Ansvarshavende redaktør:
H e n rik Jacobsen, OZ6PN,
Kløvervæ nget 9, Haldbjerg,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 47 90 57.
Postadr.: B ox 247, 9900 Frederikshavn.

NR. 1 0 -5 0 . ÅRGANG

OKTOBER 1978

Teknisk redaktør:
B ent Johansen, OZ7AQ,
Farum Gydevej 28, 3520 Farum , tlf. (02) 95 11 13.
Annonceafdelingen:
C arsten Brendstrup-H ansen, OZ3BH,
B lom stervæ nget 11, 2800 Lyngby,
tlf. (02) 87 16 56 efter kl. 16,40.
M ate rialet til annoncerne skal være OZ3BH
i hæ nde senest den 20. i m åneden.
A m atørannoncer og abonnement:
EDR's fo rre tn in g sfø re r, G rethe Sigersted,
B o rgm estervej 58, 8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
E fte rtryk af O Z's in dh o ld er tilla d t med tydelig
kildeangivelse.
Erhvervsm æ ssig udn yttelse må dog kun finde
sted m ed redaktion ens tilladelse.

(D

focus
på
eksperimenterende
amatørradio .. .

U D G IV E T A F E K S P E R IM E N T E R E N D E D A N S K E R A D IO A M A T Ø R E R -

EDR -

Landsforeningen Eksperim enterende Danske
Radioam atører, EDR, stiftet 15. august 1927.
Adresse: Postbox 79, 1003 København K.
P o stg iro 5 42 21 16.
Å rs k o n tin g e n te t til EDR udgør 120,00 kr. incl.
tilse n d e lse af »OZ«. Ved indm eldelse betales et
in d sku d på 15,- kr. fo r tilsendelse af em blem m.v.
Formand:
Ove B lavnsfeldt, OZ5RO,
O rdrupve j 96, 2920 C h arlotten lund,
tlf. (0 1 )6 3 74 25.
Næstformand:
A n ders H julskov Andersen, OZ1AT,
Ringvejen 101, 9850 Hirtshals,
tlf. (08) 94 22 24.
Sekretær:
Kjeld Petersen, OZ9QQ,
Solvej 2, G uderup, 6430 N ordborg,
tlf. (04) 45 86 25.
Kasserer:
Jo h n M eyer, OZ1OQ,
S trandvæ nget 30, S æ dding, 6700 Esbjerg,
tlf. (05) 15 17 20.
Forretningsfører:
G rethe Sigersted,
B orgm estervej 58, 8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
EDR's forretningsudvalg:
OZ5RO, OZ1AT, OZ9QQ og Grethe.
Foredragsudvalg:
Søren Boi Olsen, OZ4SO,
S igynsvej 22, 3700 Rønne,
tlf. (03) 95 18 64, priv. (03) 95 13 24.
Handicapudvalg:
Svend Hansen, OZ3SH, A. Nielsens Boulevard 25,
2650 Hvidovre.
J. M. D ju rto ft, OZ5MD, Søbyvej 50,
2650 Hvidovre.
Hjælpefond:
A n ders H julskov Andersen, OZ1AT,
R ingvejen 101, 9850 Hirtshals.
B idrag sendes til: g iro 23 88 77, EDR’s Hjæ lpefond,
G olfparken, 9000 Å lborg.
HF-Bulletin:
B orge Petersen, OZ2NU,
B ygaden 3, 9000 Å lborg, tlf. (08) 18 03 50.
Der sendes hver søndag kl. 9,00 DNT på 3680+
Kopitjenesten:
Ejv. Madsen, OZ7EM, Sebber skole, 9240 Nibe.
Teknisk udvalg:
Frede Larsen, OZ8TV,
Arsballevej 48, 3700 Rønne, tlf. (03) 99 91 77.
Q SL-bureau:
U dgående kort:
EDR's Q SL-bureau,
Box 20,
4800 N ykø bing Fl.

Indgående kort:
Bø rge Nielsen, OZ7BW,
S o lbjerg hedevej 76,
8355 Ny-Solbjerg.

VHF-udvalg:
O rla B. Petersen, OZ4EV, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg,
tlf. (06) 92 83 73.
Tryk: John Hansen B o gtryk & O ffset Aps,
S trandvejen 9, 5800 Nyborg, tlf. (09) 31 04 58.
A fle vere t til postvæ senet den 13. okto b e r 1978.
OZ OKTOBER 1978

Dr. OM + YL’s
Må det være mig tilla d t at knytte et par ord med på vejen til de
aktiviteter, der har præget sommeren 1978.
S.T.A. 78. - Igennem HB-arbejdet blev jeg bekendt med det,
der hedder S.T.A. 78. Det var ikke svært fo r os at forstå, hvor
m eget det betød fo r vort italienske amatørbroderskab at få
deres appel fø rt ud i verden. At det så blev fra København, at
denne appel blev afsendt er en anden sag, dog med undtagel
sen at S.T.A.-gruppen ikke gik forgæves. Der blev dannet et
team af villig e mennesker, som var parat til at hjælpe. Det er
vel en af vore vigtigste dicipliner, at hjælpe hvor der er behov
fo r det, og det er m it indtryk, at det var et pænt og sobert job,
der blev g jo rt; noget I kunne være bekendt og noget vi andre
kan være en lille bitte smule stolt af - tak!
Ø lgod 78 i Silent regn. - Jeg havde lejlighed til at kigge
ind en fo r i et par af teltene. I et af dem sagde man -mojn, i et
andet go daw do. Højt hum or - ledelsen forstod at beskæftige
dem om dagen, selvom det måske var lettere at aflyse i stedet
fo r at gøre noget. Det er det, der skaber kammeratskab, noget
der ikke er fo r meget af. Det var også lærerigt: Nu ved jeg,
hvad softw are er - det er det, man trådte på i Ølgod lejren.
0 Y 7 0 - En gruppe dannet om kring OZ7UHF tog denne fan
tastiske udfo rd rin g, at drage til fjelds for at prøve condx eller
de fo rske llig e m uligheder fo r at lave så mange VHF/UHF fo r
bindelser som m uligt. Det er et kæmpearbejde i har gjort. Jeg håber, jeres beretning fra 0 Y 7 0 bliver oversat til engelsk,
så andre sammen med alle de dejlige fotos kan have glæde af
og lære af sådanne amator-arbejder.
Til slut vil jeg i min egen memory uddele et lille hæderstegn
til alle dem, jeg har nævnt, og som i høj grad har præget
som m eren 1978.
73 es tnx - de OZ6MI, Per Moseg aard Andersen.
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FT 202 R HÅNDTRANSCEIVER
6 kanaler.
3 monteret 145.500 - 145.525 - 145.550.
Følsomhed 0.32 uV ved 20 dB.
T ilslutning for udv. antenne og mikrofon.
Toneopkald 1750 Hz.
Gummi ant. samt taske medfølger.
Alle repeaterkrystaller er lager.

Kr. 1.685,Incl. 20,25% moms.
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SSB mellemfrekvens MD 502
Af OZ8AO, Jan Steen Sørensen, Provstevej 9, 2400 København NV.

MF M D 502 P rin tm å l fo r MD 502. 175 x 70 mm

Jeg vil i denne artikel beskrive SSB m ellem 
frekvensen, som passertil MD500 projektet. Mel
lem frekvensen kan også bruges i forbindelse
med andre konstruktioner, blot man sikre sig et
passende lavimpedanset tilslutn ing spu nkt i den
m odtager, der bruges som forsats.
M ellem frekvensen arbejder på 10,7 MHz og
ikke på 455 kHz som først tiltæ nkt. Dette med
fører, at den afmæ rkede SSB udgang på MD 501
ikke skal bruges, da den afgiver et 455 kHz signal.
G runden til at dette blev ændret, var, at der gik for
m eget kludder i AGC-systemet, når et kraftigt
signal optrådte i det brede filte r (FM) og ikke
s a m tid ig t kom med gennem det smalle filte r
(SSB). Resultatt blev hver gang det samme: Over
styring af første MF og endnu mere overstyring af
anden blander, da modtageren i stilling SSB blev
AG C-reguleret via det smalle filter. Overstyrin
gen kunne blive så voldsom, at IM D-produkterne
fra anden blander kunne komme ind i det smalle
filte rs båndpas, hvilket medførte at AGC’en nu
pludselig gik i aktion. Den heraf følgende ned
regulering fjernede selvfolgelig IMD’en, og
AG C’en gik atter op på fuld gain. Miseren be
gyndte straks fo rfra o.s.v.
Efter at have sloges med problem et i lang tid,
kom jeg til den konklusion, at systemet måtte
laves om, og det blev det. Den her beskrevne
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m ellem frekvens har ikke spor tilbøjelighed til at
opføre sig som beskrevet, da den arbejder på
samme frekvens som 1. MF. Det omtalte AGCproblem vil iøvrigt alle 2-filter-m odtagere lide af
mere eller m indre.
Den næste store fordel ved æ ndringen er, at
man slipper fo r de dyre 455 kHz BFO- X-taller og
at RX og TX nu kører på de samme BFOX taller (10,7 MHz), hvilket igen sikrer fin sporing
m ellem dem. Alt dette har igen medført, at SSBsendegeneratoren nu sidder på samme print som
m ellem frekvensen.
Gennemgang af MD 502.
M ellem frekvensforstæ rkeren arbejder som før
næ vnt på 10,7 MHz, men kan ved hjælp af
følgende æ ndringer bringes til at arbejde på 9
MHz: x-talfiIteret udskiftes til 9 MHz. Samtlige
M F-dåser påm onteres en 10 pF konden
sator over den afstemte kreds, hvorefter MFdåserne kan trækkes ned på 9 MHz. BFO-xtallerne skal selvfølgelig også skiftes til 9 MHz.
Buffer og xtalfilter. Det første, signalet møder
på sin vej, er indgangsbufferen, denne buffer har
til opgave at tilpasse signalet fra modtageren
(501) til xtalf i Iteret, som giver en form idabel sig
naldæ m pning ± 25 kHz fra centerfrekven
sen, da de 2 filterkurver direkte kan summeres.
Det skal dog tilføjes, at denne dæ mpning kun kan
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P rin tm å l fo r BFO m odul. 75 x 40 mm

blive teoretisk, da printkapaciteter og andre ube
hageligheder har en stor indvirkning på resul
tatet.
Printet er udlagt således, at filterdæ m pning 90
eller 70 dB frit kan vælges. Om man skal bruge
det ene eller det andet filter, kan diskuteres. Jeg
vil mene, at 70 dB-fiIteret er rigeligt til alm indelig
2-m eterbrug, men fo r dem, som ikke kan få det
god t nok, er der altså også en mulighed.
M ellem frekvensforstæ rkeren. Fra filteret går
signalet igennem mellemfrekvensforstærkeren.
Denne består af 2 helt ens trin, som er bestykket

med CA3028A. Disse forstæ rkere arbejde^ som
afstem te forstæ rkere med en samlet fors:æ '<ning på ca. 80 dB uden nogen form for ustac tet.
Begge forstæ rkere bliver AGC-reguleret sette
sker på ben 7. Denne AGC vender vi tilbage :
D etektering. Signaldetekteringen sker
en
p ro du ktd ete kto r opbygget med en S042P De-ne
detektor arbejder balanceret og give re t s tc ^ LFsignal fra sig. Den udmærker sig ved at «-nne
arbejde med store signaler, langt større ene aet
niveau, som AGC'en sætter fo r m ellem fre«.ensen.

B lo k d ia g ra m o v e r m ellem frekvensen
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2-to n e te st fo r S SB -generatoren, foto fra Tektronix 7L13
spe ktrum analyze r

Til produktdetektoren skal BFO'en tilsluttes,
denne vender vi også tilbage til.
LF-delen. Efter produktdetektoren bliver LFsignalet splittet op i 3 grene. Den ene gren fores
til AG C-kredslobet, Den anden fores til terminal
3, som er udgang fo r ubehandlet LF, denne
udgang bruges, hvis der benyttes en forstæ rker
uden signalbetoning. Den tredie gren fører til et
forb eton ing sle d (+ 6dB/oktav), som er opbygget
med en 741, dette led m odvirker -6dB/oktav
efterbetoning, som findes i LF-forstærkeren MD
520, og da denne efterbetoning kun er beregnet
til PM, må den m odvirkes ved SSB, da signalet
ellers vil lyde alt fo r mørkt.
LF-signalet kan nu udtages. Dette sker via et
trim m epotm eter, som har til opgave at nedregulere SSB-LF'en, således at lydstyrken passer
sammen med PM'en, da man ellers let ku n n e få e t
chock, når der drejes på »mode«-omskifteren.
AG C-kredslobet. AGC'en i MD 502 arbejder
efter LF-princippet. Det vil sige at det er den LF,
som høres i højttaleren, der styrer AGC'en.
En af LF-AGC’ens fordele er, at der ikke skal
bruges et specielt HF-detekteringskredsløb.
AG C-kredslobet består af en forstærker, et detekteringskredsløb, nogle DC-forstærkere og et
S-m eterkredsløb.
I detektoren er hang-tiden fastlagt. Detektoren
afsluttes med en FET-transistor, BF 245B.
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I sourcen sidder der 2 trim m epotm etre, det ene
bruges til at indstille »nulpunktet« fo r AGCkredsløbet og det andet til at nulstille S-meteret.
AG C-indgangen på CA3028’erne styres af en
serieregulator, da deres indgang er ret lavimpedansede. Transistoren, som styrer S-meteret, er
koblet således, at den arbejder med logaritm isk
virkn ing , da AG C-virkningen fo r CA3028 er alt
andet end lineær. Dette sikrer et rim eligt Sm eterforløb.
I AG C-kredslobet er attacktiden forsinket lidt,
hvorved man undgår, at AGC’en får fat i korte
tæ ndstøjsim pulser med den deraf følgende
hangtid, hvilket let kan blive et problem, når man
fø rer QSO med svage stationer. Modparten
skulle jo gerne stadig være QRV, når modtageren
opnår sin fulde følsom hed igen.
Den samlede AGC-dynamik udgør ca. 120 dB
og holder ved en 2-tone IMD-test 50 dB i hele
AG C-om rådet m ålt ved 10,7 MHz.
De 3 dioder, som er indført ved den første
CA3028, forbedrer AGC-dynamikken, da man på
denne måde indfører et frem skyndet AGC-system. Systemet virker på den måde, at de kreds
løb, som bliver udsat fo r de største signaler,
bliver AG C-reguleret mest, forstået således, at jo
læ ngere tilbage i MF’en kredsløbene sidder, jo
mere AGC-behov har disse kredsløb.
Den balancerede m odulator. MD 502/39 er fo r
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uden at være en kom plet SSB-MF også en kom 
plet SSB-generator. IC’en S042P er selve hjertet i
m odulatoren. Den balancerede kobling bevirker,
at signalet som udtages fra IC'en, er et komplet
DSB-signal.
Bæ rebølgen kan ved hjælp af ekstra afskæ rm 
ning af BFO -m odulet og en spektrumanalysator
bringes ned på ca. -h 80 dB, en så fin bærebølge
dæ m pning er dog ikke nødvendig. Ved hjælp af
den i artiklen beskrevne metode samt en lidt
mere norm al placering af BFO-modulet, er en
bæ rebølgedæ m pning på bedre end 50 dB ikke
um ulig.
G rundsignalet komm er fra BFO-modulet og
går fø rst ind i et buffertrin, som har til opgave at
tilpasse det lavimpedansede BFO-signal til den
balancerede m odulators indgang.
På det keramiske trim m epotm eter indstilles
DC-balancen i kredsen. Det er denne justering,
som betyder mest fo r balancen i systemet. Dette
er også grunden til, at trim m epotm eteret er af
keram isk type.
LF-signalet til m odulatoren bliver også tilfø rt
S042P via en buffer, da en varierende belastning
kan påvirke balancen i systemet. På LF-bufferens
indgang skal SSB LF-m odulatoren (f.eks. den
kom m ende MD 521) tilsluttes.
Som fø r nævnt vil der på udgangen af den
balancerede m odulator befinde sig et DSB-sig
nal. Dette signal sendes nu ind gennem xtal502

filte re t og tages ud igen via en ny buffer. Denne
buffer har til opgave at nedtransform ere signalet
fra xtalfiIteret, således at signalet kan udtages af
printet i et alm ind eligt 50 ohm RG-178 kabel.
Bufferen har også den mission, at filteret ikke
belastes fo rke rt ved tilslutn ing af kredsløb uden
fo r MD 502.
De forskellige komponenter, som er placeret
ved xta lf ilteret, er med til at tilpasse filteret
korrekt, således at m inim um ripple opnås. Skifte
dioden BA182 sikrer, at den balancerede m odu
lator er frakoblet under m odtagning, da udgangskredsen i S042P ellers ville belaste det
indkom m ende signal og nedsætte følsomheden.
BFO/SPACE-m oduiet. Dette m odul har 2 op
gaver. For det første at tilfø re produktdetektoren,
den balancerede m odulator, det rigtige signal,
når der henholdsvis sendes og modtages USB
eller LSB. Foruden denne mission bruges m odu
let også, når der ved hjæ lp af det kommende
blandesendersystem sendes PM. Det er derfor,
der er plads til 4 xtaller. De første 2 bruges som
fø r næ vnt til USB og LSB. De næste 2 bruges til
henholdsvis PM sim plex og PM repeater (space
600 kHz). De 4 frekvenser er som følger, USB 10,6985 MHz, LSB - 10,7015 MHz, simplex 10,7000 MHz, space - 10,1000 MHz.
BFO -m odulet består af en oscillator, en buffer og
et skiftearrangem ent.
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modul MD 538
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I oscillatoren kan de 4 xtaller kobles ind ved
hjæ lp af skiftedioder BA182, 1N4148 kan ikke
bruges i denne kobling.
Efter bufferen har signalet flere valgm ulighe
der, det kan gå til RX eller TX (MD 502 SSB), eller
det kan gå til FM (PM). Det hele sker på følgende
måde: Det rigtige xtal vælges, derefter »åbnes«
den ønskede signalport ved hjæ lp af en +12 Vspæ nding. Pas på, hvis en anden blandestyrese nd eren d den kommende MD 512 anvendes, vil
man, hvis man kører kom bineret SSB/PM, blive
nødt til at koble SSB-udgangen på MD 502 sam
men med PM -udgangen på BFO-modulet. Dette
m edfører på grund af den manglende isolations
evne i »et skift«, at den så fin t udbalancerede
bæ rebølge lige så nydeligt bliver genindført ved
hjæ lp af BFO-m odulet. Ikke nok med det. under
m odtagning vil signalet fra BFO’en også slippe
baglæ ns ind gennem sendebufferen (502), gå
gennem hele mellemfrekvensen og støde sig selv
i produktdetektoren, og som resultat vil man få
en besynderligt forvræ nget LF ud af sin SSB-MF.
Dette fo rh o ld er der taget højde for i MD 512styresenderen, da den har 2 separate indgange,
én fo r SSB og en fo r PM. I disse indgange sidder
der yderligere 2 skiftekontakter og problemet er
væk. Hvis man selv vil løse problemet, må man
sørge fo r at frakoble forbindelsen mellem styre
sender og PM -udgangen og kun lade denne
være tilko b le t, når der sendes PM. Se monteringsplanen over BFO-modulet.
M ontering: BFO m odulet. Jeg vil anbefale, at
man starter med at montere BFO-modulet. da det
ellers vil være svært at afprøve m ellemfrekven
sen. Når BFO -m odulet erfæ rdigm onteret. sættes
et xtal i et af skiftene. Det pågældende skifts
skifteterm inal lægges til stel. Vælg nu en af ud
gangene, åben den med en +12 V-spænding,
mål med en diodeprobe om der kommer HF ud,
der skal være ca. 0,5 V. Lad proben blive i måle
punktet, prøv at flytte xtallet rundt i de andre
skift, husk at lægge det skift, som xtallet sidder i,
til stel. Mål om der kommer den samme mængde
HF ud af m odulet, ligemeget hvilket skift xtallet
sidd er i. Lad nu xtallet sidde i et af skiftene, mål
med diodeproben på de forskellige udgange,
husk at åbne fo r den udgang, hvor der måles, alle
udgangene skulle nu gerne give samme signal
fra sig.
BFO -m odulet skulle nu være fæ rdigt, det er
væ sentligt, at dette m odul virker som det skal, da
et defekt BFO-m odul let kan give problemer med
resten af konstruktionen.
Produktdetektoren. Det anoefales. at MF’en
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M o nterin gspta n fo r MD 502
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M o n te rin g sp la n fo r MD 538

m onteres »skridtvis«, så eventuelle fejl lettere
kan findes undervejs.
Start f.eks. med produktdetektoren. Husk at
MF-dåsen, som sidder i den sidste CA3028, skal
med, da den også sidder som indgangskreds for
S042P.
Afprøv detektoren ved hjæ lp af BFO-modulet
og den viste trim m egenerator.
506

Hvis man er i besiddelse af en signalgenerator,
er dette selvfølgelig bedre.
Forbind en LF-forstæ rker til term inal 3 og stel.
Man kan, eventuelt sam tidig med at man mon
terer detektoren, montere forbetoningsleddet
med 741, da man derved får ophævet efterbetoningen på -^6dB/oktav, som findes i LF-forstæ rkeren MD 520, hvis denne bruges som testfor
stæ rker.
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Forbind et stykke afklip på m idtpunktet af indgangs-M F-dåsen til S042P. Forbind ligeledes et
lille stykke ledning til trim m egeneratorens ud
gang, placer denne nær ved afklippet og prøv at
variere trim m egeneratorens frekvens. Man skal
nu kunne høre en tone, som æ ndrerfrekvens, når
generatorfrekvensen ændres.
Det skulle nu være m uligt at få følgende LFfrekvensforlob, høj tone gående mod lav, nulstød,
lav frekvens gående mod høj, der til sidst fo r
svinder helt på grund af afskæringen i LF-forstæ rkeren. Hvis LF-tonen lyder lidt forvrænget,
behøver der ikke at være fejl i kredsløbet, det kan
skyldes, at trim m egeneratoren er fo r tæt ved
produktdetektoren med deraf følgende oversty
ring af denne. Husk, AGC-systemet er jo ikke
ko blet ind endnu.
M ellem frekvensen. De 2 CA3028 kan nu m on
teres med de dertil hørende komponenter.
Denne gang m onterer man afklippet i det ene
af xtalfiIter-huIlerne, som via 1 nF fører ind i den
første CA3028. Afprøv atter om alt virker, som det
skal. Husk at AGC-term inalen 9 skal have +12 V,
da CA3028/erne ellers er skruet helt ned. Lav nu
samme prøve som beskrevet under produktde
tektoren, men pas på at trim m egeneratoren ikke
kom m er fo r tæ t på M F-printet, da MF'en nu har
sin fulde følsom hed og stadig ikke er AGC-reguleret.
AG C-kredsløbet. Efter at samtlige kom ponen
ter i AG C-kredsløbet er monteret, forbindes et Sm eter (1 mA type) til term inal 6. Forbind ligeledes
en ledning mellem term inal 9 og 7, denne fo r
bindelse sørger for, at AGC-kredsløbet er koblet
til MF'en.
Drej nu 470 ohms trim m epotm eteret helt om
mod uret. Vi har nu sikret os max. S-meter fø l
som hed. Drej o g så d e 2 stk.2 ,2 ktrim m e p o tm e tre
helt om mod urt. Derefter tilsluttes BFO-modulet
og spæ nding. Ved første prøve må der ikke være
signal i MF’en.
Drej nu 2,2 k trim m epotm eteret, som sidder i
forbindelse med S-m eterkredsløbet så meget, at
S-m eteret lige slår ud, drej herefter potmeteret
tilbage, således at S-meteret lige akurat står på
»0«. Mål med et universalinstrum ent på lednin
gen, som sidder mellem term inal 7 og 9. Vi skulle
nu kunne måle den fulde AGC-spænding på ca. 8
volt.
Drej på det andet 2,2 k trim m epotm eter, indtil
AG C-spæ ndingen begynder at falde, drej heref
ter trim m epotm eteret tilbage til det punkt, hvor
AG C-spæ ndingen begynder at ændre sig. Det vi
her skal opnå er, at AGC-spændingen skal rea
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gere på så små signaler som m uligt, uden at den
påvirkes af egenstøjen i mellemfrekvensen. Ved
at stille AGC’en »lige på vippen«, opnår vi den
bedst m ulige AG C-virkning, så vær påpasselig
med dette punkt. En god AGC er en af hjørne
pillerne ved SSB.
Man kan nu atter lave samme prøve som før ved
hjæ lp af BFO-m odulet og trimm egeneratoren.
Man vil kunne iagttage, at S-meteret, som sidder
tils lu tte t term inal 6, bevæger sig, når trim m e
generatorens frekvens kommer ind i MF’ens om 
råde. Ligeledes skal S-meteret følge styrkeæ n
dringen, hvis man flytte r rundt på trim m egene
ratoren. Hvis S-meteret slår for meget ud, skal der
skrues ned på 470 ohms trim m epotm eteret ved
S-m eterudgangen.
NB: Når der sættes spæ nding på M F’en, starter
S-m eteret altid med at slå helt ud. Når m ellem
frekvensen skal køre sammen med resten af sta
tionen, bliver hovedspændingen til MF’en ikke
afbrudt, det gør AGC-ledningen derim od, her
ved undgår man AGC-hangtiden hver gang der
skiftes mellem sending og m odtagning.
Xtalf ilte r og buffer. Printet er udlagt således, at
man frit kan vælge, hvor meget man vil ofre på
xta lf i Iteret - 70 dB eller 90 dB. De anvendte filtre
er af fabrikat NIHON DEMPA KOGYO CO. LTD.,
70 d B-f i Iteret er af typen YF 10,7 SH og 90 dBfilte re t er af typen YF 10,7 SQ. Hvis 70 dB -filteret
bruges, skal man montere 2 små vinkler af mes
sing eller kobber samt 2 straps, som vist på fig. A.
Hvis 90 d B -filte re t bruges, monteres vinklerne
som vist på fig. B, her bruges ingen straps. V ink
lerne virker stæ rkt på MF'ens evne til at adskille
SSB-stationerne, da overhøring mellem xtalf il
terets poler altid vil være til stede, hvis ikke prin-

F ig A
70dB filte r
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FigB
9 0 dB filt e r

Fig. A, B, C. Tekst i hovedteksten

tet er lagt meget specielt ud, eller at de enkelte
enheder er opbygget i små separate kasser.
M ålene på vinklerne og tykkelsen på den i fig. C
viste plade afhæ nger af målene på de afstandsstykker, som anvendes til M F-printet. Grunden til
at bruge den på fig. C viste plade, afhænger
nem lig også af afstandsstykkerne, da det ikke
lige er sagen at begynde at save i xtalfilterets
bolte, hvis afstandsstykkerne er fo r korte.
Start med at montere vinkler og straps, brug
rig e lig t med tin og varme. M onter herefter buffe
ren og xtalf ilteret.
Vi skal nu igen lave den prøve, som vi brugte
under testen af AGC'en. Dog skal vi starte med at
dreje den trim m er, som sidder i BFO-modulet
ved det xtal, der er i brug. Drej den helt ud, hvis
U SB -xtallet bruges, og helt ind, hvis LSB-xtallet
bruges. Vi har nu sikret os, at BFO-bærebølgen
lig g e r m idt i xtalfilterkurven, denne frekvens er
ikke den rigtige, men dette vender vi tilbage til.
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Lod et stykke ledning (ca. 25 cm) på MF'ens
indgangsterm inal, denne term inal findes under
p rin te t og er en loddeø uden hul. Grunden til at
der ikke sidder loddespyd i indgangen er, at
mellem frekvensen er meget følsom og derfor må
tilk o b lin g e n til form odtageren udføres med så
korte og afskærmede forbindelser som muligt,
det samme gæ lder tilslutningen af form odtage
ren MD 501.
Placer nu trim m egeneratoren i nærheden af
testledningen. Juster frekvensen fo rsig tig t mod
10,7 MHz. Pas på - mellemfrekvensen er fra at
have været en stor »ladeport« nu blevet et smalt
»nåleøje« og det kan derfor være lidt svært at
ramme »hullet«, så udvis lidt tålm odighed. Når
det lykkedes at ramme xtalfilter-»hullet«, skal
man høre en tone, som falder mod 0-stød for
atter at stige og forsvinde. Brug trim m ekonden
satoren som sidder på trimm egeneratoren. Ved
denne prøve konstaterer vi, om xtalfilteret og
bufferen er i orden.
SSB-generatoren. Efter at komponenterne til
generatoren er m onteret, forbindes BFO-modu
let til term inal 10 og 11. Forbind diodeproben til
udgangen, term inal 14 og 15. Forbind spæ ndin
gen + 12 V til term inal 16, husk at m ellem fre
kvensen skal være spæ ndingsløs under denne
prøve, ligeledes behøver BFO-modulet ikke at
være tilk o b le t term inal 1 og 2. Drej trimmeren
helt ud med USB-xtallet og helt ind med LSBxtallet. Drej det keramiske trim m epotm eter helt
om til en af siderne (balancen er væltet). Hvis alt
er fo rb u n d e t rig tig t (husk + på BFO-modulet),
skulle man nu kunne måle noget HF på udgangsterm inalen. Juster de 2 MF-dåser til max. (L4 er
m eget bred). Juster det keramiske trim m epot
m eter til m inim um bærebølge. Vær omhyggelig
med dette punkt, da vi helst skal sende så lidt
bæ rebølge ud som m uligt. Jo større følsomhed
instrum entet efter diodeproben har, jo bedre
bæ rebølgedæ m pning kan man opnå. Det skal
nævnes, at med et a lm indeligt universalinstru
m ent er en bæ rebølgedæ mpning på 50 dB ikke
unorm alt.
Generatoren kan nu afprøves med en tone
generator på term inal 12 og 13 (1750 Hz call kan
bruges). Prøv at hæve og sænke LF-inputtet fra
generatoren, H F-outputtet skal nu følge am pli
tudeæ ndringen fra LF-generatoren.
Hvis man er i besiddelse af en tonegenerator,
som kan bestryge om rådet 300 Hz til 3 kHz, kan
man prøve at gennemløbe det nævnte område.
(Denne prøve kan først foretages når sidebåndsxtallerne er indlagt). H F-outputtet skal komme
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ved 2,7 kHz og forsvinde ved ca. 300 Hz. Denne
prøve virker sam tidig som en ekstra kontrol for
om xtal-frekvensen ligger rigtigt. Man vil sikkert
konstatere, at H F-outputtet ikke er helt konstant
under hele forløbet, dette skyldes xta lfilter-ripp len, disse udsving må dog ikke overstige ca. 3 dB.
Nu gæ lder det frekvensindlæ gningen af BFOm odulet, denne indlæ gning kan gøres på 3 må
der:
1. Ved at bruge en frekvenstæller.
2. Ved at bruge SSB-generatoren. Drej xtaltrim m eren helt ud, vælt balancen helt om, mål
o u tp u tte t (med diodeproben), drej xtaltrimmeren
in d til o utp uttet er faldet 20 dB eller 10 gange i
spæ nding (bærebølgen lægges 20 dB ned af
filte rfla nke n). Denne løsning kræver et følsom t
instrum ent efter diodeproben. Giv USB- og LSBxtallerne samme behandling og husk, når xtalfrekvenserne passer til senderen, passer disse
også til modtageren.
3. Ved at lytte sig frem. Stil xtaltrim meren
således, at når trimm efrekvensen drejes forbi
xtalporten, høres der først en LF-frekvens på ca.
300 Hz, denne frekvens stiger, men må ikke over
stige ca. 3 kHz. Når det andet sidebånds-xtal
lægges ind, vil det hele gentage sig blot med om 
vendt toneforløb.
Den sidst nævnte metode er svær og lang
som m elig, men er udemærket fo r den, som er i
besiddelse af tålm odighed, men ingen frekvens
tæ ller. Det skal bemærkes, at nulstødet godt kan
høres, hvis signalet er kraftig t nok.
T ilslutning af MD 502 til MD 501. Når SSBm ellem frekvensen m onteres i stationen, skal
man sø rg e fo r at BFO-m odulet ik k e s id d e rfo rtæ t
ved M F-indgangen. M onter dette i den ende,
hvor term inal 1 og 2 sidder. M onter ligeledes MD
502 således, at forbindelsen mellem denne og
MD 501 bliver kortest m ulig. Brug tyndt skærmet
kabel (RG 178, teflon). Forbind kablet som vist i
fig uren . Ved at anvende så korte forbindelser
som m uligt, sikrer vi os, at 10,7 M Hz-indstrålingen bliver m inim al.
Trim m epotm eteret ved term inal 4 og 5 justeres
således, at LF-outputtet passer i am plitude sam
men med P M -outputtet fra 501.
S-m eteret kan kobles på 2 måder. Skifte mel
lem S-m eterudgangen på 502 og 501, afhængig
af hvilken m odulationsart der lyttes med, eller Sm eteret kan blive siddende på SSB-mellemfrekvensen, da denne giver det mest relevante
udslag. Dog må man så affinde sig med, at Sm eteret vil følge det smalle SSB-båndpass uaf
hæ ngigt af den brugte m odulationsart.
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Således tilslu tte s MD 502 til MD 501.

