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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR -

VALGET 1978
Selv efter OZ3BC’s opfordring i OZ, om at stemme og bruge 
den i OZ indlagte stemmeseddel, kom der kun 1371 sedler 
ind. Hvad kan det nu betyde? Er EDR’s medlemmer tilfredse 
med arbejdet som det er eller er informationen om arbejdet 
ikke god nok? Vi vedtog sidste år at flytte afstemningen en 
måned frem så den ikke kom lige før sommerferien, men det 
hjalp altså ikke, hvorfor?

Det første vi skal se på er nok kredsmedlemsmøderne som 
afholdes før valget, altså opstillingsmøderne i de 9 kredse. 
T ilslutningen til disse møder har været meget beskedne, sam
tid ig  med at der ikke var megen villighed til at lade sig opstille 
som kandidater til repræsentantskabet, for slet ikke at tale om 
opstilling  til hovedbestyrelsen eller formand.

Flere kredse har slet ikke suppleanter til hovedbestyrelsen, 
hvilket betyder, at såfremt et HB-medlem flytter fra kredsen er 
der slet ingen til at varetage EDR's og medlemmernes inter
esse. (Dette vil HB dog i år prøve at råde bod på ved en ved
tægtsændring). Men en tak skal lyde til de som påtager sig ar
bejdet, et arbejde som ikke altid er lige let at gennemføre. Der 
er jo i år et par store arrangementer som EDR er meget tak
nemmelige fo r at de afdelinger i områderne har sluttet sig 
sammen om, lad det ikke blive ved det, EDR vil hjælpe, så 
langt vor økonomi rækker. Må jeg til slut takke de som stemte 
på formanden, selv om jeg jo var blevet, uanset stemmetal, 
men det luner når så mange bakker een op.

Hovedbestyrelsen fortsætter altså et år i uændret form, jeg 
håber, vi kan få nogle gode resultater ud af samarbejdet.

OZ5RO, Ove Blavnsfeldt 
Formand
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TR 2300 
80 KANALER BÆRBAR 2 meter

Pris lev. september
•  144-146 80 kanaler + 1 AUX kanal.
•  600 kHz spacing.
•  1750 Hz opkald.
•  Output 1 W.
•  Følsomhed bedre end 0,4juV for 20 dB quieting.
•  Tilbehør: Mikrofon, lader, skulderstrop, DC ledning og 

engelsk manual.

WERNER RADIO ■ OTTERUP “  (09) 82 33 33 ■ o z s b w
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SSTV videokamera »4000«
Af OZ2LW, Leif Lundskov, Valmuevej 12, 8382 Hinnerup.

SSTV videokamera »4000-.

Dette kamera er tænkt som forsats til de to tid li
gere beskrevne scanomsættere, lit. 1 og 2.

Grundstammen er B&O's velkendte videoka
mera >>4000«, der forlængst har bevist sin fo r
træ ffelighed blandt SSTV-amatører, men des
værre ikke mere produceres hos Bang & Olufsen. 
Det er dog en trøst, at det har vist sig særdeles let 
at efterbygge. I øjeblikket kører mindst 4 hjem
mebyggede kameraer af denne type.

Ved forespørgsel hos den tidligere producent 
oplystes, at vidiconrør - afbøjningsspoler og 
transform atorer stadig lagerføres. Der skulle så
ledes ikke være nogen væsentlig hindring for at 
bygge sig et kamera.

Det kan ved første øjekast virke afskrækkende 
at gå igang med en konstruktion, der ligger så 
langt fra det, vi ellers som amatører sidder og

hygger os med. Ved nærmere eftersyn viser det 
sig dog, at mange af kredsløbene er velkendte og 
til vort brug heldigvis også ret ukritiske.

Under gennemgangen af diagrammet har jeg 
støttet mig til servicemanualen, der efter mit 
skøn giveren udmærket beskrivelse af de enkelte 
trins funktion. Oscilloscopkurverne er dog fra 
det her beskrevne kamera.

De væsentligste funktionsmæssige ændringer 
ligger i kameraets billedoscillator. Oprindelig 
kører den med en billedfrekvens på 50 Hz, men 
skal fo r at kunne anvendes til SSTV ændres til 
16 2/ 3 Hz.

Af transistorer kan bruges næsten hvad som 
helst, der måtte ligge i rodeskuffen. De øvrige 
komponenter må, fo r at kunne få plads på prin
tene, være af miniaturetyperne. Desuden skal

OZ AUGUST 1978 387



DC -res to ring

FIG 1

HF ju s te r in g

100 p

47 jj 
16V

Hj aetpepulser 
t i I DC restoring

Fig. 1.
Diagram over video, b lanking- og ALC-kredsløb.

nævnes, at det vil være nødvendigt at have ad
gang til et oscilloscop med DC-indgang for at 
kunne opjustere kameraet.

Videoforstæ rker.
Fieldeffekttransistoren, der er anvendt som før
ste trin  i videoforstærkeren, har en relativt høj 
indgangsimpedans og lavt støjtal, og er vel den 
eneste kritiske komponent i kameraet. Som det 
ses, føres der lidt signal tilbage til gaten, hvorved 
impedansen sænkes ogfrekvenskarakteristikken 
forbedres.

De efterfølgende transistorer forstærker sig
nalet. Komponenterne omkring 1Q4 er til korrek
tion af frekvensgangen, de rfo r lavfrekvensområ
dets vedkommende, d.v.s. op til ca. 3 MHz juste
res med potmetret i 1Q4’s emitter.

For ikke at ødelægge den opnåede frekvens
korrektion kobles næste trin som emitterfølger, 
med mulighed fo r regulering af forstærkningen 
med gain potmeteret i emitteren af 1Q5.

For at lette den senere DC-genindsætning 
føres blankingpulserne til emitteren på 1Q7.

1Q10's em itter er lagt på basis af 1Q11, d.v.s. 
efter den sidste kondensator i videoforstærke
ren. Formålet er, at få genindført DC-kobling, så 
der kan etableres et veldefineret sortniveau.

Dette gøres ved at drive 1Q10 i mætning med 
liniesynkpulserne. Når disse pulser blandes med 
videosignalet fra 1Q9, kan DC-niveauet fastlæg
ges. Den relative placering justeres med potme
teret i spændingsdeleren i 1Q10's kollektor.

Synkroniseringsimpulserne, der kommer fra 
synkblanderne 2Q14 og 2Q15, henholdsvis bil-
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led- og liniesynk, føres ind på basis af 1Q12, der 
er koblet som emitterfølger og er udgangstran- 
sistor fo r det komplette videosignal.

FIG.3
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Fig. 3.
Kredsløbene fo r højspæ ndingsstrøm forsyning og zenerregu- 
lerede spæ ndinger med elektrostatisk focusering og beam- 
strøm s-justering.

Afbøjningskredsløb.
I modsætning til flere andre typer kameraer, er 
der i B&O »4000« en selvstændig oscillator til 
b iIledafbø jn ing. Dermed følger, at det er særde
les let at ændre den normale 50 Hz billedfrekvens 
til de 16 2/ 3 Hz, vi skal bruge.

Den vertikale oscillator er opbygget med tran
sistorerne 2Q9 og 2Q10. Frekvensen bestemmes 
af de to 6,8 (iF tantal elektrolytter sammen med 
modstandskomplekset i 2Q10’s emitter, hvoraf 
den ene er et trimpotmeter til variation af oscilla
torfrekvensen. Fastlåsning til nettet sker ved, at 
netfrekvensen føres fra transformatoren over en 
diode til emitteren af 2Q9.

For ikke at belaste oscillatoren med deraf fø l
gende forvræ ngning af savtakspændingen, er 
2Q8 en emitterfølger. Lidt af signalet er ført t i l
bage over en variabel modstand til linearisering 
af savtakspændingen. Samtidig kan man med 
potentiometeret i 2Q11 ’s emitter ændre amplitu
den og dermed billedhøjden. De efterfølgende 
transistorer sørger fo r forstærkning af signalet, 
samt ved modkobling fo r at øge temperaturstabi
liteten. Fra 2Q13’s emitter drives afbojnings- 
strømmen gennem lodret afbøjningsspole.

Linieoscillatorens transistorer 2Q3 og 2Q4 
frem bringer firkantimpulser med en bredde sva
rende til linieblankingen. Oscillatorens frekvens 
er g jo rt variabel med potmeteret -  vandret fre
kvens. Efter oscillatoren forstærkes impulserne 
og føres gennem udgangstrinet 2Q6 til vandret 
afbøjningsspole. I kollektoren på2Q6 er indskudt 
et potentiometer til indstilling af billedbredden. 
Diode-kondensator-modstandskomplekset ¡kol
lektoren lineariserer strømmen gennem linieaf- 
bøjningsspolen.

390

Fig. 4.
A fbø jn ingsprin t.
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Kom ponentplaceringstegning for afbojningsprint.
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Fig. 6.
Video og ALC-print.
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Blanking.
For at afbryde strålen i tilbageløbet på såvel linie, 
som billed, er der indført slukkekredsløb, såkaldt 
blanking. Katoden på vidiconrøret ligger i kollek- 
toren af 1Q17, der over en modstand har fat i den 
stabiliserede 260 volts spænding. Denne transis
to r er normalt drevet i mætning, men ved at mod
tage blankingpulserne fra linie- og billedblan- 
king kredsløbene, henholdsvis 2Q7 og 2Q8, luk
kes transistoren og hæver katode/G i potentialet 
så meget, at strålen slukkes.

Linieblankingpulsernes bredde er, som alle
rede tid ligere nævnt, fastlagt i linieoscillatoren, 
hvorimod billedblankingpulsernes bredde er

g jo rt variabel med po ten tiom etere t-lodre t blan- 
k ingbredde-m e llem  emitteren på2Q11 og 2Q7's 
basis.

Focusering.
Kameraet har 2 focuseringssystemer, henholds
vis et elektrostatisk og et magnetisk. Den elektro
statiske focusering indstilles med spændingen 
på gitrene 3 og 4 af focuseringspotmeteret på 
zenerprintet.

Focuseringsspolen, der er viklet uden på af- 
bøjningsspolerne, får tilfø rt strøm gennem en 
krafttransistor, stabiliseret af transistorerne 2Q1 
og 2Q2, der er koblede som differentialforstær-
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A fbo jn ingsprin t med 12 volts regulator og ensretter.

V ideoprint med bl.a. ALC-justering.

ker. Som referencespænding for opstillingen 
bruges kameraets regulerede 12 volts forsyning. 
Basis på 2Q1 føler på spændingen, der ligger 
over focuseringsspolen.Herved reguleres strøm
men i 4Q1 af kollektoren på 2Q1.

ALC.
I kameraet er indbygget en automatisk lyskon
trol, dette kredslob fødes fra videosignalet nær 
udgangen, forstæ rker det op gennem 1Q14, 
1Q13 og ensretter det. Den fremkomne jævn
spænding regulerer targetspændingen, med 
heraf følgende ændret følsomhed. (Højere tar-

getspænding giver øget følsomhed). -  ALC-ni- 
veauet kan indstilles med potmeteret -  ALC- 
justering.

Den herved opnåede regulering holder video
signalet indenfor +/-f- 3 dB. Med en lysændring 
fra 250 til 100.000 lux ved blænde 4.

Opjustering.
Foruden de viste oscilloscopkurver.der kan være 
rettesnor under kontrol af kameraets funktioner, 
er her en kort beskrivelse af kameraets opjuste
ring.

Det vil være tilrådeligt, inden der sættes spæn-
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A f b illede t skulle fremgå, dels den mekaniske opbygning, dels 
prin ternes p lacering. Videoprintet er anbragt foroven , afboj- 
n ingsprin te t under afbojningsspolen og zenerprintet (knapt 
syn lig ) under sidstnæ vnte print. Det ses endvidere, at spolen er 
ophæ ngt i nogle messingstænger, hvoraf en er forsynet med 
langgevind og knap til focusering.

'
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Fig. 10. 
Zener-print.
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ding på vidiconroret, at kontrollere afbøjnings- 
spændingerne. Forøvrigt kan flere af kredslø
bene kontrolleres uden, at røret er i soklen og 
uden, at target er tilsluttet.

Har man forsikret sig om, at spændingerne er 
tilstede, kan røret sættes i. Uden endnu at have 
forbundet target, tilsluttes et DC-koblet skop til 
videoudgangen. Sortniveaumeteret justeres så
ledes, at sortniveau ligger lidt over synktoppene. 
Derefter justeres med synkpotmeteret til synk- 
pulserne er 0,35 volt pp, og targetledningen 
monteres.

Drej BEAM-potmeteret til der kommer video 
over sortniveauet. Dette viser sig som »græs«. 
Drej lid t forb i max, hvorefter beam-justeringen er 
slut.

Anbring et billede med kraftige lodrette og 
vandrette streger foran kameraet i en passende 
afstand, f.eks. en halv meter. Ved at studere 
skopbilledet og samtidig dreje på linse, elektro
magnetisk og elektrostatisk focusering, vil der 
vise sig bedre og bedre modulation af videoen 
ved, at de sorte streger modulerer helt ned til 
sortniveau.

Juster sortniveau, så det er 0,05 volt over synk- 
pulserne.

Med GAlN-potmeteret justeres det komplette 
videosignal, d.v.s. synkpulser plus video til 1 volt 
PP-

For at opnå bedst mulig opløsning i billedet, er 
det nødvendigt med en efterjustering af såvel 
magnetisk som elektrostatisk focusering. Skulle 
der forekomme uro og striber i billedet, fjernes 
det ved at dreje vidiconrøret.

Er b illedet spejlvendt eller står på hovedet, ret
tes det ved at bytte om på ledningerne til afbøj- 
ningsspolerne.

En årsag til b illedforvræ ngning kan også være, 
at strømmen i focuseringsspolen har forkert 
polarisation. Dette ændres ligeledesved atvende 
tilledningerne.

På afbøjningsspolens bageste flange sidder et 
par ringe med »ører«, beregnet til centrering af 
billedet, så kameraet ikke »skeler«.

ALC justeringen stilles til et passende niveau. 
Hertil skal dog bemærkes, at jo lavere target- 
spænding, jo  nemmere er det at få jævn belys
ning på billederne.

En sidste finpudsning af opløsningen foreta
ges ved, at indstille peak-potmeteret i videofor
stærkeren til det mest detailrige billede uden

î
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O scilloscopkurver optaget fra det i artiklen beskrevne kamera. 
Numrene henfører til tilsvarende numre på diagrammerne. _ 
V svarer til 60 ms. _  H svarer til 64 ns.

såkaldt overshoot, d.v.s. ingen spring op i hvidt 
eller ned i sort, f.eks. omkring tekst.

Hvis linierne i SSTV-billedet »sejler« skyldes 
det m uligvis manglende synkronisering af kame
raets billedosciIlator med potentiometeret i 
2Q10’s emitter. En sidste justering er dels at få 
b illedet lineært og dels i det rette format på 
SSTV-monitoren. Dette gores ved at justere lod
ret linearitet, samt højde og bredde i forbindelse 
med de justeringer, der er omtalt under scanom- 
sætterne.

M ekanisk opbygning.
Det tjener næppe noget formål, at opgive eksakte 
mål på kameraet, da disse vil afhænge af størel- 
sen på afbøjningsspoler og vidiconrør.

Jeg vil dog anbefale, at lave mekanikken lidt i 
retning af det her viste. Det giver mulighed for at

flytte hele rør og spole ophængt i nogle stænger i 
en gevindstang med knap til indstilling af focus. 
Dette giver god flexib ilite t og mulighed for nær
indstilling  på de objekter, man vil vise, uden at 
skulle købe mellemringe til objektiverne.

Det beskrevne kamera er bygget op omkring et 
3/4”  vidiconrør, hvilket giver mulighed for en 
meget kompakt opbygning.

Til slut vil jeg gerne takke B&O’s serviceafde
ling fo r deres velvilje, og OZ9ZR fo r hjælp ved 
m ålinger på kameraet.

Literatur:
Åke Backman, SM0 BUO: En sampling kamera. 

QTC nr. 1 1972 pp 10-15.
QTC nr. 2 1972 pp 52-54.

Leif Lundskov, OZ2LW: SSTV scan-omsætter.
OZ nr. 10 1974 pp 349^358.

Leif Lundskov, OZ2LW: Scan-omsætter MK II. 
OZ nr. 9 pp 343-348.
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1,5-30 MHz kontinuert modtager 10-160 m sender med plads for 
8X0,5 MHz ekstra.

Så er det igen lykkedes for DRAKE. TR-7 er den første transceiver med 48 MHz mf for amatørbrug. Den 
nye teknik betyder en stor forbedring af spejldæmpning -  og nu direkte kontinuert modtagerdækning af 
hele området 1,5-30 MHz. Solid State sender med 250 watt PEP.
Masser af ekstra tilbehør såsom AM-, RTTY- og CW-filtre, noiseblanker, blæser, mobilbeslag, romote
VFO og højttaler, programkort for senderdækning af ekstra områder m.m. 
DRAKE har altid været tidløse -  med TR-7 er 1980’ernes transceiver en realitet.

Priser incl. moms:
TR-7/DR-7 kom plet med digitaludlæ sning og kontinuert dæ kn ing ................................... .......... 9.995,00
TR-7 uden digitaludlæ sning, 10-160 m amatørbåndsdækning .......................................... .......... 8.195,00
PS-7 strøm forsyning for 220 V A C ............................................................................................. 1.575,00

Rekvirer venligst brochuren over system TR-7 med komplet prisliste. _ Se og prøv TR-7 hos NORAD!
NB: Der v il desværre være lang leveringstid . v i modtager gerne bestilling på TR-7 til levering i løbet af efteråret).

l/y 73, OZ4SX, Svend

LønstrupNORAD Z i; .„  08-96 01 88
ZZ AiJGUST 1978 397



VHF-UHF  
AMATØRSTATIONER

—  Nyt i Skandinavien —

TYPE 2001 2 m base /m ob il transce iver
★ 144 til 148 MHz (800 kanaler FM) 400 kanaler +  VXO på SSB.
★ 220 V lysnetd rift (base) og mulighed fo r 13,8 V mobildrift.
★ S tore d ig ita lta l til ind ikering af sende/m odtage frekvensen.
★ Indbygget repeateropkald.
★ VXO scanning + /-I-5  kHz letter opsøgning af stationer på SSB.
★ Både LSB og USB samt FM og CW.
★ Valgbar udgangseffekt 10W og 1 W. Fungerer også ved SSB.
★ S tort S-m eter/output-m eter.
★ Center-m eter på FM diskrim inator.
★ Frontvendt højtta ler forøger læsbarheden. (Ideelt på basestation).
★ K ontro llam per fo r send ing/m odtagning og RIT funktionerne.
★ K o n tro lknappe rfo rm icg a in , RFgain, RIT o.s.v. placeret på fronten
★ Indbygget VOX (talestyring af sender).
★ VXO med skala inddeling i kHz (+/-e- 7 kHz).
★ M ulighed fo r tils lu tn ing  af externe tone calls, nøgle fo r CW og 

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

TYPE 2004 2 m m obil transce iver
★ 14 4  t il 148 MHz frekvensområde (2 m).
★ M ulighed fo r 23 kana lerog 2 prioriterede kanaler (25). 12 kanaler er 

monteret.
★ S-m eter og output-m eter integreret:
★ APC til s ikring  af senderen. Effekten falder v. dårlig t SWR (slukker).
★ Valgbar sendeeffekt 10 Watt og 1 Watt.
★ M ulighed fo r tilko b ling  af ekstraudstyr.
★ D im ensioner 16,3 (B) x  5,6 (H) x  23,0 (D) cm. Vægt: 2,4 kg.

TYPE 2002 2 m m obil transce iver
★ 14 4  t il 148 MHz frekvensområde (800 kanaler, 5 kHz spring).
★ 13,8 V DC drift.
★ Store d ig ita lta l til ind ikering af frekvensen.
★ Let frekvensindstilling  med 4 knapper (3 dreje +  1 trykknap).
★ Repeateropkald indbygget:
★ Sender OFF-set -  600 kHz og +  600 kHz samt 1 MHz (repeater 

funktion).
★ Høj udgangseffekt.
★ Udgangseffekt valgbar 25 Watt og 1 Watt.
★ S -m ete r/output-m eter integreret.
★ Autobeslag af p lug-in  typen.
★ M ulighed fo r  tilko b ling  af ekstraudstyr.
★ Dim ensioner 70,5 (H) x  16,2 (B) x  26.0(D) cm. Vægt: 3 kg.

Type 7003 70 cm m obil transce iver
★ 432 til 438 MHz frekvensområde (70 cm).
★ M ulighed fo r 23 kanaler og 2 prioriterede kanaler. 12 kanaler er 

monteret.
★ S-m eter og output-m eter integreret.
★ APC til s ikring  afsenderen. Effekten falder v. dårlig t SWR (slukker).
★ Valgbar sendeeffekt 10 Watt og 1 Watt.
★ Autobeslag af p lig -in  typen.
★ M ulighed fo r tilkob ling  af ekstraudstyr.
★ D im ensioner 16.3(B) x  5.6(H) x  23.0(D )cm. V æ gt:2 ,4 kg.

JBM FORHANDLES FORELØBIG 
FØLGENDE STEDER I DANMARK:

COMMANDER RADIO  
Smallegade 4 
2000 København F 
Tlf. (01)34 34 22

M. OLSEN RADIO  
Husabrugvn 
3800 Thorshavn 
Tlf. 13 080

O. P. ELECTRONIC 
Bogfinkevej 7 
4800 Nykøbing F 
Tlf. (03) 83 91 70

WINSTEDT RADIO  
3900 Godthåb 
Tlf. 21 133

DOGPLACE ELECTRONIC 
Nørregade 3 
3390 Hundested 
Tlf. (03) 33 90 80

H. J. ELEKTRONIK 
Jhs. Buchholtsvej 21 
7600 Struer 
Tlf. (07) 85 33 49

KUVA RADIO 
Koksgade 24 
5000 Odense 
Tlf. (09) 14 35 90

RADIOSMEDEN 
Kømagergade 32 
8300 Odder 
Tlf. (06) 55 16 16

S. R. C.
Klostergade 17 
6000 Kolding 
Tlf. (05) 52 79 00

ELBO COMMINICATION  
Krugersvej 33 
7000 Fredericia 
Tlf. (05) 94 20 61

FORLANG BROCHURE!

