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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR -

OZ - 50 år
Det måtte jo komme, og nu kan det ikke bortforklares -  OZ 
bliver 50 år idag og går ind i de voksnes rækker.

En beskeden start på 4 sider den 15. april 1929 er blevet til et 
stort tidsskrift, der nyder anerkendelse i ind- og udland. -  Fra 
at være forbeholdt en lille inderkreds er OZ nok blevet det 
mest alsidige amatørtidsskrift med et meget stort antal med
arbejdere. Traditionelt er det medlemmerne (læserne), der 
skriver bladet, og de enkelte redaktørers arbejde består stort 
set i at form idle medlemmernes tanker og ideer.

EDR har idag godt 6.000 medlemmer, der alle læser OZ, 
men desuden læses OZ på biblioteker og andre steder, hvor 
der abonneres på bladet. En bibliotekar har fortalt mig, at OZ 
er det tidsskrift, der oftest stjæles fra vore biblioteker, en 
måske ikke særlig flatterende rekord, men den siger lidt om 
bladets popularitet.

OZ er et spejl af den tekniske udvikling blandt radioama
tører, og mange gange har bladet bragt nyheder til torvs, der 
år senere har fundet en kommerciel anvendelse. -  Eksperi
menterende amatører findes i alle led af den tekniske forsk
ning og udvikling, og mange gange har disse teknikere 
sikkert fundet inspiration i OZ’s artikler.

Men at være radioamatør er ikke blot teknik, det er også 
teleadm inistration på nationaltog internationalt plan, konfe
rencer i ind- og udland for at bevare vore rettigheder, det er 
DX-ing, diplom jagt, deltagelse i contest, VHF- UHF-forsøg, 
satellitforsøg, RTTY og TV, Jota og SWL, ræ vejagter-og sidst 
men ikke mindst, arbejdet i alle EDR’s lokalafdelinger. OZ 
bringer nyt og information på alle disse områder til gavn for 
radioamatørerne og vor forening EDR.

At det skulle blive mig, der kom til at ønske bladet tillykke på 
denne plads kan betragtes som en tilfæ ldighed. Bladets frem
gang skyldes hverken enkeltpersoner eller grupper, men vi 
kan takke det gode teamvork gennem alle årene for at bladet 
runder en milepæl i fb form og med energi til at tage fat på de 
næste 50 år.

OZ6PN, Henrik Jacobsen, hovedredaktør.
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Teleskopiske vippe-tårne 12/18/24/30/36 meter
Til enhver amatør-radiostation hører et robust og betjeningsvenligt antennetårn, 
der kan stå for vore klimatiske forhold og samtidig kan lægges ned i løbet af få m i
nutte r uden brug af ekstra kraner og hjælpemandskab.
Opsætning af ny antenne. Skift fra en antenne til en anden i takt med de skiftende 
forho ld . Reparation af antenne eller omstilling fra CW til phone. Alt klares på få mi
nutte r med en VERSATOWER mast. Er der udsigt til storm, kan antennefarmen i lø
bet af et par m inutter rulles ned i læ, så eventuel ødelæggelse af antennerne 
undgås.
Ethvert tårn leveres komplet med spil, beslag og fundament samt, for de 3 højeste 
typers vedkommende med bardunsæt.
Topsektionen er naturligvis forsynet med plade for montering af en CDE rotor samt 
med stottebosninger for topror.

Enhver længde fås med 2 forskellige fundamenttyper, W for montering 
opad mur og P for montering i jord med betonfundament omkring. (På spe
ciel bestilling leveres endvidere typer for løs montering i jord, for fast mon
tering uden vippeanordning, med fodplade for montering pa betonfunda
ment. og endelig kan de forskellige længder leveres monteret på trailer for 
m obile formål. Dleselgenerator og elektrisk spil kan leveres i forbindelse 
med trailer).

Priser incl. moms ab lager: (lev.omkostninger til dansk adresse 150-300 kr.)
Almindelig mast Svær mast
12 m 12 m
W40 kr. 4.400,- W40S 6.400,-
P40 5.200,- P40S 7.800,-
18 m 18 m
W60 5.500,- W60S 7.400,-
P60 6.300,- P60S 8.800,-
24 m 24 m
P80 10.500,- P80S 12.700,-
30 m 30 m
P100 12.000,- P-100S kr. 10400,-
36 m
T120 23.000,-
OBS. Prisstigninger på vej. Nugældende
priser kan kun garanteres for de typer, der 
er på lager.

NB: P-80. P-100 og P-100S leveres uden topsektion (afsluttes I gittersektion 
med beslag for topror).
Alle typer leveres komplet med spil, gear, wirer og bolte. S-typerne leveres 
med autospil og forstærkede topsektioner.
VERSATOWER tårne er varmgalvaniserede efter fabrikation og udført i 
overensstemmelse med British Standard BS-449.
Er du I tvivl m.h.t. valg af tårn? Spørg een af de tilfredse VERSATOWER- 
brugere! -  Rekvirer venligst supplerende data.

NO RAD '" fir------- 08-96 01 88•  ™ ■ "  "  *  9800 Hjorrmg
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De første år med OZ
Af Helm er Fogedgaard, OZ7F.

Det er helt mærkeligt, at mit tidligere »kælebarn« 
OZ nu er blevet 50 år gammel. Tiden iler, og 
meget er sket i de mange år. Jeg kan kun glæde 
mig over, at OZ i dag er et stort og livskraftigt 
tidsskrift, når jeg tænker på, hvor beskedent og 
fa ttig t vi begyndte. Men vi var lykkelige for, at vi 
fik  vort eget blad.

Da EDR blev stiftet den 15. august 1927, havde 
vi ikke eget organ. Jeg blev først medlem et par 
måneder senere og fik  medlemsnummeret 88. 
Im idlertid fik  jeg kendskab til foreningens eksi
stens, fordi den fra starten fik en side overladt i 
tidsskrifte t »Radioposten«, der redigeredes af 
den navnkundige George W. Olesen. Da der 
senere skete en koncentration i radiopressen, fik 
vi plads i »Uge'ns Radio« og »Radio Magasinet«. 
Ved velvilje fra Radiopressens Forlag fik vi se
nere mulighed fo ra t starte vort eget blad OZ, hvis 
første nummer udkom i april 1929. Det kunne dog 
dårlig t nok kaldes et blad, for det var kun en slags 
»lap« på 4 sider, men lykkelige var vi alligevel. 
Der g ik 11/2 år, fo r vi fik  råd til at sætte 4 sider 
mere i. Det var EDR's daværende sekretær, Hel
mer Petersen, der redigerede bladet, og det fo rt
satte han med i 31/2 år, hvorefter jeg trådte til i 
september 1932. Derefter virkede jeg i godtog vel 
7 år, indtil 2. verdenskrig begyndte, og hvor vi alle 
måtte deponere vore senderstationer. Da gik 
gnisten af mig.

Men de 7 år, hvor jeg sad ved roret, blev meget 
begivenhedsrige. De ældre iblandt os husker jo 
nok en del af det endnu. Jeg har jo altid været en 
blåøjet idealist, og da jeg arbejdede uden hono
rar (hvad min forgænger åbenbart ikke havde 
gjort), blev der råd til at udvide til 16 sider. Senere 
kom der også et smart omslag på til bestyrelsens 
store forundring, fo r de kendte ikke noget til det. 
Im idlertid betalte jeg selv denne ekstra flothed, 
så det blev hurtigt tilgivet.

Dog har jeg nok ved andre lejligheder gjort 
mine kolleger i bestyrelsen lidt betænkelige. Min 
journa lis tik  var nemlig temmelig skrap. Jeg ind
førte en ledende artikel i hvert nummer, og da jeg 
aldrig har været nogen ven af myndigheder og 
a u to rite te r- isæ r ikke når vor frihed indskrænkes 
- s å  var der bl.a. en del udfald mod vor store fore
satte, der dengang gik under betegnelsen Stats- 
telegrafen. Der var også satiriske tegninger m.m., 
så bestyrelsen rystede lidt i bukserne, hver gang 
et nyt nummer skulle udkomme, mens jeg havde 
indtrykket af, at de menige medlemmer morede 
sig godt. -  Jeg befandt mig faktisk også i mit rette

element -  det var en sjov tid, som samtidig blev 
en god grotid fo r EDR.

Derefter var en epoke afsluttet. Det blev nemlig 
nu de triste besættelsesår, hvor vi ikke alene 
måtte undvære vore sendere, men endog var af
skåret fra at bringe artikler om sendere i OZ. Min 
efterfø lger som redaktør var Arne Sindal Søren
sen, der på god og stilfæ rdig måde holdt liv i vort 
kære blad i de triste år. Derved har OZ kunnet 
udkomme uden afbrydelse igennem 50 år og nu 
præsenterer sig som det store og gode tidsskrift, 
vi kender i dag. OZ7F.

Familie-albumet
Ja, sådan kunne man faktisk godt kalde den sam
ling OZ, der står pænt indbundet på hylden i mit 
shack. -  Jeg tager en årgang af de ærværdige 
blade ned hver gang, jeg har lyst til at pleje min 
hobby, men ikke gider beskæftige mig med 
manuelt arbejde. Så tager jeg tøflerne på, tænder 
min pibe, smækker mig i en lænestol og blader i 
a lbum ’et -  og bliver konfronteret med den store 
fam ilie af radioamatører - dens tanker, meninger 
og virke. (Det ses på slitagen, at årgangene 1954- 
65 har været de mest foretrukne).

For vel 117. gang studerer jeg de samme artik
ler og udgydelser, og ender måske med at dvæle 
ved en konstruktion, som jeg har lyst til at bygge 
efter. Det bliver såmænd nok ikke til noget, men 
jeg har det rart, mens jeg i tankerne planlægger 
og spekulerer over, om jeg nu også har de nød
vendige komponenter.

Det er nu slet ikke så tosset at have sådan et 
fam iliegalleri på reolen! Ikke fordi jeg er nogen 
samler -  slet ikke. Men OZ værner jeg om af kær
lighed til vor store fa m ilie -o g  fordi jeg synes, jeg 
kan blive ved med at bruge dem.

Og så p iner det mig helt ind i knoglemarven, 
når jeg hos nogle hams må se med hvilken lige
gyldighed, man behandler vort blad, og smøler 
det væk. Jamen, kære venner dog -  at I kan 
nænne det! Pas dog lidt bedre på dem. Det er da 
ikke så uoverkommeligt at få sig et af de fine 
ringbind om året, som een af vore annoncører 
sælger, og få lid t styr på samlingen. Om ikke 
andet, så har man da lidt at kigge i, når man 
kommer over de 90 og ryster så meget på hæn
derne, at tinnet falder af kolben inden man når 
loddestedet. -  Det er sågu’ da ogsåen mindernes 
bog!

Hvis jeg nogensinde i levende live skulle finde 
på at opgive at rode med radio (hvilket er ganske 
aldeles utænkeligt), så sværger jeg -  med hån
den på årgang 64 -  at fam ilie-album ’et bliver det 
sidste, jeg skiller mig af med. Ama'r!

Vy 73 de OZ8CR/Heinz.
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OZ - dit blad
Er OZ stadig det samme blad, som det der blev 
startet fo r 50 år siden? -  Både ja og nej, kan man 
sige. Formatet er et andet, sidetal let er stæ rktfor- 
øget.

Men det tekniske indhold, det er så vel helt fo r
andret? -  Ja, hvis man med forandringen mener, 
at det dengang drejede sig om beskrivelser af 1- 
eller 2-rørs opstillinger - modtagere, sendere, 
bølgemalere o.s.v., hvor vi nu skriver om appara
ter med hundredevis af transistorer, dioder og 
IC'er, så er der naturligvis enorm forskel. Men 
måden der skrives på og formålet med artiklerne 
ligner i forbløffende grad, hvad vi kender fra 
dagens OZ.

Et v ig tig t punkt som fo rs tyrre lse r- hvordan var 
det dengang omkring 1930? -  Jeg sidder og bla
der i nogle ældgamle OZ'er og standser ved 5. 
årgang nr. 8, 15. august 1933. Det store diskus
sionsemne var P&T's forbud mod at sende i 
radiofonitiden, undtagen efter dispensation. En 
generel tilladelse til at sende døgnet rundt var 
helt udelukket på grund af de mange klager over 
forstyrrelser, og EDFi's forsøg på at få radiofoni
udsendelserne opdelt i grupper, der ikke måtte 
forstyrres, og grupper der ikke skulle fredes, blev 
blankt afvist.

Et andet problem har været de mange ulicen- 
serede amatører. P&T undlader ikke at bemærke 
m isforholdet mellem antallet af licenserede ama- 
tørsendere og foreningens medlemstal. Kan du 
genkende problemet?

Stadig samme nummer bemærker man omta
len af OZ7Z af et nyt »Oxytron« senderror (dansk 
fabrikat). Glødedata 4 V, 1 A, anodespænding 
400-500 V, anodetab 15 W. Pris kr. 60,00. Det var 
altså i året 1933 -  mon ikke man kan få en helt 
færdig QRP-sender til et tilsvarende beløb i dag, 
når man regner det belob om til 1979-forhold? 
Det var i hvert fald ikke nogen billig hobby at 
være radioamatør for 40-50 år siden.

Senderen i EDFi's sommerlejr (stadig samme 
ar) var krystalstyret og kørte med amplitudemo
dulation på 20, 40 og 80 meter med input af stør
relsesordenen 50 W. Med sine 5 ror, heraf 2 i mo- 
dulatoren, var det et stykke avanceret elektronik, 
som har krævet stor dygtighed at få til at køre 
perfekt -  og har været et økonomisk offer af 
m indst samme størrelse som den bedste station, 
man kan købe i dag. -  Men der blev også kørt CW, 
og her var der også mange tekniske problemer at 
skrive om i OZ. De fleste amatører har nok været 
henvist til at bruge en 1-rørs selvsvingende sen

der, og der kunne eksperimenteres mange timer 
med at opnå klik- og chirpfri nogling!

Nuvel, tiderne er anderledes, problemerne er 
tilsyneladende andre. På en vis måde er det an
derledes at være radioamatør i dag -  eller er det?
-  Du kan købe det hele færdigt, lige til stikkon
takten eller startbatteriet samt til antennekon- 
nektoren. Nåja, mange sætter da selv antenner 
op stadigvæk, og efterhånden bygger mange sig 
også forskellige indre og ydre forbedringer til 
stationen. -  Men meget få amatører bygger i dag 
det hele fra starten. Det er der ikke noget mær
keligt eller mindreværdigt i, for den teknik, man 
er nødt til at benytte i dag, er så kompliceret, at 
meget få ikke-professionelle kan gennemføre så
dant et projekt, og selv de fleste professionelle 
viger tilbage derfor. Men indsatsen ved at bygge 
med k it i dag adskiller sig teknisk set ikke så 
meget fra at bygge en et-rørs sender og en to
rørs modtager i 1930. Og hvad er det egentlig, 
man gør, når man bruger en kompliceret integre
ret kreds i stedet for diskrete komponenter, altså 
enkelte transistorer, modstande o.s.v.? Det er jo 
netop at sammenstykke nogle færdigkøbte en
heder, som andre har gennemarbejdet i forvejen. 
Og det er vel accepteret af alle.

