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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

G ensidighed-licenser i Europa.
Medens alle m ulige samarbejdsorganer vokser frem indenfor
de europæ iske fæ llesskaber (EF), er der øjensynlig en ting,
der får lov at hvile i ubemærkethed, nemlig gensidighed in
den for radioamatørbevægelsen.
Hvis man ønsker at anvende sin HF eller VHF radio udenfor
sit eget land, så er der kun en vej, der kan bruges - og den er
både besværlig og dyr.
Det må i sandhed beklages, at det stadig skal være fo rb un 
det med allehånde form er fo r brevskrivninger og begræns
ninger at anvende sin radio i et fremmed land. - Ikke blot er
det nødvendigt at henvende sig på landets eget sprog til en
fjern P&T organisation, men man bliver også afkrævet alle
m ulige og um ulige forskellige attester.
Man kunne med en vis ret spørge: Hvem gør noget her? Hvem gør noget her fra dansk side? - Hvor langt er man
komm et?
Ser man på de nordiske lande, er det om m uligt endnu mere
k o m p lic e re t.-F ra norsk side kræves der f.eks. æ druelighedsattest, og fra svensk side giver man kun licens i et begrænset
antal måneder fordelt på 4 perioder.
Man kunne med en vis ret spørge: Hvad laver man i Nordisk
Råd, som specielt tager sig af praktisk nordisk samarbejde? Har vi en talsmand her, eller er der aldrig en mors sjæl, der har
lo fte t sin røst i dette forum ?
Med den stadig stigende rejseaktivitet ikke blot i ferier, men
også under udøvelsen af sit faglige arbejde, er det et under, at
det stadig er så svært at få en gæstelicens.
Mon vort hjem lige P&T har bemærket, at den gensidighedsaftale, som vi har med USA nu er annulleret? - For nylig ind
førte am erikanerne nemlig den nye snedighed, at en dansk
licens ikke kan overføres til et amerikansk ved stadigt ophold,
uden at den pågældende ex-OZ amatør skal til ny eksamen.
OZ5RB, Hans Bonnesen.
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VHF &

F YAGIS
20118

TONNA

For et år siden blev TONNAS VHF-UHF
an tenn er in tro d u ce re t i Danmark. Inte
ressen har væ ret stor, velnok fordi
TONNA er det bedste tilb u d i VHF-UHF
re tningsantenner, kvaliteten, og især
prisen taget i betragtning.
Når du sam m enligner yagi-antenner, så se på
bom læ ngden. Den fo rtæ lle r mere end elem ent
an tallet. Jo læ ngere bom, jo større gain.
For at give det bedste sam m enligningsgrundlag, er her en
beskrivelse af hver enkelt type, foruden data fo r alle typer,
sam let.

20104 En 4 el. 2 m portabel-yagi med 1,1 m specialm ast og
2 beslag, der g o r det m u lig t at m ontere antennen, f.eks. på
tagbagagebæ rere, skibsræ linge r og altanræ kvæ rk! Selve
antennen kan vendes og drejes i alle tæ nkelige retninger
........................................................................................... 150,00
20109 En universal 2 m, 9 el. yagi, der kan monteres lodret
e lle r v a n d re t................................................................... 180,00
20209 En 2 m, 9 el. portabel-yagi. Ideel til ferier og fielddays. Sam m enklappet fylder den ikke meget, men ved
hjæ lp af specielle elem entbeslag er den i løbet af få m inu t
te r klar til o p s æ tn in g .................................................... 205,00
20116 En 2 m, 16 el. long-yagi med dobbelt reflektor. En
udpræ get DX-antenne og den længste på markedet 370,00
20216 En 2 m, 16 el. portabel long-yagi. Forsynet med spe
cie lle elem entbeslag fo r lynhurtig m ontering og opsæ t
ning. Fremragende til portabel-tester o .lig n ............ 400,00
20118 En 2 x 9 el. krydsbom -yagi fo r 2 m ............... 335,00

Type

Om råde

20104
20109
20209
20116
20216
20118
20419
20438
20421
20422
20199

144/146
144/146
144/146
144/146
144/146
144/146
430/440
430/440
432/435
432/440

20419 En universel 70 cm, 19 el. yagi, der kan monteres
lo d re t e lle r v a n d re t....................................................... 210,00
20438 En 2 x 1 9 el. krydsbom -yagi fo r 70 cm ......... 350.00
20421 En 21 el. long-yagi fo r 70 cm. En udpræ get DXantenne og den læ ngste på markedet! Forvandret montage
med stottebom .............................................................. 305.00
20422 Som 20421, men fo r ATV. (Ikke lagervare). 305.00
20199 2 antenner på samme bom. En 9 el. yagi parret med
en 19 el., 70 cm yagi. Den ene lodret, den anden vandret,
e lle r om vendt! S pecielt udviklet til OSCAR, med »elevationsbeslag« .................................................................. 350.00

TONNA antennerne er eloxerede, og alle beslag er galvani
serede eller forzinkede. - Alle typer lagerføres i 50 ohm
men kan på b e stillin g leveres i 75 ohm.

Å b n in g s v in k le r 2) F ront/B a ck Sidelobe
Gain 1) horinsont.
vertical
fo rh o ld dæ m pning
7,5 dBi
14 dBi
14 dBi
17,8 dBi
17,8 dBi
14 dBi
17 dBi
17 dBi
19 dBi
18,5 dBi
- - - - Se data

2x27°
2x45°
17,5 dB
40
2x19°
2x23°
15 dB
50
2x19°
2x23°
15 dB
50
2x17°
2x16°
22 dB
60
2x16°
2x17°
22 dB
60
2x19°
2x23°
15 dB
50
2x14°
23 dB
2x16°
38
2x14°
2x16°
23 dB
38
2x12°
2x13°
23 dB
40
2x12°
2x13°
23 dB
40
fo r type 20109 og type 20419 - ........... )

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

SWR
1,3
1,3
1.3
1,2
1,2
1,3
1,2
1.2
1,1
1,1

Vægt
0,5
1,9
1,7
4,4
4,4
2,0
1,1
1.8
2,6
2,6
1,9

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Bomlgd.
1,37
3,3
3,3
6,4
6,4
3,5
3,2
3,3
4,6
4,6
3,4

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Vind- 3)
belastn
3
6.4
6.3
16
16
9,4
5.4
6.4
6.4
6.4
6.8

Kgp
Kgp
Kgp
Kgp
Kgp
Kgp
Kgp
Kgp
Kgp
Kgp
Kgp

1) Gain m ålt over en isotropantenne. Hvis dipol ønskes som reference, træ k da 2,15 dB fra tallet.
2) Å b n ing svinklern e er opgivet ved ^ 3 dB punkterne.
3) De op givne væ rdier er m ålt ved en vindhastighed på 25 m/sek.

LL
ANTENNEROTOR
220 V - D-mæ rket
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A lle p ris e r er in clusive moms, men eksclusive fragt.
ROTOR
595.00
STØTTELEJE
185.00
SAMLET:
765.00

STAUNING
OZ7IS
G iro 9 31 86 58

B artholinstræ de 20
2630 Tåstrup
Tlf. (02) 52 33 14 eft. 16
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RCL-målebro
Af Kurt Jeritslev, GI. Holtevej 44, 2840 Holte.
Grunden til, at jeg gik igang med denne kon
struktion, var det gamle princip om, at er der 99%
chance fo r at en ting lykkes, så er der 101%
chance fo r at det mislykkes, hvilket er konstateret
ved de fleste af de forsog, jeg har g jo rt på at vikle
spoler. - Derfor denne artikel idet jeg vil tro, at
mange amatører godt kan bruge en sådan »ting«
på arbejdsbordet, forudsat at den er til at få lavet
med rim elige udgifter og besvær. Det vil sige, at
den helst skal kunne bygges af de forhåndenvæ 
rende materialer, og dette er forsogt opfyldt for
m it eget vedkomm ende selv om man jo nok må
ud på m arkedet efter en om skifter eller to. Selv
om tingene kan skaffes fra rodekassen, er p rin 
cipperne i broen dog stadig de gode gamle, nem
lig en W heatstones Bro,

Selvinduktion.

F1G.1
BRO

Hvilket vil sige, at vores ukendte kapacitet bliver
ligefrem p roportional med vores kendte R3 og C
samt om vendt proportional med Ri. Lader vi
altså C og Ri være faste, er Cx = R3 konstant.
Ved at aflæse R3 når broen er i balance, kan vi ud
fra kendskabet til Ri og C direkte finde Cx.
Vi har opnået, at balancebetingelsen er uafhæn
gig af den frekvens, vi måler ved (frekvensen
indgår ikke i den endelige balancebetingelse).

Balancebetingelse:
NR.1

2 J tf . L

R i R3 = —

2 itf C

BRO

NR. 3

om hvilken der jo som bekendt gælder (når der
ikke går strøm igennem instrum entet G), at
Ri

■ R3 = R2 • R x ,

Rx = •

Ri

■ R3

R2

Kondensatorer.
Balancebetingelsen

der bliver til

1
Ri ■

= Rs
2 71 f • C

2 i t f Cx

Ri . R 3 . C = L
der, som ønsket, er uafhæ ngig af frekvensen.
Væ lges igen Ri og C faste, er L = R3 . konstant.
Vi kan altså bestemme L direkte ved hjælp af R3.

om skrives til
Ri 2 ji f Cx =

R3

2 ji f C .

Den endelige balancebetingelse bliver
Cx =

OZ MARTS 1979

Rs - C
Ri

Bro nr. 1 bruges til modstandsmåling, idet vi
lader R2 være fast,
Ri være bestemmende fo r området vi
vil måle i, og
R3 være en variabel aflæselig m od
stand.
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Bro nr. 2 bruges til kapacitetsmåling, idet vi
som fo r lader
Ri være bestemmende fo r måleom
råde,
C er fast,
R3 være en variabel aflæselig m od
stand.
Bro nr. 3 bruges til selvinduktionsm åling, idet
Ri bestemmer måleområde,
C er fast og
R3 er en variabel aflæ selig modstand.
Vi kan altså lade Ri være bestemmende fo r måle
område i alle tre tilfæ lde. R3 er en variabel aflæ
selig m odstand i alle tre tilfæ lde, og C samt R2 er
faste.
Da spoler og kondensatorer i praksis ikke er
helt så ideelle som ønskeligt, er der i den ende
lige udgave af målebroen anbragt nogle variable
m odstande i forbindelse med C. Dette er gjort for
at udbalancere fo r det tab, der uundgåeligt er i
praksis. Ved m åling af spoler og kondensatorer
skal der også stilles på disse modstande for at
opnå en strøm los bro.
Hele m ålebroen er opbygget efter følgende
principdiagram :
OSCILLATOR

FORSTÆRKER

Lidt om virkemåden.
For begge o pstillin ge r gælder, at man med po
tentiom eteret ind stille r brospændingen (til pas
sende udslag), mens nulstilling foregår. Nær
ligevæ gt kan man så sætte højere brospænding
på fo r at få en bedre detektering.
Da en kondensator ikke kan lede jævnstrøm,
må vi udskifte spæ ndingskilden U med en vekselspæ ndingskilde, hvis vi ønsker at måle på kon
densatorer. Tilsvarende skal detektoren være i
stand til at detektere vekselspændingen.
For m odstandsbroen gælder, at spæ ndinger
ne Va og Vb følges ad, og detektoren mærker
forskellen mellem de to spæ ndinger Vdet = V a -V b .
UDENFOR BALANCE

BALANCE

Indsæ tter man en kondensator i stedet for Rx i
broen fra før, vil man ikke længere kunne opnå
balance. Dette skyldes, at strømmen gennem
kondensatoren og spændingen over den ikke er i
fase (ikke følges ad), og dermed følges Va og Vb
ikke længere ad, men ligger tvært imod forskudt
fra hinanden. Detektoren mærker således ikke
længere to ens spæ ndinger og kan altså ikke
registrere et »nul« (heller ikke når amplituden af
V a og V b er lige store).

O scillatoren og forstæ rkeren leverer signalet
til broen. Orrwder er ligevægt afgøres ved hjæ lpaf
detektoren.
FORSTÆRKER

Problem et løses som vist på bro nr. 2. Ved
yderligere at indsæ tte en kondensator i den
anden gren, opnås at også Vb forskydes, og ved
passende valg af Ri og R3 (idet hhv. V a ’s og B b 's
forskyd nin g afhæ nger af disse), kan man opnå,
at V a og V b igen følges ad, og detektoren vil være i
104
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stand til at registrere nul, når balancebetingelse
er opnået.
Prøver vi tilsvarende at måle en spole, vil det
samme problem opstå. Det kan enten løses på til
svarende måde med at indføje en ekstra spole
eller som vist på bro nr. 3 ved at flytte kondensa
toren over i den anden side, hvorefter det igen er
m u lig t at opnå balance.

Kredsløbet ser indtil nu sådan ud

Oscillatoren.

Det vi er interesseret i at få ud af kredsen, er en
sinussvingning, hvorfor vi må ændre på den
store forstæ rkning, der er i en operationsfor
stæ rker. Dette gøres ved med passende m od
stande at forbinde udgangen til m inus-indgan
gen og stel.

O scillatoren er opbygget med en operationsfor
stæ rker. En sådan har to indgange: En inverte
rende (-^) indgang og en ikke inverterende (+)
indgang.

Påtrykkes -h indgangen en positiv spænding,
vil udgangsspæ ndingen blive negativ. Påtrykkes
+ indgangen en positiv spænding bliver ud
gangssignalet positivt. Minus indgangen »ven
der« altså fortegnet på indgangsspændingen
(udgangen er i modfase med indgangen), mens
plus-indgangen lader fortegnet være uændret
(udgangen er i fase med indgangen).
Betingelsen fo r at få en forstæ rker til at virke
som o scilla to r er, at der fra udgangen føres et
signal tilbage til indgangen på en sådan måde, at
forstæ rkeren går i selvsving (360° fasedrejning).
Dette kan man let opnå med en operationsfor
stæ rker, idet man blot kobler udgangen til plus
indgangen. Im idlertid vil vi gerne selv bestemme
hvilken frekvens systemet skal svinge på, hvorfor

For yderligere at holde amplituden konstant
indsæ ttes en selvregulerende modstand bestå
ende af to lom m elygtepæ rer. De skal indkobles
på følgende måde

1
f = 2 Jt R C
R = 150 k,
C = 1 n,
giver f = 1 kHz

Den fæ rdige oscillator komm er nu til at se såle
des ud og skulle give en rim elig sinus.

r
Detektor.
vi indfører et W ienbro-arrangem ent, der har den
egenskab, at fasedrejningen mellem »ind« og
»ud« netop er 0° når

Detektoren er ligesom oscillatoren opbygget
med operationsforstæ rker.

1
f =
2 jt R C
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Påtrykkes + og -¡- indgangene spændingerne
ei og e2 vil Eu = A (ei - e2), hvor A er forstæ rknin
gen i op-am pen, når man ikke gør noget fo r at
sætte den ned.

Væ lger vi en forstæ rkning på 100 gange, skal
m odstandene Ri og R2 vælges således, at
Ri
R2

= 100; Eu = 100 (ei - e2)

Den strøm som op-ampen skal levere er = 100 uA
(da 100 k er meget større end 1 k). De 100 uA løber
gennem R3 og giver anledning til et spæ ndings
fald U3 over denne. Udgangsspændingen på
operationsforstæ rkeren vil være
Uop-amp = U3 + Eu = 2 k ■100 uA + 1 0 0 mV = 300
mV d.v.s. indretter sig således, at Eu bliver de 100
mV, som det skal være.
Erstattes R3 af et jæ vnstrøm sinstrum ent med
samme indre modstand, vil man kunne aflæse
strømm en 100 uA, der er proportional med den
ene m illivolt, vi satte på indgangen.
Da det bl.a. er vekselstrøm, vi har med at gøre,
kan vi udnytte det førnævnte fænomen ved sam
men med R3 at indsætte en ensretter således:

Kobles de to indgange til hver sin side af broen
vil udgangsspæ ndingen være 0 når ei = e2, d.v.s.
når broen er i balance.

e2* —C3-lR2

jjj«
Den forstæ rkede spænding vil være der, hvor
Ri er taget fra udgangen og ført tilbage til ind
gangen.
Indsættes således en modstand R3 , vil det
stadigvæ k gælde, at Eu = 100 (ei - e2). Spæ ndin
gen på operationsforstæ rkerens udgang vil ind
rette sig således, at Eu får den rigtige værdi uden
hensyntagen til R3 .
Som nævnt afhæ nger Eu kun af ei -e 2. Sætter vi
nu en m odstand R4 fra Eu til stel, vil Eu altså fo r
blive uændret. Men da der ligger en spænding
(nem lig Eu) over R4 vil der gå en strøm i R4. Denne
strøm skal op-ampen levere.

Eu vil fortsat være 100 (ei - e2), men da det nu er
vekselspæ nding, har vi fået strømmen i R3 ens
rettet således, at vi kan bruge et jævnstrømsinstrum ent til detektering af hvornår ei - e2 = 0,
d.v.s. hvornår der er balance i broen.
Selve kredsløbet skal fo r at kunne detektere
fo rb ind es tværs ind over broen. Dette medfører
im id le rtid, at broen belastes, hvilket ikke må ske.
D erfor er der foran selve differensforstærkeren
tilfø je t to spæ ndingsfølgere (der er meget højimpedansede). Disse to operationsforstæ rkere
skal være af en type med m eget lille biasstrom,
idet biasstrømm en trækkes gennem brogrene
nes m odstande og dermed giver anledning til
»falske« spæ ndingsfald. - Selv har jeg brugt
LF356, der har JFET i indgangen, og således kun
kræ ver ca. 30 pA i biasstrøm.

Den fæ rdige detektor ser således ud: (Se fig.
DET. side 109). Det ses, at D3 leder, når spæ ndin
gen over den (og dermed over instrum ent og fo r
m odstand) bliver større end 0,7 V; d.v.s. når

100 k

Eu = — — ------- (0 I K

1 mV]) = 100 mV

0,7 V
im --------------------— 320 uA
1,8 k + 350

Strøm m en gennem R4 = 1 k vil således være
i R4 = •
106

E“

100 mV

R4

1 k

= 100 uA

eller med andre ord netop før instrum entet slår
helt ud. Dioden beskytter dermed instrumentet
mod fo r store strømme.
OZ MARTS 1979
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D iagram m er bl. a. hentet fra:
M arkus: G uid eboo k o f e lectronic circiuts.
G ibso n: Test eq uipm e nt fo r the radio am ateur.

„t a l " - d e k a d e
0,1 *

------------------

TIL INDGANG
PÅ DETEKTOR

Æh

OMRÅDE

BRO KREDSLØB. Den ene d obbelte o m skifter bestemm er om
R, L e lle r C måles. Den anden om skifter bestemm er position
1. h ø j O og aim. kondensatorer
2. m id d e l O og e le ktro lyt
3. lav O.
S elv h a r je g b ru g t så nø jagtige m odstande (0,5%), at det 100 £2
p o tm ete r, de r sid d e r sammen m ed »tal«-decaden e r erstattet af
2 tilsvarende decader med 10 £3 (0,5 %) hhv. 1 Q's (5%) m od
stande.
O m råde:

DETEKTOR
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T IL STELSIDE

1
2
3
4
5
6
7
8

R
0-1 Q
0-10 Q
0-100 n
0-1 kQ
0-10 kQ
0-100 kQ
0-1 kQ
0-10 kQ

L
0-70 uH
0-100 [iH
0-1 mH
0-10 mH
0-100 mH
0-1 H
0-10 H
0-100 H

C
0-1000 nF
0-100 pF
0-10 nF
0-1 u F
0-100 nF
0-10 nF
0-1 mF
0-100 pF
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Skalaerne er praktisk taget lineære, så Ode ~ OVdc
Og 1Ode ~ 10 Vdc. OVac ~ OVac Og 10ac ~ ± 10 V a c p.p
Om skifteren er en 2 pol 3 stillinger, I yderstil
lingerne kortsluttes den ene kilde (ac hhv. dc),
mens den anden forstærkes. I m idterstillingen
bliver begge signaler ført til op-ampen.
Når detektoren er samlet og loddet forbindes ei
og ez fo rst til stel (husk at skærmene på kablet
ikke må forbindes andre steder end vist), og med
nulstille potentiom etret stilles til der ikke er
noget udslag. Dernæst forbindes ei og e2 til f.eks.
5 V - og med 10 kohms potentiom etret indstilles
igen til der intet udslag er. Gentag evt. et par
gange.

Udgangsforstærker.
Udgangsforstæ rkeren består af en operations
forstæ rker e fterfulgt af et ekstra udgangsfor
stæ rkertrin. - At der går to modstande til h- ind
gangen betyder blot, at man får lagt de forstæ r
kede indgangsspæ ndinger sammen på udgan
gen af op-ampen.
Sæ tter vi en ac og en dc spænding på indgan
gene, vil vi på udgangen få en dc spænding over
lejret af en ac spæ nding. Dette kunne vi meget
passende bruge til måling på elektrolytter, idet
de dermed bliver forspæ ndt rig tigt under m ålin
gen. Bruges ae'en og dc'en således sammen,
skal man huske hvordan udgangssignalet ser ud.

°y
M ax-spæ nding bliver Vdc x Vac; m in-spæ ndingen bliver Vdc - r Vac. Max-spændingen må selv
fø lgelig ikke bliver større end at signalet ikke fo r
02 MARTS 1979

vrænges (heller ikke ved ren ac drift). M in.-spæ n
dingen skal selvsagt holdes over 0 V, da man
ellers får kondensatoern galt polariseret. Sidst
og ikke m indst: dette er ikke nogen 100 W fo r
stæ rker, som leverer masser af spæ nding og
spandevis af ampere såsnart man skruer op, så
brug »volum enkontrollen« med omtanke. Fabrik
ken yder som bekendt ikke garanti på overop
hedede og afbræ ndte transistorer.
Potm etrene og modstandene er afpasset såle
des, at man få rc a . 1 0 V d c u d fo rfu ld »styrke« og
ca. ± 10 V ac (når der ikke belastes).

Efterskrift.
Efter så at have omsat teorien til praksis, viser der
sig behov fo r et par små justeringer af kreds
løbene.
Indgangsspæ ndingsfølgeren
i detektoren
svinger, når man forsøger at måle på spoler.
Dette skyldes, at man får et kredsløb, der ser
sådant ud (tilnæ rmet)

og da operationsforstæ rkeren ikke er ideel, kan
systemet virke som oscillator. Problemet løses
ved at anbringe en modstand mellem -f- indgan
gen og skærmen, idet seriesvingningskredsens
tabsm odstand derved bliver så stor, at systemet
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ikke længere kan oscillere (modstandens betyd
ning ved 1 kHz er negligibel).

Foreløbig er broen kun bygget i et eksemplar
(nem lig m it eget), som virker efter hensigten. Ved
m åling af C og L skal man lige vænne sig til
proceduren med både at stille på »talværdierne«
og på fasemodstanden fo r at opnå ligevægt.
God fornøjelse!

D erudover viste det sig nødvendigt at placere et
nulstillin gsp oten tiom eter på udgangsforstæ rke
ren fo r ikke at få dc-spæ nding på udgangen, når
der intet indgangssignal er.
Mht. præ cisionen af målebroen gælder, at man
ikke kan måle mere nøjagtigt end de mindst nøj
agtige elem enter i brogrenene.
Bruges således 1 % modstande over hele linien
får man en m ålepræ cision på ca. 2% (bruger man
1% modstande, men f.eks. 10% kondensator,
kan kondensatorer og spoler måles med en
nøjagtighed svarende til kondensatorens, altså

D er er pa p rin te t g jo rt plads, således at der på 7815 kan påm on
teres en lille køleplade. - Selv har je g valgt at placere strø m for
syning en i et kab in et fo r sig selv og så træ kke et pa r ledninger,
nå r je g ha r b ru g fo r målebroen.

10%.

FORSLAG
TIL
LAY-OUT
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rTEKNISK BREVKASSEim'
En antenne for den indeklemte husmand
Brevkassen drejer sig denne gang om opsæ tning af en antenne, som skal tilpasses bestående forhold. Dette er jo en situation, de
fleste am atører vil nikke gen kendende til, hvad enten de bor i lejlighed eller i et parcelhus af den sæ dvanlige slags med lille g rund og
m ange naboer, som man gerne skulle kunne bevare et ta le lig t forhold til.