SKANDINAVISKIMPORT, Ratel Radio, Rødovre
TELEFON (01) 70 80 88 - TELEX 16 442
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Bedre stabilitet på Standard CV-110 VFO
Af OZ1DBX, Jacob Johnsen, Gothersgade 158A, København.

Mange japanske VHF-stationer laves idag sådan, 
at man kan tils lutte  en VFO (Variabel Frekvens 
Oscillator), og fabrikanterne tilbyder også VFO - 
erne til en rimelig pris.

Firmaet Standard Communication Corp. tilby
der også en VFO til deres mobilstation SR- 
C828M. Den hedder CV-110 og koster ca. 650 kr. 
Skalaens opløsning er omkring 10 kHz, mens 
skalaknappen giver ca. 3 kHz nøjagtighed.

Desværre er oscillatoren ikke særlig stabil. Fra 
koldstart er driften 10-15 kHz på de første tre 
kvarter, og derefter -3 kHz pr. time. Driften har 
flere kilder. Dels er der temperaturen, dels den 
indbyggede spændingsforsyning. Forsyningen

kan nemt forbedres, det er sværere med tempe
raturen.

Der gøres som følger: Modstanden R215 (100 
ohm, '/2 W) loddes op og en MC7808 IC-regulator 
sættes i modstandens huller -  dog sådan at 
m idterbenet sættes til stel med et stykke tråd (se 
figuren). Derefter afbrydes zenerdioden D203. 
Stel tages på skruen som vist, dioden sidder 
under printet.

Stabiliteten skulle nu være 3 kHz de første tre 
kvarter og derefter -500 Hz pr. time. Alle disse tal 
er erfaringsmæssige fra min egen VFO og kan 
derfor variere lidt, men forbedringen er alligevel 
helt tydelig.
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SQUARE WAVE GENERATOR
Hewlett Packard m odel 211 A. 
Frekvensområde: 1 Hz til 1 MHz. 
O utpu t 1: 3,5 V over 75 ohm. 
O utpu t 2 :27  V over 600 ohm. 
0-60 dB dæ m pning i 5 Step. 
Nypris 2800. Som ny nu kr. 1250

TOVA UNIVERSALMETER III
AC/DC: 3-15-60-150-300-1500V 
AC /D C:3-15-60-300-1500mA-6A 
Ohm: x1 -x10 -x100 -x10 .000 . 
Følsomhed fo r DC volt: 60 uA. 
7 5x1 35x210  mm.
B ru g tO K  ......................  kr. 400

Kr.
VR4D 1,2 V 4,0 Ah 33x60 25 
VR 1 ,8  C 1,2 V 1,8 Ah 25x47 17 
10VB50 12 V 0,6 Ah 37x108 100 
Brugte, men testede og OK. -  
Bemærk de meget små priser.

TRYKKAMMERHORN
25W-8 ohm. 50-15.000 Hz
205 x  150 x 200 mm dyb. kr. 200
15W-8 ohm. 100-14.000 Hz.
D =  155 x 160 mm dyb. kr. 150 
8W -8 ohm. 100-13.000 Hz.
D = 130 x 120 mm dyb. kr. 110

ALIC UNIVERSALMETER
DC: 0,25-1 -2,5-10-25-100-250-500-1000 V 
AC: 2,5-10-25-100-250-500-1000 V 
DC: 0,05-5-50-500 mA samt 12 A.
Ohm: 1 t il 6000x10x1000x10.000. 
Kortslutningsprøve: Indbygget summer. 
Følsomhed DC: 30.000 ohm pr. volt. 
Følsomhed AC: 15.000 ohm pr. volt.
675 gr. 110x160x60 mm kr. 225,-

Tangentia lb læ ser 220 V AC
Velegnet t il fje rne lse  af varme 
fra  e lektron iske apparater: 
397X89X110 mm. 32 watt 
motor, 3,3 mVmin. kr. 135,-

NIKKELAKKUMULATORER
Pris pr. 1,2 V ce lle  i plast. 
1Ah 9 x 4 2 x  69 mm 75 gr 
2Ah 13X49X145 mm 200 gr 
4Ah 13X49X145 mm 220 gr 

10Ah 30x70x104 mm 500 gr 
15Ah 28X59X132 mm 500 gr 
24Ah 27X80X193 mm 1 kg 
Warta 35x40 mm 4.8 V 'h  Ah 
40-80-120-160-250 Ah på lager

HEATHKIT HX20
ESB sender 
10-15-20-40-80 m, 
m /strøm forsyn ing kr. 1450

400 ELEKTRONIKDELE 
— den helt store succes —
Helt nye modstande, kondensa
torer, e lektro ly tte r, d ioder, 
fe rritke rner, zenerdioder, 
transistore r, D IN-stik, MEC- 
om skifte re, LF/HF trim m ere, 
g lim /ska la lam per, HF drosler, 
rørfatn inger, term osikring ,
MF transform ere, stavantenne, 
potentiom etre , relæ er og en 
105 mm hø jtta le r ___  Kr. 115,-

100 ELEKTROLYTTER
Fordelt over m indst 20 uens. 
Små, mellem  og store op til 
2240 uF 100 V.
A lene 3 af dem koster, kr. 55,-.
Et godt tilb u d  fo r reparatø
rer, sko ler og sim pe lt hen 
a lle  .................................  Kr. 120,-

10 PRINTKORT, 100X 180 mm. 
M onterede med 70 tran 
sis torer, 100 d ioder, 350 mod
stande og kondensatorer, 
samt 2 holdere 30 pol. Kr. 100,-

SERVIC E O S C ILLO S K O P
P h ilip s  GM 5600. 3 "  ro r. 
B ru g s o m rå d e r: HF-, LF-, 
t id s - ,  fre kve n s -, im 
p u ls b re d d e -, s t ig e t id s -  
og TV s ig n a lm å lin g e r. 
Y -fo ls o m h e d  0,05— 20V/cm  
Y -fre kve n so m r. DC -5M H z 
X -fo lso m h e d  3— 50V/cm 
X -fre kve n so m r. 5Hz— 2M hz 
16 s id e rs  b e s k r iv e ls e !
B ru g t —  a fp rø ve t og OK 
1 6 0 x250x340  m m . Kr. 1.350,-

K A TO D ES TR A LER Ø R  6X 10 cm
B rim a r D13/47GL Kr. 325,- 

1”  TV B ILLE D B Å N D
På o r ig in a le  A m pex  10" 
s p o le r  B ru g te . Kr. 110,-

H e a th k it to n e g e n e ra to r
S in u s  og  f irk a n t.
3 o m rå d e r, 20 c  t i l 20 kC.
220 V AV. A fp ro v e t, Kr. 365,-

Vy 73 
OZ8AZ

PULSE GENERATOR 
MARCONI TF675F
Variable +/-r- im p u lse ro p til 20V 
Fast outputdelay: 0-0,1-0,5usec. 
Variabel pulstid : 0,4-100 usec. 
Een fast pulstid : 0,15 usec. 
Variabel repetition : 50 Hz-50kHz 
Nypris 2500. Som ny nu kr. 950

PHILIPS PHILOSKOP
En Wheatstone målebro! 6 mod- 
standsområder, 1 - 1 0  Mohm. 6 
kapacitets. 1 pF - 100 uF. Tabs- 
vinkel fra 0,01 - 0,6. Procentafvi- 
gelsesskala. Selvinduktionsmå- 
ling ved hjælp af udvendig nor
mal. Beskrivelse og diagram.

Kr. 450,-

Transformere (C-kerne)
220/30 V, 1,5 A og 6 V 1 A.
Kr. 45,----- 10 stk. kr. 300,-.

BELYSNINGSTRANSFORMER
D-mærk. 220V 12 V 100W. 
kapslet kr. 270,-.

GODE SORTIMENTER Kr.

TELEFONAPPARATER
Som fo to  - ny ......................  300
Som fo to  - b rug t ................ 235
W48 so rt - b rug t ................ 215
U /d re jesk . - b rug t ............  100
Må ikke tils lu tte s  de t o ffen tlige  
te le fonne t u /tilla d e lse !

HAMMERLUND SUPER-PRO
KB-m odtager 100-400 Kc 2,5-20 
Mc. Med løs strøm forsyning. -
......................................... kr. 950,-
MP skibsm odtager 170 Kc-3,8 
Mc. med 24 V converter kr. 825. ■

100 R a lle  mel. 0,5-1 % ........  50
200 R V3 W 50 ohm væ rd ier . 35 
200 R V2 W 40 ohm væ rd ier . 40 
200 R 1 W 50 ohm væ rd ier . 44 
100 R 2-3 W 20 ohm væ rd ier . 35 
100 R 5 W 30 ohm væ rdier . 46 
50 R 12 W 20 ohm væ rd ier . 58 

100 R 2-3-5-9-12-15-25-50 W .. 64 
100 C keram iske 3-500 pF . .  23
50 C polyester, pap ir ___ L  30
25 C små p rin t-ly tte r .......... 28

I00 tran s is to rkø lestjem er . . . .  14 
25 d iode r fo r HF. LF. net . 25 
10 Potentiom etre - uens . . .  25 
10 Relæer - dem onterede . .  35 

100 D ioder OF 391 =  IN4148 21 
20 Skalalam per fle re  typ. . .  17 
10 G lim /s tab ilis . lam per .. 21 
10 Instrum entknapper 6mm . 23
25 HF trim m ekerner .......... 17
10 Ferritkerner m /spolef. . . .  23 
10 Skuffe/chassishåndtag .. 21 
5 DIN stk. 2-4-5-6 p o lede .. 17 

50 Sm åfjedre - mange uens. 15 
1 kg skruer og m øtrikke r . 25

Priserne er incl. moms. 
Porto og ekspedit.gebyr 
kr. 20,-. M indste postordre 
kr. 100,-. 15 siders lagerliste 
m edfølger hver ordre.

I N G E N I Ø R -  O G  H A N D E L S F I R M A  
Skovbo, 3 3 6 0  Liseleje.  Tlf.:  ( 0 3 )  3 4  77 77

TONEGENERATOR GM 2307.
0—1 Kc sam t 1—15 Kc. 
Be lastn ings im pedanser: 
1000-500-250-5 ohm 50V. 
S ym m etrisk  — asym m etrisk . 
Variabel ou tpu tkon tro l.
9 tr in s  attenuator.
250X330X170 mm ...........  kr. 500
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Care and feeding of power grid tubes.
Eimac har udgivet en bog, som giver udførlige 
oplysninger om brugen af senderrør til større ef
fekter.

Nu kan en bog om rør virke forældet, da tran
sistorer har fortræ ngt rørene på praktisk taget 
alle områder. Og det er jo også muligt at bygge 
lineære forstærkere til store effekter og høje 
frekvenser. Men transistorer til disse forstærkere 
er stadig ret dyre, hvorfor rørene endnu har en 
chance på dette område.

For at få det bedste ud af en effektforstærker, 
er det nødvendigt at dimensionere den rigtigt. 
Der er nok nogle af læserne, som har kæmpet 
med parasitter eller selvsving. Eller måske hørt 
om et rør, som under brugen er smeltet. En eller 
anden har muligvis haft for kort levetid af sine rør 
på grund af overbelastning. Alle disse ting kan 
undgås, og hertil er denne bog en meget stor 
hjælp.

Bogen indleder med en introduktion og svaret 
på, hvad et effektrør er. Derefter kommer nogle 
betragtninger over den elektriske dimensione
ring. Blandt andet fastlæggelse af arbejdspunkt, 
afkoblinger, beskyttelse af rør og stabilisering af 
forstærkeren. Afsnit 4 omhandler lineære fo r
stærkere fo r SSB. Heri indgår valg af rør, dimen
sionering og justering af forstærkeren. Det bliver 
fu lg t af et afsnit om neutralisering, vel nok et ikke 
helt p roblem frit emne. Afsnit 6 er lidt blandet. Af 
indholdet vil jeg nævne underafsnit om afskærm
ning, kravene til styreeffekt og køling.

Da bogen er fo rnuftig t skrevet, indeholdende 
en mængde gode oplysninger, er den en lækker
bisken fo r alle konstruktører af effektforstærkere 
til sendere.

Care and Feeding of Power Grid Tubes. -  
Udgivet af Eimac. 158 sider i A5-format. -  
Pris hos Ahrent Flensborg kr. 40,55.

OZ6GH.

Rettelser til d ig ita lskala, OZ maj 1978.
Side 232 nederst: Den 3. NAND-gate er vist i d ia
grammet, men er ikke forbundet på printet. Dette 
er heller ikke tilfæ ldet på originalprintet og er 
iøvrigt uden betydning.

Side 233 anden spalte øverst: 10 mA pr. seg
ment - skal rettes til - 50 mA pr. segment.

Side 235 fig. 6: På tæ llerprintet mangler en 
stelforbindelse på ZN1040E for ben 13.

SRI, OZ8TB.
Torben Budtz, Møllervænget 36, 9430 Vadum.

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

På NRAU-mødet i Oslo den 1.-2. april blev det besluttet 
at indbyde alle skandinaviske radioamatører til en kon
kurrence om det bedste udkast til nye diplom er til SAC- 
testen. De nuværende dip lom er har været anvendt 
siden testens start fo r snart 20 år siden, og vi træ nger til 
en fornyelse.
D iplom et skal udformes i standardstørrelsen A4 (210x 
289 mm), og der kan anvendes op til 4 farver. Overskrif
ten er »Scandinavian Activity Contest«, og der skal 
være plads til ca. 6 lin ier tekst. Hver deltager kan ind
sende flere forslag.
Der udsættes fø lgende præmier:

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

Sidste indsendelsesfrist er den 1. september 1978 og 
d it fors lag sendes til: EDR Contest Manager OZ1LO, 
Leif Ottosen, Bankevejen 12, Køng, 4750 Lundby, Dan
mark.

Vinderen vil blive udpeget af de 4 skandinaviske Con
test Managers. Når resultatet fore ligger vil det blive 
o ffen tligg jo rt i alle 4 landes medlemsblade og vinderne 
vil få tilsendt præmierne.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent
S ta ts a u t e jd m g l -  M D E

Byrlund
(0 2 ) 941213

Se annoncen i april nr.

OZ AUGUST 1978 401



K rysta lle r til IC O M  udsælges kr. 35,00 pr. stk.
Følgende frekv. lager:

TX: 144.175 - 144.480 - 144.800 - 145.000 - 145.025 145.050 - 145.075 - 145.100 - 145.125 - 145.150 -
145.175 - 145.200 - 145.250 - 145.325 - 145.350 - 145.500 - 145.525 - 145.550 - 145.700 - 145.800.

RX: 144.400 - 144.480 - 144.725 - 144.800 - 145.000 145.600 - 145.650 - 145.675 - 145.700 - 145.725 -
145.650 - 145.775 - 145.200 - 145.850 - 145.325 - 145.850 - 145.500 - 145525 - 145.550.

M ikro foner med forstærker.
Hånd-modeller:
Royce 2-078 .................................... ........... 200,00 M åleinstrum enter drejespole
Telex CB 73 .................................... ........... 285,00 TP 5 SN 20 k pr. volt ............................. .... 217,00
Turner m+2U ................................ ........... 307,00 TMK 500 30 k pr. v o l t ............................ ... 321,00
Turner m+3U ................................. ........... 418,00
DM 101A ......................................... ........... 175,00 Pilot tone sender BSP .......................... 74,00

Bord-m ikrofoner med forstærker: Loddekolper 30 watt fra ...................... ... 58,00
Royce 2-080 .................................... ........... 295,00 W eller med termostat & trafo 24 V .... ... 485,00
Turner + 2  ....................................... ........... 430,00
Turner + 3 B ..................................... ........... 530,00 HT filte r F 7212 ....................................... ... 50,00
Exp 500 ............................................ ........... 678,00 Lysnet filte r F 7211 ............................... 50,00

Antenner Coax kabel 50 ohm, meget fin engelsk kvalitet.
Ringo AR 2 ..................................... ........... 205,00 RG 213 pr. m e te r................................... ... 6,00
A144-11 ............................................ ........... 295,00 RG 58 pr. m e te r...................................... 2,50
W3DZZ ............................................. ........... 425,00
Nu er vi snart lager-dygtige i HF beam 2-3-4 elm. TRIOTS 820 d ig ita l............................... ...8400,00
Antenne-rotor på lager fra .......... ........... 515,00

M ikrofon og strømstik m. omløber bl.a. til Yaesu.
Transverter Europa B .................. ...........1195,00 2 - 3 - 4 - 5 - 6  polet .............................. ... 17,75
70 cm converter ............................ ........... 295,00 PL 259 ...................................................... ... 6,95

SO 239 ..................................................... 6,95
SWR meter PL 258 ...................................................... ... 11,40
SWR 9 SWR & feltstyrke 2000 w a tt......... 138,00 T stik ........................................................ ... 35,00
FSI 5 SWR & power 2000 watt ........... 196,00 Alle UHF-stik er lager -  også bnc.

M åle instrum enter digita l NYHED
Regal DM 2 ..................................... ........... 785,00 Forlæ nger-ledning til 4 polet stik med omløber i
Nippan ............................................. ........... 963,00 ca. 2 m e te r.............................................. 35,00

Brugt ICOM IC 225 som ny ........ 1.800,00
Brugt ICOM IC 215 med 12 kanaler samt nikkelbatt og la d e r ....................................................... 1.250,00
Brugt Sommerkamp 747 10-80 meter 500 W .......... 3.985,00

Dette er kun en del af det, vi altid har på lager -  ring først til os, det betaler sig . . .
73 og på genhør OZ5JV, Klaus - OZ5AB, Arne.

BEI AFON IS TE D G AD E 79 •1650 K Ø B E N H A V N  V TLF. 01 -31 02 73
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Redaktion: OZ6PN. Henrik Jacobsen, 
Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn. NYT* NOTER

Ølgodlejren 1978.
. . .for the rain it raineth every day . . .

(Shakespeare)

Den 1. ju li åbnedes den tredie Ølgodlejr. OZ5RO 
holdten tale, og EDR's vimpel gik til to p s - i regn
vejr. Og sådan blev det ved hele ugen. Men allige
vel, deltagelsen var større end nogen sinde. 277 
personer overnattede på pladsen. Humøret var 
der ikke noget i vejen med, og takket være et 
særdeles samarbejdsvilligt bestyrerpar havde vi 
mulighed for at lave ekstra arrangementer i 
Ølgodhallen. Pølsesalget satte ny rekord med 25 
kg på tre aftener, og tegnefilm og film fra tidligere 
lejre var en succes.

Regnen var da også godt for noget. Der var 
ikke problemer med at få tilladelse til at gemme 
ræve i skovene, og det var en kostelig oplevelse 
at se rævejægerne vende hjem, den ene mere våd 
end den anden.

Et nyt indslag -  indkøbstur til Tyskland. Dette

Resultater fra Ø lgodlejren 1978.
M obiltest:
1 OZ8KF
2 OZ1ALI
3 OZ9TM
2 m m obil-ræ vejagt (med 3 ræve):
1 OZ1ALI (bedst med 2 ræve)
2 OZ7LZ (bedst med 1 ræv)
Samlede rævejagter:
1 OZ1AEB/OZ1CNS
2 OZ9TM/BO
3 OZ7OU/0Z8PV 
Olgod¡agten:
1 OZ1YX/OZ4VW
2 OZ1AEB/OZ1CNS
3 OZ1LD/OZ8JD

arrangement opstod spontant og var en succes. 
Skal der igen en gang laves lejr i Ølgod, vil ideen 
blive taget op igen.

De forskellige arrangementer i ugens løb gik 
planmæssigt, og vindernavnene kan ses andet
steds. Som noget nyt var der tre ræve på 2 meter 
jagten -  ingen fandt alle tre ræve, men spænden
de var det.

Afslutningen var et kapitel for sig. Vi havde i 
god tid reserveret Ølgodhallen lørdag aften, og 
det viste sig at være en god ide. Ca. 250 personer 
var i hallen til film , spisning og underholdning. 
A lt g ik som vi havde håbet, og stemningen var 
absolut i top. OZ1ATG underholdt med sit om- 
kringrejsende diskotek, og der var dans til kl. 2.

Det er um ulig t her at nævne alle, som bidrog til 
arrangementerne med råd og dåd. Tak til alle 
deltagere og besøgende fo ren  god le jr -d e r  skal 
åbenbart mere end en uges regn til at slå radio
amatører ud!

Esbjerg afdelings lejrudvalg: 
OZ8KF, Knud. OZ2ZJ, Børge. 0 Z 1 0 0 , John.

Uafhentede gevinster: De grønne lodsedler (Lejr
lotto) nr. 044, 735, 751,950.-Callm æ rker nr. 216. 
Vindersedler indsendes til Esbjerg afdeling in
den den 1. oktober.
Vi takker de firmaer, som har støttet lejren: 
Radio Centralen -  W erner Radio -  Instrutek -  
Ahrent F lensborg -  Elcom -  Elfon -  Børge Ja
kobsen -  Fona -  Århus Radio Lager -  Norad -  
OP E le c tro n ic -B a d ilin -  Radio Parts -S taun ing
-  Lautronic -  John Hansen -  Fa. J. E. S. Paulsen
-  Mads Olesen -  Betafon -  Esbjerg TV & Radio -  
Mimax Radio -  Expert Radio, Ølgod -  Theil- 
gårds Boghandel, Ølgod -  Jaspers Radio -  
Lindvig Poulsen -  Hotel Hjedding, Ølgod.

