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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR -

Det nye kontingent.

Som det vel efterhånden er gået op for de fleste, vedtog EDR’s 
repræsentantskab på mødet den 8. oktober i Odense blandt 
andet, at kontingentet for året 1979 skulle være 180 kr.

Dette beløb lyder måske af meget, men måske 90 kr. 2 gan
ge årligt eller mindre end 50 øre pr. dag lyder af mindre?

Enhver prisændring får naturligt nok de fleste til at tænke 
over, om nu ikke »varen« er blevet for dyr. -  Det skal ærligt 
indrømmes, at hvis det kun er OZ, der interesserer, er det ved 
at være et dyrt bekendtskab (15 kr. pr. nummer). Det nye kon
tingent kan vel også siges at være meget, selv for både OZ og 
QSL-formidling. Det er der i hvert fald nogle, der påstår.

Men er det dét, der er »varen«? -  Rent umiddelbart måske, 
men den egentlige »vare« er, gennem vore nationale forenin
ger, at bevare grundlaget for hele vores hobby, nemlig de til
delte frekvensbånd. Uden en stærk amatørradioforening kan 
vi ikke i længden holde fast på vore amatørbånd. -  Er dét ikke 
180 kr. værd? Så får man endda både OZ og QSL-formidling 
med oven i købet!

OZ8VL, Ole Brandt, RM.

Opkrævning af kontingent.
I henhold til EDR's vedtægter skal kontingent opkræves hel
årlig, men kan efter ansøgning opkræves halvårligt.

I forbindelse med forhøjelse af kontingentet kunne RM ikke 
vedtage at opkræve halvårlig generelt. -  En følge deraf er, at 
HB har bedt red. gøre opmærksom på, at hvis man ønsker at 
betale 2x90 kr. i stedet for 1 x180 kr., skal der snarest sendes 
besked til Grethe.

OZ6PN.

(D
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På grund af meget store indkøb har vi fået bedre priser, og det skal komme 
vore kunder tilgode. Derfor har vi nedsat alle priser på YAESU op til 10%.

YAESU MUSEN
HF Mobile Transceiver FT-7

S p e c if ic a tio n s
G E N E R A L

Frequency coverage: 80m 3.5—4.0 
MHz, 40m 7.0-7.5 MHz, 20m 14.0- 
14.5 MHz, 15m 21.0-21.5 MHz, 10m
28.5—29.0 MHz installed; any 500 kHz 
segment between 28.0 and 29.7 MHz 
available as option.
Antenna output impedance: 50 Ohms 
nominal
Frequency stability: Less than 300 Hz 
d rift from a cold start; less than 100 
Hz over a 30 minute period after 
warm-up.
Power requirements: 13.5 VDC±10%, 
117 VAC 50/60 Hz (with FP-7 or 
FP-4 power supply)

Ring e lle r skriv e fte r udførlig data.

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

T R A N S M IT T E R

Emission: LSB, USB (A3j), CW (A1) 
Input power: A1, A3j: 20 watts DC 
Carrier suppression: Better than 50 dB 
below rated output
Unwanted sideband suppression: Bet
ter than 50 dB @ 1000 Hz 
Spurious emission: Better than —40 dB 
Distortion products: Better than —31 
dB

Transmitter frequency response: 350— 
2700 Hz - 6  dB
Microphone input impedance 500
Ohms nominal

R E C E IV E R

Sensitivity: 0.5 mV fo r S/N 20 dB 
Image rejection: Better than 50 zE 
IF rejection: Better than 50 dB 
Selectivity: —6 dB: 2.4 kHz, —60 z3: 
4.0 kHz
Cross-modulation: Better the- 50 dB 
immunity at 20 kHz o ff a 20 dB -'put 
signal typical
Audio output: 3 watts @ 10% THD 
Audio output impedance: 4 Ohms

Kr. 4.185,00
DER STÅR PROFESSIONELLE FOLK BAG:

OZ1BGD OZ1DFR OZ9FD OZ1BIE OZ5BW OZ1DPL OZ6WD
JB Radio M aritim  E lektronik Kuva Communikation Rosendal E lektronik HT E lektronik Radio-Smeden Holstebro E lektronik
Kalø C ity Centret Kochsgade 24 H. Pontoppidansgade 34 Havnegade 1 Skolegade 2 Hemingvej 63
Sakskøbing 4990 7600 S truer 5000 Odense C 8000 Århus C 6300 Gråsten Gylling, 8300 Odder 7500 Holstebro
Tlf. (03) 89 21 64 Tlf. (07) 85 31 81 Tlf. (09) 14 35 90 Tlf. (06) 19 87 77 Tlf. (04) 65 09 08 Tlf. (06) 55 16 16 Tlf. (07) 42 99 66

G enera lagent OZ5JV - OZ5AB

BElAFDN ISTEDGADE 79 -1650 KØBENHAVN V TLF. 01 -31 02 73
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CW/RTTY-converter
Af OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.

Morsesignaler modtages i serieform, d.v.s. med 
prikker, streger og mellemrum efter hinanden. 
Den øjeblikkelige kombination af prikker, streger 
og mellemrum bestemmer hvilket tegn eller bog
stav, der modtages.

For at omsætte morse til klart sprog er det først 
nødvendigt at omsætte de i serieform modtagne 
signaler til en parallelkode, der kan godkendes af 
en udskrivningsenhed, det være sig en datater
minal, altså en ASCII-kode, eller en RTTY-maski- 
ne, der via en elektronisk RTTY-sender nedskri
ver de modtagne morsesignaler. -  Den conver- 
terenhed, der her beskrives, kan deles op i føl
gende dele:

1. Inputenheden, der modtager LF fra stations- 
modtageren, filtrerer signalerne for at reducere 
støj og omsætter signalerne til TTL compatibel 
høj og lav. Høj repræsenterer mark, d.v.s. prikker 
eller streger, og lav repræsenterer space, altså 
mellemrum.

2. Tællerkredsløbet, der afgør om de modtagne 
mark og space er prikker, streger, mellemrum 
mellem prikker og streger inde i tegnet, mellem
rum mellem bogstaver eller mellemrum mellem 
ord.

3. Kontrolkredsløb, der modtager output fra 
spacetælleren og afgør hvilke mellemrum, der er 
tale om, husker dem og fyrer dem af på det rigtige 
tidspunkt.

4. Hukommelse og dekodningskredsløb, der 
modtager output fra tællerkredsløbene, lagrer 
og converterer dem til den ønskede kode. (ASCII 
eller RTTY).

5. Elektronisk RTTY-sender, der omsætter de 
modtagne signaler til serie RTTY med den rigtige 
hastighed.

6. RTTY-keyboard.
Disse enheder bliver her beskrevet hver for sig, 
og de komplette diagrammer ses påfig. 1, 4 og 5. 
På fig. 2 ses et australsk forslag til opbygning, 
idet en del af artiklen er oversat fra det australske 
Amateur Radio. Fig 3 viser impulsrækkefølgen i 
kredsløbene. Da nogle af diagrammerne og teg
ningerne er anvendt direkte fra det australske 
blad. må man finde sig i den engelske tekst på 
tegningerne.

2. Inputenheden.
Denne enhed består af en forforstærker og et 
båndpasfilter, konstrueret omkring en LM3900 
quad op-amp (operator-forstærker), to NE 555

som detektorer, en 2N3565 switch og tilsidst to 
sektioner af en 7414 Hex Schmitt-trigger for 
sikre, hurtige stige- og faldetider. En LED-diode 
indikerer de modtagne signaler.

Det simpleste er nok at tage LF-signalet fra 
modtagerens højttalerudgang, men da en æn
dring af modtagerens LF-kontrol vil kræve en 
justering af converterens følsomhed, vil et udtag 
før LF-potentiometeret være at foretrække.

Den første del af LM3900 anvendes som LF- 
forstærker med et gain på 10, men såfremt der er 
mere end 200 mV LF til rådighed fra modtageren, 
er denne forstærker ikke nødvendig og udkobles.
2. og 3. del af LM3900 fungerer som et båndpas
filter med en centerfrekvens omkring 1000 Hz. 
Filteret har et Q på omkring 14 og et gain på ca. 
10. Specifikationerne gør filteret anvendeligt op 
til i hvert fald 60 WPM. De to 0,1 (iF kondensatorer 
skal være styroflex og matchet til 2-3% tol. Den 
endelige værdi er ikke så vigtig som det, at de er 
ens. Øvrige komponenter er 5% tolerance. I tabel
1 kan man se værdierne af R1 - R8 som funktion 
af gain og båndbredde.

Den første NE555 arbejder som variabel tær- 
skel-detektor, der giver et output på logisk 1 ved 
en bestemt inputspænding. Et RC-filter, bestå
ende af 56 kohm og 0,1 uF, integrerer output og 
fører det til den anden NE555, der anvendes for 
fast tærskel-detektor med hysterese. Output går 
fra 0-1, når input stiger over 1,6 V, og går tilbage 
til 0, når input går under 0,8 V. 2N3565 og 7414 
benyttes til at sikre hurtige stige- og faldetider 
samt til at tilpasse signalerne til de øvrige TTL- 
kredse.

Tællere og kontrolkredsløb.
Basis-tidsenheden af morsesignaler er prikken, 
og alle andre står i relation hertil. I perfekt morse 
er en streg = 3 prikker. Space mellem prikker og 
streger i et tegn = 1 prik, space mellem 2 tegn i et 
ord = 3 prikker, medens space mellem 2 ord = 7 
prikker.

Den øjeblikkelige tidsvariation afhænger na
turligvis af hvilken speed, der sendes med. Ved 
20 WPM er en prik ca. 60 ms lang, dobbelt så lang 
ved 10 WPM o.s.v. Så selv ved perfekt morse skal 
vi have mulighed for speedændringer, og da per
fekt morse næsten aldrig forekommer, må syste
met kunne arbejde med store tolerancer.

Tag først mark-impulserne. Hvis en 20 WPM- 
prik åbner en simpel gate med et clockinput på
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1000 Hz, bliver output for perfekt morse 1000 
Hzx60 ms = 60 impulser. Havde markimpulsen 
været en streg, havde vi fået 180 impulser på ud
gangen. Hvis impulserne, der går igennem gaten, 
sendes til en simpel binær tæller, vil antallet af 
impulser indikere, om det modtagne signal var 
en prik eller streg. Dette lille eksempel viser, at vi 
kan simplificere tingene en del ved at pille nogle 
enkelte impulser ud fra tælleren og sige, at indtil 
et bestemt binært tal er signalet en prik, og hvis 
tallet bliver højere, er det en streg. På den anden 
side har tælleren først psseret punktet, vi har 
vedtaget er en prik, er det egentlig ligegyldigt, 
hvor lang stregen er. Marksignalet var ikke en 
prik -  er tilstrækkelig information.

Nogle få praktiske punkter må ikke overses. 
For det første må marktælleren indrettes til at 
starte ved nul hver gang et nyt marksignal mod
tages. Dernæst skal tælleren arrangeres således, 
at når »det-er-ikke-en-prik-derfor-må-det-være- 
en-streg-punktet« passeres, stopper tælleren. 
Dette skal gøres for at forhindre tælleren i at køre 
igennem til nul og så begynde forfra, hvis stre
gen, der modtages, er altfor lang. Når tælleren 
fyldes op og begynder forfra, tror kredsløbet, at 
det er en prik, der modtages.

Tilsidst bør tælleren være indrettet således, at 
den ikke opfatter korte støjimpulser som prikker.

Lad os prøve at følge signalet på diagrammet: 
Marktællergaten er en sektion af 7410, det ene 
input modtager marksignalet fra inputkredslø
bet, det andet input får clocksignalet fra NE555, 
clockoscillatoren, og det tredie input brugestil at 
stoppe input til tælleren. Output fra 7410 føres til 
en binær tæller, bestående af 7493 A, B og C. 27- 
output fra tælleren (ben 11 af 7493C) er lav indtil 
127 impulser er blevet talt og høj fra og med den 
128’ impuls. Hvisdette27-outputbliverinverteret 
(i en sektion af 7402), vil output være høj fra 
0-127 impulser og derefter lav. Vi kan anvende 
dette inverterede 27 output til at åbne inputgaten 
indtil 128 impulser er modtaget. 25 og 26 output 
fra tælleren anvendes i 2 andre sektioner af 7402 
således, at der ikke er noget output på ben 1 af 
7402 ved tal mellem 0 og 31.

For en clockfrekvens på 1000 Hz og en 20 
WPM-prik sker der følgende:

/ Forkanten af marksignalet får 74124 (A) til at 
afgive en kort (3-5[is) positivgående impuls som 
resetter 7493’erne til nul.

II: Nul på ben 11 af 7493C bliver inverteret og 
muliggør åbning af 7410 gaten.

III: Marksignalet (prikken) åbner ligeledes 
7410 gaten.

IV: Tælleren tæller nu clockimpulser, men ben
I af 7402 forbliver lav indtil 31 impulser er blevet 
talt.

V: Ben 1 af 7402 går høj når 32 impulser er 
blevet talt og forbliver høj, idet der kun bliver talt 
de 60 impulser ind, der udgør prikinformationen.

VI: Det hele stopper i denne stilling, således at 
ben 1 af 7402 er høj og indikerer en prik, og da 
tælleren ikke er gået over 60, forbliver ben 11 af 
7493 (C) lav og indikerer, at marksignalet ikke var 
en streg.

For en streg (svarende til 180 clockimpulser 
ved 20 WPM og 1000 Hz clock) er processen den 
samme fra I til IV og derefter følgende: V: Ben 1 af 
7402 er høj ved 32-127 impulser. VI: Ved den 128. 
impuls går ben 11 på 7493 (C) høj. Udgangen fra 
ben 11 inverteres og lukker gaten og ben 1 af 
7402 går lav.

Fra dette punkt til slutningen af stregen, uan
set hvor lang den er, vil ben 1 af 7402 forblive lav 
og derved indikere, at der ikke var en prik og ben
I I  af 7493 (C) vil være høj, hvilket indikerer, at det 
var en streg.

Bemærk, at uden ændring af clockfrekvensen 
kan den ideelle 20 WPM-prik mere end halvere 
hastigheden (fordoble længden) op til 127 clock
impulser eller ligeved fordoble hastigheden (ca. 
halvere længden) ned til 32 clockimpulser, før 
ændringen medfører en forkert information. I 
praksis justeres clockfrekvensen til at give sikker 
udlæsning, og derefter kan det, der modtages, 
faktisk ændre sig en del både m.h.t. hastighed og 
forholdene i seive tegnene, uden dette medfører 
nogen fejl i udlæsningen.

Ved slutningen af marksignalet indikererenten 
ben 1 af 7402 en prik eller ben 11 af 7493 af 7493 
(C) en streg.

Begge output kan ikke være høje på samme tid, 
men kan derimod godt være lave samtidig, hvis 
det spacesignal, der følger efter marksignalet, er 
længere end et bogstavmellemrum. Informatio
nerne føres til D-input på 7474 prik/streghukom
melsen.

Space af alle arter repræsenteres af lav (nul) fra 
inputkredsløbet efter forforstærkeren. Dette out
put inverteres i en sektion af 7410 således, at 
spacetælleren ser spaceimpulserne som høje og 
kan behandle dem på samme måde som mark
impulserne.

De tre forskellige slags space skal nu sorteres 
ud, og vi kan her anlægge samme system som 
marktælleren. Et mellemrum inde i et tegn er én 
prik lang (eller 60 clockimpulser ved 20 WPM og 
1000 Hz clock). Mellemrum mellem 2 tegn er 3
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prikker eller 180 impulser og mellemrum mellem 
ord er 7 prikker eller 420 impulser.

Ligesom med prik/stregtælleren kan vi tage 
27-output fra den binære tæller og vedtage, at 
alle tællinger under 127 impulser er et mellem
rum i et tegn, ligesom impulser over 128 enten er 
mellemrum mellem 2 tegn eller mellemrum mel
lem ord. For at skelne mellem de 2 sidste slags 
space bruger vi det første 27-output til at gene
rere et bogstavmellemrum. Anden gang 27 bliver 
høj får vi ligeledes et bogstavmellemrum. Disse 
to impulser vil komme ved 128 og 384 impulser. 
De 384 er lidt mindre end de ideelle 420, men det 
betyder intet i praksis.

Eftersom den første tegn-spaceimpuls vil 
clocke det endelige tegn ud fra prik/stregregiste
ret (se senere), vil den anden impuls clocke et 
tomt (alle zero) register ud svarende til et ekstra 
space, og derved fremkommer mellemrummet 
mellem to tegn.

For at undgå at spacetælleren begynder forfra, 
når der modtages mellemrum mellem 2 ord, 
anvendes 29-output fra ben 12 af 7493 (F). Dette 
output inverteres og lukker 741 Ospacegaten (ved 
511 impulser). Mellemrum inde i et tegn (de 
første 127 impulser) ser man bort fra, idet disse 
impulser genereres af 74123 (C). -  Ligesom ved 
marktælleren er det nødvendigt at resette space
tælleren ved opstart af denne.

Da slutningen af mark er det samme punkt som 
start på space, kan spacetællerens resetimpuls 
anvendes til at indikere at mark-tegnet er slut og 
at det element, der er i 7474 hukommelsen kan 
overførestil prik/stregregisteret. Detteskerv.h.a. 
74123 (C)+(D) med en forsinkelse på 3-5 ^s. 
27 output (ben ^f 8 af 7493 (F)) inverteres og 
udgangen af 7400 (ben 6) vil være høj fra 0-127, 
lav fra 128-255, høj fra 256-383 og lav fra 384 
indtil tælleren stopper ved 511.

H  R3 K

—Il^MATCHED,^^
TO 5 • / .  \  i l  0-1

5K SENS. 

f î ^  5 'SK U  t-TK k-

»n s a n «

DATA STROBE 
POS.

E
74123

F

QATA 
STROBE NEG.

74.96

B

0-1±
T

7496

A

ñ T ñ

c
74123

D
r \

lo.i
T

7483

7474

H3KZ>
T fi

7493
F

_^L-

7493
E

Ü .

7493
D

„■O,

+ 5  LINKS ■ 
•  .------- »
r : ____

7402 7493
C

1 .0.1
T 5V REG 

+ i=i

<H  1K h >

74174

Ty-

H Pro* 0512-
( HARRIS)

74186
(TEXAS)

A

74123

B

NE
555

OO

..0.1HH

. 1  1 ± -  
sT =T=T

smcE

¿oT

7493
B

- J - ' EAR1H LINKS 

i

7493
A

MORSE CODE T0 ASCII CONVERTER 1?

LIN
10K

o-{TI
0 - o 'J

D"°

0

626 OZ DECEMBER 1978



Tabel 1, bàndpasfilte r.

Båndbredde 
i Hz ved
h- 3 dB Q Gain

R1
R4
R6 R2 R3 R7 R5 R8

194 5 7 8,2 k 15 k 330 Q 22 k 15 k 22 k
106 9 9 15 k 22 k 180 Q 47 k 33 k 22 k
72 14 11 22 k 33 k 120 Q 68 k 47 k 33 k
48 21 14 33 k 51 k 82 Q 100 k 68 k 51 k
41 25 15 39 k 62 k 62 Q 120 k 82 k 62 k

Centerfrekvens =  ca. 1000 Hz.
C1 = C2 = 0,1 nF polyester eller styroflex (ikke keramik) matched til 2-3%  tol.

T a be l 2

MORSE MELLEM ASCII RTTY
KODE KODE KODE KODE

Prik-register Streg-register F E D C B A Y 5 Y 4 Y 3 Y 2 Y1 Y 0 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0

A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
B 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
C 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
D 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
E 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
F 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
G 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
H 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
I 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
J 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
K 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
L 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
N 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
P 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Q 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
R 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
S 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
U 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
V 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
w 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 '  0 0 1 0 1 1
X 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Y 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
z 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
6 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
7 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
? 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
/ 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
O 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
BT 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
AS 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
KN 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
SK 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
AA 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1
AR 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A
B
C
D
E
F
G
H
1
J
K
L
M
N
0  
P 
Q 
R 
S 
T 
U
V
w
X
Y
z
0
1
2
3
4
5
6 
7

4=
►
1

SP

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 1 o ■ 1 0 0 1 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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De to ændringer fra høj til lav ved 128 og 384 
anvendes til at trigge 74123 (E), og det positivt- 
gående output anvendes til at clocke 74174 sam
tidig med at 74123 (F) trigges.

Den negativgående impuls fra 74123 (F) (ben 4) 
anvendestil at cleare prik/stregregisteret og som 
s tro b e ^^ til den følgende udskrivningsenhed.

Hukommelse og kodeconverter.
Ved slutning af hver mark står der på input af 
7474 hukommelsen enten en prikinformation 
eller en streginformation, og når markinforma
tionen er afsluttet og space startet, bliver infor
mationen clocket gennem 7474 med en impuls 
fra 74123 (C). Hvis markinformationen er en prik, 
føres den til 7496 (A), og en streg til 7496 (B). 7496 
er et 5-bits skifteregister. Når informationen er 
overført til ben 9 vil en kort clockimpuls flytte 
input en plads til venstre i registeret.

Clockimpulsen til skifteregisteret kommer fra 
74123 (D) og fyres først af efter afslutningen af 
markimpulsen og clockimpulsen til 7474.

Bemærk, at hvis høj er indført i prikregisteret, 
bliver der indført lav i stregregisteret og omvendt.

Hvis bogstav Z modtages, vil det første element 
(en streg) blive indført i stregregisteret som høj, 
medens lav bliver indført i prikregisteret. Den 
anden streg i Z virker på samme måde, og de to 
efterfølgende prikker bliver indført i prikregiste

ret som høje og i stregregisteret som lave. Når 
bogstavet er komplet, vil prikregisteret indehol
de (Qe-Qa) 00011, medens stregregisteret inde
holder 01100.

Nu indeholder de to registre en entydig 10-bits 
kode for bogstav Z. Hvis vor udskrivningsenhed 
kunne arbejde med en 10-bits kode, kunne vi 
stoppe på dette sted. Det er imidlertid temmeligt 
dyrt og upraktisk at arbejde med 10-bits koder, 
og med en snedig regnebrik7483 laver vi osene- 
bits mellemkode, derså i en 74186 PROM omsæt
tes til 8-bits ASCII eller 6-bits RTTY (se tabel 2).

Den 6-bits mellemkode overføres til 74174- 
hukommelsen. Når et tegn er komplet, kommer 
der en strobeimpuls fra 74123 (E) og 74174- 
hukommelsen indeholder således mellemkoden 
indtil det næste tegn er komplet.

Udgangen fra 74186 overførestil udskrivnings- 
enheden og(^anvendes som strobe herfor.

Elektronisk RTTY-sender.
Denne del af konstruktionen er egentlig udviklet 
til at arbejde sammen med det keyboard, der 
beskrives sidst i artiklen, men går også udmær
ket sammen med morseconverteren. blot man 
kan finde sig i manuelt at skulle skifte linie og 
vogn tilbage på RTTY-maskinen. (Nogle maski
ner skifter dog selv mekanisk linie og vogn retur, 
når en linie er fuld).

INPUT -  MARKS FOR LETTER A

MARK COUNTER CLEAR F>ULSE
(74123 A)

DOT LINE TO 7474

DASH LINE TO 7474

SPACE COUNTER INPUT

SPACE COUNTER CLEAR PULSE (74123 B)

CLOCK PULSE TO 7474 DOT/DASH STORE

(74123C)

DOT LINE TO REGISTERS/A D D ER S

DASH LINE TO REGISTERS/A D D ER S

ENTERED TO DOT REGISTER

Í> ENTERED TO DASH REGISTER

LS WS CLOCKS 74174 PROM STORE (74123E)

DATA STROBE +  (74123F)

. STROBE -  (74123F) CLEARS O U TFITS  OF REGI STERS/ADDERS

ft  ENTERED TO DOT REGISTER

X , ENTERED TO DASH REGISTER
SPACE COUNTER NHIBITED AT 512 COUNTS 
REMAINS NHIBITED UNTIL NEXT SfiACE 
ARRIVES |
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Elektronisk kan man løse problemet med en 
simpel tæller, der tæller antal strobeimpulser til 
senderen og for eks. efter 60 tegn automatisk 
sender linieskift og vogn retur via et gatesystem, 
der kobles ind mellem latch og dataselektor. 
Dette system vil medføre, at linieskift godt kan 
finde sted midt i et ord. -  Hvis man vil lave et 
perfekt system, må man have et FIFO-kredsløb 
mellem RTTY-maskine og sender, der samler et 
helt ord op og først fyrer det af, når der kommer et 
mellemrum mellem to ord (2xskift med tomt skif
teregister). Samtidig skal der være en op/ned
tæller, der afgør, om der er plads til ordet på 
linien, og hvis ikke sendes først linieskift og vogn 
retur.

Det kunne være fristende at vente med artiklen 
indtil denne enhed var færdig, men med det 
tempo jeg udviser, når jeg konstruerer nye kreds
løb, ville den øvrige del af konstruktionen være 
forældet inden jeg blev færdig. Såværs'go, ideen 
ligger til fri afbenyttelse mod offentliggørelse i 
OZ.

Tilbage til senderdelen: Fra dekoderen går det 
parallelle RTTY-signal til en latch via nogle gates 
(der samtidig kunne anvendes som omskifter
gates mellem keyboard og dekodningsenhed). 
Når strobeimpulsen ankommer bliver de 6 bits 
indført i latchen og SR-latch nr. 1 åbner via en 
maingate fra clockoscillatoren, der kører med 2 
gange det ønskede RTTY-speed. Ved at anvende 
B-, C- og D-udgangene fra tælleren 7493 og

udføre reset via en 7420, opnår man at dataselek- 
toren kun bevæger sig 71/2 trin frem pr. sekvens, 
(bevares, systemet kan godt køre med 8 step, 
men da RTTY-maskinen er indrettet til 71/2 step, 
bliver det noget hakværk!). Når de IVz impulser 
er kørt ud, bliver tæller og SR-latch resat, og 
systemet er parat til at modtage det næste tegn. 
Sålænge bit 6 ikke skifter mellem høj og lav, er 
kredsløbet omkring dioderne, SR-latch nr. 2 og 
gates mellem 74116 og dataselektor i ro og ude af 
funktion.

Hvis bit 6 skifter fra lav til høj (ved modtagelse 
af tal og tegn), sker der følgende:

/; Bit 6 inverteres i inputgaten og strobes ind i 
74116-latchen.

//. Ændringen påQ6 i 74116 (høj til lav) giveren 
positivgående impuls via diodekomplekset og 
den tilhørende inverter.

III: Den positivgående impuls bliver inverteret 
og »setter« SR-latch nr. 2. Q1-udgangen bliver 
høj og Q2-udgangen lav. Når Q2 bliver lav, afbry
des forbindelsen mellem 74116 og 74151, og 
resetgate til SR-latch nr. 1 afbrydes.