Spørgeren har erhvervet en HF-station (Drake
T-4XB) og er så fo rn u ftig at vente med etablering
a f den store beam og starte med en dip ol til 20 m,
e lle r bedre: en flerbåndsantenne. På taget af
huset findes to ca. 3 m høje master til h.h.v.
TV/FM og 2-m eter båndet. Afstanden imellem
dem er 18 m.
Der er slet ingen grund til at nøjes med en
eetbånds antenne under de forhold, hvor det
egentlig kun er antennens højde, der begrænser
m ulighederne.
Den dipol, jeg vil foreslå, udspændes vandret
m ellem masterne og fødes i m idtpunktet. Top
pens længde kan blive de 18 meter minus en
passende sikkerhedsafstand til master og VHFantenner, m indst 2 gange 1 til 2 m. Antennen
bliver så f.eks. 2 gange 7,5 = 15 meter lang. Den
får altså ikke »naturlig« resonans på noget ama
tørbånd, så vi må hjælpe dette med en afstemt
feeder og et passende antenneafstemningsled
(ATU = antenna tuning unit). Det er ikke noget,
man skal være ked af, fo r i stedet for et tvivlsom t
kom prom is i en af de alm indeligt anvendte m ultibåndsantenner får vi her ideel tilpasning af sen
deren på alle bånd, samt på evt. nye bånd, der
måtte blive tild e lt (og som Draken kan klare med
ekstra X-taller), fig. 1.
Hvordan vil sådan en antenne så arbejde? På
10 m er toppen ca. 1 - 1/2 bølge lang, hvilket giver
perfekt udstråling, omend ikke ens i alle retnin
ger. Der bliver nok nogle dybe huller i udstrålingsdiagram m et. På 15 m er antennen ca. 1 hel
bølgelæ ngde, som teoretisk har 4 »lobes«, d.v.s.

udstrålingsm axim a med nulpunkter ind imellem i
antennens retning og vinkelret på den. På 20 m er
antennen % bølgelængde, den vil virke næsten
som en halvbølgedipol.
Der er på de nævnte bånd sådan set ikke
vundet noget ved at lave antennen længere end
svarende til netop en halvbølge på 20 m. Forde
lene kommer, når vi går ned på 40 og 80 m. På 7
MHz får vi 3/8 bølgelængde. Det er kun lidt under
halvbølgedipolen, og forskellen bliver umærke
lig. Men den ringe antennehøjde vil medføre en
høj udstrålingsvinkel, så nogen DX-antenne er
det ikke. På 80 m er der stadig »greb i æteren« til
en rim elig virkningsgrad, men det meste af effek
ten går opad, så antennen bliver bedst til OZforbindelser.
Det var selve antennen, så kommer vi til fødeledningen. Her kan man godt bruge 300 ohm
tw in-lead (dobbeltledning), men fugtighed og
snavs førøger efterhånden tabene. Så er en
»trappestige« bedre, omend måske knapt så
bekvem. Den laves af samme tråd som selve
antennen og forsynes med spredere (afstandsstykker) i passende mængde. Spredere kan man
f.eks. lave af 5-10 cm længder af plasticrør (elek
trikerrø r). Feederen skal udgå vinkelret fra an
tennen så langt som m uligt, før den knækker og
føres hen til et vindue. Indføringen kan laves af et
par læ ngder coaxkabel, hvor kappe og skærm
fjernes, f.eks. RG-8/U eller RG-11/U. De føres
gennem et par borede huller i karmtræet og ind i
shack'et. Den totale feederlængde bestemmes af
de bygningsm æ ssige omstæ ndigheder, her må
man norm alt tage det, som det er.

Fig. 7. A ntennesystem til de 5 HF-bånd.
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Man kan nu sætte sig ned og regne ud, hvor
mange bølgelæ ngder systemet er langt fra an
tennens åbne ende til feederens afslutning. Det
vil højst sandsynligt ikke give et pænt tal, forstået
som et helt antal kvarte bølgelængder. Feede
rens fodeim pedans er derfor ikke ohmsk, men
reaktiv, d.v.s. består af en kapacitet eller selv
ind uktio n i serie med en modstand, som kan
være høj eller lav. Man kan godt regne på det,
men da forudsæ tningerne, nemlig at antennen er
ophæ ngt i frit rum, langtfra er opfyldt, bliver
regningerne i bedste fald orienterende, og de
fleste vil nok foretræ kke at klare tilpasningen ad
eksperim entel vej.
Antennetuneren kan udføres balanceret eller
ubalanceret, begge typer er beskrevet i rigeligt
mål i am atørlitteraturen. Her har vi med en balan
ceret antenne at gøre, og vi bør absolut gøre,
hvad vi kan fo r at bibeholde det balancerede
antennesystem s fordele ved at udføre det hele så
sym m etrisk som m uligt. Herved undgår vi nemlig
udstråling fra feederen, som kan koble til alle
installatio ne r på sin vej og transportere HF’en
hen til TV og BC hos naboerne. At vi faktisk kører
med et enorm t standbølgeforhold på feederen er
en nødvendighed, som har meget ringe skade
virkninger.
Ved at benytte en balun mellem feeder og ATU
bl iver det m uligt at udføre sidstnævnte ubalance
ret, f.eks. som et pi-led. Den balancerede tuner er
noget besværlig i praksis, hvad båndskift angår.
Det ideelle system er at have et pi-led fo r hvert
bånd, disse kan så være fast afstemt, idet efterjustering ved frekvensæ ndringer indenfor sam
me bånd kan klares med senderens udgangs
kreds alene. Herved fås m ulighed fo r lynhurtigt
båndskift, evt. fjernbetjent med relæer eller mo
to r til at dreje en to -p ole t om skifter med.
En balun (balanceret til ubalanceret transfor
mer) kan vikles på en toroid-kerne, men har man
plads nok, kan en billigere udgave klare sagen,
se fig. 2. Her er brugt et 27 cm langt stykke PVCvandrør, 32 mm udvendig diameter. Viklingen
består af tre pararelle 1,5 kvadrat PVC-isolerede
kobbertråde (3 mm udv. dia.) med 3 mm spacing
m ellem vindingerne. De tre tråde ligger tæt sam
men. Der er 15 vdg., som fylder ca. 18 cm i læ ng
den.

læ ngde 180 mm.
112

Fig. 3a. K obling a f balun.
Fig. 3b. Til fo rkla rin g a f virkem åden er balunen tegnet som
ko n ve n tio n e l transform er. O m sæ tningen er 1:1.

Den trifila re vikling forbindes som vist på fig. 3.
Selvinduktionen af de tre tråde i parallel er ud
regnet til 1,5 [xH med den sædvanlige formel for
eetlagsspoler, men målt til 2,15 uH. Men formlen
gæ lder jo heller ikke fo r så store forhold mellem
læ ngde og diameter. På 14 MHz bliver den induk
tive reaktans af to serieforbundne viklinger ca.
800 ohm. Som transform er mellem to 50 ohms
systemer har vi derfor en udmærket funktion. På
lavere frekvenser kan man smide et par antennestave ind i røret, herved stiger den målte selv
ind uktio n til over 10 ixH, hvorved 80 og 40 m også
kan dækkes.

FIG. ig

Fig. 4a. B alanceret ATU, L2-C2 skal have resonans pa det bånd,
d e r bruges. Feederen tilkoble s højere oppe på spolen ved
spæ ndingsm axim um i fødepunktet, lavere ved strømmaxim um . Med C l og C2 afstemmes til bedst SWR, C1 er normal
n ø dven dig - balance kræ ver to justeringsanordninger. D ros
selspolen Dr. g iv e r jo rd fo rb in d e lse DC-mæssigt. Den bør er
stattes m ed en dire kte ste lslu tn in g hvis kapacitiv o verføring af
ha rm on iske m ellem L I og L2 skal undgås.

Fig. 4 viser: a) balanceret og b) ubalanceret
antennetuner. SWR-meteret bruges ved afstem
ningen og er faktisk nødvendigt. Fig. 5 er det
endelige forslag, hvor der benyttes L-led med C
før eller efter spolen efter behov (bestemmes
eksperim entelt). Ved brug af L-led får man det
m in im a lt m ulige Q fo r tuneren, hvilket giver bredbåndsvirkning og laveste tab, mens den harm o
niske undertrykkelse bliver m indre end ved piOZ MARTS 1979
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ANT.

f tim

m

SSB - CW

,rm

Fig. 4b. U balanceret ATU m ed balun. Der benyttes samme kom 
p o n e n te r som i fig. 4a. men bå ndskift b liv e r simplere.

ANT.

TS 120 V, 10 w

TS 120 S, 100 W
kr. 6.135,00
P ow er kr. 1.200,00

kr. 4.995,00
P ow er kr. 650,00

Fig. 5. B ånd skift m ed 5 faste Pi- elle r L-led (kun 7 vist). Når
denne lo sn in g benyttes, v il L-led være den optim ale losning,
og m an bestem m er eksperim entelt, om C skal sidde på TX- eller
antennesiden.

WERNER RADIO

led. Dette er næppe af betydning, da man i alle
tilfæ lde er nødt til at have et effektivt lavpasfilter i
senderens udgang af hensyn til TVI. Dette gælder
også fo r dendere som Drake T-4XB og -C.
OZ7AQ.
D IG IT A L T A V LE IN S T R U M E N T

D ata: D igital skala ★ 12 V DC ★ R igtig VFO ★ Indbygget
no ise blan ker ★ Indbygget SSB filte r 2,4 kHz * Ekstra CW
filte r 0,5 kHz * Indbygget MF skift (som TS 820) * Rx fø l
som hed 0,25 [iV v. S/N 10 dB ★ Meget små dim ensioner ★
Lavt strø m fo rbru g * MF 8,8 MHz

- 5450 O tterup

T e le fo n (09) 82 33 33

OZ8BW

Se den også hos:
Norad - D ogplace - HT E lectronic - Comm ander Radio

B ILLIG E KASSER
Kun fra 25.-2. til 25.-3.-79

HLUTRDNIC NYT
KOLEPLADER
STORT U D V A L G
R IN G E F T E R V O R B R O C H U R E

DPM 5 1 1
Te c h n is c h e D a te n :

Meßrate:
Genauigkeit:
Temperaturdrift:
Anzeige:
Mech. Abmessung:
Betriebsspannung:
Stromaufnahme:

KR 234,50

MODEL.
CH/1. K r .......... 14,85
C H /2.Kr.......... .22 50
C H /3.Kr.......... 26^25
C H /4.Kr.......... 31,80

3 sec.
besser 0,1% v.M : 1 Digit
besser 1 0 0 ppm 1
LED 12,5 mm
5 0 x 6 0 mm
6 V geregelt
1 50 m A /6 V

Netzmodul PM 6

i «

K R 93,80
MODEL.
Stromteilerplatine S T 5 2 2
BC/1.Kr
KR 107,00
BC/2.Kr
BC/3.Kr
Gleichrichterplatine GP 515
BC/4.Kr
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AARHUS RADIO LAGER A/S
RADIOLØSDELE OG ELEKTROTEKNISKE ARTIKLER

JÆGERGÅRDSGADE 36 . DK 8000 AARHUS C . TELEFON (06) 12 62 44
OZ MARTS 1979

113

Elektrisk støjdæmpning af biler.
Af OZ5RB, Hans Bonnesen, Birkebakken 25, 3460 Birkerød
I foreningens håndbog for kortbølgeamatører
1960 har man som et appendix til kapitel 18 ind
skudt 2 V2 side om støjdæ mpning af m otorkøre
tøjer.
Da dette kapitel blev skrevet, var der sikkert
ikke overvældende mange amatører, som kørte
m obilt. Derfor er det måske af interesse nu idag,
hvor tu sind er af amatører i Danmark kører mo
bilt, at vende tilbage til sagen med et par hen
visninger.
I »OZ«-februar 1974 har OZ3Y beskrevet, hvor
ledes man selv kan frem stille støjdæ mpningsudstyr, hvis man er parat til at gå i gang med
loddejern, og samtidig haren god portion tålm o
dighed.
Der kan også henvises til den amerikanske
håndbog, som kommer med forskellige anvis
ninger på årsagen til støjen samt foreslår fo r
skellige afhjæ lpninger. For det første må man
herom sige, at disse anvisninger måske mere
gæ lder fo r amerikanske forhold. Hvor velment
disse råd end må være, har de ikke så stor en
interesse, eftersom relativt få danske amatører
må form odes at køre rundt i amerikanske biler.
Alligevel frem stilles der interessante støjdæmpningsdele i USA. Nævnes kan således Marine
T ech no log y’s specielle sortim ent. Her findes f.
eks. 3-elem ents LC-lavpasfiltre som fås både i en
15 Amp., en 100 Amp. samt en 300 Amp. udgave.
Sidstnæ vnte egner sig naturligvis først og frem 
mest til kæ m pem otorer således som de findes i
større m arinefartøjer.

Endvidere frem stiller Marine Technology spe
cielle skærmede 3-dobbelte systemer for dæmpping af viskerm otorer, blæsere og spæ ndings
regulatorer.
M arine T echnology’s produkter vil i løbet af
1979 blive markedesført af et dansk radio-engros
foretagende.
Lad os derfor se på hvad der lige her og nu kan
fås på det danske marked, og hvem der har bragt
løsningen indenfor øjeblikkelig rækkevidde.
For mange år siden fik jeg fat i en lille håndbog,
som blev udgivet af Bosch. Venlige mennesker
har øjensynlig lånt den og glemt at levere den
tilbage, og da jeg fornylig henvendte mig til
Robert Bosch A/s fo r at få en ny, viste det sig, at
den var udkom m et i en ny udgave, som man nu
ganske vist ønskede at modtage 10 kr. for. Bo
gen, der er i form at A4 og på 24 sider, hedder:
»Teknisk Inform ation - M ontering og Støjdæmp
ning - Autoradio«. Selv om bogen i det store og
hele er indrettet fo r alm indelige BC-radioers ind
bygning i biler, indeholder den en række kon
tante oplysninger om støjdæ mpning, både hvad
angår jæ vnstrøm sgeneratorer og vekselstrømsgeneratorer samt alle andre støjkilder, der kan
forefindes i en normal bil. Naturligvis har den
størst interesse fo r ejere af svenske eller tyske
bile r eller biler, der iøvrigt er udstyret med Bosch
el-anlæ g. Den lille bog, der indeholderen række,
men langtfra alle reservedelsnumre vedrørende
støjdæ m pning, kan på det varmeste anbefales.
Det som gør bekendtskabet med Bosch/Blau-

Fig. 1. Totalt afskæ rm er tæ ndingsanlæ g, Bosch.
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punkt mere interessant for os med hensyn til støj
dæ m pning er im idlertid denne koncerns in tro 
d uktio n af C B-radioer sammenbygget med b il
radioer.

støjdæ m pning på et autoriseret værksted for
kortbølgesender og -m odtager varer 2 å 3 dage
og skal efterprøves både i regnvejr og under tørvejrskonditioner.
Måske var det på sin plads til allersidst at
nævne, at det i visse tilfæ lde har vist sig nød
ve ndigt også at jorde selve udblæ sningsrøret på
bilen med et kobberbånd.
Det skyldes naturligvis, at udblæ sningssyste
met bliver statisk opladet når den varme udblæ s
ning med stor fart passerer igennem udblæs-

Fig. 2. Et 3-etem ent LC lavpasfilter, indskydes mellem batteri
og tæ ndspole. Kan bæ re 15 A.

Introduktionen af privatradioanlæ g har nemlig
tvunget Bosch-gruppen til at give en række data
blade under navnet Blaupunktautofoni, som spe
c ie lt behandler støjdæ m pning af biler med p ri
vatradioanlæ g.
B laupunktautofonioplysningerne giver nøjag
tige reservedelsnumre for ikke blot det kobberflettede jordingsbånd, men også til sådanne nye
p ro du kte r som skærmede strøm fordelerkap
per, skærmede tæ ndrørsledninger med vinkel
eller lige skæ rm stik fo r selve tændrørerne, samt
m etalbelagte tæ ndrørsfordelerkapper. Hvad de
sidste angår, findes der allerede 16 forskellige
varianter på markedet. Før man bestiller nogle af
disse nye og mærkvæ rdige støjdæ mpningsløsdele, må det på det bestemteste tilrådes at hele
den normale støjdæ m pningsprocedure er fo r
søgt.
Det må bemærkes, at de allerfleste biler ifølge
lov af 19.-11.-65 er fjernstøjdæ m pet, således at
radio og TV uden fo r bilen ikke forstyrres. Sta
tens bilinspektion godkender ikke længere biler,
som ikke er udstyret med fjernstøjdæ m pning.
N æ rstøjdæ m pning er ikke lovbefalet, men an
vendes norm alt, når der skal monteres radioan
læg m.v. i bilen. Her tales norm alt om 3 fo r
skellige grupper af dæmpning:
1. Simpel støjdæ m pning fo r autoradio med
AM uden FM BC-radio.
2. Udvidet støjdæ m pning fo r autoradio med
AM og FM BC-radio.
3. Specielt støjdæ m pning fo r radiotelefon
m.v.
Den sidste form fo r støjdæ mpning vil i de fleste
tilfæ lde også række til m obilam atørradio fo r VHF
og UHF-området. Såfremt man ønsker at bruge
HF-radio, medens vognen bevæger sig, vil det i
de fleste tilfæ lde være nødvendigt at gå endnu
længere med støjdæ m pningen. Perfekt udført
OZ MARTS 1979

Fig. 3. Skæ rm kappe til strøm fordeler, virker også term isk iso
lerende og hæ vdes a t fo rh in d re kondensvand i fordeleren. 2 er
s tø jfilte r fo r lavspæ ndingssiden.

F D K FUKuyama
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RETTELSE, OZ februar 1979
Ja, så kom mine artikler i OZ (længe ventet, hi),
men desværre er det rigtigt, hvad der siges og
skrives om M urphy og hans udmærkede love.
Printtegningerne er i den forkerte størrelse.
P rint til LP -filter side 54 februar, skal være i
størrelsen 78x100 mm, og til HP-filter skal det
være 3 0 x5 0 mm.
,
Så vidt m it øjemål virker, vil jeg sige at de er
nøjagtig en fjerdedel af det dobbelte af den rig ti
ge størrelse målt i m illim eter (så ka’ jeg regne ud
at OZ sættes i den størrelse, hi).
Håber du kan få en rettelse i bladet (ellers skal
spolerne trykkes »godt« sammen).
Vy 73 de OZ1BII, Henning.

o o
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0

TIL

HØJPASFILTER

PS. Hilsen til redaktionskatten med familie.
PPS. Hedder forresten ikke Andersen, hej!
(Hvad hedder du så - Red.kat).
Vi skynder os at gøre forseelsen god igen ved at
bringe printene i rigtig størrelse, fo r desværre var
tegningerne udført i størrelse 1:1, og ikke som
norm alt 2:1, så trykkeriet, sætter Nissen m. fl. er
næsten uden skyld.
Med hensyn til kom ponentplacering henvises
til sidste OZ.
_ .
Red.

h ø jp a s f ilt e r

.
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U DGIVET AF EKSPERIM ENTERENDE DANSKE RADIO AM AT8RER

. . . fy ld e r 50 år og h o ld e r i den a n le d n in g RECEPTION lørdag

den 21. a p ril 1979 kl. 10,30 til 12,00 i O Z ’s trykkeri, JO H N H AN 
S E N B O G TR YK & OFFSET APS, S trandvejen 9, Nyborg.
Hvis nogen skulle ønske at skrive en jubilæ um sartikel til vort specielle jubilæ um s
num mer, må den være redaktionen ihænde SENEST den 20. marts.
OZ7AQ - OZ6PN.

$KENWOOD

I KØBENHAVN

TR 7600
10 w m em ory
2 m eter
400 kanaler
kr. 3.275,00
Vi fø re r også

IC O M

ICOM 280 E

l,

¡O B M j Y A E S U

Vi ha r ry d d e t op i vo rt lage r af M U L T I8 og KP 202 k rysta lle r
- re s tla g e re t sæ lges nu til fa n ta s ip ris :

kr. 25,00 pr. sæt incl. moms.
10% ra b a t ved køb af 10 sæt. La g e rlis te v il væ re o p s lå e t i
v o rt vin d u e fra Idag.
Vy 73, OZ1ALD, Jens.

commander radio
Smal legade 4 -DK-2000 Kbh. F
Telefon O'! -*34 34 22
OZ MARTS 1979

Så kom afløseren fo r IC-240, nu med PLL-VFO (som IC245E og IC-211E), med 25 kHz raster, 144-148 MHz. Sim 
plex, D uplex
600 kHz, 1750 Hz toneopkald, 1 W og 10
W, valgb ar fra fro nt. 3 hukom m elser, der kan indlæses
d ire kte og æ ndres efter behov ved tryk på en knap. - Kan
ad skille s v.h.a. 2 skruer og monteres delt, hvor pladsen er
knap. M ellem kabel er ekstra tilbehør. - Pris kr. 3.595,00
IC-211E 2 m base FM /SSB/C W . Pris .................... 6.995,00
IC-245E m o bilstation FM /SSB/C W ....................... 4.895,00
IC-240 FM transcelver, 22 k a n a le r......................... 2.285,00
STD 828 2 m FM transceiver m. 5 kanaler m onteret 1.985,00
STD 432 70 cm håndstation m. 6 kanaler m onteret 1.985,00
Alle p ris e r er in d . moms, og vi sæ lger gerne på afbetaling.

t T t ELECTRONIC
I

■
1 ^

B ogfinkevej 7, Kraghave
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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VHF
PA-trin
Type: 2 M 10 Lineart PA-trin FM/SSB.
10 W ind - 90 W output.
O m skift mellem FM og SSB.
Pream plifier: 9 dB gain
Støjtal: 1,9 dB.
Strø m forbrug: Ved 13,8 V 12-15 A.

Pris kr..............................

1850,-

Andre typer kan også leveres.

Incl- moms

In dh en t venligst tilbud.
D er stå r aktive radioam atører bag firmaet.

H

ELECTRONIC

B ogfinkevej 7, Kraghave
4800 Nyk. F„ (03) 83 91 70

K lip fra ...
T o ile tte rn e er fæ rdige - der arbejdes pa det nye la b o ra to riu m ...
(Fra OZ u n der Københavns a fdelingens aktiviteter).
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Snart træ der EDR ind i EDB-alderen. Den første
m æ rkbare virkning er, at girokortene ikke kom 
mer til tiden . . . Der skal nok være en og anden
som med et trium ferende grin siger »Hvad sagde
jeg« - men tag det roligt. Det er ikke let for hulle
dam erne at tage oplysningerne fra kartotekskor
tene, som fo r de ældstes vedkommende er ret
overbroderede med adresseændringer etc.
Der kom m er g iroko rt til alle, kan hænde også
til nogle, som plejer at få kortet sendt til banken.
På dette punkt kan jeg ikke garantere 100 % sik
kerhed. Men fra efteråret bliver det lettere. Så
kom m er EDR med i Betalings-Service, så man
kan få kontingentet trukket direkte fra lønkonto
en. M uligvis kan vi så også tilbyde kvartalsvis be
taling, men det bestemmer RM. Desværre kunne
Betalings-Service ikke indføres allerede nu, idet
det er en langtrukken affære at blive m eldt ind i
dette system. Der vil senere her i OZ komme nær
mere oplysning om, hvorledes man skal forholde
sig, hvis man ønsker at benytte ordningen.
Foreløbig får vi altså medlemskartoteket arki
veret på bånd, således at udskrift af girokort og
kontingentregnskab, herunder også restance
kontrol, sker automatisk. Ud over navn, adresse,
m edlem snum m er og call registreres for hvert
medlem 3 cifre. Det første står for ind lan d/u d 
land, det næste fo r kredsnummer, og det tredie
fo r kontingentsatsen. Der er altså ikke oplagret
hverken CPR eller andre oplysninger, som kan
m isbrugea.
Næste trin bliver sikkert QSL-centralen. Der er
planer om at lette OZ7BW's oversigt over med
lemmerne, både med hensyn til om den amatør,
d e re rQ S L til, overhovedet er medlem, og om han
skal have sine kort direkte eller via en afdeling.
Der vil også gå betydeligt kortere tid fra man har
indbetalt de 20 kroner og til de første kort sendes
ud fra centralen.
Mange ting kan laves ved hjælp af EDB, men
det koster jo også. En ting, jeg kunne tænke mig
at lave, er adressering af OZ, men fordele og
ulem per skal undersøges først.
Jeg er overbevist om, at EDB-systemet bliver til
gavn fo r EDR.
OZ1OQ, John Meyer.
OZ MARTS 1979

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

P ost & T e le g ra fv æ s e n e t m eddeler:
P rove r fo r ra dioam atø rer.
Til un d e rre tn in g meddeles, at der i maj måned d.å. i København
og enkelte provinsbyer vil blive afh oldt prøver fo r radioam atø
re r.-S id s te fris t fo r tilm e ld in g til prøverne er den 11. a p ril 1979.
T ilm e ld in g sker ved indsendelse af skemaet »Ansøgning om
am atør-radiosendetilladelse« i ud fyldt og underskrevet stand
til: G eneraldirektoratet, Post- og Telegrafvæsenet, Telestyrel
sen, Farvergade 17, 1007 København K.
Ansøgere, der har væ ret indstille t til en tidlige re prøve, må
indsende fornyet an m odn ing på et brevkort.
T ilm e ldinge r, der indkom m er efter ovennævnte dato, vil blive
he nfø rt til de næ stfølgende prøver.
Borge N ielsen/Soren Hess.