Post- og Telegrafvæ senet meddeler:
Vedr. am atør-radiosendetilladelse.
Med henvisning til tid ligere drøftelser samt fo r
eningens skrivelse af 30.7.1977 meddeles her
ved, at generaldirektoratet efter omstændighe
derne vil være indstillet på at meddele tilladelse 
til interesserede radioamatører til anvendelse af 
det internationale fjernskriveralfabet nr. 5 (ASCII 
koden) i forbindelse med tekniske forsøg i ama
tørbåndene. Tilladelse vil blive udstedt efter an
søgning til de enkelte licenserede radioamatører 
og vil være gældende fo r 1 år ad gangen. Tilladel
se vil omfatte alfabet nr. 5 med sendehastigheder
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på 110 baud under anvendelse af amatørbånd 
under 30 MHz og 110, 300, 600 eller 1200 baud 
under anvendelse af amatørbånd over 30 MHz.

Der skal anvendes sendetype F1 i frekvensbån
dene under 30 MHz og F1 eller F2 over 30 MHz. 
Frekvenssvinget skal være maksimalt 1 kHz.

Tilladelse vil blive betinget af, at bestemmel
serne i hæftet »Bestemmelser for amatør-radio
stationer« i øvrigt overholdes. I den forbindelse 
skal det sæ rligt bemærkes, at radioamatørens 
kaldesignal under omhandlede udsendelser skal 
sendes med telefoni eller telegrafi i morsealfabe
tet og med en sendehastighed på maksimalt 125 
tegn pr. minut.

E. B.
H. J. Bengaard/Søren Hess

Rettelse
Repræsentantskabsmødet er ikke som meddelt i 
sidste OZ den 7. oktober, men søndag den 8. ok-

Kald på Falck via walkie-talkie.

gen og overvågningen så effektiv som tilfæ ldet 
nu er i Danmark.

For at kunne benytte systemet skal bilister, der
i forvejen har en walkie-talkie med kanal 9 (båd
ejere kanal 11A) anskaffe sig en Falck to-tone- 
generator. Den koster 250 kroner og forhandles i 
de fleste radioforretninger. Opkaldet til Falck 
foregår på den måde, at man holder tonegenera
toren foran den åbne mikrofon. Tonesammen
sætningen alarmerer Falcks modtagerstationer, 
hvorefter radioforbindelsen er oprettet.

Alarmsystemet anvender de internationale 
redningskanaler, på landjorden kanal 9 og til søs 
kanal 11A. Med det nye system kan der slås alarm 
meget hurtigt. Det giver samtidig mulighed for 
under hele »udrykningen« til alarmstedet at 
modtage direktiver om den rette nødhjælp, lige
som udrykningskøretøjet kan dirigeres præcist 
til ulykkesstedet.

Walkie-talkies vil givet komme til at fungere 
som et v ig tig t led i livredning, ligesom mange 
handicappede kan få glæde af systemet.

Den 1. ju li i år introducerede Falck sin nyeste ser
vice, nemlig overvågning af kanal 9 og 11A på 
medborgerbåndet. 53 Falck stationer landet over 
er i løbet af et par uger blevet udstyret med base
stationen handic 2305, som døgnet rundt står 
klar til at modtage alarmer og nødopkald fra 
landevejstrafikken eller fra direkte implicerede 
bilister. Samtidig overvåges den maritime nød
kanal 11A. Projektet, som Falck har udført i sam
arbejde med Danitas Radio ApS på rekordtid, 
beløber sig til en halv m illion kroner. Hvis det nye 
alarmsystem bliver en succes, og det er der 
meget, der allerede tyder på, er Danmark dermed 
det første land, som har et sådant professionelt 
modtagernet af sin art. Vejkanal-ideen er 16 år 
gammel -  med oprindelse i USA -  og mange 
andre lande, f.eks. Sverige, har etableret en vej
kanal før Danmark, men ingen steder er dæknin-

Falcks dæ kningsområde.
I første omgang er der monteret modtagerstatio
ner på 53 Falck stationer landet over. Kortet viser 
den normale maximale dækningsgrad for nød
opkald til Falck. -  Systemet afprøves for ø jeblik
ket over hele landet og eventuelle »blanke« om
råder på Danmarks-kortet vil blive dækket af nye 
modtagerstationer.
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M orseattester.
Morseattesterne bedes venligst indsendt til 
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 2920 
Charlottenlund.

Udfyldelsen af attesterne skal foretages på 
enten en skrivemaskine eller med blokskrift.

HB.

Blinde -  synsvage.
Forstår du godt skånsk-svensk? Hvis du kan 
tænke dig 3 timers kassette-tidsskrift ca. hver 6. 
uge, der indeholder blandt andet udtog fra uden
landske ham-magasin, forlang prøvenummer af 
»QSP«, lyt og send adressekortet. »QSP« koster 
intet, men cirkulerer i ringe og må videresendes 
indenfor en uge. -  

Hvis du ønskerat deltage rettes henvendelse til 
SM7COS, Erland Beldrup, Hjortshog 4540, S-260 
34 Morarp, Sverige, tlf. 00946-42235030 daglig.

Siden sidste opgørelse i august 1977 er der ind
kommet følgende bidrag til fondet:
Helsingør afdeling ..................................... 300,00
Hillerød afdeling ........................................ 100,05
OX3WV, Dundas ........................................  145,00
Indsamlet på RM-1977 ..............................  596,25
O Z5TP ........................................................... 73,00
OZ7CH .......................................................... 600,00
NN .................................................................  120,00
Kreds 1 ........................................................  90,20
O Z5TP........................................................... 363,00
Roskilde a fd e lin g .......................................  320,00
O Z5TP........................................................... 290,00

Fondets bestyrelse takker for de indkomne b i
drag, og vi erindrer om, at vi foruden kontanter 
også gerne modtager brugbart radiogrej, som vi 
enten kan istandsætte og låne ud eller sælge det 
til fordel for fondet.

OZ5KD.

Regnskab for EDR’s hjælpefond
1. januar -  31. december 1977.
Bidragsregnskab:

Personbidrag .......................................  1.028,00
Afdelingsbidrag ..................................  900,05
Salg af Edystone modtager ..............  1.200,00
Indsamlet på repræsentantskabsmø
de 1977 ..................................................  596,25

Bidrag ia l t ................................................. 3.724,30
Renter p o s tg iro .......................................  151,23
Renter b a n k .............................................. 716,84
Indtægter ia l t ...........................................  4.592,37
Udgifter ....................................................  0
Overført til formuekonto ....................... 4.592,37

Status pr. 31. december 1977
Indestående på postgiro .....
Indestående i bank ...............
Aktiver ialt ..............................
Passiver ia l t ............................

Formuekonto:
Saldo pr. 1. januar 1977 ....................  7.988,07
Overført årets indtægter ...................  4.592,37
Saldo pr. 31. december 1977 ............12.580,44

Ålborg, den 12. februar 1978. 
Knud E. D. Dantoft, OZ5KD, kasserer.

Ovenstående regnskab, som jeg har revideret, 
er i overensstemmelse med fondets bøger.

Frederikshavn, den 28. jun i 1978. 
Henrik Jacobsen, OZ6PN, revisor, dru.

Silent Key
OZ9MV

Det er med dyb sorg, vi meddeler, at Jens Møller 
Vestergaard, OZ9MV, døde af et hjertestop den 
14. ju li 1978 under ferieophold i Tyskland, kun 50 
år gammel.

Jens var radioamatør af den gamle skole, og 
var aktiv til det sidste, både som selvbygger og på 
båndene.

Med denne korte meddelelse kan ikke udtryk
kes den sorg, som Jens’ venner i ind- og udland 
vil føle ved meddelelsen om hans død.

Vi, som fik  lov at kende Jens, siger tak for et 
venskab, som vi vil mindes med glæde og savne 
dybt.

Til hans kone Ruth og børnene, som sidder t il
bage med det største savn, sender vi udtryk for 
vor dybeste deltagelse.

OZ8JN, Henning Jørgensen.
OZ8EV, Erik Væver.

OZ8ZL
Der blev stille, da vi fik  meddelelsen om OZ8ZL, 
Jens Lassens død.

Vi i Haderslev afdeling mindes OZ8ZL's ord: 
Jeg kender ikke meget til radio, det lader jeg 
drengene om, men jeg har en del foreningserfa- 
ring. -  Og det fik  gang i mange fastkørte møder 
igen.

Tankerne går til familien i Sommersted, hvor 
savnet er størst.

Æret være hans minde.
EDR Haderslev afdeling, OZ5PG.

1.447,35 
11.133,09 
12.580,44 

0
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EE Is [s la [s la la Blä EB [s

GUMMI ANTENNE TIL 2 m
Længde: ca. 40 cm.
Max. effekt: ca. 25 watt.
SWR: 1,3-1,5.
Kabel længde: 5 m.
Impedance: 50 ohm.
Skal ikke afmonteres ved bilvask!

Pris kr. 130,00 incl. moms.

E la lä lä lä lä E lä E la E la lä

REACE
Frekvens tæ ller RT-75D til HF og WT, 
str. 14x 12x5 cm
Tekn iske data:
1. Frequency: 0.1 kHz-30 MHz.
2. Accuracy: + / h-0.002 %.
3. Tem perature: 0 -+  40° C.
4. Sensitivity: 0.1 vrms minimum.
5. Maxmum input: 20 volt, rms.
6 . Rangers: 00.000 MHz-30.000 MHz.

0000.0 kHz-9999.9 kHz.
7. Impedance: High 10 Kohms. Low 50 ohms.
8 . Connecter: SO-239.
9. Power supply: 12 vo lt DC (10—14v). 

current w ith in  1.0 Amps.
10. LED: 5 d ig its  (red, 7 segments).

pris kr. 787,00 incl. moms

YAESU FT227 R (memorizer) FM
144—148 MHz i 5 kHz-spring. Indbygget 1750 Hz 
opkaldstone. 12 VDC - 10 W. Digitaludlæsning, 
»privatkanal« ændres efter behov. Leveres med 
kraftig t mobilbeslag, m ikrofon, stik og engelsk 
m a n u a l................................................ kr. 2.985,00

-produkterne er også lagervarer!

Im port og export:

City-Centret - Søndergade - 7600 Struer Maritim
OZ1DFR - Tlf. (07) 85 31 81 - Postbox 146 Electronic
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V K /ZL/O cean ia  1977.
Fra VK6NE har vi modtaget følgende resultater:
Phone: Points CW: Points
OZ5KF 9568 OZ4PM 2220
OZ4PM 378 OZ1LO 2163
OZ2BM 40 OZ7BW 1080
OZ1A/D 2 OZ7YG 312

OZ5DP 32
SWL OZ-DR 1815 OX3ZM 18
OZ5KF opnåede en flo t 2. plads i Europa. 

YO-DX tes t 1977.
De danske resultater I denne test blev folgende:
Call Klasse oso Pts. Mult. Ialt
OZ3ZK 3,5 6 36 6 216
OZ8E 14 21 74 11 814
OZ3YI Allband 21 110 16 1760
OZ2GT Allband 30 132 11 1452
OZ6KS Allband 7 38 7 266

A ll Asia CW DX con test 1978
afholdes den 26. august 10 GMT til 27. august 16 GMT på alle 
HF-bånd. Formålet er så mange kontakter som m uligt mellem 
asiatiske stationer og resten af verdenen. Asiatiske stationer 
kalder CQ test, andre CQ AA.

Man kan deltage som singleoperator/singleband, single- 
opera to r/m u ltiband eller m ultioperator/m ultiband. Der ud
veksles kodegrupper bestående af RST + operatørens alder. 
YL-sta tioner sender 00.

Hver QSO med en asiatisk station giver 1 point. Som multi- 
p lie r regnes hvert prefix kontaktet på hvert bånd (f.eks. er JA1, 
JE1, JF1 o.s.v. hver en multip lier). Samlet score er summen af 
QSO-points m u ltip liceret med summen af multip liers.

Separate logs fo r hvert bånd og sammentællingsblad sendes 
til JARL, P. O. Box 377, Tokyo Central, Japan, og måankomme 
senest 30 november 1978.

LZ DX CW og Phone contest 1978.
Tid: Søndag den 3. september 1978 00-24 GMT.

Band: 3520-3750, 7010-7090,14.020-300,21.020-300,28.020- 
500.

Opkald: CQ LZ DX.
Kodegrupper: RS(T) +  numre fra 001. Bulgarske stationer 

sender RS(T) +  2 tal, der indikerer deres distrikt.
Klasser: S ingle operator, multioperator, SWL.
S coring : QSO med eget kontingent 1 point, med andre kon

tin e n te rs  points, med LZ-stationer2 points. SWL får 1 point for 
kaldesignalet på begge stationer og 3 points for begge kode- 
grupperne. Kun en QSO med hver station pr. bånd enten CW 
e ller phone.

M u ltip lie r: Summen af bulgarske d istrikter på alle bånd (max. 
28x5).

D ip lom er til de 3 bedste i hver land i hver klasse.
Logs: Separate logblade for hvert bånd og sammentællings

blad skal poststemples senest 15. oktober 1978 og sendes til: 
BFRA, P. O. Box 830, Sofia, Bulgaria.

WAE DX con test 1978.
Husk phoneafdelingen af denne test 9.-10. september 1978. Se 
reglerne i ju li OZ.

S kand inavisk A ktiv ite ts  Contest (SAC) 1978.
Tid: CW: Lørdag den 16. september 15 GMT til søndag den 17. 
september 18. GMT. -  Phone: Lørdag den 23. september 15 
GMT til søndag den 24. september 18 GMT.

M ålsæ tning: Skandinaviske stationer skal kontakte så man

ge sta tioner udenfor Skandinavien som muligt. Hver station må 
kontaktes en (1) gang på hvert bånd både CW og phone. I 
denne test regnes følgende prefixer til Skandinavien, selv om 
de geografisk set ikke tilhø rer Skandinavien: LA/LB/LG /LJ, 
JW, JX, OH/OF/OG/OI, OHØ, OX, OY, OZ, SM/SK/SL/SJ.

Frekvenser: Følgende frekvensområder må anvendes. -  CW: 
3505-3575, 7005-7040, 14010-14075, 21010-21125, 28010- 
28125. -  Phone: 3600-3650, 3700-3790, 7050-7100, 14150- 
14300, 21200-21350, 28400-28700.

Opkald: Skandinaviske stationer kalder CQ TEST (CW) og 
CQ CONTEST (Phone) mens ikke-skandinaver kalder CQ SAC 
(CW) og CQ SCANDINAVIA (Phone).

Klasser: a) S ingle operator/A lle  bånd.
b) S ingle operator/S ing le bånd.
c) M ulti operator/S ing le TX.
d) Multi operator/M uIti TX.

Klasserne c) og d) er alle bånds-klasser. K lubstationer regnes 
a ltid  til m ulti-klasserne uanset antallet af operatører.

Testmeddelelser: RS(T) +  løbenummer, som begynder med
001. Deltagerne i klassen Multi operator/M uIti TX anvender 
dog separate serier på hvert bånd.

Points: Kontakter med stationer i Europa giver 2 points og 
med stationer udenfor Europa 3 points. OX-stationer får 2 
po in ts fo r kontakter med stationer i Nordamerika og 3 points 
med stationer i Europa og andre kontinenter

M ultip lie r: En m ultip lie r giver hvert kontaktet DXCC-land på 
hvert bånd.

Slutsum : Summen af alle QSO-points på alle bånd m u ltip li
ceres med summen af alle m ultip liers på alle bånd, hvilket giver 
s lutresultatet.

D iplom er: De 3 bedste deltagere i alle bånds-klasserne (a, c 
og d) samt den bedste i single bånd-klasserne i hvert land 
m odtager diplom.

Vandrepokaler: For at stimulere til øget aktivitet i testen har 
Danish DX Group udsat vandrepokaler til den bedste OX/OY/ 
OZ-station i s ingle operator/A lle  bånds-klassen både på CW og 
Phone. For at få pokalerne til ejendom skal de vindes enten 3 
gange i træ k eller 4 gange ialt.

Logs: Loggene skal indeholde følgende rubrikker: Dato og 
tid  i GMT, kørt station, sendt og modtaget testmeddelelse, 
m u ltip lie r og points. Separate logblade fo r hvert bånd og 
CW /Phone er ønskeværdigt. Sammen med logbladene skal 
medfølge et sammentæ llingsblad, som skal indeholde en 
opstilling  og udregning af slutsummen på alle bånd. Desuden 
skal den indeholde en underskrevet erklæ ring om at reglerne 
er overholdt.

Indsendelsesfrist: Loggene skal være poststemplede senest 
den 15. oktober 1978 og sendes til: OZ1 LO, Leif Ottosen, Ban
kevejen 12, Køng, 4750 Lundby.

D iskva lifika tion : At kræve points fo r uforholdsmæ ssigt man 
ge doublet-QSO'er, ubekræftede QSO’er eller m ultip liers er 
tils træ kkelig  grund til d iskvalifikation.

Landskam p: Pointssummene fra samtlige deltagere sam
menlægges landsvis og det lands forening, som derved får den 
højeste pointssum, modtager Scandinavian Cup for et år.

Bemærk den eneste æ ndring i reglerne fra sidste år er de con- 
testfrie  frekvensområder i overensstemmelse med IARU Re
gion 1 's vedtagelse. Vær opmærksom på ikke at benytte disse 
områder.

Contestkalender:
A ugust:
19.-20.: SEANET Phone (se sidste OZ).
19.-20.: NRRL 50-års jubilæ um sfest CW og Phone (se sidste 
OZ).
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26.-27.: All Asia CW. 
September:
3.: LZ DX-test CW og Phone.
9.-10.: WAEDC Phone.
16.-17.: SAC CW.
23.-24.: SAC Phone.
O ktober:
7.-8.: VK/ZL/Oceania Phone. 
14.-15.: VK/ZL/Oceania CW. 
14.-15.: RSGB 21/28 MHz SSB.
28.-29.: CQWW DX Phone.

A k tiv ite ts te s ten  jun i 1978.

11. OZ1AYV (8x53)
12. LA2IJ (6x35)
13. OZ3KE (7x21) 
Manglende logs: 2.

Lytteram atorer
1. OZ-DR 1805
2. OZ-DR 1986
3. OZ-DR 1815

424
210
147

Points
110
91
36

OZ1LO.

CW: Points
1. OZ8VL (6x40) 240
2. OZ1AIK (6x38) 228
3. OZ1CCB (5x24) 120
4. OZ4QX (4x21) 84
5. OZ1EHL (3x14) 42
6. OZ6KS (4x10) 40
7. OZ1AYY (3x5) 15

M anglende logs: 1.

Fone: Points
1. OZ1ACZ (9x100) 900
2. OZ1XV (9x96) 864

OZ4IO (9x96) 864
4. OZ1AIK (9x93) 837
5. OZ3YE (9x87) 783
6. OZ7XE (9x85) 765
7. OZ4QX (9x77) 693
8. OZ6ARC (8x79) 632
9. OZ9JV (8x76) 608

10. OZ8NE (8x75) 600

I skrivende stund har aktivitetstesten kørt et halvt år under 
min ledelse, og der er i dette tidsrum  indkommet en del forslag 
til fo rbedringer af reglerne. For at alle interesserede (nuvæ
rende eller kommende deltagere) kan give deres besyv med, 
anføres forslagene her:

Skal vi indføre en QRP-multip likator, således at stationer 
med under 10 W input skal gange slutresultatet med 1,25 eller
1,5? Hvad skal vi gøre med /A, /M  og /P-stationer: Hvem, hvis 
nogen, skal have ekstra points? Skal /P-stationer (uden net
tils lu tn ing , med fie ld-day antenner) stilles bedre end /A o g  /M? 
Hvad skal vi gøre med QSO'er, der ikke kan bekræftes p.g.a. 
manglende logs: Skal de tæ lle med forudsat, de findes i et vist 
antal logs (3?) e ller skal de ikke? -  Er 10 tester om året for 
meget? For lid t? -  Skal 40 meter indrages i testen? Andre 
m odulationsarter end SSB, AM og CW?

Din mening om ovenstående udbedes, og bemærk ¡øvrigt, at 
hvis du ikke skriver til mig, så får du heller ingen indflydelse på 
næste års regler.

Hvorfor ser vi ikke ret mange afdelingsstationer deltage i 
testen, og hvor bliver lytteramatørerne af? -  I kan stadig nå at 
være med; når I læser dette er der 4 tester tilbage i år, og 
reglerne kan findes i OZ januar 1978 side 32.

Vy 73 de OZ6KS.
PS: Husk nu at sende loggen ind!

Vi fører alt i amatørudstyr. . .

ATLAS:
21 OX transceiver 12 V ....................... kr. 6.125,00
PS-220 s trøm forsyn ing ....................  kr. 1.450,00
Strømforsyning, byggesæ t.............. kr. 495,00
350-XI transceiver 12 V ...................  kr. 8.585,00
350-PS s trøm forsyn ing ....................  kr. 1.950,00
305 ekstra VFO ................................... kr. 1.550,00
DD6-XL digita l skala ......................... kr. 1.950,00
DRAKE:
R-4C modtager .................................  kr. 5.450,00
T-4XC sen de r...................................... kr. 5.150,00
AC-4 s trøm forsyn ing ......................... kr. 1.095,00
MS-4 højttaler .................................... kr. 285,00

Vi sælger gerne på afbetaling og giver en god pris for 
din brugte station.

YAESU MUSEN:
FT-101 E transceiver ........................ kr. 7.695,00
FT-301 Dig. fuldtransistoriseret
transceiver med digitaludlæsning kr. 8.475,00
FP-301 power supply ........................kr. 1.195,00
FT 227 R 2 m syntesestation,
400 kan a le r.........................................  kr. 2.985,00

TRIO/KENWOOD:
TS-520 transce iver............................  kr. 5.895,00
TS-700 S 2 m transceiver m /d ig ita l
udlæsning, all m o d e ......................... kr. 6.295,00

ICOM:
Vi fører hele programmet til de rigtige priser. -  

FRA BRUGTHYLDEN:STD826 m/VFO 
Standard 146 A m/NICAD-lader Zodiac Gemini, 
TV 502 2 m transverter til TS 520, Drake TR-4 
transceiver, Semco Terzo 2 m transceiver, all 
mode, Europa »B« transverter til FT 200/FT 250.

m

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

NYT DESIGN -  NY PIONERAND. . .
Drake har produceret den første amatørtranscei- 
ver med 48 MHz (Up-conversion). Lavet valgbar 
med amatør- og kortbølgemodtager.
DRAKE TR-7 er en interessant nyhed og pris
niveauet attraktivt. TR-7 kan leveres med eller 
uden digita l. Med digital dækker modtageren fra
1,5-30 MHz. Med en ekstra indsats også 0-1,5 
MHz.