I den samlede forbindelsestegning er CW -filteret MD 503 også indkoblet.
Som flere sikkert har bemærket, er jeg gået let
hen over forbindelserne i SSB-generatoren,
dette skyldes, at disse vil blive bragt mere ud
fø rlig t i den komm ende artikel om blandestyresenderen, som vil blive beskrevet af OZ3MZ.
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Jeg håber, at denne artikel vil give mange mod
på selv at komme i gang med at bygge og jeg
håber, at denne artikel har vist, at selv et så
vanskeligt område som SSB nu også er tilg æ n g e lig tfo rd e m , som hidtil kun h arforsø gtsig
med en fo rsig tig FM -konstruktion.
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Tekniske data for MD 502:
M ellem frekvens:
Forstæ rkning på 10,7 MHz: ca. 80 dB.
AGC-dynam ik: 120 dB.
Båndbredde: ± 1,2 kHz ved 6 dB.
Indgangsim pedans: Større end 10 kohm.
N abokanaldæ m pning: Afhæ ngig af filtertype.
T ils lu tn in g fo r S-m eter og manuel HF regulering.
SS B-generator:
Udgangsspæ nding på 10,7 MHz: 100 mVpp eller
30 mV RMS (peak SSB).
U dgangsim pedans: Lav.
BFO-indgangsim pedans: Høj.
M odulationsim pedans: Høj.
Bæ rebølgedæ m pning: Bedre end 60 dB.
D æ m pning af uønsket sidebånd: Afhængig af det
valgte xtalfilter.
G enerelt:
Spæ nding: 12 -1 3 ,8 V.
S trø m forbrug: Ca. 25 mA.
Mål: L 175 mm, B 70 mm, H 32 mm.
B F O -m odul MD 538:
Udgangsspæ nding: Ca. 500 mVpp eller 180 mV
RMS.
Udgangsim pedans: Lav.
Plads til 4 xtaller.
S trøm forbrug: Ca. 10 mA.
Mål: L 75 mm, B 40 mm, H 25 mm._____________

SPÆNDINGSREGULERING

Mikroprocessor
- nyheder!
Kom plet sam let og afprøvet processorkort med
BASIC i ROM, samt 4k bruger RAM — til priser
fra ................................................................. kr. 2.990,Udnyt de nye ASCII licensm uligheder med dette
ASCII/BAUDOT TV interface kort - til priser
fra ................................................................. kr. 1.190,Kom plet byggesæt til serie/parallel ASCII key-board
til priser fra .................................................... kr. 920,Endvidere har vi andre gode tilbud indenfor bl.a.
RAM kort i meget hoj kvalitet.
Skriv efter data og prisliste, så kan du nå at få alle
tiders julegave af OM/XYL.
(Vedlæ g ve n lig st 180 øre i frim æ rker).

KK-TEKNIK
Solsortevej 22 - 8450 Hammel - Tlf. (06) 96 19 48

0IGITALV0LTMETER

NEMT OG BILLIGT

5 AMP.
LIÄ78HG +

3 ciffer digrtalvottmew med visning fr« -99mV til 999mV.

n A78H00/
5 A M P VO LTAGE REGULATOR
Benfortoindelse

Bil-,

CA3161 er en »nden-generation» dekot
for 7 segment
LED display's. Kredsen kan oversætte de 4 binære
til 7 seg
ment display 09 samtidig er der en STROM-dr
segment.
OROER INFORMATION
OROER INFORMATION

undvære de sædvanlige faldmodstande
«gment.
ilvoltmeterkredsen CA3162, slledes at

v / 1 stk 87,80
v/10 Stk. 70,25

VOLTAGE TVPE
8-20 V 78HQC
Adiuaubl*

v / 1 stk. 87,80
v/10 stk. 70,25

e ME0412, displayene DL707ogforsy

n A79HG

T X 7 8 00 + 5 -2 4 V 1 A

v/ 1 Stk. 93,80

Series

v/10 Stk. 75,05

LM 317,1,5 A

CA 3161
v/1 stk. 15,70 - v/10 12,60

|iA 78 P 05 ,T O 3,5 v 10 A
v / 1 stk. 116,65
v/10 stk. 93,35

5 A M P NEGATIVE

v / 1 stk. 22,75
v/10 Stk. 18,25

CA 3162
v/1 stk. 67,10 - v/10 53,70

var

-

rg " )

v / 1 stk. 8,40

T X 7 9 00 - 5-2 4 V 1 A

Series

KIIGEIIIillEEEC
* NYT PHILIPS KATALOG - NYT JOSTY KATALOG *

- v/10 stk. 6,75

L ~

78 L - +
79 L - -=-

5-24 V, 100 mA

A A R H U S R A D IO LA G ER A /S
RADIOLØSDELE OG ELEKTROTEKNISKE ARTIKLER
JÆ GERGARDSGADE 36 . DK 8000 AARHUS C . TELEFON (06) 12 62 44

78 L v / 1 s tk 4,35
v /10 Stk. 3,50
79 L v / 1 stk 8,00
v/10 stk. 6,45
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DATOIMG ELECTRONICS LIMITED

HF-SPEECHPROCESSOR
O pnå op til 10 dB forbedring af rapporterne med RFC. Ideel for SSB,
AM og SSB. Indskydes mellem m ikrofon og sender. Indbygget batteri
eller udvendig strøm forsyning. Leveres med 4-pol. m ikrofonstik eller
jack. Mellem kabel til sender medfølger.

R F C /A

DATA:
Inputfølsom hed 8 mV pp
O utpu t 400 mV pp
S /N 45 dB
Spæ nding 7-15 V
Mål: 18 ,5x6,2x11,8 cm

Inputim pedans 360k shunted m. 200 pF
C lip p in g v. begræ nsning 26 dB
- 3 dB respons 450-2600 Hz
Forbrug 8 mA ved 9 V
Væ gt 880 g

Pris incl. moms:
RFC/A kom plet ........................................................................ kr. 695,00
RFC løs m odul ........................................................................ kr. 375,00

PEAK/NOTCH AUDI0FILTER

FL-1

FL-1 indkobles mellem m odtager og højttaler/hovedtelefon uden ind
greb i m odtageren. Forsyning via indbygget batteri eller externt.

For SSB: Hurtig, autom atisk undertrykkelse af uønskede »hyletoner« i
om rådet 280-3000 Hz v.h.a. selvlåsende og selvsøgende notchfilter.
Lysdiode tæ nder, når filtere t er i lås. Filtret kan endvidere styres ma
nuelt.
For CW: Båndpasfilter med variabel centerfrekvens mellem 280 Hz og
3000 Hz og båndbredde 25-1000 Hz.
Indbygget LF-forstæ rker med volum enkontrol og 2 W ud.
Rekvirer om fattende datablad over FL-1.
Pris incl. mom s ........................................................................ kr. 895,00

Modtager-converter 90 kHz-30MHz
UC/1 er en syntesestyret m odtagerforsats, der giver kontinuert dæ kning af hele HF-området fra 90 kHz til 30 MHz med en 10
m m o dtager eller en 2 m m odtager. Endvidere er der indbygget 2 m /10 m converter. Højeste stabilitet sikret med krystal
styrin g.

DATA:
Følsomhed: 0,3 uV/10 dB SN i området 0,8 -3 0
Følsomhed: 0,6 uV/10 db SN i området 0,3 -0,8
Følsomhed: 1,2 uV/10 dB SN i området 0,09-0,3
Følsomhed: 0,3 uV/10 dB SN i området 144-146
S purious bedre end 60 dB, 2 m feedthrough 80 dB
3. ordens interm od. 14 MHz typisk 60 dB
Forbrug ved 12 V, 120 mA
Mål: 2 7 x 6 x 2 0 cm, væ gt 1,75 kg.
Pris incl. moms kr. 1795,00

U C /1

MHz
MHz
MHz
MHz

R ekvirer ve nligst datablade på DATONG.

NORAD
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Lønstrup
9800 H jø rring

08-96 01 88
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En god og billig 70 cm-antenne.
Af Keld Stolberg, OZ3KQ, og Kay Reinhold Larsen, Pedelboligen, Ibsgården, 222, 4000 Roskilde.
Antennen er bygget udfra en beskrivelse af
HB9CV.

Begge elem enter er altså fødet, dette sker via en 1
mm tråd, der løber ovenpå bommen i modsæt
ning til HB9CV’s konstruktion, hvor tråden går
igennem bommen. Øvrige data skulle fremgå af
tegningen.

R eflektoren er 338 mm, direktoren 308 mm
med indbyrdes afstand 83 mm.

306 mm

fKENW OOD

Til alle 520- og 020-fan’s Her er dit oscilloscope, 10 MHz
20 mV/DIV. — Atenuator: 1 - 1/10 - 1/100 —
Sweep frekv.: 10 Hz - 100 kHz.
Test af din TX.
In db .: To-tone gen. — Du kan se lin.iearitet— Du
kan se fla dto pn ing - Få mere ud af din TX Ekstra:
Panoram am odtager. — Du kan se båndaktivite
ten. - + / ^ 20 kHz, +/-H 100 kHz - med BS5 eller
BS8.

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

WERNER RADIO - OTTERUP (09) 82 33 33 - OZ8BW
SE DEN OGSÅ HOS NORAD - DOGPLACE - HT ELECTRONIC
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Prisfald

på scannere
20%

Autom atisk scanner
til ICO M IC 240

Normal pris kr. 845,NY

P R IS

KR. 6 7 6 ,-

Automatisk scanner
til ICO M 245 E
og ICO M 211 E

Norm al pris kr. 355,-

SCANNERE

FRA ^ * r ‘

NY

P R IS

KR. 2 8 4 ,-

Begge scannere leveres kom plet — det eneste der mangler er en box
til at have det hele i. Forbindelse til discrim inatorm eter er fø rt med
ud i stikket.
V i stabler ikke icom stationerne denne gang, men de er stadig på la
ger.
V i fører et stort udvalg af de bedste og mest solgte apparattyper,
samt alt i tilbehør.
V i har Danmarks mest moderne Laboratorie- og værkstedsafdeling
fo r kom munikationsradio.

Elbagade 34-36 • 2300 København S • Tlf. (01) 58 91 09
514
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AF Test generator 7800A.
Af Jan M. Nøding, LA8AK.
En m ønstergenerator (pattern-generator) til prøving av forsterkere har lenge stått høyt på min
ønskeliste.
Den er svært anvendelig til å teste en forsterkers dynamiske område. En vanlig funksjonsgenerator har vært overveid bygget, men den
antas m indre velegnet til dette bruk da vanlige
spenningsfunksjoner som triangel, firkant og
staircase inneholder mange overharmoniske.
For å få et brukbart bilde ved bruk av slike spenninger er det viktig at de forskjellige harmoniske
har samme relative fase fra inngang til utgang
noe som ofte er en um ulighet, bildet på et oscil
loskop vil da bli forvrengt og ubrukeligt selv om
forsterkeren ikke har lineæ r forvrengning. Fasefo rvrengning har liten betydning ved alm innelige
linearitets og transientm ålinger, og derfor valgte
jeg en annen utform ing av min testgenerator.
Generatorens utgangssignal inneholder kun
frekvens-kom ponenter nær oscillatorfrekvensen,
i det ti Ifel le 800 Hz, og faseforskyvning vil davære
af liten betydning.
I
Radio & Television nr. 4/73 er der beskrevet
en tone-burst-generator, denne er sikkert anven
delig til m angt, men jeg ønsket å gå videre.
Det viste seg at være m uligt at forenkle te knik
ken ved hjelp af CMOS-kretser. CMOS-kretser
kan nem lig brukes i såvel digitale som analoge
anvendelser.
Ifølge en artikkel i R & Tv nr. 4/77 er endog
CMOS forsterkere med MC14069/CD4069 suverent overlegne i forforsterkere med hensyn til
transient-interm odu lasjon.
Fig. 1 viser funksjonsdiagram for generatoren.
Ved hjelp av en program -velger kan en velge
m odulasjonsm ønster. Det er vist 4 tre-trin ns ven
dere til at velge program . Hvisen ønsker spesielle

varianter av om hyllingskurver/m odulasjonsform ,
kan en bruge ekstra portkredser til at velge ud
ønskede program m er.
Jeg har her konsentreret mig om enklere pro
gramm er. Det vigtigste er 16-trinns stigende eller
fallende m odulasjon av staircase-typen.
Når alle venderne står i »normal«, vil en få en
utgangsspenning som stiger i 15 efterfølgende
trin n . Når alle venderne står i »reverse«, vil
spenningen falde på tilsvarende måde. Ved å
sette S1-2-3 i-norm al vil en få en åttetrinnsfunksjon, med d obbelt gjentalelsesfrekvens. Det vil
føre fo r langt at beskrive alle m ulige funksjoner
en kan stille ind. En kan jo lett tegne seg frem til
d e tv e d a t se tte A =1 , B = 2, C = 4 o g D=8. En kan jo
også lege seg med funksjons-generatoren og
studere resultatet på et oscilloskop.
Til vanlig bruk kan en erstatte S1-4 av to-veis
vendere. Jeg har brugt en kombinasjon af ven
dere og NOR-gates til at lage programvelger,
men ved den viste kopling har en faktisk flere
m uligheder.
K lokkeoscillatoren består av 3 invertere hvoraf
en som buffer, frekvensen justeres ved at endre
R23. Med de viste verdier passer frekvensen for
brug af T ektronix 422 oscilloskop med 10 ms/cm
timebase.
Af bekvemm elighedshensyn er der brugt 2
»pakker« D-vipper (MC14013), men en kan even
tu elt bruke andre up/dow n-tellerkretser.
Som m odulator er brukt en Quad-analogue
sw itch (MC14016).
Egentlig skulde der være koplet m otstander på
inngangen i fo rh old et 1-2-4-8. og utgangen skul
le koples til en krets med lav inngangsimpedans.
Den viste m otstandskom binasjon g ir allikevel
rim elig nøyaktighet til amatørformål og de aller
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fleste profesjonelle målinger. Bruk af 1 % motstander gir ofte et fin t inntrykk på papiret, når en
skal overbevise utenforstående, men det er helst
b ortkastet forøvrig. Det er interessant å sammen
ligne kom m ersielt frem stilt utstyr av forskjellig
fa b rika t med samme bruksområde, enkelte bru
ger 5 %, noen endog 10 %, mens andre 1 %, og
utstyret holder i alle tilfelde de spesifikasjonene
som vist.
Til sum forsterker er det brukt to invertere i
paralell, det er fo r å øke utgangsadmittansen.
Ved bruk av vanlig operasjonsforsterker, ie. 709,
741 og 748 ville en valgt en annen kopling, men
denne kopling var den eneste jeg fikk til at spille
med CMOS-invertere.
Vil en ha mere udgangspending kan en bruke
en inverterkrets til her, det viser sig nemlig at
reset-koplingen var lite nødvendig, og den viste
inverter kan brukes som ny sum forsterker med
de to andre paralellkoplete forsterkere som utgangsforsterker. Vil en ha mere output end 3-4 V
bør en bruge en 741. En skilletrafo på utgangen
vil være at anbefale, en vanlig 600:600 ohms trafo
vil gjerne være mest passende.
Inngangsspenningen b lir koplet til R19 gjennom inngangsm otstanden. Spenningsfallet over
R19 (og R20) vil variere i 16 trinn, efter BCDkoden. Fig. 3 viser hvordan en tilnærmelsesvis

t

“

Uin
1,1 V

kan kalkulere utgangsspenningen når R9 og R10
er g jennom koplet med MC14016. En tenker seg
at en har stilt til 1,1 V inngangsspenning.
R24 har til hensigt at stabilisere likespenningen
på inngangen af MC14016 til samme verdi som
den er på udgangen. Ellers kunde en risikere
spenningstransienter på utgangen av generato
ren som skyldes utladning av likespenning gjennom m odulator. Spenningsdeleren R21-22justeres s lik at spenningen her avviker minst mulig fra
udgangsspenningen på forsterkeren. Forsterkerens sym metri kan trim m es ved å justere spen
ningsdeleren.
Oppsti11ingen trekker kun nogle få mA, men da
»com m on-m ode-rejection« fo r CMOS er lav, bor
en forspenne zenerdioden med relativ hoy strøm,
dessuten bør en bruke relativt store elektrolytko n d e n sa to re rtil filtre rin g mot brum. DriftsspenOZ OKTOBER 1978

ning er nom inelt 10...25 V, men generatoren gir
fa ktisk bra resultat ved lavere spenning/strøm fo rb ruk.
Det har vist seg at det har liten hensikt å bruke
høyere spenning på CMOS-kretsene enn 6 V ved
LF-form ål. En bor i forsterker-koplinger påse at
»pakkens« tillad te effekttab ikke overskrides, i
visse tilfe lle bor en undlade at bruke alle inverterne, og fortoye inngangene til + Vdd eller -Vss
efter hva som er mest passende fo r printkortets
udform ing.
En BC 547 er brugt til trigger-interface fo r tilkopling av oscilloscop.
Anvendelse:
Følgende brugsom råder tenkes:
1A Test av linearitet i LF forsterker, m ikrofonforsterkere o.l.,
1B Undersøkelse af begrensing, kompresjon,
u-sym m etrisk fresterkn., og transientforhold.
2 Test af sendere, utstyring, overstyringsgrense, splatter, ALC -virkning o.l.
3. Mottakere. Test av overstyring, AGC innsving nin gsfo rho ld, forvrem gm ing som skyldes
AGC kretsens feilaktige utform ing.
4. Testing av belastbarhet for power supply i
forbindelse med klasse B forsterkere.
5. Test av refleksjoner i to-veis koplinger/
forsterkere.
Ved å tilfø re testsignalet på inngangen af ut
styret en ønsker at prøve, kan en teste ved å
til kople oscilloscop på forskjellige testpunkter.
Forvrengning komm er frem som sammentrykking af enkelte trinn i test-mønsteret og usymme
trisk utsving om X-aksen.
Til hjelp ved testing af m ottakere kan en bruke
en sender som en alrede har sjekket. Det er me
ningen å lage en tilleggsenhet med balansert
m od ula tor (MC1496) og SSB-filter. Ved hjelp av
en m ixer tuner en til ønsket test frekvens.
Ved at bruge denne generator, kan en selv
teste utstyret, en slipper å stole udelukkende på
rapporter fra andre, og en kan således på egen
hånd når som helst sjekke sitt utstyr, ja - hvorfor
ikke klokken 4 om natten?
Generatoren er bygget opp vesentlig på veroboard, det er ikke noen spesielt kritiske detaljer.
Prisen ligger på ca. 30-40 kr., kanskje mindre.
Det er vist en enkel CMOS-Wienbro oscillator.
D ioderne D1 og D2, og motstanden R3 virker
stabiliserende fo r oscillasjonen og er viktige for
best m ulig sinus. Det er dog ikke kritisk om en
ikke o ppnår helt ren sinus-spenning. Frekvensen
er ca. 800 Hz og stabilitet ved vanlig stuetempe517
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ratur er bedre enn 1% efter nogle m inutters oppvarm ning. Ved ¿eksperim entere med C1-2, R1-23 kan en oppnå bedre stabilitet, men det er av
underordnet betydning her.
Det er b rukt en inverterkrets til virtuell jord og
referansespenning. Det er en viss sammenheng
m ellom verdier fo r R1-2 og R3.
Den enkleste måte at endre frekvens på er å
variere C1 - og C2. S trøm forbruk er 1 mA ved 4,5 V
driftsspenning. Altså 1 kilo-ohm til +5,6 V. Det
virke r som frekvensdriften ikke skyldes variasjon e ri kom ponentverdier, men varierende arbeidsp un kt fo r forsterkerene, men herom får de lærde
tale.
I denne test-generatoren har jeg brukt MC14069 til lineæ re koplinger, det er også mulig å
bruke nor-gates og nand-gates. W ienbro oscilla
toren er også laget med Nand-gates. En bør
studere koplingsskjem aet fo r vedkommende
gate fo r å fin ne ut hvordan den skal kobles fo r å
virke mest m ulig lineær.

Kr "Gr.
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ATLAS familien vokser!
Atlas Radio introducerer nu en hel ny serie amatørradio. Begynd med modtageren og
udvid senere med en sender på enten 15 watt eller 200 watt. Sammenbygget udgør
sæ ttet en kom plet 5-bånds transceiver til SSB/CW, til 12V og 220V.

RX-110.
5-bånds m odtager, fuldtransistoriseret, følsomhed
0,25 uV/10 dB, båndbredde 2,7 kHz/6 dB med x-talfilte r, intercept po in t +3dBm .
Indbygget strøm forsyning

220v / i 2v.

Kr. 2.285,00

Levering om kring nytår —
priserne er incl. 20,25 % moms

TX-110-L
Senderm odul 15 W att input, kan strømforsynes fra

RX 110

Kr. 1.550,00

TX-110-H
Senderm odul 200 W att input, kræver udvendig
syning
K r 2 45Q

Ring og skriv efter datablade.
Vi fo rh a n d le r også:
Drake, Yaesu-Musen, Trio-Kenwood, Standard, Hy-Gain,
J-beam , Cush-Craft, Mikrowalve, Europa, Atlas m.m.

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

THE RADIO AMATEUR ANTENNA HANDBOOK.
Antenner er tilsyneladende et populæ rt emne, da
utallige antennebøger har set dagens lys og der
kom m er stadig nye. Der er nok flere årsager til
denne popularitet.
Først og frem m est er antennen en nødvendig
bestanddel af amatørstationen, det er morsomt
og spæ ndende at eksperim entere med den og
der kræves ikke så mange hjæ lpem idler. Lidt
sund fo rn u ft og et standbølgem eter gør under
værker.
Der er nu kom m et en ny antennebog af William
I. Orr og Stuart D. Cowan. De har flere udmær
kede bøger om emnet på samvittigheden, og den
nye bog, som hedder »The Radio Amateur Antenna Handbook«, er skrevet på en vidunderlig
letforståelig måde.
Der er ikke så mange antennekonstruktioner i
bogen, men den giver et virkelig godt grundlag
fo r egne eksperim enter. Det er som om fo rfa t
terne har lagt vægt på at give læserne en god
forståelse af emnet. Selv om bogen ikke er så
OZ OKTOBER 1978

stor, er alle de forskellige form er fo r HF- og VHFantenner med. Dog har jeg det indtryk, at Orr og
Cowan prim æ rt henvender sig til HF-amatørerne,
da a fsnittet om VHF-antenner virker som om, det
b lo t er noget, som bør være med. Så desværre er
de amatører, som eksperim enterer med m ikro
bølge også glem t i denne bog.
Det vil sikkert glæde mange, at næsten alle de
am erikanske mål er oversat til m og cm.
»The Radio Am ateur Antenna Handbook« eren
gennem arbejdet bog med mange gode oplys
ninger. Den er på 190 sider i A5 form at, udgivet af
Radio P ublications inc. og koster 63,50 kr. hos
A hrent Flensborg i Ringsted.
OZ6GH.

A m ateur Radio Techniques
Nu er RSGB nået til 6. udgave af Amateur Radio
Techniques. Den er nærmest et supplem ent til de
eksisterende håndbøger og den mest dækkende
betegnelse må være »radioamatørens idé-bog«,
519

da ind ho lde t er kredsløbstekniske ideer til ama
tø rstationen. De har før været o ffe n tlig g jo rt i
RSGB’s m edlem sblad Radio C om m unication i
perioden 1958 til nu.
Når jeg sam m enligner denne bog med 1. ud
gave, er sideantallet væ sentligt forøget, fra 100 til
336 sider. Men når man beholder det gamle stof
uæ ndret og b lo t tilfø je r nyt, skal bogen få vokse
værk. Bogen bliver dog ikke ringere af den
grund, da det ikke har den store betydning, at der
på denne måde kan optræ de opstillinger, som
kan virke gammeldags. En idé kan jo godt være
god, selv om der er brugt ældre komponenter.
S toffet er samlet i 9 afsnit, men er ellers ikke sat
i noget system. Et godt stikordsregister gør det
dog ret let at finde de ønskede oplysninger. I
b etragtning af, hvor meget glæde jeg selv har
haft af et eksem plar fra første udgave af denne
bog, kan jeg varm t anbefale den til alle eksperi
m enterende radioamatører.
Det anm eldte eksem plar var tilsendt fra Ahrent
Flensborg.
Am ateur Radio Techniques, af G3VA. Udgivet af RSGB.
Pris kr. 54,50.
OZ6GH.

POWER!
POWER

POWER!
SUPPLY!!

POWER!

POWER!

POWER

SUPPLY!!

N©V.EL.