IV: Gate A-udgang bliver høj og åbner for gate 
B, og da den anden indgang via Q1 på SR-latch 
nr. 2 også er høj, bliver udgangen lav. Gate C 
bliver derfor høj og gate D lav, og indgangen på 
dataselektoren 74151 bliver derfor (2-6) 11011, 
altså et tal/tegnskift.

I/: Dette RTTY-signal køres nu ud, tælleren 
bliver resat og SR-latch nr. 2 ligeså, men da for

cx -  Blank 
IR = Irrelevant
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bindeisen fra resettil SR-latch nr. 1 er afbrudt (og 
forbindelsen forsinket med et RC-led 560 ohm og 
10 nF), kører tælleren og dataselektoren endnu 
en omgang, men denne gang er der forbindelse 
mellem 74116 og 74151, og det bliver derfor 
RTTY-tegnet, der står i 74116, der køres ud. Kon
trolkredsløbet ved SR-latch nr. 2 er afbrudt og 
parat til at reagere næste gang Q6 på 74116 
skifter. D.v.s. at tal/tegnskift eller bogstavskift 
kun sendes, når bit 6 skifter fra høj til lav eller 
omvendt.

Havde det været et skift fra tal/tegn til bogstav 
forbliver udgangen på gate B høj, men hele den 
øvrige proces gennemkøres på samme måde. W- 
udgangen fra 74151 er et inverteret RTTY-signal, 
der direkte kan styre et nøglekredsløb til RTTY- 
maskinen.

Keyboard.
Det her viste keyboard er nok ikke det simpleste, 
man kan lave, idet en diodematrix nemt kunne 
klare behovet, men med hensyn til sikkerhed 
mod fejlskrift og dobbeltskrift er det uovertruf- 
fent.

Funktionen er følgende: En clockoscillatorop- 
bygget omkring V2 7413 kører uafbrudt med en 
hastighed på omkring 4 kHz og kører alle de 
mulige kodekombinationer igennem via de to 
7493-tællere. Hvis en tast nedtrykkes og dermed 
kortslutter et kodningskryds, bliver W-udgangen 
fra 74151 høj. Dette output inverteres og gaten 
mellem clock og tæller lukker. Samtidig gene
reres en negativgående strobeimpuls med ca. 3 
ms forsinkelse. Kontaktprel er uden betydning, 
for stopper tælleren ikke første gang kombina
tionen passeres, så gør den det næste gang, ca. 
10 ms senere. Når tælleren er stoppet, står koden 
på udgangene i ca. 8 ms.

Bemærk, af udgangene skifter hele tiden og 
står kun stille i de ca. 8 ms hver gang en tast har 
været nedtrykket, så hvis keyboard ønskes an
vendt direkte, skal udgangene forsynes med 6 
gates, der styres af stroben.

Keyboard er kodet med RTTY og kommer 
egentlig ikke denne artikel om CW ved, men sy
stemet kan nemt overføres til en CW-sender, blot 
skal der her anvendes en 20-bits dataselektor, 
f.eks. 74152 i serie med 74151 og naturligvis en
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anden krydskodning, men dette skal jeg vende 
tilbage til i en senere artikel, når eksperimen
terne er overstået.

Programmering af 74186.
Diagrammet viser et kredsløb, der anvendes til 
programmering af en PROM og fremgangsmå
den er følgende:
1. Mellemkoden indsættes på de 6 adresse- 

switch. En lukket switch svarer til 1 og en åben 
svarer til 0.

2. Outputomskifteren stilles på de udgange, der 
skal programmeres høj, idet en PROM er født 
med alle udgange lav.

3. Test/program switch skiftes til program.
\ .  ProgramVrvkkontakten holdes inde i ca. 1 sek.
5. Test/program-switch skiftes til test og hvis 

programmeringen er i orden vil LED lyse. 
Denne proces gentages ved alle output, der 

skal være høje i det første ord (6 bits). Dernæst 
skiftes adresseswitchen til det næste ord, og man 
begynder forfra med at programmere. -  Proces

sen er ikke svær, men kræver absolut ro og kon- 
sentration af programmøren, idet en fejlpro
grammering ikke kan ændres. Personlig fore
trækker jeg, at bestille mine PROM færdigpro- 
grammeret, hvad der iøvrigt ikke er særlig kost
bart.

Konstruktion.
Som sædvanlig med mine konstruktioner bliver 
der kun lavet loddeøer til IC’erne på printpladen 
samt en fed plus- og minusstreg til hver IC. Den 
øvrige del af montagen foretages med loddebar 
laktråd, (hvem sælger iøvrigt denne vare, mit 
lager er ved at være brugt op?).

Der anvendes en sokkel til PROM'en for at 
kunne skifte mellem en ASCW-PROM og er\ 
RTTY-PROM, men derudover skal der ikke tages 
særlige hensyn til opbygningen.

Husk en halv snes afkoblinger på 0,1 îF mel
lem plus og minus fordelt med mild hånd hen 
over konstruktioner med TTL.

POWER! POWER!
POWER SUPPLY!!

POWER! POWER!
POWER SUPPLY!!

Vi kan ikke sælge dig »HC Ørstedsværket«, men næsten. -  
S trøm forsyninger fra 1 A til 40 A, leveres til priser, hvor alle 
kan deltage, og med fu ld t professionelle data.

F ra 2 ,5 t i l  20 am p.

m
u
m
3

m
m
ü

m
m

ü
E l

Priser på 13,5 V standardsystem incl. 20,25% moms:

2,5 amp 5 amp 10 amp 20 amp

325,90 692,65 1034,15 1238,60
Data:
Ripple ved max. strøm max. 400 uV typisk 200 uV.
Støj 1 kHz til 10 MHz mindre end 50 uV. 
Udgangsimpedans 0,005 ohm typisk 0,002 ohm. 
Foldbackstrømgrænser reststrøm 100 mA typisk 5 mA 
Load regulation 0,06%.
Line regulation 0,001% pr. V.

Spørg efter BJA print Powersupply hos din forhandler 
eller ring til os og få en sludder med OZ1AOY, Ole eller 
OZ1BGV, Klaus.

Ë 3
m
m
m
m
m
ü

m
m
o
m
u

BJA print ApS
HØJVANGSVEJ 9 
4340 TØLLØSE 
TELEFON (03) 48 53 27.
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På grund af meget store indkøb har vi fået bedre priser, og det skal komme 
vore kunder tilgode. Derfor har vi nedsat alle priser på YAESU op til 10%. 

Stationen for i morgen—her i dag. 
FM - LSB - USB - AM - CW - FSK. 
Digital og almindelig skala udlæsning. 
Indbygget Squeeze key.

YAESU MUSEN 
FT 901 DM

■ ■
%  t  X k .  *

a f  l; *
m é

NYHED FC 901
Antenne tuner FT 901 DM 
Kr. 1.485,00

FT 901 DM NYHED FV 901 DM
Scanning VFO 40 kanaler 
Kr. 3.124,00

FT 901 DM
GENERAL
Frequency range: 160m 1.8 2.0 MHz, 
80m 3.5—4.0 MHz, 40m 7 .0 -7 .5  MHz, 
20m 14 .0 -1 4 .5  MHz. 15m 2 1 .0 -2 1 .5  
MHz, 10m A 2 8 .0 -2 8 .5  MHz, 10mB
2 8 .5 -2 9 .0  MHz, lOmC 2 9 .0 -2 9 .5  
MHz. 10mD 29.5 29.9 MHz, WWV 5 
MHz ( receive o n ly )
Power requirements: AC 100 /110 /117/ 
200 /220 /234 V, 50/60 Hz, DC 13.5 V, 
negative ground
Power consumption: AC 117 V 70
watts receive (45 watts HEATER OFF) 
-3 2 0  max watts transm it, DC 13.5 V 
- 5 .0  A receive (1.1 A  HEATER OFF) 
-2 1  A max transm it 
Size: 342(W) x 154(H) x 324(D) mm 
Weight: 18 kg

Ring e lle r skriv e fte r udførlig data.

TRANSM ITTER
Emission: LSB, USB (A 3 j), AM (A3h), 
CW (A1 ), FM (F3). and FSK (F1)
PA inpu t power: A1, A 3 j-1 8 0  watts 
DC, A3h, F3, F 1 — 80 watts DC 
Carrier suppression: Better than 40 dB 
Unwanted sideband suppression: Bet 
ter than 50 dB @ 1000 Hz 
Spurious radiation: Better than 40 dB 
below rated outpu t 
Transm itter frequency response: 300 
2700 Hz (—6 dB)
3rd order d is to rtion  products: Better 
than 31 dB below rated ou tpu t 
Stab ility : Less than 300 Hz d r if t  from 
a cold start, less than 100 Hz d r if t  over 
a 30 m inute period after warm-up 
Negative feedback: 6 dB at 14 MHz 
M odulation type: A 3 j-ba lanced modu 
la tor; A 3h—am plitude m odulation of a 
low  power stage; F3-variab le  re 
actance frequency m odulation, m axi
mum deviation +5 KHz 
Antenna ou tpu t impedance: 5 0 -7 5  
Ohms unbalanced
Microphone impedance: 500—600 
Ohms (low impedance)

RECEIVER
Sensitivity: 0.25 pV fo r S/N 10 dB 
Image rejection: 1 .8-21 M H z-be tte r 
than 60 dB, 28 M H z-b e tte r than 50 
dB
IF rejection: Better than 70 dB 
Selectivity: W IDTH contro l at " 0 "
SSB - 6  dB: 2.4 KHz, - 6 0  dB. 4.0 
KHz; CW/FSK (w ith optional CW filte r 
installed) - 6  dB: 0.6 KHz, - 6 0  dB: 
1.2 KHz, AM  (w ith optional AM filte r 
installed) -6 dB: 6 KHz, -60 dB: 12 
KHz; FM 6 dB: 12 KHz, - 6 0  dB: 
24 KHz
Passband tuning: Continuous from  2.4 
KHz to 300 Hz
Cross m odulation rejection: Better 
than 80 dB im m un ity  at 20 KHz o ff 
20 dB input at 14 MHz 
Desensitization: Better than 90 dB 
im m unity  at 20 KHz o ff  20 dB input 
at 14 MHz
A udio  ou tpu t: Better than 3 watts @ 
10% THD. A ud io  ou tpu t impedance 
4 -  16 Ohms

Kr. 11.585,00

DER STÅR PR O FESSIO NELLE FO LK BAG:

OZ1BGD OZ1DFR OZ9FD OZ1BIE OZ5BW OZ1DPL OZ6WD
JB Radio M aritim  E lektronik Kuva Communikation Rosendal E lektronik HT E lektronik Radio-Smeden Holstebro Elektronik
Kalø C ity Centret Kochsgade 24 H. Pontoppidansgade 34 Havnegade 1 Skolegade 2 Herningvej 63
Sakskøbing 4990 7600 S truer 5000 Odense C 8000 Arhus C 6300 Gråsten Gylling, 8300 Odder 7500 Holstebro
Tlf. (03) 89 21 64 Tlf. (07) 85 31 81 Tlf. (09) 14 35 90 Tlf. (06) 19 87 77 Tlf. (04) 65 09 08 Tlf. (06) 55 16 16 Tlf. (07) 42 99 66

G enera lagent OZ5JV - OZ5AB

ISTEDGADE 79-1650 KØBENHAVN V -TLF. 01 -31 02 73
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Målinger på en TTL-oscillator

TTL-oscillatorer har tidligere været omtalt her i 
OZ, og det har været antydet, at sådanne ikke er 
af allerbedste kvalitet. Her er en artikel fra sven
ske amatørers medlemsblad QTC nr. 9 1978 af 
SM5MN, som har målt lid t på sådanne oscil
latorer.

Til rådighed ved målingerne var 24 krystaller i 
området 2 til 9,6 MHz, alle i AT-snit og i HC-6/U 
og HC-18/U huse, de fleste beregnet for parallel
resonans.

En indledende måling på et serieresonanskry
stal mærket 900 kHz blev en dyster optakt til 
seancen. Oscillatoren syntes at være,

- belastningsfølsom
- spændingsfølsom
- temperaturfølsom
- ustabil i almindelighed 

Belastningsafhængigheden viste sig at kunne
overvindes ved en mere fornuftig måde at til
koble buffer-gaten på, end i originalopstillingen 
(QTC nr. 6/7-78). Fig. 1 viser den modificerede 
opstilling.

) + 5v 1 4 in A

Fig. 1. A, B, C, D er gates 7400.

Ved undersøgelse af spændingsafhængighe- 
den viste krystalfrekvensen sig at være af afgø
rende betydning. Fig. 2 viser nogle repræsentati
ve målinger ved spændinger mellem 4,5 og 5,5 V 
(nominel spænding 5,0 V). Der blev prøvet med to 
forskellige 7400, resultatet var det samme. En til
svarende kurve i QST feb. 1974 for et 2,9 MHz 
krystal i samme oscillator (K6UH) er i god over
ensstemmelse med fig. 2 for 2 og 3,5 MHz xtals.

634

Fig. 2. Frekvensens afhæ ngighed af forsyningsspændingen.
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Parallel/ 
serie xtal

Xtal
nom. frq.

C1 og C2 
kortsluttet

Ved nom. 
frek.

Frekv. drift 
18-28°C

P 2000 kHz 1998,6 kHz 24 pF 0,25 PPM/°C
P 3500 « 3498,3 « 30 « —

P 4000 3997,7 « 10 « 0,37 «
S 5000 4999,7 « 220 « 0,6 «
P 8150 « 8146,3 « 30 « —

S 9000 « 8997,1 « 47 « 0,9 «
S 9500 « 9493,9 « 47 « ---

Mest tidskrævende var måling af temperatur
afhængigheden. Fig. 3 viser et udsnit af de ud
førte målinger. Et godt AT-krystal må forventes at 
ændre sin frekvens omkring 0,8 ppm/°C (ppm = 
parts per million), hvortil kommer drift på grund 
af temperaturændringer i ovrige komponenter.

Kondensatorer kan være NPO (temperatur
koefficient nul), og modstandenes indflydelse er 
normalt ubetydelig, herefter resterer 7400’en. 
Der kunne dog ikke påvises nogen indflydelse 
herfra.

Endelig er der krystallets belastningskapacitet 
C1 og C2. Denne værdi skal være den for krystal
let angivne. Kortsluttes C1 og C2, vil et 1 MHz xtal

fx. ligge 500-700 Hz for lavt i frekvens, såfremt det 
er beregnet for parallelresonans, dette er nor
malt helt uacceptabelt. Der blev prøvet en for
sølvet glimmerkondensator C2 = 47 pF, det gav 
lidt over 1 ppm drift for 9 MHz-krystallet. En 47 pF 
keramisk N750 gav 0,9 ppm drift.

Konklusion
Den viste oscillator er ikke særlig ustabil for 
spændings- og temperaturændringer, men man 
bør holde sig til frekvensområdet 1 - 4 MHz. Den 
kan sagtens svinge højere, men det er jo ikke 
spørgsmålet om den svinger, men hvordan den 
gør det.

Gode 
tilbud fra 
Aarhus

Kunstantenne
DL.10 
10 W 
150 MHz

Kr. 59,95

Gitterdykmeter 
1,5-250 MHz

LDM-815
Trans-

d ipper

Kr. 553,15

SWR-METER
FSI-6

3-150 MHz 
watt-m eter 
10/100 W 
Kr. 529,10

SWR-METER FSI 5

Kr. 203,25

MINI FREKVENSTÆLLER

MFC-5
M iniatur - F requenz -  Zähler für Funkbetrieb und sonstige 
Serv ice -M essungen im Bere ich 2 kH z b is  50 MHz, um- 
scha ltbar au f Em pfangs-Frequenzm essungen be i Funk
geräten (455 kH z-ZF) durch Anschluß an den Oszillator, 
helle 5ste llige 8-m m -LED -Anze ige, rot, mit 12 oder 5 V = 
Versorgung. Ü berw achung des e ingebauten 10 MHz M eß
quarzes durch spezielle 99.545-A nze ige.

Frequenzbereich 2 kH z-50 MHz 
Eingangsspannung 50 m V-20 Veff.

1 M i.' 20 pF
5 V - o d e r  12 V “ , ca. 165 mA 
9,5x8,5x2,5 cm

Eingangsimpedanz
Stromversorgung
Abmessungen

Kr. 631,35

SWR
METER

FSI-3 
(1 kW)
3-150 MHz 
Kr. 163,55

Antenneomskifter

« S 3
/ M

K r. 85,40

Glædelig
jul

Godt
nytår!
OZ2LM
OZ7PZ

Miniature mikrofon

m. forstæ rker 
30-20.000 MHz
+/-T- 2 dB
0,6 mV

Kr. 38,50

Lavpasfilter

Kr. 54,10

Dynamisk mikrofon
TW -205 A 
m /fo rs tæ rk e r
(15 dB ) 600 n 
200-7000 Hz

Kr. 252,50
TW -205 B 
S a m m e uden 
fo rs tæ rk e r

Kr. 204,50

Keramisk m. kompressor
TW-232

300 -  5000 Hz 
50 m V /;ib a r/1  kHz 

4,5 ki j  
0 - 3 0  dB 
9-V-Batterie 
115 x  12 5x  200 mm

Kr. 429,25
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STORT UDVALG I HUNDESTED
Yaesu FT 227 T (Memorizer) m/ alle frekvenser i 5 kHz-afstand.

YAESU MUSEN

2 m t ra n s c e iv e r t i l  b ile n  og  h je m m e t. FM -1  og  10 
W . -  1 2 .0 -1 4 .0  VDC.
In d b y g g e t re p e a te ro p k a ld s to n e .
F re k v e n s u d læ s n in g  i d ig ita lta l.
In d b y g g e t » h u ko m m e lse «  fo r  1 fre kve n s .
E n h v e r a fs ta n d  m e lle m  TX og  RX kan in d ko d e s .
Fast + 6 0 0  k H z /-6 0 0  kH z e fte r behov.
Høj m o d ta g e fø ls o m h e d /p e r fe k t m o d u la tio n .
Le ve res  m / m o b ilb e s la g , s ta n d b o jle  og  m ik ro fo n  
Kr. 3.185,00 in c l. m om s.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Vi h a r  o g så  p å  la g e r:

K e n w o o d  TS  700 S, VH F - F M /U S B /L S B /C W /A M  
12 V D C  - 220 V AC  - 10 W  ........................  6.375,00

Y aesu  F T 225, V H F -F M /U S B /L S B /C W , 1 2 V D C - 
20 V A C  - 1 -2 5  W  .......................................... 7.700,00

lø v r ig t fø re s  a lle  IC O M -p ro d u k te r.

Fra brugthylden:
D ra ke  T R 4  m /p o w e r  o g  h ø j t ta le r .......... 4.200,00
D ra ke  TR  4C  (som  ny) m ed p o w e r og
h ø jt ta le r  ...........................................................  5.900,00
D ra ke  T 4 + R 4  m. p o w e r og  h ø jt ta le r  ... 4.600,00 
A s tro  200 HF 5 b å nd , 200 W  m /d ig ita l 6.200,00
IC O M  V H F  IC 245 E, F M /U S B /C W .......  3.995,00
K e n w o o d  TS  2200G X  m /8  sæ t X -ta ls  +
N iC A  ................................................................... 1.800.00
K e n w o o d  HF m o d t. 1 -3 0  M Hz (som  ny) 1.995,00 
K e n w o o d  TS 520 H F 5 bå nd  (som  ny) 4.800,00 
S ta n d a rd  146 V H F b æ rb a r m /5  sæ t X-
ta ls  +  N IC A .....................................................  1.595,00
G ru n d ig  S a te ll it  2000 m / U S B /L S B /F M  2.000,00 
L o re n z  R TTY +  TTU  m / s tr im m e l TX og
p e r fo ra to r  .......................................................  4.800,00
-  sæ lg e s  m ed  30 da g e s  g a ra n ti o g  8 dages om - 
b y tn in g s re t t il nyt.

Power supplies i p ro fe s s io n e l ud fø re lse :

2 ,5 A  .................................................................... 355,00
4.0 A  .................................................................... 395,00
5 .0  A  .................................................................... 495,00

10.0 A .................................................................... 600,00
20 .0 A ................................................................  1.245,00

A lt i a n te n n e r og  ro to re r. 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

OBS:
F o rre tn in g s lo k a le t e r åben t, nå r d e t passer DIG 
sa m t TO RSD AG  kl. 10 ,00-17,00 

FREDAG kl. 10 ,00-19,00 
LØ RDAG  kl. 8 ,30 -13 ,00  

Å ben  m e lle m  ju l og  ny tå r.
T e le fo n e n  b e tje n e s  he le  dagen  ugen  igennem .

73 de  O Z9ZU , N ils .

RADIOKOMMUNIKATION
Nørregade 39 - 3390 Hundested - (Postbox 35) 
P ostgirokonto: 8 06 95 22 
Te le fon (03) 33 90 80
O ffentlig biltelefon 0021-311260
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Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6, 8600 Silkeborg

Tema for den indeklemte:
Kompositioner over en flagstang.
Det gennemgående træk i de nu over 125 hen
vendelser på mindre end 2 år jeg har modtaget 
som EDR’s »konsulent i antenne-problemer« er 
den markante mangel på plads vedkommende 
amatører lider under.

For der skal simpelthen være et »luftrum« om
kring antennen; der bør som bekendt helst være
1 hel bølgelængdes afstand hen til en hvilken 
som helst genstand der kan tænkes at have den 
mindste indflydelse på en antennes elektriske 
data. Dette er givetvis aldrig opnåeligt f.eks. på 
80 meter, ja selv på 20 meter kan det knibe geval
digt med at komme det acceptable minimum af - 
lad os sige - en halv bølgelængdes afstand fra 
f.eks. »jord«. Og hvad er »jord« i denne forbin
delse? Det er ikke bare det vi har under os, men i 
høj grad huse, tage, el-ledninger, garager, o. I. 
Kort sagt alt der er mere eller mindre ledende - og 
her er skifer og skiferstøvholdige tage de rene 
HF-ædere, alt er med til at danne vor »HF-jord«.

Derfor er højde og afstand det primære for en 
god senderantenne.

Har du mulighed for at sætte din antenne op i 
lad os sige 10 m højde over den jord vi går på, 
men bliver den derved mere eller mindre parallel 
med en zink-tagrende eller nedløbsrør i en 2-3 m 
afstand, så er din antenne allerede på vej til at 
blive ødelagt, hvis du skal arbejde på lavere fre
kvenser end 28 MHz! Og allerværst bliver det når 
pågældende tagrende kan »indeholde« en halv 
bølgelængde på den pågældende frekvens, hvor 
du søger at forvalte dine sparsomme watt på den 
mest hensigtsmæssige måde.

Omgivelserne er med andre ord i allerhøjeste 
grad medvirkende til at bestemme din antennes 
effektivitet: Dens frie udstråling! De elektriske 
data, som ødelægges, hvis en antenne ikke er 
1/2-1/1 bølgelængde fri af omgivelserne er 1) 
antennens resonans, 2) Antennens udstrålings- 
diagram og 3) antennens impedans. Herfra er 1) 
det allervigtigste, og det kan ikke understreges 
tydligt nok: At en antenne er i resonans på ar- 
bejdsfrekvensen er den første og største betin
gelse for en god antenne.

Har du nogensinde tænkt over at en antenne er 
at ligne med en svingningskreds? Ja, for det er en 
antenne nemlig! Du ved hvor nødvendigt der er at 
bringe et HF-trins kreds »på plads« (= på fre
kvens), når du skal trække et svagt signal ind på 
din modtager! Eller hvor meget det betyder, hvis 
blot eet trin i MF'en ikke er justeret: Signalerne 
er mærkbart svagere end hvis kredsen -  og an
tennen -  er i resonans! -  Den simpleste og hur
tigste og tilstrækkelig nøjagtige metode til at 
konstatere om ens antenne er »på frekvensen«, 
er at gå ud med et dyk-meter, man i forvejen har 
checket frekvensmæssigt med stationsmodtage- 
ren. Coax-kablet erstattes - for det er jo ikke 
kablets resonans der skal måles - med en enkelt 1 
vinding spole (for ikke at indføre et for stort L 
under målingen) og så »dykke« sig ind på fre
kvensen. Sørg endelig for at antennens ender - 
hvis det er en trådantenne - er delvis ophalede i 
sine lige høje master.(dvs. symmetrisk kapacitet 
til omgivelserne) eller at din beamantenne (frem
stillet af aluminiumsrør) - beamer skråt eller lige 
op, dvs. i retninger hvorfra refleks tilbage i an-

Fig. 1. En W3DZZ på en 12 m flagstang.
»T« er traps (spærrekredse) og med værdierne 8,3 nH parallelt 
med 60 pF  v il angive længdemål give resonans på 80, 40, 20 og
10 m.

Bemæ rk ikke på 15 m, og det vandrette stykke skal være 
kortere end 6,7 m. Den rette længde findes ved a t »dykke« til 
ønsket frekvens ved baiun og skære af.
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tennen er ude af billedet. Du kan til nød have 
beamantennen liggende på fræstiger ell. lign. i et 
par meters højde over jorden, måske på skrå med 
reflektoren lavest. Arbejd allerhelst på taget af et 
udhus ell. lign. af træ.Og som sagt under ingen 
omstændigheder »beam« ind i huse, master, o.l. 
Du får i så fald en hel anden og kedeligt højere 
resonansfrekvens, når antennen kommer op på 
plads. Ved den anførte metode med træstiger og 
et par m frihøjde forskydes frekvensen måske 1-2 
% ved at hæveen tre-element Yagi til 14 MHz op i 
12-15 m masthøjde, hvilken netop kan accepte
res.

Antennens udstrålingsdiagram, er altid en kom
bination af antennens egne »data« og omgivel
sernes indflydelse, og her er det værste eksempel
- rent effektivitetsmæssigt set - de så populære 
En-mastede dipoler. Dvs. en mast i midten og 
enderne af dipolen nede i 1-2 m højde over 
jorden. Muligvis er masten af ledende materiale 
og befinder sig midt i HF-feltet under alle om
stændigheder og vil derfor »fortære«, grundet 
strømvarme-tab, en kendelig del HF (afhængigt 
af oxyderede samlinger, m.m.) mastens HF-reso- 
nans og re-radiere - i kombination med anten
nens egentlige udstrålingsdiagram, en fuldstæn
digt ukontrollabel udstråling, der, grundet an
tennens mangelfulde højde over jord, f.eks. på 80 
m båndet vil være aldeles højvinklet: Altså en 
decideret indenrigs-antenne uden retningsvirk- 
ning (en »kuglesprøjte«) og uegnet til seriøst DX- 
arbejde. Til gengæld stor risiko for vagabonde
rende HF-strømme i naboens TV og stereofor
stærker! Ligesom en groundplane-antenne med 
et ufuldstændigt jord-plan: Du skal i sidstnævnte 
tilfælde op på mindst 15 stkr. 1/4-bølge radialer 
førdu kommer op på siden afen lodret dipol mht.

effektiviteten. Og husk altid at føre coax-kablet 
mindst en 1/4-bølgelængde vinkelret ud fra an
tennetråden. Hvis ikke dette overholdes ødelæg
ges og formindskes udstrålingen måleligt i visse 
retninger. Og glem ikke en Balun i overgangen 
fra den symmetriske antenne-top til det usym
metriske coax-kabel.