EDR + EDB.
K ontin gen topkræ vnin g foregår fo r eftertiden pr. EDB, og da
EDB betyder m indst En Dag Bagefter, er udsendelsen af de nye
g iro k o rt forsinket. - Og når de kommer, er der sikkert fejl i
adresser o g /e lle r call, og det beder Grethe dig om at meddele
hende.
EDR's H F -bulletin .
Denne meddelelse burde maske bringes under »Silent key« for
OZ1AT har m eddelt, at foreningen har standset sine nyheds
ud sendelser på grund af, at ingen har meldt sig fo ra t overtage
jo b b e t efter OZ2NU.

Ø lgodlejren 1979
EDR Esbjerg afdeling indbyder herved til
årets feriearrangem ent på Ølgod Cam
pingplads. Lejren åbnes lørdag den 7. juli
og slutter søndag den 15. juli.
Atter i år giver den kommunale cam ping
plads rabat til EDR, og sandsynligvis bliver
der som sæ dvanligt ekstra åbningstid i
svømmehallen.
Det tilrådes, at man husker at tage pas
med, da vi har besluttet at gentage sidste
års succes: Indkøbstur til Tyskland. Vogn
mand er bestilt til torsdag den 12.
Der bliver de sædvanlige konkurrencer.
Leon, OZ1LD har lovet at tage sig af ræve
jagterne.
Der bliver også i år afslutningsfest og bal
i Ø lgodhallen. Til denne fest ser vi gerne
besøg »udefra« - mere herom senere via
nyhedsbulletinerne fra lejren.
Så meget denne gang - vi vender tilbage
senere.
73
Esbjerg afdelings lejrudvalg
(de sædvanlige)

OZ MARTS 1979

NYT&NOTER
P in s e s tæ v n e 1979
A tte r i år afh oldes der HAM MEETING på M øgeltønder
C am pingplads. Vi håber, at du og din fam ilie vil lægge
turen ad M øgeltønder og sammen med mange af dine
am atørkam m erater fejre pinsen. - Der vil dette ar være
et m eget in d h o ld srig t program med både spil med bør
nene, HF- og VHF tester, postkasseløb, hyggelige sam
m enkom ster, æ tero riente ring samt meget mere.
Pinsen fald er som bekendt i år ret sent, nem lig i
dagene 2., 3. og 4. juni, så hvis sommeren ellers i år er
med os, er det alle tiders tid sp u n kt at samles. Find te l
tet, paphuset m. m. frem og lad os mødes på Møgel
tø n d e r C am pingplads til pinse.
Program til stæ vnet vil blive bragt i næste OZ.
Vy 73 de
OZ1DHQ - OZ1ALI - OZ1AKI - OZ1DRP - OZ1RP OZ4ER - OZ9QQ sam t vore XYL.

W eek-end ku rsu s fo r e le ve r til licensp rø ve n i maj 1979.
A tte r i år indb yder EDR’s kursusudvalg til kurser fo r medlem
mer, der agter at in d stille sig til P&T’s prove. - Her tilbyde r man
en sidste afp udsn in g inden prøven. - Det forudsæ ttes selvføl
gelig, at de ltagerne enten på kursus eller ved selvstudium har
gennem gået stoffet til prøven, idet tiden på kurses kun tillader
afp udsn in g og spørgetim er, hvor der så gennemgås den del af
stoffet, der erfaringsm æ ssigt falder sværest fo r eleverne.
Instruktø rer på kurserne bliver amatører, der h a rerfaring i at
fore elever op til proven og som de rfor ved noget om, hvor
skoen trykker. Kursusudvalget har mange tilkendegivelser fra
tid lig e re deltagere om det gode udbytte, de har haft af at
deltage.
Interesserede kan denne gang vælge mellem følgende ku r
sussteder
21 .-22 ap ril: K olding vandrehjem .
28.-29. ap ril: Frederikshavn vandrehjem.
5.-6. maj: V iborg vandrehjem .
Hvert sted begynder kurset lørdag efterm iddag kl. 15 og
varer med spisepauser til søndag efterm iddag, idet der sluttes
af, så deltagerne kan nå hjem i løbet af søndagen.
EDR betaler kursusudgifterne, så betalingen fo r deltagerne
e r b lo t vandrehjem m ets alm indelige takster fo r m åltider og
ove rnatning. Men denne betaling må erlæ gges af alle deltage
re, idet vi ellers ikke kan benytte vandrehjemm ene. - Lagen
pose etc. efter vandrehjem m enes regler må medbringes, men
p e rso n lig t van dreko rt er ikke nødvendigt, idet kursuslederen
m e dbrin ger lederkort.
K ursusudvalget har aftale med de enkelte vandrehjem, at
men i god tid inden kursets afholdelse giver meddelelse om
deltagerantal til overnatning og m åltider. Det er de rfor meget
nø dvendigt, at deltagerne m elder sig sk riftlig t til undertegnede
senest 10 dage fo r kursets afholdelse på det pågældende sted.
S am tidig med tilm eldelsen må man opgive EDR-nr. (medlemsnr.). D eltagerne bedes m edbringe Skrivemateriale og evt. lære
bog. K ursusudvalget håber med disse arrangem enter atter at
kunne række vordende am atører en hjæ lpende hånd inden
proven.
A nm eldelser til kurserne sker til: OZ7EM, Ejv. Madsen, Valstedvej 6, 9240 Nibe.
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M o rs e k u rs u s på 2 m eter.
Jeg har, efter indhentet tilladelse fra R&T, indledt udsendelser
af m orsekursus på 2 meter FM.
U dsendelserne fo re g å r hver tirsdag og lørdag kl. ca. 17,0017,30 på frekvensen 145,375 MHz med sendetype A2. Hastig
heden at tegnene vil være ca. 60 tegn pr. m inut, men her i star
ten med m eget lange m ellemrum.
U dsendelserne er et led i et m orsekursus, jeg kører i Vester
Åby, men kan jo være til gavn fo r andre, der kan læse udsendel
serne og har lidt træ ning behov.
OZ4WX, Axel.

FOTOPRINT
4005
S E N O -fo to p rin t 4005 er en højkvalitets epoxyprintplade
(G-10 - 1,5 mm tyk m. 35 my kobber) - belagt med en ens
a rte t og lig e lig t fo rd e lt fo to p o sitiv belæ gning, der har
m eget fin e repro-egenskaber, sam t et meget stort belysn ing sgpillerum . Her startes det gode resultat!
S E N O -fo to p rin t 4005 er forsynet med sort beskyttelsesfolie , kan behandles i dæ m pet dagslys og har en lagerholdbarhed på m indst 18 mdr.

Silent Key
OZ7AG
Et a fh o ld t æ resm edlem er ikke blandt os mere. OZ7AG, A n
dreas C hristensen afg ik ved døden den 7. februar 1979 efter
lang tid s sygdom 78 år gammel.
Andreas C hristensen blev i 1932 medlem nr. 534 i EDR og
opnåede sendetilladelse i 1933.
Andreas Christensen var et afh oldt menneske, hvis stemme
isæ r vil huskes fra 2 meter, hvor han oftest fæ rdedes indtil
sygdom m en hindrede ham i denne aktivitet. - Han vil blive
savnet af mange.
Æ ret være hans minde.
OZ1ALS. EDR Nordals.

S E N O -fo to p rin t 4005 belyses direkte gennem et po sitivt
fo rlæ g 1:1 - f.eks. film , en tegning på kalkepapir eller sågar
en plastlom m e. Der kan bruges alm. glødelys (min. 100
w att) eller UV-lys (f.eks. en hø jfjeldssol). En kraftig glas
plade sikrer at film og fo to p rin t har god kontakt ved kop ie
ring . B elysningstid 3-15 min. afh. af lampe og afstand. Start
m ed prø vestrim m el!
F rem ka ld ning (»stripning«) af fotobelæ gning sker i en
7 -10% natrium h ydro xydop lø sning ved 20° C. Vær o m hyg
g e lig m ed denne proces! Bemæ rk sløret! - Æ tsning f.eks. i
je rn k lo rid (nr. 3200) eller i det renlige finæ tsekrystal (3207).
S E N O -fo to p rin t 4005 er enkeltsidet og fås i flg. størrelser:
1 0 x16 cm, incl. fre m kalde r/da nsk brugsanv. - 4005 sb.
3 5 x 3 5 cm er pladen fo r den erfarne bruger - 4005V350
F o rla n g S E N O -pro dukte r hos d in sæ dvanlige leverandør.
K onta kt os fo r tekniske oplysninger/næ rm este forhandler.
G eneralagent fo r Skandinavien.

OZ8US
Sondag den 11. februar døde OZ8US, Ib Ussing, og med tungt
hjerte tager hans mange venner afsked med ham.
OZ8US var ingen old-tim er, men havde dog haft sin A -licens i
henved 20 år. Som æ gte radioam atør og uden nogen som helst
tilk n y tn in g til elektronik-bra nchen , lykkedes det ham altid at
væ re blan dt pionerene. - WAC på RTTY, FM på 2 meter eller
H F-m obil con test - a ltid var han den første eller i hvert fald
blan dt de aller-forste.
Hans strålende hjerne, hans elektroniske viden og intu itio n
sam t hans tø rre jyske hu m or påvirkede alle, han kom i kontakt
med. Mest af a lt vil vi nok savne hans rastløse og skarpe men
h o flig e og venlige re plik i en QSO.
I sandhed kan man her tale om en silent key - OZ8US's navn
og m inde vil leve i lange tid e r blandt hams mange venner.
OZ5RB.

OZ9R
Endnu en af de gamle k æ m perer gået bort. Natten til den 2. fe 
bru a r dode H enrik Nielsen, OZ9R, han blev 66 år. Kaldesignalet
OZ9r siger nok ikke de mange nytilkom ne med plasticspiller
noget, men de lid t æ ldre 2-m eter am atører vil vide, hvilken be
tyd e lig tekn iker, O Z -skribent og radioam atør, der er gået bort.
Som ung læ rte OZ9R at bygge m odtagere på S onofon Radio
hos Kj. Prytz, og hans tekniske indsigt udmøntedes bl. a. i en
lang ræ kke fo rtræ ffe lig e a rtik le r i OZ, OZ9R's 2-m eter m odta
ge r fra OZ maj 1953 blev efterbygget i stort tal, og mon ikke
mange er i brug endnu i dag.
Efter at have stået som fo rfa tte r til en lang række gode og velskrevne a rtik le r i OZ var det naturligt, at valget faldt på OZ9R
som re daktø r af »Kortbølgeam atørens H åndbog 1960«.
OZ9R s virke kom i de senere år til at foregå i Jylland, først i
O dd er på tra nsform erfabrikke n Scanelectric, senest som d i
re ktø r og m e dstifter af transform erfabrikken Tradania i Fensten ved G ylling.
Vi, de r kendte H enrik, vil m indesen stæ rkog levende person
lighed, som virkede inspirerende på alle, han kom i berøring
med.
OZ7AQ.
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SWR 400B
G ennem gangs-w attm etret fo r VHF/UHF amatøren! Fre
kvensom råde 144 og 430 MHz am atorbåndene. Effekt frem
20/200 W, retur 5/50 W. Indsæ tningstab 0,2 dB. N øjagtig
hed 10%. R ekvirer Nov.-EI. brochuren.
P ris SWR-400B incl. m om s ........................................ 795,00
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Redaktion: OZ5DX, H. O. Pyndt,
Udstolpe, 4990 Sakskøbing.

internationaltNYT

I denne måned overlader jeg spalten til OZ7CH, OZ's antenne
sp e cia list. S kulle der være andre, der ønsker at bidrage til
In te rn a tio n a lt Nyt, hører jeg gerne fra jer; det være sig notitser
e lle r a rtik le r om, hvad der foregå r udenfor den hjem lige ande
gård. Jeg håber på den måde at få en afvekslende og læse
væ rdig spalte.
OZ5DX.

G ode nyh e d e r fra Norge.
Fra det vesttyske a m atø rtidsskrift har vi sakset (Dec. 1978): »Til
den Norske Telestyrelse er der inde nfor det sidste år rapporte
ret 6.454 klager vedrørende BCI, TVI og LF-forstyrrelser fo rå r
saget af H F -indstråling. Kun 4 (fire) af disse skyldtes licenserede am atørsendere«.
Til lykke LA. - H vordan mon de t står til på dette område h e ri
O Z-land?
A t væ re ra d io a m a tø r er et p rivile gium .
Dette fre m gå r med al tydelighed af oplysninger hentet i QST/
10-78 med denne overskrift: Fremsendelse a f Q S L-kort kan
være fa rlig t fo r uden landske amatører. - D e tfo lg e n d e e r et citat
fra et brev til QST fra en am erikansk licenseret radioamatør,
som arbejde r i et po litis k u ro lig t land. Efter anm odning bliver
hans navn ikke oplyst.
»Vær venlig at lytte opm æ rksom t på den DX-station, du kon
takter, når han giver Q S L-inform ation og så følg anvisningen
n o ja g tig t, som den bliver givet dig. I særdeleshed har jeg bedt
enhver W /VE, jeg har kontaktet om ikke at sende mig Q SL-kort.
Og dog har jeg m odt mange, som siger: »jeg ved, at du sagde,
at du ikke behøvede QSL herfra!«. Men udfra fejla g tig t opfatte
de o m stæ n dighe der her i landet, kan et Q S L-kort blive årsag til
at en eller anden bliver sat i fæ ngsel! D erfor send aldrig et QSL
til en station uden at benytte en fuldstæ ndig neutral kuvert,
d.v.s. a b s o lu t uden nogensom helst om tale af am ateur radio
station, som f.eks. kaldesignal på konvulutten. Hvis DX-stationen an m ode r dig om, at du benytter hans nævnte QSL-bureau,
så væ r venlig at gøre det«.
Dette kræ ver - i hvertfald fo r OZ's læsere - en lidt nærmere
fo rk la rin g , og den fø lg er i samme artikel.
»I deres um iddelbare g læ d e - o g dette gæ lder i sæ rdeleshed
fo r de am erikanske am atører - er mange amatører ikke klar
over, at i en s to r del af verden anses det at være Radio A matør
fo r at være sideo rdn et med sygdommen spedalskhed. I dette

land, hvor jeg nu befinder mig, er Amatør Radio hverken tilla d t
e lle r forb u d t. Nogle enkelte udvalgte personer har opnået
tilla d e lse til at benytte am atørbåndene, men gennem snitsm en
nesket på gaden har absolut ingen ide om at noget sådant
eksisterer. Bare det at eje en så raffineret genstand som en
S S B -m odtager betyder fæ ngsel fo r borgere i dette land. For
m ig vil det betyde en måned eller mere i fæ ngsel og derefter
udvisning«.
H vad p iv e r vi så fo r i OZ-land?
D er s tå r ra d io a m a tø re r bag alt.
Licenserede radioam atører var med i og om kring ballonfæ rden
med »Double Eagle No. 2« fra USA til Europa sidste år. B allon
skip p e r var W 50PC og »Gnisten« var WA5KGQ og fo r den
o vrig e tekn ik ved planlæ gningen stod W 50J0 , alle gennem
flere år erfarne am atører og luftfartskyndlge. Turen varede ca.
6 døgn og u d gik fra Maine på USA’s østkyst og afsluttedes i en
hvedem ark 80 km vest fo r Paris.
T radition en tro - kunne man fristes til at sige - reddede en
am atørstation om bord situationen vedrørende kom m unika
tio n , da et krystalstyret S SB-udstyr ti Ide kom m ercielle frekven
ser (10 w att m ellem 5 og 8 MHz) svigtede. Det viste sig senere,
at det var en coax kabel- og kon nektor-fejl. Det blev herefter
den kendte 180 w att inpt. ATLAS-transceiver, som form idlede
po sitio n sm e ld in g e r, navigerings- og sikkerhedsinform ationer
på frekvensen 14.301 kHz til adskillige USA-amatører, der
videregav dem til de o fficie lle lu fttrafik-ko ntro lle ren de m yndig
heder. G ondolen, som iøvrigt var en sødygtig katamaran,
in d e h o ld t også en VLF-navigationsm odtager, samt to pejlere
fo r 1677 kHz og et 360 kanals VHF.udstyr til luftfarts- og m ari
tim e frekvenser. Under gondolen var anbragt radartranspond e rs/re fle kto re r, og om bord var også to sendere til Nimbus 6sate llite n, beregnet til periodiske p o sitio nsm å lin gerog eventu
elle nødopkald fra fartøjet. Strøm kom fra bly- og alkaliske
akkum ulatorer.
Der var med andre ord go dt med radiogrej om bord, men
takke t være am atørers m edvirken (i USA er de professionelle
ikke bange fo r at indrøm m e at de også e r radioam atører), samt
udvist am atør-ånd og ikke m indst en dicip lin e re t stationsbetje n in g fra også udenlandske am atørers side på 20 meter
båndet, var det utvivlsom t am atørstationen, der gjorde det
stø rste arbejde.
(K ilde QST Oct. 1978).
OZ7CH.

MÅNEDENS TILBUD...
Ferritstave M 25, 10x200 mm ........................................................................................................................... 12,25
A uto tra nsform ato rer 0 - 17 - 24 - 150 - 180 - 220 V, 40 watt ....................................................................... 18,00
16 w att m otorer 110/120 V .............................................................................................................................. 31,25
Drejekondensatorer m / udveksling. 2x340 pf, 1x20 pf, 1x14 pf ............................................................. 12,25
Delefilterspoler, transform atorer efter opgave, m onteringsledning, krympeflex, alle typer laktråd, spoleform e og transform atorjern på lager.
A lle p rise r er inklusive moms, men eksklusive porto.

MULTIMETAL
V/ P. LEANDER ANDERSEN, OZ3L, HERLUF TROLLESGADE 10, 1052 KØBENHAVN K. TELEFON (01) 11 92 18
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CQ W orld W ide W P X -contest 1979.
C ontestpe riode : Phone: 24. marts 00 GMT til 25. marts 24GMT.
CW: 26. maj 00 GMT til 27. maj 24 GMT.
Kun 30 af de 48 tim e r er tilla d t fo r singleoperator-stationer.
De 18 tim e r ikke-o pkald stid må tages i op til 5 perioder på et
htfilket som helst tid s p u n k t under testen og må tyde lig t in d i
keres i loggen. M u ltio p e ra to r må deltage alle 48 timer.
F o rm å l: Form ålet fo r testen er, at am atører over hele verden
kon takter så mange andre am atører i andre dele af verden som
m u lig t sam t at opnå så mange forskellige prefixer som m uligt
til C Q -m agasinets W PX-diplom .
B ånd: A lle bånd 1,8 til 28 MHz må benyttes, men kun 2-vejs
SSB k on takter tæ ller.
Klasser: 1: S ingleo perator a) alle bånd, b) enkelt b å n d .- 2 :
M u ltio p e ra to r, kun alle bånd a) single TX, b) m ulti TX.
K ode grup per: 5-cifrede bestående af RS + numre fra 001
(skift til 6-cifrede, hvis 1000 passeres). M ultioperatorstationer
bru g e r seperate num m erserier på hvert bånd.
P oints: K ontakter m ellem stationer i forskellige kontingenter
tæ lle r 3 p o in ts på 10-15-20 m og 6 points på 40-80-160 m. 2:
K onta kter mellem stationer i samme kontingent, men ikke i
sam m e land tæ lle r 1 p o in t på 10-15-20 m og 2 points på 40-80160 m. 3: K ontakter er tilla d t med stationer i eget land med det
form ål at få en p re fix -m u ltip lie r, men giver ingen QSO-points.
M u ltip lie r: M u ltip lie r er antallet af forskellige prefixer kon
taktet. Et »prefix« består af den 2/3 bogstavs/tal-kom bination,
som ud gø r den første del af et kaldesignal (f.eks. W1, WA1, K4,
DL7, G3, 4X4, 3D6 o.s.v.).
S am let score: 1: S ingleoperator a) alle bånd, summen af
Q S O -points på alle bånd m u ltipliceres med summen af prefixer
(hvert p re fix tæ ller kun 1 gang, selvom det kontaktes på flere
bånd), b) enkelt bånd, sum men af QSO-points på dette bånd
m u ltip lic e re s med sum men af m ultipliers. 2: M u ltio perator
stationer, sam me som alle bånd fo r singleoperator stationer.
En station må kontaktes een gang på hvert bånd.
Q R P p-sektion: O utput må ikke overstige 5 W i denne klasse.
På sam m entæ llingsbladet bemærkes QRPp og det aktuelle
o u tp u t brugt til alle QSO'er. Resultatet vil blive listet seperat,
og der er specielle Q R P p-diplom er til vinderne.
D ip lo m e r: D iplom er til vinderen af hver klasse og på hvert
bånd i hvert land, dog kræves m indst 12 tim ers deltagelse. Ved
god deltagelse vil også nr. 2 og 3 modtage diplom .
L o g in s tru k tio n : Hvert prefix skal markeres første gang det
kontaktes. Logs skal checkes fo r dublet-Q SO 'er. Hver indsendt
log skal ledsages af et sam m entæ llingsblad med deltagerens
navn og adresse og klasse samt u dregning af sam let score.
Ind sendelsesfrist: A lle logs skal poststem ples senest den 10.
maj 1979 og sendes til: CQ WPX SSB Contest Committee, 14
V anderventer Avenue, Port W ashington N. Y. 11050, USA.

OZ7NQ
OZ8XW
OX3RC
OZ5EV
OZ5VT
OZ1AYY

21
14
14
7
7
QRPp-14

1.820
240
48
262.484
235.334
1.785

29
12
4
501
470
52

26
12
4
211
209
35

OZ5EV og OZ5VT opnåede så fine placeringer som henholds
vis nr. 2 og nr. 5 w o rld w idw på 7 MHz.
SP-DX c o n te s t 1979.
C ontestpe riode r: CW: Lørdag den 7. april 15 GMT til søndag
den 8. ap ril 24 GMT. Phone: Lørdag den 21. april 15 GMT til
søndag den 22. april 24 GMT.
B and: 10-80 meter.
K ode grup per: Der udveksles de sæ dvanlige kodegrupper
med num re fra 001. Polske stationer sender RS(T) + deres
p rovins fo rk o rte t til 2 bogstaver.
P oints: Hver QSO giver 3 points.
M u ltip lie rs : Hver p rovins giver 1 m u ltip lie r uanset bånd, max.
49 m u ltip liers.
Logs: Separate logs fo r hvert bånd og sam m entæ llingsblad
sam t m u ltip lie r-ch e ckliste sendes til SP-DX Contest com m it
tee, P. O. Box 320, 00-950 Warszawa, Poland, med seneste
po ststem p lin gsda to: CW: 30. april. Phone: 15. maj.
DX YL til N ord am e rika YL C ontest 1979.
Denne test er kun fo r Y L-stationer og afholdes: CW: 11. a pril 18
GMT til 12. april 18 GMT. - Phone: 18. april 18 GMT til 19. april
18 GMT.
Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd. Der udveksles
RS(T) + QSO-nr., stat, provins eller land. Hver QSO giver 1
po in t, de r m u ltip lice re s med antallet af stater og lande. Des
uden er der en po w e r-m u ltip lie r på 1,25 fo r stationer, der
anvender m indre end 150 W input.
Logs skal være m odtaget inden 1 måned efter testen hos:
W 2GLB, P hyllis Shanks, 3 Honey Lane, M iller Place, N. Y.
11764, USA.
C o n te stka le n d e r:
M arts:
24.-25.: CQ WW WPX Phone.
A p ril:
7.-8.: SP-DX CW.
21.-22.: SP-DX Phone.
21.-22.: Fæl ledsm arkedstest.
28.-29.: PACC.
28.-29.: H-26.
OZ1LO.
A k tiv ite ts te s t fe b ru a r 1979
CW:

S am tid ig har vi m odtaget resultaterne fra sidste års phonetest:
Klasse
Points
QSO
Mult.
OZ6DT
A
85.725
127
250
A
OZ4HW
134
61.908
252
OZ9ZS
A
147
32.218
189
OZ7DX
A
20.097
187
109
A
OZ7XU
74
18.278
100
OZ3KE
A
16.112
76
101
OZ2DM
A
2.772
36
33
OZ5BS
A
2.320
31
29
OZ7QV
A
1.525
29
25
OZ7SG
28
21.744
134
72
OZ8PK
28
3.630
42
33
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Amt
Mult.
Points
Call
1. OZ1AIK
14
96
10
84
2. OZ7GI
12
10
84
OZ8VL
2
10
4. OZ1BII
80
8
10
74
14
5. OZ4DX
10
6. OZ6YJ
13
10
65
69
7. OZ1CCB
14
9
56
10
8. OZ6KS
10
9
60
9. OZ1EQC/a
7
44
4
8
10. OZ6SF
7
52
12
11. OZ8ND
8
40
12. OZ8XO
2
28
1
8
13. OZ4QX
M anglende logs: 3. QRP-deltagelse: OZ6SF.