Skriv eller ring efter brochurer på
DRAKE TR-7
hos DRAKE-importøren gennem 10 år:

15 år efter starten med 9 MHz MF starter Drake nu 
med e tfo rv i radioamatører nyt blandingsprincip, 
som giver optimal modtageegenskaber.
1 Spejl og MF undertrykkelse bedre end 80 dB.
2 Minimal kryds-og indermodulation.
3 Bedre end 0,5 uV følsomhed for 10 dB/S+N:N.
Gennem en kombination af selektionselementer 
og bredbåndsteknik bortfalder overflødige af
stemninger, presselekter og PA afstemning må 
betjenes. Trods dette er senderdataene fine. -
1 Harmonisk undertrykkelse bedre end 45 dB.
2 Interm odulation 30 dB (PEP).
Med den indbyggede passbånd-tuning afhjæl
pes den meste QRM. Med det indbyggede SSB 
filte r 2,3 kHz ved 6 dB og 4,1 kHz ved 60 dB har du 
en tilpas flankestejlhed. Som ekstra kan der ind
bygges CW 300 Hz og 500 Hz samt 1,8 kHz til SSB 
og 6 kHz for AM. Yderligere ekstra fås VFO, noise 
blanke, antenne matsbox MN7 samt meget 
andet.

WERNER RADIO " OTTERUP * (09) 82 33 33 * o z s b w
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YAESU
FT 225 RD
25 watt AM - SSB - FM - CW.

Kr. 6.875,00

G E N E R A L

■ Frequency range:
144 ~  145 MH/
145 ~  146 MHz
■ F req u e n cy readout:
Digital readout to  0.1 kH / ,  analog 
display resolution better than 1 kHz.
■ M odes o f  o pera tion:
LSB, USB, CW, AM, FM.
■ Frequency s ta b ility :
\A/ithin 100 Hx during any 30 minute 
period after warmup. Not more than 
20 Hz w ith  10% line voltage varia
tion.
■ In te rm e d ia te  frequencies:
First IF 10.7 MHz.
Second IF = 455 kHz.
■ A n te n n a  im pedance:
50 ohms unbalanced.
■ R epeater split:
600 kHz installed, any split up to
1 MHz possible with optional crystal.
■ Pow er requirem ents:
AC 100/110/11 7/200/220/234 

Volts, 50/60 Hz.
DC 11.5-16.0 Volts, negative 

ground.
■ Pow er consum ption :
AC Receive 30 VA

Transmit 160 VA at full out
put power 

DC Receive 1.2 A 
Transmit 6.5A

■ Size:
280(W) x 125(H) x 315(D) m/m.
■ W eight:
Approx. 9.0 kg.

R E C E IV E R

■ S ensitiv ity :
SSB/CW 0.5/jV for 20 dB S/N 
FM 0.35/iV for 20 dB QS
AM 1.0/iV for 10 dB S/N

(400 Hz 30% modulation)
■ S e lectiv ity :
SSB/CW/AM 2.3 kHz at 6 dB down 

4.1 kHz at 60 dB down 
FM 12 kHz at 6 dB down

28 kHz at 60 dB down
■ Im age response:
Better than -  60 dB
■ Spurious response:
Better than 1 \jS I at antenna input.
■ A u d io  o u tp u t  im pedance:
4 ohms nominal.
■ A u d io  o u tp u t:
2 watts @ 10% THD

T R A N S M IT T E R
■ A u d io  response:
350 ~  2600 Hz ±3 dB
■ C arr ie r suppression:
Better than -4 0  dB
■ Spurious rad iation :
Better than -6 0  dB
■ F M  dev ia tion :
Factory set at ±5 kHz, maximum 
12 kHz
■ Pow er o u tp u t:
SSB 24 watts PEP 
FM/CW 25 watts 
AM 8 watts

73

G E N E R A L
Frequency Coverage 144 to  148 MHz
Num ber o f Channels 800 channels
Speaker In ternal 3 "  dynam ic speaker w ith  

provision fo r connecting an external 8 
ohm  dynam ic speaker

M icrophone D ynamic push-to ta lk m icrophone w ith  
retractable c o il cord

Power Requirem ent 13.8 V o lts  DC, • 10%
C urrent C onsum ption 0,5 Am ps Receive

1.0 Am ps Transm it (LOW )
2.5 Am ps Transm it (H I)

M etering Illum ina ted fro n t panel m eter indicates 
relative received signal strength and 
transm itte r power ou tp u t

Dimensions 180(W ) x 60(H) x 220(D ) mm
W eight 2.7 kg

T R A N S M IT T E R
RF O u tpu t 10 Watts (H I) or 1 W att (LOW ) in to  50 

ohms load at 13.8 V o lts  DC
Frequency S tab ility < 0.002%
M odulation F3
D eviation :5  kHz
A u d io  Response + 1, 3 dB o f 6 dB /Octave pre-emphasis 

characteristic from  300 to  2500 Hz
Spurious Emissions 60 dB be low  carrier m in im um
Tone Burst N om ina lly  one second at 1800 Hz
Repeater S p lit •6 00  kH z or any frequency

R E C E IV E R
Type Double conversion superheterodyne
In term ed ia te 10.7 m Hz. f irs t IF;
Frequency 455 kHz. second I F
Sensitiv ity Better than 0.3 ¿¿V. fo r 20 dB S+N/N

Selectiv ity •6  kHz. at 6 d B , »12 kH z. at 60 dB
A u d io  O u tpu t 1.5 W atts at 8 ohms

! OZ5JV- OZ5AB

FT 227 R
10 watt 800 kanaler.

YAESU MUSEN

Kr. 2.985,00

Ring eller skriv efter YAESU-katalog, som vi sender gratis til dig.

BElAFON ISTED G AD E 79 1650 K Ø B E N H A V N  V -T L F  01 -31 02 73
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NYHEDER fra YAESU
Modtager FRG 7000 med digital-udlæsning 
og digital-ur.

Kr. 4.650,-

GENERAL
Frequency range: 0.25-29.9 MHz 
M odes of operation: AM, SSB, CW 
S ensitiv ity :
SSB/CW  - Better than 0.7 jjV fo r S/N 
10 dB AM - Better than 2 / jV fo r S/N
10 dB (400 Hz 30% modulation). 
Se lectiv ity :
SSB/CW  + /-M .5  kHz(-6dB), + /-M kH z  
(-50 dB)
AM + /-i-3  kHz (-6 dB), + /+ 7  kHz (-50 
dB)
S tab ility : Less than + /+ 5 0 0  Hz d rift fo r 
any 30 m inute period after warm-up. 
A ntenna requirem ents: Random wire 
fo r 0.25-1.6 MHz 50 ohm unbalanced 
feed fo r 1.6-29.9 MHz.
S peaker Im pedance: 4 ohms.
A ud io  ou tput: 2 watts.
Power requ irem ents: 100/110/117/ 
200/220/234/ VAC, 50/60 Hz.
Power consum ption: 25 VA.
Size: 360 (W) x  125 (H) x 295 (D) mm. 
W eight: Approx. 7 kg.

FT 202 R HÅNDTRANSCEIVER 2,5 watt. 
6 kanaler. 
3 monteret 145.500 - 145.525 - 145.550. 
Følsomhed 0.32 uV ved 20 dB. 
Tilslutning for udv. antenne og mikrofon. 
Toneopkald 1750 Hz. 
Gummi ant. samt taske medfølger.
Alle repeaterkrystaller er lager.

Kr. 1.650,-

Ring eller skriv efter udførlig data. 

73 - OZ5JV - OZ5AB

BEIAFON ISTED G AD E 79 1650 K Ø B E N H A V N  V -T L F . 01 -31 02 73

OZ AUGUST 1978 411



5 0  100 150 2 0 0  2 50  3 0 0  Mhz

LP 1 er et 2 meter low pass filter. Ring eller skriv efter datablade. 
LP 1 er færdigsamlet og justeret.   
LP 1 tåler max. 25 watt. Pris: Kr. 83,00 incl. moms

BENSØ PRINT ApS Finsensvej 52, 2000 Kbh. F, tlf. (01) 10 64 91 opgiver nærmeste forh.

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

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

MEMORIZER FT-227R
en fan tastisk 2m  FM transceiver

med 400 kanaler!

BSP BYGGESÆT Har du styr 
på dine 
harmoniske?

og d ig ital udlæsning
FT-227R ......................... kr. 2.985,00

STANDARD 146A

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

412 0 2  AUGUST 1978



In form ation.
I mange af de d ip lom er der informeres om i OZ. har en del af de 
fo rske llige  prefix skiftet navn efter diplomernes oprettelse, 
f.eks. Angola, som findes under CR6, men kan også findes 
under D2/3, og her er det underordnet om man bruger det ene 
e lle r andet prefix, hvis man søger diplom, hvor dette prefix skal 
bruges.

Husk at medsende selvadresseret svarkuvert med porto på, 
når du skriver efter ansøgningsskemaer til diplomer, det er der 
fo r mange, der glemmer -  portoen er jo  en stor post på EDR's 
regnskab.

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

DXLCA (D X-Listener Century Award).
D iplom et her er kun fo r SWL's (DR-amatører), alle QSL-kort 
indkom ne efter november 1945 er gyldige hertil. -  Hvis du 
søger d ip lom et her, skal du have QSL-kort fra mindst 100 
fo rske llige  lande, hvis du har flere, gives der stickers fo r hver 25 
QSL-kort, du har mere. Prisen er 35 penny eller 1 US-dollar 
e ller 8 IRC. D iplom et kan du søge gennem EDR, eller hvis du vil 
søge direkte, så er adressen: Mr. C. R. Emary, G5GH, »West- 
bury End« Finmere, Buckinghamshire, England.

Prince Edward Island.
For at opnå dette dip lom  skal man have QSL.kort fra 2 VE1 
sta tioner eller 2 V01 stationer eller en af hver på Prince Eward 
Island efter 1. januar 1960 (gælder også SWL). Prisen er 1 US- 
d o lla r e ller 10 IRC. -  Du kan søge diplom et som GCR-liste eller 
gennem EDR. Hvis du vil søge direkte, er adressen her: Award 
Manager, P. O. Box 1232, Charlottetown, Prince Edward Island, 
Canada.

WAA (W orked A ll America).
Dette d ip lom  er indstifte t af L.A.B.R.E. (Liga de Amadores 
B ras ile irosde Radio Emissao) og kan opnås af alle licenserede 
amatører, der har QSL-kort fra 45 eller flere af de nedenstående 
prefix. Der forlanges, at rapporten fo rfo n e  er mindst R3, og for 
CW R3 og S5. alle kontakter efter november 1945 er gyldige. 
Prisen er 10 IRC. Diplomet kan søges gennem EDR eller direkte 
hos: Awards Managers L.A.B.R.E., P. O. Box 07/0004, Brasilla - 
D istrito  Federal, Brasil CEP: 70000.

WAA C ountries List.
01-CE: Chile
02-CE: Easter Is.
03-CE: Juan Fernandez
0 4 -CE: San Felix
05-CM , CO: Cuba
06-CX: Uruguay
07-FG7: Guadeloupe
08-FM 7: M artinique
09 -F08 : C lipperton Is.
10-FP8: St. Pierre e M iquelon Is.
11-FS7: Saint Martin
12-FY7: French Guiana
13-HC: Equador
14-HC8: Galapagos Is.
15-HH: Haiti
16-HI: Dominican Republic
17-HK: Colom bia
18-HK: Bajo Nuevo
19-HK: Malpelos Is.
20-HK: San Andrés e Providencia
21-HP: Panama
22-HR: Honduras

23-K, W, N: USA
24-KC4: Navassa
25-KG4: Guantanamo Bay
26-KL7: Alaska
27-KP4: Puerto Roco
28-KS4: Swan Is.
29-KS4: Serrana Bank
3 0 -KV4: V irg in  Is.
31-KZ5: Canal Zone
32-LU : Argentina
33-OX: Greenland
34-PJ: Neth Antilles
35-PJ: Sint Maarten
36-OA: Peru
37-PT, PY: Brasil
38-PY: Fernando e Noronha
39-PY: St. Peter e St. Paul s
40-PY: Trinidade e Martin Vaz Is.
41-PY: Abro lhos Is.
42-PZ: Suriam
43-TG: Guatemala
44-TI: Costa Rica
45-TI9: COcos Is.
46-VE: Canada
47-VP1: British Honduras
48-VP2A: Antlgua
49-VP2D: Dominica
50-VP2E: Anguilla
51-VP2G: Grenada
52-VP2K: St. Kitts
53-VP2L: St. Lucia
54-VP2M: Mont Serrat
55-VP2S: St. V icent
56-VP2V: British Virglan
57-VP5: Turks e Caicos Is.
58-VP7: Bahama Is.
59-VP8: Antarctica
60-VP8, LU2: Falkland Is.
61-VP8, LU2: Georgia Is.
62-VP8, LU2: So Orkney Is.
63-VP8, LU2: So Sandwick Is.
6 4 -VP8, LU2: So Shetland Is.
65-VP9: Bermuda Is.
66-XE: Mexico
67-XF4: Revilla G igedo
68-YN: Nicaragua
6 9 -YS: El Salvador
70-YV: Venezuela
71-YV: Aves Is.
72-ZF1: Cayman Is.
73-ZP: Paraguay
74-6Y: Jamaica
75-8P: Guyana
76-8R: Barbados
77-9Y: Trinidade e Tobago Is.

HAC (Heard A ll Continents).
Dette HAC dip lom  er kun fo r lytteramatører (SWL). Det ud
stedes af det japanske JARL. Der er ikke angivet nogen tids
begræ nsning fo r modtagne QSL.kort. Betingelserne er, at man 
skal have QSL-kort fra alle 6 kontinenter, et fra hver. Du kan 
ansøge om dip lom et med GCR liste, eller du kan søge gennem 
EDR. Hvis du vil søge direkte, er adressen her, og prisen på 
d ip lom et er 5 IRC. -  JARL, Awards Manager, P. O. Box 377, 
Tokyo Central, Japan.
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Redaktion: OZ7RQ, Benny Christensen, 
Plumpvadvej, Galstho, 7200 Grindsted. DXnyt

B åndrapport
VR80 QRV søndage 21290 fra 0700 GMT.
VK9ZM, W illis  Is1. 14265 om kring 0700 GMT.
ZD7WT ofte QRV på 14 og 21 MHz CW 1800 GMT.
5W1, Western Samoa, en del stationer aktive på 14 og 21 MHz 
SSB.
VK9NI rapporteret 14220 0800 GMT.
YI1BGD rapporteres ofte om kring 14200 SSB.
K4YT/Afrika, han har været QRV fra forskellige steder. Check 
14230.
M1C er ofte QRV på 14 og 21 MHz CW.
5X1 AA, Uganda, QRV indtil ca. 1. september, 20 m SSB.

Operatørerne på DX-peditionen til Kure Island. Fra venstre: 
KH6JFI. WA8VDJ pg N4ZC. (Foto via OZ9PP).

De franske oprs. på C lipperton ekspeditionen. Stående fra ven
stre: F6AOI, F6AQO, F5II. F9IC, F6BBJ. Knælende: F9JS, 
F6BFH og F6ARC. (Foto via OZ1LO).

D X -ped itioner
VK9, Melish Reef. Call bliver VK9ZR med folgende oprs 
VK2BJL, P29JS og WA8MOA. Ekspeditionen finder sted fra 26. 
august og ca. en uge frem.

S9, Sao Thome, herfra vil D4CBS være QRV Indtil engang i 
september. Fortrinsvis på 15 og 20 m, både CW og SSB. QSL 
via K1VSK.

VP2MBC, Montserrat, indtil 19. august, mest CW aktivitet 30 
kHz fra båndgrænserne. QSL via W1CDC.

Nye pre fixe r
H42, B ritish Solomon Isl., som blev selvstændig I ju li, forventes 
at skifte prefix fra VR4 til H42.

4X30, i an ledning af 30-årsdagen for oprettelsen af den is
raelske stat, benytter israelske stationer 4X30 og 4Z30 prefixet 
ind til 30. oktober.

Ron, KH6JFI/KH6. Kure Isl. (Foto via OZ9PP). 

414

DX-net
Der er en del DX-net ¡gang. Nævnes kan bl. a.
Carribean Net 21280, fredage fra 1700 GMT.
East-West Net på 14240, 0430 GMT.
Europæ isk DX-net der modes på 14270 torsdage 0700 GMT. 
DX-DX Net på 14280, torsdage fra 0600 GMT.
Israelsk DX-net på 14320 fra 2000 GMT.
Pacific Net på 14220, daglig 0800 GMT.

Tak fo r stof til OZ1 LO, OZ8YP og OZ9PP.
73 de OZ7RQ.
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G eneraldirektoratet for 
Post- og telegrafvæ senet

Strækning:

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

September 1978 
Solplettal: 104

Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 10,8 13,3 19,1 23,1 24,3 24,5 19,4 16,4 14,6 12,7 13,2 11,0
New Zealand 17.800 54,1 10,7 13,7 20,2 24,4 22,9 20,9 20,0 17,8 13,4 15,2 13,2 10,9
Filipinerne 9.700 66,4 10,7 14,1 21,5 25,8 26,1 26,2 26,2 24,1 21,1 16,7 13,5 11,1
Sydl. Australien 16.000 85,0 11,2 14,8 23,3 27,5 27,2 23,6 20,5 18,5 17,6 14,3 14,2 12,0
Sumatra 9.300 90,0 11,5 14,9 23,7 27,9 27,5 27,2 27,6 25,6 22,3 17,4 14,4 12,4
Indiske Ocean 10.100 115,9 13,5 15,6 24,9 29,5 29,0 28,3 28,5 27,2 24,2 19,3 16,4 15,2
Madagaskar 8.300 146,0 16,5 15,8 23,5 30,0 30,2 29,9 29,8 29,3 28,3 23,4 29,6 18,8
Syd Afrika 10.100 171,3 14,1 11,6 20,3 29,0 31,1 20,8 31,4 31,9 31,2 26,8 21,6 17,8
Middelhavet 2.200 181,0 11,6 10,4 13,1 19,6 21,2 21,7 21,7 21,4 21,4 18,5 14,4 12,8
Antarktis 13.600 202,5 14,6 12,7 11,6 15,5 26,5 29,6 30,4 30,6 31,0 28,1 21,1 16,5
Kanariske Øer 3.500 226,9 14,8 13,7 13,3 21,2 25,9 27,3 27,5 27,0 27,7 26,0 19,7 16,2
Argentina 11.900 232,4 15,1 14,3 13,3 20,7 22,7 27,8 28,2 27,6 28,3 27,0 20,5 16,6
Peru 11.000 264,1 13,0 11,8 10,5 14,8 14,0 22,7 25,5 24,8 25,3 24,9 19,6 14,9
Vestindien 8.100 289,6 12,1 10,3 9,3 12,1 11,3 17,9 23,1 22,7 23,1 22,7 18,6 14,2
New York 6.100 291,4 12,1 10,2 9,3 10,3 12,4 19,8 22,9 22,6 23,0 22,6 18,5 14,2
Vest Grønland 3.600 313,6 11,5 9,5 10,0 12,6 17,5 20,8 21,1 21,1 21,4 20,4 16,7 13,3
San Francisco 8.800 324,5 11,8 10,0 11,0 11,0 8,8 8,7 11,5 16,9 19,7 16,5 13,5 12,7
Sydl. Stillehav 16.200 328.6 11,8 10,2 11,4 13,6 17,8 20,2 20,2 18,3 20,4 19,3 16,2 13,4
Hawaii 12.000 356,4 11,7 11,4 14,4 16,7 19,5 17,9 16,3 14,0 18,0 17,5 14,8 12,8

Royce Hf POWER/SWR METER

Pris 370,- kr.

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

Elbagade 34-36 - 2300 København S 
Tlf. (01) 58 91 09 - Giro 9 22 80 20
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OZ7CH. C. U. Holten. 
Lyove) 6 . 8600 Silkeborg In tr u d er s w atchIM

Jo, v is t kan det nytte noget!
I april OZ kunne vi fortæ lle, at Radio Algier. som gennem 
maneder havde ligget i 40 m båndet, havde fundet tilbage til sin 
egentlige frekvens i radiofoni-båndef. Muligheden må ikke 
udelukkes, at det blandt andet også skyldtes en del breve fra 
f.eks. EDR's Intruders Watch-sektion til myndigheder i Algier 
(radiostationen og A lgiers P&T) og til Algiers ambassade i 
S tockholm  plus andre henvendelser til International Telecom- 
m unication Union i Geneve. Dette er blot et af mange eksemp
ler på, at det kan nytte noget at være med i rapporteringsar- 
bejdet med registrering af Intruders på vore amatørbånd -  i 
sæ rdeleshed på 7 MHz, der fra ITU's side udelukkende er 
beregnet fo r amatører. -  Her er et par eksempler til:

14.336 kHz fo rlad t af kineserne?
OZ3YI har rapporteret, at et kinesisk nyhedsbureau, som gen
nem nu adskillige år har kørt RTTY på 14.336 kHz, siden begyn
delsen af ju li ikke har været hørt på denne frekvens. Trods 
ihæ rdig a flytn ing hver form iddag, hvor stationen i a lm indelig
hed har ligge t med en anselig god styrke her I Danmark 
gennem flere timer, er den ikke mere Iagttaget. Har sandsyn
ligvis skifte t til en af deres frekvenser i den højere del af HF- 
båndet e ller til satellit-frekvenser. Så nu er der fin mulighed for 
at kunne høre sine QSO'er på denne frekvens uden generende 
QRM, ihvertfald fra den kant. Pågældende station har ellers 
været fast månedlig forekommende i lARU’s »Summary of 
Intruders«, redigeret af G3PSM, og som udsendes til kompe
tente myndigheder verden over. Men nu kan vi -  forhåbentlig -  
glæ de os over, at den er forsvundet fra vores 20 m bånd. -  Er 
der nogen af OZ's læsere, der har Iagttaget den på andre tider 
eller på andre frekvenser i vore amatørbånd? Den kørte med 45 
Baud og med nyheder fra Kina, bl.a. på Engelsk.