Antennens fødeimpedans (og for en dipols ved
kommendeer det lig med antennens udstrålings- 
modstand) er grundet de under punkt 2 nævnte 
forhold en næsten lige så ubestemmelig faktor 
som udstrålingen.

De altid så attråværdige 50 ohm renf (dvs. uden 
forekomst af L og C) opnår man kun ved reso
nansfrekvensen og kun i »frit rum«. I »vores« 
praktiske amatør-verden existerer 70 ohms-an
tenner ikke: Vil forekomme i en uendelig tynd 1/2 
bølge dipol i snesevis af bølgelængders afstand 
fra omgivelser! En uendelig tynd tråd har vi lidt 
svært ved at arbejde med og vi befinder os uhyre 
tæt ved jorden ! Specielt på 80 m kan vi let komme 
ud for at impedansen i en vandret dipol ved 
resonans og i en højde af ca. 10-12 m udviser et 
sted mellem 10 og i gunstigste fald 25 ohm. 
Derfor har vel 95 % af antenner på dette bånd 
uomtvisteligt stående bølger på feederen. dette 
kan der rettes op på ad flere veje, bl.a. ved at an
bringe dipolen lodret.

Udstrålingen fra en 1/2-bølge dipol sker som 
bekendt hele dipolen rundt (360°) vinkelret på 
tråden og i trådens udstrækning forekommer 
rundt regnet en udstråling på 1 % af hvad der 
udgår vinkelret. Derfor vil omgivelsernes, og for 
en lodret monteret dipols vedkommende, jor
dens tilbagestråling af den udsendte HF være af 
langt ringere betydning på antennens karakte
ristiske data: Dens fødeimpedans, end ved en 
vandret antenne.

Fig. 2. En fo rkorte t d ipo l til 80 m-båndet.
»S" er spoler. Vedr. data se marts OZ 1977 eller bestil spole- 
datahefte hos OZ1AYY, Nakskov.
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Ydermere vil hovedparten af udstråling fra en 
lodret dipol derfor ramme de HF-reflekterende 
ionosfæriske lag i ganske betydelig større af
stand fra senderen end ved brugen af en »sim
pel« vandret dipol, og for os, der ikke har plads 
eller mulighed økonomisk for 3-4 elementede 
Yagier eller 2-3 elementede Quad’s er en lodret 
polariseret (dvs. det plan hvori den elektriske 
komposant bevæger sig) et skridt på vejen til at få 
en bedre DX-antenne. Dette gælder specielt på 7 
og 3,5 MHz. Det er et spørgsmål om jordover
fladens absorbering og er afhængig af den ud
sendte frekvens. Fra 14 til 28 MHz er der tilsyne
ladende ingen forskel, mens der på VHF og UHF 
opnås mindst jorddæmpning med vandret pola
riseret udstråling.

Kort sagt: En antenne - f. eks. en W3DZZ - som 
man har fået rigtig godt ødelagt ved kun at have 
den oppe i 10-12 m højde, i en stålmast og med 
enderne nede ved zinktagrenderne eller i 1 m 
højde overjord og med nedføring - af »praktiske« 
grunde næsten parallel med det ene ben af an
tennen - kan reddes ved at hænge den lodret. 
Dog vil jeg skynde mig at tilføje, at herved bliver 
antennen dårligere til OZ-kontakter: Der bliver 
mindre højvinkel-udstråling og første reflektere
de går ned udenfor Danmark. Den får med andre 
ord en større »skipdistance« og bliver meget 
bedre egnet til DX-jagt på de lave frekvenser. Det 
velkendte fænomen med vandrette W3DZZ'er 
problem mht. standbølgeforhold, der aldrig kan 
blive tilstrækkelig lavt (mindre end 3:1 er vist 
temmelig sjældent på 80 m) og kun kan blive helt 
lavt, når man »skærer coax-kablets længde til« 
(1/2 bølgelængde gange 0,66 gange N) betyder 
netop, at man ikke har ca. 50 ohm i fødepunktet. 
Dette kommer man ud over ved at anbringe 
antennen lodret - på en træmast, og så viser det 
sig, at SWR-tallene er nogenlunde lige lave på 
alle bånd.

Indrømmet: Det skal være en meget høj træ
mast og sammenholdt med at »man osse gerne 
vil kontakte OZ’erne fremover«, så sættes anten
nen simpelthen på skrå. Antennen er i forvejen en 
kompromis-løsning, men dette »kompromis« 
forbedrer dog kun antennens elektriske data.

Det afgørende for enhver antenne, er at den del
der bærer den største strøm er uforkortet og an
bragt højst oppe. Det er strømmen »der sætter 
skub i elektronerne« ikke spændingen. Derfor 
har enderne af en 1/2 -bølge-dipol på dette punkt 
ikke den store betydning for antennen, og kan 
»puttes lidt af vejen«. De skal dog være der, for de 
er med til at bestemme antennens resonans - og 
danner bl.a. det C, som indgår i svingnings- 
kredsen = antennen.

Utallige gange har jeg derfor kunne tilråde 
brugen af en ganske almindelig flagstang, også 
til en W3DZZ-antenne, og den vedføjede figur 
viser hvordan. Resultatet bliver - udover et bedre 
SWR-tal - en forøget udstråling på de højere 
frekvenser i retningen til den side der er lavest, 
mens der ved lavere frekvenser ikke er en så ud
præget retningsvirkning. Generelt set bliver ud
strålingen ved alle frekvenser fladere - og rækker 
derved længere - end ved vandret montering. 
Enderne af W3DZZ’en føres henholdsvis i et par 
m højde vandret hen, f.eks. over et hegn for ikke 
at være i vejen, og skråt ned »væk fra« eller vin
kelret ud til siden i forhold til midten af antennen. 
En flagstang påen 9-12 m højde kan gøre det.

Ønskes kun et bånd, f.eks. 80 m, kan den i 
marts OZ 1977 side 119 beskrevne forkortede 
dipol sidde fuldt udstrakt fra toppen af flagstan
gen og til et punkt ca. 2,5 m over jorden i bag
haven.

En fuld størrelse dipol til 40 m båndet kan også 
få plads på samme flagstang, f.eks. vinkelret på 
80 m-dipolen, og de overragende ender føres 
henholdsvis vandret ud og skråt ned. løvrigt er 7

Fig. 3. En d ipo l t i l  40 m. Uforkortet, men »foldet« (aldrig under 
90°J. Vandret de l afpasses in d til resonans i bånd.
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MHz-båndet ganske fortrinligt til indenrigsk tra
fik i dagtimerne, bedre signalstyrke og absolut 
bedre signal/støjforhold end 80 m-båndet. Prøv 
at bruge det noget mere, ikke bare af den grund, 
men også for at benytte vore exclusive amatør
bånd fuldt ud. Vi havde tidligere 200-300 kHz dér 
og idag kun 100 kHz, men hvorfor afgive dem til 
BC-stationerne ved at opgive det på forhånd, ved 
ikke at benytte det meget oftere? Forøvrigt kan 
en 7 MHz antenne også gå i resonans på 21 MHz, 
med kun en lille forøgelse af fødeimpedansen 
tilfølge, SWR-tallet vil sandsynligvis blive bedre. 
Impedansen er givetvis ikke helt oppe på 50 ohm 
på 7 MHz, men bliver det nærmere ved 21 MHz.

Pas på nedføringen: Skal som sagt vinkelret ud 
fra antennens midte og med fordel hæftes til flag
stangen et passende stykke oppe, før den går 
ned i jorden, så er den af vejen med samt dens 
eventuelle rester af HF på coax-skærmen, der 
derved har mindre risiko for at gå ind i naboens 
TV, hvis man ikke har en balun i antennen.

På 14, 21 og 28 MHz er der så rigelig plads på 
en flagstang til en såkaldt »One Lambda Loop«. 
Den har været beskrevet i aug. OZ 1977 side 382 
til 14 MHz-båndet, og er let at »dividere ned« til 
de to højere bånd. Kort beskrevet er det egentlig
2 dipoler over hinanden fødet i fase, således at 
den for en enkelt dipols karakteristiske udstrå
ling lige op og lige ned, bliver tvunget ud i 
vandret plan, et gain på ca. 3 dB i to retninger, 
vinkelret på trådens plan. Betegnelsen »loop« 
fortæller, at de to dipoler er koblet sammen i 
enderne og danner en ubrudt sløjfe på én bølge
længde. Dette er nok den mest simple og dog 
mest effektive DX-antenne til billige penge, man 
kan udføre på ca. 1 times tid.

En 15 og 10 m One Lambda Loop eller en 20 og 
15 m Loop kan til nød køre samme feeder, men 
det frarådes af resonansmæssige grunde (inter- 
action trådene imellem) at have en 20 og 10 m i 
denne udformning på den samme feeder.

Antennetråd til de her nævnte konstruktioner 
kan med fordel være 0,8-1,5 mm0 lakeret trans
formertråd. Brug ikke den almindelige snoede 
antennetråd, idet der inden mange måneder er 
gået vil være dannet et både synligt og overfor HF 
i hvertfald over 14 MHz dæmpende irret lag: 
HF’en skal jo løbe på overfladen, og jo højere 
frekvens desto mindre indtrængningsdybde, 
derfor skal overfladen altid være ren. Dette opnås 
ved det lakerede lag, som ingen indflydelse har 
på HF’en, mens derimod den gammeldags sno
ede antennetråd ikke bare irrer, men efter et års 
forløb muligvis (afhængig af ophængningsste- 
dets luftforurening) optræder som en hel masse 
fra hinanden isolerede tråde, hvilket betyder 
yderligere tab af vore relativt beskedne watter.

Naturligvis kan man ikke forvente at udkon
kurrere vore heldige kolleger, som har plads og 
mulighed for 20-30 m høje master eller har 
økonomisk mulighed og faciliteter til at bygge 
selv/samle en »top performance« beam-antenne. 
Vi arbejder med elektromagnetiske svingninger 
og dermed en af os kontrolleret naturkraft, og er 
som følge deraf underlagt de love, der gælder for 
disse. Det gælder så for os efter bedste evne at 
forvalte vore kundskaber og vore watter på bed
ste måde. Det er nu ikke altid at effektivitet er det 
alt afgørende for en antenne, men i høj grad dens 
placering. Det viser sig af og til, at en amatør selv 
med en relativt enkel antenne gør sig bedre i nær 
konkurrence med en stor antennekonstruktion. 
Forklaringen ligger i positionen: En simpel an
tenne i »vandhøjde« eller få km fra saltvand viser 
sig at være bedre end en større antenne på et 
højhus, hvor HF’en møder en række »fælder« i 
form at et totalt »bulet HF-plan«, der re-reflek- 
terer og ødelægger det ønskede »flade« udstrå- 
lingsdiagram. Byområder og meget tæt villakvar
ter er decideret dårlige til vandrette antenner i for 
lav højde over hustagenes jord, det kan ofte gå 
bedre med lodrette antenner på HF end vand
rette. Men husk at gøre som OZ1CRH i Næstved,

Fig. 4. En -O ne  Lambda Loop« til 20 m-båndet.
Se aug. OZ 1977. Flagstang kan være så lav som 9 m.
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Fig. 5. Et » lu ftb illede - a f en 12 m mast med en W3DZZ og en 
One Lambda Loop. Kombineres de nævnte antenner skal de 
monteres v inkelret på hinanden.

der har 64 jordplanstråde under sin 3 bånds GP 
på et fladt tag. Den blev flere S-grader bedre end 
en W3DZZ vandret i ca. 5 m højde over taget 
samme sted.

Dette lille tema over antennemuligheder i en 
flagstang er derfor først og fremmest henvendt til 
parcelhusboere eller indehavere af kolonihaver, 
hvor der af den ene eller den anden grund er be
grænsninger, men næppe overfor en flagstang. 
Generelt må det siges, at der aldrig kan findes 
noget bedre end en god høj antennemast plus en 
god HF-lokation. Men for den »lille mand« er 
flagstangen dog en realiserbar løsning.

70 cm STORNO 
CQL 661 og CQM 69-50

ZODIAC COMMUNICATIONS ApS har netop 
leveret et nyt 2 m VHF system til Amager Taxi, 
der før kørte UHF.

SIKKEN ET HELD FOR DIG!!!

Nu kan du nemlig købe de gamle UHF statio
ner, der er med 50 kHz afstand, til yderst for
delagtige priser.

CQM 69-50 kr. 300,00 
CQL 661 kr. 1000,00

Incl. moms.

Så er der også dem, der slår sig sammen, og 
kører en tur »ind til byen« for at redde sig 
nogle billige UHF-stationer i ZODIAC Centret. 
Her yder vi en rabat ved samkøb på 5% ved 5 
stk. og 10% på 10 stk. og derover.

Kom så hurtigt du kan, før de bedste er væk!

/ A m  COMMUNICATIONS

Åboulevarden 13 - 1960 København V 
Tlf. (01) 35 73 73
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DEBAT
QRPp-spalte?
Da der synes at være stigende interesse for lav
effekt sendere her i Danmark (QRP eller QRPp- 
trafik) er det måske på tide at denne side af radio
amatørvirksomheden tages op og kommer ind 
under mere organiserede former.

Men hvad er QRPp-trafik? Ja, dette kan define
res på flere forskellige måder. I USA er kriteriet et 
senderoutput på 5 W og derunder, mens man i 
Europa regner med 5 W tilført effekt til PA- 
trinnet. Tales der om QRP-trafik, forholder det 
sig således, at i USA regner man med at en 
station, der sender med 100 W og derunder er en 
QRP-station. Derfor vil alle danske B-amatører 
være QRP-stationer. Men her i Europa har vi ikke 
nogen klar definition af QRP-begrebet. Jeg vil i 
det følgende alene holde mig til QRPp-stationer 
og -trafik.

Uanset om man er tilhænger af input eller 
output ved bestemmelse af om en station er en 
QRPp-station eller ej, er forskellen ikke så stor 
(input er dog lettere at måle med simple midler). 
Udfordringen ved QRPp-trafik ligger i, at ikke alle 
(snarere de færreste) QSO’er er »telefonsamta
ler«. Der kræves en god operationsteknik, stor 
tålmodighed, nøje kendskab til udbredelsesfor
hold, antenneforhold etc. for at kunne opnå et 
resultat, det være sig et DXCC-QRPp diplom (ud
givet af CQ-magazine) eller deltagelse i en test 
med speciel QRPp-afdeling. Men kommer for
bindelsen igennem (til Japan eller USA), så er 
glæden desto større, når den er tagt hjem på 5 
W’s input. -  En anden fordel ved QRPp er, at 
udstyret er forholdsvis billigt, især hvis det drejer 
sig om CW-QRPp. En modtager med tilhørende 
5-W sender kan bygges for ca. 200 kr. -  En tredie 
ting der må nævnes er, at det simple QRPp- 
udstyr vejer lidt og kan medtages overalt. QRPp- 
trafikervelegnettil Portabel-og Field-dayopera
tioner. Min egen QRPp-station vejer alt incl. 5 kg 
og har sin faste plads i en gammel sportstaske. 
En CW-QRPp-station ville kunne være i en skul
dertaske.

Disse få ord angående QRPp har måske rørt 
ved noget hos nogle af læserne. Andre er måske 
allerede angrebet af den sygdom, der noget fejl
agtigt hedder QRPip (hos mig er det kronisk). Til 
dem der er angrebne eller måske blot interesse
rede, vil jeg foreslå, at vi begynder at udveksle 
erfaringer og gør os gældende blandt de venlige,

men ofte overdøvende QRO-medamatører (tak 
fordi I ta’r hovedtelefonerne på kære QRO-med- 
amatører, når I hører os i QRM’en).

Formen hvorunder dette skal ske, tænker jeg 
mig skal være i form af en spalte her i OZ og ved 
udsendelse af et QRPp-lnfo efter behov (dog 
mindst 1 gang hvert kvartal) og endelig (eventu
elt) ved dannelse af en QRPp-klub for Danmark 
(eller hele Skandinavien).

Men først må QRPp'erne i kontakt med hinan
den, og jeg foreslår, at interesserede sender et 
par ord til undertegnede, så kan det første QRPp- 
lnfo sendes retur med bl.a. liste over interessere
de. Hvad det første nummer ellers skal indeholde 
kunne fremgå af de ønsker, der måtte komme. -  
Derfor, er interessen der, så skriv. En frankeret 
svarkuvert vil være velset!

Best 73 vy de OZ1AYY, Niels-Erik Hartmann.
Box 63, 4900 Nakskov.

Nogle oplysninger angående QRPp.
Frekvenser: Opkaldsfrekvenser for CW-QRPp- 
trafik er følgende: 3540 - 7040 - 14065 - 21040 - 
28040. Lyt på disse frekvenser, men kald også 
selv en gang imellem. Hvis alle lytter, kommer der 
ikke QSO igang. Med hensyn til SSB-opkalds- 
frekvenser er der ikke nogen internationalt aner
kendte, men jeg vil for Danmark (Skandinavien) 
foreslå følgende: 3630 - 7060 - 14130 - 21130 - 
28130. Andre og sandsynligvis mere relevante 
forslag modtages.

QFtP-klubber: I USA:1 QRP AR International, 
W8JKB. I England: SPRAT(Small Power Amateur 
RadioTransmission), G4GVW. Erdernogleaf jer, 
der har kendskab til andre klubber så skriv.

QRPp-diplomer: WAS-QRPp WAC-QRPp og 
KM/W (kilomiles pr. watt) skriv til WA8CNN. 
N2AA har bl.a. kørt 200 lande med en Argonaut 
505, så helt umuligt kan det ikke være. Antennen 
var (er) en 3 element Yagi i 6 m højde til 10 meter! 
DXCC-QRPp 5 W og DXCC-Miliwatt (1 W) udgi
ves af CQ-Magazine.

QRPp-stationer: Argonaut 505 og 509, TEN- 
TEC PM2, Heathkit HW7 og HW8 er alle QRPp- 
stationer, der kan købes færdige eller som kit. 
Adskillige radioamatørtidsskrifter har haft artik
ler om QRPp-stationer, ikke mindst OZ og CQ- 
Magazine, men det vil føre for vidt at komme med 
en liste her og nu. Den kunne måske komme i det 
første QRPp-lnfo.
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SENO transfersymbolserie 2007
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2007-serien er et meget a lsidig t program til prin t-, fo r
p lader etc. Arkene indeholder lige og runde skalaer, 
symboler, ta l- og bogstaver incl. g ræ ske -og  a lte r ind
byrdes tilpasset i størrelse.
Kom binationsm ulighederne er enormt store, selv fo r 
helt specielle ønsker, f.eks. med streger fra 2006- 
serien. -  SENO-symbolarkene er i absolut top-kvalitet 
med fremragende klæbeevne, fuldstæ ndig fri fo r rev
nedannelse, med stor slidstyrke selv uden lakering, og 
er velegnet både direkte eller til repro-oplæ g i 1:1. -  
A lle ark i 2007-serien har formatet 95x255 mm og er 
forsynet med beskyttelsesblad og leveres i praktiske 
plastposer med dansk brugsanvisning og oversigt over 
alle SENO-symboler.

2007 F 50 s-sort eller w-hvid indeholder runde skalaer 
med forske llige diametre.

2007 F 55 s -sort eller w -hvid  indeholder lineære skalaer 
-  længden kan tilpasses, gængse symboler til opmærk- 
ning af tils lu tn in ger/s tik  m.m., samt græske bogstaver 
svarende til seriens 3 skriftark.

2007 F 15 s /w  -  2007 F 20 s /w  -  2007 F 25 s er tal og
bogstavark, indeholder også æ - ø - å. -  Skrifthøjde 1,5 - 
2,0 og 2,5 mm.
Pris pr. ark kr. 12,95 incl. 20’/4% moms - excl. porto.
Vejl. udsalg.
Opgiv bestillingsnum m er samt s-sort eller w-hvid.

Fås hos din sædvanlige løsdels-forhandler.

Generalagent f. Skandinavien
Glædelig ju l og godt nytår 
ønskes sf

Kapleve j 29 - 2830 Virum 0 Z3FN -LA1QO
Tlf. (02) 85 52 74
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NYT&NOTERlRedaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen, 
Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.

Vi bringer en efterlysning.
De stjæler med arme og ben. -  Vi ser jævnligt 
efterlysninger af amatorgrej i OZ, og i Sverige er 
det åbenbart ikke bedre.

En af danske radioamatørers gode venner, 
SM6EBM, Björn Garman, er blvet frastjålet sin 
IC22 FM station nr. 5000. Stationen er udrustet 
med 11 kanaler.

Skulle nogen komme i forbindelse med den 
station, bedes vedkommende henvende sig til 
Jorgen Badstue, OZ9JB, Lindevang 27, 2660 
Brøndby Strand, tlf. (02) 54 34 30.

Det er sørgeligt, at tiderne er sådan, at enkelte 
personer glemmer at bruge indersiden af hove
det, og blot tager, hvad de måtte ønske. Vi kom
mer kun dette uvæsen til livs ved at stå sammen 
og opklare så mange af disse forbrydelser som 
muligt og slå hårdt ned på gerningsmændene.

Jeg ser frem til et par ord fra en eller anden, 
som ved noget om omtalte station.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

SENO-transfersymbolserien 2005 - 2006 - 2007 
fra Lautronic.
Ved fremkomsten af de nye typer SENO-transfer- 
symboler indeholder det nu et alsidigt og prak
tisk program i print og forpladesymboler. Serien 
dækker meget mere end de i praksis forekom
mende muligheder, idet symbolerne kan kombi
neres individuelt til opnåelse af specielle ønsker. 
Transfersymbolerne kan anvendestil alleformål: 
Direkte på printpladen, til repro-oplæg i 1:1 eller 
på forplader. Alle symboler er garanteret ætse- 
sikre med en udpræget konturskarphed i alle 
sure ætsevædsker indtil 60° C. Symbolerne sid
der på arbejdsvenlige og praktiske formater med 
påsat beskyttelsesblad, som skåner arkene mod 
snavs og beskadigelser. Anvendt på forplader 
har symbolerne en meget stor slidstyrke, selv 
uden lakering.

De nye symboler er pakket enkeltvis i en prak
tisk plastpose vedlagt en illustreret vejledning. 
Udsalgsprisen pr. ark, 95x255 mm, forventes at 
blive kr. 12,95 incl. 201A% moms.

2005-serien: Denne velkendte og meget benyt
tede serie er udvidet med et ark, der indeholder 
samtlige symboler i rækken 20005V02-V40. Det

nye ark har typebetegnelsen 2005V180og har det 
nye format 95x255 mm.

2006-serien er en nytænkning indenfor lednin
ger på printplader. Med dette system undgås helt 
eller delvis afbrudte printbaner, der ikke har 
kunnet fastholdes ordentlig p.g.a. »materiale
overskud« indvendigt i bøjningen, hvor så ætse- 
vædsken har frit spil. Ved dette system, som Lau
tronic har kaldt »pølse-metoden», kan man frit 
ændre sin ledningsretning lidt eller meget for 
hver »pølse« og nemt opnå afrundede hjørner -  
sml. fx med en cykelkæde! Ligeudløbende print
baner laves ganske enkelt ved at overføre hver- 
anden »pølse« fra arket og derefter forskyde og 
fylde mellemrummet ud. Også på forplader kan 
»pølserne« bruges, fx til punkteret indramning af 
sammenhørende betjeninger -  en elegant løs
ning. Alle arkene i 2006-serien har formatet 
95x255 mm.

n  i  r i ' i ' i

SENO 2006. L 10.

N
c
t J
V J

✓

SENO 2007, F 50.

2007-serien består dels af tal- og bogstavark 
og dels af ark med skalaer -  runde og lineære i 
forskellige størrelser. Skriftarkene findes i stør
relsen 1,5 - 2,0 - 2,5 mm bogstaver i både hvid og 
sort -  2,5 mm dog kun i sort.

Arkene med skalaer er nok de mest spænden
de. Her er der stillet et ubegrænset antal kombi
nationsmuligheder til rådighed for amatører så
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vel som professionelle. De runde skalaer kan 
laves med forskellige diametre, og ved nærmere 
studium af arkene konstateres det hurtigt at fan
tasi og opfindsomhed frit kan udfoldes på for
pladen. Arket med lineære skalaer indeholder 
også forskellige almene symboler - pick-up, højt
taler, antenne, hovedtelefon etc., samt græske 
bogstaver i skrifthøjde svarende til 2007F-se- 
riens. Alle ark (format 95x255 mm) leveres både i 
hvid og sort.

OZ6PN.

144 MHz OZ-OX.
OZ8YP skriver, at han under en længere QSO 
med det nye OX call 0X30L, Ole i Mestersvig, fik 
oplysninger om, at han er meget interesseret i 
forsøg over lang tid på 2 meter både FM og SSB 
samt via satellit. Under store åbninger på 2 meter 
samt dagligt lytter Ole efter reflex-spejlinger og 
andre mulige og umulige måder at opnå QSO, 
den første OX-OZ.

Oles rig er en IC211E, Ringo og 4x20 elm. 
beam. -  Da det nu er mørketid på Grønland, 
kommer der først senere billeder af antenne
o.s.v. -  0X30L er QRV på 145,500 og 145,675 
næsten døgnet rundt.

Brugergruppe af datateknik.
De sidste måneder har BJA-print annonceret i OZ 
efter interesserede læsere og deltagere i en 
dansk brugergruppe af datateknik.

Al begyndelse er svær, og det er endnu ikke 
lykkedes at samle tilstrækkelig mange deltagere 
for at få det økonomiske underlag i orden. -  Du 
kan endnu nå at tilmelde dig og dermed være 
med til at skabe noget datateknik på dansk, 
således alle os med beskedne engelskkundska
ber også kan være med i denne spændende ver
den.

Er det ikke en opgave for OZ, vil en og anden 
måske spørge? Jeg tror det ikke. Vi vil måske hen 
ad vejen kunne bringe små nyttige tips og kon
struktioner, men at oprette en afdeling for data
teknik vil nok være at gå udenfor OZ's og EDR’s 
rammer.

OZ6PN.

D anske  o g  u d e n la n d s k e  b ø g e r fo r  ra d io a m a tø re n .

a /s  Ahrent Flensborg
aJL &  Boghandel: tlf. 03-61 00 11 

4100 Ringsted
H å n d b ø g e r - L o g b o g e r - O Z s a m le b in d  - P re fix k o rt
I

Room for Rent.