Total
960
840
840
800
740
650
621
560
540
528
364
320
244

OZ MARTS 1979

Fone:
1870
11
170
13
1. OZ5DL
1694
11
154
12
2. OZ7GI
151
1661
11
12
3. OZ7XC
1628
11
148
8
4. OZ9BE
1520
152
4
10
5. OZ1XV
146
1460
14
10
6. OZ1AIK
132
1452
11
14
7. OZ1ACZ
117
1170
14
10
8. OZ1CCB
1160
116
1
10
9. OZ7XE
112
1120
4
10
10. OZ3YE
1080
80
1
9
11. OZ1 AYY/a
1060
10
106
12
12. OZ8ND
1040
104
8
10
13. OZ6ARC
102
1020
12
10
14. OZ4IO
1000
10
100
12
15. OZ7SAC
882
98
11
9
16. OZ8NE
850
10
85
6
17. OZ8IE
820
82
5
10
18. OZ1CCM/a
808
8
101
9
19. OZ6WX
704
88
8
6
20. OZ9JV
71
639
9
6
21. OZ4DZ
64
576
9
9
22. OZ6KH
450
1
9
50
23. OZ4QX
336
6
56
6
24. OZ4HAM
160
20
10
8
25. OZ9GS
M anglende logs: 4. QRP-deltagelse: OZ1AYY. Klubstationer:
OZ6ARC, OZ7SAC, OZ4HAM.
Lytteram atorer:
Call
1. OZ-DR 2026
2. OZ-DR 844
3. OZ-DR 1681
4. OZ-DR 1986

Område
Fone
Fone + CW
Fone
Fone

^KENW OOD

Points
190
173
156
138

R 820

N å r du vil have en m o dtager,
d e r ba re er b edre...

DEN BEDSTE MODTAGER JEG HAR LYTTET PA
kan ikke be skrive s her.

S k riv e fte r s p e c ia lb ro c h u re r...
P risen:

9.450,00

Med 8,8 MHz SSB + 455 kHz SSB filte r + 455 kHz AM filtre.
Ekstra: 8,8 MHz AM, 8,8 MHz CW filte r - 455 kHz: 500 Hz CW
filte r.

WERNER RADIO

En pæn start fo r 1979-testen, men vi m angler stadig aktivitet fra
enkelte am ter.
Vy 73 de OZ6KS.

DIGITAL

- 5450 Otterup

T e le fo n (09) 82 33 33

OZ8BW

MODTAGER
CONVERTER
UC/1 er en syntesestyret modtagerforsats
der giver kon tinu ert dæ kning af hele HFom rå d e tfra 9 0 k H z til3 0 M H z m e d e n 10m
m odtager eller en 2 m modtager. Endvi
dere er der indbygget 2 m/10 m converter.
Højeste stab ilite t sikret med krystalsty
ring.
R ekvirer venligst datablade på DATONG.

NORAD
OZ MARTS 1979

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

Lon stru p
9800 H jørring

08-96 01 88
123

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

In fo rm a tio n
»The X L-O p era tor Club« dette navn har to meninger, på latin
fig u re re r X L fo r 40, på engelsk er XL betegnelsen fo r Excellent.
M edlem skabet af denne klub beror på lang og aktivt arbejde på
de fo rs k e llig e bånd.
H vo rfo r lave så mange klubber, er der sikkert mange der tæ n
ker, vi har da EDR, ja, vi har EDR til at varetage vore interesser i
de fo rs k e llig e instanser, men hvis vi ikke havde de forskellige
klubb er, det være sig DX grupper eller diplom klubber og
mange flere, så var der ikke så mange til at holde båndene
åbne, og det er det, der er det vigtigste, når der skal tildeles fre 
kvenser til os radioam atører. Hvis båndene ikke bliver flittig t
brugt, går de over til com m ercielt brug, det er det vi skal passe
på, og de t har vi de forske llig e klubber og afholdelse af contester til.
Der skal 40 points til fo r at opnå medlemskab af »XL-Operato r Club«, og her har vi så betingelserne:
1. Der gives 5 po in ts fo r de første 10 år du har haft licens, og 3
po in ts derefter fo r hvert fuld e 5 år.
2. Der gives 5 points fo r de første 200 DXCC lande, og deref
ter 3 p o in ts fo r hver videre 50 lande.
3. Hvis du har 100 DXCC lande på henholdsvis 14, 21 og 28
MHz, gives 5 points fo r hver.
4. Har du kontaktet 50 DXCC lande på 3,5 el ler 7 MHz, får du 3
po in ts fo r hver.
5. På 144 MHz eller højere bånd fås 2 points fo r hver 20 DXCC
lande.
Der gives ikke endorsem ent hvis man har mere end de 40
points.
Når du indsender ansøgningen skal den indeholde følgende:
kaldesignal, navn og fuldstæ ndig adresse, datoen fo r udste
delsen af licensen, sam t selvfølgelig hvordan pointene er sam
let. Der skal ikke medsendes QSL-kort, men a lt bliver, som man
siger, afgivet på tro og love, ellers går det som der står i in fo r
m ationen: If false inform ational is given I w ill spoil the Ham
S pirit. HAM SPIRIT IS OUR GUIDE STAR.

Fransk WARC 79-diplom .
I a n le dnin g af WARC-79 konferencen har det franske am atør
fo rb u n d REF in d stifte t et diplom . Dette kan opnåsved i løbet af
1979 at gennem føre m indst 300 CW QSO’er. Af disse 300 fo r
b ind elser skal der m indst være:
1 fra byen Genf (Geneve).
50 fra nske statio ner (der sammen med RST giver et kode nr.).
10 fo rske llig e svejtsiske kantons.
5 belgiske provinser.
8 spanske distrikter.
5 hollandske provinser.
15 tyske DOK's.
1 station fra hver af G-GI-GM og GW prefixer, samt 15 andre
eu ropæ iske lande.
Ud o v e rd ip lo m e tv il den bedste ansøger fra hvert land modtage
en medalje. D iplom ansøgningen skal være indsendt inden 1.
ap ril 1980.
Jeg har ikke fået op lyst prisen på diplom et, men det er sikkert
10 IRC som jo er den mest gæ ngse pris fo r diplom er. A nsøgnin
gen kan sendes via EDR, eller som GCR liste direkte til: Annick
Guchez, F2GM, 4 Rue W. Dian, 27620 Gasny, Frankrig.

OBS. Da jeg har fået meddelelse om diplom manageren fo r
»Austrian C ities Award«, »Donau River Award«, Wien Diplom«,
»Zone 15 WPX Diplom « er S ilent Keys, beder jeg eventuelle an
søgere vente med at indsende deres ansøgning til de ovenfor
næ vnte diplo m er, til der er givet meddelelse her i OZ, at der er
fu n d e t en anden diplo m manager.

NYT »H elvetia 26 Award«
Helvetia 26 d iplo m et er indstiftet af »The Union of Swiss Short
Am ateurs« (USKA), fo r på fre delig vis at fremme konkurrence
ånden mellem inde n- og udenlandske amatører. Reglerne for
ud enlandske am atører er at de skal have 1 kontakt med hver af
de 26 kan tons,d er er i Schweiz. Kun kontakter efter 1. januar
1979 tæ lle rtil dette diplom , alle bånd m ellem 1,8 og 30 MHz kan
benyttes. D iplom et udstedes fo r telegrafi-fone-S low scan og
radiotele type + mixede kontakter. Alle kontakter skal være fort
på sam me bånd og med samme m odulationsart. det vil sige, at
man ikke kan sende på f. eks. 14 MHz og modtage på 21 MHz,
e lle r den ene station sender med CW og den anden med SSB.
På m odtagne Q S L-kort skal fo r at blive godkendt tydelig været
angivet: K aldesignal, tid, frekvens, fone eller CW og kanton
navnet eller bogstaverne fo r samme. Her fø lg er så navnene på
de fo rske llig e kanton plus kendingsbogstaverne fo r disse:
AG - Aargau
NW - Nidwalden
Al - A ppenzell Inner Rhoden
OW - Obwalden
AR - A ppenzell O uter Rhoden SG - St. Gail
BE - Berne
SH - Schaffhausen
BL - B asle-C ountry
S O -S o lo th u rn
BS - B asle-C ity
SZ - Schwyz
FR - F ribourg
TG - Thurgau
GE - Geneva
TI - Ticino
G L - G laris
UR - Uri
GR - G risons
VD - Vaud
J U -J u ra
V S -V a la is
LU - Lucerne
Z G -Z u g
NE - N euchâtel
ZH - Zürich
Med starten af det nye »Helvetia 26 Award« udgår det gamle
»Helvetia 22 Award« (seO Z april 1978 side 198), men kontakter

W AZ 5 -bånd s A w ard & plaq ette .
Det am erikanske tid s s k rift »CQ« udsteder nu et nyt 5-bånds
WAZ, he rtil tæ lle r kun kontakter fø rt efter 1. januar 1979 og
båndene der benyttes er 10-15-20-40 og 80 m. Diplom et udste
des fo r C W /SS B /R TTY eller blandede kontakter. Reglerne er at
man få r ud stedt et diplo m fo r de første 100 zoner og s ticke rsfo r
hver 10 nye zoner indtil man har 200 zoner, når de 150 zoner er
opnået, bliver man optaget på »CQ-Honor:Roll« som bliver be
ke n d tg jo rt i bladet »CQ«. For at forstå reglerne og hele pro
ceduren skal jeg her give et eksempel. Jeg har kontaktet og fået
Q S L-ko rt (QSL skal fo religge til diplom et) fra 30 zoner på 10 m
og alle 40 zoner på 15 m, 15 zoner på 20 m, 7 zoner på 40 m, 8
zon er på 80 m båndet, de antal zoner jeg har fået på de forskel
lige bånd, dem læ gger jeg nu sammen og får tallet 100 som er
nok til d iplo m et. Når vi så har opnået at få 40 zoner på hver af de
5 bånd, vil der blive tild e lt en plaquette.
Jeg har skrevet til »WAZ« diplo m manageren fo r at få opgivet
priserne på det nye d iplo m + stickers, og prisen på plaquetten.
Jeg spu rgte også W4KA om EDR kan kontrollere QSL-kort på
sam me måde som til det alm indelige »WAZ« diplom , men jeg
har ikke hø rt derovre fra endnu, så oplysningerne derom kom 
mer fø rst i et senere OZ.
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WDRA (W orked D anube R iver A w ard)
For erhvelse af dette diplo m skal man kontakte randstaterne
ved Donau, og opnå 37 forskellige prefix efter følgende liste:
D L/D J/D K : 15 forske llig e prefix
OE: (OE1 er ob lig atorisk) 7 forskellige prefix
OK: 2 fo rske llig e prefix
HA: 5 fo rske llig e prefix
YU: 3 fo rske llig e prefix
LZ: 1 prefix
U 05: 1 prefix
Prisen fo r dip lo m e t er 10 IRC, det kan søges (også af SWL) gen
nem EDR, eller som GCR liste hos: Ernst Reisenauer, OE1IU, A1171 W ien, Postfach Østrig.

OZ MARTS 1979

fø rt m ellem 15. april 1948 og 31. decem ber 1979 tæ ller stadig til
de t gam le d iplo m , når man indsender ansøgningen inden 31.
decem ber 1980. Der er ikke opgivet en fast pris fo r det nye d i
plom , men kun at der medsendes IRC's til dæ kning af p o rto u d 
g ifte r (4—5 IRC), dip lo m e t kan søges gennem EDR, eller direkte
med Q S L-kort vedlagt hos: W alter Blattner, HB9ALF, P. O. Box
450. 6601 Locarno, Switzerland.
S top Pres.
Der vil blive a fh o ld t en contest mellem OX, OY og OZ arrangeret
af vore am atørkam m erater i Grønland i tidsrum m et mellem 1.
maj og en uge frem . A nledningen fo r afholdelsen af contesten
er indførelsen af hjem m estyre i Grønland. Der vil blive udstedt
et nyt G rø nlan dsdiplo m (tegnet af den kendte kunstner Agda
Høg) fo r deltagelse i contesten. D iplom et vil koste 15 kr. e ller 10
IRC. E fter hvad der stod i OX-nyt, vil det blive udstedt fo r kun 1
kontakt, det samme gæ lder også fo r SWL. M inim um srapport
fo r fo n e er RS41 og fo r CW 418. Nærmere oplysninger vil frem 
kom m e i næste OZ, såfrem t jeg får disse i tide.

SWR/POWERMETER
3,5-150 MHz. 1 KW. 50 Ohm.
Kr
1 5 5 .0 0

A N TE N N E OMSKIFTER
Til 3 antenner. Med
tryktaster.
Kr............... 5 6 . 0 0

BORDMIKROFON
med kompressorforstærker, spiralledning.
300-5000 Hz. Imp.. 4,5 KOhm. 9 volt
KUN KR

*

*

*

STRØM FORSYNINGER:

*

3-1 5 V/2 A m/1 instr. V / A ............ 423.10-1 5 V/1 2 A m/ 2 instr............... 1000.Laboratoriestrømforsyning 0-25 V/
5 A, 1 instr. V/A, var. strømbegr.
0,1-5 A, afl.-nøjagtighed 1,5%
865.-

UHF - UNITS

U

l

TRANSVERTERE
& CONVERTERE

Svenske, lineæ re transvertere af høj kvalitet med up-todate data og kom ponenter. - Enhederne er kom plette og
køreklare i alum inium ska bine t med BNC tilslutninger.
A lle transvertere og konvertere kan leveres som løse, men
afprøvede print, på bestilling. - På 1296/28 MHz transverteren må beregnes leveringstid. - Forsyningsspæ nding:
12-14 V DC.
——— ■

O u tp u t:
In p u t
RX'-støjtal & gain
144 MH z/12 W - 28 MHz/20 mW - 1,8 dB /28 dB
432 M H z/7,5 W - 28 MHz/20 mW - 2.2 dB /26 dB
432 M H z/7,5 W - 144 M H z/0,2 W - 2.2 dB /20 dB
1296 M H z/2,8 W - 28 MHz/20 mW -■4,9 dB /28 dB
1296 M H z/2,8 W - 144 M H z/0,2 W - 4,3 dB /4 dB
C onverter - 144 MH z/28 MHz (14) - 1,8 dB /28 dB
C onverter - 432 MHz/28 MHz - 2.2 dB /26 dB
C onverter - 432 M Hz/144 MHz - 2.2 dB /26 dB
C onverter - 1296 MHz/144 MHz - 4,3 d B /4 dB
A tte n u a to r (dæ mpeled)
18 dB, max. 10 W ned til ca. 0,2 W

STAUNING
OZ7IS
G iro 9 31 86 58
OZ MARTS 1979

3 0 5 .0 0

Pris
1.495.00
1.595.00
1.795.00
2.995.00
2.595.00
445.00
545.00
545.00
525.00
.... 60,00

Bartholinstraede 20
2630 Tåstrup
Tlf. (02) 52 33 14 eft. 16

N y b o e - r a d io
Trøjelsvej 46 ■6760 Ribe - Tlf. (05) 42 19 58

NYHED
Professionel digital power supply PS 3001

Spæ nding: 0-30 V - 5 V
Strøm:
0-1 A - 0 , 5 A
Digital udlæ sning af strøm og spænding.
Sam tidig voltm eter 0-30 V (autorange) Ri > 30 kQ.
10 turns præ cisionspotentiom eter.
Yderligere finjustering.
Udgangsm odstand: Typ. 150 uQ.
Variabel strom generator 0-1 A: Typ. 5 kQ.
Brum og støj: Typ. 150 ^iV.
S tort alternativt m odelprogram :
Professionelle power supplies - Digital - Analog
Low cost power supply - Analog.
Få yderligere materiale.

LP-INSTRUMENT
Langbrogade 39, 6400 Sønderborg
Tlf. (04) 42 83 24
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Redaktion: OZ7RQ, Benny Christensen,
Plumpvadvej, Galstho, 7200 Grindsted.

Igen en måned med gode fo rh o ld på alle bånd. Med et solplettal
på 126, skal vi faktisk helt tilbag e til 1959, fo r at finde det tilsva
rende. Vi m æ rker det specielt med de gode forhold på 10 m,
hvor aktiviteten nu er så stor, at det endog til tider, kan være
van skeligt at fin d e en ledig frekvens, men der er mange gode
DX at hente, vel selv fo r de garvede DX-jægere. Også de andre
bånd viser sig ofte fra deres gode side. På 80 og 40 m har der bl.
a. væ ret gode signalstyrker fra det vestlige USA 06-08Z, hvor
jeg tro r, det har væ ret m u lig t at lave WAS på 80 m, in d e n fo r den
sidste måneds tid.
Den seneste opgørelse over DXCC-status, i QST januar 1979,
viser fø lgende resultater fo r OZ-stationerne:
OZ3Y
OZ3PO
OZ1LO
OZ6MI
OZ8BZ
OZ5VT
OZ5CV
OZ4FF
OZ9PP
OZ3GW
OZ2E
OZ5MJ
OZ3YI
OZ4CF
OZ9UU
OZ7NJ
OZ6QV
OZ4EDR
OZ2TY

346
327
326
325
310
251
224
222
210
201
173
149
146
145
124
115
108
103
100

P hone:
OZ3SK
OZ3Y
OZ6RT
OZ3PZ
OZ5GF
OZ5VT
OZ5EV
OZ7O P
OZ4RP
OZ1W L
OZ2YE
OZ3YI
OZ2QL
OZ1ZE
OZ2TH
OZ4TT

333
329
307
290
259
251
242
241
161
158
146
146
143
112
106
103

CW:
OZ1VY
OZ1LO
OZ7BW
OZ3Y
OZ4HW
OZ1AC

250
222
205
200
185
114

B å n d ra p p o rt
A7XAH. Qatar, kan ofte findes på 14320 13Z, om fredagen des
uden på 14220 fra 06Z.
D68AD, C om oros, alle licenser siges at være inddraget. Vi må
håbe, det kun er kortvarigt.
H5AA, er aktiv onsdage og søndage 14285 fra 05Z.
HS1ABD, Thailand, er m eget aktiv alle band. SSB og CW. Er
ra pportere t 3517 2300Z.
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DXnyt
JA7JT/JD1, rapporteret 28032 2300Z.
J T 1BG er QRV da glig 28645 08Z.
LU3ZY, S. S andw ich Isl., ofte søndage 14220.
HMØOO. O pr.erD K 5M L. Han er QRV fo r Europa i weekenderne
21175 fra 09Z.
TU2FH, Ivory, rapporteret på SSB 7045 0635Z og 3790 0650Z.
VQ9JJ, Chagos Isl., er fortrin svis mellem 14225 og 14250. Han
vil være aktiv derfra et års tid.
VP8SU, Sth. G eorgia, er en ny stn. Han er rapporteret 20-21Z på
14275.
XT2AV, V oltaic Rep., hørt 14205 SSB 2330Z.
4U1UN, FN new York, QRV fo r Europa onsdage mellem 20 og
22Z på 14250.
9U5AC, B uru ndi, R apporteres 14227 1840Z.
KA1NC, M arcus Isl., 14270 0815. Han bliver der in dtil 1. ju li 79.
F6FFQ/TT8, Chad, har daglig væ ret i fransk DX-net på 14170
m ellem 15 og 16Z. Også rapporteret på samme frekvens 18-20Z
5H3BP. Tanzania, QRV 15 og 20 m efter 1330Z.
BY3AE hø rt på 21023 i QSO med østeuropæ iske stationer, så
måske begyndelsen til lid t mere udadvendt aktivitet.
S8, Transkei, der rapporteres om aktivitet af S8AAP og S8AAT
på 20 m SSB.
3V8ND, Tunis, rapporteres 21040 0800Z.
N ye p re fixe r.
H B 7-prefixet benyttes i 1979, anledningen er den svejtsiske
a m atororga nisatio ns 50 års jubilæ um .
GD, Man, am atørerne her vil benytte prefixet GT i august må
ned. A nledningen her er et 1000 års jubilæ um , ikke fo r am atø
rerne, men fo r øen.
S idste w eekend i marts er der W PX-contest. Her dukker der
ofte mere eller m indre mystiske prefixer op.
D X -p e d itio n e r m. v.
FR7ZL/T, Trom elin, som skulle have været aktiv i februar og
m arts, er udsat, antagelig til en gang i løbet af sommeren.
AP2LJ, Pakistan, OZ1CRH skulle blive QRV derfra med dette
call, et par uger i april.
STO, Syd Sudan, herfra vil G4GFI blive QRV, call bliver enten
S T 2H F /0 eller STOHF. Nærmere info savnes.
UA1, Franz Josef Land, aktiveres fra 25. m a rtstil 15. maj. D ervil
blive kørt SSB og CW på alle bånd. Der vil m uligvis blive an
ven dt et specielt prefix.
VR6BJ. P itcairn Isl., KØBJ & Co. vil blive QRV med dette call
m ellem 12. og 19. april. Senere vil de tage til KH8, 3D2 og 8Q6.
Håber at kunne bringe næ rmere info senere.
YVØAA, Aves Isl., turen er planlagt til at foregå 7. til 14, april.
A ktivite t på alle bånd.
XW8, Laos. SMØAGD skal derud og håber at få en licens.
1S, S pratly Isl., VK2BJL, ZL1ADI m. fl. ventes at komme i gang
med callet 1S1B i slutn in gen af marts. De vil køre 30.000 QSO s
inden de igen går QRT.
VKØHI, Heard Isl., nogle VK-ZL oprs. planlæ ggeren tu r dertil.
ZM7AT. Tokelaus. 5W1AT vil blive QRV derfra i m arts-april må
ned. Fo rtrin svis 14275 SSB.
8Q7, M aldive Isl., HB8TL skulle blive QRV i marts måned, så
måske er det ikke overstået endnu. Frekvenserne er CW: 14020,
21020 og 28020. På SSB: 14195, 14275, 21275, 21295, 28520 og
28595. Q S L via HB9TL.
DXCC
LU3ZY, QSL er OK fo r DXCC nu hvor ARRL har m odtaget o ffi
ciel bekræ ftelse fra Argentina.
HZ1BS/8Z4 godkendes ikke. da ARRL ikke ha rfåe t o fficie lt be
kræ ftet, at operationen er foregået derfra.
VE1MTA, Sable Isl., licensen udløb 31. marts 1977, hvorfor
Q SL's fo r QSO'erne i 1978 ikke godkendes.
OZ MARTS 1979

QSL via m a nage rs m. v.
D er kan være flere grunde til at sende QSL direkte, men i de fle 
ste tilfæ ld e er det enten fo rd i man lige står og m angler kortet,
og gerne vil have det ret hu rtigt, eller det er så sjæ ldent en sta
tio n , at man gerne vil være sikker på at få kortet.
Især hvor det gæ lder den mere sjæ ldne DX-station, er det
v ig tig t, at få op lyst hvor og hvordan, du skal sende d ir QSL, da
det bagefter måske kan være vanskeligt at finde frem til oplys
ningerne. I mange tilfæ ld e opgiver DX-stationen callet på sin
Q S L-m anager med jævne m ellemrum, og så er det blot vigtigt
at få rig tig t fat i dette call.
Er der problem er med at find e selve adressen, er den h u rtig 
ste måde ofte at få den på DX-nettet, der stadig kører hver lør
dag kl. 14 DNT på 3680.
U dover sit Q S L-ko rt sender man en selvadresseret konvolut
p lu s det nø dvendige antal IRC's (internationale svarkuponer,
som man køber på posthuset). Til alm indelig forsendelse bru
ges 1 stk., medens luftp ost, som man som regel anvender, i de
fleste tilfæ ld e kan klares med 2 stk. IRC's.
Selv pa den måde kan det være nødvendigt med nogen tå l
m odighed, da der i nogle tilfæ ld e godt kan gå nogle uger inden
man m odtager kortet. Det gæ lder ofte ved DX-peditioner.
Der har ¡øvrigt væ ret en udm æ rket artikel om emnet af
OZ2PO i OZ o kto ber 1973.
QSL info.
A7XAH via DJ9ZB
FC9UC via N4TN
HL9TD via WB5SAG
H M Ø O O via DK5ML
HS1ABD via K3EST
J3AAG via K1 DBA
JT1BG via I8YGZ

K1CO/PJ7 via W8AEB
KZØDX via K7SFN
OD5LX via SMØGMG
F6FFQ/TT8 via F6FFQ
TU2FH via FØBLK
VQ9JJ via W5RU
W &KG/TI5 via Yasme
ZF2CI via Yasme
3V8AA via ISØLYN
3Y1VC via LA5NM
5B4HF Box 4180, Nicosia
5Z4QT via JA3KWJ
8P6EZ via W1RED
9U5AC via DA1XX
S8AAP P. O. Box 821. Umtata
S8AAT P. O. Box 750, Umtata
VR1BD via W5RBO
VS5XU via DL1LD
VR6BJ via WØPAH
DK3LF/5V via DL2LK
6 0 1 FG via IØDUD
P.g.a. vejrgudernes raseri, så jeg fø rst postpigen den 22., men
hun havde til gengæ ld en masse stof til DX-nyt, så det krævede
en hel om redig ering , men rart at have mere stof at arbejde med.
Husk det også i denne måned. Stadig gerne på tlf. (05) 33 73 22
efter 18 DNT.
H enning, 021 Bil, har lavet mange FB DX på 10 m, men PSE
også tid e r (GMT) på rapporterne.
Jeg overvejer at udsæ tte en dusør til den, der find er nogle af
de m anglende fo to s i DX-nyt.
Tak til OZ1 B il, OZ1DDJ, OZ1 LO, OZ3SK samt flere, der har
ring et med kom m entarer til DX-nyt.
OZ7RG.