Med NRRL som kilde og med LB7E som skribent har jeg fra 
OZ4PM modtaget fø lgende eksempel:

Franskm and kunne ham le op mod russisk Intruder.
Den som lånte ører til 40 m båndet tid lig  om morgenen den 3. 
marts fik  noget at høre som sjæ ldent eller aldrig forekommer, 
nem lig en direkte konfrontation mellem en amatør og en 
kom m ercie l tjeneste.

Opgøret fandt sted på ca. 7080 kHz, med andre ord i det 
eksklusive 40 m bånd og varede i over 30 m inutter fra kl. ca.
06,00.

»You are troub ling  my frequency. You have nothing to do on 
th is  band. UWZ2 de F5RN«. -  Dette var ordene, som fik  mig -  
skriver LB7E -  til rent ud sagt at spærre øjnene op. Vel er det 
(desværre) ikke usæ dvanligt at fremmede tjenester -  Intruders 
om man vil -  opererer på 40 m amatørbåndet, men dette . . . .  
»You are troub ling  my frequency« fortsatte F5RN og fastslog 
videre »I am an amateur station and you are a fixed station from 
Sovjet. You have nothing to do on th is band and on this 
frequency, so please qsy, you have all the channels to do your 
tra ffic , so please qsy. You have nothing to  do on this band«, 
præciserede den franske amatør meget korrekt til russeren, 
som arbejdede CW.

Russeren fortsatte im id lertid  trafikken, men franskmanden

OVERSÆTTELSE
Kvalificeret oversættelse af tekniske artikler, håndbøger m. v. fra en
ge lsk/tysk til dansk og fra dansk til engelsk. Endvidere udføres dup li- 
keringsarbejder. Indhent venligst tilbud.

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

hæ ngte på som en igle og understregede gang på gang, at 
frekvensen var en eksklusiv amatørfrekvens.

Så sker der det meget interessante, at den russiske telegra
fis t reagerede på opkaldene fra franskmanden, som respekt at 
melde blev stadig mere irrite ret pr. nøgle. Russeren siger, at 
han må qtc, da han har en melding til to stationer, ULZ65 og 
ULM39, som han har kaldt på. -  Nej, svarer den franske amatør 
resulut, du har ikke baggrund fo r qtc på denne frekvens! og 
han tilfø je r senere, at han ville rapportere episoden til de 
franske telemyndigheder. -  Ved ca. 06,30-tiden fandt russeren 
det åbenbart mest fo rnu ftig t at forsvinde.

Senere forta lte  F5RN, at han hedder Jeep og bor ca. 10 km vest 
fo r Nice. Lad det være mig tillad t -  skriver LB7E -  med en 
personlig kommentar til slut: Selvfølgelig er det ikke m uligt at 
satse på et opgør af denne art fo r at bevare amatørfrekvenser
ne, det skal ske ved forhandlingsbordet. Men jeg kan alligevel 
ikke lade være med at tage hatten af for OM Jeep F5RN. Han tog 
kampen op og kæmpede i realiteten ikke bare en kamp for sig 
selv, men fo r hele verdens radioamatører i vest og I øst. Mni tks 
Jeep!

Også EDR har en aktiv Intruders Watch afdeling.
Skriv til mig og det v il blive rapporteret via G3PSM til de kom
petente myndigheder.

OZ7CH.

F D K
fukuyama

2 M /FM  
10W /1 W 

13,5 V DC 
25 kana le r

Q u a r t z - 1 6

M l

inkl. I kanal og moms

KUN: 1 6 4 5 -  

MIMAX RADIO
N orrebrogade 226 2200 Kobenhavn N.
Tlf. 01-83 14 11 G iro  9 136088
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvæ nget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57. VHF UHF0 7

A ktiv ite ts tes ten . Jeg har m odtaget et par protester over, at nogle stationer
Julitesten gav fo lgende placeringer: anvender flere operatorer. Det er helt legalt og har altid været
SSS a lde ling : det, den eneste betingelse er, at ansvarshavende fo r kaldesig-

1. OZ5DD 111 QSO 535 points nalet er til stede på stationen. Du kan således ikke få en anden
2. OZ9NN 95 QSO 518 points til at køre testen fo r dig, hvis du selv er forhindret. -  Sorry,
3. OZ1CTC 79 QSO 414 points protesterne kan ikke tages til følge.
4. OZ6IW 92 QSO 403 points 144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19,00-
5. OZ1BRJ 82 QSO 394 points 23,59 DNT.
6. OZ1 DGN/a 68 QSO 362 points UHF-SHF test den 1. torsdag i måneden kl. 19,00-23,59 DNT.
7. OZ1BJF 51 QSO 312 points Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive
8. OZ8QD 68 QSO 287 points måned.
9. OZ6CE 57 QSO 276 points

10. OZ4HAM/a 50 QSO 255 points Testindbydelse.
11. OZ6ZW 44 QSO 246 points USKA indbyder hermed til årets Region 1 VHF contest.
12. OZ1 BCY/a 55 QSO 229 points 1. Deltagelse: A lle licenserede amatører i Region 1 kan
13. OZ6HY 40 QSO 222 points deltage. M ultioperatørstationer kan deltage, hvis der kun an
14. OZ4JQ 51 QSO 214 points vendes et kaldesignal under testen. Deltagerne skal overholde
15. OZ2WI/a 48 QSO 214 points respektive landes licensbestemmelser.
16. OZ3ZW 43 QSO 201 points 2. Testsektioner: 1) Faste stationer 144 MHz. - 2 )  Portable/
17. OZ1OHR 51 QSO 179 points m obile stationer 144 MHz.
18. OZ9DV 55 QSO 173 points 3. Tidspunkt: Fra lørdag den 2. september 1978 kl. 16,00 GMT
19. OZ5UT 39 QSO 166 points til søndag den 3. september 1978 kl. 16,00 GMT.
20. OZ1QQ/a 33 QSO 156 points 4. A ntal OSO: Hver station må kun kontaktes een gang, enten
21. OZ1CSU 50 QSO 144 points den er fast, portabel eller mobil. Hvisen station kontaktes flere
22. OZ5XC 47 QSO 141 points gange, tæ ller kun en af dem fo r points. Kontakt via aktive
23 OZ9ZJ/a 38 QSO 140 points repeatere e ller translatorer vil ikke blive godkendt.
24. OZ1BKY 31 QSO 127 points 5. Koder: Består af RS eller RST rapport, efterfu lg t af et serie
25. OZ8UX/a 28 QSO 125 points nummer, som starter med 001 fo r den første QSO, og forøges
26. OZ1CJS 25 QSO 121 points med en fo r hver fø lgende QSO. Denne kode efterfølges af QTH
27. OZ8LH/a 28 QSO 111 points locatoren fo r deltagerens position. Ex. 59010 - EQ25c.
28. OZ4OW 30 QSO 109 points 6. Points: 1 po in t pr. km.
29. OZ9QV 40 QSO 105 points 7. Logs: A4 logblade (EDR's e ller tilsvarende) anvendes med
30. OZ1UU 28 QSO 99 points fø lgende kolonner: Dato, tid  GMT, kaldesignal på modstation,
31. OZ1COR 20 QSO 95 points rapport og kode modtaget og afsendt samt krævede points. På
32. OZ8MX 33 QSO 90 points loggens første side skal der oplyses følgende: Navn og adresse
33. OZ6YJ/a 14 QSO 85 points på førsteoperatøren, kaldesignal, testsektion, egen QTH-loca-
34. OZ1BCP 15 QSO 81 points tor, m ultioperatørstation ja eller nej, krævet pointssum, kort
35. OZ5WF 28 QSO 76 points beskrivelse af stationen samt hvis flere operatører, disses kal-
36. OZ4NE/a 32 QSO 75 points designaler. Loggen underskrives af førsteoperatøren. Logs
37. OZ1 APA/a 26 QSO 71 points sendes senest den 1. oktober 1978 til: Jørgen Brandi, OZ9SW,
38. OZ1DCN 12 QSO 49 points Rugvænget 1, 7870 Roslev.
39 OZ8XM/a 20 QSO 46 points
40. OZ1CSG 17 QSO 44 points Testindbydelse.
41. OZ1AEE 15 QSO 44 points EDR indbyder hermed alle danske VHF amatører til årets store
42. OZ4ZT 20 QSO 33 points VHF contest.
43. OZ1WN 11 QSO 32 points Frekvensområde: 144-146 MHz. Region 1 båndplanen skal
44. OZ1CKB 21 QSO 28 points overholdes.
45. OZ8SC 10 QSO 15 points Points: 1 po in t pr. km.

T idspunkt og reg ler: Samme som Region 1 testen.
FM afde ling: Testsektioner: 1. S ingle og multioperatørstationer, såvel

1. OZ1 AGO/a 55 QSO 202 points faste som portable med over 10 W output. -  2. Singleoperatør-
2. OZ1DVI 55 QSO 187 points stationer, såvel faste som portable med max. 10 W output.
3. OZ1BCC 82 QSO 172 points Logs: De udregnede og underskrevne logs sendes senest
4. OZ1AXJ 63 QSO 167 points den 1. oktober 1978 til: Jørgen Brandi, OZ9SW, Rugvænget 1,
5. OZ1DSK 35 QSO 75 points 7870 Roslev.
6. OZ3YG 27 QSO 70 points NB. Mange har klaget over, at de ikke havde en chance
7. OZ1ASP 25 QSO 61 points overfor h igh-pow er kanonerne, kom nu ud af busken og forsøg
8. OZ8JYL/a 17 QSO 24 points med en 24 tim ers test.
9. OZ1DKD 1 QSO 1 points

OZ8SC 1 QSO 1 points

UHF-SHF afdeling: Tropo (OZ8SL).
1. OZ7IS/a 24/4 QSO 213 points OZ9QV kørte i dagene 18.-19. juni følgende DX på 2 m: G8NQZ
2. OZ1ABE 18 QSO 84 points (ZO), G8IAJ/p (ZO), G4BDE/p (ZO), G8LEF (ZN) og PAøJOT
3. OZ3SW 10 QSO 39 points (CM).

OZ AUGUST 1978 417



Heldet har indtil videre været med ekspeditionen tiI Fær
øerne. Om aftenen den 10. ju li åbnede 2 m båndet til OY, og 
ekspeditionen, der benytter kaidesignalet 0Y70, kørte fra 
deres højtbeliggende QTH på Stromø (WW76g) en række OZ- 
stationer, bl.a. OZ5IQ, OZ6O L, OZ1OF og OZ7LX. Dagen efter 
var forho ldene endnu bedre 0 Y 70  kørte en række stationer, 
bl.a. OZ8SL, OZ9NI, OZ9OU m.fl., også DK og SM7 blev så vidt 
vides kørt.

Ekspeditionens andet hold, der var på vej til OY på samme 
tid , var QRV fra skibet og kørte med kaidesignalet OZ7UHF/ 
mm. -  Flere OZ-stationer korte denne station i forskellige QTH- 
fe lte r på vejen derop. Bl.a. kørte OZ1O F dem mens de befandt 
sig i fe lte t YU, vest for Shetlandsøerne.

Natten mellem den 10. og 11. ju li åbnede strækningen mel
lem OZ og OY også på 432 MHz, og den første forbindelse 
mellem Danmark og Færøerne blev kørt på dette bånd. Jeg er 
endnu ikke klar over, hvem der blev den første OZ-station, men 
det vides at OZ1O F, OZ7LX, OZ9NI, OZ3SW, OZ6PU m.fl. kørte 
dem. Også SM7DTT havde forbindelse med OY7O på 432 MHz. 
Om det er forste OY-SM på dette bånd er jeg ikke klar over. -  
Den af ekspeditionen opsatte beacon OY6VHF (144.885 MHz) 
blev hørt af adskillige med stor styrke. Der er også opsat en 
beacon på 70 cm, og denne blev også hort af mange. - 1 lobet af 
aftenen den 11. ju li forsvandt de gode forhold i retning af OY.

Sporad isk E (144 MHz). (OZ8SL).
Fra Es-åbningen den 4. juni er der kommet en rapport fra 
OZ5QF (EP75c). Han har i perioden 11,00-12,24 GMT kørt 
fø lgende på SSB: 9H1BT (HV03f), IT9ZHA (GX49e), IT9ZWV 
(GY67d), IT9VMN (GY67b), IT9VHS/p (GY74j), IT9JLG (GY73e) 
og IT9IKG (GY73e). A lle stationer var S9. dog med QSB til SØ. 
OZ5QF horte endvidere IWØAEG.

Var jun i måned fo r nogen en skuffelse Es-mæssigt, kan man 
v ist ro lig t sige, at første halvdel af ju li har været over al fo r
ventning fo r mange DX-interesserede 2 m amatører. 2 fine 
åbninger henholdsvis den 8. og 10. ju li. Ja, åbningen den 10. 
ju li må vel nok nærmest karakteriseres som enestående både 
hvad udbredelse og aktivite t angår. Fra OZ blev der kort eller 
hørt s tationer fra praktisk taget hele det europæiske M iddel
havsområde. Også rapporteringen fra OZ-amatorer til under
tegnede har taget et glæ deligt opsving, hvilket følgende vidner 
om.

2. ju li.
OZ-DR 1421 (EQ68a), Kaj hørte kort efter julitestens afslutning 
kl. 16,07 GMT en YU-station på SSB i QSO med vistnok DL2PI. 
Desværre nævnede YU-stationen ikke sit eget call i den korte 
tid , han var hørbar hos Kai, men QTH-loc. var KB15a. S ignal
styrken var S4, men han fadede ret hurtig t ud.

8. ju li.
Denne åbning varede fra ca. 17,50-18,45 GMT. Følgende rap
porter er indløbet:

OZ9QV (GP22f): Kørt EA3ADW (BD22g), C31PS (AC48c), 
F1JG (CD24g). -  Hort F1AUB, EA3XS (BB22e) og EA6BW 
(BZ34e). C31 PS blev kørt kl. 18,13 GMT og form odentlig første 
OZ-C31 QSO på 144 MHz. Tillykke med forbindelsen Jan.

OZ5QF (EP75f): Kørt EA3ADW, EA3XS, EA6BW og F1FAI 
(BC15a).

OZ3WU (EP75c): Kort EA3ADW, EA3BCO (BB?). Hort F6DGY 
(BC35f).

OZ-DR 1421: Hørt EA3ADW, EA3XS, EA3BCO, F1FAI, EA6BW 
og EA6QE.

OZ5IQ: Kørt F6DGY.
Jeg har fra forskellige kilder erfaret, at OZ2VM også korte 

C31PS kort efter OZ9QV. OZ1DXE korte EA3ADW kl. 18,00 
GMT. OZ9FW skulle have kørt EA3 og OZ5DX kørte F.

Som det frem går af rapporterne var det en meget selektiv 
åbning, hvilket ikke er usædvanligt. Kun QRA-felterne BD, BC, 
BB, BZ, AC og CD er repræsenteret. Åbningen var særlig 
bemærkelsesværdig idet to så sjældne lande som Andorra 
(C31) og Balearerne (EA6) kunne køres fra OZ.

10. ju li.
Denne åbning varede fra ca. 17,43 til 19,07 GMT. Følgende 
rapporter er indløbet:

OZ9QV: Kørt IT9TAI (GY67f). Hort IT9BXX (GY) og LZ1AB 
(LC).

0 Z 6 0 L  (FP50e): Kort C31PS, SV1KD, LZ2KBI (LD04), LZ2QS 
(LD05a) og IT9IHS (GX03a) og 9H1CD (HV03e). Hans kørte 
SV1KD kl. 18,20 GMT, og denne QSO er form odentlig første 
OZ-SV1 forb inde lse på 2 m. Tillykke Hans.

OZ3WU (EP75C): Kørt EA6BW, EA6AU (QSO ikke fuldført), 
IT9PLT (HX77h), IC8FHF (HA32g), l5CTE/p8 (HA12g), 9H1CD, 
9H1BT (HV03f), 9H1C (HV03e), IT9ZGY (GY67C), IT9ZWV, 
IT9FNZ (GY67d) og IT9ZHA (GX49e).

OZ-DR 1421: Hørt EA6BW, EA6AU, 9H1CD, IT9ZHA, IT9TAI. 
9H1 BT, IT9PLT, I2HK? (DC?), IT9ZWV, LZ1AG (MC64e), LZ2AR. 
LZ1QH, LZ1CD (MC64d), IT9IKG, IØDLP. Kaj hørte det sidste 
Es-signal kl. 19,07 GMT.

OZ6PU (GP24) korte LZ1AB.-O Z5W F (GP24f) korte LZ1BW 
(LC27e).

OZ8SL (GP31e): Kørt IT9ZHA, IT9ZWV, LZ1BW. LZ1AG, 
LZ1QH, LZ2AR og I5VOW (FC03j). Kort EA5HQ (ZY?) i QSO med 
SM7DTT. Desuden IT9TAI og ISØPDQ (EZ66a).

OZ2GZ (GP23f): Hørt SV1KF (LY). SV-CS, IT9ZHA, IT9TAI, 
IØDLP, 9H1CD, 9H1JF, LZ1AB og LZ2QS. Desværre lykkedes 
det ikke fo r Gert at lave nogen QSO'er. Sri!

Aktiviteten fra OZ og SM var enorm p.g.a. det gunstige tids
punkt åbningen fandt sted på. Fra SM7 hørtes bl.a. 7WT. 7AED, 
7BAE m.m.fl. skovle stationer ind. Som det fremgår af rappor
terne spændte åbningen, set fra OZ, fra EA5 i sydvest til SV1 og 
LZ i sydost. Det varen åbning, der vil blive talt længe om på 2 m. 
Det skal blive spændende at høre om, hvad andre lande i 
Europa har kørt.

11. ju li.
OZ1O F rapporterer, at han ved 7-tiden GMT kørte LZ og YO. 
Orla har lovet en detailjeret rapport om alt, hvad han har kørt. 

Tak til alle. der har rapporteret.

TE -udbredelse på 144 MHz (OZ8SL).
Det fo rlyder fra sædvanligvis velunderrettet kilde, at den første 
transæ kvatoria le 2 m-QSO er blevet lavet i Region 1. Ifølge 
forlydendet h a r SV1AB i Athen o g  ZE2JV i Rhodesia haft2-vejs- 
forb inde lse den 12. april 1978 kl. 18,00 GMT på 144.118 MHz 
med CW. Afstanden mellem de to stationer er mere end 6000 
km. Også 5B4WR på Cypern skulle have haft QSO med ZE2JV. 
Afstanden mellem de to stationer opgives til 5972 km. Jeg 
håber, at kunne bringe flere oplysninger om disse bemærkel
sesværdige QSO'er ved en senere lejlighed.

På den anden side af Atlanten fortsæ tter man med at lave TE- 
QSO'er. Adskillige KP4-stationer har lavet forbindelser med 
LU-stationer, således kørte KP4EOR, KP4FAI og KP4AAN bl.a. 
LU1DAU, LU3AAT og LU7DJZ. KP4FAI kører kun med 18 W 
ou tpu t og 2 stakkede 5 elementer. QSO erne fandt sted den 11. 
april.

A uro ra  (OZ8SL).
Den 4. ju li kørte OZ6O L CW-QSO med OY5NS (WW77f), Niels i 
Torshavn. QSO’en fandt sted kl. 15,15 GMT, og der blev 
udvekslet rapporter 55A/54A. Dette er så vidt vides første auro- 
ra-QSO mellem OZ og OY.

OZ9QV var også QRV i den meget fine A-åbning den 4. juli. 
Jan kørte folgende: LA2PT (FT), SM1BSA (JR), SP2GGZ (JO), 
OH2CX (MU), LA6HL (CS), RR2TEJ (NT), SM4IJS (HT), SMØFZH 
(JT), SM3DCX (IV), SM4IAZ (HT), LA3UU (FT) og SM4FXR (HT). 
Åbningen gav OZ9QV ialt 6 nye felter.

Den 5. ju li va rde r igen en mindre A-åbning. OZ6OL blev kaldt 
af OH9F? i MZ? Desværre var OH9-stationen så svag, at QSO 
ikke kunne gennemføres. Det er så v idt vides første gang en så 
n o rd lig t beliggende station er blevet hort via aurora på disse 
kanter. Jeg lyttede selv med, men kunne intet høre. -  Det 
forlyder, at OY5NS også kørte SM7AED den 4. ju li.
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EDR/IARU 144-146 MHz båndplan.
----------------------  144.000-------------------

Kun CW

SSB og CW

Alle
m odul.-a rter

144.150

144 .500 ■

144.000-010 Moonbounce 
144.050 CW opkald 
144.100-110 MS CW 5 min. 
144.145-150 MS CW 1 min.