S W R 201B
G od t am atør w attm eter og SWR-meter. Alle HF-bånd og 2
m, med trykknapvæ lgere. E ffekt 200/2000 W på HF og
2 /2 0/20 0 W på 2 m. Tab ved 2 m 0,5 dB. N øjagtighed 10%.
re kvirer Nov.-EI. brochuren.
Pris SWR-201B incl. moms ........................................ 675,00

Vy 73, OZ4SX, Svend

- N O R A D ...08-96 01 88 -

Fra 2,5 til 20 amp.

VI kan Ikke sæ lge dig »HC Ørstedsvæ rket«, men næsten. S trø m fo rsyn in g e r fra 1 A til 40 A, leveres til priser, hvor alle
kan deltage, og med fu ld t professionelle data.

m
D

El

a
a

m
m
m
ü

m
m
m

2,5 amp

5 amp

10 amp

325,90

692,65

1034,15 1238,60

m
a
m
m
m
m
a
a
fin
m

20 amp

Data:
R ipple ved max. strøm max. 400 uV typisk 200 uV.
Støj 1 kHz til 10 MHz m indre end 50 uV.
Udgangsim pedans 0,005 ohm typisk 0,002 ohm.
Foldbackstrom græ nser reststrøm 100 mA typisk 5 mA
Load regulation 0,06%.
Line regulation 0,001% pr. V.

Spørg efter BJA p rin t Powersupply hos din forhandler
elle r rin g til os og få en sludder med OZ1AOY, Ole eller
OZ1BGV, Klaus.
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Priser på 13,5 V standardsystem incl. 20,25% moms:

Q

ü

B J A p rin t A p S
HØJVANGSVEJ 9
4340 TØLLØSE
TELEFON (03) 48 53 27.
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MIKROMETERSKRUEN
Af OZ5TP, Svend Petersen, Bentzonsvej 6, 2000 København F.
M ikrom eterskruen er et mere nøjagtigt målende
instrum ent end skydelæren. Den måler 1/100
m illim e te r meget nøjagtigt, og bruges til bl.a. at
måle tykkelsen af alle slags metaltråde. Skal man
måle modstanden i ohm i forbindelse med trå
dens tykkelse, er m ikrom eterskruen uundværlig.
Ligeledes bruges den til at måle tykkelsen på
stæ nger og plader m.v.
M ikrom eteren er en simpel anordning; blot en
skrue med gevindstigning på ganske nøjagtigt
1/2 mm med en omkredsskala inddelt i 50 stre
ger. Ved 2 om drejninger giver dette en inddeling
på 1/100 mm altså 2 x 50 streger.
O m drejningsskalaen forskydes ved drejningen
påen lineæ rskala som e rin d d e lti m illim eter med
1/2 m illim eter streger imellem. Med nogen øvelse
og et g od t øje kan man få endnu finere m ålinger
ned til 1/1000 mm. Man kan ret let se om måle
stregen på om drejningsskalaen ikke ligger helt
ud fo r stregen på den lineære skala, altså 1/5,
1/4, 1/3 streg osv. skævt. Til modstandstråden
kan du da næsten få målene i 1000 deles tykkelse.
Nu til dags er der ingen fejlkilde ved gevindets
stig ning , men er man i besiddelse af en meget
gammel skrue kan målingen godt afvige ganske
lid t fra den nom inelle værdi.
Drej aldrig hårdt på en m ikrometerskrue, men
brug føleskruen og stop ved den første føling

SKALAMÅL
50 inddelinger
på 1 om dr.
L IN E Æ R T

MÅL

t1/ 2

m m )

1 /2 mm

FØLESKRUE

med m etallet, ellers mases skruen ned i metallet
og du får en tyndere m åling. Drej med føleren
skruen i bund, da skal 0 stå ud fo r den første
målestreg, gør den ikke det, er skruen ude af mål.
Aftør altid m åleskruen med en olieret klud ellers
har du snart dine fingre ætset ned i stålet. Lån
ikke gerne måleskruen ud. Forøvrigt gælder det
samme fo r alt værktøj.

Rettelse til noget om kodning af digitale data,
OZ nr. 9.
Side 448 spalte 1 linie 22 »når koden fo r SO
0110101 påtrykkes indgangen«, læs »når 0110101
påtrykkes indgangen«.
Rettelse p å fig . 5: På4194 kredsen til højre skal
ben 16 hedde V d d og ben 8 skal hedde V s s .
På kredsen 4174 er ben 1 R og ben 16 V d d .
Rettelse på fig. 6: Som kredsløbet er vist på
tegningen bliver databussen spejlvendt på ud
gangen af koderen.
Fejlen giver ganske vist også en slags kodning
OZ OKTOBER 1978

af data, og fejlen vil ikke betyde noget når man
bruger to ens kodere, men alligevel.
Jeg vil foreslå at databusserne fra udgangene
af de to nederste 4503 kredse spejlvendes.
Sådan at forstå at den ledning som på tegnin
gen kom m er fra Q1 forbindes til Q6, og den led
ning som på tegningen komm er fra Q6 forbindes
til Q1.
På samme måde med ledningerne fra Q2 og Q5
samt Q3 og Q4.
OZ7QI, Jan Kristoffersen, Irisvej 15, 4600 Køge.
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Frekvensom rådernes betegnelser
Ofte støder man ved læsning af fagtidsskrifter på
betegnelser som »en L-bånds radar«, »en Xbånds oscillator« etc. Sådanne bogstavbeteg
nelser er hyppigt brugt, men sjæ ldent forklaret.
Da jeg fo rn ylig faldt over hosstående liste, b rin 
ges den h e rtil glæde fo r andre, der heller ikke har
fu nd et fo rkla rin ge n. (Efter Microwave Journal).
B åndbetegnelse

N om inelt frekvensom r. Delvis benyttet til radar
(GHz)
(GHz)

HF
VHF
UHF

0,003 0,030 0,300 -

L
S

1,0
2,0

-

C
X

4,0
8,0
12,0

-

Ku
K
Ka
mm

18
27
40

0,03
0,300 0,138 0,420 1,0
0,890 1,215 2,0
4,0
2,3
2,7
8,0
5,25 12,0
8,50 13,4
18,0
15,7
27
24,05 33,4
40
300

0,144
0,450
0,942
1,400
2,5
3,7
5,925
10,68
14,0
17,7
24,25
36,0

fKENWOC3D

TR 2300
Kr. 2.295,-

80 KANALER BÆRBAR 2 meter
144-146, 80 kanaler + 1 A U X -6 0 0 kHz spacing -1 7 5 0 tone - output 1 W - 0 ,4 uV / on 20 dB
quietin g — Incl. mlke, lader og taske.

WERNER RADIO
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R e daktion: OZ9QQ, Kjeld Petersen,
S o lvej 2, G uderup, 6430 N ordborg.

HBinformation

Flere m edlem m er har rettet henvendelse til HB angående ud
stedelse af am atørsendetilladelse i FN fredsbevarende om rå
der, og der er fra sekretariatet afsendt følgende sporgsmål til
fo rsva rs m in is te r Poul Sogaard:
1) H vilke be tingelser skal en radiosendeam atør opfylde for
at opnå en sendetilladelse i ovennæ vnte område?
2) Kan den enhed, som er udsendt, forbyde en sendetilla
delse såfrem t en tillade lse fo re lig g e r fra de betræ ffende parter,
hvor en FN enhed be finder sig?
3) Kan en enhed forbyde en radioam atør at soge en sende
tilla d e ls e af de norm ale kanaler?
S varet fra forsvarsm inisteren er folgende:
1) »The International Telecom m unication Union (ITU) radio
re g u la tio n s a rtic le 4 1 « giver de almene internationale regler for
am atorstation er. Heraf frem går bl.a., at det er det enkelte land,
som alene kan give licens gæ ldende fo r sendere på vedkom 
m ende lands te rrito riu m .
2) Af »R egulations fo r the United Nations Force in Cyprus
(UNFICYP)« frem går det:
- at udsendte styrker er at betragte som internationale, så
læ nge de er under FN kom m ando, og
- at udsendt personel er underkastet UNFICYP bestemmelser.
3) På ba ggrund af ovenstående find er Forsvarskom m an
doen, at udsendt personel må rette sig efter FN bestemmelser
fo r det respektive om råde, og anser at det klart ligger inden for
en »Force C om m anders« beføjelser at forbyde brug af amatørstationer. - S kulle han tillade sig en sådan brug, skal sende
tilla d e ls e søges ved de lokale m yndigheder, som anført i pkt. 1.

Referat fra HB mødet i Odense den 26. august 1978. (7805).
Deltagere: Alle HB m edlemm er, HR. OZ5DX og Grethe.

1.
2.
3.
A.
A2.
a1.
a2.
a3.
a4.
b.
c.
d.
e.
f.
4.
a.
b.
c.
d.
el.
e2.
f.
g.
h.
j.
k.
I.
5.
6.

D agsorden:
G odkendelse af referat fra sidste HB mode.
G odkendelse af dagsorden.
B eretninger:
Forretningsudvalget/O Z5R O
Taleret HB-HR/OZ5RO
N ordisk licens/O Z5R O
A ntennesager/O Z5R O
A nsæ ttelseskontrakter/A lle
H jæ lpefondsregnskab/A lle
R egnskab/A lle
P risstignin g på O Z/Alle
B odenseetreffer/O Z9Q Q
R egion 1/OZ5DX
Læsebreve i O Z /A lle
Sager til behandling:
H andicapudvalget/O Z3SH /O Z5R O
Brev fra OZ1W ang. RM og 160 m eter/Alle
B udgetfastlæ ggelse og EDB/Alle
K onstitu ering af H B /Alle
H orsens afdelings vedtæ gter /OZ9QQ/OZ4EV
Klage fra Horsens a fd elinge n/A lle
A nno ncer i OZ/OZ9QQ
A rbejdsgangen i H B/OZ6BL
EDR og repeaterne/O Z6BL
V edtæ gtsæ nd ringe r/A lle
F o rho ld et til P olitiet/O Z6G F
Telefonsvarer til fo rre tn in g sfo re re n /A lle
Frem tidens virksom hed
Evt.
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ad. 1. G odkendt.
ad. 2. G odkendt med tilføjelserne 3f, 4k og 41.
ad. 3A. B eretning fra UNICEF arrangem entet i København.
FU har b e villig e t 15 stk. EDR nåle til de udenlandske deltagere.
Der blev ved sam m enkom st uddelt 18 EDR platter fra komiteen
som betaler disse.
ad. 3A2. HR og andre indb udte deltagere i HB-møderne har
tale ret iflg. vedtæ gterne.
ad. 3a1. F o rha ndling er om fæ lles nordisk licens bliver taget
op på næste P&T møde. Det er D-licensen, der volder proble
mer, da en tilsvarende licens ikke findes i de andre nordiske
lande.
ad. 3a2. Der er en del, der har forespu rgt om forhandlingerne
med Planstyrelsen vedr. antennesagerne. - OZ5RO rykker
OZ5GF fo r skitser. Denne har søgt hjæ lp hos andre amatører,
men lovet hjæ lp udeblev. K ollektiv fo rsikrin g på am atørstatio
ner og antenner igennem forening en blev drøftet. OZ5GF
u n dersø ger en sådan m ulighed til næste HB-møde. HR o p ly
ser, at en artikel vedr. em net kom m er i OZ.
ad. 3a3. A nsæ ttelseskontrakt findes ikke med HR og fo rre t
ningsføreren,
ad. 3a4. H jæ lpefondsregnskabet taget til efterretning,
ad. 3b. R egnskab frem lagt. V ise re t underskud på kr. 156.828
fo r året 1977/78. Regnskabet frem sendt til de folkevalgte revi
sorer.
ad. 3c. Ny p risliste fra OZ's trykkeri p å trykn in g af OZ er taget
til efterre tning .
ad. 3d. Referat fra Bodenseetreffen tilsend t fra OZ1ADX. HB
takke r fo r et g ru n d ig t og klart referat. OZ1ADX oplyser, at
m in d e r fra andre landes 50-års ju bilæ er hæ nger på væggen i
DARC's bygning, men EDR’s jubilæ um splatte manglede. For
m anden sørger for, at en sådan vil blive tilsendt.
ad. 3e. OZ5DX frem lagde et forslag, som er udarbejdet af
LA4ND til at organisere NRAU-møderne. - HB bem yndiger
OZ5DX til, at han gennem går forslagene og svarer NRAU. Kopi
af svaret sendes, til OZ9QQ. Vedrørende Region 1 mødet
h e n vise stil beretningen i OZ. OZ8TV vil indgå som EDR's kon
taktm and vedrørende EME-forstyrelser. OZ5DX vil rekvirere
ekstra eksem plarer af Region 1 mødet, således at alle HB-medlem m er kan få et eksem plar hver. Det samme gæ lder Region 1
News. Når R egion 1 News indlø ber til HB-medlemmerne, kan
afd elingsb estyre lserne låne disse til gennemsyn ved henven
delse til kredsens HB-medlem.
ad. 3f. D røftelse af HR s svar på læserbreve i OZ. HB henstil
lede til HR om, at være mere m oderat i sine svar. HR under
stregede, at hans svar på læserbrevene og hans lederartikler
selvfø lgelig er hans egne og ikke HB's mening, og efterlyser
le d e ra rtikle r fra HB og HB-medlemm erne.
ad. 4a. HB go dkend er OZ1VP, Flemming Åge Rosfeldt, som
rådgivende medlem i handicapudvalget. Udvalget har i tiden 1.
ja n u a r til 1. august behandlet ca. 30 sager. I centret fo r vanføre
på begyndte 14. august kursus i radioteknik fo r vanføre. Der
arbejdes stadig på at starte week-end k u rs u s fo r handicappede
u d e n fo r København. A rbejdet i udvalget kører fint. - Beretning
g odkendt.
ad. 4b. Brev fra OZ1W, hvori Peter ønsker repræ sentant
skabsm ødet a fh o ld t på en anden dag, og er skuffet over at 160
m ikke var med i forh a n d lin g e rn e hos P&T i april 1978. Det kan
oplyses, at HB ikke er ubekendt med problem et, men det
vanskeliggø res af contester, og at der i samme tid afholdes
k o n firm a tio n e r i mange byer. Angående 160 m, så kan det
oplyses, at der på sidste P&T-mode kun var repeatersager iflg.
aftale med P&T, men at 160 m selvfølgelig vil være med på fø rst
kom m ende møde.
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ad. 4c. B udg ettet udarbejdet på selve modet. OZ1OQ o rie n 
terede om evt. overgang til E D B-opkræ vning af kontingenterne
og op lyse r her, at S ilkeborg Datacentral Vs har et system, som
er tils træ k k e lig fo r foreningen, og at systemet er billigere end
bankernes system. HB bem yndiger, at et udvalg bestående af
O Z 1OQ, OZ6BL og Grethe tager kontakt med firm aet, og hvis
prisen holder, så evt. udarbejder en aftale. Der er i budgettet for
1979/80 taget højde fo r en overgang til EDB.
ad. 4d. HB konstituerede sig således: Formand OZ5RO,
næ stform and OZ1AT, sekretæ r OZ9QQ, kasserer OZ1OQ, fo r
re tningsu dvalg et OZ5RO - OZ1AT - OZ9QQ og Grethe. P&Tu d valget OZ5RO, OZ5GF, OZ6BL og OZ5DX. Teknisk udvalg
OZ8TV. VHF udvalg OZ4EV. PR udvalg OZ5GF. Handicap
udvalg OZ3SH. H jæ lpefond OZ1AT, Referent OZ1AT.
ad. 4e1. Horsens afdelingens vedtæ gter godkendt under
m odet, efter at de var genindsendt i underskrevet stand. - Brev
fra m edlem i Horsens afdelingen, der oplyser, at der netop har
væ ret a fh o ld t generalforsam ling efter de endnu ikke godkend
te vedtæ gter. Iflg. OZ4EV, der var tilstede på generalforsam 
lingen, er dette rig tig t, og at Orla bekendtgjorde på forespø rg
sel fra forsam ling en, at disse ikke var godkendt. OZ4EV oplyser
iø vrig t, at de nu go dkendte vedtæ gter og tidlige re vedtægter
ikke er æ ndret hvad a ngår dagsorden fo r generalforsam lingen.
HB konstaterer, at netop afh oldte generalforsam ling ikke var
lo vlig og kræ ver de rfo r afh oldt en ny. OZ9QQ skriver til
a fd elinge n og m eddeler HB's standpunkt.
ad. 4e2. Klage fra H orsensafdelingens form and over netop
a fh o ld te m orseprove. Klager over at prøven var afh oldt uden
a fd elinge ns deltagelse, og at censor, der er RM-medlem.
underskrev sig som fungerende form and. Denne havde dog
fo rin d e n indh ente t tillade lse fra landsform anden til at afholde
prøven, men at denne ikke har givet tilladelse til at underskrive
sig som fun gerend e form and. OZ5RO oplyser, at disse prøver
er a n nulleret. A fdelingsform anden klager også over, at senere
a fh o ld te prøver ved OZ4EV ikke er afh oldt korrekt. OZ4EV gav
et g ru n d ig t ha n d lin g sfo rlø b til HB, og dette forlø b stottes af
OZ5RO. HB vedtager enst., at de af OZ4EV afholdte prøver er
a fh o ld t korrekt og de rfo r kan godkendes. HB ud deleren irette
sæ ttelse til landsform anden og det pågæ ldende RM-medlem.
Form anden m odtager irettesæ ttelsen. OZ1OQ skriver på HB's
vegne til pågæ ldende RM-m edlem. OZ9QQ skriver til Horsens
afdelingen.
ad. 4f. OZ3BH har til m odet indsendt orientering vedr.
a n n o n c e k rite rie t fo r OZ. OZ3BH mener, at såfremt det ikke kan
skade O Z's image, så er annoncer inde nfor e lektronik velkom 
men, og isæ r i en fo r forening en økonom isk vanskelig tid. HB
er enige.
ad. 4g. Forslag fra OZ6BL. hvori Bent ønsker, at man under
p u n k t 2 i dagsordenen gennem går fo rrig e mødes referat fo r at
sikre at ikke afsluttede sager ikke bliver glemt. Ved gennem 
gangen gives der derudover garanti fo r at de i referatet skrevne
in stru k s e r bliver udført. Enst. vedtaget.
ad. 4h. OZ6BL har til m odet oversat en RSGB-udtalelse ang.
repeatere. Bent ønsker, at HB tilkend egive r deres s tillin g til
repeatere i en lignende artikel, og m e nera t artiklen kan være til
hjæ lp. HB v e d ta g e ra t lade repeaterudvalget tilkendegive deres
m ening om artikle n og evt. retter ting, som ikke kan anvendes
herhjem m e. - OZ4EV kontakter repeaterudvalget gennem
OZ8CY og OZ1OQ kon takter OZ1LN og beder om en udtalelse
til næ ste møde.
ad. 4j. V edtæ gtsæ ndringer til behandling på RM gennem 
gået (er i OZ septem ber). Forslag fra 2 medlemmer, som også
var indse ndt til be handling på sidste RM, og her kun fik een
stem m e vil ikke blive try k t i OZ, men kun tilgå RM-deltagerne
fo rin d e n m odet. M otiveringen vil dog blive trykt i OZ. Enst.
vedtaget.
ad. 4k. OZ5GF oplyser, at han og OZ6BL vil optage kontakt
med R igspo litie ts fæ rdselsafdeling og Statens B iltilsyn inden
næ ste H B-m ode. Man vil forsøge at få en repræ sentant fra P&T
med til mødet.
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ad. 41. Forretningsføreren, Grethe onsker en telefonsvarer,
således at denne kan tilslu tte s fo r at afgive besked når hun er
på posthuset, bank eet. og fo r tilslu tn in g udenfor arbejdstid.
HB b e villig e r en sådan og Grethe kontakter selv telefonsel
skabet.
ad.5. O rie nterin g fra de forskellige kredse,
ad. 6. OZ4EV er utilfredse med de form ularer, som P&T med
sender repeaterlicensen. Det anbefales heri. at de af EDR's
re tn in g s lin ie r følges, men det kræves ikke. En UHF repeaterder
til dato ikke har fu lg t retningslin ie rne kører stadig på ikke
anbefalet kanalpar. HB vedtager, at VHF udvalget skal indbe
rette repeateren til P&T. OZ4EV meddeler, at eftertidens ansøg
n in g e r fo r benyttelse af m ilitæ re master skal anbefales af EDR,
og at dette krav er kom m et fra forsvaret. - OZ1AT spørger
OZ4EV, om det er rig tig t, at H erning og Yding Skovhoj benytter
frekvenspar. OZ4EV oplyser, at der er kontakt mellem de to
repeatere vedr. dette, men der er Ikke noget nyt i sagen. Næste H B-m øde den 7. o kto ber kl. 13,00 på Park Hotel i
Odense.
Referat ved OZ1AT.

Formandens beretning
ved repræsentantskabsm ødet søndag den 8. oktober 1978.
Jeg vil, som vi aftalte sidste år, dele min beretning i to dele. Først lid t om hvad der er sket i årets løb. Derefter hvad kan vi
gøre i fre m tide n fo r vor hobby.
Vi h o ld t vo rt første mode på Sabro Kro, eller rettere i Århus,
h vo refte r vi mødte op på Sabro fo r at tale med de fremmødte
m edlem m er. Vi havde jo håbet at mange havde nogle spørgs
mål til HB, men det var ikke tilfæ ld et. - Det var dog en oplevelse
at overvæ re S abro-m odets 10. årgang - hvilken udvikling der
er foregå et i de 10 år. Ak ja, men der skal mange penge til.
På selve m odet droftede vi bl.a. det stadig tilbagevendende
problem : A nten ner og antennem aster. Der har i årenes lob
væ ret mange forespø rgsler om dette emne - vi har stadig et
ubesvaret brev liggende i planstyrelsen. Jeg regner med på
m ødet den 8. o kto b e r at kunne give en næ rmere redegørelse
om fo rlø b e t af de sidste forhan dlinge r.
Et forslag om E D B-styring er fø rt videre af OZ1OQ og Grethe,
men vi har endnu ikke taget s tillin g til dette om råde i vor måske
lid t an stren gte økonom i.
R æ vejagtudvalget kom med flere gode forslag til ny tid ta g 
ning, det er senere kom m et op at stå takket være de meget
in itia tiv rig e fo lk i udvalget. Et go dt resultat fo re lig g e r nu.
I ha ndicap udva lg et er der foretaget udskiftning, således at
OZ3SH og OZ5MD varetager dette meget vigtige område. Der
har væ ret a d skillig e ting, eller tilfæ ld e at tale med P&T om for
de fysisk handicappede er der nu indrettet lokaler på Hans
K nudsens Plads, K ollektivhuset. Så der kan undervises der.
Penge er s tille t til rådighed fra Vanførefonden. Vi takker det
tid lig e re udvalg fo r de mange år, de gjorde arbejdet fo r de
ha ndicappede, såvel de fysisk som de blinde. OZ1VP er af HB
g o d ke n d t som rådgivende medlem i H andicapudvalget.
En m eget vig tig del af vor hobby, nem lig vort QSL-bureau, er
nu kom m et ind i gode rammer, hvor jeg forstår at forsendelsen
går h u rtig t og sm e rtefrit. OZ7BW og OZ9ML er tilstede i dag,
såfrem t der er problem er, I vil have drøftet. En stor tak til dem.
Flere nye tin g er dukket op på frekvensom rådet. Der er
ansøgt om den såkaldte ASCII-kode samt andre ting som nogle
vil bruge. A ngående satellit-frekvensen forhandles der i øje
b lik k e t om brugen af denne, når der er Oscars oppe.
Der har væ ret m øder i NRAU i Oslo og møde i Ungarn, hvor
det blev droftet, hvad der skulle forhandles om på mødet i 1979
i Geneve, det såkaldte WARC 79. Ved modet i Oslo var OZ1 LO
og OZ9SW med. Ved mødet I Ungarn var OZ5DX med. referat
fo re lig g e r nu.
For at blive ved VHF, kan det oplyses, at OZ7IS og hans
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m edarbejdere har bygget en ny OZ7IGY, som skal op på sin nye
QTH i V estsjæ lland. Penge til en ny strø m forsyning er bevilget,
der bliv e r 4 fo rs k e llig e frekvenser at sende på, med P&T’s
velsignelse.
Om RTTY kan siges, at der nu kom m er maskiner fra DSB,
Siem ens T 37, der skulle være I fin stand. Der kom m er også
nogle reservedele med denne gang.
Om præ m ier til SAC-testen kan nævnes, at der bliver lavet
nogle plake tter i stedet fo r de evindelige pletpræ m ier, som XYL
skal pudse på. En vandrepokal er der bevilget penge til.
Jota er blevet en stor oplevelse fo r de spejdere, som kan
bruge m ikro fone n i den week-end i oktober. Landet over er der
sto r a ktiv ite t fra afdelingernes side.
OZ2NU sender jo stadig bu lle tin om søndagen. Det lader til,
at der nu er flere, som lytter til den. Men OZ2NU vil gerne have
mere stof. Jeg ved godt, at Børge efterlyser stof fra HB, men vi
giver jo ikke noget fra os før der er realiteter bag. Men jeg
synes, at a fd elinge rne kunne kom me med noget stof fra de
lokale om råder, der må dog ske ting, som jeres medlemm er kan
bruge. Tak Børge fo r din arbejdsindsats fo r EDR.
A ngående QTH-listen, så er den kom m et 1. september. En
e fterhånden stor bog, den kan kobes hos P&T. P ostS Telegraf
væ senet, 4. eksp edition skonto r, Farvergade 17, 1007 Køben
havn K, telefon (01) 11 66 05, lokal 309. Navnet er: Am atørsta
tio n e r i Danm ark. Den koster kr. 15,-, giro nr. 8 00 08 08. - Det
har vist sig, at efterspørgslen ikke er sæ rlig stor.

Arbejdet i afdelingerne.
går sin gang. Der har væ ret stor aktivitet fo r de fleste, men der
kunne måske være lid t flere, som ville tage del i bestyrelses
arbejdet. Det knibe r lid t med at få besat posterne visse steder.
Men ellers må vi jo sige, at lejren I Ølgod, som Esbjerg stod
for, tro d s regnvejr, var en stor oplevelse fo r deltagerne. Jeg gik
en tu r om aftenen den dag, den åbnede. Den stem ning skal
man vist lede længe efter - alle de farverige telte og cam ping
vogne, hvor man hørte radioerne gå, over en kop kaffe.
Københavns afd elinge ns Italiener-m eeting i lige det m od
satte vejr. De første dage med 25 graders varme og tørvejr. D yrehavens s kovrid er og hans m edhjæ lpere gav lov til at stille
te lte t op. Mange hundrede QSO'er blev kørt derfra. Vel nok
mest på 20 m og 2 m. Et kæ mpe-arbejde fo r afdelingens besty
re lse / På åbningsaftenen var der vel ca. 200 deltagere. Ved
re ception en på Lyngby Rådhus blev vi go dt modtaget. Mange
m ennesker, som skulle op på Bakken, blev inform eret om
sagens kerne, nem lig UNICEF.
M ange a fd elinge r har jo haft besøg eller har besøgt andre
landes am atører i Sverige, Tyskland og Norge. Jeg tro r og
håber, at EDR’s a fd elinge r til stadighed vil komme med nye
ideer.
Om vo r læ rebog, Vejen til Sendetilladelsen, oplyser vor fo r
re tningsfø re r, at der snart skal trykkes en ny VTS. Det må vi se
at få gjo rt. - Da jeg var i Norge til jubilæ um , fik jeg en fo re 
spørgsel fra den svenske form and, SMØOX, Einar Braune, om
ikke D anm ark og Sverige kunne laveen slags VTS sammen. Det
kunne jeg g o d t lide at høre RM’s m ening om?. - Til Norge
s æ lg e rvi m ange b o ger i årets lob, så der er ingen problem er for
LA og OZ
Om OZ, v o rt blad, som næste år har 50-års jubilæ um den 15.
ap ril, kan det vel siges, at det efterhånden er dyrt at udsende.
Men det er jo ikke OZ4W R’s skyld, det er jo selve prisu dvik
lingen, såvel try k som porto. John og Finn i Nyborg gør jo deres
til. at OZ skal være et g o d t blad, hvad vi o g s å h ø re rfra udlandet.
I decem ber 1977 var vi til indvielse af en ny afdeling på trykke
riet, hvo r alt nyt og praktisk er taget i brug i 1978.
Om kursus- og foredragsvirksom heden kan nævnes, at
OZ7EM har haft 51 eksp edition er og leveret 716 kopier af a rtik 
ler fra æ ld re num re af OZ samt fra udenlandske blade - tyske,
engelske, norske, am erikanske og svenske. - Om kursusvirk
som heden kan siges, at der har væ ret a fh oldt kurser i Frede
rikshavn, V iborg og K olding. Svendborg måtte aflyse på grund
af m anglende tils lu tn in g . Ialt 40 elever har deltaget i disse
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kurser, som blev ledet af O Z 4 E V .- Fra foredragsvirksom heden,
som OZ4SO leder, fo re lig g e r en rapport. Ligeledes fra vor nye
S W L -re daktion er der en rapport. Vi takker disse medlemmer,
som her gø r et sto rt arbejde. - Fra OZ1LO, Leif Ottosen
kom m er også en fyldestgørende rapport, den vil jeg gerne høre
lid t næ rm ere om på RM-mødet.

