske være en anden næ ringsdrivende, idet OZ7IS som be
ken dt også sæ lger river.
Forresten, hvad skulle jeg med en w a lk ie -je g kan godt nøjes
med O Z’s læserbreve.
OZ6PN.

73.

R edaktøren af S W L-spalten efterlyser I OZ fo r ju n i oprindelsen
til 73, best regards, altså på dansk: De venligste hilsener. 73 stam m er fra am erikansk landlinietelegraf i gammel tid og
var et kodetal med denne betydning ved telegram m ets afslu t
n in g og blev altså overtaget af radioam atørerne.
På den ba ggru nd ser man det lidt m eningsløse i det meget
an vendte »best 73s«. Best turde altså være o verflødigt. Og 73si
fle rta l, ja, man un derskriver jo ikke et brev flere gange med »de
ven lig ste hilsener«. Derfor:
73, OZ1SZ.
OZ JULI 1978