G en eraldire kto ratet for
Post- og tele gra fvæ sen et

April 1979
Solplettal: 131
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz

Stræ kning:

Km:

Pejling:

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

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

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

OZ MARTS 1979

tid/frekvens:
1
13,5
13,6
13,8
14,2
14,5
16,4
19,8
16,5
14,0
15,5
18,5
19,1
16,4
14,9
14,8
13,7
13,6
13,5
13,1

3
16,3
16,9
17,5
18,1
18,2
18,7
19,3
11,0
12,7
14,9
16,9
17,6
14,7
12,9
12,8
12,1
12,4
12,5
13,6

5
20,8
22,2
23,8
25,7
26,1
27,1
26,1
19,8
15,3
12,0
17,0
17,2
14,0
12,1
12,0
11,7
12,2
12,5
14,8

7
24,1
25,3
26,8
28,6
29,0
30,9
32,2
31,4
20,5
15,6
22,7
22,4
16,7
13,8
13,3
13,8
14,2
14,5
17,5

9
24,9
26,0
27,3
29,1
29,6
32,0
32,7
33,4
23,0
29,8
27,9
21,8
19,7
15,2
15,0
17,9
12,2
17,8
19,6

11
25,5
24,8
28,1
29,1
30,3
32,8
31,8
36,1
24,8
34,4
30,2
30,8
26,0
19,6
19,8
20,3
11,7
19,6
20,3

13
22,4
22,5
28,9
23,6
30,9
32,5
32,8
36,2
24,8
35,2
31,2
31,9
26,5
22,6
22,1
20,7
13,7
19,9
20,2

15
20,0
21,9
27,8
20,8
29,8
31,5
32,3
34,8
24,3
34,5
30,5
31,1
26,7
23,1
22,9
21,0
17,4
19,9
18,6

17
15,4
21,9
24,5
20,0
26,3
28,2
31,3
33,5
24,3
34,2
31,2
31,8
27,8
24,2
23,8
21,6
19,4
20,2
19,4

19
15,0
18,5
19,1
17,8
20,4
22,7
26,6
29,5
21,2
30,0
29,0
30,0
22,9
24,4
24,2
21,2
19,7
19,3
17,4

21
14,3
15,2
15,5
16,3
16,7
19,3
23,7
25,9
17,0
25,0
23,1
23,9
18,3
21,2
21,0
18,6
17,7
17,4
15,5

23
13,9
13,9
14,2
14,9
15,2
17,7
22,2
20,1
15,3
18,8
19,8
20,3
17,1
17,1
17,0
15,5
15,3
15,1
14,2
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VHF UHF

Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi,
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

A k tiv ite ts te s te n .
Februartesten gav fø lgende placeringer:
SSB afd e lin g :
1.
OZ5DD
2.
OZ8RY/a
3.
OZ1EKI
4.
OZ1O HR
5.
OZ3ZW
6.
O Z4HAM /a
7.
OZ8QD
8.
OZ1 DGN/a
9.
OZ1DPR
10.
OZ1AIE
11.
OZ4EM
12.
OZ1EEU
13.
OZ6HY
14.
OZ4VM
15.
OZ1QQ/a
16.
OZ1CJF
17.
OZ6CE
18.
OZ1EBI
19.
OZ1BKY
20.
OZ1CRL
21.
OZ6XR
22.
OZ7UO
23.
OZ4ZT
24.
OZ4NE
25.
OZ5WK
26.
OZ1UN
27.
OZ1BGL
28.
OZ9SW
29.
OZ6ZW
30.
OZ1EUT
31.
OZ9DV
32.
OZ1DCL
33.
OZ1 DRK/a
34.
OZ6YJ/a
35.
OZ7QT
36.
OZ 1AGO
37.
OZ1AMB
38.
OZ4XF
39.
OZ4XB

129 QSO
62 QSO
57 QSO
67 QSO
52 QSO
46 QSO
53 QSO
53 QSO
44 QSO
60 QSO
40 QSO
48 QSO
33 QSO
52 QSO
32 QSO
47 QSO
31 QSO
31 QSO
34 QSO
37 QSO
23 QSO
30 QSO
39 QSO
34 QSO
29 QSO
25 QSO
40 QSO
19 QSO
18 QSO
28 QSO
32 QSO
19 QSO
30 QSO
15 QSO
23 QSO
11 QSO
12 QSO
12 QSO
10 QSO

763
286
266
262
252
240
239
234
230
228
201
188
175
165
159
156
151
146
145
131
127
121
116
114
105
100
98
91
87
81
78
75
72
72
70
42
41
28
25

FM afd e lin g :
1.
OZ1DVI
2.
OZ4XF
3.
OZ4XB
4.
OZ1ASP

47
17
15
10

140 points
44 points
40 points
13 points

UHF - SHF a fd eling:
1.
OZ7LX
2.
OZ1ABE
3.
OZ7IS
4.
OZ3A
5.
OZ3ZW
6.
OZ7UO
7.
OZ9SW
8.
OZ6SW
9.
OZ4EM
10.
OZ6QX
11.
OZ5WK

21-0
12-0
14-0
7-0
12-0
9-0
4-0
6-0
2-0
0-1
1-0

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

QSO
QSO
QSO
QSO

78
42
38
32
29
24
18
15
10
3
1

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

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

PAØ a k tiv ite te n på UHF/SHF.
UHF aktivite ten i H olland er stigende. Der er nu ca. 400 aktive
på 70 cm, ca. 70 aktive på 23 cm og ca. 10 på 13 cm. På 9 cm,
som ikke find es i Danmark, er 3 -4 QRV og både 6 cm og 3 cm er
trafikerede, hvorim od der kun findes en enkelt aktiv på 1 cm.
(E fter PAØEZ i Region 1 News).
OZ7IS.
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O rbit:
5221A
5235A
5249J
5263J
5277A QRP
5291A
5305X
5319A
5333A
5347J
5361J
5375A QRP
5389A
5403X
5417A
5431A
5445J
5459J
1673
1685
1697
1709
1721
1733
1745
1756
1768
1780
1792
1804
1816
1828
1840
1852
1864
1876

Dato:
15 03 79
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 04 79
15 03 79
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 04 79

Tid GMT:
0002
0007
0012
0017
0023
0028
Må ej anv.
0038
0043
0049
0054
0059
0104
Må ej anv.
0115
0120
0125
0130
0129
0133
0138
0143
0147
0152
Må ej anv.
0001
0006
0010
0015
0020
0024
Må ej anv.
0034
0038
0043
0048

Long W:
43.7
45.0
46.3
47.6
49.0
50.3
52.9
54.2
55.5
56.8
58.1
59.5
62.1
63.4
64.7
66.0
107.4
110.1
112.8
115.6
118.3
121.0
96.2
98.9
101.7
104.4
107.1
109.8
115.3
118.0
120.7
123.4

Data fo re lig g e r desvæ rre kun til 1. april 1979.
MS nyt.
OZ2GZ har kørt fø lgende på Meteor-scatter:
18. nov. 78: F6BVA, DD, 25-26, 21 sek. burst.
11 dec. 78: I6WJB, HC, 26-26.
12. dec. 78: Y02IS, KF, 26-26.
12. dec. 78: IW3EHQ, GF, 26-27, SSB.
12. dec. 78: I3RKE, GF, 26-26, SSB.
12. dec. 78: OY5NS, WW, 27-26, 80 W, 16 el. 2 m o.g.
13. dec. 78: YU3DBC, IG, 27-27.
13. dec. 78: I4XCC, GD, 26-27.
13. dec. 78: LZ2NA, ND, 26-27.
13. dec. 78: I2VRN, FF, 37-38, SSB QSO på 30 min.
14. dec. 78: LZ1AB, LC, 27-28.
14. dec. 78: F6FHP, AE, 25-27.
14. dec. 78: YU3TCD. GF, 25-25.
15. dec. 78: HG6KVB, KH, 25-28.

H A M -m e eting i SM4.
Fra SM4AXY, Lars er der tilfly d t VHF/UHF redaktionen med
delelse om et VHF/UHF H AM-meeting den 15., 16. og 17. juni.
Modet, der bliver i form af en lejr, find er sted i HT55b og vil
in de hold e en del forske llig e aktiviteter. - Om vi får nærmere
info, vil det blive m eddelt her i spalterne.
OZ7IS.
OZ MARTS 1979

Q T H -la ca to rko n ku rre n ce n .
144 MHz
A ntal loc.
244
1. OZ1O F
239
2. OZ6O L
216
3. OZ8SL
155
4. OZ1ABE
152
5. OZ3WU
150
6. OZ3GW
7. OZ9PZ
135
135
8. OZ4QA
131
9. OZ5QF
121
10. OZ5GN
118
11. OZ8QD
114
12. OZ9SW
104
13. OZ8RY
104
14. OZ1AED
OZ6KV
104
99
16. OZ1AXL
17. OZ9NN
99
98
18. OZ2GZ
96
19. OZ6AQ
94
20. OZ9KT
93
21. OZ9AU
90
22. OZ6ZZ
86
23. OZ5GF
84
24. OZ9ZJ
78
25. OZ1QQ
76
26. OZ6XR
76
27. OZ6HY
73
28. OZ1OQ
66
29. OZ6WD
30. OZ3ZW
65
65
31. OZ8DO
32. OZ1AMB
62
61
33. OZ6TW
34. OZ1ALF
60
55
35. OZ5WK
52
36. OZ4EQ
37. OZ1AGN
51

Plac.

C

432 MHz:
1.
OZ7IS
2.
OZ9SW
3.
OZ1ABE
4.
OZ3GW
5.
OZ7LX
6.
OZ1AXL
7.
OZ1O F
8.
OZ1FF
9.
OZ9PZ
10.
OZ8DO
11.
OZ3ZW
12.
OZ9AU
13.
OZ5GF
14.
OZ4QA
15.
OZ5WK
16.
OZ5GN
17.
OZ6TW
1296 MHz:
1.
OZ7IS
2.
OZ9SW
3.
OZ1AXL
4.
OZ4QA
5.
OZ3GW
6.
OZ8JYL
7.
OZ2O E
8.
OZ5ESB
9.
OZ6O L
OZ MARTS 1979

A uro ra nyt.
OZ2GZ har kørt fø lgende på Aurora:
25. nov. 78: OHØNF (KU), LA3DB (FU), SM1BSA (JR), UR2AO
(MT), D L20M (DK), SM5KX (IT), SMØEJY (IT), SMOTW (IT),
UR2RDU (NT), DK5QK (DM), G4FUT (ZO), PAØKDV (DN),
DK7MT (DM), ON5QW (BL), DK7PI (DK), SM4CFL (GT) og
SM4DSN (GU).
25. dec. 78: RR2TEJ (NT) og OH3AWH (LV).
7. jan. 79: Kørt fra GP23f med 10 W output og 2 x 5 el. inden
dørs antenne med 40 m kabel, SM3FGL (IV), SM4IAZ (HT),
SM4IJS (HT), LA7KK (FU) og SM4FXR (HT).

A ntal lande
42
38
36
24
32
25
27
21
20
23
20
23
20
19
19
21
19
20
19
20
21
18
19
19
15
17
14
18
13
15
12
13
18
14
13
13
12

OZ7IGY.
Flere forsøg på at fin d e en ny QTH i det nordvestlige hjørne af
Sjæ lland er slået fejl. OZ7IGY befinder sig altså stadig i Syd
havnen, men vi søger videre.
I de t fo rlø b n e år har der vist sig et par småfejl i styrelogikken,
som næ rm est må betegnes som indkøringsvanskeligheder,
men hvad væ rre er, OZ7IGY's 2 meter sender gik QRT ved
nytårstid og er i skrivende stund under reparation, hvorim od
både 70 cm og 23 cm senderne stadig fungerer tilfre d sstil
lende. - Fo m ylig har foreningen til projektet indkøbt en 20
am pere forsyning, idet vi h idtil har lånt os frem.
OZ7IS.

A\ y

y ) v

M a ngler du Q S L-kort? Så
lad os sende dig gratis prover, b ro chure + prisliste. Logbø ger kr, 11.40. Summ arylog og con testlog kr.
12,95 incl. m oms + porto.

Ji
JOHN
HANSEN - BOGTRYK & OFFSET ApS
Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58

^KEIMWOOD

A ntal loc.

A ntal lande

87
65
60
60
59
51
40
33
32
25
23
20
20
19
13

20
15
14
12
13
12
11
10

TS 700 S DIGITAL

144-146 MHz - SSB, CW, AM, FM,
reverse. R igtig VFO, 10 w att out. Rx
0,3 uV v. 20 dB qu itin a. Toneopkald
1750 Hz. Plads fo r 11 X-tal. Indb.
VOX, sidetone (m edhør), MF 10,7
og 455 kHz ....................... 7.175,00
Extra: VFO - HT - båndpassfilter.

$KEIMWQOD

TR 2300

7

11

4
30
13

80 kanaler - 144-146 MHz, reverse.
1750 ton eop kald. O utput 1 w att. 0,4
¡xV v. 2 0 d B .- In c l. mike, lader, taske
og 1 AUX kanal ................ 2.295,00

10

7
7
6
5
3
2

WERNER RADIO

- 5450 O tterup
T e le fo n (09) 82 33 33
OZ8BW
Se den også hos:
N orad - Dogplace - HT E lectronic - C om m ander Radio
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Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen.
Hojmarksvænget 56. 8600 Silkeborg, tlf. (06) 81 30 96.

/

SARTG NEWS nr. 30 er udkom m et. A f indh olde t kan bl. a. næv
nes:
R TTY-tuning in d ic a to r V/OZ9JB,
A utom atisk RY-generator,
C ontest-resultater,
C ontest-indbydelser,
OSCAR-DATA o.m.a.
R T T Y -bulletin er:
O H -b ulletin sendes anden sondag i måneden kl. 0800 GMT på
3590 ± QRM.
S M -b u lle tin (SK3SSA) hver sondag kl. 0930 GMT på 3590.
PAOAA hver fredag kl. 2030 GMT på 3600,7040 og 144.800.
W1AW (ARRL) sendes på folgende frekvenser: 3625, 7095,
Redaktion: OZ6GH, Gorm Helt-Hansen.
Yderholmvej 66, 4623 LI. Skensved.

SSTV til FSTV convertere bliver mere og mere populæ re. Både
fa b riksfre m stille d e og hjem mebyggede. Robot har i længere
tid haft m odel 400 og har nu introduceret model 501 og 601,
vistno k 256 liniers convertere (jeg har endnu ikke set de te kn i
ske data).
På hjem m ebyggerfronten har DL2RZ noget ganske udm æ r
ket udstyr.
B.A.T.C. regner med at kom me med en bog om SSTV i dette
år. Med m it kendskab til forfatteren regner jeg med, at den vil
inde hold e nogle m eget fin e konstruktioner.

K TTY,
14095, 21095 og 28095. M andag-fredag kl. 1600 GMT. Desuden
sendes hver dag kl. 2300 GMT 0200 og 0500 GMT.
Der skulle være kom m et en ny bu lletinstation igang med call
VK2TTY. Er ra pporteret hørt søndag morgen på 7 og 14 MHz.
Y derlig ere op lysn inge r modtages gerne.
EDR R TTY-m ateriel
S iem ens m askiner med og uden perforator
O livetti med perforator
GNT strim m elsendere
Kan nu leveres, henvendelse til OZ1BWP, Harry Møller Nielsen,
B orgm estervej 1, 8700 Horsens, tlf. (05) 62 75 29, bedst to rs
dag, fredag og lørdag.
OZ1AKD.

SSTV&7V ,
En anden aktivite t i stign in g er ATV på 10 GHz. Jeg har før
næ vnt tyske am atorer som er meget aktive på dette bånd. Men
englæ nderne er også med. FM m odulation er fra flere sider
anbefalet som mest fordelag tig. Er der nogen af OZ's læsere,
som vil forsøge sig, men m angler en FM video dem odulator til
TV m odtageren, kan jeg hjæ lpe med fotokopi af et par diagram 
mer.
OZ6GH.

RADIOAMATØR - DATAMATAMATØR
NASCOM-1 er på m arkedet!

P erife ritilslutninge r: Båndoptager, TELETYPE og alm. TV eller videomonitor.
Udvidelser: Op til 4K EPROM, 32K RAM og en del l/O-kredse.
E neforhandling i Danmark:

POLY-DATA I/S - Strandboulevarden 63 - DK-2100 0 - Tlf. (01) 42 07 05
Am atørvenlig åbningstid: M andag-fredag kl. 13,00-18,00 - Lordag kl. 9,30-13,00.
Ø vrige agenturer: Poly M orphic Systems.
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Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen,
Emdrup Banke 22, DK-2100 København 0.

K om m er tid, kom m er brev,
så fo rtv iv l ikke. Efterhånden som staben af lytteramatører vok
ser, kræ ver det mere og mere arbejde fo r at holde maskineriet i
gang. M ener du mine besvarelser og breve er udfæ rdiget i
»langsom gengivelse«, så prøv at have mig undskyldt og tænk
på, at vi alle har et stykke arbejde, der skal passes, undertiden
kan det gå ud over ens hobby - men helst ikke ud over ens ar
bejde.
Det var en de jlig fornem m else at se OZ februar, specielt s i
derne om EDR's julete st - 15 DR-amatører med i testen. Jeg
kan g o d t sige her, at jeg selv havde afgivet et tip på antallet af
D R -am atører i juletesten, og det var 10. Tak fordi alle var med til
at gøre m it tip s fuld stæ n dig væ rdiløst. Jeg håber bestemt på vi
ses i SA-SWL-CONTEST, der i denne og næste måned plager
hver eneste DR-amatør.

D ip lo m e r til s en de- og lytteram a tø re r
er sikke rt noget fo r dig. Disse aktivite tsdiplom er er med til at
frem m e interessen fo r DR-arbejdet. Skriv efter reglerne og jeg
skal snarest b e le jlig t sende dem til dig.
Hvad angår A ktivitetsdip lo m et fo r senderamatørerne er de
fø rste allerede udfæ rdiget, så til lykke til: OZ3YI, Erik, der har
kørt E uro padip lom et hjem og til lykke til OZ4RP, Bent, der har
kørt E uropa og Asien.
D R -Q T H -iisten vokser,
og efter m in regnepind, er vi nu oppe på 45 aktive DR-amatører.
Nye på listen er dette års vinder af juletesten, OZ-DR 1986,
Klavs H. Larsen, Spurvestræ de 19, 4862 G uldborg. OZ-DR
2000, H enning O lafsen, Box 252,4200 Slagelse, som deltog i ju 
letesten og endelig OZ-DR 2027, Henrik Alsøe, Bjergmarken
44, 2. sal th ., 4300 Holbæ k - sidstnæ vnte er aktiveret af OZ-DR
1681, Poul Erik. Har du lagt mærke til at der er ret mange DRam atører i Holbæ k. Forøvrigt har OZ-DR 1681, Poul Erik, lovet
at udfæ rdige et sæ rligt diplom til den der bliver nummer 20
(tyve) i SA-SWL-CONTEST, han er med andre ord fuldstæ ndig
sikker på vi når op på dette deltagerantal. Du skal selvfølgelig
ikke kæ mpe fo r en 20. plads - du skal kæmpe med oprejst
pande og åben frekvens, og så ellers prøve på at vinde slaget.

In fo rm a tio n e r til alle.
O X-testen som var om talt i sidste måneds SW L-spalte starter
den 1. maj 1979 kl. 000 UTC (GMT) og løber frem til søndag den
6. maj kl. 2400 UTC.
H old øje med hvad contestm anager skriver og vær med i te 
sten, der er baseret på udveksling af QSL-kort. Alle DR-amatø
rer er m eget velkom ne. Er du interesseret i OX-nyt, så skriv til
EDR’s Julianehåb afdeling, postbox 121,3920 Julianehåb.
G rø nlandsringen findes på (ca.) 3.650 MHz, mandag, onsdag
og lørdag klokken 2230 UTC - her har du chancen fo r at høre
O X -stationerne på 80 meter. På 20 meter benyttes fortrinsvis
o m radet 14.120-14.130 MHz.
Ud og lyt med OX-nyt.
Vil du være med til at hjæ lpe OZ1AVY, Niels-Erik, med at få
gang i QRP'en er du hjertelig velkom m en til at skrive til:
OZ1AYY, Niels Erik Hartmann, Box 63,4900 Nakskov. QRP-statio n e r er, som næ vnt før, radioam atører der sæ tter en ære i at
køre med m indst m u lig udgangseffekt, d.v.s. 5 W eller mindre.
Q R P -stationerne har altid haft DR-folkets interesse, da disse
a ltid har givet næ r 100 pct. Q S L -s å , ud og se efter QRP.
INTRUDERS er betegnelsen fo r stationer, der træ nger sig ind
på radioam atørbåndene. Finder du under din daglige færden
på båndet sådanne B C -stationer, fjernskriverstationer, tele
g ra fista tio n e r o. I., der har fo rvild e t sig ind på radioam atørfre
OZ MARTS 1979

kvenserne, bør du notere frekvensen, kaldesignalet, stationens
id e n tifik a tio n , noget om udsendelsen og lignende, og straks
sende det til: OZ7CH, Carl U lrich Holten, Lyøvej 6, 8600 S ilke
borg. Jeg håber du vil være »fejekost« og være med til at holde
vore frekvenser rene, de frekvenser vi som radioam atører har
fået tild e lt i henhold til internationale bestemmelser.
For OZ-DR 1856 nu OZ1BII
be gyndte radiobø lgerne at ru lle og morsetegnene at pippe da
han tra k i Kongens Klæ ’r. Med sved på panden og pip på hjer
nen tilkæ m pede han sig tegn fo r tegn, og den dag han afle
verede de lånte klæ der tilbage, kunne han morsealfabetet d.v.s. afsende og m odtage om kring 60 tegn i m inuttet. Men ef
te r hjem sendelsen følte han ikke sæ rlig stor trang til at beholde
de m ange m orsetegn han havde lært, så han smed dem væk.
Dog havde hans interne lager af grå hjerneceller været ret så
forudse end e - de havde nem lig lagret alle morsetegnene un
de r kod eord et RADIOAMATØR.
N ogle måneder efter sin hjemsendelse stødte Henning,
OZ1BII på en bekendt, der løb med en radio i handen, og da det
viste sig, at hans ven både kunne sende og modtage med den
ne radio, ja, så blev H enning nysgerrig\ Nu var der sat ild til PAtrin n e t og m orsealfabetet begyndte langsom t at tikke. Efter fo r
skellige eksperim enter med flere forskellige m odtagere/sen
dere, m eldte H enning sig i 1974 ind i EDR og sam tidig startede
han op med at hente alle m orsetegn ind fra lageret. Senere
m eldte han sig til FOF’s tekniske kursus, han fik et DR-nummer
og i decem ber 1975 hed OZ-DR 1856 pludselig OZ1BII.
Inden kalenderbladet blev vendt til 1975, havde Henning kørt
5 QSO'er. Den 15. i hver måned kom OZ gennem brevsprækken
og alt fra små lette kon stru ktio n e r til køb og salg blev pløjet
igennem . SW L-spalten var noget jeg kunne forstå, skriver Hen
ning, derim od fattede jeg ikke en bønne af hvad der stod i DXspalten. Efterhånden som tiden gik, blev DX-vinduet åbnet, og
H enning opdagede, at der fandtes lande udenfor Europa. På et
tid s p u n k t forhan dlede H enning med sin YL, naboerne og myn
d igh ede rne - og fik lov til at m ontere en 3 elm. yagi på taget,
fo rø v rig t med hjæ lp fra OZ7CH. OZ1 BII deltager meget i tester,
og du vil find e ham i A-testen, men du vil meget sjæ ldent høre
hans stem m e - th i OZ1BII er en 100 procent C W -station. Der
kunne skrives m eget om OZ1BII, men lad os stoppe her, Hen
ning fik sit første O Z-S W L-Q S L-kort i januar 1979 og eksemplet
viser, hvorledes du kan opbygge d it Q SL-kort. Held og lykke til
H enning og tak fo r dine a rtikle r i OZ februar.
Jeg håber, du vil søge S W L-aktivitets-diplom erne, n å rdu har
de fornø d ne ko rt hjemme.