Fremtidig virksomhed.
Hvad vil den brin ge? Ja, fø rst må vi jo se, hvad der sker i Geneve
WARC 79. Vi håber ikke, der sker indskræ nkninger af vore
bånd. OZ5DX vil nøje følge begivenhedernes gang. Hvad
license r angår, vil vi forhan dle med Post og Telegrafvæsenet,
Teletjenesten i Farvergade, om disse, så der ikke sker noget på
den h jem lige fro n t til ulem pe fo r os. Vi vil hver gang forhandle
om et såkaldt vindu e i 160 m båndet, som bl.a. Norge har fået. Vi
vil fo rh a n d le om nye gensidighedslicenser, især i de nordiske
lande. Det skulle være m ulig at få e n lettere adgang til licens os
im ellem .
EDR vil prøve, om det er m u lig t at få del i tipsm idlerne til en
u d vid e t kursusvirksom hed i afdelingerne, således at det, som
EDR evt. får s tille t til rådighed, vil blive uddelt til afdelingerne,
hvo r der er kursus og andre ting, som vil hjæ lpe EDR’s m ed
lem m er til bedre opnåelse af licenser.
Endvidere må vi nok se på den så længe førte forhan dling
med planstyrelsen og boligselskaberne om vore antennefor
hold. A ngående m asterne bliver det nok ved forhan dlinge r med
de lokale m yndigheder. Om antenner i boligselskaberne må vi
se a tfå n o g le standardoplysninger, bedre end de ,vi ha rnu. Der
vil som om talt i sidste referat fra Odense-mødet, blive lavet
no gle fo to s af forske llig e antennetyper, størrelsesforhold og
evt. forsikringsbestem m elser.
Om vore økonom iske fo rh o ld vil jeg kun sige dette, at EDR’s
øko nom i må kunne forbedres i det kom m ende år, selv om det
vil koste lid t mere om året. Som I s e ra f regnskabet, bliver der
ikke ru tte t med pengene - men hvad der skal til at drive en stor
fo re n in g , det skal der til.
Jeg håber, at dette oplæ g til en debat (på sag lig t grundlag)
om EDR’s virksom hed vil fore vor fæ lles hobby ind i de sæ d
van lig e ro lig e baner. En saglig k ritik skaber altid rolige forhold
- en usaglig skaber splittelse og ulyst til arbejdet.
Tak.
OZ5RO, Ove B lavnsfeldt
landsform and

PS. Der er siden 15. o kto ber 1977 indgået 210 morseattester. Form anden har sendt 162 breve siden sidste RM-møde. Tele
fon sam ta ler løber op i hundredevis.

ANTENNEMASTER
A ntennem ast (gitter) ca. 12 m høj selvbærende uden
barduner ..................................................... kr. 2950,A ntennem ast (gitter) ca. 12 m høj svær model, galva
niseret, selvbæ rende uden b a rd u n e r..... kr. 5.950,Ovennæ vnte master kan eventuelt monteres som
een enhed (24 meter).
P riser in cl. moms.

Dansk Vindkraffinduslri ApS
Vendevej 6 - 3550 Slangerup - Telefon (03)183439
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R e daktion: OZ6PN, H enrik Jacobsen,
K løvervæ nget 9, H aldbjerg, 9900 Frederikshavn.

Kontingent.
Da giroko rten e til halvårskontingentet pr. 1./10.
er blevet forsinket, er betalingsfristen forlæ nget
til den 31. oktober.
Grethe.
QTH-listen
bestilles hos: G eneraldirektoratet fo r Post & Te
legrafvæsenet, 4. ekspeditionskontor, Farver
gade 17,1007 København K - v e d at indbetale kr.
15,00 på giro 8 00 08 08. Titlen er: Am atør-radio
sta tion er i Danmark.

Post- og Telegrafvæsenet meddeler:
Inddragelse af amatør-radiosendetilladelse.
Ved en rutinem æ ssig kontrol af en licenseret
radioam atør har den pågældende nægtet at fore
vise sin tilladelse til politiet, der af Post- og Tele
grafvæ senet betragtes som kompetent m yndig
hed.
G eneraldirektoratet betragter dette som en så
a lvo rlig overtræ delse af de gældende bestem
melser, at man har inddraget den pågældendes
am atør-radiosendetilladelse fo r en periode af V2
år.
Borge Nielsen/H. Eskesen

NYT&NOTER
Hvordan man ødelægger en forening
Nedenstående leveregler stammer fra Fagorga
nisationernes Håndbog:
1. Bliv væk fra møderne.
2. Kom m er du, så kom fo r sent.
3. Forsøm ingen lejlighed til at fremhæve fejl
begået af andre.
4. Lad dig ikke vælge til nogetsomhelst.
5. Bliv sur, hvis du ikke bliver valgt.
6. Spørger man dig om din mening, så sig, at du
ikke har noget at bemærke. Bagefter mødet
udbreder du dig om, hvordan sagerne burde
have væ ret ordnet.
7. Bestil så lid t som m uligt i foreningen. Råb
Pam per efter dem, der laver noget.
8. Vent så længe som m uligt med at betale kon
tingent, eller lad helt være. Og skæld så kas
sereren ud.
9. Når du stemm er på ét ved et møde, så gå
hjem og gør det modsatte.
10. Du bør altid tiltræ de de fremsatte forslag. Bagefter laver du vrøvl.
11. Giv ikke oplysninger, hvis foreningen anm o
der derom .
12. Klag over mangel på oplysninger.
13. Sørg fo r at få alt, hvad foreningen kan yde,
men brok dig over den til andre.

Silent Key
Inddragelse af amatør-radiosendetilladelser.
Ved besøg hos 2 radioamatører i anledning af
klager over forstyrrelser er det konstateret, at de
pågæ ldende anvendte kortbølge sende/m odta
gestationer, selv om de ikke havde opnået Postog Telegrafvæ senets tilladelse hertil.
G eneraldirektoratet her i den anledning ind 
draget de pågæ ldende 2 sendetilladelser fo r hhv.
1 og IV 2 år, hvilket herved meddeles til under
retning.
P. V. Larsen/H. Eskesen

Vi lagerfører nu fra USA:
HQ-1 M ini Beam A n t.................................. kr. 1.118,488,Eimac senderrør 3-500 Z ......................... kr.
85,Sylvania rør 6146 B/8298 A .................... kr.

o z ic x y

Det var med sorg, vi m odtog meddelelsen om
Rasmus Lehrm anns død. Trods ny-licenseret var
Rasmus oldtim er, han var i mange år optaget af
sin hobby, amatørradio.
Vi som har kendt Rasmus vil altid huske hans
gode hum ør og hjælpsomhed.
Æ ret være hans minde.
EDR, Herning afdeling.

OVERSÆTTELSE
K v a lific e re t oversæ ttelse af tekniske artikler, håndbøger m. v. fra en
g e ls k /ty s k til dansk og fra dansk til engelsk. Endvidere udføres dup lik ering sarb ejde r. Indhent venligst tilb u d .

P riser in cl. moms, excl. porto.
p n u T D n t iiP

C O N T R O N IC
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^
^ ^ ®
17-21)
S kippingevej 16
2700 BRH. Kobenhavn

RYTTER, OZ6ER
K lostervej 11, Hygum pr. 7620 Lemvig, telefon (07) 83 62 34
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International Gagarin Cup 1978.
Her d e lto g flg. O Z -stationer:
Klasse A:
58. OZ5ME

5174 points.

Klasse B - 3,5 MHz:
45. OZ7JZ 210 points.
Klasse B - 7 MHz:
21. OZ7XR 960 points.
PACC-contest 1978.
Her placerede de danske deltagere sig således:
OSO
Mult.
Points
OZ4HW
33
13
429
364
OZ4LX
26
14
144
OZ3KE
18
8
9
OZ3IR
3
3
C hecklog: OZ1BII. SWL: OZ-DR 1815
RSGB 7 MHz contest 1978
afh oldes i år i flg . perioder: Phone 21. oktober 12 GMT til 22.
o k to b e r 12 GMT. - CW 4. novem ber 12 GMT til 5. november 12
GMT. - Kun s ta tio n e r på de britiske øer må kontaktes.
Der udveksles sæ dvanlige kod egru ppe r bestående at RS(T)
+ num re fra 001.
Hver QSO giver 5 points. Desuden gives 20 bonus-points for
hvert nyt prefix kontaktet. G B -stationer tæ ller ikke.
Der fin d e s altså Ingen m u ltip lier. QSO- og bonus-points
læ gges b lo t sam men til sam let score.
Der kan kun deltages som single op erator og SWL. SWL får
p o in ts som ovenfor, dog 50 bonus-p oints fo r hvert nyt prefix.
Separate logs fo r phone og CW sendestil: RSGB HF Contest
C om m ittee, c /o D. Thom , G3NKS. 37 W hitting ton Road, Cheltenham , Glos GL51 6DB. England.
P hon e-log s skal være m odtaget senest den 16. december
1978 og C W -logs senest den 2. janu ar 1979.
CQ W orld-W ide DX Contest 1978.
C Q -m agazine arrangerer denne test, der har til form ål, at alle
verdens am atorer skal soge at kontakte så mange andre am atø
rer i så mange lande og zoner som m u lig t i følgende testperio
der: Phone 28. o k to b e r 00 GMT til 29. okto ber 24 GMT. - CW 25.
novem ber 00 GMT til 26. novem ber 24. GMT.
B ånd : A lle HF-band må anvendes. Der tillades kun en QSO
med hver statio n på hvert bånd både CW og phone.
Klasser: 1. S ingleo perator (enkelte bånd eller alle bånd). 2.
M u ltio p e ra to r a) S ingle TX b) M ulti TX. 3. QRPp (kun single
operator). Power må Ikke overstige 5 W output. S tationer i
denne klasse k o n k u rre re r med andre QRPp-stationer om d i
p lom er og plaketter.
K ode grup per: Der udveksles RS(T) + CQ-zone nr. (OY og OZ
lig g e r i zone 14, OX i zone 40).
M u ltip lie r: D e rfin d e s 2 ty p e r: 1. En m u ltlp lle rfo r hver ny zone
kon taktet på hvert bånd. 2. En m u ltip lie r fo r hvert nyt land
ko n ta k te t på hvert bånd. CQ's zone-kort, DXCC- og WAEland slistern e anvendes.
P oints: QSO med eget land giver 0 po in t men tæ ller som
m u ltip lie r. QSO med eget k on tinent giver 1 po in t (stationer i
N ordam erika får dog 2 points fo r QSO med eget kontinent).
QSO med andre kon tinenter giver 3 points.
S am let score: Summ en af Q SO -points på alle bånd m ulti.pliceres med sum m en af zoner og lande på alle bånd.
D ip lo m e r: V inderne i hvert land og på hvert bånd m odtager
d ip lo m , hvis de har deltaget m indst 12 tim e r (m ultioperatorsta tio n e r m ind st 24 tim er). Hvis en log indeholder QSO'er på
flere bånd, men man onsker at deltage på enkelt bånd, må dette
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anføres på sam m entæ llingsbladet. Desuden kan der vindes
flo tte tro fæ e r og plaketter, hvis man bliver vinder i Europa eller
hele verden i de forske llig e klasser og ligeledes på nogle
enkelte bånd.
L o g in s tru k tio n : Der skal anvendes separate logblade for
hvert bånd. Logs skal være checket fo r dobbelte QSO’er og
ko rre kte po in ts påført. D er skal medsendes checklister fo r
d o b b e lte Q S O 'er fo r h ve rt bånd, h vo r man har over 200
O S O 'er, og man o p fo rd re r ¡øvrigt alle til at gøre det. For hver
d o b b e lt QSO, testkom iteen fjerner, fratræ kkes 3 QSO'er som
straf. Man foretræ kker fo to - eller karbon kopier af den originale
log med k o rre ktio n e r påført. Renskrevne logs må være i den
o rig in a le form med ko rre ktio n e r vist. - Logs og sammentællin gsb lad sendes til: CQWW Contest Com m ittee, 14 Vanderventer Avenue, P ort W ashington, L. I., N. Y. 11050 USA.
Senest poststem p lin gsda to fo r phone: 1. decem ber 1978. CW: 15. ja n u a r 1979.

R esultater fra sidste års test:
P hone:
Bånd: Sam let score:
A
OZ5EV
479.736
OZ5ZY
162.771
OZ5QU
41.422
OZ5BS
21.867
OZ1ZE/P
18.124
OZ1BAN
14.504
OZ4HW
14.144
OZ1AVV
3.926
OZ3KE
544
OZ2BM
21
21.952
OZ9FM
14
378
OZ6PI
234
Fæ roerne:
OY1A
G rønland:
OZ3RA
OX3AB
W B 7 A 0 P /0 X

QSO: Zo ner: Lande:
1047
57
158
492
111
50
194
37
112
112
36
75
102
28
64
121
22
52
92
31
73
40
10
16
12
9
8
167
20
36
15
5
13
14
4
2

A

29.832

292

21

67

A

40.768
22.695
7.125

185
120
119

37
31
12

61
54
13

-

14

IPA-contest 1978.
Fra OZ9O I har vi m odtaget indbydelse til denne contest, der
arrangeres af International Police A ssociations tyske afdeling
med det form ål at hjæ lpe deltagerne til at få de nødvendige
k o n ta kte r til opnåelse af S herlock Holmes Award. Testen er
åben fo r alle radioam atører og SW L’s.
C ontestpe riode r: Lørdag den 11. novem ber kl. 8-10, 14-17
og 18-20 GMT. - Søndag den 12. november kl. 8-10, 14-17 og
18-20 GMT.
C all: CQ IPA på både CW og SSB.
K odegrupper: Ikke-m edlem m er f.eks. 59001 - medlemmer
f.eks. IPA 59001.
Der gives 2 po in ts pr. QSO på 80 og 40 meter. 4 points på 20,
15 og 10 meter. M u ltip lie r er lande fra DXCC-landslisten på
hvert bånd. S am let score er sum men af QSO-points m u lti
p lice re t med sum m en af m ultipliers.
Følgende frekvenser anbefales + / - 25 kHz: CW: 3575, 7025,
14.075, 21.075, 28.075. - SSB: 3650, 7075, 14.295, 21.295,
28.650.
Logs sendes senest den 31. decem ber 1978 til: DL3SZ, A dolf
Vogel, R itter-von-E yb-S tr. 2, D-8800 Ansbach, Fed. Rep. of
Germany.
IP A -m edlem slister fås mod frankeret svarkuvert fra OZ9O I,
Ove B jerregård, Erantisvej 4, 8500 Grenå.
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Czechoslovakian Contest 1978
afh oldes søndag den 12. novem ber fra 00-24 GMT.
A lle H F-bånd må benyttes. Hver station må kontaktes en
gang pr. bånd enten CW eller phone.
Klasser: S ingleo perator (enkelt bånd eller alle bånd) og
m u ltlo p e ra to r alle bånd.
K ode grup per: Består af RS(T) + ITU-zone, OY og OZ ligge r i
zone 18, OX i zone 5.
P oints: Hver QSO giver 1 point, med czechoslovakiske sta
tio n e r dog 3 points. QSO med eget land giver ingen points med
tæ lle r som m u ltip lier.
M u ltip lie r: Hver ITU-zone på hvert bånd.
S am let score: Summ en af QSO-points på alle bånd m u ltip li
ceret med sum m en af ITU-zoner på alle bånd.
Logs: Separate logblade fo r hvert bånd og sam m entæ llingsblad sendes senest den 31. decem ber 1978 til: The Central
Radio C lub, P. O. Box 69, 113 27 Praha 1, Czechoslovakia.
Contestkalender:
O kto ber:
21.-22.: WADM CW.
21.-22.: RSGB 7 MHz Phone.
28.-29.: CQWW DX Phone.

15.
OZ1CCB
16.
OZ9JV
17.
OZ1CCM/A
18.
OZ5RB/M
OZ1AYY/A
19.
M anglende logs: Ingen.

(6x82)
(8x43)
(8x40)
(6x29)
(3x10)

Lytteram atorer:
1.
OZ-DR 1986
2.
OZ-DR 2026

492
344
320
174
30

P oints
119
98

Vi kan vist notere rekorddeltagelse denne måned - er man mon
ved at sm ugtræ ne til juletesten?
Tak fo r alle de mange kom m entarer til æ ndringsforslagene
til reglerne fo r testen. Der vil nok på visse punkter ske æ ndrin
ger i 1979, men det vil stadig ligne den »gamle« aktivitetstest.
Også næste måned m odtages logs Inden den 15. på adres
sen: OZ6KS, Erik Jacobsen, Postbox 306, 8700 Horsens.
OZ6KS.

N ovem ber:
4 .-5.: RSGB 7 MHz CW.
11.-12.: IPA-contest.
12.: C zechoslovakian contest.
25.-26.: CQWW DX CW.

ROTHAMMEL ANTENNENBUCH

D ecem ber:
2 .-3.: TOPS 80 m CW.
2 ,-3.: S pansk Phone.
9.-10.: Spansk CW.
9.-10.: ARRL 10 m.
9.-10.: U ngarnsk CW.

fo re lig g e r nu i ny udgave (vesttysk),
6. udvidede udgave, 640 sider indbundet - kr. 2 0 9 ,5 0
A/s AHRENT FLENSBORG - 4100 Ringsted
T lf. (03) 61 00 11 - Set. Hansgade 9 - G iro 5 40 59 39
OZ1LO.

Aktivitetstesten september 1978.
CW:
1.
OZ7GI
(9x84)
2.
OZ1AIK
(9x76)
3.
OZ1BII
(9x54)
4.
OZ8VL
(8x60)
5.
OZ4HW
(8x46)
OZ1EEH
6.
(7x52)
7.
OZ6KS
(9x40)
8.
OZ1CCB
(7 x48)
9.
OZ6YJ
(6 x36)
OZ4QX
(6 x36)
11.
OZ4DX
(6x35)
12.
OZ8XO
(5x33)
13.
OZ6SF
(7x22)
14.
OZ1EHL
(5x29)
15.
OZ1DYU
(3x12)
16.
OZ1AYY/A
(1 x4)
M anglende logs: Ingen.
Fone:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

528

OZ7GI
OZ1XV
OZ1AIK
OZ1AVZ
OZ4IO
OZ5JK
OZ7SAC
OZ6ARC
OZ5DSB
OZ5JR
OZ3YE
OZ4HW
OZ7YPS
OZ4QX

(11x164)
(10x140)
(10x129)
(9x140)
(10x126)
(11x102)
(9x113)
(9x103)
(9x103)
(7x114)
(9x78)
(7x97)
(8x74)
(7x83)

P oints
756
684
486
480
368
364
360
336
216
216
210
165
154
145
26
4

Points
1804
1400
1290
1260
1260
1122
1017
927
927
798
702
679
592
581

Antennemaster
1 0 -1 0 5 m

Med varierende topbelastninger.
Førende kvalitet og producent.
H urtig levering. - Lave priser.
M onteres med rotorbeslag og
vippebeslag efter ønske - samt
special toprør.
T ilbud uden forbindende, også
på levering og m ontering.
Katalog kan rekvireres.

A/s

Stålvarefabrik
-J— i , . „ ik ,_

Smedevej 2 - 6900 Skjern
Tlf. (07) 35 10 66
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I dette num m er bringes en oversigt over diplom er, som har
væ ret beskrevet af mig i OZ - om opstart som diplom jæ ger, se
sep tem ber-num m eret 1978.
B altic See Award - Tyskland
A tla n tic Ocean Award - Tyskland
A p ril 1976, side 144
The B enelux Aw ard - Belgien
M in o r States C ertifica te - Østrig
WPX - USA
M aj 1976, side 184
G 300 - England
100 ars Bayreuther Festival - Tyskland
Heard All C ontin ents - England
Heard A ll States - England
SW L-D XCC -Aw ard - Holland
J u n i 1976, side 228
VHF 6 -H o lla n d
DM-QRA D iplom (UKW) - 0 . Tyskland
The S ilver Award - Jordan
RAEM - Rusland
W orked the 6 C ontin ents Award (R6K) - Rusland
J u li 1976, side 280
WAEIC (W orked All El C ountries) - Irland
EU-PX-A (European Prefixes Award) - Tyskland
EU-SSB, EU-CW, EU-AM, EU-SWL - Græ kenland (udgået)
1. A ll A frica S cout Jam boree Award - Nigeria
A u g u s t 1976, side 323 og 324
WAE - Award (W orked All Europa) - Tyskland
WAP (W orked All Provinces) - Holland
DDXC (D utch DX C ertificate) - Holland
S eptem ber 1976, side 360
OK-SSB Aw ard - Czechoslovakia
WAP - New Zealand
WAWE Aw ard - Canada
W acan Aw ard - Canada
O kto b e r 1976, side 409
WAC (W orked All C ontinents) - USA
DPF (D iplom e DES Provinces de France) - Frankrig
DDFM CW - DDFM Phone - DDFM M obile - Frankrig
(D epartem ents Francais de La M etropole)
IRRA (The Icelandic Radio Amateurs) - Island
N ovem ber 1976, side 455
W ALA (W orked All LA) - Norge
WNC (W orked N orw egian Cities) - Norge
WAOY (W orked All OY) - Fæ roerne
WASM 2 Aw ard - Sverige
O H A - V H F - F in la n d
D ecem ber 1976, side 502 og 503
DXCC dip lo m e t.
Til dette diplo m kræves 100 forskellige Q S L-kort fra lige så
m ange fo rs k e llig e kaldesignaler (Ikke prefix), f.eks. tæ ller G.
GM, GW e lle r GD som forskellige kaldesignaler, hvorim od HA
og HG kun tæ lle r som et kaldesignal. Som I kan se, er det ikke
kun de fo rs k e llig e lande, der tæl ler til DXCC, men de forskellige
om råder, der har fået tild e lt et kaldesignal. I et land som
R usland er der 15 forskellige kaldesignaler + de 3 randstater
UP2, UQ2 og UR2. Hvis du søger DXCC skal Q SL-kortene
m e dfolge til USA. Hvadenten du soger direkte eller gennem
EDR - a nsøgningen plus Q SL-kortene sendes som rekom m an
deret (anbefalet) post, så er risikoen fo r at miste kortene
elem ineret, og det går meget hurtigere. Prisen fo r diplom et og
tilbagesendelse af dette + kort er 5 US-dollar. Adressen i USA
er: The A m erican Radio Relay League, 225 Main Street N ew ing
ton, C onn ecticut, 06111 USA.
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WAS (Worked All States).
W A S -d iplom e t udstedes fo r kontakt med 50 forskellige stater i
USA på fo rske llig e eller samme bånd. Det udstedes også som
5-bånds WAS (5BWAS), det vil sige, du skal have kontaktet de
50 stater på hver af de 5 bånd, ialt 250 QSL.kort. Prisen fo r WAS
er 3 U S -dolla r og fo r 5BWAS er prisen 10 US-dollar. A nsøgnin
gen og Q S L-kortene behandles på samme måde som ved
an sø gn in g af DXCC. USA er o p delt i 10 forskellige områder, og
det kan ses af ta lle t i kaldesignalet, hvor i USA amatøren er fra,
f.eks. er W2XX fra New York og W6XX er fra C alifornia, men det
er selvfø lgelig lettere at se, hvis man har et verdenskort: dette
kan købes hos A hre nt Flensborg, som annoncerer her i bladet.
På den efterfø lgende liste vi! det blive angivet i parantes hvilke
om råde staten hører til, så er det lettere at finde, når du hører
kaldesignalet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

C o n n e cticu t
(1)
Maine
(1)
M assachusetts
(1)
New Hamshire
(1)
R hode Island
(1)
V erm ont
(1)
New Jersey
(2)
New Y ork
(2)
Deleware
(3)
Maryland el. D C. (3)
Pennsylvania
(3)
Alabam a
(4)
Florida
(4)
G eorgia
(4)
Kentucky
(4)
S outh C aroline
(4)
N orth C aroline
(4)
Tennessee
(4)
V irg in ia
(4)
Arkansas
(5)
Louisiana
(5)
M ississippi
(5)
New M exico
(5)
O klahom a
(5)
Texas
(5)
C alifornia
(6)
A rizona
(7)
Idaho
(7)
M ontana
(7)
Nevada
(7)
O regon
(7)
Utah
(7)
W asington
(7)
W yom ing
(7)
M ichigan
(8)
O hio
(8)
W est V irg in ia
(8)
Illin o is
(9)
Indiana
(9)
W isconsin
(9)
C olorado
(0)
Iowa
(0)
Kansas
(0)
M innesota
(0)
M issouri
(0)
Nebraska
(0 )
N orth Dakota
(0 )
South Dakota
(0 )
Hawaii
(KH6)
Alaska
(KL7)
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WAZ (W orked All Zones).
Dette d ip lo m udgives af »Radio Am ateurs Journal CQ«, og du
kan se, hvilke kaldesignaler eller prefix der hører til de fo rske l
lig e z o n e r i P refix- og Zonelisten, der er i OZ een gang om året,
og hvori både gam le og nye prefixer er ajourført. Jeg har lige
m odtaget brev fra CQ med de sidste nye regler, og de er som
følger:
1) A lle m odtagne Q S L-ko rt skal være fra land-stationer (ikke
m obile) og kontakterne skal være på de fo r am atørerne a u to 
riserede bånd.
2) A lle Q S L-ko rt skal indeholde dato, tid og m odulationsart.
3) K ryds-bånds op eration vil ikke blive accepteret.
4) A lle Q S L-ko rt skal indeholde RS eller RST rapport.
5) A lle m o d ulatio nsarter er tilla d t såsom AM - CW - SSB RTTY og S low Scan.
6) De 250 miles græ nse er ophævet, d.v.s. at h v o ri landet, du
flytte r hen, kan du bruge d ine Q S Lfra d in fo rrig e QTH.
7) R ettelser eller snyd med Q S L-kort vil fore til permanent
d iskva lifik a tio n ved senere ansøgning af alle diplom er udgivet
af CQ.
8) Prisen på WAZ diplo m et er 1 U S -dollar eller 8 IRC.
9) Hvis du ønsker en oversigt over hvilke lande, der findes i
de fo rs k e llig e zoner, kan du få en sådan oversigt tilsendt ved at
skrive til: Leo Haijsman, W4KA, 1044 Southeast 43 Street, Cape
Coral, Florida 33904, USA. Husk at medsende selvskrevet
kuvert + 2 IRC.
10) A lle Q S L-ko rt efter 1. novem ber 1945 er gyldige.
11) A lle Q S L-ko rt til S ingle Band WAZ er gyldige efter 1.
ja n u a r 1973.
Jeg har ansøgningsskem aer liggende til WAZ og har tilla 
delse til at k o n tro lle re Q SL-kortene og kun sende ansøgningen
videre, s å d in e Q S L således ikke kom m er ud af landet. Det varer
ca. 3 m åneder fra ansøgningen indsendes til diplom et arrive

rer. D iplom et kan ikke søges som GCR-liste. Hvis I søger WAZ d ip lo m e t, skal I være opm æ rksom m e på, at de Q S L-kort I
b ru g e r fra de fo rske llig e lande, lig g e r i de rigtige zoner, f.eks,
lig g e r ikke alle V E2-stationer i zone 2, det s killer ved den halvtre dssindstyvend e breddegrad, det der ligger ovenfor er i zone
2, og det der lig g e r nedenfor lig g e r i zone 5.

Miniature Beam-antenne
Hi-pot Multiple Hat Loaded!

model

HQ-1

10 - 15 - 20 meter

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

Pris incl. moms

d re je r a d iu s .................... 1,88 m

kr. 1.095,00

Ring efter datablad.

ELECTRONIC
m

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

%

APPARATSTIK - CEE
Type 8843.SP.AMP.60
fo r 6A/250 V ~ , T 65°C, med plads fo r 1 stk.
fin sik rin g 5 x 2 0 mm samt plads fo r reserve
sikring.