If you want to carry payloads into space, 
come see McDonnell Douglas.

U ntil now, few  scien tists an d  industries could 
tap th e w eightless en viro n m en t o f  sp ace  for 
in vestigative research  and  m anufacturing .
C o st w as just to o  great. B ut Sh u ttle  is changing 
all that.

N A S A  has nam ed M cD o n n ell D ouglas 
p ay lo ad  in teg ration  c o n tra c to r  fo r  Spacelab  
flights o n  Sh uttle .

W e h ave a lso  com m ercia lly  developed  a 
propu lsion  system  called  PA M  fo r  p ayloads 
w hich  require bo o st to  h igh er o rb it fro m  the 
S h u ttle . T h is  m eans, on  a sp ace-av ailab le  basis, 
w e can  put y o u r satellites, research  and m anu
fa ctu rin g  p ro jec ts  o n to  th e Sh u ttle , and  w ith

onnell Douglas.
ou r P ay lo ad  A ssist M od ules, in to  space, w here 
you  w ant them .

W hat d o  you  w an t to  do? G ro w  ultra-pure 
cry sta ls?  D evelo p  new  life -sav ing  drugs? 
C on d u ct m ateria ls research ? T h e  possibilities 
a re  as lim itless as sp ace  itself.

If  sp ace  holds p rom ise  fo r  yo u , con tact 
M cD o n n ell D o uglas now . W e h ave th e people, 
the technology, th e system s, and the experience 
to  get you  there. C o n ta c t: M . J . Sch m itt, A 3-110 , 
M cD o n n ell D o uglas A stro n au tics  Com pany, 
H untington  B each , C A  92647. Telephone:
(714 ) 896 -5043 .

M C D O *

EQUAL OPPORTU N PROFESSIONAL CAREERS S

Hver mand sin OSCAR -  hvorfor ikke -  alle 
(næsten da!) har jo i forvejen sin egen repeater på 
overfladen.

*

Silent Key
OZ7TL

Det var med sorg, vi modtog meddelelsen om 
Thode Jensens død. Han var meget aktiv udadtil. 
Vor afdeling blev i sin tid startet op hjemme hos 
ham og Ilse. Han var i flere år formand for afde
lingen, og hen har været medlem af EDR's repræ
sentantskab. Han var meget kendt på HF og i de 
sidste år også på 2 meter bl.a. fra sin nye motor
båd.-D erforvil vi altid huske Thode i afdelingen. 

Æret være hans minde.
EDR, Næstved afdeling.
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NORAD --------  08-96 01 881 1  V  1 l r l L /  9800 Hjorring

MMA 28 e r en  ny  10 m e te r fo r fo rs tæ rk e r  m ed 2 u a fh æ n g ig e  u d g a n g e  fo r  h e n h o ld sv is  30 dB  o g  20 dB  fo r 
s tæ rk n in g . B å n d b re d d e  e r 2 M H z, s to jta l 1 ,8 d B , fo rb ru g  20 m A ved 12 V. V e le g n e t i fo rb in d e ls e  m ed O scar. 
P ris  in c l.  m o m s  kr. 230,00.

MMC 28/144 c o n v e rte r  fra  10 m e te r t i l 2 m e te r -  sæ rde les  ve le g n e t t i l O scar, o v e rflø d ig g ø r en sep a ra t HF- 
m o d ta g e r! D æ kke r 2 8 -3 0  M H z m ed g a in  15 d B  og  s to jta l 1,8 dB . B ru g e r 50 m A  ved 12 V.
P ris  in c l. m o m s  kr. 340,00.
V æ lg  M ic ro w a v e  M o d u le s  som  tu s in d e r a f e u ro p æ iske , a m e rika n ske  og ja p a n ske  V H F /U H F -a m a tø re r, så få r
du  k v a lite t ! .. . . . . . .  , . . . . .Rigtig glædelig yul og godt nytar til alle. 
Rekvirer datablade og prisliste over MM modulerne. Vy 73 OZ4SX Svend

MML 144/100
Så k o m  d e t læ n g e  ve n te d e  P A -tr in  t i l 2 -m e te r. 
M M L  14 4 /1 0 0  e r lin e æ rt o g  g ive r ty p is k  100 W  ud fo r  
10 W  in d . D et ha r a lle  d e  f in e  da ta  fra  70 -cm  PA- 
t r in e t, b l. a. S W R -S h u td o w n , O ve rload  og  reverse 
p o la r ite ts -b e s k y tte ls e , 4  ly s d io d e r på f ro n t  v ise r s ta 
tu s  i P A -tr in . F o rb ru g  ved 12,5 V e r 12 A.
P ris  in c l.  m o m s  kr. 2195,-.

FDK t i l STÆ RKE pr i se r

KUN 
HOS

O u t p u t  l - l o  W a t t  
S -R F  m e t e r  
2 3  k a n a l ' s 
P r i o t e t  a f  2 k a n a l  s 
T i l s l u t n i n g  l ' o r  VFOO u t p u t  l - l o  W a t t  

S - R F - D IC  m e t e r  
k k a n a l s  s c a n n e r

k a n a l ' s  + k  s c a n  
R IT  k o n t r o l  
T i l s l u t n i n g  f o r  VFO 
1 7 5 o  H z  t o n e o p k a l d

K O N TA N T: K R . 1 . 9 9 5 , 0 0  
i n k l . 1 . k a n a l  
K R . 2 . 9 9 5 , o o  
inkl. 12 kanaler

K O N TA N T:

K O N TA N T: K R . 1 . 4 9 5 . 0 0  
i n k l . l  k a n a l  

K O N TA N T: K R . 2 . 3 9 5 , 0 0  
inkl. 12 kanaler

MIMAX RADIO
N orreb rogade  226 2200 K obenhavn N.
Tlf. 01-83 14 11 ■ G iro  9 1 3 6 0 8 8
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ARRL DX C om petition 1978.
PHONE:
Allband

Highband

CW:
Allband:

H ighband:

OZ5KF
OZ5EV
OZ5VT
OZ6RT
OZ2BM
OZ1BAN
OZ1ZO
OZ1AP
OZ8T
OZ7BW
OZ9O I
OZ2NK
Grønland:
OX3ZM

OZ1LO
OZ1W
OZ7BW
OZ1AIK
OZ1EE
OZ5WQ
Grønland:
OX3OA
OX3AB
OX3RA
OZ1VY
OZ7YL
OZ6XR
OZ8ND
OZ1DQX
OZ1BII
OZ1DYU
OZ8E
OZ5DP
OZ9OI
OZ6DT

Points
3.316.776

879.264
1.320

571.428
138.996

17.250
10.500
7.254
7.224
1.887

561
75

342.720

1.743.021
220.896
161.640
161.214
149.112
106.959

1.518.783
1.312.179

510.531
356.103
228.600

92.928
38.610
30.720
15.120
15.120 
5.346 
2.970

528
10.800

OSO
4892
1704

36 
1332
468
115
140
93
86
37 
17
5

2653

2653
624
449
554
456
353

2333
2339
1057
981
600
484
195
256
120
82
99
45
22
90

Mult.
226
172

13
143
99
50
25
26 
28
17 
11
5

119

219
118
120 
97

109
101

217
187
161
121
127
64
66
40
42
59
18 
22

8
40Lowband:

Checklog: OZ4VK.
Vi ønsker OZ5KF med den flo tte placering som nr. 1 i Europa 

og nr. 5 W orld.

Fransk con tes t 1978.
CW: Points OSO
OZ4HW 10.948 76
OZ9PP 9.898 65
OZ9OI 2.400 32
OZ1NM 637 15
OZ8E 702 18
OZ1BII 540 15
Phone:
OZ7DX 2.112 32
OZ2NK 126 7
OZ4RP 10 1
OY1A 396 13

Checklog: OZ4VK.

Ju le tes ten  1978.
Så er det atter tiden, hvor EDR har fornøjelsen at indbyde til 
årets sidste test. Reglerne er uforandrede fra sidste år, bortset 
‘ ra at vi nu benytter samme serie-numre som i andre tester, 
anså 3-cifrede fra 001.

Juletesten foregår som sædvanlig 2. juledag den 26. decem- 
c-er med følgende testperioder:
'e le fo n i: Kl. 08,30-09,30 DNT. -  Kl. 15,15-16,15.

Telegrafi: Kl. 09,45-10,45. -  Kl. 16,30-17,30.
Testen afholdes kun på 80 meter i følgende frekvensområder: 
Telefoni: 3600-3700 kHz.
Telegrafi: 3550-3600 kHz.

Foruden de sædvanlige te le foni- og telegrafiklasser findes 
der en fo r afdelingssendere og en fo r lytteramatører.

Der udveksles de sædvanlige kodegrupper: RS(T) +  nr. fra 
001. -  Der tillades kun 1 QSO med hver station i hver periode.

Hver rig tig  afsendt og modtaget kodegruppe giver 1 point. 
En kom plet QSO giver således 2 points.

I klassen fo r lytteramatører kan deltage DR-amatører samt 
andre EDR-medlemmer, der ikke er licenserede. Det gælder 
om at aflytte flest mulige QSO'er og nedskrive de af begge sta
tioner afgivne kodegrupper.

Loggene skal indeholde følgende oplysninger: Tid -C a ll -  
A fsendt kodegruppe -  Modtaget kodegruppe samt en rubrik 
fo r contestmanagers beregninger.

For oven på loggen skal anføres deltagers call, navn og 
adresse samt stationsbeskrivelse.

Afdelingssendere skal anvende det call, der er tilde lt afdelin
gen. På loggen anføres, hvem der har betjent stationen.

De fem bedste placeringer i hver klasse modtager diplom. -  
Desuden ekstrapræ mier t il de 3 bedste på CW og phone.

Logs skal sendes til: EDR’s Contestmanager, Leif Ottosen, 
OZ1LO, Bankevejen 12, Køng, 4750 Lundby, med sidste post- 
stem plingsdato den 4. januar 1979.

Hermed er b lo t tilbage at ønske alle rubrikkens læsere en 
god ju l og et godt nytår samt en god juletest.

NRAU-testen 1979.
SSA er denne gang arranger af det nye års første test.

Tider: Phone: Lørdag den 6. januar kl. 12,00-15,00 GMT. - 
Søndag den 7. januar kl. 10,30-13,30 GMT. -  CW: Lørdag den 6 
januar kl. 15,30-18,30 GMT. -  Søndag den 7. januar kl. 7,00 
10,00 GMT.

Frekvenser: CW: 3510-3580 kHz og 7010-7040 kHz. -  Phone: 
3600-3740 kHz og 7040-7090 kHz.

Opkald: NRAU de .. .(eget kaldesignal).
Klasser: Klasse A: CW. -  Klasse B: Phone. -  Klasse C: CW + 

Phone (uoffic ie l).
Kodegrupper: Der udveksles RS(T) efterfu lg t af QSO-nr. fra 

001 +  en valgfri bogstavgruppe, der består af 5 bogstaver. 
F.eks. CW: 599001 Radio. -  Phone: 59001 Radio. Bogstaverne 
Å, Æ og 0  må ikke benyttes.
Under efterfø lgende QSO sendes den sidst modtagne bogstav
gruppe videre. Dersom man ikke har fået en gruppe OK, sendes 
den sidste rig tig  modtagne gruppe. -  Der anvendes separate 
num m erserier fo r CW og Phone. Derimod skifter man ikke 
serie, når man skifter bånd eller periode.

P ointberegning : Kun en CW og Phone-QSO med hver station 
på hvert bånd i hver periode. Hver rigtig afsendt og modtaget 
kodegruppe giver 1 po in t for QSO med eget land og 3 p o in ts fo r 
QSO med de øvrige nordiske lande. Hver QSO kan således max. 
give 2 respektive 6 points. Deltagere, som har haft QSO med en 
station, der ikke har indsendt log, godskrives 1 respektive 3 
points, dersom denne station findes i m indst 5 andre deltager
logs.

Landskampen: Summen af deltagernes CW og Phone-points 
sammenlæ gges landsvis og danner grundlag for placeringen.

Ind iv idue lle  vindere: Individuelle vindere kåres i både klasse 
A og B.

Præ mier: Det sejrende lands forening modtager en vandre
pokal og de 5 bedste i hver klasse i hvert land m odtager specielt 
NRAU-diplom.

Logs: Logs skrives på sædvanlig A4-format på højkant og 
skal indeholde følgende rubrikker: Dato - tid  (GMT) - bånd -
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station kontaktet - kodegruppe afsendt - kodegruppe modta
g e t- p o in ts .-A nve nd  separate logblade fo r CW og Phone, men 
skriv alle QSO'er i kronolog isk rækkefolge uanset bånd. An
vend blokbogstaver til ordet.

Øvrige bestemmelser: M ultioperator-stationer må ikke de l
tage. K lubsta tioner må derfor kun betjenes af en operatør, og 
dennes kaldesignal skal anføres i loggen. -  Hver deltager skal 
underskrive en erklæ ring af standardtype eller med følgende 
form u lering : »Hermed bekræfter jeg .. .på ære og samvittig
hed, at jeg har deltaget i NRAU-testen i overensstemmelse med 
dens regler, og at min station er kørt og betjent efter de regler, 
som min licens foreskriver. -  .. .Underskrift.«
Arrangøren har ret til at kontrollere, at reglerne er fulgt.

Indsendelsesfrist: Logs skal være poststemplet senest den 
31. januar 1979 og sendes til: SSA Contest Manager, Lars 
M ohlin, SMØGMG, Granbacksv. 15, S-170 10 Ekero, Sverige.

For at skærpe Interessen fo r denne test har EDR Indstiftet en 
vandrepokal til den bedste danske station både på CW og 
Phone.

YU 80 m CW DX Contest.
YU DX C lub afholder denne test fo r at stimulere aktiviteten på 
80 m CW. Testen starter den 13. januar kl. 20 GMT og slutter 14. 
januar kl. 21 GMT.

Klasser: S ingle- og m ultioperator.
Kodegrupper: RST +  nr. fra 001.
S coring : QSO med eget land 1 point, med andre lande i Euro

pa 2 points, med andre kontinenter 5 points. QSO med YU- 
sta tioner 10 points. Kun 1 QSO med hver station.

M ultip lie r: Hvert DXCC-land og hvert YU-prefix.
Samlet score: Summen af QSO-points m ultip liceres med 

summen af m ultip liers.
Logs: Logblade og sammentælllngsblad sendes senest 1. 

marts 1979 til: YU D X C Iubo fS R J, P.O. Box48, 11001 Belgra- 
de, Yugoslavia.

Se indbyde lsen  til SSKD under CW-Hjørnet. 

C ontestka lender.

December:
26.: Juletest CW og Phone.

Januar:
6.-7.: NRAU CW og Phone.
13.-14.: YU 80 m CW.
27.-28.: Fransk CW.

Februar:
24.-25.: Fransk Phone.

Marts:
3.-4.: ARRL Phone.
17.-18.: ARRL CW.
24.-25.: CQ WPX Phone. OZ1LO.

A ktiv ite ts te s ten  novem ber 1978.
CW. Points

1. OZ1BII (7x79) 553
2. OZ7GI (6x81) 486
3. OZ1AIK (6x80) 480
4. OZ5MN (6x76), 456
5. OZ8VL (6x74)' 444
6. OZ6YJ (6x66) 396
7. OZ1EEH (6x64) 384

OZ1CCB (6x64) 384
9. OZ4DX (6x60) 360

10. OZ6KS (6x52) 312
11. OZ4QX (5x44) 220
12. OZ1EQC (5x41) 205
13. OZ6SF (1x2) 2

Manglende logs: Een,

Fone: Points
1. OZ1ACZ (8x136) 1088
2. OZ1XV (8x134) 1072
3. OZ7XE (8x128) 1024
4. OZ1AIK (8x121) 968
5. OZ3KE (8x120) 960
6. OZ4IO (8x117) 936
7. OZ5JR (8x106) 848
8. OZ3YE (8x104) 832
9. OZ7GI (7x110) 770

10. OZ1CCB (8x95) 760
11. OZ1AYY (8x86) 688
12. OZ4QX (7x97) 679
13. OZ6ARC (6x90) 540
14. OZ9JV (7x72) 504
15. OZ1CCM (6x74) 444
16. OZ7YPS (7x54) 378

Manglende logs: Een.

Lytteram atorer: Points
1. OZ-DR 1986 116
2. OZ-DR 2035 100

Når dette læses er aktivitetstesten 1978 overstået. I næste 
num m er af OZ kommer de endelige resultater, foruden indby
delsen til 1979-testen. Første testdag i 1979 bliver søndag den
4. februar VY 73 de OZ6KS.

UKW-BERICHTE
VHF

COMMUNICATIONS
Blade og byggesæt for 2 m, 70 cm og microwave.
Vy 73 de OZ7LX, Egon - Telefon (03)616162

Glædelig jul.

Med dette stemningsbillede fra sidste redak
tionsmøde ønsker redaktionen og andre medar
bejdere ved OZ alle vore læsere en glædelig jul 
og et godt nytår med fremgang for vor fælles 
hobby.

OZ3BH, OZ7AQ, OZ6PN.

648 OZ DECEMBER 1978



EMR stålginermaster...
en virkelig kvalitetsmast 
fremstillet efter de nye vindnormer!

★ N y t f le x ib e lt  m a s te p ro g ra m  i to  type r.
★ M a s te n e  e r b e re g n e t e fte r de  nye  v in d n o rm e r.
★ M a s te h ø jd e  fra  6 t i l 48 m e te r, i 6 m e te r se k tio n e r.
★ M a s te rn e  e r u d fø r t  i c e r tf ik a ts tå l.
★ M a s te rn e  e r v a rm g a lv a n is e re d e -m e n  kan og så  

s p rø jte g a lv a n is e re s  og  m a le s  e fte r ønske.
★ D e r m e d fø lg e r  fu n d a m e n tb o lte  sam t 5 m e te r to p rø r, 

s o m  kan hæ ves  o g  sæ nkes. (F a s tsp æ n d in g  ske r m ed 
ru s tfr i b o lte , o g  d e r e r m o n tø r tr in  i to p p e n ).

★ S p e c ia lb e s la g  kan  u d fo rm e s  e fte r opgave .
★ T ilb e h ø r  t i l  re js n in g  o g  n e d ta g n in g  a f 6 -1 2  og 

18 m m aster.
★ K an  le ve re s  m ed  to p le je  fo r  ro to r.
★ H ar a lt id  m a s te r på lage r, t i l  o m g å e n d e  leve ring .
★ E M A  s tå lm a s te r , n å r d e r s tille s  s to re  krav.
★ R in g  e lle r  s k r iv  e fte r p r is e r og  næ rm e re  o p ly s n in g e r.

H K P i MASKINFABRIK Vi satser på god kvalitet
K e rte m in d e v e j 51, A u n s le v , D K -5800 N ybo rg , tlf ,  (09) 36 14 94 samt præcis levering!

*
*
*
*
*
*
*
*
+
*
*

*
*
*

★★★★★★★★★★★★★★★

aishcrcift ATB-34

Rigtig glædelig ju l og godt nytår til alle. 
Vy 73, OZ4SX, Svend.

NORAD Lonstrup

9800 Hjørring

Ny 4 -e le m e n t H F -beam  i m e g e t k ra ft ig  k o n s tru k tio n . 
G a in  b e d re  e n d  7,5 d B  o ve r d ip o l o ve ra lt. F ro n t-b a ck  
30 d B  o p tim u m . E ffe k t 2 kW  PEP. SW R be d re  end
1,5 : 1. Im p e d a n s  50 o h m .

M a l:
B o m læ n g d e  540 cm .
L æ n g s te  e le m e n t 995 cm .
M a x im u m  m a s td ia m e te r 641 m m .
V æ g t 19 kg.
P ris  in c l. m o m s  kr. 2495,-.

R e k v ire r  n æ rm e re  da ta  om  ATB-34.

08-96 01 88
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In form ation.
Jeg er blevet bedt om at offentliggøre i OZ, hvordan man ansø
ger om et dip lom  ved brug af GCR-liste.

Når du har de forskellige QSL-kort, du skal bruge til det d i
plom, du vil ansøge om, skal de ordnes i nummer- eller bog
stavorden (læs altid reglerne flere gange, så du er sikker på at 
have forstået dem rigtigt). -  På et ark A4-papir skriver du i 
øverste venstre hjørne navn og adresse på udgiveren af d ip lo 
met, og i øverste højre hjørne dato og årstal. Længere nede på 
siden skriver du følgende: The undersigned 2 licensed ama- 
teurs declares that we are acquanted with the rules of (her 
sættes navnet på d iplomet) Awards, and that below mentioned 
QSO's are confirm ed fo r us QSL-cards. -  Her fø lger så prefixet 
(kaldesignal) på de QSL-kort, du skal bruge ved ansøgning af 
d ip lom et op fø rt i den rækkefølge som ovenfor angivet. For at 
det er korrekt udfyldt, skal der foruden kaldesignalet også 
påfores dato - GMT (tidspunkt) + den rapport, du har fået fra 
modparten. Når det er i orden, skriver du videre: On the basis of 
above listed contacts I ask you to accept my application fo r the 
(her sættes navnet på diplomet) Awards. The fee of (her sættes 
beløbet, hvad dip lom et koster, f.eks. 10 IRC eller 1 US-dollar 
eller 5 DM) is enclosed. -  Nedenunder alt dette sætter du dit 
kaldesignal, navn og fu lde adresse, og nedenunder igen 
skriver de to  amatører deres kaldesignal og navn som bekræf- 
tige lse på, at de bevidner, at de QSL-kort, der kræves for at få 
dip lom et, er tilstede.

Og så en lille  advarsel mod snyd ved ansøgning af diplomet. 
Når man ansøger med GCR-liste, og man snyder, er vedkom
mende fo r altid afskåret fo r at få d iplom er udstedt, også af 
andre d ip lom  managere. Det gælder også for DXCC - WAS - 
WAZ og WAC -  så vær altid  æ rlig ved ansøgning af diplomer, 
der er jo  ikke noget ved at kikke på noget, man ikke er kommet 
æ rlig til.

WAC.
Dette skulle i grunden have været med i oktober OZ, men her er 
det så. -  Du skal have QSL-kort fra alle 6 kontinenter (1 stk. fra 
hver) og det erfo lgende: Europa - Asien -A frika  - Nord Amerika
- Syd Amerika - Oceanien (VK - ZL m.fl. området). Diplomet er 
gratis fra udstederen, men der beregneset gebyr på 5 kr. (gerne 
frim æ rker) til at dække portoen. D iplomet søges gennem EDR. 
som kon tro lle re r QSL og sender kortene tilbage til ansøgeren. 
D iplom et udstedes af ARRL, som også udsteder DXCC og 
WAS. Der er ingen af de 3 diplomer, der kan søges af SWL- 
amatorer.

DXCC.
En tilfø je lse til om talen af DXCC i OZ oktober dette år side 529. 
Der udstedes DXCC for: Mixed (general type): Hertil tæ ller alle 
kontakter efter 15. november 1945.
Phone: Hertil tæ ller alle kontakter efter 15. november 1945. 
CW: Hertil tæ ller alle kontakter efter 1. januar 1975.
RTTY: Hertil tæ ller alle kontakter efter 15. november 1945.
160: Hertil tæ ller alle kontakter efter 15. november 1945 -  det 
har måske ikke så stor interesse i øjeblikket, men det kommer 
vel snart.

5BDXCC: Hertil tæ ller alle kontakter efter 1. januar 1969.
Der er lid t uklarhed med, hvad mindsterapporten skal være 

ved ansøgning af DXCC-diplomet. Jeg har altid regnet med for 
fone RS 33 og fo r CW 338, men har ikke fundet det angivet i de 
papirer, jeg har fra ARRL. Jeg har nu fundet i en tysk redegø
relse fo r DXCC, at der ikke er nogen m inimumsrapport, kun 
forlanges det, at alle forb inde lser er med landstationer. Med 
hensyn til rapportafg ivn ing blev det bekræftet, da jeg spurgte 
flere medlemmer af Danish DX Group (gruppen kan du høre 
hver lørdag kl. 14 dansk tid  på 3,68 MHz. hvor de sidste nyheder 
over D X-forbinde lser bliver publiceret), og en fra gruppen fo r
talte, han havde fået godkendt QSL med RS 32 rapport.

Jeg vil hermed onske alle læsere af diplom inform ationerne 
en rig tig  glæ delig jul.

G.S.A. (Gold S ard in ia Award).
Til GSA-diplom et tæ ller alle forb inde lser med ISØ-stationer 
fø rt efter 1. januar 1975. A lle bånd og alle m odulationsarter kan 
bruges. Danske s tationer skal have 20 points for at opnå d ip lo 
met. A lle kontakter med ISØ-stationer på 3,5 - 7 -1 4  - 21 og 28 
MHz giver 1 point, og kontakter på VHF giver 2 points, kontak
ter med medlemmer af URS-klubben giver 4 point på HF. og på 
VHF giver det 5 points pr. kontakt. Der vil være en jol ly-station 
og forb inde lse med denne giver 6 points på HF, og på VHF 
gives 7 points. Den laveste rapport der må være er RS 43 for 
fone, og fo r CW RST 338. -  Hvis man kontakter den samme 
station igen giver det po in t hver gang, blot skal der være 24 
tim er imellem, hvis det er på samme bånd. Hvis det er på fo r
skellige bånd udgår 24-timers reglen. -  Prisen fo r diplom et er 
15 IRC eller 4 US-dollar eller 2000 Lire. Når ansøgningen af
sendes skal der medfølge et QSL-kort af ansogerens egne. 
D ip lom et kan søges gennem EDR eller som GCR-liste hos: 
URS C lub (ISOLYN), Unione dei Radioamatori della Sardegna, 
via Sardegna 16 (I), 07100 Sassari, Sardinia Island, Italy.

WPX-Zone 15 (W orked prefix Zone 15).
Alle kontakter efter 1. januar 1958 kan brugesved ansøgning af 
dette dip lom . A lle bånd og m odulationsarter må benyttes. -  
D iplom et udstedes i 5 klasser:
Klasse 1:15 lande og 50 prefix.
Klasse 2: 12 lande og 40 prefix.
Klasse 3: 8 lande og 30 prefix.
Klasse T (Top Band): 3 lande og 8 prefix.
Klasse U (UHF): 4 lande og 10 prefix.

Der gives stickers fo r at opnå d iplom et med forbindelser kun 
på et af de fø lgende bånd: 80 - 40 - 20 - 15 - 10 - 2 m og 70 cm. 
Her er de lande, der tæ ller til diplomet: OH, Finland - UA2, 
Kalingrad - UR2, Estonia - UP2, Lltuania - UQ2, Latvia - SP, 
Poland - OK. Czechoslovakia - YU, Yugoslavia - HA, Hungary - 
ZA, A lbania - 9H1 (ZB1), Malta - FC, Corsica - HV, Vantican City
- IS, Sardin ia - IT, S icily - I, Italy - M1 (9A1), San Marino - OE, 
Austria. -  Prisen fo r d iplom et er 10 IRC. Diplomet kan soges 
gennem EDR eller som GCR-liste hos: OE1IU, A-1171 Vienna, 
P. O. Box 23, Austria.