144.200-210 MS SSB 1 min. 
144.300 SSB opkald 
144.500 SSTV opkald

144.600 RTTY working
144.600 RTTY opkald 
144.700 FAX opkald 
144.750 ATV opkald

Kun Beacons
144.850-----

145.000 RO Vejrhøj
145.025 R1 Ringsted
145.000 RO Vejrhøj
145.025 R1 Ringsted
145.050 R2 Esbjerg, Ålborg,

145.075 R3
Bornholm
Hvidovre, Yding Skov.

Repeater 145.100 R4 Odense, Søborg, Thy
Input 145.125 R5 Knivsbjerg, Ramløse

145.150 R6 Østervold, Lysnet
145.175 R7 Lindeballe
145.200 R8 Herning
145.225 R9 Holme, Sakskøbing,

Kig-ud

145.250 S10
145.275 S11
145.300 S12 RTTY lokal FM
145.325 S13
145.350 S14
145.375 S15

Simplex 145.400 S16
kanaler 145.425 S17

145.450 S18
145.475 S19
145.500 S20 Mobil opkald
145.525 S21
145.550 S22
145.575 S23

145.600 R0
145.625 R1
145.650 R2
145.675 R3

Repeater 145.700 R4
O utput 145.725 R5

145.750 R6
145.775 R7
145.800 R8
145.825 R9

Satellite 145.850
Service 146.000

Turen til Færøerne. (OZ7IS)
Mandagen efter Ø lgodlejren klarede vejret op, og SM7GMC, 
SM7EQL og undertegnede drog med færgen fra Esbjerg mod 
Færøerne fo r at afløse 2KO, 3LQ, 3TZ og 4XO på stationen 
OY7O . -  Ca. 3 tim er ude fra Esbjerg begyndte vi at køre lidt 2 m 
med en FT221 og en 4 element yagi. Vi kørte først et par OZ- 
sta tioner og hørte så pludselig LZ, IT9 og F stationer på ES, 
men nil QSO. Pludselig hørte vi en kendt stemme, OZ3LQ's fra 
OY7O , på bagsiden af antennen. Da vi havde vendt antennen 
opnåede vi endog QSO med kun 10 W. På dette tidspunkt var vi 
i CQ50j, en distance på 960 km. -  Ialt kørte OZ7UHF/mm ca. 100 
QSO’er fra felterne DP, CQ, CR, BR, ZT, YU og XV. Langt de 
fleste med OZ, men altså også med OY, DL, SM og LA. Med 
OZ1O F opnåede vi QSO fra 6 af de felter vi gennemsejlede. 
S idste gang vi havde QSO med OZ1OF var fra YU45j, 880 km (en 
skam Orla, locatorerne ikke tæ ller med, 9SW).

Vi nåede frem til Torshavn ved 22-tiden den 11. ju li og kørte 
direkte op til 0Y 70 , 620 m over daglig vande, men beretningen 
om denne DX-pedition må vente til næste nummer.

Beaconnyt. (OZ7IS)
Som det måske bemærkedes af flere OZ-stationer den 10 .-1 1 - 
12. ju li er OY6VHF og OY6UHF nu QRV fra Husareyn (WW76d) 
ved Torshavn, ca. 350 m over havet. Frekvenserne er som 
tid lige re  annonceret 144,885 og 432,885 MHz. På2 m er ERP ca. 
60 W fra  en 4 el. yagi og på 70 cm ca. 25 W ERP fra en 5 el. yagi. 
Antenneretningen er for begge antenner sydvest. Begge bea- 
cons A1 nøgles uafhæ ngigt af hinanden ca hvert 50. sekund 
med speed 60.

OZ7UHF i Ø lgodle jren. (OZ7IS)
E lendig t vejr hele ugen. Elendige condx, med undtagelse af 
auroraåbningen den 4. ju li. Skønt vi var QRV fra siloen med 500 
W inpu t/16  el. på 2 m, 250 W inpu t/2x21 el. på 70 cm og 20 W 
in p u t/4 x2 5  el. 100p yagi på 23 cm, blev det alt ialt kun til 16 
fe lte r i 7 lande (OZ, DL, PAØ, SM, GW og LA) på 2 m, 16 felter 13 
lande (SM, OZ og DL) på 70 cm og bare 3 felter i 2 lande på 23 
cm. -  Forhåbentlig bliver vejret og condx. bedre til næste år. 4 x1 2  el. 432 MHz antenne. OZ9DT.
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R eference-da ta vedr. Oscar 7.
Omlob nr. Å r/m d./dg . Tid Z Ow
17167B 78 08 17 0002 59.2
17180B 18 0056 72.8
17193A 19 0151 86.4
17205B 20 0050 71.3
17218B QRP 21 0144 84.8
17230A 22 0044 69.7
17243B 23 Må ej anvendes
17255B 24 0037 68.1
17268A 25 0131 81.7
17280B 26 0031 66.6
17293B 27 0125 80.2
17305A QRP 28 0024 65.0
17318B 29 0119 78.6
17330B 30 Må ej anvendes
17343A 31 0112 77.0
17355B 09 01 0012 61.9
17368B 02 0106 75.5
17380A 03 0005 60.3
17393B QRP 04 0100 73.9
17406B 05 0154 87.5
17418A 06 Må ej anvendes
17431B 07 0148 85.9
17443B 08 0047 70.8
17456A 09 0141 84.4
17468B 10 0040 69.2
17481B QRP 11 0135 82.8
17493A 12 0034 67.7
17506B 13 Må ej anvendes
17518B 14 0028 66.1
17531A 15 0122 79.7

R eference-da ta  vedr. Oscar 8. (OZ8SL).
Omløb nr. Å r/m d./dg . Tid Z Ow
2264A 78 08 15 0028 47,2
2278A 16 Må ej anvendes
2292A 17 0038 49,8
2306A 18 0043 51,2
2320J 19 0049 52,5
2334J 20 0054 53,8
2348A QRP 21 0059 55,1
2362A 22 0104 56,4
2376A 23 Må ej anvendes
2390A 24 0115 59,1
2404A 25 0120 60,4
2418J 26 0125 61,7
2432J 27 0131 63,1
2446A QRP 28 0136 64,2
2460A 29 0141 65,7
2473A 30 Må ej anvendes
2487A 31 0008 42,5
2501A 78 09 01 0014 43,8
2515J 02 0019 45,2
2529J 03 0024 46,5
2543A QRP 04 0029 47,8
2557A 05 0035 49,1
2571A 06 Må ej anvendes
2585A 07 0045 51,8
2500A 08 0050 53,1
2613J 09 0056 54,4
2627J 10 0101 55,7
2641A 11 01
2641A QRP 11 0106 57,1
2655A 12 0111 58,4
2669A 13 Må ej anvendes
2683A 14 0122 61,0
2697A 15 0127 62,3

R epeaternyt.
I Thy er startet en ny 2 m repeater, der indtil videre forsøgsvis vil 
køre med følgende data:
Call: OZ9REX.
QTH: Hurup Thy (EQ13f), kote 45 + 12 m.
Frekv.: R4 -  145.100/700.
Tone: 1750 Hz i 700 mS.
Rx: Storno CQF 612.
Tx: S torno CQF 6 1 2 /1 0  WERP.
Ant: Ringo Ranger, 6 dB rundstr.
Filter: 8 x ’/4 cavitetskredse (énantennedrift). 

Indsætningstab målt til ca. 3,5 dB.
Isolation Rx/Tx målt til ca. 114 dB.

Ansvh: OZ7YD.
M uligheden fo r placering på bedre QTH vil i løbet af som

meren blive undersøgt nærmere. -  Gruppen ønsker endvidere 
hermed at takke de, der har h julpet os igang med repeateren. 

På genhør via OZ9REX -  Thy repeateren.
Vy 73 de OZ7YD, OZ1EDT, OZ5MU.

2 m og 70 cm antenner
Antennerne til 70 cm har indbygget balun fo r effekter op 
til 10 W sendeeffekt. Dette gæ lder også 5 elm. 2 m 
antennen. 11 elm. 2 m antennen er 300 ohm i føde- 
punkte t og uden balun.

10 elm. 70 cm antenne, gain 11 dB, F/B ratio 20 dB,
lodre t e lle r vandret m ontering ............................. 79,50

20 elm. 70 cm  antenne, gain 14 dB, F/B ratio dB,
lodre t e ller vandret m ontering ............................. 129,50

5 elm. 2 m antenne, gain 10 dB, F/B ratio 20 dB 109,00
11 elm. 2 m antenne, gain 13 dB, F/B ratio 28 dB, 
dobbelt re fle k to r ......................................................  229,00

Vi har desuden baluns og sam menkoblingsfiltre til 
ovennævnte antenner.

A lle  priser incl. 18% moms. Ved forudbetaling forsen
des porto frit.

Vy 73 de OZ6QA.

VESTERGADE 26 - 9440 AABYBRO - (08) 24 24 44
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Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen, 
Em drup Banke 22, DK-2100 København 0 .

" - E 5 M S J

August måneds SWL-spalte bliver (som du kan se/læse) lid t af 
en broget landhandel i sommerlandets regnvejr og stiv vind fra 
nordost. Her handles med GCR-lister, SWL-nyheder, QSL-kort, 
fo togra fier, Prefix, 73 og QTH-lister. -  Inden jeg sætter high- 
speed-printeren til er det måske på sin plads og spørge dig om 
du har læst de sidste S W L-spa lte r- du har måske haft ferie og 
glem t den månedlige spalte.
Har du læ st de sidste SWL-spalter, maj, ju n i og ju li?
Fandt du noget a f interesse?
H vorfo r har jeg  så ikke hørt din mening?

D ip lom ansøgninger og GCR-liste.
GCR-liste, hvad er nu det, skal jeg have flere forkorte lser prop
pet ind i hjernen. (Der er sandelig behov fo r en SWL-håndbog, 
se OZ jun i side 323- je g  får vel din mening om den sag).-G C R  
står fo r General Certifioation Rule, der betyder noget i retning 
af »alm indelige re tn ingslin ie rfo ra tteste ring  ved diplomansøg
n in g “ . GCR-liste benyttes i forbindelse med ansøgning om 
dip lom er, i de tilfæ lde hvor det ikke er nødvendigt, eller en 
betingelse, at sende QSL-kort med til diplomudgiveren, eller til 
EDR’s D iplommanager, OZ1WL. Når der er tale om GCR-liste, 
er det kun nødvendigt at fremsende en liste over de forb inde l
ser, der er påkrævet fo r at opnå diplomet, samt det diplomet 
koster, til d iplom udgiverens adresse.

Husk listen skal være underskrevet af to  radioamatører og 
QSL-kortene skal være i diplomansøgerens besiddelse. Der 
findes kun meget få d iplom er der ikke kræver QSL-kort.

Advarsel! Send aldrig dine QSL-kort ud af landet, hvis det 
ikke er påkrævet. Der er eksempler på, at mange QSL-kort 
a ldrig er vendt tilbage til rette ejermand.

En god ide: Skriv til OZ1WL, Tage Eilmann, Postbox 213, 
5100 Odense C. Tage er v illig  til at hjælpe dig med spørgsmål, 
d ip lom ansøgning og diverse tips.

Ikke et ord mere om dip lom er i denne måneds spalte, men tag 
din D ip lom rådgiver med på råd, skriv til Tage.

SW L-spaltens service tjeneste
har været i aktiv ite t og fundet nogle SW eLmere. Følgende er 
værd at bemærke, da SWL-arbejdet også har noget at gøre med 
hjæ lpsom hed og kammeratskab.

OZ-DR 1909, Flemming skrev til mig for nogen tid siden og 
spurgte, om jeg kunne hjælpe ham af med en næsten ubrugt 
modtager. Jeg anbefalede ham at sætte »dyret« i OZ. Inden jeg 
havde fået sat frim æ rke på brevet (næsten) modtog jeg et brev 
fra OZ-DR 2007, der havde startvanskeligheder, det hele var et 
kæ mpeproblem -  han stod over fo ra t skulle købe ny modtager. 
Jeg skrev til ham og bad ham tage kontakt med Flemming, og 
nu er Bjarne den lykkelige ejer af en forholdsvis ny modtager. 
Overdragelse og handel fandt sted 75 km fra Jels og 75 km fra 
Kerteminde, jeg har bevis for, det ikke bare var et spørgsmål om 
en handel, nej, et kammeratskab opstod og mange problemer 
blev løst både for Bjarne og Flemming.

OZ-DR 2007, Bjarne er nu så langt, at han kan afsende QSL- 
kort, og OZ-DR 1909, Flemming har g jort sin store andel, han 
har ikke b lo t solgt sin modtager, han har givet værdifulde 
e rfaringer videre. Kan vi ikke ro lig t sige, vi er til fo r at kunne 
hjæ lpe hinanden. Hjælpsomhed er vel også en aktivitet, der 
tæ ller.

P refix og ka ldesigna le r, kort forta lt.
I henhold til internationale bestemmelser har Danmark fået 
tilde lt bogstavskombinationen OUA-OZZ, der også siger, at et 
radioam atørkaldesignal skal bestå af et eller to bogstaver, 
(eller en tal-bogstavkom binatlon) samt yderligere et ciffer (fra 
nul til ni) e fterfu lg t af et eller tre bogstaver. -  Eksempler på

kaldesignaler er: OZ1D, OZ1LO og OZ9XXX. -  I forbindelse 
med SA-SW L-Contest (se OZ ju li) betragtes et prefix som den 
første del af kaldesignalet, e fterfu lg t af et ciffer, f.eks. OZ1, 
OZ2, OZ3 o.s.v.

Bemærk, jeg  har nu udarbejdet et sæt regler, eksempler på 
logføring og små tips til SA-SWL-Contest -  send mig en lap 
papir med lid t data, og er du interesseret, kan du få en 7 sider 
lang udredning om SA-SWL-Contest.

Gør SA-SW L-Contest til en DR-CON FEST.

73 er ikke bare e t tal,
skrev jeg i SWL-spaltens humør-afdeling i OZ juni, den kunne 
OZ6BP ikke stå for, han spændte tasterne på skrivemaskinen 
og skrev følgende:

I gu ldgravertiden kunne det være et barskt liv i USA, man gik 
helst ikke udendørs uden sin riffel. Af rifler kunne bl.a. fås 
nogle af mærket »Winchester«, og der kunne efter sigende 
købes en model 73 -  så når en person forlod hytten, blev han 
fu lg t til døren med hilsenen: Remember your »73«. Det blev så, 
fo r ikke at anvende fo r megen energi, forkorte t ned til »73«. 
Believe it or not -  it's  up to you.

Tak til OZ6BP, B e n t-nysge rrige  personer venter allerede på 
en fo rk laring om hvorledes man fandt frem til at benytte 88 og 
99. -  Der findes måske en forklaring på 99 -  man råbte vel 99 
inden man tog ladegreb på 73, hi.

Har andre OZ-amatører afvigende forklaringer, hvad angår 
73, så skriv til SWL-spaltens redaktion. (Tak til OZ1SZ for hans 
73, se OZ ju li side 382).

OZ-DR 2007, B jarne er startet op med god hjæ lp fra OZ-DR 
1909. Her ser du forsiden af Bjarnes QSL-kort. Han har stadig 
prob lem er med de mange forkortelser.

K ode-spalten (hum ør-spa lten ho lder som merferie)
vil ikke beskæftige sig med 73, 88 og 99.

G/M DR OM Bent, TNX FER 599, UR SIGN RST IS 599 UFB, 
WX HERE IS SUNNY ES OTH IS FUMLETOWN, THE NAME IS 
CHARLIE NW HW? -  Hvad betyder ovenstående? Hvem har et 
bud på det? (jeg venter på dit bud).

ORS? Skal jeg sende langsommere? -  PSE ORS DR OM 
betyder: Vær venlig at sende langsommere gamle dreng, det 
her det går fo r hurtigt.
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OZ-DR-QTH-liste (pr. 20. ju li 1978).
OZ-DR-num m er Navn
OZ-DR 844 Per Friis
OZ-DR 1044 Eivind Petersson
OZ-DR 1239 W illy H. Andersen
OZ-DR 1658 Svend Å. Hansen
OZ-DR 1681 Poul Erik Sørensen
OZ-DR 1802 Hans Peter Kuk
OZ-DR 1815 Eigil Juul Jensen
OZ-DR 1909 Flemming Nielsen
OZ-DR 1937 Benny Stenskjær
OZ-DR 1946 Kai Kanstrup
OZ-DR 1983 Knud. Lund Poulsen
OZ-DR 2007 Bjarne Christensen
OZ-DR 2023 Bent Carstensen
OZ-DR 2026 Asger Petersen
(16110) Leif Nielsen
(16444) Michael Møller

OTH
Svend P. Jacobsensvej 19, Smldstrup Strand, 3250 Gilleleje
Karlsbjerghuset, Brobyværk, 5672 Broby
Kagsåvej 34, 2730 Herlev
Box 72, 4300 Holbæk
Chr. Hansensvej 20, 4300 Holbæk
Grønnegade 4, 9850 Hirtshals
Emdrup Banke 22, 2100 København 0
Vestergade 118, 5300 kerteminde
Emil Møllersgade 103, 8700 Horsens
Hovedgaden 10, Nim. 8700 Horsens
Egerisvej 25, 7800 Skive
Dixensvej 1, Jels, 6630 Rødding
Skudstrup, 6600 Vejen
Nevre 7, 5970 Ærøskøbing
Lindholmvej 30, 2,tv., 8200 Arhus N
Enghaven 50, Gerlev, 3630 Jægerspris

CUAGN  betyder: See you again, eller på genhør.
B4 (Before) betyder: Før, f.eks. benyttet således »I gamle 

dage, B4 transistordagene, da var der rør til«.
LSN  betyder: Listen, lyt.

Har du fo rs lag  til en m ini-spalte , så kom med det,
(m ine ideer holder sommerferie -  så hvis dine ideer har holdt 
ferie, er det på tide at give dem fr it løb).

En RTTY-SWL.
OZ-DR 1658, Svend Age, hvis station bl.a. består af RX FR59B, 
RTTY-udstyr, frekvenstæ ller, com puter og andet måleudstyr, 
har noget på hjerte og skriver bl.a.: »Da jeg vil gætte på, der er 
mange licenserede radioamatører, der læser SWL-spalten, 
e ller k igger den igennem (forhåbentlig både læser og kigger -

OZ-DR 1909, Flemming har fået bygget s it hobbyrum om, 
b illede t taler s it tydelige sprog. Vor mand på Fyn er ikke b lot 
lytteram ator, han er også »kedelpasser« i det lokale jazzband: 
»Amanda Hot Strompers«.

En kedelpasser er en trommeslager _  det vidste jeg heller 
ikke, hi. _  På OZ ju li forsiden ser du 8 »kedelpassere«. Redaktø
ren af denne spalte ser du som nummer 6 i 5. geled.

red.) kunne det være rart om vi ,,m indre vidende”  blev belært 
om program m ering af lommecomputere og udregning af af
stemte kredse o.lign.

Jeg er sikker på, man ville glæde mange nybegyndere og ikke 
matematisk kyndige ved at opstille  regneeksempler og kom
menterede dem. Tænk over det«.

Hvem kunne tænke sig at bidrage med disse eksempler, skal 
vi have en »Regne-spalte«?

OZ-DR-QTH-listen
som du vil finde i dette nummer af OZ, indeholder kun de DR- 
amatører, der har henvendt sig til mig. Enkelte står opført uden 
DR-nummer, dem glæ der jeg mig til at høre nærmere fra -  er I 
kom met godt fra start?

Det er din pligt, at melde æ ndringer til listen, der vil blive 
å jou rfø rt med passende mellemrum. Jeg tager det for givet, at 
jeg inden fo r det næste par måneder kan tilfø je 20-30 stykker 
mere på listen, der må ganske givet være flere lytteramatører.

Husk _ skriv til mig og kom med på QTH-listen, du glæder 
ikke b lo t undertegnede, men også alle dine lytter-syge kamme
rater, fo r ikke at tale om licenserede amatører, der selvfølgelig 
er interesseret i at vide hvem af disse underlige SWL, der er 
aktive.

Husk SA-SW L-Contest.
O pstart 1. september 24 UT.

Når dette skrives (17. ju li), er der ikke indgået æ ndringer til 
SA-SWL-Contest, så jeg håber, du e r QRV nogle dage i septem
ber og oktober fo r at køre Contest.

S top Pres.
Der er lige tilgået brev fra OZ-DR 2026, Asger, der mener, at OZ- 
DR 1909's ide med QSL-kort (se OZ ju li) er g limrende og Asger 
foreslår, vi starter når QTH-listen o ffen tligg ø re s-og  det er NU.

Kom så ud af hullerne, også al le dem der ikke har meldt sig til 
QTH-listen, her er en lejlighed til at komme i kontakt med dine 
kammerater.

Gør SA-SWL-Contest 
til en DR CON FEST.

CUAGN i SA-SWL-Contest _ Best DX 
OZ-DR 1815, Eigil.

M angler du Q SL-kort? - så lad 
os sende d ig  gratis prøver, 
brochure  og prisliste. Logbøger 
- contestlog  og summarylog 
pr. stk. K),- kr. incl. moms.

JOHN HANSEN
Bogtryk & Offset ApS
5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58
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Redaktion: OZ1QF, Heim uth Christensen, Violvej 2, 
6270 Tønder, tlf. (04) 72 21 51.

Danmarksmesterskab i rævejagt 1978.
Ålborg afdelingen indbyder herved til danmarksmesterskab i 
rævejagt 1978.

Tidspunkt: Week enden den 16.-17. september 1978.
Mødested: Safari-camping, Rebild, tlf. (08) 39 15 08, pladser 

er reserveret.
Kort: 1216 I Nibe, begræ nsning mod nord koordinat 13, 

begræ nsning mod vest koordinat 35.
Antal ræve: Lørdag 4, søndag 6.
Sendetider: Lørdag kl. 21,00-00,04, søndag kl. 09,00-12,06.

Instruktion : Tvungen fremmøde på campingpladsen lørdag 
kl. 20,00 og søndag kl. 08,00.

Tilm elding: Bedes foretaget senest den 10. september til: 
OZ7SG, Erik Sandberg, Vibevej 2, 9575 Terndrup. Tlf. (08) 
33 55 23.

På gensyn i Rebild.
OZ7SG.

Store Fynske Rævejagt 1978.
H old
nr. NR.