Type 8843.SP.FS.N2.60
fo r2 A/240 V ~ .-D æ m p n in g : 50dB ved 10100 MHz, med plads fo r 1 stk. finsikring
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og dæ m pningskurve.
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R e daktion: OZ7RQ, Benny C hristensen.
Kokjæ rsvej, 6753 A gerbæ k

Båndrapport.
JD1, Ogasawara. KA1IW vil være der et års tid. QRV daglig
14220 fra 11 GMT. QSL via K8DYZ.
4U1UN QRV da glig fra 16 GMT om kring 14300.
A35NW på Tonga Isl. er ny call, som benyttes af en Z t-am a tor.
Han vil blive der læ ngere tid.
A7XAU, Q a ta re r ofte QRV søndage 14205 fra 12,30 GMT.
F08FG er ofte QRV fra 04 GMT på 14100-14110.
GU5CIA på G uernsey vil være der et års tid. Ofte på 14025, men
io v rig t QRV på alle bånd.
VP8PL, S outh G eorgia findes om kring 14025, 21025 og 28067.
QSL via G3LIK.
W A3W AJ/TJ ofte i w eek-enderne om kring 21 GMT på 14205 og
14300. QSL via W4DTO. - TJ2P ofte QRV på samme tid 14210.
ZK1DR, C ook Isl. er m eget aktiv. Ofte 07 GMT på 14220 eller
14265 SSB.
3V 8B ZQ R V da glig m ellem 06 og 08 G M T 20 m SSB. Ind imellem
også på 15 og 10 m SSB.

liste over pe jleretninger. Den er udskrevet på com puter, såle
des at du får pejle retn ingerne til alle DXCC-lande fra din egen
QTH. Der skal opgives læ ngde- og breddegrader fo r din QTH.
Den kan varm t anbefales og kan fås ved at sende 5 dollars til
NØTG, R. Rowe, 3237 C onn ecticut Dr., St. Charles, MO 63301.
QSL også via NØTG.
ZF, Caym an Isl.
W4YKH vil, sammen med et par andre W4-ham, blive QRV
drefra. De vil være der fra 25. okto ber til 1. november. De vil
væ re QRV i CQ WW Contesten på alle bånd med call ZF2BC.
W4YKH, B ill s eget call er ZF2BP.

ZL3H I/C , Chatham Isl.
28. o kto b e r til 7. novem ber. De vil også være QRV i CQ WW
C ontesten. Se OZ septem ber fo r yderligere inform ation.
ABU AIL.
Så snart de r fo re lig g e r tra nspo rtm u lig hed vil F6BBJ tage dertil.
I hans planer fo r turen indg år foruden Abu Ail (F6BBJ/A)
endvidere R odriguez (3B9), St. Brandon (3B6) og G lorioso
(FRØBKZ/G). Desuden m uligvis fra steder som D6, FHØ, FRØ
og 3B8. Frekvenserne CW: 3505, 7005, 14045 og 28045. - SSB:
3765, 7085, 14105, 21245 og 28515.
Med tak til OZ1EE, OZ1LO, OZ6L og OZ9PP.
OZ7RQ.

VK2AGT, Lo rd Howe. Som regel QRV på P acific DX-net. (Foto
via OZ9PP).

DXCC.
KP4AM/KP5, Desecheo Isl. skulle nu være OK fo r DXCC.
OZ8AE/mm .
Jørgen er QRV fra m.s. Nella Dan. De er på vej til M elbourne i
A ustra lie n og forvente r at ankom m e der ca. 13. november.
U ndervejs er han QRV på folgende frekvenser. CW: 7006,
14015, 21015 og på SSB: 14155 og 21155. Jørgen fortæ ller end
videre, at de fra M elbourne skal en tu r til Macquarite Isl./VKØ
og et par ture til de australske baser Mawson og Davis. Fra
disse sted er vil han blive QRV med et VKØ-call. Frekvenserne
vil blive CW: 3503, 7003, 14015, 21015 og 28015. SSB: 14190,
21290 og 28590 - dog fortrin s v is 20 og 15 m. Stationen en
TS520 u d lå n t af OZ8RW. - Mawson-basen ligger på 67° syd 63°
ost og Davis-basen på 68“ syd 78° ost. Pejleretning fra Danmark
ca. 1 5 7 ° .-Jørgen håber at høre fra nogle O Z-stationer på turen.
DX-peditioner.
KP1, Navassa Isl. bliver aktiv fra 25. november til 2. december.
Der har ikke væ ret nogen a ktivite t siden den sidste DX-pedition
i 1974. Der har ikke væ ret C W -aktivitet siden DXCC C W -diplom et blev stiftet. Der vil blive benyttet 4 stationer sam tidig på 80
til 10 m, og der vil blive kørt både CW og SSB. Call bliver NØTG/
KP1 på SSB og WØRJU/KP1 på CW. Frekvenserne bliver på
CW: 3505, 7005, 14030, 21030 og 28005 og på SSB: 3795,7180,
14205, 21280 og 28550. Der vil fo r det meste blive kørt splitfrekvens, hvor de lytter 5-10 kHz højere.
Til hjæ lp ved fina nsierin gen af DX-peditionen udgives en
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B ille derne er fra EHesmere Island og stationen VE8RCS, Terry.
S tationen bruges d a g lig t til teiefon-patch m ellem vejrstationen
og hjem til YL - XYL's i Canada.
S tationen bl.a. Ik W o u tp u t til 6 el. Yagi, som også norm alt
høres m ed styrke S 9+ her i OZ-land.
Foto via OZ8YP.
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Generaldirektoratet for
Post- og telegrafvæsenet

November 1978
Solplettal: 112
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz
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Stræ kning:

Km:

Pejling:

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

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

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

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

3
11,2
11,3
11,5
12,0
12,2
12,7
13,2
14,0
9,6
14,8
13,5
14,0
12,6
12,2
12,2
12,2
13,0
13,1
13,2

5
17,4
19,0
20,6
22,2
22,5
22,7
20,4
16,6
9,6
12,3
9,9
10,2
9,3
9,2
9,3
9,2
10,2
10,4
11,5

7
26,4
29,3
32,3
28,6
35,9
31,1
29,4
30,1
21,6
24,9
20,2
19,1
12,1
9,3
9,2
9,2
9,5
19,7
12,6

9
25,8
28,6
39,0
28,1
40,9
33,9
29,8
30,7
30,5
30,4
35,7
27,4
11,3
11,5
11,5
18,2
11,4
16,7
16,5

11
16,3
27,8
38,5
26,0
40,2
34,8
30,3
31,2
30,7
31,6
38,9
32,0
26,5
15,7
20,2
27,2
9,4
23,9
13,3

13
11,6
27,2
31,8
24,5
34,9
34,2
30,6
35,5
29,7
31,9
37,7
30,4
39,4
33,2
33,5
32,5
8,6
24,4
13,7

15
11,5
20,0
21,5
24,0
24,8
28,5
29,8
35,9
27,8
31,7
37,8
35,3
38,3
35,8
35,5
30,7
18,1
20,8
10,8

17
12,0
13,5
13,9
15,1
15,5
18,7
24,3
29,1
20,5
31,6
31,3
32,9
32,6
30,5
30,2
25,5
23,6
22,6
16,6

19
10,9
11,9
11,9
12,2
12,3
14,5
19,3
23,0
14,3
24,2
21,8
23,2
21,6
29,8
19,6
16,4
16,2
15,7
13,4

21
11,0
12,2
10,0
12,1
12,1
12,9
15,8
18,5
10,9
18,7
15,6
16,6
14,6
23,4
13,3
12,2
12,9
12,9
13,5

23
11,4
11,2
11,3
12,1
12,4
13,9
15,6
16,6
10,4
15,9
13,0
13,4
11,5
11,1
11,1
11,3
12,3
12,5
13,8
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VHF -UHF

R e daktion: OZ9SW, Jørgen Brandi,
R ugvæ nget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

Aktivitetstesten.
Septem bertesten gav følgende placeringer:
SSB afd e lin g :
1.
OZ1CTC/a
OZ9NN
2.
OZ1CCM/a
3.
4.
OZ1BRJ
OZ6IW
5.
6.
OZ8RY/a
7.
OZ3ZW
8.
OZ1BVW
9.
OZ4HAM /a
OZ8QD
10.
11.
OZ1BJF
12
OZ9HBO
OZ2WI
13.
14.
OZ1CSU
OZ6ZW
15.
OZ1AIE
16.
17.
OZ3TZ/a
OZ5WK
18.
OZ1O HR
19.
20.
OZ9QV
21.
OZ1EBI
22.
OZ9DV
23.
OZ1CJF
24
OZ1BKY
OZ1BVN
25.
26.
OZ1QQ/a
27.
OZ4OW
28.
OZ1DCN
29
OZ4NE
30.
OZ4TU/a
OZ4VM
31.
OZ1BCY
32.
33
OZ8LH
34.
OZ1DCL
OZ6HY
35
36.
OZ1AEE
37.
OZ9TD
FM afd e lin g :
1.
OZ1BCC
2.
OZ1DVI
OZ1DSK
3.
4.
OZ1ALK
5.
OZ1EOR
UHF-SHF a fd e lin g :
1.
OZ7IS
2.
OZ7LX
OZ9SW
3.
4.
OZ2O E
5.
OZ3TZ/a
6.
OZ7UX
7.
OZ1EHW
8.
OZ3ZW

142
104
80
82
86
71
73
66
57
71
49
49
66
52
43
59
36
40
53
57
35
48
51
32
37
25
25
32
31
17
21
21
19
20
13
16
3

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

949
575
478
472
468
402
374
356
323
315
311
310
306
301
268
244
233
216
206
202
192
185
182
163
149
145
130
127
110
89
85
79
74
73
70
59
5

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

67
45
48
19
18

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

170
151
125
45
25

points
points
points
points
points

28/4
26
15/1
14/2
16/2
11
9
8

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

156
130
114
112
100
39
36
29

points
points
points
points
points
points
points
points

Sporadisk E (144 MHz). (OZ8SL).
Fra OZ1O F (EQ78b) er m odtaget følgende rapporter angående
hans Es-QSO'er i den forlø bn e sæson:
8.
ju li m ellem kl. 18,01 og 18,22 GMT: EA3ADW (BB22g),
EA3XS (BB22e), EA3BCO (BB41e) EA6BW (BZ34e) og EA6EQ
(Palma). A lle QSO er er kørt med SSB.
10.
ju li mellem kl. 17,42 og 18.44 GMT: EA6BW, EA6AU,
9H1CD (HV03e) 9H1C (HV03e), IT9ZWV (GY67d), 9H1CE
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(H V 03e), 9H1BT (HV03e), IT9ZHA (GX49e), IT9TAI (GY67f),
LZ1AG (MC64e), LZ1RN (LD68a) og LZ1CD (MC64d). LZ-QSO’
erne blev kørt med CW, resten med SSB.
11. ju li m ellem kl. 06,33 og 06,48 GMT: LZ1BW (LC27e),
LZ2KBI (LD 05a), LZ2BP (LD05a), Y02IS (KF17e) og Y02DM
(KF17e). LZ2BP blev kørt med SSB, resten med CW. Forbin
delserne til YO er form od entl ig de første Es-QSO'er på 144 MHz
mellem OZ og YO. Der er tid lig e re lavet tro po-forb in delse r
m ellem de to lande (i 1972).
T illykke med de gode resultater O rla og tak fo r rapporten. Den 9. ju li havde HG5KDQ og OK3CDX QSO med 4X4IX via
Es.
50 M H z-beaconen ZB2VHF fra G ibraltar blev hørt på USA's
østkyst den 4. ju n i i over 4 tim er. Flere stationer rapporterer
sig n a lstyrke r på langt over S9.
Den franske 50 M Hz-beacon FX3VHF måtte gå QRT allerede i
starten af dette års Es-sæson p.g.a. interference.problem er,
o p lyse r F8SH. Det bliver fo rm e n tlig nødvendigt at flytte beaconens QTH. Som eventuel ny position nævnes Bordeauxom rådet.
M eteor-scatter, 144 MHz: (OZ8SL).
Fra O Z IO F er m odtaget følgende im ponerende liste over hans
m e teor-scatte r fo rb in d e lse r i august måned:
2. august kl. 06,00 GMT: GM3YOR/TF, RX06j. Første TF-OZ på
144 MHz!
2. au gust kl. 22,00 GMT: YU1EU - KE13h.
8. au gust kl. 05,00 GMT: SM2BYC - MZ01 h.
9. august kl. 09,30 GMT: C 3 1 0 K -A C 4 8 h .
9. august kl. 22,00 GMT: I2MBC - EF16j.
11. au gust kl. 06,00 GMT: YU3CAB/3 - HG55f.
11. au gust kl. 07,00 GMT: DK5RQ - GI24j.
11. au gust kl. 12,00 GMT: UA3LBO - Q021 h.
11. au gust kl. 20,00 GMT: I6WJB - HC42g.
11. au gust kl. 22,00 GMT: YU1NPW - KE13 j.
12. au gust kl. 00,00 GMT: YU3DBC - IG22f.
13. au gust kl. 02,00 GMT: RA3YCR - RN52f.
13. au gust kl. 03,53 GMT: I4 E A T -1 b u rs t4 5 sek.!
14. au gust kl. 05,00 GMT: HG5KDQ - JH35c.
14. au gust kl. 22,00 GMT: YU2RGC - HF20c.
Ialt 8 lande på m eteor-scatter. Ikke då rligt Orla.
Tropo, 144 MHz. (OZ8SL).
OZ9QV har kørt fø lgende på tro p o i løbet af sommeren 1978:
11. ju li: D B 7 0 A /p (EM), DB6YL (EM) og PAØVV (CM).
13. ju li: DC7QH (GM), PE1AVU (CM) og PAOPFW (CL).
26. ju li: UA2FAL (K023h).
21. august: SP4JYP (KN13e) sjæ ldent QTH-storfelt! SM1HOW
(JR22e), RQ2GES (KQ49g) og DB1 FL/p + D G 10Q /p (EL).
OZ1O F har også væ ret aktiv på tropo. Det er bl.a. blevet til
følgende:
10.-11. ju li: O Z7UHF/m m (D P05j), 0 Y 7 0 (WW76g), OZ7UHF
/m m (CQ37j), OZ7UHF/m m i CQ04j, CR73j, BR50j, ZT35j og
YU45j. - 9. august: OY6VHF og GB3LER hørt på tropo, begge
med S1.
Hvidovre repeateren.
OZ1AZW, der er ansvarshavende fo r OZ3REU, m eddeler fø l
gende: En gruppe am atører er gået sammen om »Hvidovre
repeater interessegruppe«. Repeateren ventes oppe i sin fre m 
tid ig e QTH ca. august/septem ber. Den får en GP-antenne i ca.
50 m højde. A ntennen er specielt lavet til den og får 5 dB gain
m a lt over en d ip o l. Dette skulle gøre beamantenner overflødige
og spare m ig fo r en ny styrelogik.
Y derlig ere o p lysn in g e r om »Interessegruppen« kan fås ved
henvendelse til OZ1AZW.
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Her ses tårnet og sk u re t på Husareyn, WW76d, hvo r OY6UHF
og 0Y 6V H F er placeret. Bemæ rk den lange kabel bro, med
RG17U, de r er m ellem skuret og tårnet.

70 Q

m

A nten nernes pla c e rin g i tårnet, ca. 350 m over havet, med re t
n in g indtegnet. 4 elem ent til 2 m, ca. 60 W erp., og 5 elem ent til
70 cm, ca. 30 W erp.

OZ3TZ, de r havde det store arbejde med OY6UHF/VHF, igang
m ed en sidste k o n tro l a f systemet. På g u lve t spæ ndingsforsy
n ing en, på væ ggen den dobbelte beacon med logikken i låget.
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Aurora, 144 MHz.
Fra OZ1O F er m o dlage t folgende rapport om hans auroraa ktiv ite t i ju li måned:
4. ju li m ellem kl. 14,58 og 23,50 GMT: OH2CX (MU65c),
OY5NS (WW77f), OH3TE/4 (NV42c), OH3MB (MV53c), OH3SE
(LV 0 5h), UR2RMN (LS05c), SM3GHD (GW70e), SM3FGL
(IV53g), SM3AZV (IX79d), RA1 AKS (OT19a), RR2TEJ (NT71a) og
UR2RGM (MT44g). - OY5NS blev kørt kl. 15,07 GMT, d.v.s. 8
m in u tte r fø r OZ6O L havde QSO med Niels på Færoerne (se OZ
fra aug.).
5. ju li m ellem kl. 00,14 og 06,13 GMT: SM4IAZ (HT57f),
OH5LK (NU37g) og OH3AWH (LV50b).
Den 28. august var der en m eget stor aurora-åbning. OZ9QV
har sendt fø lgende rapport:
Det var en m eget kra ftig aurora, mange signaler var S9. Kørt:
U Q 20W (MQ01c), UP2BEA (LQ75c), GWW4GSS (YN75j),
G 4ABB (AM17C), LJ2Z (FU), SM4PG (HT), OK1 DIG/p (GK),
RR2TEJ (NT71a), UR2EQ (NT61 C), PA0 BAT (DL), OH1FA (LU),
O H 3AZJ/3 (LU), DJ7PW /p (EI2Od). Hørte lande: UA2, UA3 og
SP. A lle kørt med beam retning nordøst. Disse forbinde lser har
nu bragt m ig op på 20 lande og 75 storfelter. OZ5UT fortalte
m ig, at han den 28. august hørte OY6VHF med S9-signaler
u n der aurora -åb ninge n.
Tak fo r rapporten Jan.
OZ8SL har observeret aurora den 27., 28., 30. og 31. august.
SK3MPI og GP3LER er hørt, men ingen QSO’er.
OZ8SL.
Testresultat.
Herm ed fø lg er resultatet af SRAL's ju lite st 1978:
Klasse A:
S tation:
OZ5TE
1.
SK7MW
2.
OZ1ALF/p
3.
4.
OZ7HVI
OZ1OZ
5.
OZ5DD
6.
7.
OZ1BVW
8.
OZ9NN
9.
OZ8RY/a
10.
SM7EML
11.
OZ3ZW
12.
SM5BEI
OZ4HAM
13.
14.
LA9DI
OZ8QD
15.
OHØJN
16.
17.
SK5LW /5p
OH6MK
18.
SM1HOW
19.
20.
OH3TH
21.
SK7FB
SM5HJL
22.
OH3AZJ
23.
24.
OH3MF
OH7TN
25.
OH3MB
26.
27.
OH1AD
28.
SM1EJM/1
29.
SK7HW
OH1GL
30.
SM2ILF
31.
32.
SMØHAX
SM7JIY/5m
33.
34.
OH2AR/3
OH6UH
35.
OZ5WF
36.
37.
OH8RS
38.
OZ1CFO
39.
OH7SQ
40.
OH2GG

OSO:
384
332
350
314
201
226
107
72
83
59
86
50
50
37
41
33
55
25
24
21
22
18
21
23
11
18
15
15
16
11
12
10
8
9
5
15
4
11
3
4

Points:
127.991
115.560
100.821
86.757
58.275
57.309
22.138
18.406
18.035
15.262
13.460
12.567
12.265
9.345
7.684
6.904
6.146
5.920
4.893
4.004
3.995
3.235
3.125
3.119
3.113
2.886
2.802
2.480
2.106
1.894
1.765
1.690
1.311
1.205
1.095
1.013
910
839
747
577
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41.
42.
43.
44.
Klasse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O H9OA
OZ8MX
O HO D
OH2BKY
B:
OZ7UHF/a
OH5RX
SM5BEI
OH3TH
SM1BSA
OH0 NB
OH5NR
OH6UH
OH5YW
OZ1OZ

3
6
10
8

512
470
145
81

36
12
12
9
6
7
6
4
7
1

12.235
2.673
2.598
2.000
1.494
1.325
765
709
589
310

Regler for QTH-locator toplisten.
1) Q T H -locato r top listen er en liste over kørte hovedfelter
efter Q T H -locato r systemet. Listen publiceres i OZ to gange
å rlig t, med s tillin g e n den 1. januar og 1. juli.
2) A lle bånd fra og med 144 MHz og opefter tæ ller separat.
A lle Q SO 'er siden de respektive bånd blev frig ive t tæ ller og
behøver ikke at være bekræ ftede med QSL-kort.
3) A lle am atører og klubstatione r med gyldig licens i Dan
m ark kan deltage. A lle QSO’erne skal være kørt fra dansk te rri
to riu m (OZ).
4) Kun QSO med statio ner i land eller til søs tæ ller. QSO med
lu ftb å rn e s tatio ner eller QSO via aktive repeatere tæ ller ikke.
5) A lle QSO’er skal være kørt fra pu nkter beliggende inden
fo r en c irke l med en d iam eter på 100 km. Hjemme-QTH behøver
ikke at væ re cirkele ns centrum , men skal være beliggende i
denne.
6) Det er m u lig t at deltage fra flere QTH'er, f.eks. /A, men da
må de i pkt. 5 om talte c irk le r ikke skære hinanden.
7) A lle QSO'er skal i p rin cip p e t være kørt med samme kaldesignal, men hvis en station er nødsaget til at skifte kaldesignal,
uden at dette iø vrig t har andre konsekvenser, kan der bygges
videre på resultatet opnået med det tid lig e re kaldesignal.
8) Hvis er station fly tte r ud af sin o p rinde lig e cirkel, pk. 5, må
de r startes forfra, men der kan bygges videre på det gamle
re sultat ved besøg i om rådet, pkt. 5 og 6.
9) Hvis man ønsker optagelse på listen bør følgende oplys
n in g e r indsendes til V H F-redaktionen: Eget kaldesignal, m od
sta tio n s kaldesignal og Q TH-locator, d a to /tid , m odulationsart
og udbredelsesform . Endvidere m eget gerne oplysninger om,
hvor m ange lande og hvilke, pågæ ldende har kørt, samt
læ ngste QSO på de fo rs k e llig e bånd og ved hvilke udbredel
sesfo rho ld .
10) Indsendte o p lysn in g e r fo rb liv e r optaget på listen indtil
de fa ld e r ud af pladsm angel eller ønskes strøget af indsende
ren.
Forklaring til reglerne i QTH-locator-testen.
Q T H -locato r top listen er barom etret i en uform el, permanent
kap pestrid om, hvem der har væ ret læ ngst om kring og dermed
kørt fle s t s tatio ner i så s to rt et om råde som m uligt. Dette regi
stre resve d hjæ lp af storfelterne i Q TH -locator systemet. Denne
to p lis te kan siges at være fo r VHF/UHF amatøren, hvad DXCC
h o n o r-ro ll er fo r HF amatøren.
Da de r på det sidste har væ ret diskussioner om reglerne fo r
denne to p liste , og h id til har der ikke væ ret nogen danske regler
på tryk, så er her et sæt regler, som stort set er en oversættelse
og fo re n k lin g af de svenske regler, som er udarbejdet af
SM5AGM.
Som det ses af reglerne, vil hvert bånd fortsat blive registre
ret fo r sig. A lle n a tu rlig e udbredelsesform er og fæ nom ener
tæ lle r, hvorim od QSO over repeatere, ballonner, satellitter
(m ånen undtaget) og lignende selvfølgelig ikke regnes.
Reglen i p k t.5 o m a te n s Q T H Ikke behøver at være i centrum i
den om talte cirkel, kom penserer fo r geografiske forskelle da
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f.eks. en am atør i H erning ellers ville have en stor fordel i
fo rh o ld til en i Skagen.
At c irk le rn e ikke m åskæ re, hvis man også d e lta g e r/A e lle r/p
er m eget logisk, idet samme QSO ellers kunne tæ lle fo r begge
QTH ’er.
De op lysn inge r, der er nødvendige fo r optagelse på listen, er
bare eget og m odstationens kaldesignal og dennes QTHlo ca to r sam t dato og tid. De øvrige op lysninger er kun af
sta tistisk og eventuel af histo risk interesse, men ikke strengt
nødvendige.
OZ7IS.
Aktivitetsrapport fra OZ7IS.
Den 12.-13. a ugust g jorde jeg m it første forsøg hjem mefra med
MS. Jeg aftalte sked med OY5NS, Niels, som jæ vnligt er på
V H F-nettet på 14.345. Forsøget kronedes med held, og QSO’en
gennem førtes med SSB mellem kl. 22,00 og 01,00. Rapporten
til N iels var 36, og jeg m odtog 26. Fra Niels hørte jeg bl.a. to
b u rst på 7 -8 sek., og han fik en burst herfra på ca. 15 sek., som
han senere sp illed e fo r mig på 20 m.
På 70 cm tro p o har jeg kørt følgende interessante QSO'er:
20. au gust kl. 21,43: DB2BPA i EN33g. Kl. 21,55: SP1II i I044a.
Kl. 22,10: SP2FWF i JN74e. Kl. 22,55: DT2FG i FM69g. - 21.
au gust kl. 20,55: OH2LO i MU66f (første OZ-OH på 70). Kl.
21,03: UR2QY i LT74d. Kl. 21,20: SM0 FUO i IT69j.
På 23 cm tro p o : 20. august kl. 23,42: DC60T i E076d. - 21.
au g u st kl. 19,30: SM1BSA i JR22e. - 8. septem ber kl. 20,27:
OZ2O E i EP10f.

Ekspres-nyt fra AMSAT Danmark.
OSCAR 7 er i alvo rlig e vanskeligheder. Batterierne er i
fare. K om a ndo-stationerne forsøger at holde den i
m ode A, hvo r den fo rb ru g e r m indst strøm. Hvis den a lli
gevel er i m ode B, så må den under ingen om stæ ndig
heder anvendes. Årsagen til problem erne kendes end
nu ikke. h v o rfo r alle der har m ulighed herfor bedes
nedskrive tele m etri-data fra OSCAR 7’s beacons på
29.502 Mc, 145.972 Mc og 435.100 Mc og indrapportere
disse data med angivelse af dato, tid GMT, om løbs-nr.
og ca ll/O Z -D R -nr. til AMSAT Danmark, Postbox 55,
2750 B allerup, eller direkte til AMSAT HQ, USA. - Nød
ven dige spørgsm ål besvares på tlf. (02) 65 52 25 eller
på VHF.

Testindbydelse.
M a rconi M em orial CW Contest 1978.- a lle licenserede amatø
rer i R egion 1 kan deltage. Der må kun anvendes CW i testen.
T id sp u n kt: Fra lørdag den 4. novem ber kl. 16,00 GMT til søndag
den 5. novem ber kl. 16,00 GMT.
Tekstsektion er: S ektion A = Faste stationer 144 MHz.
S ektion B = P orta b le /m o b ile statio ner 144 MHz.
P oints: 1 p o in t pr. km.
R apport: RST + QSO-nr. samt QTH-locator.
R egion 1 bå ndplanen skal overholdes.
Log senest den 1. decem ber 1978 til undertegnede.
Repeaternyt.
OZ8VO, Harry H ougaard beder os meddele, at UHF-repeateren
OZ9REZ er »køreklar«, og at OZ8VO af Post og Telegrafvæ 
senet har fået den nø dvendige licens.
Repeaterens data er følgende:
Call: OZ9REZ.
Sted: Det Gamle V andtårn, H obrovej, Randers.
Kote: Ca. 100 m eter over havet.
A nt.: R undstråler J-beam.
CH: RU-8.
Frekv.: 433.200/434.800 MHz.
Opk.: 1750 k H z - 2 sek.
TX ou tp.: 5 W - m /C W indekering.
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R eference-data vedr. Oscar 7
O m lob nr.
Å r/m d ./d g .
Tid Z
0041
17919B QRP
78 10 16
17
0135
17932B
17944A
18
Må ej anvendes
17957B
19
0129
17969B
20
0028
0122
17982A
21
22
0022
17994B
0116
18007B QRP
23
24
18019A
0015
18032B
Må ej anvendes
25
0009
18044B
26
27
18057A
0103
0003
18069B
28
0067
18082B
29
18095A QRP
30
0151
18107B
31
0050
11 01
Må ej anvendes
18120B
0044
18132A
02
0138
18145B
03
04
18157B
0038
0132
18170B
05
0031
18182B QRP
06
07
0126
18195B
18207A
08
Må ej anvendes
18220B
09
0119
0019
18232B
10
11
0113
18245A
0012
18257B
12
0107
13
18270B QRP
14
0006
18282A
15
Må ej anvendes
18295B

fKENW OOD

Ow
69.9
83.5
81.9
66.7
80.3
65.2
78.8
63.6
62.1
75.7
60.5
74.1
87.7
72.5
71.0
84.6
69.4
83.0
67.9
81.4
79.9
64.7
78.3
63.2
76.8
61.6

Oscar 8
O m lo b nr.
3129A Q R P
3143A
3157X
3171A
3185A
3199J
3213J
3227A QRP
3241A
3255X
3269A
3283A
3297J
3310J
3324A QRP
3338A
3352X
3366A
3380A
3394J
3408J
3422A QRP
3436A
3450X
3464A
3478A
3492J
3506J
3520A QRP
3534A
3548X

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

Tid Z
0046
0051
Må ej anvendes
0102
0107
0112
0117
0122
0128
Må ej anvendes
0138
0143
0148
0010
0016
0021
Må ej anvendes
0032
0037
0042
0048
0053
0058
Må ej anvendes
0108
0114
0119
0124
0129
0134
Må ej anvendes

Ow
50.8
52.1
54.8
56.1
57.4
58.7
60.0
61.3
64.0
65.3
66.6
42.1
43.4
44.7
47.3
48.6
49.9
51.3
52.6
53.9
56.5
57.8
59.1
64.4
61.7
63.0

QRP - SSB - CW (lille TS 820)
TS 120

DATA:
20 W in p u t PEP - RX følsom hed 0,25 uV v. S/N 10 dB.
Indb. SSB filte r 2,4 kHz. - Ekstra CW filte r 0,5 kHz.
Indb. IF s h ift (som TS 820). - Indb. noise blanker.
Indb. d igita l. - Indb. 80 - 40 - 20 - 15 alle 10 m.