Og den vej kommer udviklingen nok til at fo rt
sætte, også med hensyn til de tekniske artikler i 
OZ. Vi får nok meget få konstruktioner af sendere 
og modtagere, som kan konkurrere med. hvad vi 
kan købe for det samme eller mindre end kompo
nenterne vil koste. Forhåbentlig far vi flere be- 
gynder-øvelsesprojekter. Vi får i hvert fald sikkert 
en masse beskrivelser af småkonstruktioner, 
som virker så overkommelige, at mange får lyst til 
at bygge efter (det er ikke altid det samme som at 
kopiere). -  Men hvad der kommer afhænger jo i 
høj grad af OZ’s læseres aktiviteter i fremtiden. 
Du er selv med til at bestemme, hvad vi skal læse i 
OZ. Bladets h idtidige tekniske stade har været 
bestemt af kvaliteten af de indsendte artikler, det 
vil også være tilfæ ldet i fremtiden. -  Derfor må 
m it jubilæumsønske for OZ være: Fortsat tilgang 
fra læserne af tekniske artikler af enhver art. Og 
frem tiden er allerede begyndt -  sa lad os bare 
komme igang! Vy 73, OZ7AQ.

OZ - 50 ÅR.
En kollektiv opfordring i OZ i marts 79, om at 
skrive en artikel fik mig til at reagere på vante 
facon, i ved den dermed at det kan de andre gøre, 
fo rd i o.s.v. Og så kan man bagefter nedfælde sin 
nådesløse kritik. Det er i tillid  til at det at gøre 
noget galt er bedre end ingenting at gøre. plus
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det, at jeg på forhånd ved at en teknisk afhand
ling kan jeg ikke berige nogen med, da det i 
såfald ville blive et tilbageslag på teknologiens 
område på m indst 50 år. Og ikke mindst, efter i tre 
år passivt at havde betragtet EDR og dets talerør 
OZ, og endnu kan sige mig fri for at være belastet 
af evt. tillidshverv inden fo r foreningen, hvad 
deraf medfølger af diverse former for påvirkning, 
alt i henhold til den menneskelige adfærd, samt 
den omstændighed, at jeg heller ikke har bag
grund for at forfalde til sentimentalitet om de 
gode gamle dage, ene og alene af den grund, at 
m it medlemsnummer er 5 cifret. Plus den om
stændighed hvad der altid er relevant, for så vidt 
det gæ lder at spå om fremtiden gør at jeg ihvert 
fald på et område er på lige fod med andre.

Jeg vil selvsagt holde alle former for kritik ude 
af billedet på festdagen og gemme den til det blir 
arbejdsdag igen.

Det er OZ der jubilerer. Tillykke du gamle hæ
derkronede blad.

Du hvis tilstædeværelse er skyld i mindst en 
god dag om måneden.

Og du hvis frem stilling indenfor så stor hånd
værksmæssig kvalitet at det til enhver tid kan 
imødegå al kritik.

Al den stund at det er umuligt af omtale OZ 
uden at komme ind på EDR er det modsatte også 
ganske utænkelig, selv om der visse steder her
sker en vis forvirring, om man er medlem af EDR 
fo r at få OZ eller man bare får OZ fordi man er 
medlem af EDR. Under alle omstændigheder kan 
man slå fast at uden EDR ingen OZ og uden OZ et 
m angelfuldt EDR.

50 år er en milepæl, og det ville nok være i strid 
med dansk mentalitet, at fejre dagen uden at 
standse op og se tilbage, og her er det jeg ikke 
rig tig  kan være med i selskabet. Men må overlade 
til den enkelte at fremdrage de ting og de op
levelser, som er mindeværdige, og de må jo være 
mangfoldige hver fo r sig, og ikke mindst set i et 
fæ lleskabets ånd. Og hvor højdepunkterne na
tu rligv is  må forblive individuelle.

Men en ting kan jeg, i respekt for dem der i sin 
tid startede, og fo r dem der har været med siden, 
hejse flaget fo r det gode resultat hidtil, og i øvrigt 
vedkende mig min gæld. Jeg tillader mig med få 
ord at favne vidt.

De som started i fordums tid 
foreningens sag at gavne 
de som har lagt deres mod og flid  
ind  im od andres mening og strid  
og de som ej mere findes 
dem bør i dag vi mindes.

Der har altid været og der vil altid være menne
sker, som er i stand til at tilsidesætte egne per
sonlige interesser og meninger, til fordel for hel
heden, og de egenskaber må man være i besid
delse af, hvis man skal nå et fælles mål. Og i den 
forbindelse kan jeg ikke undlade at gøre op
mærksom på den menneskelige genialitet, men 
må samtidig påpege muligheden af tilstædevæ- 
relsen af mangelen på samme.

Radioamatører udskiller sig ikke i væsentlig 
grad fra andre interessegrupper selv om enkelte i 
et øjebliks vanvid, kan påstå at »de er lidt til en 
side«, imødegår jeg altid den slags udtalelser 
med mit jyske: jow men det er æ gue siie -  i pa- 
rantes fo r øboer, den gode side.

Den blanding af konservatisme og modernis
me, g iversig udslag på mange positive måder. Alt 
imens man er med på det nye på teknologiens 
område, bevarer man en sund forbindelse til det 
rodfæstede gamle, som blandt andet giver sig 
udtryk i noget stabilt. Samtidig bevarer man en 
sober tone og respekt fo r sine medmennesker, 
uden at det derved går ud over folkeligheden. 
Den gensidige respekt er efter min opfattelse en 
af forudsæ tningerne, hvis en grupp eller et folk 
vil bestå.

Uden på nogen måde at hælde mig til statistik
ker, er der noget, der siger mig, at EDR vil blive 
udsat fo r en meget stærk ekspansion inden for 
de nærmeste år, i hvert fald i forhold til de første 
fyrre år af foreningens historie. Heri ligger store 
frem tidsm uligheder af forskellig art, men jeg vil 
også lofte en advarende pegefinger mod de farer, 
der kan opstå derved, uden at jeg på nuværende 
tidspunkt vil komme nærmere ind på ulemper 
contra fordele. Men det er ting, som man må have 
med i de frem tid ige overvejelser, og som efter 
min opfattelse har de største muligheder for at 
falde positivt ud, hvis man bare vil erkende sig t il
stedeværelsen af nævnte.

Her kan man nok ikke forlade sig på teknologi
en alene, og ej heller på de gamle ord om at nye 
koste fejer bedst, for også det er kun delvis tilfæ l
det, såsom hvis det er en erfaren mand, der har 
fat i skaftet i modsætning til en med en forestil
ling om, at børsterne skal vende opad.

Da mener jeg igen, at jeg, i henhold til mit med
lemsnummer, kan tillade mig at mane de nye 
energiske patrioter til at træde varsomt, ja, for 
den sags skyld også nogle af de ældre. Vis hvad 
du duer til, og kræv så. Store ord alene gør det 
ikke.

Det er hævet over enhver tvivl, at enighed gør 
stærk, og fo r at komme så vidt, må man også 
have en sund debat i demokratiets navn. Her
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skulle der egentlig have stået Amen, nå men jeg 
vil gøre opmærksom på, at man intet når ved at 
lade EDR stå ene, det skulle da lige være de fo r
dele man som amatør nyder af de goder som EDR 
skaffer samtlige  amatører i form af lydhørhed hos 
P&T o.s.v., men man har kun mulighed for at på
virke foreningen ved sin tilstedeværelse.

Store ting er nået og OZ har g jort sin tilstede
værelse berettiget, mange spændende ting og 
oplevelser venter foran os. Så lad os fortsætte 
frem ad den linie, der er blevet lagt, og alle b idra
ge til, at der sker forbedringer, så vores situation 
ihvertfald ikke forringes, derved kan vi videre
bringe den arv, vi har fået, og overlade den til 
kommende generationer.

Og skulle jeg så lige fravige mine fortsætter og 
fremkomme med et jubilæumsønske om at EDR 
må vokse sig stærk og forhåbentlig stor. Jeg be
der jer iøvrigt bemærke, at ordet stor i den fo rb in 
delse ikke nødvendigvis er det samme som 
stærk. Men så stærk, at den ved et eller andet al
derstrin, kan tilbyde sine aldrende medlemmer 
fr it medlemsskab, så vi ihvert fald ikke på grund 
af infla tion mister den som har båret foreningen 
frem gennem årene. For kun ved at vedkende sig 
sin fortid , kan man kende sig selv.

Og da kan vi ønske OZ og os selv til lykke og 
med god forventning se foreningens og bladets 
frem tid i møde.

Held og lykke til.
Peter Weis, OZ1DGL

LITTERATURi

Anno 1929
Hvis jeg var boganmelder i 30’erne, ville jeg nok 
have skrevet følgende om Praktisk Kortbølge
teknik af H. Tscherning Petersen:

Den ny omredigerede Udgave af H. Tscherning 
Petersens Praktiske Kortbølgeteknik er nu kom
met i Handelen. Den ny Bog er skrevet med For
visningen om, at der er Brug for en tidssvarende 
Fremstilling af de Principper, der ligger til Grund 
fo r Konstruktion af Modtagere og Sendere be
stemt til Brug paa de korte Bølger. Da de prak
tiske Konstruktioner mere end Principperne har 
gennemgaaet en rivende Udvikling, lægges der i 
Bogen større Vægt på Fremstilling og Anven
delse, mens det teoretiske kommer i anden Ræk
ke. Forudsætningen for Forstaaelse af denne 
Bog er, at Læseren kender de radiotekniske

G rundprincipper. Men Bogen er dog skrevet paa 
en saa letfattelig Maade, at enhver med blot ele
mentært Kendskab til Radioteknik vil kunne fø l
ge Bogens Anvisninger til Bygning af de forskel
lige Kortbølgeapparater til Modtagning og Sen
ding.

Den starter med en Fortælling om Udviklingen 
indenfor Kortbølgeteknik, efterfulgt af en Beskri
velse af Radiobølgernes Udbredelse. Det er me
get spændende Læsning, som ogsaa er Grund
laget fo r Arbejdet paa de korte Bølger.

Valget af Komponenter til Kortbolgeapparater 
skal ske med omhu, fo ra t faa det bedste Resultat. 
Dette og meget mere kan man læse om i Afsnittet 
om Modtagere. Her findes ogsaa Konstruktioner 
af nogle gode og ydedygtige 2 og 3 Lampers 
Modtagere, der er i stand til at bringe fjerne 
Stationer ind med god Styrke, og som er effektive 
selv paa Bølgelængder under 20 Meter. Super- 
heterodynmodtageren er nævnt med sine For
dele og Mangler. I denne Forbindelse er vist et 
Diagram af en Blander med en Oktode. Af andre 
interessante Konstruktioner vil jeg nævne en god 
og stabil Bølgemaaler med et Rør af Skærmgit- 
tertypen. Det er et meget nyttigt Maaleinstrument 
paa Amatørstationen.

Teorien fo r Audionrøret som Forstærker og 
Problemerne med Strømkilder til Sendere bliver 
gennemgaaet paa en god og letfattelig Maade. 
Senderteorien bliver beskrevet meget omhygge
lig t med Eksempler paa 1 og 3 Trins Sendere. Ved 
krystal styrede Sendere er det store Problem, at 
fremskaffe Styrekrystaller til den ønskede Fre
kvens. Men følges Anvisningen i Bogen nøje, er 
det m uligt selv at fremstille gode anvendelige 
Krystaller. -  Antenneteorien har ogsaa fundet sin 
naturlige Plads i Praktisk Kortbølgeteknik, som 
afsluttes med et lille Afsnit om ultrakorte Bølger.

Det er en Bog med mange nyttige Oplysninger, 
og jeg vil paa det varmeste anbefale den til alle 
kortbølgeinteresserede Amatører.

OZ6GH.

154 OZ APRIL 1979



C E ^ É

FORÅR-ANTENNETID
masser af antenner, ro torer og antennetårne på lager 

- endnu til 1978-priser!

Antennerotorer i amerikansk kvalitet fo r enhver 
dre je lig  amatørantenne -  nu 9 forskellige mo
deller.

TAIL TW ISTER-2 ,6  m2 
-  til de største antenner.

HF-
ANTENNER

J A Y B E A M
2 x  5- og 10-element 2 m Twist.
2 x  12-element 70-cm Twist.
5- og 8-element lavpris Yagis for 2 m. 
48- og 88-element Multibeam 70-cm. 
2 x 8  elem ent Skeleton-slot 2 m.
10- og 14-element 2 m Parabeam.

Colineæ re g lasfiberrundstrå le re fo r 2 m og 70 cm 
2x1 5  elem ent yagi fo r 23 cm.

3-, 4- og 5-bånds HF-groundplanes.
3-bånds, 1-, 2-, 3- og 5-element HF-beams. 
W3DZZ trap-antenner i to udgaver.
FD-4 W indomantenne.
Traps, ferritba luns og litzetråd.

^ c u s h c r o f t
4-elem ent beam fo r 10/15/20 m 
Tw ist 2-meter og 70-cm satellitantenner.
4-, 7- og 11-element Yagi antenner.
20-elem ent 2-meter og 70-cm colineærantenner.
11 -e lem ent 70-cm Yagi antenner.

Telescopiske stålg itterm aster -  rulles sammen 
og lægges v.h.a. to kraftige spil. Ønsketårnet 
fo r den eksperimenterende amatør.

HMPs 2 m og 70 cm antenner.
BANTEX 2-meter 5/8-m obilantenner. 
G-WHIP 10-15-20-40-80 m mobilantenner. 
MINI-PRODUCTS 3-bånds HF-minibeam.

NB: 50 forskellige typer amatørantenner og 10 forskellige rotortyper på lager.
Rekvirer venligst yderligere datamateriale og prisliste over vort program i antennegrej.

Vy 73. OZ4SX, Svend

-  NO RAD -  08-96 01 88
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På grund af meget store indkøb har vi fået bedre priser, og det skal komme 
vore kunder tilgode. Derfor har vi nedsat alle priser på YAESU op til 10%.