Generalagent for R F I A P H M
YAESU MUSEN «=h= i^ i- l j i \ i

ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V ■ TELEFON 01-31 02 73
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G eneraldirektoratet for 
Post- og telegrafvæ senet

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

Strækning: Km: Pejling:

Japan 8.600 44,4
1
8,8

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

tid/frekvens:

3 5 7 9 11 13 15 17
8,9 13,1 21,5 22,7 14,0 10,3 8,7 10,3
8,6 14,2 24,3 25,1 25,7 26,5 17,1 10,4
8,5 15,5 27,3 35,4 32,4 25,4 18,5 10,8
8,7 16,8 26,9 24,7 23,8 23,5 21,2 12,0
8,8 17,0 31,3 38,1 37,3 32,1 22,0 12,6
9,4 17,1 26,3 29,1 30,6 29,9 26,1 16,3

10,6 15,2 25,7 25,7 27,4 27,9 27,9 22,0
12,1 12,4 25,6 25,6 29,0 29,8 28,5 26,4
8,2 7,3 17,1 28,2 28,5 27,6 25,0 18,8

13,1 9,6 20,9 25,7 27,0 27,5 27,2 26,9
11,5 8,1 14,5 31,2 35,0 34,8 33,5 28,6
11,9 8,5 13,4 20,9 26,6 25,5 28,6 30,0
10,4 8,4 8,1 12,3 22,8 35,8 34,6 29,4
10,5 9,1 6,7 10,8 12,3 28,4 32,4 26,9
10,6 9.1 6,7 10,8 12,3 28,4 32,4 26,9
11,1 9,3 7,0 14,4 22,8 28,7 27,6 21,8
12,1 9,6 7,6 10,8 9,7 7,1 14,2 20,0
12,3 10,3 7,8 13,2 20,2 20,1 15,7 19,1
12,3 10,2 9,7 13,8 11,5 12,4 9,2 12,0

Januar 1979 
Solplettal: 124

19 21 23
9,4 7,7 10,3
9,6 10,6 10,0
9,4 8,5 9,9
9,6 10,2 10,4
9,8 10,2 10,6

11,9 11,1 12,0
16,7 13,8 13,4
20,6 16,5 14,4
12,7 9,8 8,9
22,0 17,3 14,3
19,7 14,5 11,9
20,9 15,5 12,5
19,2 13,3 10,7
17,2 12,1 10,2
17,2 12,1 10,2
13,9 10,7 10,2
13,6 11,5 11,2
13,3 11,5 11,5
11,5 12,2 12,8

CW hjørnetgm
Scandinavian S tra igh t Key Day.
Atter i år indbyder Scandinavian CW Activity Group (SCAG) alle 
CW -interesserede til deltagelse i Scandinavian Straight Key 
Day. Denne test finder som sædvanlig sted nytårsdag den 1. 
januar, og vil som navnet antyder foregå om »dagen« fra kl.
9,00 til 15,00 UT.

Det er ved denne lejlighed, at man stille r el-buggen eller 
anden form  fo r elektronisk nogle til side og i stedet benytter 
den gode gammeldags håndpumpe, som kan benyttes i et 
ro lig t, afslappet tempo. Man benytter opkaldet »CQ SKD«. Fre
kvens omkr. 3550 kHz. -  Gennem denne hyggelige sammen
kom st kan man samle »areas« til SCAG Area-diplom »Worked 
Scandinavian Area« -  »WSA«. Disse område-numre fås gen
nem QSO's med medlemmer af SCAG. Som deltager har du 
også m ulighed fo r at bedømme hvilken station, der har den 
bedste »nogleskrift«.

Send en liste over de kontaktede stationer samt call på den 
station, du giver din stemme for »nøgleskrift« til SCAG s Con- 
testmanager: SM3BP, Olle Berglund, Box 2110, S-820 22 
Sandarne, Sverige. -  Indsendelse skal ske senest 14 dage efter 
SKD. -  SKD er som ovenfor nævnt åben for alle CW-interes
serede, der under testen iovrig t kan indhente sig oplysninger 
om SCAG's arbejde og formål.

SCAG slu tte r sit indlæg med et ønske om et godt nytår til alle, 
og sk ju le r ikke, at gruppens nytårsønske er en stor tilgang af 
nye medlemmer i det nye år -  og her ikke m indst til den danske 
sektion.

Redaktionen af CW -hjornet ønsker alle læsere af denne 
rubrik et godt nytår. OZ2NU.

Vi har julegaven 
til radioamatøren!
til priser fra under kr. 5,00 
til over kr. 10.000,00', 
så der skulle være noget for 
enhver smag og pengepung.

Vi forhandler også 
PLADER og BÅND.

En glædelig ju l og et godt nytår 
til alle vore kunder

\Jy 73 OZ5SB & John.

im  n  K 3T  m >  3^  im  t o - i f »

H A N D E L S F I R M A  APS.
Viborgvej 24 .8000 Arhus.c . 06-12 02 47,
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fKENWOOD

TR - 7600
2 meter

Kr. 3275,- Lev. jan. 79.

Ny 400 kanals 2 m FM transceiver med memory.

Features:
1. 400 kanaler i 5 kHz step.
2. Fire store tal pa skala.
3. Dobbeltknap i 10 og 100 kHz step (+5 kHz).
4. Memory for vist kanal.
5. Memory reverse + /-5 - 600 kHz.
6. Kompakt design.

RM 76 microprocessor control unit for 7600.

Remote control unit med 
indbygget microcomputer.

(Pris senere)
Lev. febr. 79.

Features:
1. Ønskede frekvenser er vist på display ved nøgling af de sidste fire tal 1000, 100, io e i.  1 kHz step.
2. Frekvenserne kan ændres op-ned 5 kHz.
3. Seks memory kanaler (1 bruges ved senderfrekvensskift).
4. 145.500 MHz opkaldskanal (justerbar output).
5. Senderfrekvensen kan skiftes + /-r 600 kHz.
6. Scanning af fri eller opererende kanaler + 6 memory kanaler.

Memory data er vist selv om der afbrydes.

WERNER RADIO - OTTERUP (09) 82 33 33 - OZ8BW

SE DEN OGSÅ HOS NORAD - DOGPLACE - HT ELECTRONIC
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VHF UHFRedaktion: OZ9SW, Jorgen Brandi, 
Rugvæ nget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

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

SSB afdeling:
1. OZ1BVW 165 QSO 1559 points
2. OZ1ELF 149 QSO 1312 points
3. OZ1CTC 128 QSO 1273 points
4. OZ1QQ/a 95 QSO 1097 points
5. OZ2GZ/a 100 QSO 987 points
6. OZ9NN 104 QSO 754 points
7. OZ1CSU 79 QSO 626 points
8. OZ8RY/a 62 QSO 620 points
9. OZ6IW 86 QSO 604 points

10. OZ8QD 83 QSO 566 points
11. OZ5WK 65 QSO 514 points
12. OZ8PG 72 QSO 505 points
13. OZ1BJF 57 QSO 409 points
14. OZ3ZW 56 QSO 407 points
15. OZ6ZW 40 QSO 350 points
16. OZ6CE 56 QSO 336 points
17. OZ1EBI 49 QSO 329 points
18. OZ4HAM 49 QSO 323 points
19. OZ1CJF 46 QSO 281 points
20. OZ6YJ/a 24 QSO 271 points
21. OZ1BOV 20 QSO 269 points
22. OZ1UN 24 QSO 210 points
23. OZ1AIE 42 QSO 209 points
24. OZ1OHR 41 QSO 190 points
25. OZ9DV 30 QSO 161 points
26. OZ1COR 23 QSO 156 points
27. OZ4VM 36 QSO 155 points
28. OZ1EOE 24 QSO 153 points
29 OZ1EML 26 QSO 152 points
30. OZ4NE 31 QSO 127 points
31. OZ1BBE 26 QSO 121 points
32. OZ1DOV 14 QSO 119 points
33. OZ4OW 23 QSO 112 points
34. OZ6HY 14 QSO 103 points
35. OZ1APA 23 QSO 101 points
36. OZ8ZT 12 QSO 97 points
37. OZ9AC 22 QSO 80 points
38. OZ1BSE 4 QSO 19 points

FM afde ling:
1. OZ1BCC 90 QSO 283 points
2. OZ1DVI 67 QSO 269 points
3. OZ1AXJ 75 QSO 241 points
4. OZ1DSK 53 QSO 185 points
5. OZ1ALK 37 QSO 120 points
6. OZ1AGO/a 21 QSO 68 points
7. OZ4XB 16 QSO 66 points

OZ4XF 16 QSO 66 points

UHF-SHF afdeling:
1. OZ7IS 27/5 QSO 206 points
2. OZ7LX 30 QSO 158 points
3. OZ3ZW 16 QSO 68 points
4. OZ9SW 7 QSO 49 points
5. OZ3TZ 0/3 QSO 27 points

A ktiv ite ts tes te rne  1979.
Regler fo r testerne:

144 MHz sektion  7; T idspunkt: Den første tirsdag i måneden
*  19,00-23,59 DNT. Frekvensområde: 144.000-144.500 MHz. 
Deltagerne i denne sektion må kun anvende SSB og CW.

144 MHz sektion 2: T idspunkt: Den forste tirsdag i måneden 
« 19,00-23,59 DNT. Frekvensområde: 144.500-144.850 MHz

Fra 50 til 75 km = 
Fra 75 til 100 km = 
Fra 100 til 150 km = 
Fra 150 til 200 km = 
Fra 200 til 250 km = 
Fra 250 til 300 km = 
Fra 300 til 350 km = 
Fra 350 til 400 km =  
Fra 400 til 450 km = 
Fra 450 til 500 km =

samt 145.250-145.575 MHz. Forbindelser over aktive repeater- 
s tationer er ikke tillad t. Deltagerne i denne sektion må kun 
anvende FM - PM og AM.

432 og 1296 MHz sektion 3: Tidspunkt: Den første torsdag i 
måneden kl. 19,00-23,59 DNT. Frekvensområder: 432 og 1296 
MHz båndene efter Region 1 båndplanen. Alle modulationsar- 
ter er tilladt.

Loggen skal indeholde følgende: Klokkeslet, modstation, 
RST rapport, QTH eller QTH-locator samt points, som delta
gerne selv udregner efter nedenstående skema. Nederst på 
loggen noteres antal QSO samt samlet pointssum.
Fra O til 25 km =  1 points.
Fra 25 til 50 km =  2 points.

3 points.
4 points.
5 points.
6 points.
7 points.
8 points.
9 points.

10 points.
11 points.
12 points.

Fortsæ tter med 1 po in t pr. 50 km til max. 950-1000 km = 22 
points. -  1296 MHz forbinde lser m ultip liceres med 3.

Logs sendes inden den 15. i respektive måned til: Jørgen 
Brandi, OZ9SW, Rugvænget 1. 7870 Roslev.

NB. Min udg ift til s trafporto i det forløbne år har været tem
melig stor. I bedes venligst sørge for, der er tilstræ kkelig med 
porto på brevene.

God test.

Testresu lta t.
Hermed fø lger resul'atet af EDR's oktober UHF-contest.

99.131 points 
78.343 points 
28.415 points 
14.335 points 
13.910 points 
3.234 points 
2.507 points

Testen var præget af virkelig gode forhold, OZ9FW og co. 
kørte 53 QTH storfe lter og 13 lande. Det vil sandsynligvis give 
en topplacering i Region 1 testen.

EDR onsker vinderne tillykke.

S eptem bertesten 1978.
Ved en beklagelig misforståelse blev OZ7HVI diskvalifiseret i 
contesten. Jeg har modtaget en skriftlig  bekræftelse fra P&T, at 
OZ7HVI har meddelt adresseændring.

Baggrunden fo r diskvalifikationen: Undertegnede har mod
taget flere telefoniske samt skriftlige protester over OZ7HVI, 
jeg skriver herefter til loggens underskriver og meddeler 
sagens sammenhæng. Uvist af hvilken årsag hører jeg intet fra 
OZ7HVI, og må derfor diskvalificere stationen. Jeg ved ikke. 
hvem der har s tartet sagen, men må på det kraftigste forlange, 
at man ikke indsender ubegrundede protester. -  At køre 
contest er en sport, vi skulle nødig derhen, at det mere drejer 
sig om at d iskvalificere hinanden. -  De fem bedste p laceringer i 
testen:

117.193 points 
80.334 points 
74.568 points 
60.640 points 
40.047 points

1. OZ9FW 218 QSO
2. OZ9DT 179 QSO
3. OZ1ABE 77 QSO
4. OZ7IS 23 QSO
5. OZ9SW 26 QSO
6. OZ3ZW 21 QSO
7. OZ7UX 14 QSO

1. OZ5TE 366 QSO
2. OZ7HVI 276 QSO
3. OZ7XN/a 253 QSO
4. OZ7UHF/p 209 QSO
5. OZ5DD 166 QSO
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Ju le tes ten  1978.
NRRL har hermed fornøjelsen at Indbyde Nordens VHF-amatø- 
rer til årets juletest.
T idspunkt: 26. december 1978 kl. 8,00-11,00 GMT.
Frekvens: 144.000-145.575 MHz efter Region 1 båndplanen. 
M odulationstype: Alle.
Kode: RST +  QSO-nummer samt QTH-locator.
Points: 1 po in t pr. km.
Logs sendes senest den 15. januar 1979 til: Svein-Erik Bakken, 
LA8SJ, Bergensveien 4 L. 802, Oslo 9, Norge.

Tropo.
OZ1O F har som sædvanlig udnyttet efterårets gode tropo- 
fo rho ld  på både 2 m og 70 cm til det yderste. Som de bedste DX- 
forb inde lser nævner han følgende:

12. oktober, 70 cm: OHØNC/m (KU) og OH0 AZZ (JU). -  13. 
oktober, 70 cm: SP9AFI/9 (JJ), SP2FWF (JN), SP2DFW (JN) og 
SP6BTI (IL). -  5.-6. november (Markoni-testen), 2 m: F6CWN/p 
(AK), DK0 BC (El) og ON6UG (BK). - 7 .  november, 2 m: HB9ABN 
(EH), DF1CF (FH), HB9BBL (EH), HB9MY, OE9AHI/9 (EH). -  
Endvidere HB9ABN (EH), HB9RG (EH) og DF1CF(FH) på70cm !
-  8. november, 2 m: OK2BFH/p (JJ), OK2BRD/p (JJ), DL1MF 
(GH), DB1MU (FH), SM3COL (IW), SM1AZV (IX), DJ8QP (GH) og 
OE3OKS/3 (IH). -  10. november, 2 m: G4GUF (AM), G3VYF (AL), 
G8MWV (AL), G6LX (ZL), G2CIW (AL) og G4FSG (AM). -  Endvi
dere nævner OZ1O F, at han hørte HB9ABN (EH), havde QSO 
med SM3COL (IW). Denne forbindelse er tæt på den europæ
iske tropo  distancerekord.

OZ9QV har forøget sin log med to nye lande på 2 meter. Den
6. november kørte Jan GM8NRL (YR) og 7. november HB9BBL 
(EH52b). Han er nu oppe på ialt 26 DXCC-lande. Desuden kørte 
OZ9QV DK0 BP (EJ), DF1CF (FH) og SM3COL (IW) samt en 
masse SM0 - 1 - 4 - 5 - 6 og 7'ere i perioden 6.-8. november.

OZ8SL har den 7. og 8. november kørt følgende på 2 meter: 
SM0 TW, SM0 EPM, SM5CUI, SM5AII, SM5BEI, SM5EFP, 
SM1HOW, SM1IAI, SK4BX, SP3BLR, OK1KGS, OK2KWS/p, 
OK1AZ (HJ) og OK1KRA.

Mere tropo-nyt.
Fra OZ8RY, Aage er der indløbet følgende rapport om de gode 
tropo  condx:

»Dr Om 8SL. -  For en gangs skyld lid t DX-nyt fra mig. -  
Al lerede et par tim er før november-aktivitetstesten var det klart, 
at der var noget under opsejling. Det store højtryk over Europa 
havde skabt forventn inger, og der blev så sandelig også noget 
ud af det. Førtesten kørte jeg HB9 AMH/P i DH66c, enkelte syd
tyskere og et par hollændere. A lle fik streng besked om at være 
QRV til testen. Testen gav også mange stns på 600-700 km, og 
det g ik også godt nordpå, hvor mange stokholmere var i gang 
en SM3 i IU04d. HB9 og AMH/P kørtes igen og desuden 
HB9MMM i Basel samt en franskmand i DH plus Belgien og 
Holland. Der blev ikke observeret noget mod øst. -  Dagen efter 
havde jeg held igvis god tid  og kunne nyde tropoen. Naturligvis 
var der ikke så mange QRV, men fra ca. kl. 12-13 begyndte det, 
og felterne FH, FJ, Fl og EJ blev kørt samt Holland. Om aftenen 
var mange OK1 og OK2 stns QRV samt fjerne polakker. Det var 
sæ rlig i fe lterne IL, II og Hl. Desuden kørtes Estland og Finland i 
LS og LU. -  Tropoen var efter min opfattelse karakteriseret ved 
mange mere kortvarige nedslag i m indre områder. Bl.a. kørte 
mange tyske stns Finland, hvor jeg absolut intet kunne høre. 
Jeg tilb rag te  tiden med CW og ved derfor ikke, hvad der blev 
kørt på fone. Andre vil forhåbentlig  rapportere herom. Der var 
også en hel del QSB, der ødelagde flere forbindelser, mens 
m odparten havde fo r meget at fortæ lle. -  Rosinen i pølseenden 
var OE1XXA nær Wien. -  7 nye QRA-felter og 4 nye lande var 
resltatet af anstrengelserne.«

Tak fo r rapporten Aage.

M eteor-scatte r.
OZ1O F har ikke været sæ rlig aktiv på meteor-scatter, men det 
er dog blevet til et par QSO’er, nemlig Y02N 0K (JF) og I6WJB 
(HC) henholdsvis den 19. og 21. oktober.

Aurora (OZ8SL).
I den forløbne måned har der været flere auroraåbninger. -  
OZ10F har kørt fø lgende på 2 meter: 29. oktober: OHØNF (KU). 
30. oktober: OY5NS (WW), OH7PI (NW), UR2RIC (NS), UR2EQ 
(NT) og RR2TEJ (NT). 10. november: SM2CKR (KX) og SM3IQN 
(IW).

OZ9QV har bl.a. kørt SM3FGL (IV), OHØJN (JU), LA4YG (FT) 
og LA3WU (CU) på aurora den 3. oktober.

OZ8SL har den 10. november kørt følgende på 2 meter: 
SM3FGL, OH3YW (MU), SM3AZV (IX), OH1 FA (LU) og SM3GHD 
(GW).

QTH Locator-konkurrencen.
144 MHz:
P lac.: Call: Antal loc.: Antal lande:

1. OZ1OF 244 42
2. OZ6OL 239 38
3. OZ8SL 207 36
4. OZ3GW 150 25
5. OZ1ABE 146 23
6. OZ3WU 135 31
7. OZ9PZ 135 27
8. OZ4QA 135 21
9. OZ5QF 131 20

10. OZ5GN 121 23
11. OZ8QD 118 20
12. OZ9SW 114 23
13. OZ8RY 104 20
14. OZ1AED 104 19

OZ6KV 104 19
16. OZ1AXL 99 21
17. OZ2GZ 98 20
18. OZ7AQ 96 19
19. OZ9AU 93 21
20. OZ9KT 90 19
21. OZ6ZZ 90 18
22. OZ5GF 86 19
23. OZ9ZJ 84 19
24. OZ1QQ 78 15
25. OZ6XR 76 17
26. OZ6HY 76 14
27. OZ6WD 66 13
28. OZ3ZW 65 15
29. OZ8DO 65 12
30. OZ1AMB 62 13
31. OZ6TW 61 18
32. OZ1OQ 60 15
33. OZ1ALF 60 14
34. OZ5WK 55 13
35. OZ4EQ 52 13
36. OZ1AGN 51 12

432 MHz:
1. OZ7IS 76 18
2. OZ9SW 65 15
3. OZ3GW 60 12
4. OZ7LX 59 -

5. OZ1AXL 51 13
6. OZ1O F 40 12
7. OZ1FF 33 11
8. OZ9PZ 32 10
9. OZ8DO 25 7

10. OZ3ZW 23 8
11. OZ9AU 20 9
12. OZ5GF 20 8
13. OZ4QA 19 7
14. OZ5WK 13 4
15. OZ5GN 11 6
16. OZ6TW 4 2
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1296 MHz:
1. OZ7IS 18 6
2. OZ9SW 13 5
3. OZ1AXL 10 4
4. OZ4QA 7 4
5. OZ3GW 7 2
6. OZ8JYL 6 2
7. OZ2O E 5 3
8. OZ5ESB 3 3
9. OZ6O L 2 2

En ju leh ilsen .
Alle VHF-UHF amatører ønskes en glæ delig ju l samt et godt
nytår med tag fo r det gamle. -  En speciel tak til OZ7IS og OZ8SL
fo r deres store arbejde med fremskaffelse af stof til 
spalte.

denne

R eference-data vedr. Oscar 7 og 8.
Omlob nr. Å r/m d./dg . Tid Z Ow
18683B 78 12 16 0019 65.4
18696A 17 0113 79.0
18708B QRP 18 0013 63.8
18721B 19 0107 77.4
18733A 20 Må ej anvendes
18746B 21 0101 75.9
18759B 22 0155 89.5
18771A 23 0054 74.3
18784B 24 0148 87.9
18796B 25 0048 72.8
18809A 26 0142 86.3
18821B 27 Må ej anvendes
18834B 28 0136 84.8
18846A 29 0035 69.6
18859B 30 0129 83.2
18871B 31 0029 68.1
3980J 78 12 16 0055 53.3
3994J 17 0100 54.6
4008A QRP 18 0105 56.0
4022A 19 0110 57.3
4036X 20 Må ej anvendes
4050A 21 0121 59.9
4064A 22 0126 61.2
4078J 23 0131 62.5
4092J 24 0136 63.8
4106A QRP 25 0142 65.1
4120A 26 0147 66.4
4134X 27 Må ej anvendes
4147A 28 0014 43.2
4161A 29 0019 44.5
4175J 30 0024 45.9
4189J 31 0029 47.2
4203A QRP 79 01 01 0036 48.5
4217A 02 0041 49.8
4231X 03 Må ej anvendes
4245A 04 0051 52.4
4259A 05 0056 53.7
4273J 06 0102 55.0
4287J 07 0107 56.3
4301A QRP 08 0112 57.6
4315A 09 0117 58.9
4329X 10 Må ej anvendes
4343A 11 0127 61.5
4357A 12 0133 62.9
4371J 13 0138 64.2
¿385J 14 0143 65.5
-399A QRP 15 0148 66.8
4412A 16 0010 42.3
4426X 17 Må ej anvendes
—440A 18 0020 44.9
-M54A 19 0026 46.2
4-168J 20 0031 47.5
¿482J 21 0036 48.8
— 56AQRP 22 0041 50.1

Nyt tra AMSAT Danmark.
Foreløbige op lysn inger vedr. de 2 nye russiske amatør-satel
litter:
In form ation vedr. RS 1 RS 2
U plink 145.880-145.920 145.880-145.920
D ow nlink 29.360-29.400 29.360-29.400
Beaeon 29.400,5 29.400,5 Codestore
29.380 29.380 Omløbstid
120,29461 min. 120.36036 min. Baneforskydning
30,0736525 °W 30,08 °W
O m løbstid 120,29461 min. 120,36036 min.
Baneforskydning 30,0736525 °W 30,08 °W 
B anehæ ldn./Æ kvator 82,55657 °W 82,54239 T/V 
Max. højde o. jorden 1724 km 1724 km
Min. højde o. jorden 1688 km 1688 km
Gennem snitshøjde 1706 km 1706 km
Max. up link watt ERP 10,0 10,0
Telem etri-form at 15 »rammer«, hver 15 »rammer«, 

best. af 4 tegn som hver best. af 4 
f.eks. D99S, efter- tegn som f.eks. 
fu lg t af »RS«. D99S, efterfulgt

af »RSRS«.

Advarsel! Det gæ lder fo r begge satellitter, at hvis de bliver 
t ilfo r t mere end 10 watt ERP, så slukker satellitterne automatisk 
sig selv, i første omgang i 20 sekunder, men hvis overbelastnin
gen fortsæ tter, slukkes de helt, og kan kun startes igen når de 
kom mer indenfor den russiske kom mandostations rækkevid
de.

Husk isæ r! Det gæ lder ligeledes fo r begge satellitter, at de 
a ld rig  må benyttes mandag og onsdag, hvor de anvendes til 
andre form ål, lovrig t er RS 2-satellitten slukket Indtil videre, 
idet den er tæ nkt som reservesatellit fo r RS 1.

R eference-da ta vedr. RS 1.
Nødvendig tilfø rt watt ERP: 50 til 150 mW. -  Absolut max. watt
ERP: 5 W.
Dag Md. År G MT Ow Orbit
15 12 78 0140 258.3 595
16 0144 259.2 607
17 0148 260.0 619
18 Må ej anvendes 631
19 0155 261.8 643
20 Må ej anvendes 655
21 0001 233.5 666
22 0005 234.4 678
23 0008 235.3 690
24 0012 236.2 702
25 Må ej anvendes 714
26 0019 237.9 726
27 Må ej anvendes 738
28 0026 239.7 750
29 0030 240.6 762
30 0033 241.5 774
31 0037 242.3 786
01 01 79 Må ej anvendes 798
02 0044 244.1 810 03
01 01 79 Må ej anvendes 798
02 0044 244.1 810
03 Må ej anvendes 822
04 0051 245.9 834
05 0054 246.8 846
06 0058 247.6 858
07 0101 248.5 870
08 Må ej anvendes 882
09 0109 250.3 894
10 Må ej anvendes 906
11 0116 252.1 918
12 0119 252.9 930
13 0123 253.8 942
14 0126 254.7 954
15 Må ej anvendes 966
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RTTY i
SARTG bu lle tin tide r og aktiv ite ts testen 1979.
På grund af m indre gode forho ld  i vintermånederne, bliver der 
nogle æ ndringer i bu lle tin tider og aktivitetstesterne for 1979.

I månederne marts, april, maj, juni, ju li, august, september 
og oktober udsendes bulle tinen som hidtil, den sidste onsdag i 
hver måned kl. 17,30 GMT, frekvens 3,6 M H z-e fte rfu lg t af akti
vitetstest fra kl. 18,15 til kl. 19,30 GMT.