MÅL:
B redde 241 mm. - Højde 94 mm.
Dybde 235 mm.
12 V DC. - TX 5 A - RX 2 A.
LF o u tp u t 1,5 W.
EKSTRA:
PA - 100 W - PS 20 AC - Power 220 V

WERNER RADIO

-

OTTERUP -

(01) 02 3333

-

ozsbw

SE DEN OGSÅ HOS NORAD - DOGPLACE - HT ELECTRONIC
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Redaktion: OZ-DR 1815. Eigil Juul Jensen.
E m drup Banke 22, DK-2100 København 0 .

Reaktioner fra DR-am atørerne
væ lter ind på m it skrivebord, og jeg må tage overarbejde fo r at
h o ld e Q TH -listen å jo u r - hi. M it ellers nogenlunde ordentlige
op eratø rrum er fo ra n d re t til et rig tig t redaktionslokale. Det hele
er næ sten mere redaktion end radio. Bliv bare ved, der er tid til
det hele.
Tak fo r indgået post - »I Danmark er jeg født, der har jeg
ROD.«

Nyt til DR-QTH-listen.
OZ-DR 1883 Peter Mess. Blegstræ de 13, 4300 Holbæk.
OZ-DR 1999 Ulla Rasmussen, Volderslevvej 160,52500dense
S.
OZ-DR 2002 M ø ller Larsen, Houvej 125, 9370 Hals.
OZ-DR 2013 John Jørgensen, Bispehavevej 61 st./tv., 8210
A rhus V.
OZ-DR 2029 Jørgen Hansen, Krusågade 2, 3 ./th ., 1719 Kø
benhavn V.
(16481) Hans Jørgen Pedersen Schm idt, Haderslevvej 50, Jels
Mark, 6630 R ødding.
Det er d e jlig t med nye navne på Q T H -liste n -ve lko m m e n . Det
er m it håb, du sammen med alle andre aktive vil slutte op om
S W L-arbejdet og bidrage med stof til SW L-spalten.
På et tid s p u n k t troede jeg, postbudet havde glem t min
adresse, jeg skylder bade ham og dig en undskyldning.
Du kan også kom m e med på DR-QTH-listen, faktisk venter
p o stbud et allerede på at yde dig den service, du har krav på,
nem lig at tra nspo rtere dit brev fra din QTH til min QTH. - Never
m ind. lad os ikke træ de mere i det - halmen i mine træ sko
træ n g e r til at blive skifte t ud.
OZ-DR 1999, Ulla, lytteram atør M /K er den første K, jeg er
stø dt på (det rim er), hendes mand er lic. amatør.
OZ-DR 1883, Peter, kontakt skabt via OZ-DR 1681, Poul Erik.
Vi havde en 2-tim ers TLF-QSO, hvor vi fik sat tingene lidt på
plads og blev enige om, at vi skulle bruge spalten til bl.a. in fo r
m a tioner om modtagere, og hvorledes man væ lger sig en ny
RX. Jeg er m o dtagelig fo r gode råd, så hvis du har en m ening
om, hvad det er v ig tig t at få belyst inden man køber en ny m od
tager, så skriv endelig. N ovem ber-spalten kan så blive en slags
vejle d n in g i køb af RX. Kom med dit forslag - stort som småt,
bare det er godt.
M edlem snum m er 16481, Hans Jørgen, blevvia brev præsen
teret af OZ-DR 2007, Bjarne. Hans Jørgen får sig et OZ-DRn u m m er og kaster sig derefter ud i de korte bølger.
OZ-DR 2002, M øller råber om hjæ lp til en 2-m eter antenne,
det skal han nok få. OZ-DR 2013, John er startet op på 2-meter
lytn in g og håber, at blive aktiv på HF-båndene på længere sigt.
OZ-DR 2029, Jørgen er ju st startet op (han er kedelpasser
m /c e rtifik a t) - Jørgen vil prim æ rt dyrke HF og er interesseret i
contest. OZ-DR 844, Per deltager i SA-SW L-Contest og håber
på en contest, der ræ kker læ ngere end Skandinavien (det
kom m er. Per).
Det var lid t om indgået post. En fantastisk aktivitet disse DRam atører udviser.
Husk EDR’s S W L-diplom er, skriv efter reglerne. Det er ingen
d å rlig ide med en m ålsæ tning - din kunne f.eks. være, hvis du
er aktiv, at stræ be e fter SW L-diplom erne. Hvis du ikke er aktiv,
kunne din m ålsæ tning være, at du ville blive (mere) aktiv. Inden vi slu tte r gennem gang af posten, skal det b lo t nævnes, at
jeg har m odtaget breve angående tild e lin g af DR-numre. Pro
ceduren ved tild e lin g af iden tifikation s-nu m re er:
1. Du henvender dig til EDR's forretningsfø rer, Grethe Sigersted, B orgm estervej 58, 8700 Horsens (dette gæ lder også
nye medlem m er).
OZ OKTOBER 1978
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2. Når du har m odtaget dit DR-nummer, ville jeg være taknem 
m elig, om du sendte mig et par ord.
3. E ndelig kan du henvende dig direkte til undertegnede, så
skal jeg med glæ de vejlede dig.
4. Når alle fo rm a lite te r er overstået - og jeg har hørt fra dig bliver du påført DR-QTH-listen. Her har du en enestående
chance til at kom m e i kontakt med alle aktive lytteram atører
i Danm ark.
PSE p rø v en n y o ve rskrift - så det gø r jeg så.

AMSAT, hvem er det?
R adio A m ateur S atellite C orp ora tion, P. O. Box 27, W ashing
ton, DC 20044. M edlem sskab af AMSAT er ikke betinget af
licens som radioam atør. Enhver der er interesseret i amatørs a te llit-tra fik er velkom m en som medlem.
AMSAT består af friv illig e , der har væ ret med til at planlæ gge
og bygge OSCAR. Vil du være med i AMSAT’s arbejde, er
A M SAT's mand i Danm ark OZ5FK, Claus.
OZ5FK og S W L-redaktionen har indledt et sam arbejde - det
vil sige, du kan også være med i dette sa m a rb e jd e -d a vi søger
lytteram atorer, der er interesseret i at udføre kon tro lfu n ktio n e r
i fo rb in d e lse med OSCAR 7 og OSCAR 8. Du er mere end vel
kom m en til at kontakte undertegnede, eller du kan skrive
dire kte til: AMSAT Danmark, Postboks 55, 2750 Ballerup. lfo lg e O Z 5 F K e rd u også velkom m en til at ringe på (02) 65 52 25
og få næ rm ere info rm a tio n e r om AMSAT’s arbejde. Se ¡øvrigt
OZ septem ber side 475 (Nyt fra AMSAT Danmark). Hvis (når) du
skriver til AMSAT, så vedlæ g en frankeret svarkuvert (porto
1,80), så vil du få tilsend t inform ationsm ateriale om AMSAT.
A M S AT-interesserede har sat hinanden i stævne den 1. og 3.
lørdag i måneden på 144.280 USB (time 14.00 DNT) - lyt på
frekvensen.
Lytteram atørernes ko n tro lfu n ktio n e r i forbindelse med OS
CAR 7 og OSCAR 8 er tæ nkt som en kontrol af satellittens vitale
data, der sendes i form af telem etriske data.
Jeg håber sam men medOZ5FK, Claus, at der findes interesse
bla n d t vo r stab af lytteram atører fo r dette p rojekt og ser frem til
et p o s itiv t sam arbejde med AMSAT Danmark.
Du behøver ikke at sætte dig selv i store u d gifter fo r at være
med i A M S A T /S W L-projektet. Dækker din m odtager 10-meter
om råde t og har du en no genlunde god antenne, er du selvskre
vet til at være AM SAT-observatør.
Tak til OZ5FK fo r info, EDR’s SW L-afdeling ser frem til et
g o d t sam arbejde med AMSAT Danmark.
Kode-ka'len (og lidt om radiokommunikation).
QRL? - Er De optaget? (benyttes ofte inden en operatør starter
på frekvensen, og betyder i den forbindelse - Er frekvensen
optaget). Hvis frekvensen er optaget, kan du være sikker på, at
få e t »vognlæ s- lige i hovedet. En gylden regel - lyt på frekven
sen fo r igangvæ rende tra fik inden du starter op.
SKED - fo rko rte lse af det engelske ord schedule, tidsplan,
aftale. Mange radioam atører verden over her SKED, d.v.s. man
a ftaler en tidsp la n fo r kontakter og udveksler i forbindelse med
SKED en ræ kke info rm atio ner, f.eks. om kom mende aktiviteter,
nye p re fix m.v.
G M - Good m o rning (godm orgen).
YL - Y oung Lady (ung pige).
XYL - forhenvæ rende ung pige, nu hustru, og hende der ofte
b e vjlg er nyanskaffelse til stationen. Har man en XYL, er det
n a tu rlig t at dela gtigg ø re hende i ens hobby, det skaberet bedre
gru n d la g fo r at kom m e igennem med nye bevillinger, (hi).
K ode-ka'len beskæ ftiger sig med disse forkortelser, da det er
et n a tu rlig t led i en radioam atørs udvikling. Forkortelserne
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anvendes fo r det meste kun påCW , da man på fone norm alt kan
sige ting ene, som de kaldes.
Lytter man til fone-Q SO 'er, kan man go dt kom me ud fo r en
ræ kke gloser, som ikke findes i ordbogen, du oplever dog
m eget sjæ ld ent en "gam m el«, erfaren radioam ator bruge alle
sprogets farver. S tatistikken viser nemlig, at erfaringen smider
de grim m e ord i brokkassen.

ZO N E
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NAGANO

JA0-3039
TO RADIO ..

Telegrafi (CW).
Se OZ septem ber side 472 (C W -hjørnet V/OZ2NU). Her er alle
tid e rs chance til at lytte CW på Slow speed - lyt på 3555 kHz
hver lord ag kl. 14,00 UT.
F o rø vrigt kan du have CW -glæ de af at lytte til SCAG-QSO er,
her kores n o rm alt »gårdpumpe« i et behageligt tem po - jeg
skal bekende, at jeg er tilhæ nge r af at lytte til QSO er i et pas
sende tem po. Der er rige lig med jag i dagligdagen, den skal
man ikke påligne ens hobby.
Scandinavian Activity StUL Contest 19 7 0

Contest-log.
OZ-DR 844, Per har sendt mig et forslag til contest-log for
lytteram atorer. Loggen er udarbejdet efter de regler, der
er gæ ldende fo r SA-SW L-C ontest - så du vil måske sige, jeg er
lid t sent på den, da denne contest slutter den 31. oktober. - Jeg
b rin g e r dog Pers forslag alligevel, da jeg synes, det er UFB. Du
kan bruge denne o p s tillin g til alle SW L-contest, da alle krav er
op fyldt.
Tak til OZ-DR 844 - har du flere ideer, er vi modtagelige.
QSL-kort
er altid g o d t stof og behover nødvendigvis ikke at være med
bare fo r at fylde spalten op. I OZ august SW L-spalte så du fo rs i
den af OZ-DR 2007's Q S L-kort - og jeg har haft frygtelig dårlig
sam vittighed siden, fo r hvad er et Q S L-kort uden in fo rm a tio 
ner, det er bare et v isitkort. Bjarnes Q S L-kort havde også en
in fo rm atio nsside , men den viste jeg ikke, SRI.
For nogen tid siden besogte jeg OZ4RP, Bent, for at aflevere
lånt m ateriale - resultatet blev, at jeg lånte endnu mere. Hvad
lånte jeg? Jo, jeg lånte alle Bents SW L-QSL-kort, og det var
mange.
Jeg fole r, det er meget v igtigt, vi sammen gennem går de
op lysn inge r, der skal stå på et SW L-QSL-kort.
Du vil i denne måneds SW L-spalte find e et Q S L-kort fra en
japansk lytteram atør JAØ-3039. der bekræ fter, at OZ4RP har
haft QSO med JAØJR. Inden vi gennem går dette Q S L-kort lige
no gle kom m entarer i fo rbinde lse med de SW L-QSL-kort. jeg
har set til dato.
Ved gennem gang af OZ4RP’s Q S L-kort fan dt jeg en del QSLkort, der Ikke angav hvilken station, Bent havde haft QSO m e d og det er helt galt. Hvis du onsker, at sendeam atoren skal have
glæ de af d it Q S L-kort, må du give ham en chance fo r at kunne
ho ld e d it Q S L-ko rt op mod sin egen log. OK, han kan se, han
har væ ret i luften den pågæ ldende dag, men d it kort er væ rdi
los, da du ikke giver ham m ulighed fo r kontrol via loggen. Jeg
mener, et S W L-Q S L-kort skal indeholde de oplysninger, som
JA Ø -30 39 har med og måske flere.
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Ser du på JA O -3039's Q S L-kort til Bent, opdager du fø lg en
de:
To radio: (QSL-m odtageren).
W KG /C LG (der fortæ ller, at Bent har kørt JAØJR, d.v.s. der
blev reageret på Bents opkald). Der findes også et num m er på
Q S L-kortet, dette er ikke udfyldt. (Jeg bruger et referencenum 
m er på m ine Q S L-kort, det letter arbejdet, når der kom m er QSL
retur).
Frekvens: A ngivelse af hvilket am atorom råde du har kørt
statio nernes QSO. (Hvis du har m ulighed fo r at angive en noja g tig frekvens, er det onskeligt, f.eks. 14.300 MHz).
Mode O perationstype anføres.
Tim e: T id sp u n kt fo r QSO'en, bør angives i GMT (UT) - (kan
du angive fra og til-tid s p u n k t, er det UFB).
Dato: A ngivelse af dato (f.eks. dag, måned, år).
WX: V ejret (alle tale r om det, men ingen gør noget ved det).
S ignal rapport: Denne rapport skal være så fyldestgørende
som m u lig t, giv ikkeS 9, hvis du ikke har hørt ham S 9 -e n saglig
ra p p o rt er sagen, S9 forbed rer ikke din m ulighed fo r at få QSL
retur.
Q R M /Q R N /Q SB : F o rstyrrelser/atm osfæ riske forstyrelser /
varie ren de signalstyrke. - JA Ø -3039 angiver, der har været
QSB på OZ4RP's signaler, men har alligevel hort ham 58. Endelig fo rtæ lle r Q S L-kortet om hvilke type m odtager og
hvilken type antenne, der er b r u g t- o g der er afsat (begrænset)
plads af til bem æ rkninger.
QSL via: På d it kort kan du skrive QSL via EDR. eller d ire k te hvis du skriver direkte, er det en betingelse, at din QTH frem går
af Q S L-kortet.
M ener du, der bo r være flere op lysninger på et SWL-QSLkort, så kom med din mening, jeg er ikke ufe jlb arlig og drøm 
m er ikke om at blive det.
Tak til OZ4RP fo r lån af Q S L-kort og tak til JAØ-3039,
Takahisa.
The art of QSLing
er et skrift, der er udgivet af International S hort Wave League
(ISW L), og det giver et go dt indtryk af, hvad et SW L-QSL-kort
skal indeholde.
Der op stille s regler og re tn in g slin ie r fo r Q S L-kortet og dets
o p b yg n in g . R S/T-system et gennem gås sammen med QSB,
QRN og QRM o p lysn inge r på kortet. Hvad skal bem æ rkningsfe lte t indeholde, og hvo rfor skal du fortæ lle noget om CONDX
(ko n d itio n e rn e på båndet).
M o d u la tio n og kvalitet, m odtager, antenne, vejret og meget
mere. Der sættes også spørgsm ålstegn ved, om ikke SWLam atøren skal frem hæ ve, om han har hørt andre stationer fra
sam m e o m råde og på Q S L.kortet sam m enholde signalstyrken.
Finale.
Kl. er nu 13,50 GMT (den 16. september) om en tim e og ti m inu t
te r sta rte r SAC (CW). Jeg hiver tasterne af maskinen og går
QRT - nu skal der arbejdes.
73, bedst DX - OZ-DR 1815, Eigil.
OZ OKTOBER 1978

Resultat af DM-jagten 1978
P lac.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

D M -p o in t:
100
96
93
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78

Jæ ger:
Steen C hristensen
Hans Damm
Aksel Rasmussen
Helmuth C hristensen
Jørgen Thomsen
Axel L. Borg
Jorgen Nielsen
John H. Jørgensen
Niels R. Jorgensen
Peter Petersen
Robert Storgård
OZ6RI
Per Bech
Ejvind Jensen
OZ3PS
OZ2BB
John Jakobsen

P lac.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

P oints:
376
376
375
370
364
364
363
360
354
345
344
341
340
335

Jæ ger:
Steen C hristensen
Hans Damm
Aksel Rasmussen
Helm uth Christensen
Axel L. Borg
John H. Jørgensen
Jørgen Nielsen
Ejvind Jensen
Jørgen Thomsen
Niels R. Jørgensen
Arne F. Hansen
Peter Petersen
Robert Storgård
OZ6RI

O bservatør/S tøver
Erik - Torben
V iggo - Kresten
Bent - Frank
Finn - Karl Henning
Finn - Mikael
Ove - Leif
Kaj
Egon - Svend Age
Thede - Steen
Age - Helge
Jørgen - Bente
Hans
Uffe
Jørgen - Søren
OZ1 BOL - Per
Anders
Jan

OTH:
Kolding
Sonderborg
Tønder
Tønder
K olding
Tønder
Silkeborg
Tønder
Espergærde
Åbenrå
Kolding
Tønder
Herning
Herning
Ålborg
Ålborg
Kolding

Plac.: A ntal:
2
4
7
4
3
4
11
4
1
4
5
4
9
4
10
4
6
4
3
4
8
4
12
4
15
2
13
4
17
1
14
3
16
2

Plac.: A ntal:
3
6
1
6
7
6
2
6
15
4
6
6
4
6
5
6
9
5
14
5
12
5
11
5
8
5
13
5
10
5
16
4
17
2

DANMARKSMESTERSKABET 1978
Observa tør/S to ver
Erik - Torben
V iggo - Kresten
Bent - Frank
Finn - Karl Henning
Ove - Leif
Egon - Svend Åge
Kaj
Jørgen - Søren
Finn - Mikael
Thede - Steen
Per - Uffe
Åge - Helge
Jørgen - Bente
Hans

OTH:
Kolding
Sønderborg
Tonder
Tonder
Tønder
Tonder
Silkeborg
Herning
K olding
Espergærde
Århus
Åbenrå
Kolding
Tonder

Fra DM i Rævejagt (foto OZ1QF).

S pæ ndt lyttes der til oplæ sningen a t resultaterne.
OZ OKTOBER 1978

De evige toere, Hans Damm, Viggo og Kresten.
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Form and Claus k la r m ed årets DM -præ m ier.

I læ fo r vin d og ve jr og med en g o d pibe tobak, så kan man
sagtens se fo rn ø je t ud.

S elv om m an blev danm arksm ester, dukker man sig fo r en lille
regnbyge.

Een p a ra p ly til 17 ræ vehold.

A fslu tn in g e n på årets ræ vejagter blev en fug tig affære, men som sæ dvanlig var det et veltilre ttelag t og g o d t besøgt arrangem ent.

TRANSFORMATORER - 2 W - 2 kW
Spoler, knapper, chassiser, kabinetter, rack samt finmekaniske emner.

MULTIMETAL
v / P. Leander Andersen, OZ3L, Herluf Trollesgade 10, 1052 København K. Telefon (01) 11 92 18
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R e daktion: OZ3AG, Arne G otfredsen,
V e stbirk A llé 42, 2770 Kastrup, tlf. (01) 51 86 18.

Jam b oree-o n-the-air (JOTA 1978.
Så står vi ove rfo r afvikling en af den 21. JOTA, der foregår i
w eek-enden den 21.-22. oktober, hvor der foreslås starttid
lørdag kl. 00,01 lokal tid og med afslu tning sondag kl. 23,59
også lokal tid.
Man er ikke bu ndet af disse tider, men kan selv vælge sin
arb e jd s tid efter den planlæ gning, som er foretaget sammen
med spejderne. Hvis man fredag aften vil forsøge at få kontakt
med nogle af stationerne læ ngere østpå, som jo allerede på det
tid s p u n k t har væ ret igang i flere tim er, så er dette også tilladt.
Den eneste regel, der bør overholdes, er bestemmelserne fra
det na tionale post og telegrafvæ sen, og her kan vi da bekræfte,
at danske spejdere har tilladelse til ved dette arrangem ent at
m edvirke på stationerne som en slags second operators, idet
de må benytte m ikro fone n under den ansvarlige amatørs
ledelse.
Det foreslås, at man lytter efter spejderstationerne i næ rhe
den af fø lgende internationale spejderfrekvenser: 3740, 7090,
14290, 21360, 28990 kHz (fone) - og de rtil kan vi føje 3 frekven
ser efter en no rdisk plan: 3535 CW, 144.240 MHz SSB, 145.425
MHz FM. - Og det gæ lder her, som ved alt andet kortbølge
arbejde, at man bør lytte på frekvensen før der kaldes »CQ
JAMBOREE«.
M ange statio ner vil dog finde sig en god frekvens, og så blive
lig g e n d e der i kortere eller læ ngere tid fo r afvikling af QSO’er.
A lle tilm e ld te statio ner har fået tilsend t materiale om afvik
lingen af JOTA, hvoraf det bl.a. frem går, at den o fficie lle åbning
fin d e r sted lørdag kl. 15,00 DNT på 3710 kHz, hvor iøvrigt alle er
velkom m en at lytte med.
S kulle der dog skjule sig enkelte JOTA-stationer, der ikke har
fået tilm e ld t sig, kan dette vel nås endnu. Ring til mig, hvorefter
tilm e ld in g s b la n k e tte m.v. vil følge pr. post.
E fter JOTA skulle vi så gerne se at modtage så fyldige spej
d e rra p p o rte r som m uligt, således at vi også fo r 1978 kan få
s tille t en dansk rapport på benene. Rapporten fo r sidste år er
næ sten » u d s o lg t“ - den var der rift om. Og i forbindelse med
spejdernes rapport, vil der fra JOTA-ledelsen blive udsendt
d e lta g e rc e rtifik a te r i det ønskede antal, således at alle delta
gere, såvel spejdere som amatører, kan få dette lille minde
hjem om JOTA 78.
Det bo r vel også gentages, at JOTA ikke er en contest, hvor
an ta lle t af kon takter er det afgørende. For spejderne kan det

JOTA,
væ re noget nyt og interessant, nem lig kontakt med de korte
b o lg e r sam tidig med, at de får m ulighed for kontakt med udenog indenlandske spejdere.
Disse kon takter bo r vedligeholdes i kortere eller længere tid
efter JOTA, h vo rfo r det vil være en fordel, at jeres QSL-kort
også bliver forsynet med en kontaktadresse til spejderne.
Iø vrigt bo r jeres ko rt selvfø lgelig udform es, så det tydeligt
frem går, at det kom m er fra en spejderstation.
Vi må forudse, at der til tid e r kan blive træ ngsel på båndene spe cie lt på 80 m, hvo rfor det vil være en fordel, hvis JOTAstatio nerne fre d e r om rådet fra 3750 kHz og opefter. Der skulle
jo også gerne være plads til de andre stationer.
Men skulle JO T A-stationerne ved et uheld brede sig lidt vel
rig e lig t - så må vi sige undskyld på forhånd. Og til amatørerne
på båndene må vi sige: Tag go dt mod JOTA-stationerne. Det
kunne jo tæ nkes, at der bag højttalerne findes kommende
EDR-m edlem m er.

Landsarrangem ent
ÅRHUSMØDET 1978
EDR Å rhus a fd eling inviterer hermed alle am atører til
Å rhu sm ode t 1978 på Sabro Kro.
Dato: 29. oktober.
Tid: Fra kl. 10,00.
Sted: Sabro Kro, 12 km ude af Viborgvej.
P rogram :
10,00: Å bning ved OZ4EV.
10,05: A uktion en starter. A uktionarius OZ9MJ.
S tandene med grej fra førende forhandl, åbner.
12,00-13,00: Spisning. *) Se nedenfor.
13,30: Foredrag, OZ5DX fortæ ller om Region 1
og frekvenskonferencen WARC 79.
Ca. 14,15: A uktionen fortsæ tter.
A fslu tn in g ca. 16,30.
Til de, der påtæ nker at kom m e med grej, kan det med
deles, at det vil være praktisk selv at m edbringe dette på
m ødedagen. Er dette ikke m uligt, så kontakt OZ4EV på
tlf. (06) 92 83 73 og aftal levering. Iøvrigt vil det være
praktisk at forsyne grejet med sedler med navn og
varedeklaration, idet dette vil lette ekspeditionen, lige
som OZ9MJ vil kunne opnå bedst m ulig pris, når han
ved, at der er glødetråde i røret. Grejet skal være afle
veret senest kl. 10,30, og ragelse vil blive afvist.
') F o ra t lette ekspeditionen af mad, bedes denne bestilt
ved ankom sten og senest kl. 11,00.
A tte r i år har vi standen, hvor vi afsæ tter grej, der synes
fo r g o d t (væ rdifu ldt) til auktionen. Grej hertil afleveres
på standen med tydelig varebetegnelse, ca.-pris og
navn.
I fo rb in d e lse med mødet vil afdelingens lokaler være
åbne in d til kl. 9,30. Det vil her være m u lig t at købe kaffe
og opnå ko relejlighe d til Sabro.
På gensyn 29. oktober.
EDR Århus.
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Hovedbestyrelsesm ed I.:
OZ3SH, Svend Hansen,
A. Nielsens Boulevard 25,
2650 H vidovre, tlf. (01) 78 93 23.

A m atø rnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21. Stof sendes til
OZ4KS, K. Sand, Edvard G riegs Gade 7, 4. th., 2100 Kbh. 0 , tlf.
(01) 29 32 85.

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: S trandlodsvej 17. B uslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, D rogdensgade 11 st. tv.,
2300 København S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Llndevang 27,
2660 B ron dby Strand, tlf. (02) 54 34 30.
Så er det atter efterår på Amager. Dette forhold medfører
mange fo rs k e llig e ting, bl.a. kan vi som sæ dvanlig kore nogle
efterårs- og vinterræ vejagter her på øen. Derudover medfører
efterårets kom me, at tem peraturen falder og at bladene anta
ger de måske sm ukkeste kulører, de overhovedet har på noget
tid s p u n k t af året.
Men der sker også andre ting. En af de ting, som å rlig t vender
tilb a g e med efterårets kom m e er, at bestyrelsen har lid t svært
ved at fin d e ud af, hvad der har medlemm ernes Interesse. En
overgang tro ede vi, at man helst bare ville komme og sludre,
men praksis viser, at der kom m er flest til mødeaftener med ar
rangem enter, Det viser både, at der er interesse for am atørra
d io, og at man læser OZ.
P roblem et er altså, at det kan være svært at se, hvad der
spe cie lt skal satses på, VI har m asseraf Ideer, så kom frem med
nogle onsker, vi skulle gerne have endnu bedre program m er
fo r både vores egen og fo r kom m ende medlemmers skyld.
Program:
19. okto ber: Begrebet udbredelsesforhold er dels meget om 
fattend e og dels svæ rt at sætte sig Ind I ved selvstudium , hvor
fo r OZ9JB vil gennem gå de vigtigste tin g indenfor emnet. Mere
specielle tin g kan vi også kom m e ind på til sidst, hvis der er
interesse fo r det.
26. okto ber: Klubaften.
2. novem ber: Vi vil forsøge at få arrangeret et foredrag om den
sidste nye u d v ik lin g Indenfor kom m ercielt udstyr, specielt til
VHF og UHF. Desuden vil vi forsoge at få vist det sidste nye
in d e n fo r antennem oden.
9. novem ber: Klubaften.
16. novem ber: Foredrag om am atørsatellitter og deres anven
delse. Næ rmere ved opslag I klubben.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3.
Mode: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, C hristofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1EBY, Jørgen Sørrig, Gadevangen 4, 2800 Lyngby,
tlf. (02) 88 40 30.
Kass.: OZ1DOD, Bo Bjerknes, Skovbrynet 20, 2880 Bagsværd,
tlf. (02) 98 16 44.
Afd. g iro k o n to : 4 25 18 73.
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A fd eling en har a fh o ld t generalforsam ling tirsdag den 5. sep
tem ber med deltagelse af 11 ud af afdelingens Ialt 38 medlem
mer. R esultatet af valgene blev, at følgende bestyrelse straks
efter ge nera lforsa m linge n kunne konstitueres:
OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen genvalgt som form and.
OZ1BTS, Alex Poulsen valgt som næ stformand.
OZ1DOD, Bo Bjerknes valgt som kasserer.
OZ7TA genvalgt som inventarforvalter og QSL-mand.
OZ1EBY, Jørgen S ørrig valgt som sekretær.
OZ1CMJ, Erik M artinsen valgt som suppleant.
OZ3BI. B jarne Hansen genvalgt som revisor.
OZ1BWL, Frans Lorensen valgt som revisor.
På ge neralforsam lingen blev det vedtaget et forslag om at
fo rh ø je årsko n tin g e n te t til det form idab le beløb af kr. 10,- (så
kom ikke og sig. at man Ikke får noget fo r en tie r i vore dage).
Ligeledes drøftede man m uligheden fo r at æ ndre dagen for
den ug e n tlig e klubaften, hvilket der dog Ikke blev truffet
be slu tn in g om. E ndelig skal det nævnes, at bestyrelsen blev
an m ode t om, at udvide klubbens aktiviteter i den kommende
v in te r og evt. lave fæ llesarrangem enter i samarbejde med
an dre afd elinge r. Nærmere meddelelse herom vil blive givet i
opslag I afdelingen eller via Am atørnyt eller i OZ.
Vy 73 de OZ1EBY, Jørgen.