FT 225 RD
25 watt AM - SSB
Kr. 6.985,00

FM - CW.
FT 227 R
10 watt 800 kanaler.
Kr. 2.985,00

•k ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Jf 
3f

Ring e lle r skriv e fte r ud forlig  data. *

FT 202 R HANDTRANSCEIVER
6 kanaler
3 m onteret 145.500 - 145.525 - 145.550 
Følsomhed 0,32 uV ved 20 dB 
T ils lu tn ing  fo r udv. antenne og m ikrofon 
Toneopkald 1750 Hz er indbygget 
G um me-ant samt taske medfolger

Ekstra tilbehør:
Lader 255.00 
M ikro fon /hø jtta le r 210,00 
Nikkel batteri pr. stk. 18,00 
Krystaller pr. stk. 50,00

Kr. 1.485,00 NYHED FT 227 RA
nu med scanner over hele 2 meter 
området. -  4 memory frekvenser. -  
Kr. 3.385,00

D ER STÅR P R O FESS IO N E LLE FO LK BAG:

OZ1BGD OZ1DFR OZ9FD OZ1BIE OZ5BW OZ1DPL
JB Radio Maritim Elektronik Kuva Communikation Rosendal Elektronik HT Elektronik Radio-Smeden
Kalø City Centret Kochsgade 24 H. Pontoppidansgade 34 Havnegade 1 Skolegade 2
Sakskøbing 4990 7600 Struer 5000 Odense C 8000 Århus C 6300 Gråsten Gylling, 8300 Odder
Tlf. (03) 89 21 64 Tlf. (07) 85 31 81 Tlf. (09) 14 35 90 Tlf. (06) 19 87 77 Tlf. (04) 65 09 08 Tlf. (06) 55 16 16

G enera lagen t OZ5JV - OZ5AB

' * ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V-TLF. 01 -31 02 73E3EIAFON

YAESU MUSEN
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FET-voltmeter uden besvær
Af OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

Selvom man med et a lm indeligt universalvolt
meter kan udfore en hel del målinger, kommer 
man af og til ud fo ra t onskesig et instrument, der 
belaster det målte kredslob mindre, dvs. har en 
storre indre modstand, eller man har brug for en 
storre følsomhed end universalinstrumentets. 
Jeg har derfor, og til aflosning for mit gamle 
klodsede rorvoltmeter, bygget det instrument, 
som beskrives i det følgende.

Instrumentets data blev følgende: 
Indgangsimpedans: 10,2 Mohm (kan vælges 

højere).
Områder: 10 mV - 1000 V
Lav nulpunktsdrift
Lavt strømforbrug (batteridrevet)
Beskyttet mod overbelastning 

samtidig er det relativt simpelt og billigt.

Princip.
De fleste transistor- (eller ror-) voltmetre arbej
der efter et princip som vist på fig. 1. For at få en 
hoj indgangsimpedans anvendes ofte en FET i 
forstæ rkerens indgang. Forstærkningen indstil
les til en spændingsforstærkning på ca. 1 og fo r
stærkeren er altså egentlig en impedansomsæt
ter med stor indgangsimpedans og lav udgangs
impedans. Vud måles med et simpelt voltmeter. 
Områdeskift kan foretages ved at skifte område

FIG. 1
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pà voltmeteret (forudsat forstærkeren kan tygge 
indgangsspændingen) eller, hvad der oftest er 
tilfæ ldet, ved en spændingsdeling i indgangen. 
Sådanne koblinger g iver et fortrin ligt instrument, 
og har da også været beskrevet i OZ (fx. litt. 1).

Ønsker man im idlertid at måle meget små 
spæ ndinger kniber det. Bl. a. kan det være svært 
at finde et instrument der giver fu ldt udslag for 10 
mV. Eksempelvis fås et 1 mA instrument med 
typisk 60 ohms modstand, det giver fu ldt udslag 
ved 60 mV. Skal vi derfor måle spændinger under 
ca. 100 mV må vi indrette forstærkeren til at give 
en spæ ndingsforstæ rkning storre end 1.

R f

På fig. 2 ses en sådan kobling. Som forstærker 
er brugt en operatorforstærker, der i dag fås med 
FET-indgang, hvorved vi nærmer os ideelle t i l
stande, nemlig uendelig hoj indgangsimpedans 
og nul ohms udgang.

Vi genfinderfra  fig. 1 Rind og voltmeteret. Som 
det ses af form len er udgangsspændingen Vout 
bestemt af Rind og Rf. Denne feedbackmodstand 
bestemmer nemlig forstærkningen i operator- 
forstærkeren. Det vil være mest praktisk at sætte 
Rind og Vout til konstante værdier feks. 10 M 
eller 100 M Rind og 0,5 V Vud. Vi kan nu skifte 
område ved simpelthen at variere forstæ rknin
gen med forskellige værdier af Rf. Ved fu ldt 
udslag 10 mV (Vind) og Rind 10 Mohm samt Vout 
0,5 V fås im idlertid Rf til adskillige hundrede 
megohm, og for at få mere normale modstands
væ rdier kan fig. 3 anvendes.

Rf

Her foretages en spændingsdeling via R1-R2 
inden feedbackmodstanden, og derved får Rf en 
mere realisabel værdi.

Princippet i fig. 2 er indgående omtalt i litt. 2, 
og min konstruktion er egentlig blot en modi
fikation af dette voltmeter, idet man som nævnt i

dag kan få operatorforstærkere med FET-ind
gang. Fidusen fra fig. 3 stammer fra Elektor 
ju li/aug . 78. Jeg må indrømme at jeg uderst sjæl
dent finder på noget selv, men nøjes med at gøre 
som andre har gjort, uden at jeg dog af den grund 
altid kan få tingene til at fungere.

Modstandene Rind, Rf og R1-R2 bor være 1 % 
modstande.

Diagramm et
Jeg var så heldig at have et 100 uA-instrument på 
lager, inddelt i 0-100 og 0-30, og valgte derfor 
områderne 10 mV-30 mV-100 mV osv.

Det skulle ikke være noget i vejen fo r istedet at 
vælge områdespring på 1:5 altså 10 mV-50 mV 
osv. En skala 0-100 skulle så være let at aflæse/ 
inddele til 0-50.

J_ I  K J J_
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Vout valgtes til ca. 0,5 V og ved at vælge endnu 
en Vout tre gange større (evt. 5 gange) forenkles 
opstillingen.

Som amatør kan man ikke blot bestille 1 % 
modstande af passende størrelse, men må ind
rette sig efter hvad der kan fås. Jeg har i instru
mentet brugt 1 % metalfilmsmodstande og det 
forte til følgende valg:
Rind 10,2 Mohm (2 gange 5,1 M).

Vout
4,64
10,2

= 0,455 V og 3 gange større nemlig 1,36 V. 
Grunden til disse skæve værdier er at 1 % mod
standene ligger i anden række end normalt, fx. 
464 K, 46,4 K osv.

På fig. 4 ses det færdige diagram. I områderne 
fra 10 mV til 300 mV anvendes princippet fra fig. 
3, medens de øvrige områder bruger fig. 2 som 
grundlag. Områdeskift fås dels vad at skifte Rf 
med S1a og dels ved at skifte område på vo lt
meteret der måler Vout. S1b vælger skiftevis 
0,455 V området og 1,36 V området. For hver Rf 
fås altså to områder feks. 1 V og 3 V fu ldt udslag. 
Dette voltmeter justeres til slut med de viste 
trimm epotmetre P1 og P2. Drejespoleinstrumen- 
tet kan være et hvilket som helst med en følsom
hed under et par mA. Anvendes f.eks. et 100 |iA 
instrument skal modstanden mellem punkt H og 
stel ifølge Ohms lov være ca. 5 kohm i det lave

område og tre gange større i det høje område 
(0,455 V = 0,1 mA x  R). Herfra trækkes instru
mentets indre modstand, i m it tilfæ lde 3 kohm og 
trim m epotm etret plus evt. fast modstand skulle 
altså kunne indstilles til ca. 2 kohm og ca. 12 
kohm.

Det eneste der skal ændres ved andre område
spring eller andet instrument er altså modstan
den mellem pkt. H og stel.

Dioderne D3-4 tjener til at beskytte instrumen
tet mod overbelastning.

Som bekendt leder silicium dioder ved ca. 0,7 
V, dvs. den største spænding der kan opstå over 
instrumentet er 0,7 V. I m it tilfæ lde svarer det til

0,7 V
3K

230 ^A, som instrumentet nok

skulle kunne tåle.
Bruger du et instrument med lav Ri, vardet nok 

klogt at indskyde en modstand af passende 
størrelse mellem pkt. K og omskifteren S2.

Denne om skifter tjener iøvrigt til at skifte pola
ritet, således at man kan måle såvel positiv som 
negativ spænding uden at bytte om på måleled
ningerne.

Modstandene Rf og R1-R2 består af højst 2 
modstande. I områderne 1 V og 3 V burde Rf være
4,64 Mohm. Det kunne jeg ikke få, og jeg har 
istedet brugt 4,7 Mohm, det giver i uheldigste fald 
en afvigelse på 2,3 %. R2 burde være på 99,3

5 1 a-b: om skifter 2 dæk a 1x11 stillinger.
52 og S3 er alm indelige topolede vippeomskiftere
1 % m etalfilm m odstande: R I: 4,42 k, R2: 100 ohm, R3: 10,2 M 
(2x5,1 M )R 4 :1,02 M (1 M + 22,6 k) R 5:4,7 M, R 6:464 k, R 7:46,4 
k, R8: 4,46 k.

Såfrem t et andet instrum ent, og andre områder (f.eks. 1-5-10 
osv.) anvendes, skal kun ændres på modstanden mellem pkt. I 
og J og pkt. K. (m odstanden på nu l ohm er et stykke ledning, 
men ved andre instrum enter kan det b live praktisk med en 
m odstand her.
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ohm, der er brugt 100 ohm. Den uheldigste af
vigelse er 1,6 % (hvisde 100 ohm shuntes med 15 
K passer pengene). Selvfølgelig kunne den rig 
tige værdi sammensættes af 1 % modstande, 
men da afvigelsen var så lille syntes jeg det var til 
at bære, og iøvrigt sætter det anvendte instru
ment også grænser fo r nøjagtigheden. Bruges et 
klasse 1,5 eller 2 instrument er det næppe uma
gen værd at forbedre modstandstolerancen. På 
de øvrige områder passer modstandene med de 
beregnede værdier.

Instrumentet kunne uden videre være forsynet 
med et område til 3000 V, men så høje spæn
dinger bryder jeg mig ikke om at få på hjemme
lavede prober, så det blev udeladt.

Dioderne D1-D2 tjener til at beskytte IC-kred- 
sen. Den hojeste spænding der kan optræde på 
pkt. 2 på kredsen er således begrænset til 0,7 V.

Al m indelige s ilic ium dioder kan anvendes, men 
da dioderne sidder på et folsom t sted og da 
dioder er lysfølsomme, kræver det at instrumen
tet indbygges i en nogenlunde lystæt kasse, hvad 
det jo  a lm indeligvis også bliver. Direkte belys
ning med en 60 Watts arbejdslampe flyttede i 
folsomste område nulpunktet drastisk, men blot 
printet henlå i skygge var alt i orden. Evt. kan 
anvendes BE-strækningen af en transistor i me
talhus, så vil al lyspåvirkning forsvinde.

De 2,2 nF sørger fo r en kraftig AC-modkobling 
og fo rh indrer derved selvsving. 100 ktrim m epot- 
meteret er til justering af nulpunktet.

Takke være kredsens gode egenskaber er den
ne justering også på folsomste område en en
gangsforeteelse.

S trøm forbruget er lavt, ca. 3 mA, så jeg har la
vet instrumentet til batteridrift. Det indebærer 
iovrigt den fordel at man er uafhængig af kassens 
kapacitet til nettet. Der er ikke noget i vejen for at 
lave en simpel stromforsyning, (forslag vist på 
fig. 5) men måske var det en bedre idé at anvende 
en lille akkum ulator med NiCad-celler istedet.

FIG. 5

Opbygning
Opbygningen er foretaget på et print, der inde
holder samtlige komponenter, undtagen omskif
tere og meter. Ri er som nævnt sammensat af to
5,1 Mohm modstande, hvor den ene sidder på 
printet og den anden i en probe i enden af måle
ledningerne. Herved elimineres måleledninger

nes kapacitet ved målinger på fx afstemte kredse. 
Selve proben består af et stykke messingror, der i 
den ene ende er lukket med en skive acryl, i 
hvilken er sat en prøvespids fra et universalin
strument. De 5,1 M ligger inden i messingrøret, 
behørigt isoleret med isolerbånd, og målelednin
gen er et stykke RG-78/U coaxkabel, hvor inder- 
lederen er loddet til modstanden og skærmen er 
trukket om messingrorets anden ende og loddet 
fast. Samme sted er loddeten ledning, derender i 
et krokodillenæ b, der tjener til nulforbindelsen.

HF-proben er lavet å la 1AM’s artikel i OZ 1974 
side 321. Hele instrumentet er indbygget i en 
passende metalæske.

Justering
Når stumperne er sat sammen skal først nul
punktet justeres. Det gøres nemmest ved at starte 
i s tilling  1 V og derpåfinjustere i 100 mVog 10 mV 
stillingerne. Det kan godt være lidt drilagtigt, 
men når man først har remt den rigtige stilling, 
skal det heller ikke gøres, fo r man evt. skifter 
batterier. Under justeringen af nulpunktet læg
ges målepinden til stel. derpå skal P1 og P2 
justeres, hertil kræves et pålideligt voltmeter, f. 
eks. et universalinstrument. De to instrumenter 
forb indes parallelt til en variabel spænding, f. 
eks. som i fig. 6.

De to trimmepotmetre justeres nu således at de 
to instrumenter viser ens. Det giver det bedste 
resultat at justere ved 2/3 af fu ldt udslag på 
begge instrumenter. Herefter er instrumentet 
klar til brug.

Ved AC-målinger viser instrumentet spids-til
spids værdien, og ved sinusspændinger fås den 
effektive værdi ved at dele med 2 V~2. Ved små 
spæ ndinger er visningen ikke lineær. Selvfølge
lig kan man få optaget nogle kalibreringskurver, 
evt. tegne specielt AC-skala, men da man ved HF- 
målinger især ved små spændinger skal være 
meget forsigtig  med at tro på de aflæste værdier, 
og oftest har brug for at trimme til max.-eller 
m in.-værdi, synes jeg ikke det kan betale sig. *

Litt. 1 OZ 1970 s. 112 FET-voltmeter
Litt 2 OZ 1969 s. 404 DC-Forstærkervoltmeter/
nanoamperemeter
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Coherent CW
Fortsat fra OZ maj 1978 side 243

GRUNDBEGREBER 

Af Raymond C. Petit, W7GHM

Fra CCW Newsletter 75:7, tid l. trykt i SCAG Newsletter nr. 13 og 14, 

Oversat af OZ8O, Erik Langgård, Falkevej 14, Glostrup.