E ksempel på j n f o r m a t i on e r der skal fremgl af et SVL-QSL.
My RPRT no. Date
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DR-QSO pr. casse tte
er kørt mellem Å rhus og København, og det er OZ-DR 2040,
Carl der har taget in itia tiv til denne, efter min opfattelse, glim 
rende form fo r QSO.
I
skrivende stund har jeg endnu ikke fået besvaret båndet,
men det vil ske i løbet af kom m ende uge. OZ-DR 2040, Carl, fo r
tæ lle r om alt lige fra juletest og til OSCAR 7/8 og kom m er ind
på en del problem er, som vil blive taget op her i spalten.
Det er m it håb, at Carl her har åbnet op fo re n ny kom m unika
tio n s fo rm blan dt D R-amatørerne. Vi har tidlige re været inde på
denne form fo r korrespondance, men en skal begynde, og det
blev altså Carl.
M ere om CQ DX
denne gang fra OZ3LF, Leif og OZ3YI, Erik. - Erik henviser
med rette - til EDR’s Q S O -instruktion fo r radioam atører, hvor
der på fø rste side står: a) CQ CQ de OZ7X - dette opkald kan en
hvilken som helst am atør svare på. b) CQ CQ DX de OZ7X dette opkald betyder, at OZ7X ønsker at sætte sig i forbindelse
med en fjern (oversøisk) station. Herpå kan altså ingen euro
pæ isk station svare.
OZ3LF, Leif, har også sendt nogle bem æ rkninger til CQ DX
og skriver, at det kan tillæ gges mange meninger. DX betyder
dog langdistance. Leif har - b landt venner - mange gange s id
det og fo rta lt om sine fo rb in d e lse r tiIW og VE-land, men har så
også fået i hovedet »Hvad har du så kørt af DX'er, OM«. - Der
har vi problem et, hi. - Men skal man, som Leif så rig tig t skriver,
lave en opgørelse over hvad man f. eks. har kørt på årsbasis, så
må man have en m ålestok - m ålestokken er, hvad der køres ud
over EU (Europa), det er DX.
Tak til OZ3LF. Leif og OZ3YE, Erik. Så fik vi den pæl pa plads
fo r eventuelle stavefejl garanteres ikke.

Begynd med m odtagerei,
og udvid senere med senderen.
S am m enbygget har du en kom plet
5-bånds H F-transceiver til SSB/CW.
RX-110.
5-bånds m odtager, fuldtransistoriseret, følsom hed 0,25
uV /10 dB, båndbredde 2,7 kHz/6 dB med X -talf i Iter, inte r
cept p o in t +3dB m .
Indbygget strø m fo rsyning 220v/12 V .................... 2.285,00
RX-110-S (luksusudgave).
Foruden ovenstående gode data er RX-110-S forsynet med
fø lgende facilite te r: R IT-kontrol, 800 Hz C W -filter og RFgain kon trol. P r is ....................................................... 2.685,00
R ing og skriv efter datablade.
D er står aktive radioam atører bag firmaet.

M

ELECTRONIC

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

$KENWOOD

TR 7600

2 m eter med m em ory og tils lu tn in g fo r m icroprocessor RM
76. 144-146 MHz, 400 kanaler a 5 kHz, 10 w att output,
reverse.
kr. 3.275,00

i»'»*-

fKENWOOD
S top Pres fo r o ld -tim e r spalten.
S W L-redaktionen kan bekræ fte LA2BP s alder, at han er meget
aktiv, og at han søges OZ-CCA, da han nu har samlet alle amter
i O Z-land. Men som B irger selv skriver, han har nok kørt dem
alle sammen for, men kortene er nok fo r gamle. B irger startede
op i 1926.
På Q S L-ko rtet fra B irger vil du se de diplom er, han har kørt
hjem , sandelig om han ikke i en alder af 83 år jager OZ-CCA.
Fortsat held og lykke til LA2B.

Jeg stop per fo r denne om bæ ring, og vil spare på energien til
SA-SWL-CONTEST.
Er du interesseret i DR-arbejdet, og har du endnu ikke m eldt
dig til DR-QTH-listen, så skriv - det er aldrig for sent, sæt glødespæ nding til din kuglepen og kom så i stødet.
OZ-DR 1815. Eigil.
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TR 7500

2 m eter 10 w a tt ou tput, reverse. 144-146 MHz, 80 kanaler a
25 kHz. Let at in d stille - sikker kørsel.
kr. 2.595,00

WERNER RADIO
T e lefon (09) 82 33 33

- 5450 O tterup
OZ8BW

Se den også hos:
Norad - D ogplace - HT E lectronic - Comm ander Radio
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OVERSÆTTELSE
Kvalificeret oversættelse af tekniske artikler, håndbøger m. v. fra en
gelsk/tysk til dansk og fra dansk til engelsk. Endvidere udføres duplikeringsarbejder. Indhent venligst tilbud.

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

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

HB9JJ
er nu en perm anent spejderstation i Bern. Den er oprettet og
drives af SARUS, S cout Am ateur Radio Union of Switzerland,
og vil være i luften den første søndag i hver måned fra kl. 09,00
til kl. 11.00GMT p å SSB over alle spejderfrekvenser. Igen et led
i kæ den af perm anente spejderstationer i Europa.
E uro S co ut Radio A c tiv ity Day 1979.
E uroparådets m edlem slande fejrer hvert år »Europe Day« den
5. maj, og da denne i år fald er på en lørdag, er det naturligt, at
eu ropæ iske spejdere også tager del i festligholdelsen i form af
en aktivitetsdag.
A fvikles i perioden 00,01 til 23,59 CET (Central European T i
me) d.v.s. GMT m inus 1 tim e på de kendte spejderfrekvenser.

S tørre '79-nyhe der.
Wm. Orr: Radio Ham Book, 21. udg„ 1080 sider indb.............
Call Book, USA alene ................................................................
Call Book, øvrige ve rde n ...........................................................
Radio and TV H andbook...........................................................
Rothammel Antennebuch, 678 sider indb................................
Radio Amateur Handbook, nyt stort format

A/s

179,00
139,50
129,50
88,00
209,00
97,50

A. FLENSBORG - Tlf. 03 - 61 00 11

'JOTA,
A ktiviteten er åben fo r spejderstationer, d.v.s. stationer der
drives a fe n licenseret spejder, eller af stationer, der er oprettet
af en spe jd erg rup pe sammen med en amatør, der er interes
seret i eller har tilkn ytn in g til spejderbevæ gelsen.
Selvom det ikke er en sæ dvanlig contest, gives der alligevel
en form fo r points, idet første kontakt med en tilsvarende sta
tio n i et af Europarådets lande tæ ller 25 points, hvorim od
fø lg end e kontakter med samme land hver kun tæ ller 1 point.
Der udstedes certifika te r til alle stationer eller spejderlyttestatio ner, der indsender rapport.
Ring eller skriv til mig, og få de nøjagtige regler tillig e med
rapportskem a tilsendt.
Arne, OZ3AG.

MD 502 SSB mellemfrekvens

Tekniske data:
Forstæ rkning: 80 dB. AGC dynamik: 120 dB. Båndbredde: +/-s- 1,2 kHz ved 6 dB. 70 dB filte r medfølger.
90 dB filte r kan leveres mod en merpris. Tilslutning for S-meter og manuel HF-regulering. MD 502 har
kom plet indbygget SSB generator. Hele MF’en arbejder på 10,7 MHz. - Ring eller skriv efter datablade.

BENSØ PRINT ApS

- Finsensvej 52 - 2000 Kbh. F - Telefon (01) 10 64 91
Husk de nye åbningstider: Mandag lukket - tirsdag til fredag kl. 15,00-17,30 - lørdag kl. 10,00-13,00.
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Hovedbestyrelsesmed I.:
OZ3SH, Svend Hansen,
A. Nielsens Boulevard 25,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 93 23.

A m ato rnyt 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: S trandlodsvej 17. B uslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, D rogdensgade 11 st. tv.,
2300 København S, tlf. (01) 58 69 35.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 B røndby Strand, tlf. (02) 54 34 30.

G e n e ra lfo rsa m lin g .
A fdeling ens ordinæ re årlige generalforsam ling afholdes tirs 
dag den 17. ap ril 1979 kl. 19,30 i studiekredslokalerne Claus
Petersens A llé (bagsiden af rådhuset) med dagsorden ifølge
vedtæ gterne.
Følgende bestyrelsesm edlem m er afgår efter tur: OZ1ADX,
OZ6YM og OZ5AV. OZ1ADX og OZ6YM m odtager genvalg.
OZ5AV m odtager ikke genvalg. - Endvidere vælges 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Em ner til be handling på generalforsam lingen skal være be
styrelsen i hæ nde senest ugedagen fo r generalforsam lingen.
Til ge neralforsam lingen vil der kun være adgang mod forevis
ning af gyldig medlemsbevis.
P rogram :
Tirsdag den 20. marts: OZ8QY fo rtæ lle r om com putere.
Tirsdag den 27. marts: Præ sentation af ræ vemodtagere. I aften
skulle vi gerne afgøre, hvilken type vi vil bygge.
Tirsdag den 3. ap ril: Klubaften.
Tirsdag den 10. ap ril: Se medlemsm eddelelserne.
Tirsdag den 17. ap ril: G eneralforsam ling.

Knapt er vi fæ rdige med et byggeprojekt, før vi starter op med
det næste. Går det nu ikke så hurtigt, at man bliver forpustet af
at bygge? Forhåbentlig ikke, fo r det har vist sig, at byggepro
je kte r a ltid er noget af det mest attraktive fo r mange medlem
mer. Som m e tid e r kan det dog være svært at finde en ting, vi
allesam m en kan gå ind for. Det vi Ile være ulige lettere, hvis man
i stedet fo r at overveje om man har brug fo r et bestemt apparat,
overvejede hvad man ville få m ulighed for, hvis man havde det
pågæ ldende apparat. Vi er jo amatører, endda eksperim ente
rende am atører, og ikke professionelle, som skal have et vist
behov for, at et apparat kan tjene sig ind.

Som bekendt er fristen fo r indsendelse af materiale til OZ
tem m elig lang. - Dette materiale, som I læser nu, er indsendt
den 20. februar, og det har I fø rst m ulighed fo r at læse om kring
den 15. marts, og det dæ kker frem til om kring m idten af april. I m ellem tiden er M edlem sm eddelelserne fo r både marts og
ap ril udsendt. - D erfor bedes medlemm erne i de tilfæ lde, hvor
de r er uoverensstem m else mellem hvad der står i OZ og hvad
de r står i M edlem sm eddelelserne - holde sig til det, der står i
M edlem sm eddelelserne.
OZ1ADX, Mogens.

P rogram :
15. marts: O rdinæ r generalforsam ling, se OZ februar.
22. marts: D em onstration af vort næste b y g g e p ro je k t-e n fu n k 
tion sgene rator. Ønsker du at deltage, skal du melde dig til
senest denne aften.
29. marts: Klubaften.
5. ap ril: Vi starter byggeprojektet. Alle deltagere lodder og
regerer, men de rfo r kan andre da godt få en hyggeaften ud af
det alligevel.
12. ap ril: Skæ rtorsdag - intet møde.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

KØBENHAVN

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: G ronnegården. Dynamovej 1-3.
Mode: Tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CKT. A. Schroder-Petersen, C hristofferallé 29.
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1EBY, Jørgen Sørrig, Gadevangen 4, 2800 Lyngby,
tlf. (02) 88 40 30.
Kass.: OZ1DOD. Bo Bjerknes, Skovbrynet 20, 2880 Bagsværd,
tlf. (02) 98 16 44.
Afd. g iro k o n to : 4 25 18 73.

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: B rostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
M ode: Tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ8RU, Rubæ k Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1 AJL, John Brask Sorensen, Mågevej 46, 3. th..
2400 Kobenhavn NV, tlf. (01) 29 55 16.
Postadr.: P ostbox 14, DK-2650 Hvidovre.
G iro: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.
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Call: OZ5EDR.
K lubhus: Radioam atørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Møde: Hver mandag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1CID, Hanne Nielsen, Hvidovrevej 468, 1.tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Næ stfm d.: OZ4KS, Kaj Sand Pedersen, Edvard Griegsg. 7,4.th..
2100 København 0 , tlf. (01) 29 32 85.
Sekr.: OZ1CMU, Ebbe Bruun Sørensen, Gudenåvej 10 st.,
2720 Vanløse, tlf. (01) 34 29 37.
Kass.: OZ1BHA, Jørn Kristensen, Hovedvejen 178, st.th.,
2600 G lostrup.
A fd. giro ko n to : 5 05 97 55.
Postadr.: P ostbox 96, 1004 København K.
A m a to rn yt.
Husk at stof, der ønskes udsendt over Amatørnyt, skal sendes
til OZ4ZT, så han har det senest onsdagen før. Lyt til udsendel
sen, den kom m er hver torsdag kl. 21,00 påSøborg-repeateren.
Pse - lad nu væ re at forstyrre udsendelsen, den varer jo kun en
halv tim e, tak.
S iden sidst.
Den 22. januar havde vi besøg af hr. Arne Stinus fra Dansk
UNICEF Komite, som fortalte og viste lysbilleder om og fra
UNICEF’s arbejde ude i verden. Det var en meget interessant
aften, som gav stof til eftertanke. Samme aften havde vl le jlig 
hed til at se vor form and, OZ1CID på slap line i TV ’s Landet
Rundt.
Den 29. januar fo rta lte og viste OZ6IA hvordan man benytter
fo rs k e llig e m åleinstrum enter. Denne aften kunne såvel gamle
som nye am atører hente en del viden med hjem.
Den 5. feb rua r gennem gik OZ1AWJ opbygning og virkemåde
fo rfo rs k e llig e typer af m odtagere, så nu er det ikke hans skyld,
hvis vi ikke forstår, hvo rfor højttalerne siger noget.
Den 12. feb rua r gennem gik hr. Jørgen Ruus-Jensen fra CF
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fo rh o ld s re g le r ved el-u lykker og dem onstrerede genoplivning,
bl.a. m u n d -til-m u n d m etoden. Alt ialt en »oplivende« aften.
Firm aet H oechst havde venligst udlånt en film om samme
emne.
P rogram :
19. marts: Forsøg med antenner. HB9CV’s assistent, OZ1EYL,
Urs fo rtæ lle r hvordan og hvorfor.
26. marts: Teletext V/OZ2TG. Her bliver der lejlighed til at se og
høre om spæ ndende nyt.
2. ap ril: A uktion . T ilm e lding af sæ lgere er sluttet fo r denne
gang, men vi kan meddele, at der er mange gode ting også
denne gang.
5. ap ril: Old Boys aften kl, 20,00. Tilm elding til OZ1CID. Vi
håber også denne gang på en hyggelig aften i lighed med de
foregående. Så de rfo r mød op Old Boys og vær med! Der vil
igen blive serveret sildeanretning, sm ålunt o.s.v. samt en dram
e lle r to - alt sammen til de sæ dvanlige lave priser. Sidste gang
varede aftenen til ca. kl. 2.
9. ap ril: P&T har lånt os film , og vi vil denne gang få lejlighed til
at se: 1) Der er mange fo rm e r fo r telekom m unikation. - 2) Klar
til E uropa (undervandskabel nr. 2).
16. ap ril: afdelingen lukket grundet påsken.
23. ap ril: Nyt om AMSAT V/OZ5FK, Klaus.
K ø be nha vn a fd e lin g e n s P ostbox 96.
Angående oprettelsen af Postbox 96, 1004 København K, kan
oplyses: Boxen er oprettet til afsendelse og modtagelse af
Q S L-ko rt fra og til København afdelingens medlemmer. Dog er
det i fø rste om gang ment som en service fo r de af København
afdelingens m edlemm er, som ikke er medlemm er af EDR. - Det
har i et tysk am atørblad (QRV) fejla g tig t været oplyst, at
P ostbox 96 var fo r alle am atører i Stor-København. Dette står
fo r QRV s egen regning og må skyldes en fejlfo rtolknin g. En
m eddelelse fra København afdelingen vedr. fejlen er sendt.
OZ9SN.

Amatørstævne
Der vil i lighed med tid lig e re år blive a fh oldt stort am atør
stæ vne i Københavns afdelingen lørdag den 26. maj og
søndag den 27. maj.
Stæ vnet om fatter u d s tillin g af nyt materiel som radio
am atører kan have interesse for, ligesom der vil blive a f
h o ld t au ktion, med en mæ ngde næsten uvurderlige sager.
Reserver allerede nu dagene, næ rmere vil følge i OZ.
P. b. v. OZ9SN.

U N IC E F -gruppen
A rbe jd et med UNICEF-gruppen er ved at brede sig til det gan
ske land. M edlem m erne tæ ller ikke blot personer i Køben
havnsom rådet, men heldigvis har vi tils lu tn in g fra alle dele af
landet. Selv en am atør fra N ordsverige har m eldt sig ind.
Pa nuvæ rende tid s p u n k t er gruppen netop, foreløbig via
OZ1CID. o ffic ie lt tils lu tte t: »International Comm ittee Radioam ateurs fo r UNICEF« (INCORA-UNICEF) hvori adskillige lan
de er repræ senterede.
E xpeditionen til Tunis er nu en realitet. Licenserne er »næ
sten hjem me«. Vi søger om c a ll’et 3V80NU, som ikke synes at
være helt u m u lig t at få.
A lle S.U.A.79 deltagere bedes sende 3 kopier af deres licens
til OZ9SN eller undertegnede.
Husk at se efter om jeres pas endnu er gyldig t i september
1979.
Desuden op fordres alle S.U.A.79-deltagere at møde op på
U NICEF-gruppem øderne, da vi sammen er nødt til at tilre tte 
læ gge hele »teamet«.
Næste møde bliver torsdag den 22. marts 1979.
OZ1CID, Hanne.
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ6BL, Bent Bagger,
Bregnerødvej 151, 3460 Birkerød,
tlf. (02) 81 44 35
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HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille G odthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8QD. Jørgen Drago. Kroyersvej 19, 3000 Helsingor.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: U ngdom shuset i Borup, Borupvej 57, 3320 Skævinge.
Fmd.: OZ1AKY, Jens C hristensen, Borgmestervæ nget 3,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1CKB, Steen Brenøe-Hansen. Horsevænget 37,
3400 H illerød, tlf. (03) 26 19 28.
Kass.: OZ1BLW, Poul Jensen, Kornvæ nget 169,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 14 37.
A fdeling snyt via OZ9REH (Vejby) hver mandag kl. 21,00.
Ansvarshavende fo r afdelingsnyt: OZ1AKY.
C W -aflytningsøvelser udsendes hver mandag fra kl. 20.30 til
20.59 via OZ9REH.
A fdeling ens g iro ko n to : 2 26 78 96, EDR, Hillerød.
Nu er vi fo r a lvor ved at kom me i gang i vore nye lokaler. Vi har
som bekendt foredrag hver anden tirsdag i måneden, men dog
er lokalerne åbne hver tirsdag fo r medlemmerne.
Der er fastlagt følgende program :
Tirsdag den 27. marts kl. 20,00: A uktion. Der er som bekendt to
a u ktio n e r årligt, og det er nu ved at være tid igen; så de derfor
at fin d e de ra dioting og andet elektronik, du ikke selv bruger,
frem , e lle r evt. d e t/d e projekter som alligevel ikke blev til noget,
andre vil sikkert kunne bruge det. K ort s a g t-k o m frem med sa
gerne så vi kan få dem »under hammeren«. Der er indlevering
fra kl. 19,00 og eftersyn fra kl. 19,30.
Tirsdag den 10. april kl. 20,00: Rævejagt? Denne aften ligger, i
skrivende stund, lid t los - så lyt d e rfo r til nyhedsbulletinen,
men det er m eningen, at vl vil få en, der specielt ved noget om
denne gren af vor hobby, til at kom me og fortæ lle om hvad det
går ud på og hvordan man gør, så vi igen kan få gang i ræve
jag te rn e i afdelingen.
Endvidere er det meningen, at vi vil køre nogle studiekredse. Vi
har, i bestyrelsen allerede fået en del emner, man har du noget
spe cie lt du kunne tæ nke dig der blev lavet en studiekreds i, så
kom bare frem med det! - Det vil a ltid blive godt modtaget.
Vy 73 de OZ1CKB. Steen.

Jeg sæ tter stor pris på dit hus!

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

Byrlund
(0 2 ) 9 4 1 2 1 3
Se an nonce n I OZ a p ril 1978.
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Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ8TV, Frede Larsen
Årsballevej 48, 3700 Rønne,
tlf. 03 - 99 91 77
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3

11. ap ril: OZ5ZK fo rtæ lle r om fe jlfin d in g ved transistorer.
18. ap ril: Alm . klubaften.
Desuden hver mandag m orsekursus ved OZ4EM, hver tirsdag
begynderaftenkursus ved OZ8TV, og hvis der er tilslutnin g,
byggeaften hver torsdag eller efter behov.
Der har desvæ rre væ ret en del aflysninger i løbet af vinteren på
g rund af vejrlig , men vi håber at få gennem ført de forskellige
arrangem enter, når vejret tilla d e r det.
Vy 73 de OZ1CSX, Dan.

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
K lubhus: Norrekås, Ronne.
M ode: 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.: Joh nny Lund, Paradisgade 21,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 31 90.
P rogram :
27. marts: A uktion.
3. marts: VHF-test og klubaften.
10. ap ril kl. 19 ,0 0 e rd e r rundvisning i Danmarks Radios nye hus
Åkirkebyvej 52, Rønne.
17. ap ril: Klubaften.
24. ap ril: G eneralforsam ling iflg. vedtægterne.
Vy 73 de OZ2DZ, Alex.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
K lubhus: »CQ", R osenornsallé 2, Østermarie.
M ode: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4OW, Kjeld Nielsen, Årsbal leby 34, 3700 Rønne,
tlf. (03) 99 84 06.
Sekr.: OZ1CSX, Dan Pedersen, Skramman 13. Rø,
3760 G udhjem , tlf. (03) 98 42 17.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen,Årsballevej 48,3700 Rønne,
tlf. (03) 99 91 77.
Ved ge neralforsam lingen den 17. feb rua r om talte form anden
de fo rs k e llig e aktiviteter, der var foregået i det forløbne år, bl. a.
det store frem m ode til diverse foredrag. Derefter blev regnska
bet fre m la g t af kassereren. Dette viste en pæn fremgang. Der
næ st g ik man over til valgene til bestyrelse, som herefter har
kon s titu e re t sig som følgende:
Form and: OZ4OW, Kjeld Nielsen, genvalg
N æ stform and: OZ1CSI, E jgild Hansen, genvalg
Kasserer: OZ8TV, Frede Larsen, genvalg
Sekretæ r: OZ1CSX, Dan Pedersen, genvalg
Bestyrelsesm edlem : OZ4YP, Poul Olsen, nyvalg
S uppleant: OZ1DGE, Benny Suhr, nyvalg
Udvalgene kom til at se ud som følger:
Festudvalg: OZ1EBI, Bjarne, OZ3UI, Fritz og OZ1CTB, Poul.
R engøringsassistent: Ketty.
A n te n n e -o g stationsudvalg: OZ4OW, Kjeld og OZ1CSG, Arne.
P roviantudvalg: Lene.
QSL og HAM d iplo m er: OZ4CG, Carsten og OZ3BX, Flemming,
lø vrig t en glæ delig m eddelelse til medlemmerne: Vi har an
skaffet en frekvenstæ ller til 500 MHz, så der er ingen undskyld
ning fo r at ligge skævt på frekvensen, vel?
P rogram :
14. marts: OZ8TV fo rtæ lle r om frekvenstæ llere.
21. marts: Alm. klubaften.
28. marts: Repeatermøde.
4. ap ril: Alm . klubaften.
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Hovedbestyrelsesmed I.:
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7,
4800 Nykøbing Fl„ tlf. (03) 83 91 70.

HOLBÆK
Lokale: M id le rtid ig t ude hos OZ1CTX.
Fmd.: OZ1CTX, Stig Hansen, Heimdalsvej 20, 4300 Holbæk,
tlf. (03) 43 38 88.
Sekr.: OZ4AU, Per Appel, Vesterhus 260, Samsøvej 45,
4300 Holbæ k.

KALUNDBORG
Lokale: Kæ lderen under DSB’s godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 K alundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1WI, Age Hougård, Set. O la ig a d e 9 ,4400 K alundborg.
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.

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

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: B ogfinkevej 7, Kraghave, Nyborg Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, B ogfinkevej 7, Kraghave,
4800 N ykøbing 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 iro ko n to : 6 25 98 55.
M andag den 26. m arts kl. 19,30 kom m er OZ2QF og fo rtæ lle r om
dig ita lte k n ik . Det er foredraget, som var planlagt til februar,
som g ru n d e t vejret ikke kunne afholdes.
M andag den 23. april kl. 19,30 kom m er OZ7CH og fortæ ller om
antenner, så reserver allerede nu denne aften, som helt sikkert
ikke blive r kedelig.
Vy 73 de OZ8NZ, Ole.