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: B rostykkevej 102, 2650 Hvidovre,
Mode: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ8RU. Rubæ k Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1AJL, John Brask Sørensen, Mågevej 46, 3,th.,
2400 København NV, tlf. (01) 29 55 16.
Postadr.: P ostbox 14, DK-2650 Hvidovre.
G iro: 6 28 29 11, E.D.R.. Hvidovre.
Endnu et vellykket arrangem ent er fu ld fo rt - besøget fra Kiel er
g o d t overstået, takket være turudvalgets medlemm er - ingen
næ vnt ingen glem t. Vore am atørvenner fra Kiel har givet udtryk
fo r tilfre d sh e d og håber på fortsat samarbejde.
Desvæ rre m åtte vi, p å g ru n d af udenlandsrejse, aflyse modet
angående radar, men det kom m er ved en senere lejlighed.

Program:
17. okto ber: Bensø P rint viser sidste nyt I byggesæ t m.m.
24. okto ber: BCI-TVI, et stort og interessant emne.
31. okto ber: Q R A -locator. Ved du nok om dette emne, ellers
skal OZ6YM nok fortæ lle dig det.
14. novem ber: A u ktion i studiekredslokalet, Claus Petersens
A llé (bag rådhuset). Nu har du Igen chancen fo r at erhverve
(sæ lge) noget g o d t grej, der kom m er m uligvis også noget knap
så godt. (10% til afdelingen). T ilm e lding senest kl. 19,00.
Vy 73 de OZ8RU, Rubæk.

I H vidovre afholdes fø lgende kurser under FOF:
H old 1087: G rundlæ ggende tekn ikkursus onsdag kl. 19,0021.35. Læ rer: OZ8QY. Pris: Kr. 1 9 0 ,-fo r 66 timer.
H old 1088: V ideregående tekn ikkursus onsdag kl. 19.0021.35. Lærer: OZ8GG. Pris: Kr. 190,- fo r 66 timer.
Du kan endnu nå at melde dig til. Henvend dig enten i afde
linge n e lle r direkte til: FOF, Hvldovrevej 137 2. sal, 2650
Hvidovre, tlf. 47 05 53.
Vy 73 de OZ1ADX.
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KØBENHAVN
C all: OZ5EDR.
K lubhus: R adioam atørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Møde: Hver m andag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6WR, Jørn Haugaard, Saven C 4, 2. sal, 2630 Tåstrup.
Tlf. (02) 52 25 68.
N æ stfm d.: OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovrevej 468, 1. sal tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Sekr.: OZ1SZ, E inar S chm elling, Æ blevej 16, 2400 NV,
tlf. (0 1 )8 7 42 41.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9 2000 F, tlf. (01)
87 49 02.
Afd. g iro k o n to : 5 05 97 55.

Jam boree on the Air.
JOTA afh oldes i w eek-enden 21.-22. oktober. KFUM-spejdernes H areskov D ivision, som vi plejer at sam arbejde med, har
reserveret plads i A rresø-centret påArrenæ s. Vi har aftalt, at vi
vil h o ld e møde med spejderne og give dem noget forhåndsin s tru k tio n . M edlem m er, der er interesseret I at deltage IJOTAarbejde t, bedes m elde sig til afdelingen.

Siden sidst.
Ved no get af et tilfæ ld e har vi fået et læ nge næret ønske o p 
fy ld t. OZ7KH s kulle fly tte og lod os »arve« masten mod, at vi
selv tog den ned og tra nsporterede den væk. - Vi retter en
hje rte lig tak, Ikke alene til OZ7KH, men også til de mange med
lem m er, de r sørgede fo r nedtagning og transport. Masten eren
20 m eter R asmussen-mast. Mange am atører har passeret ad
K lam penborgvej og beundret OZ7KH's im ponerende antenne
anlæ g - nu sidst un der italienerbesøget på Bakken.
I CW -delen af SAC kørtes 526 QSO fra OZ5EDR med OZ3QN
og 0 Z 4 0 0 som operatører.

Program:
16. okto ber: D igital-aften.
23. okto ber: O rdinæ r generalforsam ling. Se indvarslingen i OZ
septem ber.
30. okto ber: Vi forsø ge r at tilrettelæ g ge et såkaldt udgående
fo re d ra g på en in s titu tio n . Nærmere gennem opslag og i Ama
tø rnyt.
6. novem ber: A uktion . Sæ lgere bedes melde sig til OZ1CID.
13. novem ber: Foredrag. Nærmere gennem opslag og I Ama
tørnyt.
73 - p.b.v. OZ1SZ. sekr.

S.T.A. 78.
Som fortsæ ttelse af S.T.A. 78-ekspeditionen, i regi af UNICEF,
er OZ1CID, Hanne igang med at oprette en UNICEF-arbejdsgruppe, bestående af radioam atører, der vil fortsæ tte med det
arbejde fo r UNICEF, som startede sam tidig med arrangem entet
af S.T.A. 78 på Bakken. S am tidig skal der arbejdes med ekspe
d itio n e r i lighed med S.T.A. 78 i frem tiden. Sammen med
italienske radioam atører går S.T.A. 79 m uligvis til Afrika. - A r
b e jd sgru ppe n oprettes un der Københavns afdelingen. En halv
snes pe rsone r har allerede m eldt sig. Alle radioam atører, også
u d e n fo r Københavns afdelingen, der er interesseret i at være
med i dette arbejde, e lle r som b lo t vil høre mere om emnet, skal
væ re velkom ne til et møde torsdag den 9. november kl. 19,30 i
R adioam atørernes Hus, Theklavej 26.
Man er også velkom m en til at henvende sig til: OZ1CID,
H anne Nielsen, Hvidovrevej 468, 2650 Hvidovre, telefon (01)
78 44 87.
Vel mødt.
Vy 73 de OZ1CID. Hanne.
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Hoved bestyrelsesm edl.:
O Z6BL, B ent Bagger,
B regn erø dvej 151, 3460 Birkerød,
tlf. (02) 81 44 35

KREDS

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

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

Så lykkedes det e n deligt - det ser ud til, at vi får vore egne
lokaler, go dt nok lid t uden fo r Hillerød, i Borup ved Skævinge:
til gengæ ld få r vi et helt hus på ca. 150 m2 i to plan fo r os selv.
Så nu få r vi v irk e lig m ulighed fo r at udfolde os.
På nuvæ rende tid s p u n k t kan vi dog ikke oplyse mere, da vi
endnu lig g e r i fo rh a n d lin g e r med Skævinge kom m une om ud
fo rm n in g e n af lejeko ntra kt m.v.
Program:
Husk at OZ6O H kom m er den 17. okto ber kl. 20,00 og fortæ ller
om frekvenssyntese med C-mos.
På g rund af den ø je blikkelige lokalesituation er der i øje
b lik k e t ikke p lan lagt yderligere møder; men så snart de kom 
m ende aktivite te r er klar, vil m edlem m erne m odtage skriftlig
m eddelelse herom .

Generalforsam ling.
Den 19. septem ber a fh o ld t vi i H illerød Fritidshus vor ordinæ re
g e n e ra lforsa m ling med OZ6BL som dirig ent. Formanden kom i
sin be retn in g ind på vore nye lokaler og de m uligheder, der
lig g e r deri. På valg var OZ1DQJ, der var v illig til genvalg, og
OZ1CXR, der ikke ønskede at m odtage genvalg. Ny til bestyrel
sen blev valgt OZ1DQJ og OZ1CKB. Som suppleanter valgtes
OZ1CMR og OZ1CST. Til revisorposten blev OZ9FQ valgt. Efter
en del diskussio n om vore nye lokaler afsluttede dirigenten
g e nera lforsa m linge n og takkede fo r god ro og orden.
Den ny bestyrelse kon stituerer sig ved fø rst kommende
bestyrelsesm øde, og fordeling en af opgaverne vil frem gå af OZ
novem ber udgave.
\/y 73 de OZ1BLW, Poul.

M a n g le r du Q S L-kort? Så
lad os sende d ig gratis prø
ver, b ro ch u re + prisliste. Logbø ger kr. 11,40. Summ arylog og con testlog kr.
12,95 incl. m om s + porto.

JOHN HANSEN - BOGTRYK & OFFSET ApS
Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58
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H ovedbestyrelsesm edl.:
OZ8TV, Frede Larsen
Årsballevej 48, 3700 Rønne,
tlf. 03 - 99 91 77

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

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
K lubhus: »CQ«, R osenørnsallé 2, Ostermarle.
Møde: O nsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4OW, Kjeld Nielsen, Årsbal leby 34,3700 Rønne,
tlf. (03) 99 84 06.
Sekr.: OZ2QZ. Carsten Reker Hansen, Hovedgaden 41,
Nyker, 3700 Ronne. tlf. (03) 96 30 82.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Ronne,
tlf. (03) 99 91 77.
Program:
O nsdag den 25. oktober: OZ1YZ, Preben fo rtæ lle r om syvsekvens.
O nsdag den 8. novem ber: BSP P rint kom m er og viser print.
Onsdage, der ikke er næ vnt her = alm klubaften.
På gensyn i CQ.
Vy 73 de OZ1CSI, Eigil.

Program:
24. o k to b e r kl. 19,30: En aften med nyt grej. OZ9ZU, Niels fra
D ogplace kom m er og viser grej af forskellig art.
7. novem ber kl. 19,30 på Melbygården: Besøg hos Esso, hvor
OZ1DRY, Knud vil vise os nogle af de ting, som de går og er
m eget seriøse med, fo r de roder ikke med tingene. Der er t il
m e ld in g til denne aften senest den 3. november til OZ1BCY, tlf.
51 34 45 eller på 145.500.

25. novem ber.
På Læ rebo Hestehavebakken - K alundborg Vest.
OSCARNATISK?
Er du O SCAR-fanatisk, meget OSCAR-interesseret e l
ler b lo t interesseret i at vide noget om am atørsatellitter,
dette gæ lder også lytteram atører, så er det nu, du skal
krydse af i kalenderen.
OZ5KF har lovet at kom m e med sit gode hum ør og
interessante info om sa te llitte r og sate llittransm issio
ner. Her e rv irk e lig lagt op til en hyggelig og interessant
efterm id dag, fy ld t ikke med frem tidsm usik, men med
nutid.
Hvad er u p lin k? - H vorfor må satellitterne ikke b ru 
ges om onsdagen? - Hvilke frekvenser benyttes? Kom og spørg om det mest utrolige, og du skal få de
u tro lig s te svar.
Her er chancen fo r at gøre d it til at flere danske
am atører benytter satellitterne, fo r der er m asseraf stof
fo r den videbegæ rlige. A lle interesserede er velkom 
men. V ejvisning på 145.550 (el. Vejrhøj).
de best 73 OZ1BCY.

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

LOLLAND-FALSTER

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

Call: OZ1LFA.
Lokale: B ogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, B ogfinkevej 7, Kraghave,
4800 N ykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Brøderup,
4733 Tappernøje.
Kass.: OZ1DTS, Jan Poulsen. Klodskov, 4800 Nykobing Fl.
Afd. g iro k o n to : 6 25 98 55.

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

KALUNDBORG
Lokale: Kæ lderen under DSB's godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 K alundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1 Wl, Åge H ougård, Set. Olaigade 9, 4400 Kalundborg.
Sekr.: OZ9UN. Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.
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M andag den 23. o kto b e r fortsæ tter vl gennem gangen og
brugen af m inidatam aten med OZ2QF, Jørgen.
K urserne til licensen er nu go dt igang sammen med morsekursus, men hvis der er flere, der er interesseret, kan det lige
nås at begynde endnu.
Vy 73 de OZ8NZ, Ole.

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund. Rødbyvej, Nakskov.
Fmd.: OZ5GE, E rling Madsen, S tationsvej 18.
4983 Danemare, tlf. (03) 94 41 75.
Afd. po stboks nr. 111. 4900 Nakskov.
A fd. g iro ko n to : 9 29 83 98.
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NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
M ode: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ8VN, Vagn Nielsen, Åderupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ3WD, Jens Nielsen, S m idstrupvej 11,
4733 Tappernøje.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallem arksvej 48,
4700 Næstved.

Program:
19. okto ber: M oderne m odtager v / OZ5UV.
26. okto ber: Klubaften.
2. novem ber: M ekanisk arbejde. P rojektleder er udnævnt.
9. novem ber: OZ6O L fo rtæ lle r om EME på 144 MHz.
16. novem ber: BCI og T V I-problem er og eksem pler på afh jæ lp
nin g af disse v / OZ8RW.
23. novem ber: G eneralforsam ling.
30. novem ber: A uktion.
Vy 73 de OZ8JK, Jørgen.

SLAGELSE
Fredag den 8. til søndag den 10. septem ber var der u d stillin g på
G rønnegade Kasserne, og vi havde igen i år fået en plads til at
u d s tille vores grej på.
N iels og R obert startede week-enden forinden med at be
gynde antenneopsæ tningen, lave plakater og træ kke gum m i
kabler. Om tirsdagen blev der kørt grej til udstillingslokalerne,
og torsdag blev der sat antenner op. Så startede udstillingen
fredag kl. 15, og de r var straks mange mennesker, der var
nysg errig e fo r at se, hvad det var fo r noget, der foregik. Der var
også n o k at se på. Først var der to 2-m eter stationer, en TS-700
og en AP-640. De kørte på en dipol og en do bbel-hybrid quad.
Så var de r en 70 cm home made station, som kørte på en kløverbladsantenne. K lubbens RTTY kom også op at stå, og den kom
fa ktisk til at køre v irk e lig t godt. Og sidst, men ikke mindst, var
de r B illy med sit S low -scan. Det blev en succes lige fra starten.
Der blev tag et et billed e af to unge piger, og dette billede blev
så sen dt til Kiel og tilbag e igen. Der var også et par andre, der
havde m odtaget det.
Så alt i alt var det en god u d stillin g. Der var ca. 150 m enne
sker i de tre dage, og det er faktisk ikke så dårligt, når man tager
i be tra g tn in g , at det var et m eget re gnfu ld t og blæ sende vejr.
Til s lu t en bem æ rkning om m orsekursus. Der vil blive forsøgt
o p re tte t et m orsekursus på AOF-plan i septem ber/oktober
måned. Det kræ ver et m inim um på 10 tilm eldinger.
Vy 73 de OZ2WD, jens.

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

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

Hoved bestyrelsesm edl.:
O Z6MI, Per M. Andersen,
K irkegyden 4, Avnslev,
5800 Nyborg,
tlf. (09) 36 17 99

ODSHERRED
C all: OZ1O HR.
Lokale: G rundtvlgsskolen, G rundtvigsvej 12,
4500 N ykøbing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, O tto Kragh, Nordstrandsvej 14,
4500 N ykøbing S j„ tlf. (03) 41 17 11.
Sekr.: OZ1CRL, Jørgen Dudahl-Lasson, »Sklllerhuset«,
S trandhusene, 4500 N ykøbing Sj.
Kass.: OZ1AOP, Ebbe Jacobsen, Østre Lyngvej 63,
4500 N ykøbing Sj.

Kredsarrangement
De fynske a fd e lin g e r vil gerne invitere alle interesse
rede til »OLD TIMERS-DAG« lørdag den 11. november
kl. 13,30 i Glassalen på Hotel Nyborg Strand. Til kaffe
b o rd - med ledsager.
Vi mødes og snakker »gamle dage«. Gamle dage, det er
jo tiden en 15-20 år før de integrerede kredsløb blev
Indført. Det var også den tid, man Indførte lyserødt
fa n g g itte r i 409'erne, da regnede man antenner i så og
så mange bø lgelæ ngd er ind over naboskellet, hi.
K o rt sagt, vi prøver dette arrangem ent fo r jeres skyld,
og vi håber, I kom m er. - T ilm e lding til afd ellngsfo rm æ ndene inden den 1. november.
Vel mødt.
73 OZ6MI.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre M askinfabrik.
Mode: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul S chnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 R oskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jørgen K ristoffersen, Roskildevej 135,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 55 54.
Kass.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Fløng, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.
A fd eling ens postbox: 103, 4000 Roskilde.
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NYBORG
C all: OZ2NYB.
Lokale: Kæ lderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms A llé 17,
5800 N yborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg
tlf. (09)31 31 18.
Kass.- Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. g iro ko n to : 5 04 87 53.
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ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: V esterbro 90 (indgang fra Roersvej).
Mode: H vor intet andet anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ7IV, Helge Tletgen Lillevang, Lundekæ rsvej 64,
5681 B ellinge, tlf. (09) 96 19 89.
K o n tin g e n t er kr. 50,00 pr. halvår.
P e n sio n is tk o n tin g e n t er kr. 20,00 pr. halvår.

Så er afd elinge n ved at være inde i den norm ale rytme med
kluba ften hver m andag aften.
Teknisk kursus og CW kører også fo r fu ld drøn, så inden
læ nge bliv e r de r forh å b e n tlig mange nye am atører og »CWFans« på div. bånd.
Mandag den 18. septem ber havde vi et par fornøjelige tim er i
afd elinge n, idet OZ1WL, Tage fortalte og viste os en del om
dip lo m e r. Der var mange sjove diplom er, lige fra små enkle til
store »plakater« og håndtegnede, farvelagte.
OZ6MI, Per havde også s tille t sig til rådighed, og viste os en
serie spæ ndende lysbillede r med tekst fra en DX-ekspedition.
Der var mange fine bille d e r fra de små øer, hvor de stillede
deres grej op. — En tak til såvel Tage som Per.
A ngående vor lille folder, som vi sendte ud tidligere, så har
der væ ret en væ ldig po sitiv reaktion på den, så det giver jo lyst
til at fortsæ tte. — Det glæ der mig også, at man har lukket
ojnene for, at fold eren måske ikke var så »seriøs«, som den
bu rde væ re — der var jo lid t slemme »brokker« i den, men vi
håber da med tiden, at det måske kan blive et lille hyggeligt
blad at kigge i.
Også en tak til de X YL’er, der allerede har givet tilsagn om at
tage del i »rengø ring og pyntning« af vor klublokale.
Husk au ktionen m andag den 23. oktober kl. 19,30 (evt.
e ffekter bedes afleveret senest kl. 19,00).
A fd eling en med OZ1BGQ som operatør deltager i dette års
JOTA med K FU M -spejderne fra lørdag den 22. oktober. (Første
udsendelse er kl. 15,00 DNT på 3710 kHz). — Tak til Per fo r sin
hjæ lpsom hed (han har ikke glem t sin spejderånd).

A ktiviteter i november måned:
6. novem ber: K lubaften.
13. novem ber: Rævelob og ræ vemodtagere. OZ1LD, Leon fra
N yborg a fd eling kom m er denne aften og fortæ ller os lidt om
alle de »rævestreger«, de render og laver i skoven. Mød op
denne aften, måske få r du lyst til at bygge en m odtager, så du
selv kan væ re med. Det giver m otion, kondi, fris k lu ft i lungerne
— men kom selv og kig på Leon, han stru tte r af sundhed.
20. novem ber: Klubaften.
27. novem ber: OZ2QL, Ole kom m er og fo rtæ lle r lidt om sin 2080 m m o bil station. Ole påstår jo at »hjem m egjort er velgjort«,
d e rfo r fre m s tille r han selv alt sit grej. Vi er jo mange, der i
som m er hørte Ole sende fra cam pingpladsen i Italien, så det
b live r spæ ndende at se »sagen«.
Vy 73 de OZ7IV, Helge

H ovedbestyrelsesm edl.:
OZ9QQ, Kjeld Petersen.
Solvej 2, G uderup, 6430 N ordborg,
tlf. (04) 45 86 25.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
K lubhus: Den gam le brandstation, Dom kirkepladsen.
Møde: 4. onsdag i m åneden kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AKA, Svend Hansen, S ønderbro 18, 6100 Haderslev,
tlf. (04) 52 52 54.
Kass.: OZ1AJW, Carl H enning Hansen, Galsted Mark,
6541 B revtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Sekr.: OZ1DHQ, Per W ellin, Fredericiavej 30,
7000 Fredericia, tlf. (05) 94 37 91.
Afd. g iro k o n to : 7 09 84 48.
F a m ilie u d flu g te n den 23. septem ber blev desværre aflyst på
gru n d af m anglende tilslu tn in g , men hvis der er tilstræ kkelig
m ange interesserede, er vi nu igang med CW -kursus.
O nsdag den 25. o kto ber holdes klubm øde kl. 20,00, hvor vi
skal fastlæ gge vinte rens aktiviteter, mød de rfor op med dine
forslag og ideer.
Vy 73 de OZ1DHQ, Per.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: S jellerupvej 30, N ordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 N ord borg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCY, B irg e r Knudsen, Vølundsgade 13,
6400 S ønderborg.
Kass.: OZ5WV, Chresten Bonde, Turovej 17, 6430 Nordborg.
Program:
Onsdag den 18. okto ber: D -licens kursus.
Torsdag den 19. oktober: Hyggeaften. Diskussion om div.
a ktivite te r i vinterens løb.
O nsdag den 25. oktober: D-llcens.
T orsdag den 26. oktober: Klubaften.
O nsdag den 1. novem ber: D-licens.
T orsdag den 2. novem ber: Klubaften.
O nsdag den 8. novem ber: D-licens.
Torsdag den 9. novem ber: Klubaften.
O nsdag den 15. novem ber: D-llcens.
T orsdag den 16. novem ber: Månedsmøde, evt. film saften.
Vy 73 de OZ1CCY, Birger.

SØNDERBORG
Lokale: S ønderborg Teknikum .
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Fr. Christiansvej 3,
6440 A ugu stenb org , tl. (04) 47 16 85.

SVENDBORG
Lokale: Rantzausm indevej 196-198.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rollghedsvej 15,
5900 R udkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli M ichelsen, S im m erbolle Kirkevej 4,
5900 R udkø bing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: Ole Rasmussen, Ørbæ kvæ nget 1a, Svendborg,
tlf. (09) 21 60 45.
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Kass.: OZ1DYQ, Hans Henrik M ørkehøj, Pilevænget 1,
6400 S ønderborg, tlf. (04) 42 55 98.
Sekr.: OZ6AQ, Hans W erner Carlsen, Sejrsvej 94, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 21 90.
Program:
17. o k to b e r kl. 19,30: Aktive og passive filtre . OZ9SE, Svend
Erik.
31. o k to b e r kl. 19,30: Hyggemøde.
21. novem ber kl. 19,30: S vingningskredse gennem gås af
OZ4MN, Mogens.
Vy 73 de OZ6AQ, Werner.
OZ OKTOBER 1978

TØNDER

HOLSTEBRO

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

Call: OZ9HBO,
Lokale: Set. Jørgens Bakke 9, Holstebro.
Møde: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1DPQ, K ristian Handgård, Poppelallé 53,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 06 35.

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

Så har vi taget hul på vort byggeprojekt. Det blev den 80-meter
m odtager, som blev om talt i fo rrig e nr. Den kan ved æ ndring af
tre kom p o n e n te r laves om til 40- og 20-meter m odtager (SSB).
Ca. 15 er igang med dette projekt.
Fredag den 27. o kto ber kl. 19,30 kom m er OZ5FK, C. Bødtcher-H ansen og fo rtæ lle ro m am atørsatellitter og deres anven
delse. Bemæ rk, at det er en fredag aften.
M orsekursus er flytte t til tirsdage kl. 19,30.
Te knisk kursus er igang på B irkelundsskolen torsdage kl.
19,30.
Vy 73 de OZ1CFP, Poul.

HERNING
Hoved bestyrelsesm edl.:
OZ1OQ, Jo h n Meyer,
S trandvæ nget 30, Sæ dding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.

ESBJERG
C all: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skram s Gade 9, Esbjerg.
Mode: O nsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjæ rbro. Jagtvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ5O H, Ole Gram, Lodsvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 64 12.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvæ nget 30, Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: P ostboks 94, 6700 Esbjerg.
Program:
23. okto ber: Byggeaften.
24. okto ber: Kursus.
25. okto ber: OZ2ZJ foreviser de nye BSP-byggesæt.
30. okto ber: Byggeaften.
31. okto ber: Kursus.
1. novem ber: Mode.
6. novem ber: Byggeaften.
7. novem ber: Kursus.
8. novem ber: OZ1BQV arrangerer film aften.
13. novem ber: Byggeaften.
14. novem ber: Kursus.
15. novem ber: Møde.
Som det ses af det ovenstående, er både teknisk- såvel som
m orsekursus startet. Hvis du skal med, er det ved at være i
sidste ojeb lik.
Med hensyn til ræ vejagter m.v. henvises til Repeaternyt hver
tirsd a g kl. 19,00.
Vy 73 de OZ5OH, Ole.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give,
Mode: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jørn C hristiansen, Præstevænget 39,
7323 Give, tlf. (05) 73 22 38.
Sekr.: OZ1CWM, Knud Pedersen, Østre villavej 8, Givskud,
7300 Jelling , tlf. (05) 73 00 72.
Kass.: OZ1CTC, Knud T eglgård, Højmarksvej 3,7330 Brande.
OZ OKTOBER 1978

C all: OZ8H.
Lokale: B redgade 24A.
Møde: O nsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, R ødtjørnvej 30,
7400 H erning, tlf. (07) 12 71 26.
Sekr.: OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Marievej 4, Lind,
7400 H erning, tlf. (07) 12 55 91.
Kass.: OZ2DJ, Ole Damsgaard, Nyvang 10A, 7430 Ikast.
Program:
18. okto ber: D igitalte knik. Interessen fo r dette emne har vist sig
at væ re m eget stor, vi har d e rfo r besluttet jæ vn ligt at fortsæ tte
med disse aftener. Der undervises fra kl. 19,30 til 21,45. OZ1EW,
OZ2DJ og OZ6KV har tilre tte la g t undervisningen.
25. okto ber: OZ1DLY fo rtæ lle r om autostøjdæ m pning. Lyt til
E rik 1 tim e, og du ved alt om dette emne.
1. novem ber: OZ5HF ho ld er foredrag om VHF/UHF antenner,
fo re d ra g e t er ledsaget af lysbilleder.
8. novem ber: D igitalte knik fortsat.
15. novem ber: Alm. klubaften.
Kassereren har ved gennem gang af m edlem skartoteket kon
stateret, at nogle endnu ikke har betalt kon tingen t fo r 1978. Gør
det nu! Det siges, at Ole kan b li' »grov«.
Invitationen (stæ vningen) til klubfesten er udsendt og alle
forvente r, at netop d u /l møder op den 20. oktober kl. 18,00 i
Døvehuset.
Vy 73 de OZ6KV, Keld.

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsm lnde skole, Vestervig.
Møde: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Klosterm øllevej 32,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ1EDD, Kaj Kaalund, Kirkebakken 8, Villerslev,
7755 Bedsted Thy, tlf. (07) 94 62 39.
Kass.: OZ9PK, Søren Erik Nielsen, Brydbjergvej 4,
7755 Bedsted, Thy, tlf. (07) 94 51 80.
Bestyrelsen er pr. 1. septem ber æ ndret. OZ1AOH, Steen er ud
trå d t og OZ1EDD, Kaj har som suppleant overtaget jobbet som
sekretæ r.
K lubaktivite tern e er så småt kom m et igang efter ferien, men
he lt g o d te r det ikke endnu. Den 31. august var der kun form and
sam t OZ9PK til kaffebrygningen. Der er dog tegn på betydelig
be dring . 10 am atører (eksperim enterende) går Igang med
OZ2DJ's bæ rbare RX/TX synt. OZ1MD er Indkøbschef. - 2 er
gået igang med frekvenstæ llere og flere med (og uden) morse-
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attester er interesserede i HF-m odtagere. Der vil sikkert blive
lodd et en del i klubben.
Som næ vnt i a ugust Repeaternyt er OZ9REX, Thy repeateren,
startet op. In d til dato har der væ ret nogle problem er med bl.a.
H F-selvsving. En del ju s te rin g e r er foretaget, og sidst men ikke
m indst: En bedre QTH er fun det. I toppen af Falcks antenne
mast i H urup, hvilket giver en samlet højde på ca. 100 m.
Repeateren kører nu tilfre d sstille n d e bortset fra, at en del
mener, at den har fo r lid t udgangseffekt. Så prøv at beame i
re tning af H urup på R4 - 145.100/700.
Notér - Kalender!
OZ7CH, C. V. Halten h o ld e re t foredrag om HF-antenner i k lu b 
ben. Vi m indes det læ rerige foredrag om VHF-antenner fo r
g o d t et år siden. Så fat grifle n og notér: Torsdag den 23.
novem ber 1978.
K lubben åbner dørene kl. 19,00, så stil dig i kø i god tid. Tag
din radiointeresserede kam m erat med. Nabo-am atører er selv
fø lg e lig også velkom m en.
Vy 73 de OZ1EDD, Kaj.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: B ispegade skole, Ribe.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6O C, Ruben Kjæ r Meler, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ4HY, Johnny E ngkjæ r Sørensen, V.Vedstedvej 33,
6760 Ribe, tlf. (05) 44 50 72.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g.,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 13 41.
Afd. postadresse: EDR Ribe afdeling, postboks 15, 6760 Ribe.