Points 
t il DM Jæger Observator OTH

Antal
ræve

Samlet
tid

30 1 100 Axel Rasmussen Bent + Frank Tønder 6 136,6
36 2 96 Kurt Poulsen Ingrid + Steen Tønder 6 171,7
15 3 93 John H .Jorgensen Egon Borg Tønder 6 172,8
32 4 91 Hans Dam Viggo Pedersen Sønderborg 6 173,7
33 5 90 Helmut Christensen Finn Larsen Tønder 6 175,6
00 6 89 Arne Hansen Uffe Pedersen Solbjerg 6 175,7
37 7 88 Ove Møller Jørgen Inwersen Tønder 6 175,7
04 8 87 Jorgen Nielsen Kaj Christensen Kolding 6 188,1
05 9 86 Steen Christensen Erik Nielsen Kolding 6 190,4
12 10 85 Mogens Beck Nielsen Viggo Borg Tønder 6 190,7
41 11 84 Ole Møller Helge Larsen Odense 6 192,3
10 12 83 Robert Storgård Hans Peder Helck Kolding 6 200,6
35 13 82 Erik Lind Frida Matzen Tønder 6 211,6
06 14 81 Jorgen Thomsen Finn Grauslund Kolding 6 217,9
02 15 80 Niels Jørgen Jochim Thede Espergærde 6 223,2
21 16 79 Martin Nielsen E. J. Pedersen Kolding 6 236,6
14 17 78 Peter Petersen Aage Bürgel Åbenrå 6 238,2
22 18 77 Arne Jensen, 9VA Steen Jørgensen Birkerød 6 242,7
16 19 76 Gert Holt Werner Tygsen Tønder 5 211,6
07 20 75 Axel Borg Ove Claus Tønder 5 237,3
11 21 74 6RI Hans Dlrichsen Tønder 5 244,9
34 22 73 Ole Christensen Lars Nielsen Odense 4 186,4
27 23 72 Anton Klauby Kaj Nielsen Tønder 3 211,8
17 24 - Knud H Knudsen S. E. Poulsen Herning 0 0

-  kvalitetsprodukter til printfremstilling!
hurtig t - nemt - renligt

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

Import: LAUTRONIC
Kaplevej 29 - 2830 Virum - (02) 85 52 74 - OZ3FN
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POWER! POWER! POWER! POWER!
POWER SUPPLY!! POWER SUPPLY!!
Vi kan ikke sælge dig »HC Ørstedsværket«, men næsten. -  Fra 2,5 til 20 amp.
Strøm forsyninger fra 1 A til 40 A, leveres til priser, hvor alle 
kan deltage, og med fu ld t professionelle data.

Ring efter datablad. © BJA p rin t ApS
HØJVANGSVEJ 9 
4340 TØLLØSE 
TELEFON (03) 48 53 27.

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

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

AMAGER

Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket. 
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 København S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand, tlf. (02) 54 34 30.

Så har vi atter besluttet i hvilken retning, vi ønsker at arbejde i 
det kommende år. Der er sikkert mange gode ideer fremme, 
bl.a. flere forskellige byggeprojekter. I stedet fo r at fare på med 
alle de smarte projekter, vil jeg foreslå, at vi tager lidt hensyn til 
den efterhånden noget forsømte gruppe af rævejægere. Det er 
nu flere år siden, at vi sidst har haft en rig tig  rævejagt. Derfor vil 
jeg op fordre alle dem, som har fremstil let enheder til den første 
ræ vesender om at komme ud af busken (eller rævegraven) med 
to sæt enheder til. Når fø rst de enkelte enheder er samlet, skal 
vi også nok få sat en sender sammen. Hvis I ikke mener at 
kunne klare det, så sig til, så er der nok andre, der kan. For nu 
skal de rævesendere være færdige.

1

Program :
17. august: Vi tilre tte læ gger sæsonens arbejde. Alle forslag er 
velkomne. Se iøvrig t ovenstående. For forslag kvitteres med 
kaffe og blødt brød.
24. august: Sæsonens første byggeaften. Vort legendariske 
RLC-meter er stadig under opbygning.
31. august: Big Boss er som altid parat til at give et nap med, 
når det er tiltræ ngt. Og det er det nu. Vi ved nemlig ikke ret 
meget om microprosessorer, men det ved Big Boss. Derfor vil 
han i dag fortæ lle og vise, hvad nogle sådanne små fyre kan 
bruges til. De kan f.eks. styre og betjene en hel amatørstation. 
7. september: Klubmøde.
14. september: OZ1NB viser lysbilleder fra Nordkorea. Under 
s it halve år lange ophold der, så han efter sigende ikke en 
eneste radioamatør, men mange andre interessante ting. Der
fo r ikke en aften man må gå g lip  af.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.
GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, Christofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1BTS, Alex Poulsen, Højvangen 66,2860 Søborg 
tlf. (01)69 53 18.
Kass.: OZ1BWL, Frans Lorensen, Teglværksbakken 23,
2900 Hellerup, tlf. (01) 65 42 74.
Afd. g irokonto : 4 25 18 73.

Der afholdes ordinæ r generalforsam ling tirsdag den 5. sep
tem ber kl. 20,00 i afdelingens lokaler på »Grønnegården«. 
Dagsorden efter vedtægterne (disse findes ophængt i lokaler
ne).

Vy 73 de OZ1BTS, Alex.
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HVIDOVRE

Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Mode: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tit. 78 25 47.
Sekr.: OZ8RU, Rubæk Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1AJL, John Brask Sørensen, Mågevej 46, 3,th.,
2400 København NV, tlf. (01) 29 55 16.
Postadr.: Postbox 14, DK-2650 Hvidovre.
G iro: 6 28 29 11, E.D.R., Hvidovre.

Velkomm en til en ny begivenhedsrig sæson. -  Det første større 
arrangem ent bliver besøget fra Kiel i dagene 8., 9. og 10. 
september. Angående det fæ rdige program, se medlemsmed- 
delelserne. -  Hvis du kan og vil hjælpe, enten med indkvarte
ring e ller på anden måde, så arrangementet kan blive vel lykket, 
så giv besked senest på klubaftenen den 5. september. Samme 
aften er også sidste fris t fo r tilm eld ing til »Ham«-festen lørdag 
den 9. september, hvor også XVL og harmoniske kan deltage.

Et andet arrangement, der også kræver tilm eld ing, er besø
get den 12. september på redmolen i Frihavnen. I firmaet 
Reytheon's dem onstrationslokale vil OZ2FH, Freddy fortæ lle 
om og demonstrere det moderne inden for skibsudstyr, radar, 
telefax m.m.m.

Et genopfriskningskursus i stoffet til D-prøven vil blive kørt i 
tiden 16. august kl. 19,00 til 15. november I lokalet på Brostyk
kevej, ved OZ1ADX, OZ1AJL, OZ8GG, OZ8QY.

Fra jun io rg ruppen : Der vil i den nærmeste fremtid blive 
a fho ld t byggeaftener med flere byggeprojekter, bl.a. en kon
densatortester. Byggeaftenerne bliver mandag fra kl. 19,00 og 
henvender sig sæ rligt til de unge, da de instrumenter, der 
kommer, er uundvæ rlige fo r enhver radioamatør. Alle er dog 
na turligvis velkomne, uanset alder.

Hilsen Bent, juniorrepræ sentant.
Program:
15. august: Klubaften. Snak om den kommende sæsons aktivi
teter.
22. august: QSO-teknik, båndplaner m.m. Sprængstof, der kan 
bringe gemytterne i kog.
29. august: September-klubaftenen er rykket frem til i aften.
5. september: I aften træ ffes de sidste forberedelser til besøget 
fra Kiel. O rientering til logiværterne, tilm eld ing til »Ham« 
festen, og hvad der ellers kræves, så besøget kan blive vel
lykket.
12. september: Radar -  moderne skibsudstyr. Besøg i Rey
theon 's  dem onstrationslokale på Redmolen i Frihavnen. -  
OZ2FH, Freddy demonstrerer og forklarer. Tilmelding - se 
ovenfor.

Vy 73 de OZ8RU, Rubæk.

KØBENHAVN

Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Møde: Hver mandag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6WR, Jørn Haugaard, Saven C 4, 2. sal, 2630 Tåstrup. 
Tlf. (02) 52 25 68.
Næstfmd.: OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovrevej 468, 1. sal tv., 
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Sekr.: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 2400 NV, 
tlf. (01)87 42 41.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9 2000 F, tlf. (01) 
87 49 02.
Afd. g irokonto : 5 05 97 55.

Obs: Ny mødetid kl. 19,30.
Selv om Københavnsafdelingen i sin 45-årige levetid altid har 
begyndt sine møder kl. 20,00, har bestyrelsen besluttet for 
frem tiden at begynde kl. 19,30, idet vi af flere grunde finder 
dette tidspunkt mere hensigtsmæssigt.

Kursus.
Som nævnt i OZ fo r ju li a fholder vi i den kommende sæson 
m orsekursus til 60-tegns telegrafiprøven, som kræves af P&T 
fo r at man kan få licens til HF-båndene. Kurset omfatter 4 
ugentlige tim er forde lt på tirsdag og torsdag vinteren igennem 
og afsluttes med morseprøven sidst i marts.

Desuden er der lørdag form iddag et morsekursus, der stiler 
mod speed 120.

Kursus i tekn ik beregnet på prøven til D-licensen afholdes 
onsdag aften (3 timer) ligeledes vinteren igennem.

A lle disse kursus er under FOF, men i Radioamatørernes Hus 
og begynder engang i oktober. Nærmere om priser, dato og 
klokkesle t kommer i OZ fo r september, men man kan allerede 
nu sikre sig plads ved at ringe til de respektive lærere:
Morse: OZ4SJ, Sv. Aa. Jensen, tlf. (01) 46 95 14.
Teknik: OZ9SN, Svend Nielsen, tlf. (01) 78 44 87.

S iden sidst.
»I skrivende stund«, som det hedder, står de italienske radio
amatørers besøg fo r døren, og der har ligget et væ ldigt arbejde 
i forberedelserne, og Ikke mindre arbejde bliver der under 
besøget. Vi vil rette en stor tak til de mange, der har meldt sig til 
at medvirke til, at dette store arrangement skulle komme til at 
klappe.

OZ8WD med flere har opsat en gp til 10 - 15 - 20 m, så klub
stationen nu skulle komme bedre ud på disse bånd.

Onsdag aften fortsæ tter vi med at holde åbent i værksted og 
laboratorium  fo r vore medlemmer, og hvis nogen behøver 
hjæ lp til et eller andet teknisk, vil OZ6IA og andre teknisk 
kyndige prøve at hjælpe.

Endelig har vi så småt gået i gang med en ungdomsafdeling 
fo r unge i skolealderen. Når vi siger så småt, så er det fordi vi 
startede på et lid t ugunstigt tidspunkt m idt i eksamenstiden, 
men der meldte sig dog en hel del unge mennesker. Vi fo rt
sæ tter med fornyet henvendelse til skolerne i det nye skoleår, 
men vi op ford rer unge, der er interesseret i e lektronik og radio, 
t il at melde sig til OZ4AO eller OZ1CMU på en mødeaften.

Program :
14. august kl. 19,30: Vi begynder den nye sæson med klubaften 
og genoptager servering af kaffe/the og ostemad.

Vi vil bede vore medlemmer på denne første mødeaften frem
komme med ønsker fo r programmet. Der kan blive tale om 
institu tionsbesøg, rævejagter, mere om ASCII, foredrag om be
stemte tekniske emner og andet. Medbring jeres gode ideer!
21. august kl. 19,30: OZ3MZ, Svend har i OZ fo r ju li beskrevet 
bygning af PA-trin til 2 meter. Der er sikkert mange medlem
mer, der vil være meget interesserede i at høre OZ3MZ fortæ lle 
om disse pro jekter og evt. stille spørgsmål. Indledningsvis fo r
tæ ller OZ3MZ også noget om Bensø P rln t’s produkter. Vi 
op fo rd rer til at medbringe OZ fo r ju li.
28. august kl. 19,30: Foredragsaften. Vi henviser til opslag i 
afdelingslokalerne og til m eddelelser i Amatørnyt over Søborg- 
repeateren.
4. september kl. 19,30: Auktion. Sælgere bedes snarest melde 
sig til sekretæren. Foren ordens skyld gør vi opmærksom på, at 
auktionen kun er fo r medlemmer af afdelingen.
7. september kl. 19,30: Oldtim er-aften. Se nedenfor.
11. september: Betafon demonstrerer sæsonens nye amatør
grej ved Klaus Bergstrøm.

O ldtim er-a ften .
Torsdag den 7. september kl. 19,30 har vi igen oldtim er- eller 
oldboys-aften, sådan som det nu er ved at blive en tradition. På 
program m et har vi kun den radio-hyggesludder, som erfa
ringsm æ ssigt hu rtig t kommer ¡gang og fortsæ tter 2 -3  timer. Vi 
serverer sildeanretning, lid t smålunt, ost og kaffe og naturlig
vis øl og snaps til vore sædvanlige b illige priser. Reserver 
datoen og tilm eld jer til sekretæren I god tid, senest mandag 
den 4. september. -  Vel mødt!

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

0 2  AUGUST 1978 425



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

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

HILLERØD

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

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

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

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
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 Ronne, tlf. (03) 96 30 82.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.

Program:
Onsdag den 16. august: OZ8TV fortæ ller om støjdæmpning af 
biler.
Onsdag den 23. august: A lm indelig klubaften i CQ.
Onsdag den 30. august: Orienteringsmøde angående begyn
derkursus.
Onsdag den 6. september: A lm indelig klubaften i CQ.
Onsdag den 13. september: Stor auktion i CQ, begynd allerede 
nu at p ille  det frem du vil af med.
Vel mødt i CQ efter en forhåbentlig god sommerferie.

P.b.v. - Vy 73 de OZ1CSI, Eigil.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 
4800 Nykobing F l„  tlf. (03) 83 91 70.

HOLBÆK

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

KALUNDBORG
Lokale: Kælderen under DSB's godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 Kalundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1 Wl, Åge Hougård, Set. O la igade9, 4400 Kalundborg. 
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.

KORSØR

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

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

NAKSKOV

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

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ8VN, Vagn Nielsen, Åderupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ3WD, Jens Nielsen, Smidstrupvej 11,
4733 Tappernøje.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.

Så er som merferien overstået, og vi skulle meget gerne se at få 
s tille t et vinterprogram  på benene, så alle ønsker og råd mod
tages gerne.

Foreløbig er der to  arrangementer på programmet. Først ud
flu g t lørdag den 19. august til Risø, hvor vi skal se reaktoraf
delingen, accelarator afdelingen og helsefysisk laboratorium. 
Vi har lejet en bus til at starte fra Fodby kl. 13,30. Og så er der 
udstilling  på Gronnegade kaserne i Næstved den 8.-10. sep
tember, og der får vi som sædvanlig brug for lidt hjælp både 
som håndvæ rker og som operatør.

Vy 73 de OZ3WD, Jens.
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ODSHERRED SLAGELSE

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

ROSKILDE

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

Fam ilieudflugten den 17. juni med XYL's, YL's og 2. harmoni
ske og subharm oniske?, ca. 60 personer, var mødt op med 
godt hum ør og madkurv. Det var meget få som det lykkedes at 
fare vild.

Besøget på museet var en succes, og der blev fra forskellig 
side forespurgt, om dette skulle fojes til afdelingens trad i
tioner. Efter museumsbesøget fortsatte alle til Gyldenløveshøj, 
hvor man nød udsigten og de medbragte P35'ere samt tilbe
høret.

P rogram:
17. august: O rientering om den nye sæson, tilmelding til MOR- 
SEKURSUS, kurset starter uge 36, tilm eld ing til vinterens byg
gepro jekt COAXRELAIS.
24. august: OZ5DX fortæ ller om sate llitforbindelser mellem 
Danmark og grønland.
31. august: DX og DXpedition ved OZ3PO, lysbilleder og lyd
bånd fra 1974 DXpedition til Palmyraog Kingmann Reef i S tille
havet.
7. september: Mekanisk arbejde.
14. september: VHF og UHF udbredelsesforhold og antenne
anbringelse ved OZ8SL.

Vy 73 de OZ8JK, Jorgen.

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

SORØ

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

Hovedbestyrelsesmedl.:
ES» UP53P

OZ6MI, Per M. Andersen,
Kirkegyden 4, Avnslev, E S5800 Nyborg,
tlf. (09) 36 17 99

NYBORG

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

ODENSE

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

SVENDBORG

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

Ved bestyrelsesmødet blev vedtaget at forsøge arrangeret fo r
skellige aktiv ite ter i den kommende vinter. Evt. kursus, hvilket 
der kan fås nærmere oplysninger om ved at møde til vores fø r
ste klubaften onsdag den 30. august.

Vy 73 de OZ9EG, Eli.
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Hovedbestyrelsesm edl.:
OZ9QQ, Kjeld Petersen,
Solvej 2, Guderup, 6430 Nordborg, 
tlf. (04) 45 86 25.

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

A fdelingen holder sommerferie til lordag den 23. september. Af 
praktiske grunde har det været nødvendigt at udsætte fam ilie
udflugten til denne dato. Turen går i bus til »Tvindmøllen«, 
hvor vi har fået lovning påen gennemgang af møllen. Den med
bragte mad spises et sted på vejen til Tjele ved Viborg, hvor be
søget gæ lder den danske ende af DC forbindelsen til Norge.

De øvrige sønderjydske afdelinger inviteres til at deltage I tu 
ren, og hvis der er tilstræ kkelig interesse, vil der blive opsam
ling ved V iking i Åbenrå, ved Alslev Kro og på P-pladsen ved 
Jom frustien i Haderslev.

Da turens pris kun består af udgiften til bussen, og den er af
hæ ngig af deltagerantallet, bedes alle interesserede hurtigst 
m u lig t melde sig til Haderslevafdellngens bestyrelse eller til de 
res egen lokalafdelingsform and.

Vy 73 de OZ1DHO, Per.

NORDALS

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

SØNDERBORG

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

En fore løb ig ta k t il Søren, OZ6SX, fordi han har villet være ræv 
så mange gange trods masser af myg og tæger.

Program:
22. august kl. 19,30: Oscilloscopet. Vi laver små måleøvelser 
(OZ8DS).
27. august kl. 10,00: Rævejagt i Sønderskoven.
5. september kl. 19,30: Hyggemøde.
10. september kl. 10,00: Rævejagt i Sønderskoven.
19. september kl. 19,30: Tur. Nærmere i næste OZ.

Vy 73 de OZ6AQ, Werner.

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

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1CLI, Hans Melchertsen, 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.
Klubmøde: I sommerhalvåret afholdes klubmøde førstkom 
mende torsdag efter at OZ er kommet.

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

ESBJERG

Call: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skrams Gade 9, Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Jagtvænget 1, Hjerting.
6700 Esbjerg, tlf.-(05) 11 54 15.
Sekr.: OZ5O H, Ole Gram, Lodsvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 64 12.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Program:
Mandag den 21. august: 2 m mobil-ræ vejagt *).
Onsdag den 23. august: Møde.
Onsdag den 30. august: Møde.
Mandag den 4. september: 2 m mobil-ræ vejagt *).
Onsdag den 6. september: AUKTION hvor de sædvanlige regler 
fo r indlevering gælder.
Onsdag den 13. september: Møde.

*) Yderligere oplysninger vedrørende 2 m mobil-ræ vejagt kan 
fås om tirsdagene kl. 19,00 på repeaternyt.

Vy 73 de OZ5QH. Ole.

GIVE OG OMEGN

Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Radhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jorn Christiansen, 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, Hojmarksvej 3, 7330 Brande.
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HOLSTEBRO HURUP
Call: OZ9HBO.
Lokale: Set. Jørgens Bakke 9, Holstebro.
Møde: Hver onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1DPQ, Kristian Handgård, Poppelallé 53,
7500 Holstebro, tlf. (07) 42 06 35.

Så skal vi såsmåt i gang oven på sommerferien. Alle er velkom
ne i klubben på onsdage til klubaftenerne.

Vort program ser således ud:
Onsdag den 23. august kommer Maritim Elektronik fra Struer 
og demonstrerer, hvorledes man kan lave trykte kredsløb 
hjemme hos dig selv. Den teoretiske side af denne sag er gen
nemgået tid ligere.
Torsdag den 31. august kl. 19,30 starter morsekursus i afdelin
gen ledet af OZ1BUR, Ryan. Alle interesserede bedes møde 
denne aften.

Vy 73 de OZ1CFP. Poul.

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24A.
Mode: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, Rødtjørnvej 30,
7400 Herning, tlf. (07) 12 71 26.
Sekr.: OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Marievej 4, Lind,
7400 Herning, tlf. (07) 12 55 91.
Kass.: OZ2DJ, Ole Damsgaard, Nyvang 10A, 7430 Ikast. 

P rogram:
16. august: A lm indelig klubaften.
23. august: Bram Hansen (OZ7DR) fortæ ller om m icroproces- 
sorer, OZ7DR har en masse demonstrationsmateriale med (70 
kg), så der bliver også noget at se på. Mød op !! De der overvæ
rede OZ7DR's foredrag om X-taller garanterer fo r at du får en 
udbytterig aften.
30. august: VI taler om de kommende aktivite ter som skal fore
gå i afdelingen, vi skulle også gerne begynde frekvenstæ ller
projektet.
6. september: A lm inde lig klubaften.
13. september: Vi arbejder med IC’er i prøveopstillinger og ta
ler om deres anvendelse.

Vy 73 de OZ6KV, Keld.

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
Logbog, form at A4 med spiral, pr. s tk ........................... 8,00 kr.
10 s tk ......................................................................................  75,00 kr.
Contest log, form at A4 med heftn ing, pr. s tk............... 5,50 kr.
10 s tk ......................................................................................  50,00 kr.
The Radio Amateur’s World Map 

(Verdenskort I 4 farver), form at 70x100 cm i
Azim utalprojektion, pr. s tk...........................................  27,50 kr.

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

(Bestil størrelse, M, S, X, XL).
EDR-jubllæumsplatte, incl. emballage og forsendelse 47,00 kr.
EDR vognmæ rke med call frem stillet af vinyl, -  

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

10 s tk ....................................................................................... 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.
Q SO -instruktionshefte .................................................... 3,50 kr.
EDR’s fo rre tn ingsforer står til rådighed fo r yderligere oplysnin
ger. Bestilling foretages ved forudbeta ling på giro 5 42 21 16. 
EDR, Box 79,1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit. 
A lle ovennævnte priser er incl. moms.