Det har længe været erkendt, at den båndbredde, 
der bruges ved modtagning af et signal, bør være 
hverken mere eller mindre end bredden af sig
nalets eget spektrum. Større båndbredde tillader 
unødvendig støj at nå igennem til modtagerens 
udgang, og en smallere båndbredde afskærer 
dele af det ønskede signal. Denne regel er alm in
delig t anerkendt ved modtagelse af enkeltside- 
båndssignaler. Før enkelt sidebånd var alm inde
lig t anvendt, kunne et 10 kHz udsnit af et bånd 
kun rumme to AM-stationer uden for megen fo r
styrrelse. Nu er det m uligt at få plads til 5 statio
ner i det samme udsnit.

3 dB-båndbredden af et CW-signal på 12 ord i 
m inuttet er kun omkring 9 Hz; ved 60 ord i m inut
tet udvides denne båndbredde til kun 45 Hz. Og 
dog bruges der selv idag i almindelighed ingen 
modtagere med den smalle båndbredde, som er 
nødvendig fo r at opnå det bedst mulige signal/ 
stø jforhold. Der opgives normalt to grunde til 
den hurtig t aftagende anvendelighed. Denforste 
er, at så smalle CW -filtre ringer alt for meget, så 
CW-signalet bliver vanskeligt at læse. Den anden 
er, at den nødvendige frekvensstabilitet er for 
vanskelig eller kostbar at opnå.

Coherent CW er en teknik til at sende og mod
tage signaler i Morse eller andre binære koder, 
hvor der i begge ender bruges tidssynkronise- 
ring og ekstrem frekvenspræcision. Der opnås i 
praksis typisk omkring 20 dB forbedring i mod
taget s ignal/stø jforhold, og uden ringen. Hjertet i 
CCW er det specielle filter, der bruges i mod
tageren. Nøglen til at forstå CCW er at forstå 
dette filters virkemåde.

CCW -filtret består af to indgangsblandere, to 
integratorer, to »sample and hold« kredsløb og 
to balancerede modulatorer som vist på fig. 1. 
Jeg vil beskrive filtre t ved at analysere hver af 
disse dele efter tu r fra venstre til højre. Jeg vil 
gøre nogle tilnæ rmelser i analysen, og ved at 
gøre dette kan vi undgå indviklet matematik og 
holde det intuitivt. Hvis du har lyst til at gennem
gå matematikken, vil du se, at disse tilnærmelser 
kun giver en lille forskel i det endelige resultat.

Vi begynder med indgangsblanderne. Forstil 
dig en transform ator med midtpunktsudslag på 
sekundæren og en omskifter forbundet som vist i 
figu r 2. Antag, at vi forbinder en sinusformet 
spænding til transformatorens indgang, og vi får 
omskifteren til at skifte stilling med nøjagtig
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samme frekvens som indgangssignalet ved et 
sæ rlig t skiftesignal. Afhængigt af faseforholdet 
mellem indgangs- og skiftesignalet, vil udgangs
signalet have en jævnstrømsværdi eller m iddel
værdi, som kan være positiv, nul eller negativ. 
Lad os se på de tre tilfæ lde:

Hvis indgangs- og skiftesignal er nøjagtigt i 
fase, vil omskifteren hele tiden forbinde den side 
af transformatoren, som har positiv spænding, 
og omskifterens udgangsspænding ser ud som 
det signal, vi kander fra en dobbeltensretter. Hvis 
dette signal filtreres, vil filtres udgangssignal 
være en jævnspænding, hvis størrelse er et mål 
fo r udgangsspændingens middelværdi. Hvis 
derimod indgangs- og skiftesignal er 180° ude af 
fase, b liver udgangsspændingen det negative 
spejlbillede af det forrige signal, fordi omskifte
ren hele tiden er forbundet til den vikling, der har 
negativ spænding. Hvis vi nu får de to signaler til 
at være 90° ude af fase, lægger omskifteren om 
ved toppen af indgangssignalets kurveform og 
vender udgangsspændingens polaritet. I stedet 
for, at udgangssignalet er komplette halvbølger 
enten positive eller negative, består det nu af 
skiftende kvartperioder, som er hinandens spejl
b illeder omkring nulspændingen. Det filtrerede 
udgangssignal vil altså blive nul volt.

Hvis de to signalers frekvens ikke er helt den 
samme, så vil deres relative fase langsomt ænd
res, og udgangsspændingens middelværdi vil 
ændre sig tilsvarende. Hvis signalerne er 1 Hz 
forskellige, vil det filtrerede udgangssignal gå fra 
nul gennem en største positiv værdi tilbage til 
nul, fortsæ ttes til en største negativ værdi og t i l
bage til nul alt i løbet af et sekund. Det filtrerede 
udgangssignal vil således være en sinussving
ning med en frekvens på 1 Hz. Beat oscillatoren i 
din modtager virker efter samme princip. Den LF- 
stødtone, du hører, har en frekvens svarende til

forskellen mellem frekvensen af detektorens ind
gangssignal og oscillatorens signal. Den store 
forskel ved CCW filtre t er, at vi er mest inte
resseret i signaler, der er »i nulstød«.

Lad os nu se på integratoren. En integrator 
ligner meget en kondensator, der oplades gen
nem en modstand, men i stedet for at have en 
eksponentiel kurve fo r konstant indgangsspæn
ding, fø lger dens udgangssignal en ret linie. 
Liniens hæ ldning  er proportional med den øje
blikke lige indgangsspænding. Integratoren har 
en interessant egenskab, som vi må lægge mær
ke til. Lige som ved en kondensator er dens 
spænding ikke nødvendigvis nul, når indgangs
spændingen er nul. Den kan forblive »opladt« til 
en konstant spænding, når der ikke tilføres lade
strøm til indgangen. Så vores integrator er fo r
synet med en »dump« (»tomme«) kontakt, som 
korts lu tter kondensatoren og nulstiller integra
toren, når det er nødvendigt. I figur 3 kan vi se 
kurveformer, der kan hjælpe med at vise, hvor
dan integratoren virker. I hvert enkelt tilfæ lde 
bliver kurveformen indledet og afsluttet med en 
»dump« ordre. Såsnart integratoren haren kon
stant indgangsspænding, ændrer udgangs
spændingen sig med konstant hastighed. Hvis 
indgangsspændingen er nul, er udgangsspæn
dingen konstant. Hvis indgangsspændingen er 
en firkantkurve, vil udgangsspændingen skifte
vis stige og falde med konstant hastighed. Hvis 
firkantkurvensfrekvensstiger, vil udgangsspæn
dingens frekvens stige med den; men de maksi
male udsving vil aftage.

Der er en anden måde at se på integratorens 
virkemåde på, og denne anden forklaring bringer 
os til hjertet af CCW-filtrets særlige selektivitet. 
Hvis integratoren først nulstilles og derefter får 
tilfø rt et indgangssignal i et bestemt tidsrum, vil 
spændingen på integratorens udgang ved dette
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Fig. 3. Kurveform er fo r integrator.

Fig. 4. In tegra tor outspæ ndinger ved slutn ingen af intervallet 
T. Inputspæ nding med trekantform  er forudsat.
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tidsrum s slutning være proportional med det 
samlede areal under indgangskurven »Areal« 
regnes i forhold til nullin ien: Arealet under en 
positiv spænding er positiv, men arealet »under« 
en negativ spænding regnes negativ. I figur 4 
vises resultatet fo r et antal kurveformer. Be
mærk, at hvis indgangen går gennem et hvilket 
som helst antal hele perioder, vil integratorens 
udgangsspæ nding være nul efter dette tidsrum. 
Dette resultat er uafhængigt af indgangssigna
lets fase. Hvis der er en brøkdel af en periode 
tilbage, vil kun arealet under denne brøkdel vise 
sig i udgangssignalet, da alle de andre hele 
perioder har lige store arealer over og under nul
linien. Integratorens udgangssignal har sit stør
ste udslag (enten positivt eller negativt), når den 
resterende brøkdel af en periode er nøjagtigt en 
halv periode.

Hvis integratoren, som vist i figur 1, drives af 
indgangsblanderens udgangssignal, opnås den 
største udgangsspænding fra integratoren, når 
indgangssignalet er i nulstød med og i fase med 
skiftesignalet. Hvis signalet ikke er i nulstød, vil 
integratoren modtage et antal perioder af stød
tonen plus en rest, en brøkdel af en periode, i det 
tidsrum, den arbejder. Ved slutningen af dette 
tidsrum  vil kun denne rest bidrage til integra
torens udgangssignal.

En vigtig og ny egenskab ved CCW-filtret er, at 
kun integratorens udgangsspænding ved slu t
ningen a f arbejdsintervallet er a f interesse. Den
ne spænding overfores til CCW-filtrets næste 
trin, der består af en afbryder, en kondensator og 
en spæ ndingsfolger. Når afbryderen kortvarigt 
sluttes, oplades kondensatoren øjeblikkeligt til 
integratorens udgangsspænding. Når så afbry
deren er åben i resten af arbejdsperioden vil 
»sample and hold« udgangen blive på denne

værdi. D.v.s., at fo r den arbejdsperiode, der 
fø lger efter, at kondensatoren er blevet opladet 
med en prøve (»sample«) af integratorens spæn
ding, vil dette kredsløb sige os, hvad integrato- 
'rens udgangsspænding var ved slutningen af 
den forrige arbejdsperiode.

CCW-detektorens sidste trin er en balanceret 
m odulator. Alt hvad dette kredsløb gør, er at 
ændre jævnspændingen fra sample and hold 
kredsen til en LF-tone, som vi kan høre. Tonens 
styrke er direkte proportional med jævnspæn
dingen på modulatorens indgang.

Nu vil jeg forklare, hvorfor vi må have to kæder 
til signalbehandling i CCW-filtret. I CCW bliver 
det ønskede signal indstillet til nulstød  med 
skiftesignalet i indgangsblanderen. Hvis dette 
signal tilfæ ld igvis er 90° faseforskudt for det 
ønskede signal, vil et enkeltkanal CCW filter ikke 
have noget udgangssignal, fordi blanderens ud
gangssignal vil have middelværdien nul. For at 
komme uden om dette og fo r at sikre, at ud
gangssignalet vil være konstant uden hensyn til 
det indkommende signals fase, tilfø jer vi en 
anden kæde med skiftesignalet til indgangsblan
deren 90° ude af fase i forhold til det signal, der 
driver den første indgangsblander. Ved udgan
gen af denne anden kanal er oscillatoren også 
90° ude af fase med signalet til den første balan
cerede modulator. Ved algebraisk at addere de to 
udgangssignaler fra de balancerede modulato- 
rer opnår vi et signal, hvis effektivværdi altid 
svarer til den totale effekt, vi modtager fra ind
gangssignalet uden hensyn til dets fase i forhold 
til skiftesignalet.

Et praktisk filte r er blevet bygget med CMOS 
analoge omskiftere, operationsforstærkere og 
CMOS digital kredsløb. Ved frekvensdeling fra 
en standard frekvens er alle nødvendige signaler

- 5 0
FREQUENCY

Fig. 5a. Respons fo r 100 m s-filter. Tilnærmet, baseret på tre
kantspæ nding tilfo rt integratorer.

- 4 0  - 3 0  - 2 0  -10 0 4-10 + 20 + 3 0  + 4 0
FROM CENTER, Hz

R E S P O N S E ,dB

CCW grundbegreber.
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-1 k Hz O 4-1 kHz

Fig. 5b. Forskellige filtre  til sammenligning.

dannet med den krævede meget store nøjagtig
hed. De to par skiftesignaler, som kræves til ind- 
gangsblanderen og udgangens balancerede mo- 
dulatorer, dannes digitalt. Kontrolsignaler for 
in trg ra to r °9  sample-and-hold kredsløbene er 
også dannet d ig ita lt fra den samme frekvens
normal.

Lad os nu se på, hvordan et CCW-filter, der ar
bejder med en telegraferingshastighed på 12 ord 
i m inuttet kan udvise en så smal båndbredde. 
Ved 12 ord i m inuttet er prik, streg og mellemrum 
alle nøjagtige m ultip la af 100 m illisekunder eller 
0,1 sekund. Filtret er derfor indstillet til at be
handle indgangssignalet i blokke på 100 m illi
sekunder, 10 sådanne blokke pr. sekund. Ved 
hvilken frekvensafstand fra nulstød vil indgangs- 
blanderens udgangssignal gennemløbe en kom
plet periode i et sådant interval på 100 m illi
sekunder? Ved 10 Hz naturligvis. Altså vil et kon
stant signal 10 Hz fra filtrets midtfrekvens ikke 
give noget udgangssignal fra filtret! 5 Hz fra m id
terfrekvensen går stodtonen gennem nøjagtigt 
en halv periode i et interval, og filtre t giver altså 
en dæmpning på 6 dB i dette punkt. Figur 5 viser 
frekvensgangen fo r et CCW-filter til 12 ord pr. 
m inut. Når denne kurve anbringes inden i kurven 
fo r et typisk ESB-filter, ser man hurtigt forskel
len.

Hvordan kan filtre t modtage et CW-signal uden 
at ringe? Indgangssignalet forudsættes at være 
meget præcist formet: Hver prik eller streg be
gynder og slutter på tidspunkter, som er nøj

agtige m ultipla af 100 millisekunder. Filtrets ar- 
bejdsintervaller indstilles, så de begynder og 
slutter nøjagtigt på disse tider. Lad os antage, at 
der sendes en prik. Nøjagtigt i det øjeblik, prik
ken begynder, begynder et arbejdsinterval i f i l t
ret. Da signalet praktisk talt er nøjagtigt i nulstød, 
vil en eller begge indgangsblandere frembringe 
et udgangssignal, der ikke er nul. Integratorerne 
vil summere denne signalværdi, og ved slutn in
gen af intervallet vil værdien blive overført til 
sample and hold kredsen, og integratorerne nul
stillet. Den tone, man hører på udgangen, er ikke 
selve signalet, men en konstant tone frembragt af 
den konstante spænding fra sample and hold 
kredsen, som styrer de balancerede modulato- 
rer. Prikken selv ender i samme øjeblik, som 
integratoren nulstilles, så i det næste interval ser 
integratoren kun mellemrummet, der følger efter 
prikken. Når tiden kommer til næste prøves over
førsel til sample and hold, bliver resultatet nul, og 
fø lge lig  falder udgangssignalet ø jeblikkeligt til 
nul. Resultat: Rent udgangssignal, ingen ringen.

Hvis m odtagefiltret ikke er synkroniseret med 
senderen, vil dele af en prik optræde i to på 
hinanden følgende arbejdsperioder, og resulta
tat vil lyde som ringen eller vil være uforståeligt.

For at kunne synkronisere filtre t sender den 
sendende station en stribe prikker, og fasen af de 
100 ms kontrolpulser til Integratorer og sample 
and hold indstilles til størst mulig forskel på 
prikker og mellemrum.
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På grund af meget store indkøb har vi fået bedre priser, og det skal komme 
vore kunder tilgode. Derfor har vi nedsat alle priser på YAESU op til 10%.

YAESU MUSEN
r j  P l A / f  Digital og almindelig skala udlæsning. 
l~ l  C7U I U IVI Indbygget Squeeze key.