T rods n o rdvestlig ku lin g blev field-day arrangem entet den 26.
og 27. au gust gennem ført. Et te lt blæste om kuld, men ellers var
de r ingen problem er, og vi havde et par hyggelige dage. A ntal
let af Q SO 'er var ret beskedne og forholde ne på 2 meter var
h e lle r ikke som ønsket. Der var en del besøgende af amatører
og af beboere i om rådet.
Når dette læses, er D -licens kursus fo rm e n tlig igang. Interes
serede kan nå at være med ved snarest at henvende sig til fo r
manden.
Vy 73 de OZ4HY, Johnny.

KREDS
Hovedbestyrelsesm edl
OZ4EV, O rla B. Petersen, Onsted,
8355 N y-S olbjerg, tlf. (06) 92 83 73.

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

Program:
16. okto ber: Kursus i CW kl. 19,30.
17. okto ber: Kursus i VTS kl. 19,30.
19. okto ber: Kursus i CW kl. 19,30.
23. okto ber: Kursus i CW kl. 19,30.
24. okto ber: Kursus i VTS kl. 19,30.
26. okto ber: Hermed indkaldes til ordinæ r generalforsam ling.
D agsorden ifølge vedtæ gterne. Der begyndes kl. 20,00 prc.
30. okto ber: Kursus i CW kl. 19,30.
31. okto ber: Kursus i VTS kl. 19,30.
2. novem ber: Kursus i CW kl. 19,30.
6. novem ber: Kursus i CW kl. 19,30.
7. novem ber: Kursus i VTS kl. 19,30.
9. novem ber: K lubaften kl. 19,30.
13. novem ber: Kursus i CW kl. 19,30.
14. novem ber: Kursus i VTS kl. 19,30.
16. novem ber: Kursus I CW kl. 19,30.
Vy 73 de OZ-DR 1766.

GRENA
STRUER
C all: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
M ode: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalm ar Roesen, Tårngade 19, 7600 Struer,
tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ6TI, Ole Tidem ann, Ydumsvej 5, 7620 Lemvig.
Kass.: OZ5EX, Borge H. Jensen, Anem onevej 23, 7800 Skive

ØLGOD
VHF: OZ5JYL. - HF: OZ7JYL.
Lokale: Kirkegade 11, Ølgod.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4RW, E rik Rosendahl, Solvæ nget 7, 6870 Ølgod,
tlf. (05) 24 54 25.
Sekr.: OZ1BVO, C arlo Hansen, Nymarksgade 17,
6870 Ø lgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Vestergade 11,
6960 Hvide Sande.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.
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Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Torsdag i de ulige uger.
Fmd.: OZ8KU, C harly Andersen, Nørrevangsvej 1, Rimsø,
8500 Grenå, tlf. (06) 38 74 66.

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: B orgm esterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AAY, A rne Ole Poulsen, S toregade24, Hatting,
8700 Horsens.
Kass.: OZ1BNV, V erner W inum, Oensvej 26, Hatting,
8700 Horsens.
G eneralforsam lingen den 24. august.
Ved valg til såvel bestyrelse som til form and skete der genvalg.
D.v.s. genvalgt blev til bestyrelsen Søren Hald Mikkelsen og
OZ3WB, Børge W inum og til form and OZ1AAY, Arne Ole Poul
sen.
Frem satte forslag til vedtæ gtsæ ndringer kunne Ikke go d
kendes af generalforsam lingen.
Vy 73 de OZ1AAY, Ole.
OZ OKTOBER 1978

KOLDING

SILKEBORG

Call: OZ8EDR.
Lokale: Set. Jorgens Gård, Hospltalsgade.
M ode: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Stenlev, Hegnet 4,
tlf. (05) 53 12 78.
Sekr.: OZ8ZW, G unner Eriksen, Junghansvej 131,
tlf. 53 46 23.
Kass.: OZ9DB, Karsten Kjær, Fabersvej 1,
6000 K olding.

C all: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
M ode: Hver tirsd ag kl. 19,30.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 S ilke borg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ6CY, Niels M ølgård Nielsen, Kroghsvej 9,
8600 S ilke borg, tlf. 82 05 09.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmindevej 1,
V irklu n d , 8600 S ilkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. g iro k o n to : 9 21 18 88.

G en era lforsam ling afholdes torsdag den 26. oktober kl. 20,00.
R e ttid ig indkaldelse har fu n d e t sted ved brev til medlemmerne
og ved om tale i septem ber OZ.
Torsdag den 23. novem ber håber vi på, at få en aftale i stand
om et foredrag. Reserver forelø b ig datoen.
OZ9DB, som er Instrukto r på afdelingens morsekursus, kan
glæ de sig over s to r tils lu tn in g . Kurset startede torsdag den 7.
septem ber og kører vinteren igennem hver torsdag kl. 19,00.
Vy 73 de OZ1ZN, Leif.

Program:
24. okto ber: Kursus i halvledere ved OZ6CY og OZ8YO.
31. okto ber: D em onstration af klubbens rørvoltm eter samt LCmeter.
7. novem ber: K lubaften.
14. novem ber: Kursus i halvledere ved OZ6CY og OZ8YO.
Vy 73 de OZ1AKD. Karsten.

RANDERS

VEJLE

Call. OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn. Hobrovej.
Møde: O nsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4WS, Jørgen Løkke Sørensen, Rensdyrvej 37,
8900 Randers, tlf. (06) 43 81 82.
Sekr.: OZ3PJ, Poul R. Jensen, Klintevej 8, 8900 Randers,
tlf. (06) 42 00 48.
Kass.: OZ1ATQ, Jul Dørr, Radmans Boulevard 9, 8900
Randers, tlf, (06) 43 36 03.
Afd. postadresse: P ostbox 351, 8900 Randers,
Afd. g iro k o n to nr.: 2 14 61 69.

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

Som næ vnt i OZ au gust num m eret, deltog v or lokale EDR afde
lin g i arrangem entet Randers Festuge, som afholdtes i dagene
19. til 26. august, og hvor vi var QRV på alle bånd på en stand i
Randers K u ltu rh u s i to af de næ vnte datoer, nem lig den 19. og
20. au gust. Der blev n oteret ca. 400 kontakter fordelt over sam t
lige båndarter, og hver kontakt m odtager via Q SL-central og
d ire kte postadresse et stk. speciel try k t QSL-kort. Kortene er
fo rlæ n g s t skrevet og afsendt. Ved opbygningen af ovennæ vnte
stand på Randers K ulturhus vil bestyrelsen herigennem rette
en tak til de m edlem m er, som deltog i arbejdet, og ikke m indst
til OZ7OY, der alene stod fo r det om fattende antenne-arrange
ment, og til OZ2CJ fo r lån af grej og o p s tillin g af RTTY - til
OZ8VO fo r lån af Slow S can-udstyr og til de medlemmer, som
havde s tille t deres H F/V H F/U H F -udstyr til rådighed.
Kursus.
Hver tirs d a g fra kl. 19,00 til 21,00 er der undervisning i VTS ved
OZ4CO, Ole Styhm. Kurset afholdes I vor klublokale i Det
Gam le V andtårn. T ilslu tn in g e n til dette kursus er blevet over al
fo rve n tn in g , 22 deltagere har m eldt sig, og vi benytter lejlighe
den her til at byde disse deltagere hjertelig velkom men i vor
afd eling.
M eddelelse.
B ygherrene OZ8YR, Vagn Rasmussen og OZ8VO, Harry Hougaard m eddeler, at 70 cm repeateren (Randers-repeateren) er
m o nteret og kan benyttes. Repeaterens data er følgende:
Call: OZ9REZ.
A nsvarsh.: OZ8VO. Harry Hougaard.
Sted: Det Gam le V andtårn, Hobrovej, Randers.
Kote: Ca. 100 m eter over havet.
A ntenne: R undstråle, glasfib er J-beam.
CH: RU-8.
Frekv:. 433.200/434.800 MHz.
O pkald: 1750 kHz, 2 sek.
TX o u tp u t: 5 W m /C W -ind ekering
CW kursus er ved at løbe af stabelen under ledelse af OZ1LJ
og OZ3LR. Næ rmere om tid s p u n k t på tavlen I klublokalet.
Vy 73 de OZ3PJ, Poul.
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Fest - ja, vi fø lg e r succes’en op igen fra den sidste fest, som
blev a fh o ld t på S kyttehuset i V ejle - og den var bare fin. Nu vil vi
så prøve igen lørdag den 11. novem ber kl. 19,00 med det store
ko ld e tag -selv-b ord samt små lune retter med efterfølgende
dans med levende musik. A lt dette fo r kun 35,00 kr. excl. d rik 
kevarer, og du kan tilm eld e dig til bestyrelsen senest den 5.
novem ber. A lle er velkom ne, også Horsens, K olding og Frede
ricia.
17. okto ber: K lubaften samt byggeprojekt.
24. okto ber: OZ8XW vil denne aften fortæ lle om stationsbetjening.
31. okto ber: K lubaften samt byggeprojekt.
7. novem ber: OZ1 FE vil denne aften fortæ lle om syntese.
11. novem ber: S to r fest i Skyttehuset.
14. novem ber: K lubaften samt byggeprojekt.
PS. Har du set vore nye lokaler?
Vy 73 de Leo.

VIBORG
Fmd.: OZ1CNS, Orla Nielsen, Karuphøjvej 5, Skelhøje,
8800 V iborg, tlf. (06) 66 15 36.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, N ytoft 5,8800 V iborg, tlf. (06) 62 98 03.
Kass.: OZ7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7, 8800 Viborg,
tlf. (06) 63 85 52.
Foredrag
tirsd a g den 24. o kto ber kl. 19,00 om HF og andre antenner.
Sted: H øgild gammel Skole, der ligger, når man kører fra Gran
høj ca. 3 km mod Høgild. Foredragsholder OZ6WL.
Medlem sm øde
tirsd a g den 7. novem ber kl. 20,00 i V iborg Hallen. Der vil bl.a.
blive drøftet, om der er tils lu tn in g og m ulighed fo r at starte et
m orsekursus.
Kursus.
Der blev startet et tekn isk kursus mandag den 18. septem ber kl.
19,00 på Vestre skole. Der var frem m ø dt ca. 20 kursister.
Vy 73 de OZ5LD. Leo.
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ARHUS
Call: OZ2EDR.
K lubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. g iro k o n to : 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV. Orla Petersen, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg.
tlf. (06) 92 83 73.
Sekr.: OZ1AHB, Frank Sørensen, Rosenparken 26, 8464
Galten, tlf. (06) 94 39 31.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, Gudrunsvej 24.
8220 B rabrand.
Afd. g iro k o n to : 3 09 19 29.

Program:
M andag den 16. o kto ber kl. 19,00: Kursus,
Tirsdag den 17. o kto ber kl. 20,00: Gåjagt. Træn. Risskov.
OZ1DOB/OZ8ZA.
Onsdag den 18. o kto ber kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 19. o kto ber kl. 20,00: OZ1AEF kom m er og fo rtæ l
ler alt om kabel-TV.
M andag den 23. o kto ber kl. 19,00: Kursus.
Tirsdag den 24. o kto ber kl. 20,00: Korejagt. Træn. SØ. OZ1DP/
OZ6LQ.
O nsdag den 25. o kto ber kl. 19.00: Kursus.
T orsdag den 26. o kto ber kl. 20,00: Klubaften.
Søndag den 29. o k to b e r k l. 10,00: Sabro-m ødet. Se andet sted i
bladet.
M andag den 30. o k to b e r kl. 19,00: Kursus.
Tirsdag den 31. o kto ber kl. 20,00: Gåjagt. Turn. VIII Risskov.
OZ7VP/OZ7GX.
Onsdag den 1. novem ber kl. 19,00: Kursus.
T orsdag den 2. novem ber kl. 20,00: Foredrag. Hvordan man
laver et filte r.
M andag den 6. novem ber kl. 19,00: Kursus.
Tirsdag den 7. novem ber kl. 20,00: Kørejagt. Turn. Vlfl SØ.
O Z1DOB/OZ8ZA.
O nsdag den 8. novem ber kl. 19,00: Kursus.
T orsdag den 9. novem ber kl. 20,00: Andespil.
M andag den 13. novem ber kl. 19,00: Kursus.
Tirsdag den 14. novem ber kl. 20,00: Gåjagt. Træn. Risskov.
OZ1ZD/OZ9BP.
O nsdag den 15. novem ber kl. 19,00: Kursus.
T orsdag den 16. novem ber kl. 20,00: OZ5AT og OZ1APK
kom m er og fo rtæ lle r om deres fe rie tu r til Grønland.
Vy 73 de OZ1AHB, Frank.

Hoved bestyrelsesm edl.:
OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen
R ingvejen 101. 9850 Hirtshals,
tlf. (08) 94 22 24.

KREDS

9

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: H jorringvej 64 (indkørsel fra Randersgade).
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræ ddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC. M orris Christensen, Overlæge Ottosensvej 7,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.
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Når de r ikke fo r tide n er annonce ring af større klubarrange
m enter, har dette sin helt na turlige fo rkla rin g , idet vi er engage
ret med at få vore nye klublo kaler i den tid lig e re civilforsvarsgård, indg ang fra randersgade, bragt i orden. - Vi skal bl.a.
have in sta lle re t toile t, hvilket helst skulle gøres b illig s t muligt,
h v o rfo r vi gerne selv i så stor udstræ kning, som det er m u lig t og
lo vlig t, skal læ gge arbejdskraft til.
Det egentlige klublo kale er dog i det væ sentlige istandsat,
således at der nu er åbent hver tirsdag aften kl. 20.
M od d e rfo r op og giv en hånd med, så vi så h u rtig t som
m u lig t kan få det hele i orden og kom me i sving med nogle
aktivite te r. Forslag he rtil m odtages iøvrigt gerne.
A fd e lin g e n s form an d OZ9NT, Bjarne er indtil 15. december
b o rtre jst, h v o rfo r eventuelle henvendelser til afdelingen i
næ vnte periode kan rettes til OZ1MC, M orris eller en anden af
bestyrelsens m edlemm er.
Vel m ø dt i klubben.
Vy 73 de OZ1AHP, Hugo.

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m o to rko n to r, Tinggade 2, Hadsund.
Mode: M ødeaften tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ7IH, H enning Rehné, Sjæ llandsgade 9,
9560 H adsund, tlf. (08) 57 23 42.

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: P ensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE, Peder Jeppesen, Narfesvej 8, 9800 Hjørring,
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVI, Jørn Baand, GI. Hirtshalsvej 32, V idstrup, 9800
H jø rring.
Kass.: OZ5DV, E jner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jø rring, tlf. (08) 92 74 01.
Afd. g iro k o n to : 6 23 99 27.
Tirsdag den 31. o kto b e r kl. 20,00: A uktion . - E fterårsrengøring
i g r e je t- f in d frem , hvad du ikke selv har brug for, måske er der
en anden, der med glæ de overtager det. Har du grej, som
ønskes med på auktionen, skal det afleveres senest tirsdag den
24. o k to b e r i afdelingens lokaler.
Program:
Tirsdag den 17. o kto ber kl. 20,00: Foredrag, Mosbjerg Kro.
Tirsdag den 24. oktober: Filmaften.
Lørdag den 28. okto ber: Rævejagt med start ved Tolne skov
kl. 14.
Tirsdag den 31. oktober: A uktion, se ovenfor.
Tirsdag den 7. novem ber: Klubaften.
Tirsdag den 14. novem ber: K lubaften og byggeaften.
Vy 73 de OZ1CVI, Jørn.

Vendsyssel-arrangem ent
Tirsdag den 17. o kto b e r foredrag på Mosbjerg Kro kl.
20,00. Jan S oelbjerg kom m er og fo rtæ lle r om opamp,
p ro p e rtio n e lstyrin g og tonesyntese.
Husk næste foredragsaften tirsdag den 21. november
kl. 20,00. Emne se OZ november.
3EVA - 6EVA - 9EVA.
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HOBRO
Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlbyvej 4, Hobro.
M øde: Hver m andag kl. 18,30-19,00 C W -kursus, kl. 19,00-21,00
b e gynde r-ku rsus.
Fmd.: OZ6UD, Peer Andersen, Karlbyvej 4, Karlby, 9500 Hobro,
tlf. (08) 52 02 34.
Sekr.: OZ4SU, Tage Kristensen, Engsvang 6, Sdr. Onsild,
9500 H obro, tlf. (08) 54 41 06.
Kass.: OZ6ZY, Tage Pedersen, Vester A lle 13, 9500 Hobro,
tlf. (08) 52 28 71.

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

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
K lubhus: Forchham m ersvej 11, 9000 A lborg.
Møde: O nsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ7SG, Erik Sandberg, Vibevej 2, 9575 Terndrup
tlf. (08) 33 55 23.
Sekr.: OZ2VE, Erik Biehl, D egnelodden 22, 9000 Ålborg,
tlf. 18 22 81.
Kass.: OZ5XD, Claus Lind holt, Svenstrupvej 45,
9230 S venstrup J „ tlf. (08) 19 10 96.
A fd. g iro k o n to : 5 44 47 99.
Der er ikke noget større program endnu, bortset fra at der er
k luba ften hver onsdag kl. 20,00. Vinterens aktiviteter er ikke
fa stla g t endnu - men lyt til Repeaternyt, det kan jo være, der
sker noget.
O nsdag den 13. septem ber var der generalforsam ling, hvor
de r kom tre nye i bestyrelsen. Efter tu r afgik form anden OZ7SG,
han blev dog enstem m igt genvalgt. Efter tu r afgik sekretæren
OZ1BQQ, her blev OZ2VE valgt. Efter tu r afgik to bestyrelses
m edlem m er OZ1BQU og OZ1BPR, her blev OZ1CYU og
OZ1ATW valgt. Som suppleant blev OZ5HP valgt og OZ6Q blev
v a lg t til revisor.
Som det ses af valgene bliver det nu OZ2VE, Erik, der skal
u d fo ld e sig her i spalten de næste par år.
Vy 73 de OZ1BQQ, Bent.

Fra Å lb o rg afd e lin g s TV-display RTTY-projekt.

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

GRØNLAND
JULIANEHÅB
Postadresse: P ostbox 121, 3920 Julianehåb.
Call: OX3JUL.
Fmd.: OX3ZM, Anny Rasmussen.
Sekr.: OX3AC/OZ1AUI, Ane Pedersen.
Kass.: OX3CS, Carsten Schou.
Møde: Første onsdag i måneden.
Fo reningen ud giver m ånedsbladet »OX-nyt«, der udkom m er
ca. den 20. i måneden. S tof m odtages gerne (in d til den 15. i
måneden).
OZ OKTOBER 1978
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Læsernes mening . . .
Efter gennem nogen tid at have fu lg t OZ's ru brik »Læserne
skriver«, må jeg med beklagelse konstatere, at OZ6PN vistnok
er trå d t ud over kanten af en radaktørs beføjelser. Jeg bemæ r
ker m ig, at hvis OZ6PN har en anden m ening end visse af med
lem m erne og ikke kan klare sig med saglige argum enter, forsø 
ger han is te d e ta t la tte rlig g o re fo lk . Dette tillig e i en sådan grad,
at det næ rm er sig en næ svished uden lige. At ikke alle medlem 
mer f.eks. staver ligegodt, be rettiger vel ikke redaktøren til at
gøre nar af fo lk, OZ nr. 8 1978.
I sidste nr. (9-1978) konstaterer jeg, ikke overraskende, at
redaktøren nu benytter OZ's lederspalte til sine mere eller
m ind re pe rsonlig e angreb på medlemmer. Dette hører vel
re tte lig hjem m e under »Læserne skriver«, eftersom det må
væ re OZ6PN's personlige mening, der her kom m er til udtryk.
En leder i et blad bør jo kendetegne et blads o fficie lle linie, og
den tegnes jo i OZ's tilfæ ld e af m edlem m erne og dermed af
læ serne. Det kan ikke være m eningen, at OZ6PN s personlige
m e ninge r kom m er til at frem stå som bladets o fficie lle linie, og
derved vil være m edvirkende til at farve en sags ene side efter
OZ6PN s fo rgod tbefin den de. Mon »d'H errer forslagsstillere«
iø vrig t har lejlighed til at forsvare sig mod disse angreb på
sam m e plads i OZ's leder?
Uden iø vrig t selv at have et standpunkt fo r eller imod det
aktu e lle forslag, fin d e r jeg en del af OZ6PN s op lysninger og tal
noget urelevante. At der »kun« er 45 stem m er bag forslaget, er
fo r det fø rste mere end flere af RM -m edlem m erne er valgt med.
For det andet må jeg erin dre OZ6PN om, at der ved sidste valg
ikke var 5800, men kun 1371 gyldige stemmesedler. OZ6PN s
0,8% ud g ø r nu ca. 3,3% af de stem meinteresserede, En
sa m m enlig ning hermed var jo nok mere relevant.
Hvem kender iø vrig t (bortset fra OZ6PN) stem ningen fo r et
sådant forslag, blan dt m edlemm erne. Under alle om stæ ndig
heder tilk o m m e r det ikke OZ6PN at afgøre, hvad der er gode
e lle r d å rlig e forslag, ejhe ller at ligefrem anbefale RM's e ksklutio n af fo rslagsstillere, og da slet ikke i OZ's leder. Det er i det
hele tag et ikke redaktørens opgave at forsøge at pådutte
m edlem m erne sin egen arrogante mening.
Prøv at vende vrangen indad igen, og vis dig fra din anden
side, OZ6PN. Den er forh å b e n tlig pænere! Jeg ser naturligvis
gerne et sa g lig t svar på dette indlæ g.
Vy 73 de OZ5XN.
De vattede RM'er?
Nu har hovedredaktøren sandelig g jo rt det igen - dum m et sig
m ener jeg. I septem ber num m eret af OZ benytter OZ6PN
lederen til at forarges over, at to m enige medlemm er fre m 
sæ tter fo rs la g - ja, genfrem sæ tter forslag, som ved sidste RM
blev fo rk a s te t med stort flertal, jamen hvad bilder de sig ind.
Uden at være H B ’er, R M ’er eller HR'er har de både en holdning
til og en m ening om EDR, og tilm ed en stæ dig pågåenhed - f ø j
da fo r et par københavnere.
Det dum m e består im id le rtid deri, at OZ6PN selv - sikkert
m eget mod sin v ilje - giver en god grund fo r at vende tilbag e til
ge ne ra lfo rsa m lin g e r frem fo r RM. Som skrevet står i lederen enhver kan få sine synspunkter frem ført, ja man har faktisk ret
til det - men derm ed er det også slut, fo r RM’erne er skam ikke
så vattede, at de repræ senterer et gennem snit af medlem m er
nes ønsker, næ, må vi være fri, det er skam fo lk med egne
m e ninge r og en ho ld ning .
Jeg friste s til at spørge, hvor blev det repræ sentative dem o
krati så af? Jo, helt klart, det drog til Vendsyssel, og der la 'rd e t
til, de t b li'r! RM fu n g e re r altså ikke efter hensigten, og så er det
nok rig tig t, at det ald rig kom m er til det. Hermed kan så endnu
een in d s tille s til eksklusion. Jeg klarer mig nok endda, værre er
det med EDR's dem okrati, fo r det afhæ nger ifølge OZ6PN af
fo re n in g e n s ø konom i, og den bliver jo dårligere jo flere man
eksklud ere r. Hvad er det dog fo r en gang V endelbo-æ vl!
Skal vi v irk e lig til at drage i leding mod denne nørrejyske
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pam per, e lle r tø r man håbe, at han løsriver Vendsyssel og af
egen kra ft drager til Spankuk. Der skal være rart, g o d rejse.
Medl. nr. 14926. Frits Aagesen, OZ1DNN.
Kære OZ6PN.
Der skal en hel del til, fø r jeg farer i blæ khuset - og som man
b live r æ ldre læ rer man, at det sjæ ldent betaler sig »at blande
sig« - men din »leder« i OZ septem ber 1978, hvor du harcelerer
over O Z IZ K 's og O Z IX O 's forslag til vedtæ gtsæ ndringer og
over O Z IZ K 's be grundelser derfor, har kunnet få mig ud af
busken. I dem okratiets navn.
Jeg skal her ikke på nogen måde tage s tillin g til om talte vedtæ g tsfo rsla g - og jeg kender hverken OZ1ZK eller OZ1XO men uanset forslagenes indh old og de to am atørkamm eraters
væ rd, så er der noget, der siger mig, at der i hvert tilfæ lde
p rocedu rem æ ssigt og etisk er ved at ske noget galt. - Jeg må
d e rfo r sporge dig, med onske om sna rligt svar: Repræsenterer
du i dine ledere og øvrige indlæ g i OZ vor forening EDR, eller
gå r du, som K ip lin g ville sige det, »dine egne vilde våde veje«
som redaktør?
Hvis dine m eninger og din facon er i overensstemmelse med
ånden i EDR's ledelse, behøver du ikke også at anm ode om min
e ksklusio n. Da går jeg selv.
Hvis du derim od helt »taler fo r egen regning«, må jeg belære
dig om , igen i dem okratiets navn, at:
a) EDR's m edlem m er faktisk har lov at have andre m eninger
end dine,
b) EDR’s m edlem m er har lov at have deres sæ rmening uden at
have mere end deres egen stem me bag sig,
c) de t ikke er d in opgave som redaktør at ironisere over måske
anderledes tæ nkendes måske uheldige måde at udtrykke
sig på fre m fo r at tage saglig stilling,
d) du ikke kan tilla d e dig på forhån d at dømme et forslag til
forkastelse
e) du ikke med nogen ret kan tilla d e dig at forudsige, hvor få,
e lle r mange, der vil stemme fo r dette eller h in t forslag,
f) du ikke som fo rsta n d ig redaktør kan tillade dig at gøre to
forsla g sstille re s m ening om det nuværende systems anven
d e lig hed (de mener U -anvendelighed) til et direkte angreb
på »foreningens højeste m yndighed«, der giver overvejelser
m .h.t. eksklusion af de to. Det er m ig helt u b egrib eligt, at du ikke kan se, at O Z IZ K ’s og
O Z IX O ’s fryg t lig g e r i, at vor nuvæ rende ordning med et repræ 
sentantskab i stedet fo r den gam le form med generalforsam 
lin g hen ad vejen skal lede til et autoritæ rt, aristokrati-styre af
vo r fo re n in g EDR.
E nhver har, igen i dem okratiets navn, lov at mene, som de to
fo rsla g sstille re - eller man har lov at have den stik modsatte
o pfattelse, uden at det få r personlige konsekvenser.
Din afslu tn in g sfa n fa re i lederen får mig egentlig til at forstå
de to fo rsla g sstille re s fry g t og reaktion.
lo v rig t til alm in d e lig oplysning: Dette b re ve r sendt direkte til
vor form an d OZ5RO, til andre betydende i EDR’s le d e ls e -o g
s e lvfø lg e lig til OZ1ZK og OZ1XO. B lot fo r at sikre mig, at mit
brev ikke b liver censureret til ukendelighed, eller måske ender i
en pa pirkurv.
Me(j venng hilsen (73)
4720 Ib Andreasen (OZ1IF).
Jeg har eg entlig ikke lyst til at ofre ret meget mere spalteplads
på bem æ rkning er til ovenstående læserbreve, men b lo t gøre
brevskriverne opm æ rksom på, at EDR idag styres af et repræ 
sentativ dem okrati efter et system, der giver enhver, der har
lyst, m u lig hed fo r en plads som enten form and, HB-medlem
e lle r RM. Det forudsæ tter naturligvis, at vedkommendes me
n in g e r kan vinde gehør blandt en gruppe medlemmer, der er
s to r nok til, at man kan blive valgt.
Hvis man ikke er blevet klar over sammenhængen mellem
redaktionen, OZ og EDR, er det bare æ rgeligt, men lad mig
p ointere, at hvad jeg skriver som redaktør af OZ er min egen
m ening - men jeg er solida risk med og respekterer EDR’s
højeste m yndighed, som je g synes fun gerer absolut tilfre d s
stille n d e .
OZ6PN.
OZ OKTOBER 1978