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

Torsdag den 29. jun i havde klubben i anledning af at det var 
sidste klubaften inden klubbens sommerferie arrangeret en 
festlig  auktion over noget af klubbens ældre materiel samt ma
teriel medbragt af flere medlemmer. I denne anledning var ca. 
35 mødt op

Auktionen blev på bedste måde ledet af OZ7YD, OZ5MR og 
OZ5MU hvor OZ7YD var auktionarius.

Når dette læses er klubbens ferie forb i -  så mød op med dine 
nye projekter.

Vy 73 de OZ1AOH. Steen.

RIBE

Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meler, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ4HY, Johnny Engkjær Sørensen, V.Vedstedvej 33, 
6760 Ribe, tlf. (05) 44 50 72.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g.,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 13 41.
Afd. postadresse: EDR Ribe afdeling, postboks 15, 6760 Ribe.

I an ledning af at det er det tiende år Ribe afdeling eksisterer, 
fo rlader OZ1RIB fo r første gang klublokalerne, dog kun fo r en 
week-end. Den 26. og 27. august er der arrangeret field-day ca. 
7 km syd fo r Ribe mellem Egebæk og V. Vedsted i lokator 
EP54e. OZ1 RIB/A vil væreQRV på HF og VHF fra lørdag den 26. 
kl. 12,00 DNT til søndag den 27. kl. 12,00 DNT. Der er trykt num
mererede jubilæ um s QSL-kort, der kun bliver udstedt til de sta
tioner, der får kontakt med OZ1 RIB/A indenfor det ovennævnte 
tidsrum . Vi håber pa godt vejr og en hyggelig week-end.

Vy 73 de OZ4HY, Johnny.
STRUER

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

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

Vi har nu fået vores nye lokaler og har så igen afdelingsmøde 
hver onsdag kl. 19,30.

Da lokalerne ikke er helt færdige, modtages friv illig  arbejds
kra ft med glæde, også andre dage end onsdag. Vel mødt.

Vy 73 de OZ4RW, Erik.
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HORSENS

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

KREDS

Kredsmedlemsmøde
Forud fo r RM vil der her være lejlighed til at mødes med vore 
repræ sentanter og HB-medlem for drøftelse af de ting, der 
rører sig indenfor vor hobby, og gennemgå de fremkomne fo r
slag, inden de går til afstemning på repræsentantskabsmødet.

Måske har du et godt forslag, der kan ændre et af dem til 
noget bedre?
Møderne afholdes således:
Tirsdag den 26. september kl. 20: Vejle afd. lokaler.
Torsdag den 28. september kl. 20: Århus afd. lokaler.
Vel mødt. OZ4EV.

FREDERICIA

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

Program:
9.-10. september: Vi starter på en frisk efter ferien med en ud
s tilling  på Restaurant Hannerup lørdag den 9. septemberfra kl. 
13,00 til kl. 19 og søndag den 10. september kl. 10,00 til kl. 
18,00.
12. september: Indmeldelse til kursus i VTS kl. 19,00.
19. september: Første kursusaften i VTS kl. 19,30.
25. september: Første kursusaften i CW kl. 19,30.

Vy 73 de OZ-DR 1766.

Som lovet i ju linum m eret bringer vi hermed nærmere om den 
annoncerede udstilling.

U dstillingen afholdes i dagene lørdag den 9. september fra 
kl. 13,00-19,00, og søndag den 10. september fra kl. 10,00-
18,00.

Stedet er den skønt beliggende Restaurant Hannerup, 
S trandvejen, Fredericia. Restauranten ligger mellem skov og 
marina, hvorfor det er m ulig t både før og efter udstillingsbesø- 
get sammen med hele fam ilien at få en afslappende week-end- 
tu r ud af besøget i Fredericia.

C urt Larsson (ELBO COMMUNICATIONS RADIO) er den 
foretagsom m e forhandler, der nu fo r andet år i træk arrangerer 
en udstilling  om kring kum munikationsudstyr.

Programm et om fatter alt fra 70 cm udstyr til 11 meter udstyr. 
Specielt skal nævnes et i Danmark forholdvis nyt produkt: JBM 
type 2001, type 2002, type 2003 samt type 2004.

Ligeledes forventes det, at der vil blive vist Zodiac udstyr. 
EDR frederic ia  afdeling er inviteret med og vil derfor være re

præsenteret på udstillingen med en beskeden stand.
A f rengøringshensyn har restauratøren set sig nødsaget til at 

opkræve en m indre entre, 3 kr. pr. person. Børn under 15 år 
gratis ifølge med voksne.

Tag fam ilien med til Fredericia og vel mødt.
___ s VY73deOZ1CLV.
GRENA
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Torsdag i de ulige uger.
Fmd.: OZ8KU, Charly Andersen, Nørrevangsvej 1, Rimsø,
8500 Grenå, tlf. (06) 38 74 66.

Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AAY, Arne Ole Poulsen, Storegade 24, Hatting,
8700 Horsens.
Kass.: OZ1BNV, Verner Winum, Oensvej 26, Hatting,
8700 Horsens.
G enera lfo rsam ling
afholdes i henhold til vedtægterne torsdag den 24. august kl.
20,00. Afdelingens medlemmer indvarsles gennem »Nyt fr 
OZ6HR«.

Vy 73 de OZ1AAY, Ole.
KOLDING

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

RANDERS
Call. OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4WS, Jørgen Løkke Sørensen, Rensdyrvej 37,
8900 Randers, tlf. (06) 43 81 82.
Sekr.: OZ3PJ, Poul R. Jensen, Klintevej 8, 8900 Randers, 
tlf. (06) 42 00 48.
Kass.: OZ1ATQ, Jul Dørr, Radmans Boulevard 9, 8900 
Randers, tlf. (06) 43 36 03.
Afd. postadresse: Postbox 351, 8900 Randers,
Afd. g irokonto  nr.: 2 14 61 69.
OZ4WS og OZ3PJ har den 22. jun i haft møde med Randers 
kom munale tekniske forvaltning vedrørende vort lejemål af Det 
gamle vandtårn på Hobrovej. Dette møde er resultatet af vor 
henvendelse til borgmester Kr. G jøtrup sidste år, hvor vi bad 
om en nærmere redegørelse om vandtårnets fremtid i byplan
læ g n in g e n -sku lle  det rives ned eller vil man bevare det som et 
ku ltu rh is to risk  bygningsværk. Det sidste er sikkert tilfæ ldet, 
idet man i byrådet har bevilget et pænt stort beløb der dog er 
»øremærket« -  til rådighed fo r reparation af taget og tagren
der, samt indretn ing af to ile t og sam tidigt er EDR's forbliven i 
tårnet sikret et godt stykke frem i tiden.

Skt. Hansfesten den 23. juni i Romalt forsamlingshus blev 
den helt store oplevelse fo r de fremmødte, takket være arran
gørerne med fru Ane og datteren Jonna i spidsen. Til det ameri
kanske lotteri havde firm aet Lysbro Fabriker i S ilkeborg, hvor 
OZ6YO er ansat, s tille t 3 stk. af »jordens bedste« haveredska
ber til rådighed og gevinsterne fordelte sig således: 1 stk. 
spade til fru  Hanne (OZ8YR), 1 stk. skovl til OZ7YO og 1 stk. 
havegreb til Jens Chr. Andreasen. Der kunne skrives meget 
mere om denne fest, men pladsen tillader det ikke, men vi i be
styrelsen vil gerne herigennem rette en speciel tak til Ane og 
Jonna fo r det vellykkede arrangement og ikke m indst en tak til 
Jens Chr. Andreasen fo r den musikalske underholdning.

I forb inde lse med Randers Festuge som afholdes den 19. til
26. august, deltager vor afdeling med en stand på Randers Kul
turhus i to  af de nævnte datoer nemlig: lørdag den 19. og søn
dag den 20. Randers afdelingen vil væreQRV på alle bånd -  all 
mode -  under call OZ7RDfra kl. 10,00 form iddag til kl. 18,00 af
ten. A lle kontakter vil modtage speciel trykt QSL-kort med mo
tiv  fra Randers by. Mandskabet til opstilling  og betjening af d i
verse stationer, har meldt sig. Vi glæder os til at se så mange 
som m ulig t af vore medlemmer samt gæster fra nær og fjern på 
vor stand.

Vy 73 de OZ3PJ, Poul.
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SILKEBORG

CalI: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Mode: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 S ilkeborg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ6CY, Niels Molgård Nielsen, Kroghsvej 9,
8600 S ilkeborg, tlf. 82 05 09.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmindevej 1.
V irk lund , 8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. g irokonto : 9 21 18 88.

P rogram:
15. august: Klubaften, hvor vi bl. a. skal diskutere sæsonens 
aktiviteter.
22. august: Måleaften. Har du problemer med en opstilling eller 
andre ting, kan du få dem checket i aften. Ring venligst til 
OZ7XC senest 8 dage forinden, så de fornødne instrumenter 
kan stå til rådighed.
29. august: Færdiggørelse af radiorum.
5. september: Gennemgang af klubbens scop. Der vil blive g i
vet en grundig vejledning i anvendelse af dette instrument.
12. september: Klubaften. Desuden introduktion til et kommen
de kursus i halvledere.

RTTY-contest.
I week-enden den 19.-20. august afholdes den 8. SARTG 
WORLD WIDE RTTY Contest. (Se OZ april fo r info). Er der in
teresse fo r at deltage som m ultioperator fra klubstationen be
des du hurtigst m ulig t ringe til undertegnede på 81 30 96.

VEJLE

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

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

Ræ vejagter
Bemærk at der er lavet om på kortområderne i h. t. tidligere 
fremsendte oversigt.
Tirsdag den 22. august: Kort Karup.
Tirsdag den 5. september: Kort Struer.
Tirsdag den 19. september: Kort Viborg.
Tirsdag den 3. oktober: Kort Karup.
T irsdag den 17. oktober: Kort Struer.
Tirsdag den 31. oktober: Kort Viborg.
Tirsdag den 14. november: Kort Karup.

Kort:
Karup 1215 III +  øst fo r A 13.
S truer 1115 I -i- vest fo r 8 °  42’.
V iborg 1215 IV -r- nord fo r Skive, Hjarbæk fjord og Skalså.
Kort haves på lager hos OZ5LD.

Til skovturen den 10. juni var der fremmødt ca. 20. OZ1AEB og

OZ1CNS var ræve på gåjagten, hvor der var 8 hold, der kom ind 
som folgende: Carsten, OZ8WU, OZ8HX, OZ5LD, Michael, Mo
gens, Niels Erik, Kjeld. Efter jagten var der fæ lles øl og kaffe
bord i en næ rliggende grusgrav.

Vy 73 de OZ5LD, Leo.

ÅRHUS

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

P rogram:
Tirsdag den 15. august kl. 20.00: Kørejagt. Turn. V SØ. OZ4VW/ 
Uffe.
Torsdag den 17. august kl. 20,00: Klubaften.
Mandag den 21. august kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 22. august kl. 20,00: Gåjagt. Træn. Maesgård. 
OZ9MJ/OZ8MV.
Torsdag den 24. august kl. 19,30: Firmabesøg hos I/S M idt
krafts driftcentra l på Ryhavevej i Hasle.
Mandag den 28. august kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 29. august kl. 20,00: Kørejagt. Træn. NV. OZ4VW/ 
Uffe.
Torsdag den 31. august kl. 20,00: Hvorfor brændte den 
QQE03/12'er nu af? Ja, hvorfor? Den lyste da så pænt blå inden 
i lige før, nu er den bare smeltet. Da der jo heldigvis endnu er 
stor interesse fo r rør, har OZ4EV lovet at fortæ lle på sin popu
lære måde, alt hvad der er værd at vide, samt en lille demon
stra tion af, hvad der sker, når man gør noget forkert med rør. 
Mandag den 4. september kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 5. september kl. 20,00: Gåjagt. Turn. VI. Maesgård. 
OZ1ZD/OZ9BP.
Torsdag den 7. september kl. 20,00: Klubaften.
Mandag den 11. september kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 12. september kl. 20,00: Kørejagt. Turn. VI NV. 
OZ1DP/OZ6LQ.
Torsdag den 14. september kl. 20,00: Klubaften.
Vi skal i september på firmabesøg hos Ceres, se nærmere i X- 
QTC september.
Torsdag den 28. september afholdes der kredsmedlemsmøde.

Vy 73 de OZ1AHB, Frank.

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

kreds

9
FREDERIKSHAVN
Cali: OZ6EVA.
Lokale: Hjørringvej 64.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, M orris Christensen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.
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HADSUND HOBRO
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m otorkontor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: Mødeaften tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9,
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 23 42.

Ved generalforsam lingen den 13. juni varder kun mødt 8 med
lemmer. og ikke engang bestyrelsen var mødt fu ld ta llig  frem.

Derfor blev generalforsam lingen mest til en snak om, hvad vi 
skulle gøre fo r at aktivisere vore medlemmer efter sommerfe
rien.

Vi blev enige om at forsøge at starte et nyt hold op til teknisk 
prøve. Desuden vil vi forsøge at bygge noget fo r vore nye C-li- 
censindehavere, og at få de sidste 2 meter stationer helt OK. 
Der blev også ta lt om at bygge en faselåst VFO til stationerne.

Vi har fået ordnet og opsat vor VHF teleskopantenne og hå
ber også at få en antenne op til HF-stationen inden vi starter 
igen efter sommerferien.

På generalforsam lingen blev der ikke foretaget bestyrelses- 
valg, så den gamle bestyrelse fortsæ tter uændret.

Det første møde efter sommerferien bliver tirsdag den 5. sep
tem ber og bestyrelsen håber, at alle møder op således vi kan 
finde ud af, hvad vi skal gøre i v inter fo r at få Ildt mere aktivitet i 
a fdelingen. Forslag modtages meget gerne.

Vy 73 de OZ1DRW, Jesper.

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

Så er som merferien ved at være slut, og vi starter på en frisk 
tirsdag den 12. september kl. 20 i afdelingens lokaler, hvor vi 
håber at se rig tig  mange radiointeresserede.

Som noget nyt, vil afdelingen forsøge at lave nogle bygge- 
aftener, men fo r at høste erfaring, som senere kan bruges ved 
storre projekter, vil der blive startet med små emner. Alt skal 
bygges i afdelingnes lokaler, og af hensyn til køb af komponen
ter og frem stilling  af print, vil der blive bindende tilmelding til 
hvert emne.

Der vil blive oprette t et teknisk kursus med sigte på at få D- 
licens, og et CW-kursus, men da det skal køre på aftenskoleba
sis, er deltagerantallet den første aften minimum 12 pr. kursus. 
O plysninger angående teknisk kursus ved OZ1AT, Anders, tlf. 
94 22 24, og CW -kursus OZ6UU Bent, tlf. 92 17 52.

Program:
Tirsdag den 12. september kl. 20: Klubaften.
Tirsdag den 19. september kl. 20: Klubaften og byggeaften. 
Tirsdag den 26. september kl. 20: Klubaften og byggeaften.

Vy 73 de OZ1CVI, Jørn.

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

Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlbyvej 4, Hobro.
Møde: Hver mandag kl. 18,30-19,00 CW-kursus, kl. 19,00-21,00 
begynder-kursus.
Fmd.: OZ6UD, Peer Andersen, Karlbyvej 4, Karlby, 9500 Hobro, 
tlf. (08) 52 02 34.
Sekr.: OZ4SU, Tage Kristensen, Engsvang 6, Sdr.Onsild,
9500 Hobro, tlf. (08) 54 41 06.
Kass.: OZ6ZY, Tage Pedersen, Vester 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.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 9000 Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ7SG, Erik Sandberg, Vibevej 2, 9575 Terndrup 
tlf. (08) 33 55 23.
Sekr.: OZ1BQQ, Bent Pedersen, Bakkebo 4, 9240 Nibe.
Kass.: OZ5XD, Claus Lindholt, Svenstrupvej 45,
9230 Svenstrup J „  tlf. (08) 19 10 96.
Afd. g irokonto : 5 44 47 99.

Program :
Onsdag den 16. august kl. 20,00: Klubaften.
Lørdag den 19. august: Store Nordjydske Rævejagt. Jagten b li
ver i år arrangeret af Hjørring afdeling, nærmere herom under 
Rævejægeren.
Onsdag den 23. august kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 30. august kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 6. september kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 13. september kl. 19,30: Generalforsamling, Ind
kaldelse vil blive udsendt til afdelingens medlemmer.
Lørdag den 16. september og søndag den 17. september afhol
des der Danmarksmesterskab i rævejagt af Ålborg afdeling, 
nærmere om tid og sted kan findes under Rævejægeren.

Vy 73 de OZ1BQQ, Bent.

GRØNLAND
JULIANEHÅB
Postadresse: Postbox 121, 3920 Julianehåb.
Call: OX3JUL.
Fmd.: OX3ZM, Anny Rasmussen.
Sekr.: OX3AC/OZ1AUI, Ane Pedersen.
Kass.: OX3CS, Carsten Schou.
Møde: Første onsdag i måneden.
Foreningen udgiver månedsbladet »OX-nyt«, der udkommer 
ca. den 20. i måneden. Stof modtages gerne (indtil den 15. I 
måneden).

Program:
August: Intet møde.
September: Ordinæ r generalforsamling.

Vy 73 de OX3RA, Herluf.
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Læsernes mening . . .
En kom m entar til redaktionen!
E fter at have læst »Læsernes mening« i OZ nr. 6 juni 1978, og 
andre tid lige re indlæ g i samme blad, kan undertegnede blot 
konstatere at redaktionen ofte svinger retfærdighedens sværd 
i blinde, og gør det på en meget sjovinistisk måde!

Hvorfor dog melde sig ud af EDR ford i een person e lskerat se 
sine egne mandssjovinistiske fladpandetheder på tryk? Der er 
jo  så mange andre og mere fornuftige ting i OZ at læse om, så 
man kan ganske ro lig t springe disse sider over! Og forresten 
behøver 11 -meter folkene ikke at skamme sig over noget som 
helst, den grim me æ lling bliver også til en svane engang. -  Og 
så var der også den historie om Kejserens nye klæder!!!

Med venlig hilsen OZ1IN, Svend Hagen.

Hvad er en sjovinist? Da det er redaktøren der skydes på, tilla 
der jeg mig at oversætte det nyopfundne ord med: En sjov per
son med skrivekløe. (Men desværre skulle der nok have stået 
chauvinist?).

OZ6PN.

Kære OZ6PN,
æ rlig ta lt syntes du at EDR's mange medlemmer forventer, for 
s let ikke at sige fortjener, en sådan på samme tid nedvurderen- 
de og baggårdsagtig form  for svar og stillingtagen til ting, der 
ikke har din sympati? Som vor redaktør tro r jeg, at der må 
kunne findes en lid t mere respektgivende form fo r kommenta
rer, end dem du efterhånden syntes er nødvendige fo r at få dine 
u fo rgribe lige  meninger frem. Selvfølgelig er det rigtig t, at hvis

man ikke bryder sig om lugten i bageriet o.s.v., men det kunne 
jo  også være at den gamle bager efterhånden stinker for me
get . .  .

Jeg kender ikke forholdene hos 11 m folket, men hvis folket 
er ringe, så prøv dog i stedet på at gøre forholdene blandt 
EDR's a ls id ig t sammensatte medlemmer så meget bedre, i ste
det fo r at vise vejen til en agressivog simpel holdning. OZ dæk
ker sim pelthen over så bredt et spektrum, at intollerance og 
snæversyn vil virke aldeles kvælende på medlemmernes lyst til 
sam ling om vore fæ lles interesse.

Det er v irke lig  tris t gang på gang at skulle se/læse om skæn
derier b landt medlemmer, hvad enten det foregår i OZ eller i a f
delinger, så OZ6PN selvom du selvfølgelig også har en bidsk 
kom m entar til disse linier, kunne du så ikke prøve en anden stil, 
så du også kan være det job væ rdigt, som du har påtaget dig.

Venligst M. Dahl, Odense, OZ1DEE.

Jeg tro r en og anden har misforstået min stilling til WT-folket. 
Det er helt givet, at havde muligheden fo r at komme i luften på
11 meter været tilstede da jeg begyndte som eksperimenteren
de radioamatør, så havde jeg også startet op med en WT. Og 
det er da også helt givet, at der findes seriøst arbejdende WT- 
amatører, men når man kan bruge båndet til bankospil, chika
ne, falske nødopkald, forstyrrelse af igangværende rednings
aktioner, ræben og anallyde o.s.v. så er det ligesom respekten 
fo r sagen daler. Jeg opfatter dette at være licenseret radioama
tø r som en p riv illige re t hobby, der skal omgås med al mulig re
spekt og den indstilling  præger nok også min indstilling til EDR 
og OZ.

Jeg fø le r mig v irkelig ikke værdig til at redigere et så estime
ret tidsskrift som OZ, men når det kommer dertil er der nok ikke 
så mange andre, der vil stå model til de »baller« en redaktør får, 
så ind til noget bedre findes må man finde sig i »den gamle ba
ger«.

OZ6PN.

ICOML
Til ejerne af 
IC-211E, IC-245 
og IC-701 . . .
IC-RM 3 er nu på lager til omgåen
de levering. Masser af funktioner, 
som f.eks.:
Indtastning af frekvens direkte på 
tastatur (på IC-701 sker selv bånd
skift automatisk).
Indlæsning af 4 frekvenser i sepa
rate hukommelser (med IC-701 
endda på forskellige bånd).
Scanning af memoryfrekvenser. 
Trinløs manuel eller auto scan i 
100Hzeller1 kHz step op eller ned. 
Simplex, Duplex + /-h 600 kHz eller 
variabel.
Pris incl. moms kr. 1.095,00.

08-96 01 88 —

IC-RM 3

Vy 73, OZ4SX. Svend

LonstrupNORAD 9800 H jørring
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