I månederne januar, februar og november udsendes bu lle
tinen som fornæ vnt, men der kores ingen aktivitetstest denne 
aften. Bulletinen gentages i koncentreret udgave hver efter
fø lgende søndag kl. 11,00 GMT på 7 MHz; d.v.s. søndag den 4. 
februar, søndag den 4. marts og søndag den 2. december. 
Derefter køres aktivitetstest fra kl. 11,15 til kl. 12,30 GMT på 7 
MHz. I disse 3 måneder køres således aktivitetstesten om søn
dagen i stedet fo r om onsdagen og på 7 MHz.

I december måned udsendes bulletinen ikke, ej heller køres 
der aktivite tstest i denne måned. Antal af aktivitetstester er så
ledes reduceret til 11 fo r året 1979.

De øvrige reg ler fo r ak tiv ite ts tes t 1979.
Kode: RST, navn og QSO-nr. begyndende med 01 hver 

måned.
Points: Kontakt med bulletin-stationen giver 2 points; alle

andre forb inde lser giver 1 points. A lle stationer, også udenfor 
Skandinavien, må kontaktes.

Logs: Log sendes til bu lle tin-redaktør inden 8 dage: LA1LN, 
Einar M. Thomassen, Rådyrvegen 30, N 3900 Porsgrunn, 
Norge. -  Bulletin-redaktøren vil være meget glad fo r også at 
modtage andet stof, der kan bruges i SARTG Bulletin.

Resultater vil blive bekendtgjort i den månedlige SARTG 
B ulle tin  samt SARTG News. Årsresultatet vil blive beregnet 
efter de ni bedste af 11 mulige omgange i 1979.

Awards: D iplom er vil blive udstedt til de fem førende sta
tioner.

SARTG N ytårstest 1979.
Tid: Mandag den 1. januar 1979. -  1. periode fra kl. 9,00-13,00 
SNT NNT DNT, -  2. periode fra kl. 10.30-12,00 SNT NNT DNT. 

Frekvens: 3,5 MHz samt 7 MHz.
Kode: RST, navn, QSO-nr. samt »godt nytår« i landets sprog. 
Points: QSO på 3,5 MHz giver 1 point. QSO på 7 MHz giver 2 

points. (OBS. Points-tildeling er en s fo r alle stationer). Samme 
station må kontaktes i hver periode og på hver bånd (altså max.
6 points).

D iplom  til de fem stationer som opnår hojeste point-antal. 
Logs: Indsendes inden 10. januar 1979 til: OZ2CJ, C. J. Jen

sen, Meisnersgade 5, 8900 Randers, Danmark.

SSTV*7V,
Form odentlig  det forste halvlederkamera for amatorbrug er til 
salg i USA. Det bruger en Fairchild CCD - CCD202C billed 
sensor. Den er i en 24 bens DIL pakke med et optisk glas 
vindue. Det egentlige lysfølsomme område er på 4 x3  mm, hvil
ket giver det sædvanlige 4:3 forhold. I dette område er en 
m atrix af 100x100 fotofolsom m e celler, som er automatisk 
skannet, når de nødvendige clock pulser er tilført.

Det kom plette kamera består af 3 boards, et d igita lt, et 
analogt og strømforsyningen. -  Da opløsningen kun er 100 
elem enter i hver retning, svarer kvaliteten nogenlunde til et 
SSTV-billede fo rt gennem en scanconverter, så der er ingen 
begræ nsning i trinene i gråskalaen. Selv om prisen nok er lidt 
høj -  549 do lla rs fo r et k it -  er der måske nogle, som kan finde 
en anvendelse for kameraet, især da den spektrale response 
går godt ind i det nær infra-røde område. Det skal have 5 V v. 1 
A og en D-m ount fatn ing til objektivet.

Der er X- og Y-udgange, så et scop kan bruges som monitor. 
Jeg vil lige bemærke, at jeg har ikke set dette kamera, og at det 
efter al sansynlighed arbejder efter det amerikanske 525-liniers 
system. Jeg har mine oplysninger fra CQ-TV. OZ6GH

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

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

Print service!
Print fra OZ fremstilles på bestilling. 
Priser: Enkeltsidet 1,5 mm glasfiber.
Basis p r is ...............................................  5,00
Tillægspris pr. cm2 (min. 100 cm 2) 0,10
Eks.: Et print måler 10x12 cm. 10x12 =
120x0,10 = 12,0+4,00. Ialt ................  16,00
Boring pr. h u l............. .......................  0,05
Priser: Dobbeltsidet 1,5 mm glasfiber.
Basis p r is ...............................................  7,00
Tillæg pr. crrr (min. 100 c m -)............  0,12
Eks.: Et print måler 12x10 cm. 12x10 =
120x0,12 = 14,40+7,00. Ialt ..............  18,00
Priserne er incl. moms og porto.
P rin ts e rv ic e  e ksp e d e re s  ku n  m od  fo ru d b e ta lin g . 

MICROPROCESSOR
Id e t je g  ta k k e r  fo r  de  m a n g e  h e nvend e lse r, ska l jeg 
h e rm e d  m e d d e le , a t o p s ta r t a f b ru g e rg ru p p e  de s 
v æ rre  m å  u d s kyd e s  p .g .a . m a n g le n d e  tid .

Med venlig hilsen 
OZ1AY, O le.

BJA prmt ApS
HØJVANGSVEJ 9 
4340 TØLLØSE 
TELEFON (03) 48 53 27.Q
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/  Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen,
/  Em drup Banke 22, DK-2100 København 0 .

D ecem ber-spa lten
vil Indeholde en a jourfø rt OZ-DR-QTH-liste. Indbydelse til 
EDR's ju letest (med et sæ rligt SW L-julediplom), noget om DX - 
e ller CQ DX - Ildt om SA-SWL-contest 1979, hvem er OZ-DR 
2049 og meget andet -  men forst:

Posten
der selvfø lgelig indehold t loglister fra SA-SWL-contestdelta- 
gerne. Jeg vil gerne vende tilbage til SA-SWL-contest 1978 i 
januarudgaven af OZ, da der forestår en del kontrolarbejde, 
inden jeg har fundet den endelige vinder.

Har du husket at indsende din log?
I denne måneds post var der nyt fra OZ-DR 1743, Max, der er 

ved at få sin RX-FYN støvet af. Max onsker mere stof for begyn
deren i OZ -  og det skal nok komme. -  Jeg har fået brev fra OZ- 
DR 1802, Hans Peter om den sag, og han er villig  til at give en 
hånd med -  vi skal blot have aftalt nærmere. Alle kan vente sig 
noget teknisk begynderstof i SWL-spalten, fra teknisk regning 
til diagrammer.

OZ-DR 1766, Johs har meldt sig QRV til QTH-listen, og vi 
håber alle, han fortæ ller noget om SWL-arbejdet i Frederlcia- 
afdelingen, hej.

OZ-DR 2049 er en klubstation, der er ved at blive etableret, og 
i den an ledning er der grund til at takke OZ2FL, Flemming fo re t 
ua lm inde lig t godt in itia tiv  -  mere om klubstationen senere i 
denne spalte.

OZ1BII har på et meget tid lig t tidspunkt sendt mig en kæm
pehistorie om hans SWL-tllværelse, hans begyndervanskelig
heder som lic. radioamatør og om hans færden gennem de år,

~ ZJM M SIW Z
han har været aktiv. Du kan glæde dig til historien -  den 
kom mer i SWL-spalten i 1979. SRI, Henning, men det bliver din 
h isto rie  ikke dårligere af, hej.

Jeg vil helst gå ud af 1978 med nogenlunde god samvittig
hed. så skulle jeg have glemt noget, som du mener, jeg burde 
have skrevet -  så skriv inden den 20. december 1978, så kan 
min sam vittighed holde en nogenlunde ro lig jul.

CQ DX, CQ DX, C alling CQ DX.
This is OZ4RP and OZ3YI, Calling CQ DX, CQ DX. Bent og Erik 
er uenige med mig i betydningen af CQ DX og vil (i al fordrage
lighed) gerne have mig til at ændre min opfattelse af CQ DX, I 
henhold til OZ september side 479. -  Her mener jeg, at CQ DX 
betyder: »Man søger QSO med en station i et andet land, nær 
e ller fjern«. -  Erik og Bent mener: »Man søger QSO med en 
station -  men ikke fra samme kontinent«.

Jeg har sogt fo rske llig t litte ra tur og vil henvise til ARRL Ham 
Radio O perating Guide, hvor man øverst på side 18 skriver: CQ
-  General call, inviting any station to answer, »calling any 
amateur«. -  DX - Distance. Stations In other countries or at 
great distances.

Jeg er glad for, at OZ4RP og OZ3YI læser spalten, og 
sam tid ig er uenig med mig -  kritik  er en god ting -  i det store 
hele tro r jeg nok, vi mener det samme. Hvis jeg kaldte CQ DX og 
fik  et svar fra C31 -land (Andorra), så ville jeg nok gå i QSO med 
stationen, hej.

Tak til Bent og E r ik -e r  der andre, der haren mening om CQ 
DX? Skriv endelig, jeg er ikke uden fejl, heldigvis. Det ville nok 
skabe debat om jeg skrev, at morsetegnet for E er lig med fem

OZ-DR-QTH-liste pr. 15. november 1978.
OZ-DR-NUMMER: NAVN: QTH:
OZ-DR 844 Per Friis Svend P. Jacobsensvej 19. Smldstrup Strand, 3250 Gilleleje.
OZ-DR 1044 Eivind Petersson Karlsbjerghuset, Brobyværk, 5672 Broby
OZ-DR 1239 W illy H. Andersen Kagsåvej 34, 2730 Herlev
OZ-DR 1658 Svend A. Hansen Box 72, 4300 Holbæk
OZ-DR 1681 Poul Erik Sørensen Chr. Hansensvej 20, 4300 Holbæk
OZ-DR 1743 Max Jens Jensen GI. Jernbanegade 3, 8700 Horsens
OZ-DR 1766 Johs. Chr. Andersen H. C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia
OZ-DR 1802 Hans Peter Kyk Dalgas Avenue 8. 8000 Århus C
OZ-DR 1815 Eigil Juul Jensen Emdrup Banke 22, 2100 København 0
OZ-DR 1883 Peter Mess Blegstræde 13, 4300 Holbæk
OZ-DR 1909 Flemming Nielsen Vestergade 118, 5300 Kerteminde
OZ-DR 1918 Kaj Arvesen Sauntebygade 25, 3100 Hornbæk
OZ-DR 1937 Benny Stenkjær Emil Møllersgade 103, 8700 Horsens
OZ-DR 1946 Kaj Kanstrup Hovedgaden 10, Nim, 8700 Horsens
OZ-DR 1963 Jay R. Niemelå Højdevej 313, 2300 København S
OZ-DR 1974 Børge Christiansen Grønsundsvej 113, 4780 Stege
OZ-DR 1983 Knud Lund Poulsen Egerisvej 25, 7800 Skive
OZ-DR 1999 Ulla Rasmussen Volderslevvej 160, 5250 Odense S
OZ-DR 2002 Møller Larsen Houvej 125, 9370 Hals
OZ-DR 2007 Bjarne Christensen Dixensvej 1, Jels, 6630 Rødding
OZ-DR 2013 John Jørgensen Bispehavevej 61 st.-tv., 8210 Århus V
OZ-DR 2023 Bent Carstensen Skudstrup, 6600 Vejen
OZ-DR 2026 Asger Petersen Nerve 7, 5970 Ærøskøbing
OZ-DR 2029 Jørgen Hansen Krusågade 2, 3,-th.. 1719 København V
OZ-DR 2035 Peter Hornbæk Jensen Nauhojvej 11, Rosted, 8410 Rønde
OZ-DR 2040 Carl D. Laursen Finsensgade 67, 3., 8200 Århus N
OZ-DR 2042 Carl Borg Plantehaven 23, 2600 Glostrup
OZ-DR 2044 Palle Randlov Marinestation Thorshavn, 3800 Torshavn, Færøerne
OZ-DR 2049 »Kastaniehuset« Rypehusene 19, 2620 Albertslund, V/OZ2FL, Flemming Dichmann
(16110) Leif Nielsen Llndholmvej 30, 2.-tv., 8200 Århus N
(16444) Michael Møller Enghaven 50, Gerlev, 3630 Jægerspris
(16481) Hans Jørgen Pedersen Schmidt Haderslevvej 50. Jels Mark, 6630 Rødding
R ette lser/tilfø je lser bedes sendt til SWL-redaktionen.
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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

streger, det er det selvfølgelig Ikke, men hvor mange prikker 
består det af.
OZ-DR 2049 »Kastaniehuset« v. OZ2FL, Flemming
er oprette t og folgende operatører har adgang til stationen: 
Ann, Jesper, N icolaj, Bo og Carsten. OZ2FL, Flemming er ansat 
på Fritidshjem m et »Kastaniehuset« og står som ansvarshaven
de fo r stationen. Operatørerne er mellem 12-15 år og optrænes 
i tra fikd lc ip lin , stationsbetjening og rapportering. Vi glæder os 
alle til at høre fra OZ-DR 2049 -  held og lykke, forhåbentlig er 
alle startvanskeligheder overstået.
SA-SW L-Contest 1979
starter allerede i marts måned, men skal vi have en debat om 
reglerne, skal det være nu. De har sendt mig log fo r SA-SWL- 
Contest 1978 mener, det har været en god co n te s t-m e n  vil du 
være med i marts, bør du se reglerne i OZ ju li 1978 side 371 og 
evt. komme med æ ndringsforslag. Er du nybegynder, eller har 
du Ikke dette nummer af OZ, vil jeg gerne sende reglerne til dig. 
Har du lyttet I testperioden og måske skrevet en del kaldeslgna- 
ler ned, så kom med din log fo r 1978 og PLEASE helst lidt 
bem æ rkninger om SWL-testen.

Ju le tes ten
vil foregå som de tid ligere år, dog er der lidt ekstra »godt« for 
DR-amatørerne, foruden d ip lom er til nummer 1, 2 og 3. QTH- 
llsten tæ ller godt 30 lytteramatorer, og vi må gå ud fra, at 
mange af os vil være aktive i juletesten -  derfor vil der være et 
S W L-ju led lp lom  til alle DR-amatører, der har aflyttet over 25

fo rske llige OZ-stationer i forbindelse med EDR's juletest. 
D iplom et vil blive udsendt til alle DR-amatører og andre 
medlemmer, der har været aktive lyttere til juletesten 1978, og 
som kan opfylde de logbetingelser, der stilles, og fremvise log 
fo r m indst 25 forskellige OZ-stationer.

Bemærk Loglisten sendes til: OZ1LO. Leif Ottosen, Banke
vejen 12, Køng, 4750 Lundby (påført DR-nummer eller med
lemsnummer).

Juletesten foregår den 26. december, 2. juledag på 80-meter. 
Telefoni 3600-3700 kHz fra kl. 8,30-9,30 og 15,15-16,15 DNT 
(dansk normal tid). Telegrafi 3550-3600 kHz fra kl. 9.45-19,45 
og 16,30-17,30 DNT. Bemærk venligst, der er to perioder. Skal 
du feste om efterm iddagen, kan du bruge form iddagen til at 
deltage I juletesten -  da der ikke er mange, der starter med at 
feste om form iddagen, kan du bare stå tid lig t op, hej.

Er du ivrig, kan du selvfølgelig deltage i begge perioder -  
under alle om stæ ndigheder skal din logliste Indeholde fø l
gende: Tidspunkt, kaldesignal afs. RS/T-nummer, modt. RS/T- 
nummer og QSO-partner. Eksempel: TELEFONI (angives på 
loggen). -  Tid: 8,30. -  Kaldesignal afs.: OZ9XXX. -  RS/T-nr.: 
59001. -  M odt. RS/T-nummer: 59001. -  OSQ-partner: OZ9XYZ. 
Ved te le foni angives kun RS-nummer, startende med 001 -  hvis 
en station når over 100, begynder den forfra Igen med nummer 
001 (QSO'en kan lokaliseres v.h.a. tidspunktet). Ved telegrafi 
sendes RST-koden + nummer, f.eks. 599001 for den første 
QSO o.s.v.

Points gives ud fra korrekt kaldesignal og korrekt RS/T + 
nummer, 2 points fo ren  korrekt registreret QSO og 1 point hvor 
kun den ene RS/T + nummer er angivet -  i begge tilfæ lde skal 
korrekte kaldeslgnaler være angivet, ellers gives der ingen 
points.

Du vil høre nærmere fra mig inden jul. -  Ellers på genhør i 
ju letesten, jeg håber på stor aktivitet fra lytteramatører og 
sendeamatører.

Husk at skrive navn og DR-nummer på din log -  er du I tvivl 
om noget, kan du nå at skrive til undertegnede, til OZ1LO eller 
til OZ6KS -  alle vil være dig behjælpelig.
Endelig
er der så ti Ib a g e -d e t v ig tig s te -e n  ta k t il alle SWL’s fo re t godt
1978, fo r mange forslag og breve. En tak til alle fo r den hjæ lp
somhed, jeg har mødt. Jeg glæ der mig til at tage fat på et nytår 
og ser frem til mange dejlige tim er ved modtageren, skrive
maskinen og telefonen.

Glæ delig ju l og godt nytår. OZ-DR 1815, Eigil.

STOP PRES.
Brev tilgåe t fra OZ-DR 2044, Palle, kommer med påQTH-llsten. 
SA-SW L-Contest-diplom erne er færdige. SW L-aktivitetsdlplo- 
mer til llc. amatører er færdige. Nu kan du som licenseret radio
am atør få glæde af dine lytterrapparter, de kan udmøntes i 
d ip lom er -  reglerne vil du finde i OZ januat 1979, men du er vel
kommen til at skrive til m ig allerede nu.

Mangler du QSL-kort? Så 
lad os sende dig gratis pro- 
ver, brochure + prisliste. -  
Logbøger kr. 11.40. Sum- 
m arylog og contestlog kr.

9  12,95 incl. moms + porto.
JOHN HANSEN - BOGTRYK & OFFSET ApS
Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58

Byg selv din proportional 
fjernstyring og bliv 
flyveklar til sommer

microprop

Send os et brevkort, og vi sender dig brochure 
og bestillingskort på de nye semiprofessionelle 
fjernstyringsbyggesæt med samtlige dele. 
4 kanal 27MHz fjernstyringssender . . kr.598,- 
4 kanal 27MHz fjernstyringsmodtager.kr.148;- 
1 kanal compact servo   kr.148,- 
Brand Elektronik - Box 34 - Karlslunde
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Redaktion: OZ3AG, Arne Gotfredsen,
V estb irk A llé 42, 2770 Kastrup, tlf. (01) 51 86 18. JOTA

JOTA 1978
den 21. i rækken -  blev a fviklet I week-enden den 21 .-22. okto
ber, og som alle vel bemærkede, var der i den week-end ud
mærkede forho ld  på båndene.

Efter de h id til indløbne rapporter har stationerne i høj grad 
fo rsog t at udnytte de højere HF-bånd for at komme ud på Ildt 
længere afstande, og det ser ud til, at man har opnået mange 
interessante, internationale spejderkontakter.

O ptæ lling af de danske stationer viseren deltagelse påca. 53 
OZ-calls, hvilket er en pæn stigning i forhold til 1977. Der er 
derfor ingen grund til at klage over kvantiteten af stationer, 
men det ser ud til, at det store antal stationer kan give pro
blem er på 80 m båndet, hvor de mange andre danske stationer 
har haft problem er med at afvikle deres normale week-end 
tra fik. Det må derfor endnu engang anbefales, at JOTA-statio- 
nerne freder området over 3750 kHz; amatørerne på JOTA- 
stationerne bør ved lejlighed gennemgå week-endens log for 
ved selvsyn at konstatere, hvor få eller mange gange området 
over den anforte frekvens er benyttet til JOTA-kontakter, og så 
prøve at undgå dette problem næste år.

Vi har været i forbinde lse med vore svenske venner om dette 
problem , men man mener ikke at kunne medvirke med et lig 
nende påbud i Sverige, bl.a. på grund af det meget storre antal 
svenske JOTA-stationer.

Med det stadig stigende antal danske stationer kan det ikke 
undgås, at der opstår andre problemer -  specielt på det lokale 
plan, hvor den lagte slagplan for JOTA-week-enden ikke følges 
til punkt og prikke. Da det er amatørens grej og kaldesignal, der 
jo  mange gange benyttes under JOTA, er det dermed også

Brugte 
måleinstrumenter 
sælges!

Grundig sweeper/marker, 5-250 MHz. 
rørvoltmetre div. fab.
TV billedmønstergeneratorer.
LF generatorer.
HF generatorer.
Philips oscilloscop. 
forstærkervoltmetre AC.
Grundig stereogenerator.
RCA trans tester, 
universalinstrumenter, 
strømforsyninger 0-10 V.

Kontakt os for nærmere oplysninger.

All Radio GI. Torv 4 ■ 4200 Slagelse 
Tlf. (03) 52 44 44 lok. 5.

amatørens ansvar, at stationen kommer i æteren under så 
korrekte form er som muligt. Den alm indelige orden på bånde
ne bor selvfølgelig også overholdes af en JOTAstation, selvom 
spejderne har tillade lse til at optræde som en slags second- 
operators. -  D.v.s. at amatøren som ansvarlig bør kunne stå 
Inde fo r alt det, der kommer ud i æteren, medens den pågæl
dende spejderleder bor have ansvaret for afviklingen af resten 
af week-enden. dette er en meget naturlig opdeling af ansvar, 
som bor Indgå i den slagplan, der er lagt fo r week-enden, og 
den lagte plan bør følges så langt som muligt, således at man 
ikke kommer ud i fo r mange ikke-planlagte situationer, der 
måske kan udvikle sig til problem er for begge parter.

Som nævnt er det som regel amatorgrej, der benyttes under 
JOTA, hvorfor dette selvfølgelig bor benyttes med samme 
om hu, som om det var ens eget grej. Da vore korps ikke har en 
fors ikringspolice, der dækker alt det udstyr, der er i brug under 
JOTA -  og det løber måske op i et genanskaffelsesbeløb på 
om kring 1 m ill. kr. -  er det naturligt, at man på lokalt plan 
sø rge rfo rd en  fornødne forsikring af amatørens grej. Dette kan 
i mange tilfæ lde dækkes under amatørens sædvanlige fo rs ik
ring, blot med en opringn ing til forsikringsselskabet, der så 
noterer de specielle forhold under JOTA. Og skulle det kræve 
en speciel police fo r denne week-end- ja ,  så bør beløbet herfor 
selvfø lgelig dækkes af spejdernes normale budget for hele 
arrangementet. Ligeså selvfø lgeligt er det, at spejdernes an
svarsforsikring er i orden, således at eventuelle uheld ikke skal 
ligge amatøren til byrde.

Forsikringsproblem et er iøvrigt stort og kompliceret, hvis vi 
tæ nker på forsikringsdæ kning af alle stationer under een 
p o lic e -  men på lokalt plan skulle det være m ulig t at opnå dæ k
ning af grejet under rimelige betingelser.

Den danske rapport om JOTA 78 vil blive udsendt engang i 
lobet af 1979, når alle rapporter ar blevet modtaget fra statio
nerne. Denne samlede rapport om dansk deltagelse i JOTA 
1978 vil derefter b live udsendt til alle medvirkende amatører og 
til spejderkontaktfolkene. Er du interesseret i at modtage 
rapporten, så ring eller skriv til ovenstående.

OZ3AG.

Krystaller - Ekspres
Alle frekvenser. -  14 dages leveringstid. -  50,- kr. mod fo r
udbeta ling. -  Min. ordre: 5 stk.

J. BITSCH PEDERSEN
Rygårdsvej 2-93 - 7000 Fredericia

SKRIVEMASKINER fabriksnye, elektriske 
OLIVETTI - UNDERWOOD - OLYMPIA 
kr. 1.600-2.900 -f- amatørrabat 30%.

REGNEMASKINER fabriksnye elektroniske 
OLIVETTI - UNDERWOOD med strimmel 
Kr. 720,00-1.475,00 amatørrabat 35%.
Priserne er excl. moms.

KNUD SMITH KONTORMASKINER ozisw
Solhø jsve j 17, 9210 Aalborg SØ.
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HovedbestyreIsesmed I. :
OZ3SH, Svend Hansen,
A. Nielsens Boulevard 25,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 93 23.

Amatørnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21. Stof sendes til 
OZ4ZT, W illy Andersen, Kagsåvej 34, 2730 Herlev, telefon 
(02) 84 33 30.

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

Så er der atter gået et år. Vi synes, at det har været et godt år for 
vor afdeling. VI har haft gode programmer og modedeltagelsen 
har været god. Vi håber, at det vil gå m indst lige så godt i det 
kom mende år.

A lle medlemmer og deres fam ilier ønskes en glædelig ju l og 
et godt nytår.

PS. Husk, at et godt nytårsfortsæt er, at komme hvertorsdag i 
Amager afdelingen.

Program:
14. december: Juleafslutning kl, 19,00 med medbragt madkurv. 
Se OZ fo r november.
21. december: Intet mode.
28. december: Intet mode.
4. januar: Forste mode i det ny år. Vi bytter julegaver som vi 
plejer.
11. januar: Som tiden går, bliver amatorradioteknik mere og 
mere kom pliceret. Men heldigvis får vi også flere og flere hjæ l
pem idler til rådighed Aftenens program har vi kaldt »Lomme
regneren i amatørradioens tjeneste«. Vi vil vise brugen af lom 
meregnere, lige fra simple »hokerregningsmaskiner« over 
mere avancerede yil programmerbare regnemaskiner. Det hele 
vil naturligvis være lagt an på amatørradioteknik. Så vil du være 
med til at vise, at vi fø lger med tiden, så er det den 11. januar
1979, at du ikke skal gå til moster Agathes fødselsdag!

lovrig t vil jeg hermed opfordre alle de. som er med til at frem
stille  nye rævesendere, til at få g jo rt deres dele fæ rdige meget 
hurtig t. Det er nu flere år siden, at vi har kort rævejagt, og vi 
hverken kan eller vil udsætte at komme igang længere. Så skal 
vi ikke være enige om, at om en månedstid eller halvanden, 
præsenteres de fæ rdige moduler til de næste to sendere for 
OZ9JB eller OZ1FQ, som vil sørge for at få dem bygget sam
men. Har du ikke tid, så sig til, og en anden kan overtage jobbet. 
Det er da helt naturligt, at man ikke altid på forhånd kan sige, 
hvor meget tid  man har til rådighed. God arbejdslyst i ju le
ferien.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

ADVARSEL!
Da m anuskripterne til dette OZ er bortkommet hos 
postvæsenet på vej fra trykkeriet til korrekturlæsning, 
kan der meget vel forekomme datofejl i programmerne. 
Det vil nok være k logt at spørge på den lokale repeater, 
hvis der er tvivl om en dato eller dag.