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

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

FT 901 DM
GENERAL
Frequency range: 160m 1.8—2.0 MHz, 
80m 3 .5 -4 .0  MHz, 40m 7 .0 -7 .5  MHz, 
20m 1 4 .0 -1 4 .5  MHz, 15m 2 1 .0 -2 1 .5  
MHz, 10mA 2 8 .0 -2 8 .5  MHz, 10mB 
2 8 .5 -2 9 .0  MHz, 10mC 2 9 .0 -2 9 .5  
MHz, 10mD 2 9 .5 -2 9 .9  MHz, WWV 5 
MHz ( receive on ly )
Power requirements: AC 100 /110 /117/ 
200 /220 /234 V, 50/60 Hz, DC 13.5 V, 
negative ground
Power consum ption: AC 117 V 70
watts receive (45 watts HEATER OFF) 
-3 2 0  max watts transm it, DC 13.5 V 
-5 .0  A  receive (1.1 A  HEATER OFF) 

21 A  max transm it 
Size: 342(W) x 154(H) x 324(D) mm 
Weight: 18 kg

Ring e lle r skriv  e fte r udførlig  data.

TR AN SM ITTER
Emission: LSB, USB (A3 j), AM  (A3h), 
CW (A1), FM (F3), and FSK (F1)
PA in pu t power: A1, A 3 j-1 8 0  watts 
DC, A3h, F3, F 1—80 watts DC 
Carrier suppression: Better than 40 dB 
Unwanted sideband suppression: Bet
ter than 50 dB @ 1000 Hz 
Spurious radiation: Better than 40 dB 
below rated ou tpu t
Transm itter frequency response: 3 0 0 -  
2700 Hz (- 6 dB)
3rd order d is to rtion  products: Better 
than 31 dB below rated ou tpu t 
S tab ility : Less than 300 Hz d r if t  from  
a cold start; less than 100 Hz d r if t  over 
a 30 m inute period after warm up 
Negative feedback: 6 dB at 14 MHz 
M odulation type: A 3 j-ba lanced  m odu
lator; A 3 h -a m p litu d e  m odulation of a 
low power stage; F3-variab le  re
actance frequency m odulation, m axi
mum deviation ±5 KHz 
Antenna ou tpu t impedance: 50—75 
Ohms unbalanced
M icrophone impedance: 500—600 
Ohms (low  impedance)

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

Kr. 11.585,00

DER STÅR PR O FESS IO N E LLE FO LK BAG:

OZ1BGD OZ1DFR OZ9FD OZ1BIE OZ5BW OZ1DPL
JB Radio Maritim Elektronik Kuva Communikation Rosendal Elektronik HT Elektronik Radio-Smeden
Kalo City Centret Kochsgade 24 H. Pontoppidansgade 34 Havnegade 1 Skolegade 2
Sakskøbing 4990 7600 Struer 5000 Odense C 8000 Århus C 6300 Gråsten Gylling, 8300 Odder
Tlf. (03) 89 21 64 Tlf. (07) 85 31 81 Tlf. (09) 14 35 90 Tlf. (06) 19 87 77 Tlf. (04) 65 09 08 Tlf. (06) 55 16 16

G enera lagen t OZ5JV - OZ5AB

‘ '  IS TE D G AD E 79 -1650 K Ø B E N H A V N  V • T L F. 01 -31 02 73B E IA F Q N
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Mål strøm uden spændingsfald
Af Kurt Jerits lev, GI. Holtevej 44, 2840 Holte.

Her er et lille kredsløb til at sætte foran voltme
teret hvis man mangler noget at måle små strøm
me med.

De fleste kender form odentlig den lille strøm- 
til-spæ ndingsomsæ tter som er vist i fig. 1. Sen
des strøm ind mod minus-indgangen vil opera- 
torforstæ rkerens udgang blive negativ således, 
at al strømmen løber gennem modstanden (da 
der ingen strøm løber ind i den ideelle operator- 
forstæ rkers indgange). På udgangen af opera- 
torforstæ rkeren fås derfor en spænding på U = 
-RI.

- U =  -R  - I
(+)

Desværre lider kredsløbet af den skavank, at 
man kun kan måle strøm, der løber til jordpoten
tial eller til et andet fast potential (idet man så får 
U =  -R I + Uo, hvor Uo er dette faste potential).

For at bedre på dette må man lave en opstilling, 
der sender ligeså meget strøm ud som man selv 
sender ind -fu lds tæ nd ig  som et alm indeligt am
peremeter, hvor der sendes strøm ind ved plus og 
strømmen løber ud ved minus (hvis man da ellers 
har sit amperemeter kært).

O pstillingen i fig. 2 er i stand til at opfylde dette 
formål idet A1 of A2 begge virker som strøm-til- 
spændingskonvertere. A3 sikrer at der løber lige

så meget strøm ud af (ind i) A2 som ind i (ud af) 
A1, hvilket kun er opfyldt når spændingen i C er 
ligeså stor som spændingerne i Dog E; dette sør
ger A3 for.

De spændinger, der iøvrigt optræder rundt om 
i kredsløbet, er angivet på figuren (løber strøm
men den modsatte vej af den viste, er fortegns- 
ændringen vist i parentes).

Et um iddelbart minus ved kredsløbet er, at 
man kun kan måle indenfor operatorforstærke- 
rens udstyringsområde og common modeområ
de, men ved fo rnu ftig t valg af op-amp kan dette 
betyde, at common mode ikke må blive større 
end 15-20 V, hvilket dog også skulle være t i l
stræ kkeligt til de fleste formål.

Til at registrere strømmens størrelse kan man 
enten sætte et voltmeter mellem de to udgange 
eller koble en differentialforstæ rker bagefter og 
så måle udgangsspændingen på den. Selv har 
jeg afprøvet førstnævnte løsning og fået 2 V/10 
mikroamp. uden nogen form for problemer og 
med et spændingsfald på kun 3 mV (A1’s offset
spænding). Målinger blev foretaget med et com
mon mode niveau i området ± 8 V.

Umiddelbart sætter kun opampernes udsty
ringsområde og biasstrøm samt R’s størrelse en 
grænse for, hvor lille en strøm man kan måle.

Betingelsen fo r at det hele virker, er selvfølge
lig, at man har foretaget den nødvendige fre
kvenskompensation som beskrevet i datablade
ne. God fornøjelse.

©

U = + R ■ I + UD

Uc =  -
-R I + UD + RI + UD

U = ±R  • I +  Uq

= Ud

AU = 2R ■ I

R ^*'s størrelse ikke så vig tig  blot det e rto e n s  modstande.
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Antenna A ntho logi 1979 .......... 39,50 FM og Repeaters 1979 ..............  44,50

Tyske nyheder:
Pietch DJ6HP:
KURZWELLEN AMATEURFUNKTECH:
NIK, 420 s. med 270 i l l ...............  184,50
Rothammel DM2MK:
ANTENNENBUCH
ny 6. udg. 670 s. indb ................  209,50
Auerbach:
AMATEURFUNK ANTENNEN . 96,00 
DIEFENBACH: KW u.UKWSender41,00 
REITHOFER: Transistor Amateurfunk
gerate 2 meter ............................ 39,80
UHF Amateurfunkantennen
70, 23 u. 13 cm ............................ 41,50

Danske nyheder:
H annibal: M ikrocom putere . . .  132,25 
Bomann: E lektronik Staabi .. . 144,20 
WORLD RADIO & TV
HANDBOOK 1979 ........................ 88,00
D reijer: E lektronik Håndbogen 57,60
D reijer: D igital tekn ik .............. 41,70
Dreijer: Byg m. d igita le kredse 41,85 
Hl Fl A rbogen 1979 .................... 67,50

Nye OZ sam lebind :
De solide bind, der rummer 1 årgang, 
fås nu med bredere ryg, egnet til OZ 
med mange sider, let at indsætte hver 
måned. Orange, grøn, sort el. blå 12,75 
Samme system yil A5, blå el. grøn 12,75 
Og til A4 form at, grøn el. sort 15,75 
Køb 10 stk. (evt. sorteret) og få 10 % 
rabat.

CALL BOOK 1979
USA alene .................................. 139,50
Øvrige verden ............................ 129,50
Nyt væ gkort 100x70 cm .......... 12,50
Prefix Atlas .................................. 26,00

RADIO SOCIETY of Great B rita in og de
res stab af erfarne ingeniører og ama
tø rer har de fremragende håndbøger:

RADIO COMMUNICATION HANDBOOK 
et kom plet kursus og en pålidelig op
slagsbog. Bind 1 ...................... 139,00
Bind 2 .......................................... 119,00
Samlet koster de (indb.) ........ 250,00

Evans & Jessop: VHF/UHF MANUAL -  
om fattende håndbog fo r verden over
30 MHz -  også om Microwawes,
in d b ..................................................  99.50
A GUIDE TO AMATEUR RADIO 25,50
TEST EQUIPMENT indb..............66,50
AMATEUR RADIO TECHNIQUE 64,50
Nyt Locator kort Europa .......... 15,00
RSGB -  Eneforhandling.

Orr, S tauart Cowan og Brier
har skrevet de fine antennebøger, der 
er berømt, de giver praktiske anvisnin
ger prøvet i praksis.
The Radio Amateur 
ANTENNA HANDBOOK 
om fattende, ny og nyttig:
190 s. 148 d iag r.............................  57,00
Simple, low cost
WIRE ANTENNAS ...................... 44,50
ALL ABOUT CUB. QUAD Antennas,
2. udg. med nye konstr................39,90
BEAM ANTENNA HANDBOOK
5. udg., 200 s .................................. 49,50
THE TRUTH ABOUT CB ANTENNAS -  
om bygning og justering af 27 MHz
(CB) antenner, 240 s.................... 59,50
BETTER SHORTWAWE RECEPTION
ny 4. udg. 158 s.............................  45,00
VHFHANDBOOK
VHF problem er i k lart sprog, FM udstyr, 
antenner, repeaters, satelite komm., 
månereflex e tc ............................... 59,50

BILL ORR’s store 
RADIO HANDBOOK
-  nu kom den længe ventede 21. udga
ve med alt det ny -  og sideantallet er nu 
over 1000. Derfor kun indb. .. 179,50

TEKNISKE ORDBØGER:
Dansk-Engelsk (1976) ..............154,55
Engelsk-Dansk (1978) ..............142,15
Dansk-Tysk (1977) ..................138,30
Tysk-Dansk (1974) ......................103,95

a /s  Ahrent Flensborg
«JJJ Boghandel: tlf. 03 - 61 00 11 

4100 Ringsted
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r LITTERATUR N Y T,
UHF-Amateurfunk-Antennen.
Det er ikke så tit, der bliver udgivet en bog om an
tenner fo r de 3 UHF-amatorbånd 70, 23 og 13 cm. 
Derfor hilser jeg denne bog velkommen på det 
danske bogmarked.

Den b ibringer på en udmærket måde den eks
perimenterende amatør så meget viden om både 
virkemåde og praktisk udformning, at frem stil
ling af egne antenner næppe skulle volde de 
store problemer.
UHF-Amateurfunk-Antennen starter i det små 
med yagiantenner. Der er i alt fald mindst een 
fordel ved UHF. Antennerne fylder ikke så meget. 
En 5-element yagiantenne til 23 cm er ikke større, 
end man kan fremstille den på et hjorne af køk
kenbordet en søndag formiddag.

Og onsker man en tilsvarende antenne til 13 
cm, kan den laves som et trykt kredsløb.

Denne meget praktiske størrelse på antenner
ne gør da også, at det ikke er så uoverkommeligt 
at kombinere flere antenner. Og det får læserne 
en hel del at vide om i bogen. Med mange prak
tiske eksempler.

Der er også andre antenneformer, som er an
vendelige på disse bånd. Bl. a. hjørnereflektor-, 
horn- og helicalantenner. Af disse tre har heli- 
calantennen fået den største plads, med en prak
tisk beskrivelse for 23- og 13-cm båndene.

En efterhånden meget kendt antenne er para
bolen. Og den har da også indtaget sin naturlige 
plads i denne bog. Nu er det ikke så ligetil at 
bygge en parabolantenne. Men helt uoverkom
meligt ser det da ikke ud til at være. Dog skal man 
nok være i besiddelse af nogen mekanisk snilde, 
fo r at få den til at fungere efter hensigten.

Den sidst beskrevne antenne er den logarit- 
m isk-periodiske antenne. Og her kan alle være 
med, da de i bogen viste eksempler er lavet som 
trykte kredsløb.

Og som rosinen i pølseenden, er der nogle 
eksempler på udstrålingsdiagrammer.

Bogen er, som titlen antyder, skrevet på tysk. 
Men det bor dog ikke afskrække nogen fra at 
anskaffe sig bogen, da den er meget anbefa
lelsesværdig. Og en ordbog kan gøre undervær
ker, hvis kundskaberne udi det tyske sprog ikke 
er så store.

Bogen er på 144 sider i lidt mindre end A5 
format. Det anmeldte eksemplar var venligst t il
sendt fra A/s Ahrent Flensborg i Ringsted.

I  «• /
UHF-Amateurfunk-Antennen af Josef Reithofer, 
udgivet af Franzis Verlag. Pris kr. 41,15.

OZ6GH

Am ateurfunkgeräte  für das 70-cm-Band.
Udbuddet af amatørudstyr til 70 cm er endnu ret 
begrænset. Så en af de få muligheder for at 
komme i gang på dette bånd er at bygge noget 
selv. Og det er det, denne bog handler om.

Men der skal dog mere end bogen til at åbne 
døren til 70 cm. Der forudsættes, at læserne er i 
besiddelse af en 2m-station, samt et nogenlunde 
godt kendskab til VHF UHF-teknik. For selv om 
det ser ret enkelt ud på papiret, kan der let opstå 
visse problemer, når opstillingen skal bringes til 
at virke godt i praksis.

Bogen starter med senderdelen. Ikke noget 
epokegørende. Men konstruktioner, som selv de 
m indre erfarne har en god chance for at få til at 
fungere efter hensigten. Det er en simpel krystal
styret sender og frekvenstriplere i flere udgaver.

Herefter fo lger beskrivelser af 3 forskellige 
modtagerkonvertere, alle beregnet til at sætte 
foran en 2-m-modtager.

Dette at starte med senderen virker lidt bag
vendt på mig. For det må trods alt være vigtigere 
at lytte frem fo r at sende. Men tager man bogen 
som helhed, kan rækkefølgen måske være lige
gyldig.

Der er i bogen en beskrivelse af en transverter. 
Det er en ganske simpel konstruktion, men dog 
fu ld t anvendelig, selv om den har sine begræns
ninger.

Amateurfunkgeräte für das 70-cm-Band er fo r
nuftig t skrevet, og forfatteren har holdt sig til 
konstruktioner, som vil volde mindst besvær ved 
kopiering.