HUSK STOF TIL OZ . . .
. . . SENEST DEN 20. I MÅNEDEN!
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NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rødbyvej, Nakskov.
Fmd.: OZ1HS, Hermann Sprenger, Svanevej 53.
R ødby Havn, 4970 Rødby, tlf. (03) 90 56 40.
Sekr.: OZ1CBE, Jens Andersen, Østervej 12,4960 Holeby,
tlf. (03) 90 70 67.
Kass.: OZ5ML, K urt Andersen, Tårsvej 90,4912 Harpelunde,
tlf. (03) 93 11 36.
A fd. postboks: Boks 15, 4960 Holeby.
Afd. g iro k o n to : 9 29 83 98.
Ca, 25 de ltog den 31. januar i rundvisningen på Nykøbing F.
statio n, hvor vi så fjernstyringscentralen m. v. Der blev vist et
par film , og DSB var væ rt ved en kop kaffe. T a k til DSB-medarbejderne Jørgen Andersen og Preben Andresen fo r fo rk la rin 
ger og rundvisning.
K om m ende a k tiv ite te r:
Onsdag den 28. marts mødes vi på Lienlund i Nakskov, hvor
OZ1CHC, Rasmus, fo rtæ lle r om 70 em -eksperim enterne i vort
om råde. Vi starter kl. 19,00. Vel mødt.
O nsdag den 25. april er der lagt op til en hyggeaften, Hvor vi
beder hver især m edbringe eget grej. Mødet bliver afh oldt I
S akskøbing. Nærmere herom i næste num m er af OZ.
O nsdag den 30. maj ho ld er vi som merm øde sammen med vore
m edam atører fra OV Heiligenhafen. Stedet bliver stadion-cafe
teriet i Rødby. Nærmere herom senere.
Vy 73 de OZ1CBE, Jens.
NB: A fdeling en har på sin generalforsam ling vedtaget at Nak
skov afd eling skal have navneforandring til LOLLAND AFDE
LING. Når HB's godkendelse foreligger, bliver afdelingens
»hoved« her i bladet æ ndret.
Red.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Mode: Tirsdag kl. 19,00-23,00.
Fmd.: OZ8VN, Vagn Nielsen, Åderupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ3WD, Jens Nielsen, Sm idstrupvej 11,
4733 Tappernøje.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.

ODSHERRED
Call: OZ1O HR.
Lokale: G rundtvigsskolen, G rundtvigsvej 12,
4500 N ykøbing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandsvej 14,
4500 N ykøbing Sj., tlf. (03) 41 17 11.
Sekr.: OZ1CRL, Jørgen Dudahl-Lasson, »Skillerhuset«,
S trandhusene, 4500 N ykøbing Sj.
Kass.: OZ1AOP, Ebbe Jacobsen, Østre Lyngvej 63,
4500 Nykøbing Sj.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre M askinfabrik.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 R oskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jørgen K ristoffersen, Roskildevej 135,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 55 54.
Kass.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Fløng, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.
A fd eling ens postbox: 103, 4000 Roskilde.
OZ MARTS 1979

P rogram :
15. marts: Film aften.
22. marts: Månedens foredrag hedder AMSAT, og som fore
dra g sh o ld e r har OZ5FK lovet at fortæ lle os om vore egne satel
litter.
29. marts: K lubaften.
5. ap ril: M ekanisk arbejde.
12. ap ril: Skæ rtorsdag (intet møde).
19. ap ril: OLD TIMER AFTEN. Vi arrangerer denne aften ude
lukkende fo r nuvæ rende og tid lig e re medlemm er af afdelin
gen. Det drejer sig om dem, som kom i afdelingen fo r 10 år og
læ ngere siden, sam t bosat i a fdelingens opland som har haft li
cens i 10 år.
Vi vil vise vore lokaler, og holde en halv times diskussion om
em net: »Er EDR og afdelingerne et tilstræ kkeligt bindeled mel
lem radioam atørerne?« Endelig bliver der god tid til et gensyn
over en hyggelig sludd er med radioam atører, der i en årrække
ikke har væ ret i afdelingen, eller væ ret inaktive i længere eller
kortere tid, f. eks. tid lig e re form æ nd og bestyrelsesm edlem
mer.
Vy 73 de OZ8JK. Jørgen.

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, H enning Nielsen, Ryevej 11,
Kr. Helsinge, 4281 Gørlev.
Kass.: OZ9FG, Per Larsen, Stottsvej 20, 4220 Korsør,
tlf. (03) 57 08 12.

SORØ
Call: OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30, Sorø.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ2WN, Bent Nielsen, Enghavevej 1, 4180 Sorø,
tlf. (03) 63 26 93.
Kass.: OZ4NO, Niels N. Olsen, Bredahlsvej 3, 4180 Sorø,
tlf. (03) 63 16 76.

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

ASSENS OG OMEGN
Lokale: Møllevej 2.
Møde: Hver 2. onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ABK, M artin Caliesen, Blom stervæ nget 15,
5610 Assens, tlf. (09) 71 35 60.
Sekr.: OZ2SQ, IB Foxil, Birkevej 3, 5492 Vissenbjerg,
tlf. (09) 47 16 78.
Kass.: OZ3UW, Ib Boel Nielsen, Ladegårdsgade 43,
5610 Assens, tlf. (09) 71 15 07.
P rogram :
O nsdag den 21. marts: Foredrag ved OZ1LD om rævejagt.
O nsdag den 4. ap ril: Klubaften.
E ventuelle æ ndrin ger i program m et gives via am atørnyt på
K nivsbjerg repeateren m andage kl. 21,00.
Vy 73 de OZ2SQ, Ib.
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SVENDBORG

Kredsarrangem ent
FORÅRSTRÆF den 26. april i Ringehallen kl. 19,00.
Er der endnu am atører, der bygger? Mød op med dit
grej, og lad andre få glæ de af dine ideer.
K øb-salg-bytte kan vi jo ordne på stedet, så er der et
e lle r andet, der skal udskiftes, ja, så er chancen her
nu.
K onta kt de respektive form æ nd angående dit grej, der
skal med, og husk ALT grej SKAL være mærket med
call.
De fynske afdelinger.

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms A llé 17.
5800 N yborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg,
tlf. (09) 31 31 18.
Kass.: Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. g iro k o n to : 5 04 87 53.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: V esterbro 90 (indgang fra Roersvej).
Møde: Hvor intet andet anført, på mandage kl. 19,30.
Fmd.: OZ7IV, Helge Tietgen Lillevang, Lundekærsvej 64,
5681 B ellinge, tlf. (09) 96 19 89.
Kass.: OZ1BLZ, Poul A. Jensen, Rylevej 8,
5000 Odense, tlf. (09) 11 41 69.
K on tin g e n t er kr. 50,00 pr. halvår.
P en sio n istko n tin g e n t er kr. 20,00 pr. halvår.
C W -kursus.
A fd e lin g e n s lokaler d irre r af diverse lyde, der gerne med tiden
skulle blive til klart læ seligt sprog.
OZ1W, W ørmer, kører tro fast videre hver onsdag, og tils lu tn in 
gen er stadig stor.
Onsdag den 7. februar 1979 havde vi prøve fo r den første del af
holdet, og det gik fint. Der var ikke m indre end 9 ud af 10, der
bestod såvel høring som aftelegrafering.
Vi glæ der os til at få alle med, - og ALLE kom m er med, hvis det
fo rtsæ tte r som det gør nu.
Diverse attester er afsendt til EDR's form and OZ5RO torsdag
den 8. februar.
G e n e ra lfo rs a m lin g .
M andag den 23. april 1979 kl. 19,30 afholdes den ordinæ re ge
ne ralforsam ling . Dagsorden ifølge vedtæ gterne (alle skulle
have m odtaget et eksem plar af vedtægterne).
Husk at betale kontingent, og at indsende eventuelle forslag til
form anden inden udgangen af marts måned, - mød op og vær
med til at præ ge DIN AFDELING.
A k tiv ite te r i ap ril m åned:
Mandag den 2.: A lm inde lig klubaften.
Mandag den 9.: AUKTION, hvor vi atter mødes med alt vor gam
le »ragelse« og få r o s e t par hyggelige tim er. Effekter bedes af
leveret kl. 19,00.
M andag den 16.: A lm inde lig klubaften.
M andag den 23.: G eneralforsam ling (se ovenfor).
M andag den 30.: A lm inde lig klubaften, men der bliver sikkert
nok at diskutere og snakke om eftersom det er den første klu b 
aften efter generalforsam lingen.
Vy 73 de OZ7IV, Helge.
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Lokale: Rantzausm indevej 196-198.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 R udkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, Sim m erbølle Kirkevej 4,
5900 R udkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CJS, Ole Rasmussen, Ørbækvæ nget 1A.
S vendborg, tlf. (09) 21 60 45.

Hoved bestyrelsesmedl.
OZ9QQ Kjeld Petersen.
Solvej 2. Guderup 6430 Nordborg
tlf (04)45 86 25

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
K lubhus: Den gam le brandstation, Domkirkepladsen.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen, Genner Bygade 61, 6200 Åbenrå,
tlf. (04) 69 89 04.
Kass.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181, 6100 Haderslev,
tlf. (04) 57 13 17.
Sekr.: OZ1DHQ, P erW e llin , Fredericiavej 30,
7000 Fredericia, tlf. (05) 94 37 91.
A fd. g iro ko n to : 7 09 84 48.
Den 31. janu ar blev der a fh o ld t ekstraordinæ r generalforsam 
lin g i forening ens lokaler med foreningens frem tid som eneste
p u n kt på dagsordenen. 15 medlem m er var mødt, og OZ3ZI blev
valgt til dirig ent.
Da form anden, OZ1AKA ikke var mødt, redegjorde OZ1DHQ for
ba ggrunden fo r indkaldelsen og frem lagde bl. a. en regning
over ikke betalt husleje. Da kassereren heller ikke var mødt,
blev m ødet afbrudt, fo r at OZ8JV og OZ1CLE kunne hente
kasse og regnskab hos kassereren.
Der blev herefter valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer, således at
bestyrelsen nu består af: OZ8JV, OZ1ALI, OZ1DHQ, OZ1DLE,
OZ1BJS og suppleant OZ5PG.
OZ1ALI fik pålagt at klare huslejeproblem et samt at find e den
m anglende kassebeholdning eller bilag fo r den.
Det blev vedtaget hu rtig st m uligt at udsende giroopkræ vning
på k o n tin g e n t fo r første halvår af 1979 samt at opfordre med
lem m erne til på friv illig basis at betale kontingent, eller en del
deraf fo r sidste halvår af 1978 på grund af foreningens be
træ n g te økonom i.
P rogram :
O nsdag den 14. marts: Byggeaften.
O nsdag den 28. marts: Filmaften.
O nsdag den 4. ap ril: Byggeaften.
O nsdag den 18. april: Foredrag.
O nsdag den 7. maj: Byggeaften.
lø vrig t henvises til Am atørnyt på repeateren hver mandag kl.
21 , 0 0 .
Vy 73 de OZ1DHQ, Per.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: S jellerupvej 30, N ordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 N ord borg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCY, B irger Knudsen, Vølundsgade 13,
6400 S ønderborg.
Kass.: OZ5WV, C hresten Bonde, Turøvej 17,
6430 N ord borg, tlf. (04) 45 02 60.
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P rogram :
O nsdag den 21. marts: CW kursus.
T orsdag den 22. marts: Månedsmøde. Hyggeaften.
O nsdag den 28. marts: CW kursus.
Torsdag den 29. marts: Klubaften.
O nsdag den 4. ap ril: CW kursus.
T orsdag den 5. ap ril: Klubaften.
O nsdag den 11. ap ril: Evt. CW kursus.
O nsdag den 18. ap ril: CW kursus.
Torsdag den 19. ap ril: G eneralforsam ling kl. 19,30.
D agsorden iflg. vedtæ gterne:
1. Valg af dirigent.
2. Form anden aflæ gger beretning.
3. Kassereren frem læ gger det reviderede regnskab.
4. V alg af form and.
5. Valg af bestyrelsesm edlem og suppleant.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Evt. indkom ne forslag.
Efter generalforsam lingen er der den årlige auktion og kaffe
bord.
Det skal her påmindes, at k lubko nting ent skal være betalt in 
den 1. april, og kun de m edlemm er, der har betalt, har stemme
ret.
K lubbens blade skal tæ lles op. D erfor opfordres alle, der har
blade liggende, at få dem afleveret inden 1. april.
Vy 73 de OZ1CCY. Birger.

SØNDERBORG
Lokale: S onderborg Teknikum .
Fmd.: OZ8DS. Erich Hansen. Fr. Christiansvej 3,
6440 A ugustenborg, tlf. (04) 47 16 85.
Kass.: OZ1DYQ, Hans Henrik Mørkehøj, Pilevænget 1,
6400 S ønderborg, tlf. (04) 42 55 98.
Sekr.: OZ6AQ, Hans W erner Carlsen, Sejrsvej 94, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 21 90.
P rogram :
Tirsdag den 20. m arts kl. 19,30: Generalforsam ling. Dagsorden
ifølge vedtæ gterne.
Tirsdag den 3. april kl. 19,30: Hyggeaften.
Tirsdag den 17. april kl. 19,30: Møde.
Vy 73 de OZ6AQ, Werner.

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

ABENRA
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1CLI, Hans M elchertsen, Æ rholm 16.
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 30 19.
Sekr.: OZ1ALK, Ole Chr. Poulsen, Grønningen 62,
6230 R odekro, tlf. (04) 66 23 21.
Kass.: OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 00 23.
P rogram :
15. m arts kl. 20: G eneralforsam ling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirig ent.
2. Form andens beretning.
3. Kassereren aflæ gger regnskab.
4. Valg til bestyrelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkom ne forslag.
7. Eventuelt.
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21. m arts kl. 19,30: A fdelingens auktion på »Viking« i Abenrå.
Vi beklager at m åtte aflyse auktionen i februar på grund af sne
storm , men håber på endnu større tilslu tn in g end sidste år,
hvor klubh uset var fy ld t yil bristepunktet med mennesker og
grej. Rygtet vil vide, at der kom m er mange virkelig t gode og
spæ ndende tin g på denne auktion.
OZ6IC fo rtsæ tte r stadig hver klubaften med at forklare og de
m o nstre re fu n ktio n e rn e i en 80 m modtager.
Vy 73 de OZ1ALK, Ole.

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

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skram s Gade 9, Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjæ rsbro, Jagtvæ nget 1. Hjerting.
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ5OH, Ole Gram, Lodsvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf, (05) 11 64 12.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvæ nget 30, Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.
P rogram :
Onsdag den 21. marts: Møde.
Onsdag den 28. marts: Foredrag om satellit-kom m unikation
ved OZ2UA. Mødet afholdes i sam arbejde med Ølgod afdeling.
O nsdag den 4. ap ril: Møde,
O nsdag den 11. ap ril: Møde.
Vy 73 de OZ1LN.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
M ode: 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, Højmarksvej 3, 7330 Brande.
A fd. postadresse: EDR Give og omegn, Villy Hansen, Kronhe
devej 4, 7200 G rindsted.

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Set. Jørgens Bakke 9. Holstebro.
Møde: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1DPQ, K ristian Handgård, Poppelallé 53,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 06 35.
P rogram :
M andage kl. 19,00: Teknisk kursus, B irkelundsskolen, ved
C laus L, Nielsen.
Tirsdage kl. 19,30: C W -kursus, klublokalet, vedO ZIB U R , Ryan.
O nsdage kl. 19,00: Alm. klubaften, klublokalet.
O nsdag den 4. april kl. 19,30 i klublokalet: 2-m eter i teori og
praksis. OZ9SW, Jørgen Brandi, kom m er og fortæ ller om h vil
ke m u lig h e d e r en D -licens giver. Foredraget er af sæ rlig in 
teresse fo r nybagte amatører.
Vy 73 de OZ9BI, Peder.
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HERNING

RIBE

Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24A.
M ode: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, Rodtjørnvej 30,
7400 H erning, tlf. (07) 12 71 26.
Sekr.: OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Marievej 4, Lind,
7400 H erning, tlf. (07) 12 55 91.
Kass.: OZ2DJ, Ole Damsgaard, Nyvang 10A,
7430 Ikast, tlf. (07) 15 57 61.

Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
M ode: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjæ r Meier, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ4HY, Johnny E ngkjæ r Sørensen, V. Vedstedvej 33,
6760 Ribe, tlf. (05) 44 50 72.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g.,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 13 41.
A fd. postadresse: EDR Ribe afdeling, postbox 15, 6760 Ribe.

P rogram :
21. marts: Alm . klubaften.
28. marts: Alm . klubaften.
4. april: O rdinæ r generalforsam ling. Dagsorden ifolge vedtæg
terne.
11. ap ril: Alm . klubaften.
Vi b rin g e r en tak til OZ8GL fo r et go dt foredrag den 7. februar.
Det var en skam, at tiden var så kort, vi kunne godt ha' ho ld t ud
et par tim e r m e r’, vi ser frem til et genvisit senere.
Vy 73 de OZ6KV, Keld.

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsm inde skole, Vestervig.
M ode: Torsdag kl. 19.00-23,00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Klostermøllevej 32,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ1EDD, Kaj Kaalund, Kirkebakken 8, Villerslev,
7755 Bedsted Thy, tlf. (07) 94 62 39.
Kass.: OZ6YJ, Jørgen Jensen, Toftegade 2, st.tv.,
7760 H urup, tlf. (07) 95 16 01.
Det hårde vinte rvejr indvirker k ra ftigt på klubbens aktiviteter.
K ulden gør det i skrivende stund um uligt at opvarme lokalerne,
og sne og is fo rh in d re r mange i at møde op. Bl. a. OZ1MD, der
skulle have h o ld t foredrag i d ig ita lteknik den 22. februar. Det
holdes i stedet fo r den 22. marts. Filmaftenen er også udskudt
til ca. 1. april.
O rd inæ r g e n e ra lfo rs a m lin g .
O rd inæ r generalforsam ling afholdes den 26. april i klubbens
lokaler. D agsorden ifølge vedtægterne, hvor punkt 6 er in d 
kom ne forslag. Der pusles med vedtæ gtsæ ndringer, så der er
ekstra god grund til at møde op. Husk fo ro v rig t at kontingent
skal væ re betalt fo r at have stemmeret.
Held og lykke med klubstarten pa Mors. Vi håber at få et godt
sam arbejde ud af det.
Vy 73 de OZ1EDD, Kaj.

STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: K irkegade 13, Struer.
M ode: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalm ar Roesen, Tarngade 19, 7600 Struer,
tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ1AHG, T h orkild C hristoffersen, Reberbanen 11,
lejl. 26, 7600 Struer.
Kass.: OZ5EX, Borge H. Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive.

HUSK! Opstilling af kandidater til formand,
hovedbestyrelse og repræsentantskab se
nest den 20. marts.
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Der afh oldes ord in æ r generalforsam ling i afdelingen onsdag
den 28. m arts kl. 20,00. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vy 73 de OZ4HY, Johnny.

ØLGOD
VHF: OZ5JYL. - HF: OZ7JYL.
Lokale: K irkegade 11, Ølgod.
M ode: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl, Solvæ nget 7, 6870 Ølgod,
tlf. (05) 24 54 25.
Sekr.: OZ1BVO, Carlo Hansen, Nymarksvej 17,
6870 Ø lgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Vestergade 11,
6960 Hvide Sande.
A fd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

P rogram :
O nsdag den 7. marts: CW, derefter alm. møde.
O nsdag den 14. marts: CW, derefter alm. møde.
O nsdag den 21. marts: CW, derefter alm. møde.
O nsdag den 28. marts: Alle mand drager af hus fo r sammen
med Esbjerg afdeling at høre et interessant foredrag om Satel
litko m m u n ika tio n . For næ rmere oplysninger, se under Esbjerg
afdeling.
Vy 73 de OZ1BVO, Carlo.

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

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19,30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, K urt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: OZ1CMT, Eivind Sørensen, Fælledvej 6B,
7000 Fredericia.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen,
H, C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14.
U ngdom sleder: OZ1CLX, Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6,
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.
P rogram :
15. marts:
19. marts:
20. marts:
22. marts:
26. marts:

K lubaften kl. 19,30.
Kursus i CW kl. 19,30.
Kursus i VTS kl. 19,30.
Kursus i CW kl. 19,30.
Kursus i CW kl. 19,30.
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27. marts: Kursus i VTS kl. 19,30.
29. marts: Jota og radiospejder, hvad betyder d e tfo r radioam atø rerne.O Z I DAF kom m er og snakker om dette emne i aften kl.
19,30.
2. ap ril: Kursus i CW kl. 19,30.
3. ap ril: Kursus i VTS kl. 19,30.
9. ap ril: Kursus i CW kl. 19,30.
10. ap ril: Kursus i VTS kl. 19,30.
19. a p ril: OZ1EVK, K urt Jespersen, kom m er og dem onstrerer
p rin tfre m s tillin g ved hjæ lp af »SENO« 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, Rimso,
8500 Grenå, tlf. (06) 38 74 66.

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: B orgm esterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AAY, Arne Ole Poulsen, Storegade 24, Hatting,
8700 Horsens.
Kass.: OZ1BNV, Verner W inum, Oensvej 26, Hatting,
8700 Horsens.

KOLDING
Call: OZ8EDR
Lokale: Set. Jørgens Gård, Hospitalsgade.
Møde: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9DB, Karsten Kjær, Fabersvej 1, 6000 Kolding.
Sekr.: OZ1DSL, Askan Møller, Agtrupvej 103, 6000 Kolding.
Kass.: OZ5KT, Kristen Thomsen, Chr. Schousvej 4, Tved,
6000 K olding.
Afd. g iro n r.: 3 24 74 81.

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gam le Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4WS, Jørgen Løkke Sørensen, Rensdyrvej 37,
8900 Randers, tlf. (06) 43 81 82.
Sekr.: OZ3PJ, Poul R. Jensen, Klintevej 8, 8900 Randers,
tlf. (06) 42 00 48.
Kass.: OZ1ATQ, Jul Dørr, Rådmans Boulevard 9,
8900 Randers, tlf. (06) 43 36 03.
Afd. postadresse: Postbox 351, 8900 Randers,
Afd. g iro k o n to nr.: 2 14 61 69.
I sam arbejde med Å rhus afdelingen, har vi den 22. marts kl.
20,00 ove rtalt OZ7IS, Ivan S tauning og OZ3LQ, P. E. SchouPedersen til at holde et foredrag over et aktuelt emne, nemlig
V H F o g UHF. Å rhus afdelingens adresse er Frederlksalle 164.
På bestyrelsesm ødet den 2. februar hos OZ3LR, Carlo Lyngby,
blev datoen fo rd e n ordinæ re generalforsam ling fastlagt til den
4. a p ril kl. 19,30.1den forbinde lse beder vi vore medlemmer om
allerede 14 dage før generalforsam lingens afholdelse at in d 
sende deres s k riftlig e forslag til bestyrelsen og ikke som note
ret i vore love og vedtæ gter, 8 dage før. Til gengæ ld vil besty
relsen i sin s k riftlig e indbydelse til medlemmerne til general
forsam ling en, notere de vigtigste indkom ne forslag således, at
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m edlem m erne er orienteret i god tid om hvad der er stillet fo r
slag om. Forslagsstillernes navne vil fø rst blive o ffe n tlig jo rt på
ge neralforsam lingen. På forhånd tak.
E ndvidere blev der på bestyrelsesm ødet vedtaget, at henlægge
10 % af kon tingen tindtæ gten frem til den 8. november 1981 i
v o r ju bilæ um s-fond .
A fdeling en har anskaffet den store C allbook Resten af verden,
og den kan benyttes i klublo kalet - må ikke gerne lånes hjem.
Næste bestyrelsesm øde afholdes den 23. marts hos OZ6YO, Bo
Rasmussen.
P rogram :
H ve rtirsd a g kl. 19,30: K ursu si VTS ved O Z4CO,OleStyhm .
Hver onsdag kl. 18,45: Kursus i CW ved OZ1LJ, Leif Jensen.
Vy 73 de OZ3PJ, Poul.

SILKEBORG
C all: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: H ve rtirsd a g kl. 19,30.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 S ilkeborg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ6CY, Niels M ølgård Nielsen, Kroghsvej 9,
8600 S ilkeborg, tlf. 82 05 09.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmindevej 1,
V irklu n d , 8600 S ilkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. g iro ko n to : 9 21 18 88.

P rogram :
20. marts: M åleaften. Husk tilm eld ing til OZ7XC.
27. marts: Klubaften.
3. a p ril: Foredrag. OZ7JI, Jim, vil fortæ lle om højpas/lavpasfiltre ledsaget af forske llig e m ålinger. Han m edbringer bl. a. må
lesender, de tektor og sweeper. Han vil desuden forklare, hvor
dan du med sim ple m idler kan måle på et filter. Du er meget vel
kom m en til at m edbringe d it eget filter.
10. ap ril: Klubaften.
17. ap ril: Måleaften. Husk tilm e ld in g til OZ7XC.
24. ap ril: G eneralforsam ling kl. 19,30 prc. Har du forslag m. v.
bedes du snarest sende disse til OZ7XC. (Sidste fris t er 3 dage
fo rin d e n GF). Dagsorden i næste OZ.
Vy 73 de OZ1AKD, Karsten.