OZ6PN

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schroder-Petersen, Chrlstofferallé 29, 
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1EBY, Jørgen Sorrig, Gadevangen 4, 2800 Lyngby, 
tlf. (02) 88 40 30.
Kass.: OZ1DOD, Bo Bjerknes, Skovbrynet 20. 2880 Bagsværd, 
tlf. (02) 98 16 44.
Afd. g irokonto : 4 25 18 73.

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

Forst må jeg beklage, at jeg ikke, som bebudet i novembernum
meret af OZ, kan komme med flere oplysninger angående ju le
festen den 19. december.

Dernæst lidt om afdelingens diskvalifikation i forbindelse 
med EDR's septembertest 1978 på grund af overtrædelse af li
censbestemmelserne (forkert kaldesignal).

Dette beror på en misforståelse, idet licensbestemmelserne, 
ifo lge op lysn inger fra P&T, er noje overholdt, hvorfor vi forven
ter en berigtigelse.

Program :
Tirsdag den 19. december: Julefest. Mod op med det sædvan
lige gode humør.
Herefter er der pause, indtil vi tager med fornyede kræfter i det
nye år, hvor vi starter
Tirsdag den 9. januar 1979: Klubaften.
Tirsdag den 16. januar 1979: Hvordan måler jeg rigtig t? Denne 
aften er tilre tte lag t af Bent om de problemer vore juniorer har, 
men mon ikke også mere »garvede« amatører kan hente noget 
her.
Tirsdag den 23. januar 1979: Retningskobler (SWR-meter) ved 
OZ5AV.

Hermed ønskes medlemmerne med fam ilie en god jul og et 
godt nytår.

My 73 de OZ8RU. Rubæk.

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Mode: Hver mandag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1CID, Hanne Nielsen, Hvidovrevej 468, 1 .tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Næstfmd.: OZ4KS, Kaj Sand Pedersen, Edvard Griegsg. 7 ,4.th.. 
2100 København O, tlf. (01) 29 32 85.
Sekr.: OZ1CMU, Ebbe Bruun Sørensen, Gudenåvej 10st.,
2720 Vanløse, tlf. (01) 34 29 37.
Kass.: OZ1BHA, Jørn Kristensen, Hovedvejen 178 st.th..
2600 G lostrup. ^
Afd. g irokonto : 5 05 97 55.
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Am atø rnyt
OZ4ZT meddeler, at han i perioden 17. november 1978 til 2. ja
nuar 1979 ikke modtager stof t il »Amatørnyt«. Stof bedes I ste
det stile t til OZ4KS.

Siden s idst
23. oktober: O rdinæ r generalforsamling. Se andetsteds.
30. oktober besøgte vi DTH’s højspændings-laboratorium, 
hvor civ.ing. Aage Pedersen ho ld t et underholdende foredrag 
om e lektric ite t fra lyn og torden til fremtidens energiforsyning, 
hvorefter vi g ik i laboratoriet, hvor Aage Pedersen 2 gange, ved 
hjæ lp af 1,7 Megavolt, viste at andre end Thor kan lave torden 
og lynild. Med blafrende trom m ehinder og den stærke lugt af 
ozon siddende i næseborene tog vi afsked med Aage Pedersen, 
der skal have mange tak fo r denne aften.
6. november var vort undervisningslokale fy ldt af kobelystne 
radioam atører, der blev ivrigt budt og meget godt materiel skif
tede ejermænd.
13. november. Denne dag var det tid  at hilse på den nye besty
relse. Der var mange spørgsmål både til bestyrelsen og til med
lemmerne. Nogle ledige poster blev også besat bl. a. lovede 
OZ2EV at hjæ lpe til i biblioteket.

A ktiv ite te r
Vi har stadig plads til et par studiekredse, så er I nogle stykker, 
der kunne tænke jer at lave nogle ting, som vi endnu Ikke har på 
program m et er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.
A lle 6 kursus er nu godt I gang. Tirsdag og torsdag harOZ4SJ 2 
m orsekursus. Onsdag harOZ9SN kursus i D-llcensogOZ1AWJ 
i A-licens. Fredag har OZ4ET D-licens kursus. Lørdag møder 
»Basseholdet« fo r at arbejde sig op på speed 120. Desuden har 
OZ4QW fredag efterm iddag et hold unge, der med varme lod 
dekolber arbejder sig ind på troldmanden fra OZ's slot. 
OZ3ZK har gennemgået vores QSL-kort, der er til en del d ip lo 
mer og flere mangler kun få kontakter. Liste over manglende 
stns. er ophæ ngt ved HF-stationen.

Program:
11. december: Hvad skal der ske I 1979. Mød op og kom med 
forslag så vi sammen kan planlægge det nye år.
12. december: Fællesarrangement med gladsaxe afdeling. 
OZ5FK fortæ ller om AMSAT. OBS mødet afholdes en tirsdag kl.
19,00 i Gladsaxe afdeling, Grønnegården, Dynamovej 1-3.
17. december mødes vi påTheklavej kl. 10,00 med familie, med
bragt mad og godt humør. Turen går t il Jægerspris skov, hvor 
vi alle kan blive forsynet med juletræer. De medbragte »klem
mer« nydes i dertil egnede lokaler.
18. december ho lderv i ju leafslutn ing med glog og æbleskiver. 
A fdelingen har i år eget juletræ.
26. december: Juletest. Vi skal bruge opr. med m indst C-licens. 
Der arbejdes både CW og phone.
7. januar 1979: Vi starter med et forsøg, nemlig auktion på en 
sondag. Vi starter kl. 13,00. Desværre kan vi på grund af plads 
mangel ikke modtage ikke-medlemmer.
8. januar: Første møde I det nye år bliver en klubaften.
15. januar: Besøg på bladhuset Polltiken. Vi mødes udenfor ho
vedindgangen til »Politikens Hus«, Rådhuspladsen 37 kl. 18,45 
prc.
22. januar kommer Arne Stinus og holder lysbllled-foredrag 
med titlen : »UNICEF -  Verdens børn«.

Sidste.
OZ1BHF og OZ9SN er begyndt at lægge stiftmosaik på bade-
• ærelset. Der vil snarest blive påbegyndt forhandlinger med 
<ommunen angående vor antennemast. Arbejdet med vort 
aboratorium  er nu så langt fremme, at vl skal til at tænke på 
id re tn ing en . Så find de gamle bukser frem, fat penslen og 

smut over på Theklavej, men husk at aftale tid.

HUSK
3Z6IA yder stadig teknisk råd og vejledning om torsdagen, 
¿‘ delingen har fået dragtmærker, sporg OZ9SN.

My 73 de OZ1CMU, Ebbe.

Ordinæ r genera lforsam ling 1978.
Til d irigen t valgtes OZ6I. Formanden konstaterede indled
ningsvis i sin beretning, at det nu er fire år, vi har haft hus. Fra 
erhvervelsen og til i dag er der unægtelig sket vældige frem
skrid t med istandsættelsen og indretningen, hvad der har kræ
vet en enorm arbejdsindsats sideløbende med det egentlige 
foreningsarbejde. -  Efter at have omtalt alle vore mange akti
viteter, som det fø rer fo r vidt at referere her, og hvoraf UNICEF- 
arrangementet var det mest omfattende, rettede formanden en 
tak til alle, både amatører, XYL’s og ikke-amatører, der har 
h ju lpe t os. -  Formanden kom også lid t ind på økonomien og 
kunne meddele, at det er lykkedes at få kommunen til at give t i l
skud på basis af vore medlemmer i gruppen 18-25 år. Vi har i år 
fået ca. 5.000 kr., hvad der ansporer os til også at udbygge vort 
ungdom sarbejde.

Formanden takkede bestyrelsen fo r godt samarbejde. Samti
dig v ille  formanden specielt sige tak til de to bestyrelsesmed
lemmer, der på forhånd havde tilkendegivet, at de ikke genop
stillede: OZ1SZ der havde siddet i bestyrelsen i 13 år, og OZ4AO 
der havde været bestyrelsesmedlem i over 20 år og udover sit 
kasserer-hverv havde g jort en kæmpeindsats med istandsæt
telsen af huset.

Under debatten t il formandens beretning fremsatte OZ1DNN 
en resolution til dagsordenen. Da O Z1D N N -trods flere taleres 
op ford ring  dertil -  nægtede at trække sin resolution til dagsor
denen tilbage, fremsatte OZ2WK en afværgeresolution. A f
stem ningen om denne fik folgende resultat: 1 stemme imod, 
resten for.

Formandens beretning godkendtes. Kassereren fremlagde 
det reviderede regnskab, der var omdelt i duplikeret form. 
Regnskabet godkendtes. Forslag til vedtægtsændringer: Som
3. stk. i § 2 vedtog man: Familiemedlem i samme husstand som 
fu ld t betalende medlem (uanset licenseret eller ej) betaler halvt 
kontingent. Børn mellem 10 og 14 år betaler kontingent på 10 
kr. å rlig t. Unge mellem 14 og 18 år betaler halvt kontingent. Der 
kræves m indst halvt betalende medlem fo r at opnå stemmeret.

De øvrige æ ndringer vedtoges efter forslagets ordlyd.
Valgene: Formand: OZ1CID, Hanne. Bestyrelsesmedlemmer 

OZ9SN, OZ1CMU, OZ4ZT, OZ4QW, OZ1BHA og OZ1CKG. Sup
pleanter OZ1DQF og OZ5ZS. Revisorer OZ9WW og OZ6WR. 
Suppleant OZ2JC.

Først noget over kl. 23 kunne dirigenten hæve mødet.

UNICEF-gruppen.
Torsdag den 9. november 1978 holdt UNICEF gruppen sit andet 
møde. Vi kunne glæde os over, at en del nye fo lk  mødte op på 
dette møde. Ligeledes glæ der det os meget, at HB er begejstre
de fo r vort in itiativ.

Dansk UNICEF kom ite har givet os en skriftlig  godkendelse 
af vort navn, Radioamatører fo r UNICEF Permanent arbejds
gruppe, København.

Mandag den 22. januar 1979 kl. 19,30 i Københavns radio
amatørernes hus, Theklavej 26, NV, kommer Arne Stinus fra 
Dansk UNICEF kom ite for at holde et foredrag om UNICEF og 
dets arbejde.

Navnet S.T.A., Special Tivoli Award, er blevet ændret til 
S.U.A., Special UNICEF Award. Dette gælder hele Europa.

S.U.A. 79 håber vi at kunne afholde i Senegal, Afrika. Start ca. 
den 22. september 1979 fra Geneve, 2 dage før WARC mødet i 
Geneve.

K ontingent i 1979: 20,00 kr. fo r aktive medlemmer og 10,00 
kr. fo r passive medlemmer.

Det er blevet os oplyst, at en skriftlig  anmodning fra UNICEF 
radioam atør kom ite 's Hovedkontor i Geneve, er på vej til EDR 
om at oprette en UNICEF radioamatør komite i Danmark,

Interesserede radioamatører samt deres fam ilie er stadig me
get velkom ne ved vore møder.

My 73 de OZ1CSS, Alan.
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Hovedbestyrelsesm edl.:
OZ6BL, Bent Bagger,
Bregne rød vej 151, 3460 Birkerød, 
tlf. (02) 81 44 35

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

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Hillerød Fritidshus, Hostrupvej 26.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1CKB, Steen Brenøe-Hansen, Horsevænget 37,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 19 28.
Kass.: OZ1BLW, Poul Jensen, Kornvænget 169,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 14 37.
A fdelingsnyt via OZ9REH (Vejby) hver mandag kl. 21,00. 
Ansvarshavende fo r afdelingsnyt: OZ1AKY. 
CW -åflytningsøvelser udsendes hver mandag fra kl. 20,30 til 
20,59 via OZ9REH.
A fdelingens g irokonto : 2 26 78 96, EDR, Hillerød.

Først ta k t il al le der, på den ene eller anden måde, bistod ved af
delingens stand på hobbyudstillingen FESTLIG FRITID i Frede- 
riksborghallen den 18. og 19. november.

Bestyrelsen har desværre ikke, p.g.a. »Festlig Fritid« m. v., 
ikke kunnet nå at få programmet for det nye år med her i de- 
cem ber-num meret. Dette program vil snarligt, hvis det ikke al
lerede er sket, tilgå  medlemmerne direkte.

I skrivende stund har vi netop fået lejekontrakten i hænde, fra 
Skævinge kommune, fo r vore nye lokaler i »Ungdomshuset«. 
Så når dette læses skulle restaureringen gerne være ved at 
være tilendebragt. Angående indvielsen af lokalerne henvises 
til det udsendte program samt nyhedsbulletinen.

På bestyrelsens vegne vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig 
ju l samt et godt nytår, med håbet om et godt år 1979 fo r vor lo
kalafdeling samt EDR i det hele taget.

Vy 73 de OZ1CKB, Steen.

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

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

Program:
Tirsdag den 2. januar 1979: Klubaften +  VHF-test.
Tirsdag den 9. januar 1979: Kegleaften.
Tirsdag den 16. januar 1979: Klubaften.
Tirsdag den 23. januar 1979: Debataften.

My 73 de OZ2DZ, Alex.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4OW, Kjeld Nielsen, Årsbal leby 34,3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 84 06.
Sekr.: OZ2QZ, Carsten Reker Hansen, Hovedgaden 41,
Nyker, 3700 Rønne, tlf. (03) 96 30 82.
Kass.: OZ8TV. Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Ronne, 
tlf. (03) 99 91 77.

Program:
Onsdag den 3. januar: Tester. Denne aften taler vi om hvilke te
ster OZ4HAM skal køre -  på HF og V H F -o g  hvem der skal køre 
dem.
Onsdag den 10. januar: A lm indelig klubaften.
Onsdag den 17. januar: Generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelæ gger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være post
stem plet senest 8 dage før generalforsamlingen).
5. Valg af form and, bestyrelse, revisor, bestyrelsessuppleant 
samt revisorsuppleant.
6. Eventuelt.
Endvidere henledes opmærksomheden på lovens § 9, der om 
ta ler stemmeret contra kontingentrestance.
Onsdag den 24. januar: A lm indelig klubaften.

Bestyrelsen ønsker samtlige medlemmer samt deres familie, 
samt andre, der har været i forbindelse med klubben, en glæ 
delig  ju l samt et godt nytår.
På gensyn i CQ.

Vy 73 de OZ1CSI, Eigil.

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

KALUNDBORG
Lokale: Kælderen under DSB’s godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 Kalundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1WI, Åge Hougård, Set. O la igade9 ,4400 Kalundborg. 
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.

HOLBÆK
Lokale: M id le rtid ig t ude hos OZ1CTX.
Fmd.: OZ1CTX, Stig Hansen, Heilnedalsvej 20,4300 Holbæk, 
tlf. (03) 43 38 88.
Sekr.: OZ4UA, Per Appel, Vesterhus 260, Samsøvej 45,
4300 Holbæk. J j
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Mandag den 30. november a fholdt vi generalforsamling i afde
lingen. Vi var samlet ca. 8 mand høj. Formandens beretning var 
kort og fremadrettet, da der ikke var sket noget i det forgangne 
år.

Formandem havde kontaktet Nykøbing afdeling angående et 
samarbejde om kring EDR's foredrag. Vi blev enige om, at det 
var en god idé. Derefter kom Stig ind på vore lokaler, som han 
syntes var under al kritik.

Sekretærens beretning var ligeledes kort, såsom kassere
rens.

Stig blev valgt til formand, ny sekretær blev OZ4UA, Per. Kas
serer blev OZ1BGV.

Næste punkt var lokaler. Her var der stor enighed om at vores 
nuværende lokaler er ubrugelige, så vi blev enige om at vi 
skulle finde nogle andre. Indtil disse er fundet, vil Stig lægge 
kæ lder til, så problem et er løst fo r et stykke tid.

Dernæst blev vinterens byggeprojekt diskuteret. Vi blev efter 
megen hyggelig snak enige om at bygge en frekvenstæller, 
som skal kunne tæ lle op til 500 MHz, og senere kunne udbyg
ges med andre funktioner, såsom tid, positiv puls, negativ puls.

Lokalfrekvensen blev som de tid ligere år fastsat til 145,475 
MHz.

Det næste møde blev fastsat til den 15. november 1978.
På dette møde fastlagde vi arbejdsgangen fo r tælleren. Der 

skulle bygges en klubtæ ller, og når den korte, skulle vi så alle 
bygge en på de indhøstede erfaringer. Vi bestemte endvidere, 
at den skulle gå til 500 MHz, og den skulle tæ lle 1 sek. Tælleren 
skulle have en følsomhed på ca. 25 mV. Tælleren skulle have 8 
cifre. Næste møde blev fastlagt til den 6. december.

Til s lu t snakkede vi om hvilke foredrag vi gerne v ille have. VI 
blev enige om at et foredrag om frekvenstællere nok ville være 
på sin plads, når vi selv var i gang med at bygge en.

Vy 73 de OZ4UA, Per.

KORSØR
Møde: M ånedligt i vinterhalvåret.
Fmd.: OZ6WB, B illy Børjesson, Skovridergårdsvej2, Nyrup, 
4700 Næstved. Tlf. (03) 75 91 99.
Sekr.: OZ4WI, Børge Lykke Frederiksen, Bragesvej 27,
4220 Korsør, tlf. (03) 57 52 38.

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

Lolland-Falster afdelingen ønsker alle en god jul og et godt 
nytår, og håber, I vil møde friske til det første møde i det nye år, 
som bliver den 22. januar. Program m eter ikke endeligt fastlagt 
endnu, men reserver i alle tilfæ lde denne aften.

Tak til Jørgen, OZ2QF, fo r en god aften med fortsættelsen af 
gennemgangen af m inidatamaten.

Vy 73 de OZ8NZ, Ole.

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

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

Angående julefesten, beklager jeg, at der var kommet forkert 
dato på i sidste nummer. Den rigtige dato er 16. december.

Nu har vi fået sat en rigtig  opslagstavle op, så der er plads til 
nogle flere annoncer og flere meddelelser. Der er allerede en 
del annoncer. Der bliver annonceret med gamle rør, transfor
matorer, krystaller, kabel og en enkel mobilstation. Så hvis I har 
noget, I vil af med, så sæt en lille annonce på vores opslagstav
le, e ller hvis I søger et e ller andet, så tag lige og kig ud tirsdag 
aften, det kunne jo  være, at der stod noget om det på vores op
slagstavle.

Vy 73 de OZ3WD, Jens.

ODSHERRED
Call: OZ1OHR.
Lokale: G rundtvigsskolen, Grundtvigsvej 12,
4500 Nykøbing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandsvej 14,
4500 Nykøbing Sj., tlf. (03) 41 17 11.
Sekr.: OZ1CRL, Jørgen Dudahl-Lasson, »Skillerhuset«, 
S trandhusene, 4500 Nykøbing Sj.
Kass.: OZ1AOP, Ebbe Jacobsen, Østre Lyngvej 63,
4500 Nykøbing Sj.

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

Torsdag den 23. november afholdtes generalforsamling i vore 
lokaler i Lejre maskinfabrik.

Til d irigen t valgtes OZ1BAX, som takkede fo r valget, og der
efter konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvar
slet og beslutningsdygtig. 17 medlemmer var fremmødt.

Formanden aflagde beretning med et tilbageblik på afdelin
gens aktiv ite ter i det forløbne år. En speciel tak blev givet til 
OZ1CDW, som denne sæson har påtaget sig at lede vort morse- 
kursus. De enkelte arrangementer i den forløbne sæson blev 
næ vnt -  foredrag, akttioner og udflugter, herunder en særlig 
tak til dem, som bar øllet helt op på Gyldenløveshøj på vor 
fam ilieud flug t. I tils lu tn ing  til beretningen nedsattes juleudval
get med OZ8UI som formand.
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Kassereren frem lagde det reviderede regnskab og kommen
terede dets indhold -  div. forespørgsler blev henholdsvis kom
menteret og afvist. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Fastsættelse af kontingent. Det blev vedtaget, at vi fortsæ tter 
med uæ ndret kontingent 1. halvår, og med en mindre forhø
jelse fo r 2. halvår, såfremt bestyrelsen anser det fo r nødven
digt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, formand og sekretær. For
manden var v illig  til genvalg under visse betingelser, som blev 
opfyldt, sekretær og revisor var villige til at modtage genvalg. 
Med begrundelse i det store medlemstal, som klubben møn
strer, vedtog man, at udnævne en suppleant til bestyrelsen. 
OZ1BAX valgtes som suppleant uden taleret.

Indkomne forslag: Lang drøftelse som mundede ud i fø l
gende ordlyd: »Generalforsamlingen tager bestyrelsens med
delelse om at man fo r nærværende ikke kan optage nye med
lemm er til efterretning.

Eventuelt: OZ1CLG henstiller, at man ved foredrag undlader 
at ryge fø r kaffepausen.

Til ju leudvalget knyttes ud over OZ8UL, OZ1DON.

Program:
21. december: Intet møde, juleferie.
28. december: Intet møde. juleferie.
4. januar: Intet møde, juleferie.
11. januar: For dem, som var skuffet over ikke at have overvæ
ret OZ7IS's aften, hvor der blev ta lt om den store færd til OY- 
land, har OZ7IS og Co. indville t i at komme til afdelingen og 
gentage foredraget.

Vy 73 de OZ8JK, Jorgert.

Der blev iøvrigt a fholdt bestyrelsesmode den 2. november.
En sæ rlig tak re ttestil OZ6LN, dersom  vor formand varen ka

pacitet især på det tekniske område, hvor han medvirkede til at 
føre vore pro jekter igennem med gode råd, godt humør og tek
nisk bistand.

Du ønskede ikke længere at medvirke i vort foreningsarbej
de, Leo, det kan vi kun beklage, og vi siger dig tak fo r samar
bejde og ønsker alt vel i fremtiden for dig og din familie.

Ju lea fslutn ing afholdes den 13. december.
I skal a lle  have tak fo r godt samvær og samarbejde året igen

nem. Vi starter igen den 10. januar 1979. Medlemmer samt fa
m ilie  ønskes rig tig  god ju l og godt nytår.

Vy 73 de OZ1BDO. Henning.

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

SLAGELSE
Lokale: Baggade 43, 4220 Korsør.
Møde: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1DOS, John Christensen, Strandvej 28, 4220 Korsør, 
tlf. 57 61 96.
Sekr.: OZ1BDQ, Henning Nielsen, Ryevej 11,
Kr. Helsinge, 4281 Gørlev.
Kass.: OZ9FG, Per Larsen, Stottsvej 20, 4220 Korsør, 
tlf. (03) 08 12.

Onsdag den 18. oktober 1978 holdt afdelingen generalforsam
ling. Deltagelsen var ca. 80 %. OZ1DXF dirigerede og kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.

Formanden OZ6LN aflagde beretning og kom ind på fre
kvenstæ llere som ikke alle nåede at blive fæ rdige med på 
grund af frafald, og da det var lid t svært at blive enige om nye 
opgaver, var der ikke påbegyndt nogle nye projekter.

Kassereren OZ9FG aflagde regnskab, som var blevet revide
ret den 4. oktober 1978 af OZ7VG. Regnskabet blev godkendt.

Der blev derefter valg af ny bestyrelse, og det resulterede i 
fø lgende konstituering: OZ1 DOS, John Christensen valgt som 
form and. OZ9FG, Per Larsen genvalgt som kasserer. OZ1BDQ, 
Henning Nielsen genvalgt som sekretær og QSL manager. 
OZ4JQ og OZ1CFN valgt som suppleanter. OZ7VG genvalgt 
som revisor. OZ1DXF valgt som revisorsuppleant.

På generalforsam lingen blev det vedtaget, at årskontingen
tet fo rb live r uændret.

Der var ingen indkomre forslag.
Den nyvalgte formand OZ1 DOS holdt derefter sin formands- 

tale og tog b l.a . problem et op angående et andet klublokale, da 
medlemstallet er ved at vokse fra det gamle lokale. Der vil der
fo r optages kontakt med de forskellige myndigheder, fo r at un
dersøge mulighederne, mere herom senere. John mente også, 
at vi måtte i gang med nye projekter som kunne samle medlem
merne om nye fæ lles opgaver. Evt. program sendes i næste 
nummer af OZ.

Hoved bestyrelsesmedl.: 
OZ6MI, Per M. Andersen, 
K irkegyden 4, Avnslev, 
5800 Nyborg, 
tlf. (09)36 17 99

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

H erfra  klubben vil vi ønske alle amatørkammerater en glædelig 
ju l, samt godt nytår.

Første klubaften i det nye år bliver torsdag den 4. januar kl. 
19,30.

Vi har her på Fyn lavet et samarbejde mellem afdelingerne 
med vor HB-mand OZ6MI. Per som initiativtager. Den 5. okto
ber havde vi dem onstration og foredrag af OZ2ZJ, Børge Ja
cobsen fra Bensø Print. Der var fin tils lu tn ing. Den 12. novem
ber prøvede vi at lave et Old Timer-møde på Nyborg Strand, der 
kom desværre kun 12.

Det kunne ikke overses. Man glemmer nok at læse afdelings- 
stoffet!

I det nye år bliver der flere sammenkomster i kreds 5, kig der
fo r under kredsarrangementer.

Vy 73 de Inge.
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ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 90 (indgang fra Roersvej).
Mode: Hvor intet andet anført, på mandage kl. 19.30. 
Fmd.: OZ7IV, Helge Tietgen Lillevang, Lundekaersvej 64, 
5681 Bellinge, tlf. (09) 96 19 89.
K ontingent er kr. 50,00 pr. halvår.
Pension istkontingent er kr. 20,00 pr. halvår.

22. januar 1979: Hyggeaften med loddekolbe og forliste opstil
linger, der skal bringes til at kore.
29. januar 1979: Kursus.
6. februar 1979: Ræveprojekt diskuteres.
13. februar 1979: Kursus.

Vy 73 de OZ9EG, Eli.

CW og tekn ik.
Diverse kursus er overstået, og den aflagte prøve overfor P&T 
er jo  snart en »gammel sag« nu.

Der har været fu ld t hus i afdelingen næsten hver gang, så in
teressen har været stor, og det kan vi vel takke 27 MHz for, fo r 
det er jo  her, at de fleste stifte r deres første bekendtskab med 
kom m unikation.

OZ1W kører jo  videre i afdelingen med sit CW-program, men 
det varer vel ikke så længe inden vi skal »snakke« CW-prøve.

P&T ved hr. Hess oplyser, at det er tillad t at aflægge prøve på 
e l-bug e ller ligninde, der bliver betjent manuelt,

Angdende Old T im er mødet.
Lørdag den 11. november var de fynske afdelinger vært på Ny
borg Strand fo r de fremmødte Old Timere.