Samtidig har man gjort meget ud af at vise den 
mekaniske opbygning.

Sproget bor ikke afholde nogen fra at anskaffe 
sig bogen. Jeg vil vove den påstand, at der skal 
ikke meget kendskab til det tyske sprog til, for at 
få udbytte af bogen.

Amateurfunkgeräte für das 70-cm-Band af Jo
sef Reithofer. Udgivet af Franzis Verlag. 124sider 
i form at 11,5 x 17,5 cm. Pris 32,60 kr. hos A/s 
A/s Ahrent Flensborg i Ringsted.

OZ6GH.
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En usikker fremtid?
Året 1979 bliver betydningsfuldt for den frem ti
dige fordeling af frekvenser mellem de forskel
lige radiotjenester jorden over. Til efteråret af
holdes WARC (World Administrative Radio Con
ference), d.v.s. den længe ventede konference 
arrangeret af ITU (International Telecommuni
cation Union). Her skal samtlige frekvenstilde
linger i frekvensområdet 10 kHz til 275 GHz tages 
op til revision. Det kommer ikke til at gå stille af, 
og mange sendere vil komme til at skifte fre
kvens.

Den forrige  konference om fordeling af fre
kvensområderne blev afholdt i 1946, hvor om
kring 100 lande var repræsenteret. For tiden er

TR 7600 +  TR 7625
(10 watt) (25 watt)

2 meter med memory og tils lu tn ing  for m icroprocessor RM 
76. 144-146 MHz, 400 kanaler a 5 kHz, 10 watt output, 
reverse

7600
— ....  ' Kr. 3275,-

7625
Kr. 3595,-

fKENWOOD TR 7500

2 meter 10 watt output, reverse. 144-146 MHz, 80 kanaler a 
25 kHz. Let at indstille  - sikker korsel.

_______  kr. 2.595,00

ITU’s medlemstal på ca. 150 lande, og alle vil de 
slås fo r deres andel. Ligesom i de Forenede 
Nationer er medlemstallet forøget kraftigt på 
grund af alle de nye, små udviklingslande, som 
alle fø ler sig berettiget til at få andel i frekven
serne. I modsætning til i Europa og USA, hvor 
radiofonien stort set er koncentreret i lang- og 
mellembølge samt VHF-områderne, er de nye 
lande mest interesseret i at få plads i kortbølge
båndet 2-30 MHz.

Det bliver slemt fo r de traditionelle brugere af 
HF-båndet, det er jo  foruden radiofoni og skibs- 
kom m unikation -  amatørerne! Radioamatører
nes antal stiger eksplosivt i de rige lande, mens 
det er yderst få mennesker i udviklingslandene, 
der har råd til en hobby, og især ikke sådan en dyr 
en som amatørradio. Man skal derfor ikke fo r
vente ret megen velvilje overfor amatørerne fra 
myndighedernes side der.

Vore bedste udsigter for fremtiden ligger nok 
deri, at tendensen går i retning af at skifte fra 
kortbølgeforbindelser til de mere sikre og stabile 
satellitter og eventuelt helt tredie kommunika
tionssystemer, således at presset på HF-båndet 
efterhånden mindskes. En udvikling er igang, 
men går det hurtig t nok?

(e fte r Philips T&M news, vol. 6, no. 4, 1978).

Den ny, spændende

TLAS 110 serie
a a a g : - - - ......... ........ ...................

Begynd med
og udvid senere med senderen.
Sammenbygget har du en komplet 
5-bånds HF-transceiver til SSB/CW.
RX-110.
5-bånds modtager, fu ldtransistoriseret, følsomhed 0,25 
uV/10 dB, båndbredde 2,7 kHz/6 dB med X-talfilter, in ter
cept po in t +3dBm .
Indbygget strøm forsyning 220v/12 V .................... 2.285,00

WERNER RADIO - 5450 Otterup

Telefon (09)82 33 33 OZ8BW

RX-110-S (luksusudgave).
Foruden ovenstående gode data er RX-110-S forsynet med 
fø lgende faciliteter: RIT-kontrol, 800 Hz CW -filter og RF-
gain kon tro l. P r is ........................................................ 2.685,00
Ring og skriv efter datablade.
Der s tår aktive radioam atører bag firmaet.

H  ELECTRONIC
Bogfinkevej 7, Kraghave 
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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DEN FØRSTE GANG . .eller 
Danske VHF-UHF-SHFførstegangsforbindelser

Med den meget begrænsede rækkevidde, man 
fø r i tiden tillagde VHF og UHF, opstod der ret 
hurtig t den tanke, at registrere de første fo rb in 
delser mellem Danmark og udlandet. Med tiden 
blev grænserne for det mulige flyttet længere og 
længere ud, og de kørte lande, flere og flere, men 
i OZ januar 1956, stod der under overskriften: »2 
m »Første«-forbindelser«, at læse: »For at ani
mere interessen fo r 2 m arbejdet vil Tr. Deparde- 
ment frem tid ig føre en liste over de første fo rb in 
delser mellem OZ og andre lande, og hver af de 

deri implicerede 2 stationer vil få tilde lt EDR’s 
diplom«.

Så fu lgte en kort liste over de, indtil da, kørte 
»første-forbindelser«. Allerede på dette tid lige 
tidspunkt manglede man oplysninger om den 
første OZ-SM, på 2 m, og det gør vi stadig, selvom 
vi ved modstationen har været SM7BE, og årstal
let har været 1949!

Den gode idé med tildelingen af EDR's VHF-di- 
plom, fo r hver førstegangs-forbindelse, er jo de
sværre gået i glemmebogen, for adskillige år si
den, og registreringen har siden da også kun væ
ret periodisk.

Nogle vil sikkert også kalde en sådan liste over 
førstegangsforbindelser fo r rekordjageri, men 
rekordjægerne vil nok ikke uddø foreløbig, a lli
gevel, og så giver listen en et indtryk af udviklin
gen, som den er foregået på de »højfrekvente« 
amatorbånd.

Dertil kommer, at netop i år, hvor OZ fylder 50 
år, kan det forbavse, med tanke på den tekniske 
udvikling i samme tidsrum, at VHF-amatøren har 
været med, i ca. 46 år!!! Den første amatørmæssi- 
ge VHF-QSO her i landet blev nemlig afviklet alle
rede den 6. oktober 1933, mellem OZ7BR i Helle
rup og OZ8T i Skovshoved. Frekvensen var om
kring 56 MHz(Mc/s), i det daværende 5 m bånd, 
og distancen: 3,1 km! Det anvendte grej var selv
svingende TX og superregenerativ RX, forsynet 
med indendørs Zepp antenner. Begge de im pli
cerede er stadig aktive!

De næstfølgende år skete der ikke opsigtsvæk
kende ting, og i 1940 satte krigen en stopper for 
amatørtrafikken. Med krigen fulgte der dog også 
en rivende udvikling, der betød, at man ret hurtigt 
e fter krigens slutning, igen var QRV på 5 m, nu 
også med forbindelser til udlandet. På frekvens
konferencen i 1947 blev der dog desværre taget

beslutning om, at inddrage amatørernes 5 m 
bånd til TV. Inden lukningen nåede man dog at 
køre følgende førstegangsforbindelser:

Prefix Land Stationer Dato GMT

F Frankrig OZ7G-F9BG 30-05-47 1810

G England OZ7G-G2VH 30-06-47 1845

GM Skotland OZ7G-GM8MJ 24-05-47 ????

HB9 Schweiz OZ7G-HB9CD 07-06-47 1900

I Italien OZ2Z-I1XA 29-05-47 2040

OK Czechoslovakiet OZ2FR-OK3ID 03-08-47 1118

5 meter båndet forsvandt med årsskiftet 1948/ 
49, men der er dog håb om, at vi indenforen over
skuelig fremtid, igen får amatør-trafik i dette fre
kvensområde. I givet fald mellem 50 og 52 MHz, 
det såkaldte 6 m bånd, men vi får vente og se til 
e fter frekvenskonferencen, WARC, senere i år.

Fra de første VHF forsøg på 5 m. OZ7BR ved m ikrofonen og 
OZ8T lyttende. Forsøget foregik på Hestens bakke, i det her
rens å r 1934!

Allere inden 5 m var lukket, blev der sørget for 
ny plads til VHF-amatørerne. Den 1. maj 1948 
blev 2 m (144 MHz) frigivet, og en del amatører 
blev hurtig t QRV på dette bånd. I starten, og man
ge år fremover, med krystalstyrede AM eller FM 
sendere.

I m idten af halvtredserne begyndte nogle få at 
eksperimentere med SSB, men ikke før i s lutn in
gen af tresserne var SSB, foruden naturligvis 
CW, de dominerende modulationsarter til DX 
brug.

Med oprettelsen af repeatere, og udstedelsen
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af D-licenser, skete der fra begyndelsen af halv
fjerdserne, en betydelig opdeling af 2 m tra fik
ken. FM-kanaltrafikken og repeaterne, hvor »ka
nalrytterne« og »repeatervragene« kunne findes, 
og SSB/CW området i den lave del af 2 m båndet, 
hvor man kunne finde de »seriøse«! Dertil kom
mer flere specielle aktiviteter såsom SSTV, RTTY, 
sate llittra fik o.s.v.

Alt dette har i stedse højere grad gjort det nød
vendigt at følge båndplanerne, der jo langsomt 
ændres i takt med behovet, d.v.s. udviklingen, 
hvad enten man kan lide denne eller ej! Af og til 
kan man jo  ønske sig tilbage til de x-tal styrede 
»gode, gamle dage«, hvor man kaldte CQ i flere 
m inutter og siden skiftede »og lyttede båndet 
over fra 144 til 146 MHz«!

Listen over førstegangsforbindelserne på 144 
MHz ser ud således:

C31 Andorra OZ9QV-C31PS 08-07-78 1813

CT1 Portugal

DL/DM Tyskl.(før17-9-73) OZ2FR-DL6SW 04-03-51 2250 Tr.

DL Vesttyskl.ef. 17-9-73 ????

DM DDR (eft. 17-9-73) OZ5AB-DM2ASF 19-09-73 ???? Tr.

EA Spanien OZ6WJ-EA3JR 04-07-65 1107 Es.

EA6 M allorca OZ8SL-EA6BK 04-06-78 1909 Es.

El Eire OZ5AB-EI2W 14-06-59 ???? Tr.

F Frankrig OZ2FR-F8GH 02-03-53 ???? ??

FC Corsica OZ1O F-FC??? ??-??-75 ???? ??

G England OZ2FR-G3WW 01-06-51 2040 Tr.

GD Isle of Man OZ6O L-GD??? ?-?-? ???? Tr.

GI Nordirland OZ5AB-GI5AJ 03-12-62 ???? Tr.

GJ(GC) Jersey OZ9O R-GC2TR 22-09-65 1950 Tr.

GM Skotland OZ2IZ-GM5KW 24-07-54 ???? Tr.

GU(GC) Guernsey OZ2FR-GC3EBK 05-03-53 2103 Tr.

GW Wales OZ2FR-GW5MQ 08-09-51 2355 Tr.

HA Ungarn OZ9PZ-HG5AIR 10-05-69 1400 MS.

HB9 Schweiz OZ6O L-HB9AG 20-10-68 ???? Tr.

HBØ Liechtenste in OZ6OL-DJ7HC/HB0 ?7-09-74 ???? ??

HV Vatikanet

I Italien OZ6WJ-IT1ZDA 04-07-65 0850 Es.

IS Sardinien OZ1OF-IS0DMN 02-07-75 ???? Es.

LA Norge OZ2IZ-LA2GC 11-10-51 ???? Tr.

LX Luxembourg OZ9OR-LX1SI 22-09-65 2045 Tr.

LZ Bulgarien OZ9PZ-LZ1BW 04-01-71 0400 MS.

OE Østrig OZ6O L-0E5XXL 04-01-68 0437 MS.

OH Finland OZ7BR-OH1NL 05-12-59 1457 A.

OHØ Ålandsøerne OZ7BR-OHØRJ 23-09-61 2300 Tr.

OJØ Market OZ8SL-OHØMA 29-10-71 1813 Tr.

OK Czechoslovakiet OZ3NH-OK2VCG 16-08-59 1350 A.

ON Belgien OZ2FR-ON4BZ 03-06-51 2310 Tr.

OY Færøerne OZ5NM-OY2BS 14-12-68 2300 MS.

OZ Danmark ????-???? ?-?-48 ???? Tr.

PAØ Holland OZ2FR-PAØHA 01-06-51 2145 Tr.

SM Sverige ????-SM7BE ?-?-? ???? Tr.

SP Polen OZ7BB-SP5FM/1 08-09-57 2130 Tr.

SV Kreta

SV Dodekaneserne

SV Grækenland OZ6O L-SV1KD 10-07-78 1820 Es.

SY M ount Athos

TA Tyrkiet

TF Island OZ1O F-GM3Y0R/TF 02-08-78 0600 MS.

UA2 Kalin ingrad OZ6O L-UA2FAY 15-10-77 2358 Tr.

UA3 Europæisk Rusland OZ7BR-UA1WW 29-10-64 2300 Tr.

UB5 Ukraine OZ5AB-UB5DOM 30-10-64 1140 Tr.

UC2 Hviderusland OZ8SL-UC2LQ 07-10-72 2053 Tr.

U05 Moldavien

UP2 Litauen OZ2AF-UP2KCK 08-10-62 ???? Tr.

UQ2 Letland OZ2BS-UQ2KGV 30-10-64 1630 Tr.

UR2 Estland OZ5AB-UR2CB 09-10-62 ???? Tr.

W U.S.A. OZ6O L-W6PO ?-?-? ???? MB.

YO Rumænien OZ8SL-Y05LI 13-08-72 1020 Tr.

YU Yugoslavien OZ6O L-YU1KMN/2 25-06-77 0905 Es.

9A1(M1) San Marino

9H1 Malta OZ6O L-9H1CD 01-06-75 1650 Es.

Bogstavkoderne længst til højre i hver linie an
giver udbredelsesformen, og harfølgende betyd
ninger: A =  Aurorareflektioner, Es = sporadisk 
E-lagsreflektioner, MB = Moonbounce eller på 
dansk: Månereflektion. MS =  Meteor-scatter og 
Tr =  alm indelig eller ualmindelig udbredelse i 
Troposfæren.

Hvis vi kigger lidt på årstallene, viser det sig, 
mod forventning, at det tilsyneladende ikke b li

Den første danske MB-QSO blev kørt her fra OZ8EME’s para
bo lantenne i Rude Skov. OZ1PL var prim us m otor i  disse fo r
søg.
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ver sværere at finde nye lande på 144 MHz, selv
om man som regel må længere og længere væk 
fo r at finde dem. Antallet af nye lande, der er ble
vet kørt på 144 MHz de senere år, har faktisk væ
ret svagt stigende, og i 1978 blev der kørt hele fire 
nye! Foruden de tomme rubrikker på listen, går 
der vel heller ikke mange år før vi kan tilfø je lande 
som 5B4 (Cypern), 4X4 (Israel), 7X2 (Algeriet) og 
måske endog 3V8 (Tunesien)!