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæ m ningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8XW, Flem m ing Hessel, Knud Rasmussensvej 4,
7100 Vejle, tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ-DR 1903, Leo Sørensen, Moldevej 11,
7100 Vejle, tlf. (05) 83 03 56.
Kass.: OZ6DW, Niels E rik Dahl, Svendsgade64, 7100 Vejle.
P rogram :
20. marts: Klubaften.
27. marts: OZ7IV vil denne aften fortæ lle om rustbeskyttelse,
sam tidig har han lovet ose n film om VOLVO's beskyttelsespro
gram , og vil også fortæ lle lid to m ru s to g korrosionsbeskyttelse
af antennem aster og antenner.
3. ap ril: K lub- og byggeaften.
10. ap ril: Film aften. Vi frem skaffer film , og du m edbringer YL
elle r XYL.
17. ap ril: K lub- og byggeaften.
Vy 73 de OZ-DR 1903. Leo.
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VIBORG
Fmd.: OZ1CNS, Orla Nielsen, Karuphøjvej 5, Skelhøje,
8800 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 83 52.
Referat af generalforsam lingen den 13. marts kom m er i næste
num m er af OZ.
R æ vejagter.
Ræ veudvalget ved OZ3MC, OZ1AEB og OZ5LD har udarbejdet
program fo r de lokale jagter i første del af 1979.
Tirsdag den 27. marts: K ort V iborg.
Tirsdag den 10. ap ril: K ort Karup.
Tirsdag den 24. april: K ort Struer.
Tirsdag den 8. maj: K ort V iborg
Tirsdag den 22. maj: K ort Karup.
Tirsdag den 5. ju n i: K ort Struer.
Tirsdag den 19. juni: K ort Viborg.
A lle ja g te r starter kl. 19,30 og derefter udsendelse hver 10. min.
Der vil ved nogle jagter være to ræve, hvoraf den ene er au to
m atisk og skal betjenes med et DIN stik. Jagterne slutter kl. 21
med 1 ræv og kl. 21,30 med 2 ræve. Lyt selv efter, hvor mange
ræve de r er.
S ta rtk o rt til 1979 koster 15 kr.
K ort V ib o rg 1215 IV h- nord fo r Skive, koordinat 70, Hjarbæk
fjo rd og Skals å.
K ort Karup. 1215 III -f- øst fo r A13 og syd fo r koordinat 37.
K ort S truer 1115 I -r- øst fo r H ellegård å, nord fo r Sønderlem vig
og Træ vel å, fortsæ ttende langs vejen mod øst over Rettrup og
H vidbjerg.
S kovtur.
Lørdag den 16. juni, er der som de foregående år arrangeret en
sko vtu r og fo r rævejægere en m indre gå-jagt, hvor hele fam i
lien kan deltage. Mødested ved P-pladsen ved Birk sø på Gamm elstrupvej syd fo r Dalgas plantage. Der er offentlig bade
strand. K ort V iborg. Der er m odetid på pladsen kl. 13,30 og ja g 
ten begynder kl. 14 og afsluttes kl. 15. Bagefter er der fæ lles
kaffebord, hvor man nyder eget m edbragt therm okaffe, blødt
brød, øl m. m. Alle er velkom ne, også ikke-rævejægere.
M orsekursus.
E fter vinte rens kursus, er der blevet a fh oldt en prøve, hvor der
var 3 der bestod. Der vil blive afholdt en prove senere.
Vy 73 de OZ5LD, Leo.

ARHUS
Call: OZ2EDR.
K lubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. g iro k o n to : 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV, Orla Petersen, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg,
tlf. (06) 92 83 73.
Sekr.: OZ1AHB, Frank Sorensen, Rosenparken 26,
8464 Galten, tlf. (06) 94 39 31.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, Gudrunsvej 24,
8220 Brabrand.
Afd. g iro k o n to : 3 09 19 29.
A f hensyn til kursusdeltagerne, og at rævene ikke kom m er i
gang i denne måned, fortsæ tter vl med byggeaften om tirsd a
gen.
T orsdag den 22. marts kl. 20,00: VHF-UHFaften, som vi ¡fæ lles
skab med Randersafdelingen, har arrangeret OZ7IS og OZ3LQ
m. fl. til at kom m e og fortæ lle og vise lysbilleder om deres DXp e dition til Færøerne sidste sommer.
Torsdag den 29. m arts kl. 20,00: Besøg påTandlæ gehøjskolen.
Vi skal her se, hvad der sker på AV-centralen, sam tidig vil
OZ8TA vise os skolens EDB-central.
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Torsdag den 5. april kl. 20,00: TVI-BCI o.s.v. Hvad gør vi ved
flim m e re t på naboens fjernsyn og båndoptageren der brum 
mer, når senderen tastes. Hvad siger licensbestemmelserne?
Det vil OZ8CY kom m e og fortæ lle os alt om.
Torsdag den 12. ap ril: Skæ rtorsdag, Intet møde.
T orsdag den 26. april kl. 20,00: O rdinæ r generalforsam ling af
holdes i lokalerne i Fr. Alle. Dagsorden iflg. vedtægterne.
1. Valg af dirig ent.
2. Form andens beretning.
3. Kassereren frem læ gger det reviderede regnskab.
4. B yggefonden frem læ gger det reviderede regnskab.
5. Indkom ne forslag.
6. Valg af sekretæ r. Ønsker ikke genvalg.
7. Valg af kasserer. Ønsker ikke genvalg.
8. Valg af suppleant fo r revisor.
9. Eventuelt.
E ventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsam lin
gen, skal være bestyrelsen I hæ nde senest 8 dage fø r general
fo rsam ling ens afholdelse.
Vy 73 de OZ1AHB, Frank.

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ1AT. Anders Hjulskov 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, Skræ ddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, M orris C hristensen, Overlæge Ottosnesvej 7,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m o torko ntor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: Mødeaften tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjæ llandsgade 9,
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 23 42.

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: P ensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE, Peder Jeppesen, Narfesvej 8, 9800 Hjørring,
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVI, Jørn Baand, GI. Hirtshalsvej 32, Vidstrup,
9800 H jorring.
Kass.: OZ5DV, Ejner C hristensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jørring, tlf. (08) 92 74 01.
Afd. g iro ko n to : 6 23 99 27.
G e n e ra lfo rsa m lin g .
I henhold til afdelingens love afholdes o rdinæ r generalforsam 
lin g den 24. april 1979 kl. 20,00 i afdelingens lokaler. Dagsor
den i henhold til lovene, herunder valg af bestyrelse og supple
anter. Forslag, de r ønskes behandlet på generalforsam lingen,
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skal være form anden i hæ nde senest 8 dage før generalforsam 
lingen. Reserver allerede nu denne aften, således at vi får valgt
den nye bestyrelse med så mange som m u lig t af medlem m er
nes stem mer.
P rogram :
Tirsdag den
T irsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den

20. marts: Klubaften.
27. marts: Klubaften.
3. ap ril: Klubaften.
10. ap ril: Klubaften.
17. ap ril: Foredrag på Mosbjerg kro.
Vy 73 de OZ1CVI, Jorn.

Vendsyssel-arrangem ent
Tirsdag den 17. april kl. 20,00: Foredrag på Mosbjerg
kro, em ne se OZ april.
OZ3EVA - OZ6EVA - OZ9EVA

HOBRO
Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlebyvej 4, Hobro.
Møde: Hver m andag 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 H obro, tlf. (08) 54 41 06.
Kass.: OZ1BOT, Tom m y W ickberg, Daniavej 127, Assens,
9550 M ariager, tlf. (08) 58 35 64.
O nsdag den 21. marts: Foredrag i sam arbejde med Å lborg af
de lin g om d ig ita lte k n ik og syntese ved OZ7O U og OZ2OE. Fo
redraget holdes Forcham m ervej 11, Ålborg.
Vy 73 de OZ6UD, Peer.

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.
Lørdag den 3. fe b ru a r havde vi besøg af borgm ester Henning
Nibe Hansen og stadsingeniør Erik Ravn, der hyggede sig et
par tim e r sammen med os i vore nyindrettede lokaler I den
gam le bunker, og der fa ld t mange rosende ord om resultatet,
som vi da også selv er Ildt stolte af. Der blev under sam men
kom sten fo rt QSO med bl. a. Harry, OZ4HD's ven gennem man
ge år, W3ENM. Bert i Pennsylvania og vore gæster var synligt
im ponerede.
S tationen er u dlånt til afdelingen af OZ4JY, Jørgen, og vi er p. t.
QRV på 2, 10 og 15 meter.
Besøget slutte de med at borgm esteren skrev følgende i vores
gæ stebog: Til lykke med lokalerne, det er d e jlig t at se, at et så
m akabert m inde fra krigen kan få lov at gøre gavn. Jeg er im po
neret over det arbejde I har g jo rt fo r at løse jeres eget problem .
Når man kan samles om sådan en opgave, så er det en levedyg
tig a fd eling. Til lykke og held og lykke fremover.
Af a ktivite te r har vi fo r tiden kun et m orsekursus, men det må
vel siges at være en fo rn u ftig udnyttelse af vintertiden.
Vy 73 de OZ8CB, Carl.
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ALBORG
C all: OZ8JYL.
K lubhus: Forchham m ersvej 11, 9000 Å lborg.
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 Lind holt, Svenstrupvej 45,
9230 S venstrup J „ tlf. (08) 19 10 96.
Afd. g iro k o n to : 5 44 47 99.
P rogram :
O nsdag den 14. m arts kl. 20,00: Klubaften.
T orsdag den 15. m arts kl. 19,30: CW -kursus.
O nsdag den 21. m arts kl. 20,00: Foredrag ved OZ7O U og
OZ2O E, der vil fortæ lle om d ig ita lte kn ik og syntese.
Torsdag den 22. m arts kl. 19,30: CW -kursus.
Onsdag den 4. april kl. 20,00: Klubaften.
T orsdag den 5. april kl. 19,30: CW -kursus.
Onsdag den 11. april kl. 20,00: Klubaften.
O nsdag den 18. april kl. 20,00: Klubaften.
O nsdag den 25. april kl. 20.00: Foredrag ved OZ8PZ, Stig vil fo r
tæ lle om strø m forsyninger.
D igitalvo ltm ete rgru ppe n og RTTY-display gruppen holder sig
selv orie n te re t om mødeaftener.
Ræ veudvalget beklager at vejret ikke blev bedre i februar må
ned, men lyt på repeaternyt.
S iden sidst:
S idst i janu ar måned var a fdelingen vært for de kom mende ra
dioam atø rer, det var kursisterne fra FOF, der besøgte os. Inter
essen fo r afdelingens stationer og deres anvendelse var stor.
A ftenen slutte de med en kop kaffe med tilbehør. Ved kaffebor
det blev der s tille t en del spørgsm ål om afdelingen og dens gø
remål.
En aften vi alle fik udbytte af.
Ved den sidste klubaften I janu ar måned opstod helt spontant
et m in ifo re d ra g over et byggeprojekt fra afdelingen, det dreje
de sig om frekvenstæ lleren.
O phavsm æ ndene til dette m iniforedrag var OZ6SM og OZ8PZ.
Tak til je r fo r en hyggelig og udbytterig aften.
Først i feb rua r måned var afdelingens m edlem m er gæ ster hos
S P-radio. Dette gam le men meget dygtige Å lborg firm a viste sit
store udvalg i m aritim e radiostationer frem, sam tidig fik vi en
ge nnem gang af hele fabrikken, fo r til sidst at ende i kantinen,
hvo r der var dæ kket op med det helt store kaffebord.
Tak til S P-radio. det var en de jlig aften.
R ette lse:
I sidste OZ er de r indsneget sig en fejl, det drejer sig om tid s 
p u n kte t fo r repeaternyt via 3 Radio Ekko N ordjylland, udsen
delsen fo re g å r kl. 19,00. Dette bedes sæ tternissen rette sig
efter! I
PS
Har du husket at betale kon tingen t til afdelingen?
A fd e lin g e n har brug fo r DIG!!
l/y 73 de OZ2VE, Erik.

GRØNLAND
JULIANEHÅB
Postadresse: P ostbox 121, 3920 Julianehåb.
Call: OX3JUL.
Fmd.: OX3ZM, Anny Rasmussen.
Sekr.: OX3JA, Jorgen Asvid.
Kass.: OX3FG, W alther Jessen Christensen.
Møde: Første onsdag i måneden.
Foreningen ud giver m ånedsbladet »OX-nyt«, der udkom m er
ca. den 20. i måneden. S tof m odtages gerne (ind til den 15. i
måneden).
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T O N O -7 0 0 0
COMMUNICATION
COMPUTER
CW - RTTY - ASCII
T O N O -7 00 0-m arke dets førende kommunikationsdatamat, kan nu leveres. T-7000 sender og modtager CW
med 15-220 tegn, RTTY med 45, 50, 56 og 75 baud og ASCII med 110 og 300 baud.
T-7000 har indbygget AFSK generator, 7 separate hukommelser (7x32 tegn), 23 tegns bufferhukommelse, 2
sider med hver 512 tegn. VHF eller videoudgang, printerudgang. Strømforsyning 5 V 1 A eller 12 V 1 A. Mål:
4 0 0 x 3 0 0 x 5 7 - 120 mm (skrå). Uden monitor.
Pris incl. moms ............................................... ........................................................................................... 7 .695 ,-

NORAD

~

,

Læsernes mening . . .
N yt QSL bu reau ?
I det tyske am atø rtidsskrift QRV fandtes i januarnum m eret fø l
gende m eddelelse:
Der K ope nha gene r OV der EDR te ilt mit:
Da w ir allerhand M itglieder haben, die nicht M itglied der EDR
sind, bitten w ir alle O M ’s, w elche QSO m it einem OM aus GrosKopenhagen gefahren haben, ihre QSL an Post-Box 96 DK
1004 Kopenhagen K zu senden. W ir verhindern dadurch, das
QSL an Sie zurück kom m t m it dem Stempel »unknown not
member«.
W ir versprechen, das von uns alle QSL's verm ittelt werden.
På dansk lyder m eddelelsen:
^ Kopenhagen
»Københavnsafdelingen af EDR meddeler: Da vi har en del
m edlem m er, der ikke er medlemm er af EDR, beder vi alleO M s,
der har haft QSO med en OM fra Storkøbenhavn området, om at
sende QSL via Box 96 i København. Vi forhindrer derved, at
QSL's bliver returneret med påstem plingen: Ubekendt, ikke
medlem . Vi lover at ekspedere alle QSL's.
K øbenhavnsafdelingen•<
Er denne Q SL-m æ ssige udskillelse af Storkøbenhavn om rådet
en realitet? Jeg fin d e r den ulogisk og skadelig fo r såvel EDR
som fo r de tyske am atørers pengepung.
OZ9PP.
DR. OM.
Udskillelsen af Stor-København er ikke en realitet, der var i
QRV indsneget sig en fejl, idet der fra København afdelingens
brev tyd e lig t var g jo rt opm æ rksom på, at det kun drejede sig
om et ganske lille antal am atører, som var medlem af afd elin
gen, dette var ikke næ vnt i QRV, hvorfor denne m isforståelse er
opstået.
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08-96 01 88

Der er fra Københavnsafdelingen allerede den 5. februar
1979 tilg å e t QRV’s redaktion et brev, som o pfordrer til en rettel
se af fejlen.
P ersonlig ser jeg dog helst, at de som er medlemmer af en lo
k alafdeling også var m edlemm er af EDR, forhåbentlig bliver de
det også en dag, og så er der kun brug fo r postbox 79.
Vy 73 de OZ9QQ, Kjeld, sekretær.
R adio am a tø re rne s nødtjeneste.
K om m entarer om lederen i OZ angående radioamatørernes
nødtjeneste.
Første kom m entar er, at jeg troede, at vi faktisk havde en så
dan nødtjeneste, hermed ment at radioam atører greb ind på de
rig tig e steder ved nød, altså hvor der blev brug fo r det. Hvem
kender ikke den gamle historie, hvor en læge nede i Afrika stod
og m anglede en bestemt m edicin, men ikke kunne få den frem,
hvo refte r en radioam atør satte sig til apparatet og fremskaffede
m edicinen via radio. I andre tilfæ lde har man også hørt om ra
dioam atører, der hjalp her og der, man da radioam atører er be
skedne mennesker, er de jo ikke disse, der lader blæse i basun
fo r deres handlinger.
Men med problem erne ved sluser og isvinter in mente, og
tin g som kan forekom m e som vi endnu intet kendskab har til,
så fin d e r jeg det da helt i orden, at der gives en helt officiel
anerkendelse (eller godkendelse!) af en såkaldt nødtjeneste,
spørgsm ålet er så blot på hvilke præmisser?
Det er form o d e n tlig velkendt, at radioam atøren ikke skeler til
race, re lig ion eller po litik, og jeg vil hermed også sige, at hvis
radioam atørers materiel skal bruges af nød, så skal det være af
nød - eksem pelvis kan man ikke skyde arbejdsproblem er
(strejker, lookout, spæ rring fo r strejkebrydere m. v.) ind i bille 
det, dette er opgaver som en radioam atørerne uvedkommende,
gæ lder det derim od tilkaldelse af ambulance, brandvæsen el.
lign. til deres opgaver, så er det helt i orden.
Det har de rfo r undret mig en hel del, a tC B -folkene haren ka
nal 11A, medens der eksempelvis ikke findes en lignende på f.
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eks. 2 meter, som vil være et velegnet bånd under katastrofer,
ja, det behøver såmænd ikke engang være en stor katastrofe eksem pelvis kan en mand, der bor på landet, og som ikke har
tele fon, men dog g o d tn o k radiosender, blive syg, og så finder
jeg det ikke urim eligt, at f. eks. hustruen kalder hjæ lp over ra
dioen, når man f. eks. skal m eget langt til nærmeste telefon, og
fo lk kan ligge og dø i m ellem tiden, hvis der altså ikke kom mer
hjæ lp! Jeg kunne selvsagt også find e m ange andre situationer,
som nok var væ rd at drage frem, men skal alligevel nøjes med
at holde m ig til det, jeg vil frem med, af hensyn til den dyre spal
teplads, nem lig: U nder hvilke præ m isser har NRRL fået en så
dan o ffic ie l godkendelse (s.u.!).
H vor står vi, og hvad kan (eller skal) vi gøre i påkommende til
fæ lde?
Og e n delig: Hvad mener danske radioam atører om dette?
E rgo må vi fø rst kende NRRL's godkendelse og regler, de r
næ st må vi gøre v o r s itua tion op til overvejelse ud fra en sådan
situ a tio n , og hvilke regler, vi mener der bør føres og dernæ st
må vi høre om danske radioam atører går ind fo r disse regler.
E ndelig v ille en R adioam atørernes nødtjeneste nok kræve en
P&T godkendelse, og det er jo også på linie med hvad
OZ6PN/OZ5DX skriver i lederen.
Men jeg erin dre r fim b ulvintre ne under krigen, og jeg e rin 
d rer også, at der kom 3 på stribe, og det skulle ikke undre mig,
at h isto rien gentager sig, sagt med andre ord: så lad os da kom 
me op af starthullerne og her og nu få at vide, hvad NRRL's sy
stem går ud på, så g lid e r resten uden tvivl hu rtigt af sig selv endelig styrker det jo radioam atørernes stillin g og berettigelse
i sam fundet, men det er jo en helt anden historie - som H. C.
Andersen ville have sagt, hvis han havde levet i dag.
Vy 73 de OZ5NU, Niels Mortensen.
Hvis man v irke lig er i nød, vil man uden risiko fo r repressalier
kunne anvende sin am atørstation under forudsæ tning af en
evt. u lo v lig tra fik om gående m e ddele stil P&T, men der skal v ir
kelig være tale om nød og ikke blo t en bil, der er løbet tør for
benzin.
OZ6PN.
Til o v e rv e je ls e fo r h o v e d b e s ty re ls e og repræ sentantskab.
Det irrite re r mig, at man skal have nødig at søge gæstelicens,
så snart man vil sende fra positio ner uden fo r Danmark. Jeg
tro r, det må være m u lig t at komme igennem med en bestem
melse, så vi kunne få gensidig anerkendelse af vores sendetil
ladelser, ganske som vi har det fo r vores førerbeviser, i første
ræ kke måske kun inden fo r EF, men på længere sigt også i den
ø vrige verden. Vi skulle gerne nå dertil, at vi i ferier og andre
korte o p hold i udlandet kunne sende uden videre, når vi natur
ligvis ove rhold er de lokale bestemmelser, og under brug af vo
res eget call med streg G, streg LA o.s.v.
Et andet irrita tio n sm o m e n t er, at man opreth older CW-tvang
det første år på HF. Jeg opponerer ikke mod morseproven og
ikke mod effektgræ nsen 10 W, som jeg find er absolut rimelig,
efter at jeg har fået B -licens og har set de forstyrrelser, højere
e ffekt kan forvolde, men det er efter min overbevisning urim e
lig t i vore dage ikke at tilla d e phone det første år.
Det sidst anførte er kontroversielt, men det nytter ikke, at alle
tilh æ n g e re af m ine synspunkter nikker bifaldende ved læsning
af dette. I må grib e pennen og rejse sagen hos jeres lokale re
præ sentant eller på anden måde. M odstanderne skal nok lade
høre fra sig.
lø vrig t kræ ver løsningen af disse problem er langsom m elige
inte rn a tio n a le forh a n d lin g e r, men ét er sikkert: de danske telem yn dighe der går ikke på eget in itia tiv i gang. Sagen må rejses
af EDR.
OZ1BGP.

G eneralagent fo r
YAESU M USEN
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AMATØRANNONCER
Taksten fo r am atørannoncer er 35 øre pr. ord. - M indst 6 kr.
A nno ncern e sendes direkte til forretningsfø reren inden d. 20. i
m å nede n b ila g t be ta lin g e n i gæ ngse frim æ rker. For sent
in d s e n d te a n n o n ce r henlæ gges til næ ste num m er af OZ.
Sæ lges: V ideobåndoptager Beocord 4000 med bånd. Sælges
fo r re para tionsp ris kr. 1.500,- (nye videohoveder). Scan Dyna
radio 2 x 6 0 W helt OK, kr. 1.200,-.
OZ2HI, tlf. (02) 84 14 40 efter kl. 18,00.
Sæ lges: WT National RJ50E, 6 kanaler m onteret (2, 3,4, 6, 8 og
9), fre m træ de r som ny, kr. 750,-. M ulti 7, 2 meter m obilstation
med 8 sæt krystaller, R0, R1, R2, R3, R4, R 6 ,145,525 og 144,600
kr. 1.300,-. KP 202, 2 m eter håndapparat m onteret med R3, R4,
145,500, 145,900, 145,950 og 145,000, kr. 1.000,-. A lle 3 appa
rater sam let, kr. 2.700,-.
OZ2ZC, H. M. Hansen, Herlev Torv 3, lejl. M, tlf. (02) 84 91 93 ef
te r kl. 18,00.

A tte r i å r . . .
kan vi tilb yd e dig ferielejlighe d. To-væ relses lejlighed med
elkø kken på bo ndegård i d rift, udlejes fo r kortere eller læ n
gere tid sru m fo r kr. 75,- pr. døgn fra 1. juni.
A fstand til fin badestrand 4 km, H jørring 15, Hirtshals 12 og
Skagen 40 km.
B live r det regnvejr kan du, hvis du har licens, køre med min
sta tio n (TRIO 515 + 2 m kanal).
B estil ven lig st i god tid på tlf. (08) 97 50 31 eller pr. brev.
Venlig hilsen

Karen og Søren Bastholm, OZ6JM
Skeen M øllegaard, Uggerby, 9800 Hjørring

Sæ lges: Yaesu FT 227R, som ny, kr. 2.200,-. Beam 4 x 5 elm.
OZ5HF, kr. 350,-. Transverter QM 70,2 m e te r-7 0 cm, kr. 300,-.
OZ1BSF, H enning, tlf. (07) 19 13 76.
Sæ lges: S trø m forsyning, 13,8 V 3 A, kr. 125,-. Senderrør Q450med sokkel og datablad, kr. 100,-. Ny m ix e rp u lttil dem onstra
tio n , 8 sæt højttalere og 5 forstæ rkere med lysindikation, kr.
200,-. H ø jtta lerom skifter med indbygget belastning, ny kr. 70,-.
OZ6KY, tlf.(05) 62 06 48.
Sæ lges: S torn o CQL612, fuld tran sistoriseret 2 meter FM, 3 ka
naler m o nteret 145,500, 145,800 og R-Fyn. Belcom Liner 2, 2
m eter S SB -station, er tip -to p i stand, ring og hør hvad man kan
lave med en sådan station, kr. 1.600,-. PA-trin, 200 W DC input,
kr. 500,-.
OZ1AMB, Finn.
Sæ lges: HF station FT 101E, kr. 6.700,- i o rig inal emballage,
kun 1 år gam m el. 2 m eter station FT 221R, 1 år gammel, kr.
5.000,-.
Tlf. (04) 76 21 11 m ellem kl. 17,00 og 18.00.
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