Deltagerantallet var jo  ikke overvældende, men det er måske 
nok voregen s k y ld ,-d e r  skal laves lidt mere PR på det.

Vi fik  le jlighed til at se om - og tilbygningen til Nyborg Strand, 
ligesom der blev a fho ld t en »lukket« messe, hvor vi »snød« os 
til at se lid t på de udstillede varer.

En tak til dem, der mødte op —  det er altid spændende at 
lytte til dem, der var med den gang, da der var rigtige radioama
tører til.

Angående eventue lle  klubtilskud.
En lille  bøn til ALLE medlemmer om at oplyse fødselsdag og år 
til kassereren, ikke fo rd i vi er nysgerrige, men af hensyn til t i l 
skud fra kommunen. DU kan eventuelt skrive dine data, når du 
indbetaler d it kontingent.

A ktiv ite te r i januar måned:
Tils lutn ingen til diverse klubaftener er ikke overvældende, -  
nærmest latterlig lille.

Enten er bestyrelsen og dens oplæg dårlig -  eller også er 
medlemmerne travlt optaget eller ligegyldige med hvad der
sker.

Vi går også I »hvileposition« og afholder kun alm indelige 
klubaftener hver mandag I hele januar måned.

Vy 73 de OZ7IV. Helge

SVENDBORG
Lokale: Rantzausmindevej 196-198.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, S immerbølle Kirkevej 4,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
<ass.: OZ1CJS, Ole Rasmussen, Ørbækvænget 1A, 
Svendborg, tilf. (09) 21 60 45.

Bestyrelsen ho ld t møde den 13. november 1978. Følgende blev
• edtaget:
. jle fe r ie  til den 8. januar 1979.
: ]anuar 1979: Tag d it grej med og vis frem.
'5  januar 1979: Kursus.

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

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

Da 3. ju ledag er den ordinæ re mødedag for december 
måned, afholdes der i denne måned intet møde.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ekstraordinæ r generalforsamling onsdag den
10. januar 1979 kl. 20,00 i foreningens lokaler.

Dagsorden: Foreningens fremtid.
Vy 73 de OZ1DHO. Per.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCY, B irger Knudsen, Vølundsgade 13,
6400 Sønderborg.
Kass.: OZ5WV, Chresten Bonde, Turøvej 17, 6430 Nordborg.

Først en tak fo r en god aften til OZ7IS for hans forevisning af 
dias fra DXpedltion til Færøerne.

Program:
14. december kl. 20,00: Juleafslutning. Der serveres æbleskiver 
og g logg samt kaffe.
19. januar 1979: Foredrag kl. 19,30 ved OZ5FK omhandlende 
sate llit-kom m unikation.

A fdelingen ho lder ju leferie til den 19. januar 1979. Alle med
lemm er ønskes glæ delig ju l og et godt nytår.

Vy 73 de OZ1CCY, Birger.
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SØNDERBORG
Lokale: Sønderborg Teknikum.
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Fr. Christiansvej 3,
6440 Augustenborg, tl. (04) 47 16 85.
Kass.: OZ1DYQ, Hans Henrik Mørkehøj, Pilevænget 1,
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 55 98.
Sekr.: OZ6AQ, Hans W erner Carlsen, Sejrsvej 94, Rinkenæs, 
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 21 90.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres pårørende en 
g læ delig ju l og et godt nytår.

Program:
19. december kl. 19,30: Julemik.
16. januar kl. 19,30: Møde.
30. januar kl. 19,30: Møde. Nærmere i næste OZ.

Vy 73 de OZ6AO, Werner.

TØNDER
Fmd.: OZ8CV, Carl V. Christensen, Viben 44, Tønder.
Kass.: OZ1DBU, Niels Erik Fisker, Klostergade 2, Højer.
Sekr.: OZ1DRP, Kjeld B. Kristensen, Brorsonsvej 25, Tønder.

ÅBENRÅ
Cåll: OZ6ARC.
Lokale: K lubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1CLI, Hans Melchertsen, Æ rholm 16,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 30 19.
Sekr.: OZ1ALK, Ole Chr. Poulsen, Grønningen 62,
6230 Rødekro, tlf. (04) 66 23 21.
Kass.: OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 00 23.

Program:
14. december: S idste mødeaften før jul.
11. januar: Første mødeaften i det nye år. Aftenen starter som 
h id til med CW -træ ning kl. 19, og derefter alm indelig klubaften 
kl. 20.
18. januar: Auktion. Jeg vil allerede nu minde om afdelingens 
årlige auktion, hvor alle sandsynligvis kan få afsat deres -væ r
difu lde« effekter fra øverste hylde.

Alle ønskes en rig tig  glæ delig ju l og et godt radio-aktivt 
nytår.

Vy 73 de OZ1ALK, Ole.

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

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

Program:
20. december: Juleafslutning. G logg og juleknas med damer. 
Derefter ju leferie til:
10. januar: Møde.

Glæ delig ju l og et godt nytår.
Vy 73 de OZ5QH. Ole.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6KH, V illy  Hansen, Kronhedevej 4, 7200 Grindsted, 
tlf. (05) 32 26 80.
Sekr.: OZ1CWM, Knud Pedersen, Østre villavej 8, Givskud, 
7300 Jelling, tlf. (05) 73 00 72.
Kass.: OZ1CTC, Knud Teglgaard, Højm arksvej3,7330 Brande.

På den ordinæ re generalforsam ling den 9. november 1978 kom 
den nye bestyrelse til at være følgende: Formand, OZ6KH, Villy 
Hansen. Sekretæ r/næ stform and, OZ1CWM, Knud Pedersen. 
Kasserer, OZ1CTC, Knud Teglgaard, Bestyrelsesmedlemmer, 
OZ4CR, Jørn Christiansen og OZ6OZ, Kurt Nielsen. Revisor, 
OZ8RI, R ichard Ipsen. Revisorsuppleant, OZ5GH, Gunnar Han
sen. Suppleant, OZ8GW, Leif Christensen.

Der blev nedsat et udvalg bestående af OZ4CI og OZ1CWM, 
til at forestå bygning af frekvenstæ ller til afdelingen, i første 
om gang et udkast af de muligheder, der er med det budget, der 
er lagt fo r projektet.

A fdelingen vil også undersøge, om der er muligheder for at 
då bedre an tennertil HF, end de indendørs, vi ha ri øjeblikket.

Juleafslutn ingen bliver den 21. december, hvor der vil blive 
serveret glogg og andre gode ting. Første mødeaften i det nye 
år bliver den 4. januar 1979.

Første arrangement i 1979 er præsentationen af BSP-pro- 
grammet ved OZ2ZJ. Borge. Hertil er Ølgod, Vejle og Kolding 
afde linger blevet inviteret, men a llee r naturligvis vel komne.

Jeg vil hermed ønske a lleen god jul, samt et godt nytår.
Vy 73 de OZ1CWM, Knud.

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

Siden sidst har vi haft besøg af OZ5FK, som meget levende fo r
ta lte om sate llitkom m unikation fo r radioamatører. Vi siger her
med tak til OZ5FK.

Program:
Onsdag den 10. januar kl. 19,30 holder vi generalforsamling i 
k lubbens lokaler.
Dagsorden:
1. Valg af d irigent.
2. Formanden aflæ gger beretning.
3. Kassereren aflæ gger beretning.
4. Indkomne forslag behandles.
5. Valg af kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revi
sor samt 1 suppleant.
Evemtuelle forslag til optagelse på dagsordenen under pkt. 4 
må være form anden i hænde senest 1. januar 1979.

Byggeprojektet går strygende. Mange er fæ rdige med 80 m 
modtageren, nogle har derefter lavet den om til 20 m modtager. 
En enkelt er i gang med en 5-bånds modtager med d ig ita lud
læsning og easy-touch områdeomskifter.

Vy 73 de OZ1CFP, Poul.
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HERNING Når dette læses, har afdelingen haft en forhåbentlig vellykket 
ju lea fs lu tn ing med diverse underholdning.

Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24A.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, Rodtjørnvej 30,
7400 Herning, tlf. (07) 12 71 26.
Sekr.: OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Marievej 4, Lind,
7400 Herning, tlf. (07) 12 55 91.
Kass.: OZ2DJ, Ole Damsgaard, Nyvang 10A, 7430 Ikast. 
Program:
17. december: Rævejagt (gåjagt). Se under rævenyt.
20. december: Juleafslutning, glogg m. m.
27. december: A lm indelig  klubaften.
3. januar: S lap'a'klubaften.
10. januar: D igitalteknik.
Ved EDR festen den 20. oktober udnævntes Ib, AXR til »overfi- 
dus« og fik  udleveret pokalen fo r 1978. Efter bifaldet at dømme, 
kunne vi ikke have valgt bedre. Til lykke Ib!

Vi har fra Sparekassen M idtjylland fået foræret det udskifte
de interne TV-anlæg, mod at betale demonteringen. Udbyttet 
blev 10 stk. monitorer, 3 stk. kamera m. m. m. De forskellige 
dele er allerede solgt til klubbens medlemmer ved auktionen 
den 15. november.

Klubben har kobt en TS 520 S. Forhør dig lige angående op- 
tun ing Inden du går »I luften«, til gengæld må du gerne prøve 
den »nye« støvsuger helt uden instruktion.

P&T QTH-listen kan kobes i klubben, spørg OZ2DJ.

Rævenyt
Slutresultatet for rævejagterne 1978 foreligger. Præmierne: 1.,
2. og 3. plads uddeltved festen. Stillingen blevfolgende:
1. Jørgen, Ejvind og Søren .................................  1292 points
2. Børge og Børge ...............................................  1248 points
3. Per og Uffe .........................................................  1229 points
4. Finn og »Buller« ...............................................  1187 points
5. Jan og Ole .........................................................  1179 points
6. Karl Henning og Knud Erik ...........................  1174 points
7. E jgil og Villy .......................................................  1073 points
8. Poul Erik og Carsten .......................................  901 points
9. Aksel og Thomas .............................................  888 points
10. Hemming og Ole ...............................................  828 points
11. Gert og Kurt .......................................................  540 points
12. Steen og Bjarne ...............................................  176 points

Søndag den 17. decem ber kl. 09,45: GÅJAGT for hele fam ilien
Ræve: 3 stk.
Mødested: Hjortsballehøje.
Start: Kl. 10,00.
Kort: Udleveres på startstedet.
Udstyr: Kompas, blyant, ur og evt. rævemodtager. Klubben ar
rangerer det sådan, at der vil være mulighed for at låneen mod
tager, evt. med instruktør.
Startgebyr: 10 kr. pr. hold.
Tilm elding: (07) 12 55 91 snarest.
Godte-poser til »harmoniske«, glogg, P35 og sodavand til 
YL/OM er incl. startgebyr. Vel mødt ved »Jule-rævene«.

Og så iøvrig ten rig tig  glædelig jul og godt nytår til alle medlem
mer i OZ8H.

Vy 73 de OZ6KV, Keld.
HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsminde skole, Vestervig.
Mode: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Klostermøllevej 32,
?770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ1EDD, Kaj Kaalund, Kirkebakken 8, Villerslev,
7755 Bedsted Thy, tlf, (07) 94 62 39.
<ass.: OZ6YJ, Jørgen Jensen, Toftegade 2 st. tv.,
~ '60 Hurup, tlf. (07) 95 16 01.

Siden sidst:
På grund af OZ9PK's afgang som kasserer, måtte I hast indkal
des til ekstraordinæ r generalforsamling den 2. november, da 
den valgte suppleant, OZ1EDD, var blevet anvendt ved sekre
tæ rskifte t tid ligere på året.

Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes OZ1EDT, Niels, og som 
ny suppleant OZ1ECU, Jens Erik. Bestyrelsen har konstitueret 
sig som følger: OZ5MR formand, OZ1EDT næstformand, 
OZ6YJ kasserer, OZ1EEG materielmester, OZ1EDD sekretær.

Den 16. blev synthese-projektet startet med en halv snes ivri
ge byggere. OZ1MD gør samlet indkøb af komponenter. Regn 
fo r en sikkerheds skyld værdierne ud en ekstra gang, Hl. 2 m 
båndet ligger som bekendt mellem 144 MHz og 146 MHz.

Vel mødt den 4. januar 1979.
Vy 73 de OZ1EDD, Kaj.

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

Sidste mødedag inden jul, den 20. december indbydes afdelin
gens medlemmer med YL, XYL og de harmoniske til juleglogg 
og æbleskiver i afdelingen.
Første modedag efter jul er onsdag den 3. januar.
A lle ønskes hermed en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Vy 73 de OZ4HY, Johnny.

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

Afdelingen onskera lle  medlemmer en glædelig jul og vel mødt 
i det nye år.

Vi starter igen torsdag den 11. januar 1979.
Torsdag den 18. januar 1979 kl. 20,00: Foredrag ved OZ7CH, C. 
U. Holten. Emnet er denne gang antenner og udbredelsesfor
hold. Arrangementet afholdes I klublokalet.
Vel mødt.

Vy 73 de OZ3ZJ, Hjalmar.

ØLGOD
VHF: OZ5JYL. -  HF: OZ7JYL.
Lokale: Kirkegade 11, Ølgod.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl, Solvænget 7, 6870 Ølgod, 
tlf. (05) 24 54 25.
Sekr.: OZ1BVO, Carlo Hansen, Nymarksgade 17,
6870 Ølgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Vestergade 11,
6960 Hvide Sande.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.
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KREDS
Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ4EV, Orla B. Petersen, Onsted,
8355 Ny-Solbjerg, tlf. (06) 92 83 73.

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

Program:
14. december: Kursus i CW kl. 19,30.
8. januar: Kursus i CW kl. 19,30.
9. januar: Kursus i VTS kl. 19,30.
11. januar: Kursus i CW kl. 19,30.
15. januar: Kursus i CW kl. 19,30.

Vy 73 de OZ-DR 1766.

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

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

KOLDING

Call: OZ8EDR.
Lokale: Set. Jørgens Gård, Hospitalsgade.
Mode: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9DB, Karsten Kjær, Fabersvej 1, 6000 Kolding.
Sekr.: OZ1DSL, Askan Moller, Agtrupvej 103, 6000 Kolding. 
Kass.: OZ5KT, Kristen Thomsen, Chr. Schousvej 4 Tved,
6000 Kolding.
Afd. g ironr.: 3 24 74 81.

På generalforsam lingen den 26. oktober blev der vedtaget en 
kontingentnedsæ ttelse fra 120 til 60 kr. pr. år. For pensionister 
og unge under 18 år 30 kr.

Bestyrelsens sammensætning blev ændret totalt. Formand: 
OZ1ZN, Le if-O Z8ZW  onskede ikke genvalg. Som nye bestyrel
sesmedlemmer er følgende valgt: Formand OZ9DB, næ stfor
mand OZ3FS, sekretær OZ1DSL, kasserer OZ5KT. QSL mana
ger OZ1BVW, suppleant OZ1ELF.

De der onsker QSL-kort gennem afdelingen skal inden den
15. januar 1979 afgive deres call og EDR-nr. til QSL-manager 
OZ1BVW, Birger.

Vy 73 de OZ1DSL, Askan.

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

Vort efterhånden kendte HF-rum på 1. sal er nu meldt fæ rdigt 
af OZ8YR og OZ1ATQ, der som de sidste af arbejdsholdet, har 
a fs lu tte t arbejdet med insta llering af diverse e l-stik ved hen
holdsvis stationsbordene og værkstedsbordet. Nu mangler vi 
bare den rig tige placering af klubbens radiogrej på de to borde 
og m ontering af antennekabler. For de utålmodige -  så er vor 
HF klubstation tils lu tte t og køreklar.

Som meddelt i sidste OZ. havde vi fra en af vore medlemmer 
fået s tille t en gittermast til rådighed, komplet med antenner, ro
to r og kabler. Denne mast skal vi have rejst snarest muligt, og vi 
håber i den forbindelse, at der er nogle medlemmer, der melder 
sig til dette arbejde.

Fra Nyavangsskolen i Randers, har vi i afdelingen søndag 
den 19. ds., kl. 19,30, haft besog af en 9. klasse, ialt 15 elever 
med deres lærere, som onskede at se og opleve en radioamatør 
station i arbejde. For dette arrangement stod: OZ1ATQ, 
OZ6YO, OZ4CO og OZ8LS, der for eleverne demonstrerede 
brugen af HF og VHF stationer, med kontakt i ind- og udland. 
Interessen var stor fra elevernes side og på lærerne kunne vi 
forstå, at det var ikke sidste gang, man ville kontakte vor fo r
ening.

Til oplysning fo r dem, som havde bemærket, at vor klubsta
tion  TS-510'eren var skredet lid t i frekvens og ikke andre steder 
var helt oppe på dupperne, nu igen er veltilpas efter en mindre 
operation hos OZ8VO.

Program:
Hver tirsdag kl. 19,30: Undervisning i VTS.
Hver onsdag kl. 18,45: Undervisning i CW.

Vy 73 de OZ3PJ. Poul.

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 S ilkeborg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ6CY, Niels Mølgård Nielsen, Kroghsvej 9, 
8600 S ilkeborg, tlf. 82 05 09.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmindevej 1, 
V irk lund , 8600 S ilkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. g irokonto : 9 21 18 88.
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Program:
16. december: Juleafslutning kl. 13,00 fo r hele familien. Turen 
går atter i år til OZ7XC's plantage, hvor I har mulighed for at 
finde alle tiders juletræ ! Tag øksen med. Bagefter modes vi i 
Lunden til ju leg logg og -knas.
9. januar: Klubaften. Som sædvanlig skal vi tale om forårets ak
tiviteter. Hele programudvalget møder op for at hore alle dine 
spændende forslag!!
16. januar: K lubaften,

Glædelig ju l de OZ1AKD.

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

19. december: Vel modt til årets store andespil. Herventervi at 
se alle medbringende XYL/YL og harmoniske til den årlige tra
dition ANDESPILLET.
NB. Nyt program fo r det nye år vil blive tilsendt dig snarest, 
hvori januar-februar møderne kan ses.

l/y 73 de OZ-DR 1903, Leo.

VIBORG
Fmd.: OZ1CNS, Orla Nielsen, Karuphøjvej 5, Skelhøje,
3800 V iborg, tlf. (06) 66 15 36.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, A. S. Ørstedsvej 37, 8800 Viborg, 
tlf. (06) 62 98 03.
Kass.: OZ7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7, 8800 Viborg, 
tlf. (06) 63 85 52.

ARHUS
Call: OZ2EDR.
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. g irokonto : 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV, Orla Petersen, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg. 
tlf. (06) 92 83 73.
Sekr.: OZ1AHB, Frank Sørensen, Rosenparken 26, 8464 
Galten, tlf. (06) 94 39 31.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, Gudrunsvej 24,
3220 Brabrand.
Afd. g irokonto : 3 09 19 29.

Faste ak tiv ite te r:
Mandag og onsdag kl. 19,00: Kursus.
Første og tredie tirsdag kl. 20,00: Byggeaften.
Torsdag den 14. december kl. 20,00: Julestue. SeX-QTC. 
Onsdag den 20. december: Sidste kursusaften inden jul. 
Onsdag den 3. januar fortsæ tter kursus igen.
Torsdag den 4. januar kl. 20,00: Klubaften.
torsdag den 11. januar kl. 20,00: Auktion. Husk datoen, der
sommer mange gode tilbud.

Sabromødet.
Afdelingen bringer hermed en tak til alle udstillerne og de be
søgende, som jo alle b idrog til, at det blev en hyggelig og fo r
døjelig dag, ogen sæ rlig ta k til OZ5DX, for sit interessante fore
drag.

De heldige vindere af Sabromodets indgangslotterl blev: nr. 
386 - 273 - 251. Gevinsterne er udleveret.

Hermed onskes alle en god jul og et godt nytår.
Vy 73 de OZ1AHB, Frank.

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

KREDS

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

Vendsyssel-arrangement.
Tirsdag den 16. januar kl. 20,00: Foredrag pa Mosbjerg 
Kro. OZ3TZ, Leo fortæ ller og viser dias fra turen til Fær
oerne og vil også komme lid t ind på OSCAR og anden 
spacekom m unikation.

OZ3EVA, OZ6EVA. OZ9EVA.

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

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

Så er vi ved at være igennem første halvdel af vinterens pro
gram, som stort set et forløbet planmæssigt, men desværre må 
vi konstatere, at det ser sløjt ud med mødeaktiviteten blandt 
medlemmerne til de forskellige ting, der har været holdt i afde
lingen, som desværre måtte aflyses på grund af manglende t i l
slutn ing.

Med disse lin ie r ho lder afdelingen juleferie til tirsdag den 9. 
januar, så rig tig  god ju l og et godt nytår, og så håber vi på et 
meget større fremmode i det nye år.

Program:
Tirsdag den 9. januar: Klubaften.
Tirsdag den 16. januar: Foredrag på Mosbjerg Kro kl. 20,00.

Vy 73 de OZ1CVI. Jorn.
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HOBRO

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

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

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
K lubhus: Forchhammersvej 11, 9000 Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ7SG, Erik Sandberg, Vibevej 2, 9575 Terndrup, 
tlf. (08) 33 55 23.
Sekr.: OZ2VE, Erik Biehl, Degnelodden 22, 9000 Ålborg, 
tlf. 18 22 81.
Kass.: OZ5XD, Claus Lindholt, Svenstrupvej 45,
9230 Svenstrup J., tlf. (08) 19 10 96.
Afd. g irokonto : 5 44 47 99.

Ja, så er programmet fo r 1978 ved at være udtomt. Den sidste 
aktiv ite t er vores julestue den 13. december, men den er 
afholdt, når I få r bladet. Der er kun et bestyrelsesmøde den 15. 
december, men allerede nu har bestyrelsen et fæ rdigt program 
fo r 1979, og det vil vi hermed tage hul på, det starter med: 
A fdelingen holder ju leferie fra den 18. december 1978 til den 6. 
januar 1979 begge dage Incl.
Repeaternyt holder ju leferie fra den 25. december 1978 til den
1. januar 1979 begge dage incl.
Onsdag den 11. januar: Den første klubaften i det nye år. 
Onsdag den 17. januar: Foredrag ved OZ8CZ, der vil holde fo 
redrag om ESB-teknik og lln iæ r PA.
Onsdag den 24. januar: Klubaften.
Onsdag den 30. januar: Klubaften.
CW -kurset kører hver torsdag aften, men hold dig selv orien
teret om juleferie.
Deltagerne i projekterne RTTY og digita lvoltm eter bedes holde 
sig selv orienteret om modeaftener.
Det kan oplyses, der i februar vil blive forsøgt at arrangere et 
virksom hedsbesøg, men endnu er alt ikke fæ rdigt, men mere 
om det i næste OZ.

Siden sidst:
Ræveudvalget har arrangeret en del vellykkede jagter ved 
Poulstrup Sø, resultaterne af disse er:
Lørdag den 21. oktober:
1. OZ1BQU + OZ1EOK + harmoniske.
2. OZ1CKM + OZ1BIK.
3. OZ1EML + OZ1ENN + deres XYL's.
4. OZ1ENJ + OZ1EOE + harmoniske.

Lørdag den 4. november:
1. OZ7SG + XYL + harmoniske.
2. OZ1DZG + OZ1CRB.
3. Per.
4. OZ1ENJ.
5. OZ1EOE.
Lørdag den 11. november:
1. OZ1BOU + OZ1EOK + harmoniske.
2. OZ1DZG.
3. OZ1CRB.
4. OZ1BIH.
Men der må være flere, der har en rævemodtager liggende, vil 
du ikke selv bruge den, er ræveudvalget interesseret i at låne 
den, -  de mangler af og til en modtager.
Ræveudvalget beder dig om selv at holde dig orienteret om jag
terne, enten via repeaternyt eller henvendelse til ræveudvalget, 
der består af OZ3PS og OZ1DZG.

Afdelingens bestyrelse ønsker alle medlemmer med deres på
rørende en rig tig  glæ delig ju l samt et godt nytår, med tak for 
det gamle.

Vy 73 de OZ2VE. Erik.

Læsernes mening . . .
Til HB.
Efter at jeg har læst det i OZ november på side 580 pkt. 4 I givne 
referat fra HB mødet, bliver jeg nødt til at give nogle oplysnin
ger, idet nogle af vore medlemmer i den omtalte forening nok 
vil fø le sig Ildt underlig  til mode, de er nemlig ikke ansatte ved 
Bruel & Kjær.

Efter HB's opfattelse kan der ikke optages medlemmer ude
fra. Hertil vil jeg citere vore vedtægter, der ¡øvrigt i ord og ånd 
fo lg e r EDR's formålsparagraf. § 3 stk. 5 lyder: »Ikke ansatte hos 
Bruel & Kjær, Medlemsskabet kan fortsætte i radioam atørklub
ben efter ansættelsesforholdets ophør.

Der kan optages ikke-Bruel & Kjær ansatte som medlemmer, 
dog må antallet af disse medlemmer ikke overstige en trediedel 
af medlemstallet, og deres adgang til tillidspostere r begrænset 
jvfr. § 7 stk. 5«.

Klausulen »max. en trediedel« er Indføjet for at opretholde 
den goodw ill vi har fra firm aet med hensyn til lokale, overtagel
se af kasseret materiel, lån af måleudstyr o.s.v. Det er ganske 
enkelt indføjet fo r at vl kan opfylde EDR's formålsparagraf, 
nem lig at arbejde fo r at bedre forholdene fo r radioamatører.

Jeg er iøvrigt temmelig fo ru ro lige t over EDR’s fremtid på 
baggrund af referaterne fra HB og RM møderne. Pladsen tilla 
der dog ikke, at jeg går i detaljer, desværre.

Vy 73 de OZ4ET.

Dr. OM OZ4ET.
For det første: Underordnet om man hos et firm a kan opnå en 
good-w ill, vil det være helt forkert, at denne good-w ill skal 
være afgørende for hvor mange udenforstående medlemmer, 
der kan optages I en lokalafdeling.

For det andet: Der er endnu ikke blevet godkendt vedtægter 
fra lokala fdelinger i EDR med restriktioner. Vi har derfor også 
givet je r det svar, at det vil være rigtigst at kalde afdelingen for 
EDR Nærum afdeling i stedet fo r EDR Bruel & Kjær afdeling. 
Der er trods a lt flere steder her i landet, hvor store virksomhe
der indenfor elektronikbranchen er beliggende, lokalafdelin
ger som ikke skeler til om vedkommende amatør er ansat på 
virksom heden eller ej, og som ligeledes optager nye medlem
mer uden procentbegræ nsning. Mon ikke I med lidt god vilje 
kan danne en EDR afdeling i Nærum?

Vi tro r fu ld t på at I stadig vil kunne opnå den samme good
w ill hos Bruel & Kjær.

løvrig t er vi meget spændt på at få oplyst, hvad du egentlig er 
fo ru ro lig e t over med hensyn til EDR's fremtid.

HB
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