Da der indtil nu er kørt ialt 48 forskellige lande, 
giver det et årsgennemsnit på ca. 1,6. Med lidt 
hovedregning og statistik, bliber det hurtigt til, at 
om kring år 2012, vil den første danske 144 MHz 
amatør have skrabet lande nok sammen til 
DXCC!

I julen 1952 fik  de danske amatører en gave af 
P&T! Den 15. december blev nemlig 70 cm båndet 
(432 MHz) frigivet, og allerede få måneder efter 
var den første QSO på 432 MHz afviklet.

Interessen har gennem årene været meget 
sporadisk, og aktiviteten stigende og faldende. 
Den igennem tresserne ofte efterlyste aktivitet er 
nu efterhånden blevet en realitet, idet CW og SSB 
delen af båndet er relativt godt trafikeret. Med 
UHF-repeaternes opblomstring de senere år, er 
FM /kanaltrafikken i voldsom stigning.
DL/D M Tyskl.(før17-9-73) OZ1CR-DL3YBA 21-07-58 2215 Tr.

DL Vesttyskl.ef. 17-9-73

DM DDR (efter 17-9-73)

El Eire

F Frankrig OZ9SW-F9ZG/P 06-10-71 ???? Tr.

G England OZ9AC-G3JMA 03-12-62 1906 Tr.

GD Isle o f Man OZ9SW-GD2HDZ 21-07-72 ???? Tr.

GI Nordirland

GJ(GC) Jersey

GM Skotland OZ7SP-GM3FYB 10-11-64 ???? Tr.

GU(GC) Guernsey

GW Wales OZ9PZ-GW8AWS 26-10-75 1045 Tr.

HA Ungarn

HB9 Schweiz OZ1FF-HB9RG 20-01-74 1700 Tr.

HBØ Liechtenste in

HV Vatikanet

I Italien OZ9CR-I5MSH 27-05-77 ???? MB.

KP4 Puerto Rico OZ8EME-KP4BPZ 03-07-65 2040 MB.

LA Norge OZ9PZ-LA2VC 23-07-68 2355 Tr.

LX Luxembourg OZ9PZ-LX1DB 28-10-75 ???? Tr.

LZ Bulgarien

OE Østrig OZ9PZ-O E2O ML 11-10-70 1510 Tr.

OH Finland OZ7IS-OH2LO 21-08-78 2055 Tr.

OHØ Ålandsøerne OZ9SW-OHØAZZ 29-10-71 ???? Tr.

OJØ Market

OK Czechoslovakiet OZ6AF-OK1VHF 06-10-65 0030 Tr.

ON Belgien OZ7SP-ON4ZK 27-08-64 ???? Tr.

OY Færøerne OZ9FW-OY7O 11-07-78 0100 Tr.

OZ Danmark OZ7G-OZ9R 29-04-53 1920 Tr.

PAØ Holland OZ9AC-PAØCOB 03-12-62 1920 Tr.

SM Sverige OZ1PL-SM7BZX 26-03-56 ???? Tr.

SP Polen OZ7LX-SP9FG 27-10-73 2257 Tr.

UA2 Kaliningrad

UA3 Europæisk Rusland OZ1OF-UA3LB0O 09-10-78 0145 Tr.

UC2 Hviderusland OZ7LX-UC2ABN 18-10-77 2257 Tr.

UP2 Litauen OZ9NI-UP2??? ?-?-? ???? ??

UQ2 Letland OZ7IS-UQ2IV 28-08-76 2245 Tr.

UR2 Estland OZ7IS-UR2QY 21-08-78 2103 Tr.

W U.S.A. OZ8EME-W2FZY/2 24-04-67 0014 MB.

ZE Rhodesia OZ9CR-ZE5JJ 05-02-77 ???? MB.

På 432 MHz er der stadig store muligheder for 
at køre nye lande, især med den stigende inter
esse og aktivitet i udlandet.

VHF/UHF aktiv ite t fra en afEDFt's sommerlejre i Tranum.

De højere UHF og SHF bånd er, ligesom 70 cm, 
aldrig rig tig t blevet tilde lt amatørerne, men deles 
med andre tjenester. For båndene over 70 cm 
kræves der også en speciel tilladelse, der skal 
fornyes hvert år! Alligevel har der været en sti
gende interesse de sidste par år, især for 23 cm 
båndet (1296 MHz). Den første QSO på dette 
bånd fandt sted i 1960 mellem OZ9AC og OZ9BS, 
um iddelbart før de skulle holde foredrag og de
monstration af det anvendte grej i EDR's Køben- 
havnsafdeling.

DL Vesttyskland OZ9O R-DL7QY 11-06-75 ???? Tr.

G England OZ5AH-G3LTF 14-06-67 2300 Tr.

HB9 Schweiz OZ9O R-HB9AMH/P 17-10-77 1813 Tr.

LA Norge OZ7IS-LA6O I 01-08-77 1935 Tr.
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OHØ Ålandsøerne OZ7IS-OHØAZZ 12-10-78 2303 Tr.

OK Czechoslovakiet OZ7IS-OK1KIR 17-10-77 1715 Tr.

ON Belgien OZ1UHS-ON5UN 04-07-76 0045 Tr.

OZ Danmark OZ9AC-OZ9BS 27-01-60 1945 Tr.

PAØ Holland OZ9OR-PA0VTW 07-07-75 0125 Tr.

SM Sverige OZ6O L-SM6ESG 10-09-74 2215 Tr.

SP Polen OZ7IS-SP9AFI/9 13-10-78 1605 Tr.

W U.S.A. OZ9CR-W2NFA 15-11-72 ???? MB.

13 cm båndet (2304 MHz) har h idtil kun været 
befærdet af nogle få pionerer, delvis fordi dette 
bånds frem tid ige grænser er noget usikre.

Bortset fra den første OZ-OZ QSO, sidder 
OZ9O R på resten af førstegangsforbindelserne:
DL Vesttyskland OZ9O R-DK3UC 02-07-76 2240 Tr.

G England OZ9O R-G3LQR 30-06-76 0055 Tr.

OK Czechoslovakiet OZ9O R-0K1KIR 17-10-77 1904 Tr.

OZ Danmark OZ7SP-OZ6OV ?7-04-77 ???? Tr.

PAØ Holland OZ9OR-PA0VTW 28-06-76 0040 Tr.

SM Sverige OZ9O R-SN6FHZ 10-08-77 2228 Tr.

På 6 cm (5760 MHz) har der, såvidt vides, ikke 
været nogen dansk aktivitet, men på 3 cm (10368 
MHz) er der indenfor det sidste års tid sket store 
ting. Den første danske QSO blev kørt den 20. ja
nuar 1979 mellem OZ9KC og OZ9QM.

Med denne QSO slutter gennemgangen af de 
danske førstegangsforbindelser.

En a f de efterhånden mange UHF-repeatere: OZ9RET i Rød
ovre, m ed det hjemmelavede duplex-filte r i midten.

Det har været både langvarigt og besvæeligt at 
finde frem til de her offentligg jorte  oplysninger. 
Artik len var bestemt aldrig blevet til uden hjælp 
fra Københavnsafdelingens og Roskildeafdelin- 
gens bib lio teker samt hjælp fra EI2W, SM6ESG, 
OZ5AA, OZ5AB, OZ9CR, OZ9PZ, OZ7BR, OZ9AC, 
OZ3UN, OZ9SW, OZ9TM, OZ2GZ, OZ3GW, 
OZ9HU, OZ7LX, OZ2FR, OZ6AF, OZ8T, OZ3NH, 
OZ1 OF, OZ2BS, og sidst men ikke mindst OZ8SL.

Listerne, som er baseret på DXCC landslisten, 
der kan læses på midtersiderne i OZ januar 1979, 
er næppe 100 % korrekte og dertil behæftet med 
forske llige  mangler. Disse ting kan kun rettes, og 
en a ’jou rfø ring  kun ske med din hjælp! Tak!

Vy 73 og på genhør på VHF/UHF/SHF.
OZ7IS

NYHED
Professionel d ig ita l power supply PS 3001

Spæ nding: 0-30 V, 5 V.
Strøm: 0-1 A, 1 A.
Analog udlæsning af strøm og spænding.
10 turns præ cisionspotentiometer. 
Udgangsmodstand: Typ. 150 u ohm.
Variabel strømgenerator 0-1 A: Typ. 3 kohm. 
Brum og støj: Typ. 150 uV.
Stort alternativt modelprogram:
Professionelle power supplies - Digital - Analog 
Low cost power supply - Analog.
Få yderligere materiale.

LP-INSTRUMENT
Langbrogade 39, 6400 Sonderborg 
Tlf. (04) 42 83 24

^KENWOOD TS 820 S DIGITAL

200 w PEP 
160-10 m 
8,8 MHz MF 
D igital 
R igtig VFO 
220 V AC 
12 V DC
Speech processor (HF)
Extra: CW filte r - VFO - HT - m onitor - ant. tuner, 
kr.
9.995,00

fKENWQOD

200 w  PEP 
160-10 m 
3,4 MHz MF 
R igtig VFO 
220 AC 
12 V DC
Speech processor(LF) 
Extra: CW filte r - VFO - 
kr.
6.395,00

TS 520 S

HT - m onitor - ant. tuner.

WERNER RADIO
Te lefon (09) 82 33 33

5450 Otterup
OZ8BW
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R edaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen, 
Kløvervæ nget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn. NYT&NOTER

PAØ jubilæ um .
For at fe jre 400 års dagen fo r grundlæ ggelsen af The State og 
Netherlands, den såkaldte Union of Utrecht, vil en hollandsk 
station, beliggende i Utrecht, være aktiv på både HF og 2 meter 
båndet den 29. april 1979 kl. 21,00 GMT til den 30. april 1979 kl.
21,00 GMT. Et specie lt QSL-kort vil blive frem stillet til dette 
jub ilæ um . -  A lle udenlandske radioamatører inviteres hermed 
til at kalde ind og om m ulig t udveksle QSL-kort.

PAØDLM, C. A. de Liefde Meyer.

Rette lse.
Der skete en lille  fejl vedrorende noten om »Morsekursus på 2 
meter« i marts OZ. -  Det skulle have været F2 og ikke A2. FM 
sendes med en telegrafinøgle t 800 Hz tone, moduleret op til ca.
15 kHz sving.

W7.
Kære radioam atør-venner -  mange hilsner fra W7-land i USA. 
Jeg kom mer til Danmark på besøg i jun i 1979. Hvis det er 
m ulig t, ønsker jeg at besøge nogle radioamatører på min rejse. 
Jeg rejser alene og kommer med tog. Jeg kan tale engelsk, 
spansk, tysk og fransk. Jeg m edbringer nogle lysbilleder og 
lydbånd af stationer i arbejde. Det skulle glæde mig, om nogle 
a fde linger har lyst til at se og høre disse ting. Skriv omgående 
til: W7VCB, Ken Bale, Rt 2 Box 300 B, Raymond, Wash. 98577, 
USA.

Pinsestæ vnet i Møgeltønder.

Program:

Lørdag den 2. ju n i:
Kl. 12,00: O rientering (lejravis).
Kl. 14,00: O ffic ie l åbning af lejren v/OZ9QQ.
Kl. 15,00: Postkasseløb.
Kl. 16,00: Sangleje fo r børnene.
Kl. 18,00: O rientering (lejravis).
Kl. 19,00: Fælles grillparty.

Søndag den 3. ju n i:
Kl. 9,00: O rientering (lejravis).
Kl. 10,00: Boldspil.
Kl. 12,00: O rientering (lejravis).
Kl. 14,00: HF rævejagt.
Kl. 18,00: O rientering (lejravis).
Kl. 19,30: Underho ldning (på slap line).

Mandag den 4. ju n i:
Kl. 9,00: O rientering (lejravis).
Kl. 10,00: 2 meter rævejagt.
Kl. 10,00: Lege fo r og med børnene.
Kl. 12,00: O rientering (lejravis).
Kl. 14,00: Farvel til hinanden (det o ffic ie lle  stævne slutter).

Vy 73 de OZ9QQ, Kjeld.

$KENWQQD SSB - CW

... ........

TS 120 V, 10 W 
kr. 4.995,00 
Power kr. 650,00

TS 120 S, 100 W 
kr. 6.135,00 
Power kr. 1.200,00

Data: D igital skala *  12 V DC *  Rigtig VFO *  Indbygget 
no iseblanker *  Indbygget SSB filte r 2,4 kHz *  Ekstra CW 
filte r 0,5 kHz ★ Indbygget MF skift (som TS 820) +  Rx fø l
somhed 0,25 liV v. S/N 10 dB ★ Meget små dimensioner ★ 
Lavt strøm forbrug ★ MF 8,8 MHz
Ekstra tilbehør: Ny antennetuner AT 120 ★ Ekstra højttaler
★ Ekstra VFO ★ Maj: HF mobil antenne.

WERNER RADIO
Te le fon (09) 82 33 33

- 5450 Otterup
OZ8BW

Se den også hos:
Norad - Dogplace - HT E lectronic - Commander Radio

VHF 
PA-trin

T y p e : 2 M 10 - 80 W

Lineart PA-trin FM/SSB.
10 W ind - 90 W output.
Om skift mellem FM og SSB. 
Preamplifier: 9 dB gain 
Stojtal: 1,9 dB.
Strøm forbrug: Ved 13,8 V 12-15 A.

1 8 5 0 ,-P ris  k r .....................................
Andre typer kan også leveres. Incl. moms 
Indhent venligst tilbud.
G rundet p risstign inger i USA vil prisen stige til kr. 
1985 ,-pr. 1./5. 1979.

m

ELECTRONIC
Bogfinkevej 7, Kraghave 
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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R esu lta te t af SAC 1978.
Landskam pen:
1. SRAL Logs: Points:
CW S ingle opr. 108 8.983.115
CW M u lti/S ing le 19 5.160.188
CW M u lti/M u lti 5 2.872.243
Phone S ingle opr. 85 5.252.676
Phone M u lti/S ing le 20 3.105.969
Phone M u lti/M u lti 2 497.407

Total 234 25.871.598

2. SSA
CW S ingle opr. 93 6.308.177
CW M u lti/S ing le 17 3.896.297
CW M u lti/M u lti 3 227.542
Phone S ingle opr. 78 3.363.716
Phone M u lti/S ing le 10 1.498.756

Total 201 15.294.488

3. EDR
CW S ingle opr. 39 2.707.416
CW M u lti/S ing le 2 247.856
Phone S ingle opr. 46 1.494.290
Phone M u lti/S ing le 7 304.310

Total 94 4.753.872

4. NRRL
CW S ingle opr. 19 998.993
CW M u lti/S ing le 3 583.125
Phone S ingle opr. 30 476.521
Phone M u lti/S ing le 3 30.758

Total 55 2.089.397

U  /

,

l o  . H  ‘ å K m  v
. . . .  ■.. . ... 1  W K  m  r  ::s f a w js a s t m m  - i .  ' .

| ^ |  . •*■*" ' F

#  i  « ■  ; 1  •

8 ' !  1 H  #
l E E f t  ^  ^  |  % :

' ' I s ':' '■ I

» H L  (  »  J M i M l M k  ?  » i .

B H * /

■ - V  . 1 'V  i * >. ‘ - v '  i ’.

På u ta llige o p ford ringe r er det lykkedes at fremskaffe et billede  
a f tre eftertragtede HF-amatører fra Nordatlanten. På b illedet af 
denne m eget gæ stfrie  fam ilie ved husets HF-station, ses fra 
venstre mod hø jre: 0Y5A, A lif, OY5J, Johanna og junior, 
OY8KH, Kåre. (Foto via OZ1EP og OZ7UHF).

CW
TOP TEN: Single opr.:

i . OH6DX 719.610
2. OH2BH 661.408
3. OH1XX 621.356
4. SM3EVR 569.415
5. OH6NU 564.927
6. OZ1LO 531.185
7. OH3YI 525.602
8. OH1IN 385.344
9. SM2DMU 382.580

10. OH8PF 380.936

TOP TEN: M u lti opr.:
1. OH6UM 708.469
2. OH6AC 648.895
3. SLØZG 549.294
4. OH3AG 542.294
5. OH2AA 528.241
6. SK4BX 526.490
7. OH1MA 525.495
8. SM7EXE 520.047
9. OH3EW 471.471

10. SL0 CB 403.689

CW S ingle opr./A llband:
OSO

1. OZ1LO 1378
2. OZ1EE 1086
3. OZ5DL 1138
4. OZ6XT 1015
5. OZ1AIK 831
6. OZ8AE 550
7. OZ4HW 477
8. OZ5MN 491
9. OZ8VL 403

10. OZ1CCB 364
11. OZ9N 333
12. OZ1DFS 350
13. OZ1BII 352
14. OZ7BW 218
15. OZ1VY 265
16. OZ6KS 181
17. OZ1CPQ 172
18. OZ3Q 88
19. OZ5QU 79
20. OZ1EQC 70
21. OZ7XG 55
22. OZ6PI 58
23. OZ5WQ 60
24. OZ8E 59
25. OZ4FF 72
26. OZ6SF 9

Single op r./15 m:
1. OZ3XS 22

Single op r.120 m:
1. OZ8XW 360
2. OZ1BCI 309
3. OZ7YL 266
4. OZ1CTK 203
5. OZ9O I 145

Single opr.140 m:
1. OZ6XR 325

Phone:
TOP TEN: S ingle opr.:

1. OH1IJ 458.625
2. OH6JW 471.988
3. OH1IG 451.022
4. SM3EVR 411.714
5. OH1LW 404.991
6. OH2EE 385.612
7. OZ5KF 358.408
8. SM5BNZ 349.083
9. SM5CSS 334.290

10. SM2DMU 316.848

TOP TEN: M u lti opr.:
1. OH6UM 500.063
2. SLØZG 493.856
3. OH2AA 462.940
4. OH6AC 375.544
5. SK4BX 308.850
6. OHØAL 263.958
7. OH1AA 258.888
8. OH7UE 257.567
9. OH3AM 241.394

10. OH3EW 198.198

Mult. Points
Samlet

score
155 3427 531185
136 2738 372368
125 2720 340000
124 2454 304296
109 2050 223450
113 1334 150742
92 1043 95956
92 1022 94024
85 853 72505
77 832 64064
78 721 56238
73 753 54969
55 773 42515
58 562 32596
34 745 25330
57 384 21888
46 390 17940
34 217 7378
39 151 5889
35 138 4830
29 120 3480
22 144 3168
22 139 3058
20 135 2700
12 197 2364
7 22 154

9 56 504

37 793 29341
37 581 21497
31 660 20460
31 444 13764
26 302 7852

33 679 22407
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Single opr./80 m:
1. OZ1W 272
2. OZ1EEH 66
3. OZ5VT 30
4. OZ5CD 22

M u lti op r./S ing le  TX:
1. OZ5XC 607
2. OZ5EDR 524

G ronland:
S ingle opr./A llband :

1. OX3RA 209

C hecklog: OY7ML.

PHONE Single opr./A llband:
1. OZ5KF 1018
2. OZ5EV 858
3. OZ6RT 674
4. OZ6XR 482
5. OZ1BDD 445
6. OZ3YI 303
7. OZ7O P 233
8. OZ2BM 230
9. OZ8RZ 274

10. OZ1LO 204
11. OZ6PI 207
12. OZ4TT 167
13. OZ4MD 175
14. OZ4HD 147
15. OZ8BZ 151
16. OZ4HW 119
17. OZ4LX/a 91
18. OZ3KE 105
19. OZ9N 101
20. OZ8T 52
21. OZ9O L 80
22. OZ4VW 61
23. OZ9RL 64
24. OZ1CCB 65
25. OZ5QU 41
26. OZ8OP 46
27. OZ5XC 38
28. OZ8SC 40
29. OZ1ZE/p 33
30. OZ1CCM 32
31. OZ6SM 32
32. OZ5DT 24
33. OZ4SJ 29

Single op r./15 m:
1. OZ8EA 156
2. OZ6YO 106
3. OZ3PZ 39
4. OZ8ZB 30

Single opr.120 m:
1. OZ1CTK 126
2. OZ1CCW 50
3. OZ9O I 40
4. OZ1ZG 15
5. OZ6EI 12

Single op r.140 m:
1. OZ5VT 109
2. OZ5CD 114
3. OZ3IR 31

29 548 15892
16 133 2128
12 60 720
12 44 528

117 1358 158886
82 1085 88970

68 577 39236

142 2524 358408
136 2152 292672
134 1599 214266
103 1021 105163
87 952 82824
88 653 57464
91 550 50050
76 504 38304
62 563 34906
58 478 27724
58 446 25868
70 359 25130
62 368 22816
61 310 18910
58 315 18270
50 253 12650
47 193 9071
36 221 7956
35 219 7665
35 134 4690
29 153 4437
33 134 4422
28 137 3836
26 143 3718
31 90 2790
23 102 2346
24 79 1896
20 86 1720
24 69 1656
22 73 1606
20 69 1380
16 50 800
16 41 656

33 385 12705
21 270 5670
20 66 1320
16 69 1104

29 233 6757
21 107 2247
16 81 1296
13 36 468
6 25 150

27 229 6183
27 210 5670
12 62 744

M u lti op r./S ing le  TX:
1. OZ6TW 452
2. OZ5EDR 269
3. OZ7CH 123
4. OZ7SAC 114
5. OZ5DSB 30
6. OZ7YPS 11

Færøerne:
S ingle opr./A llband :

1. OY1A 63

WAE CW 1978
Points

OZ1VY 154.660
OZ6XT 63.145
OZ1EE 16.104
OZ4HW 11.088
OZ7BW 5.520
OZ1BII 3.422
OZ7XG 2.580
OZ3Q 1.664
OZ8E 868
OZ6KS 60

102 968 98736
75 682 51150
46 270 12420
49 238 11662
17 64 1088
7 22 154

31 126 3906

100 1291 129100

QSO QTC Mult.
468 235 220
152 213 173
84 99 88

126 0 88
60 0 92
47 12 58
43 0 60
32 0 52
31 0 28

6 0 10

5Z4CW 209.965 430 427 245

5Z4CW er OZ2E som blev bedste afrikanske station og dermed 
plakettevinder. Til lykke med det.

Fæ llesm arkeds DX-contest 1979.
Den belgiske am atørorganisation UBA indbyder til denne test, 
der har til form ål, at amatører I Fællesmarkedet skal kontakte 
så mange amatører udenfor Fællesmarkedet som m uligt og 
omvendt.

Testen afholdes: CW: Lørdag den 21. april fra 06-24 GMT. 
Phone: Søndag den 22. april fra 06-24 GMT.

C ontestcall: CQ CM på CW og CQ Common Market på 
phone.

Klasser: 1: S ingleoperator alle bånd. 2: S ingleoperator lav 
bånd (80 og 40 m). 3: S ingleoperator høj bånd (20-15-10 m). 4: 
M u ltiopera to r s ing le  TX, kun alle bånd.

Serienum re: RS(T) + QSO-numre fra 001.
Points: For Fællesmarkeds-stationer: QSO med Fællesmar 

kedet =  1 p o in t-Q S O  med s tationer udenfor, i Europa 2 points, 
udenfor Europa 5 points. QSO med eget land giver Ingen 
po in ts, men tæ ller som m ultlp lier.

M ultip lie r: Hvert land på hvert bånd efter DXCC-landslisten. 
QSO med ON4UB giver 1 m u ltip lie r mere på hvert bånd.

Logs: Separate logs fo r hvert bånd og sammentællingsblad 
sendes senest 31. maj til: ON4GO, Michel Le Bon, Chée de 
Wavre 1349, B-1169 Brussels, Belgium. Loggen må checkes for 
dublet-QSO'er, hvis mere end 3 % er dubletter, bliver delta
geren diskvalificeret.

Samlet score: Summen af QSO-polnts m ultip liceret med 
summen af m u ltip lie rs på alle bånd.

D ip lom er: til vinderen i hvert bånd i hver klasse på CW og 
phone. Et trofæ  kan vindes, hvis man bliver den bedste station i 
Fæ llesmarkedet på CW og phone.

M u lti op r./S ing le  TX:
1. OY5J 635

Checklog: OX3ZM.

Vi kan notere en stadig støt fremgang herhjemme både de l
tager- og resultatmæsslgt. Hvis du ønsker en komplet resultat
liste, kan denne fås mod fremsendelse af frankeret svarkuvert 
til OZ1LO (A5-størrelse).
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SW L-regler: 5 po in ts for hver komplet QSO mellem stationer 
i Fæ llesmarkedet og stationer udenfor.

De 9 Fæ llesmarkedslande er: Belgien, Vesttyskland, Italien, 
Danmark, S torbrltan ien, Luxembourg, Irland, Holland og 
Frankrig.

I 1978 blev OZ7YL på CW nr. 3 med 12.246 points og OZ3KE 
ligeledes nr. 3 på phone med 12 points. SWL: OZ-DR 1802 nr. 5 
med 70 points.

PAC C-contest 1979.
afholdes 28. april 10 GMT til 29. april 16 GMT på alle bånd CW 
og phone sam tidig. Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd 
enten CW eller phone.

Frekvenser: Følgende frekvensområder anbefales fortesten: 
CW: 3525-3585, 7010-7040, 14.025-085, 21.040-100, 28.050- 
100. Phone: 3650-3750, 7040-7100, 14.150-300, 21.150-300, 
28.200-700.

Kategorier: Singleoperator, m ultioperator, SWL.
Kodegrupper: RS(T) +  serie-nr. fra 001. PA/PI/PE giver 

RS(T) +  serie-nr. +  provins Indikeret med 2 bogstaver.
Points: Hver QSO med PA/PI/PE stationer giver 1 point.
M u ltip lie r: Hver provins på hvert bånd, max. 5x12 =  60.
Sam let score: Summen af QSO-points på alle bånd m u ltip li

ceres med summen af m ultip llers.
SWL får 1 po in t fo r hver QSO. Loggen må indeholde kode- 

grupperne fo r begge stationer I hver QSO.
Logs: Logblade og sammentælllngsblad sendes til: VERON 

Contestm anager PAØDIN, Schoutstraat 15, Nymegen 6805, Ne- 
therlands, senest 15. jun i 1979.

Schw eiz isk H-26 con test 1979
afholdes 28. april 15 GMT til 29. april 17 GMT på alle bånd CW 
og Phone sam tidig. Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd 
enten CW eller Phone.

Kodegrupper: RS(T) +  serie-nr. fra 001. Schweiziske statio
ner sendes desuden 2 bogstaver, der indikerer deres canton.

Points: Hver QSO tæ ller 3 points. M ultip lier er hver canton.
Sam let score: Summen af QSO-points på alle bånd m u ltip li

ceres med summen af m ultip liers på alle bånd. (Max. 22 m ulti- 
p lie rs pr. bånd).

Logs og sammentæ llingsblad sendes inden 30 dage efter te
sten til USKA tra ffic  Manager HB9MX, K. Blndschedler, 
S trahleggweg 28, CH-8400 W interthur, Swltzerland.

CQ-M con test 1979.
Alle  verdens amatører indbydes til at deltage i denne Interna
tiona le  test, der afholdes i tidsrum m et 12. maj 21 GMT til 13. 
maj 21 GMT på alle HF-bånd, CW og Phone samtidig. Hver 
sta tion må kontaktes 1 gang pr. bånd, enten CW eller phone.

C ontest-ca ll: CQ-M.
Kodegrupper: USSR-statloner sender RS(T) +  oblast nr. Alle 

andre sender RS(T) +  nr. fra 001.
Klasser: Single opr. enkelt bånd, single opr. alle bånd, multi 

opr. alle bånd og SWL.
M u ltip lie r: Hvert land giver 1 m ultip lier på hvert bånd. Der 

anvendes R-150-S landslisten, som er identisk med DXCC- 
landslisten med følgende undtagelser: UA2 og UA9S-T tæ ller 
sammen med Eu. USSR. Følgende er separate lande: Vesttysk 
land og Vestberlin, Nord- og Sydkorea, Nord- og Sydvletnam, 
HR6 Swan Isl., VS9H Kuria Muria Isl., YVØ Corn Isl., UA1 
Nonaya Zemlya, UAØ Ku ril Isl., UAØ New Siberla Isl. Følgende 
lande er ikke på R-150-S Ilsten: KG4, 4X4.

Points : QSO med eget land 0 point, men tæ ller som m ulti
plier, QSO med eget kontinent 1 point, QSO med andre kon
tine n te r 3 points. SWL får 1 po in t fo r den ene stations rapport 
og 3 po in ts fo r 1 kom plet QSO.

Sam let score: Summen af QSO-points på alle bånd m u lti
p liceres med summen af m ultip liers på alle bånd.

Logs: Sendes senest 1. ju li 1979 til CQ-M Contest Committee, 
P. O. Box 88, Moscow, USSR.

X W orld Te lecom m unica tions Day Contest.
Den brasilianske am atørorganisation LABRE indbyder til den
ne test, der afholdes: Phone: lørdag den 12. maj 00-24 GMT. 
CW: lørdag den 19. maj 00-24 GMT.

Bånd: 80-10 m . Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd. 
Klasser: Single opr. alle bånd og m ulti opr. alle bånd. 
Kodegrupper: RS(T) +  ITU-zone nr.
P oints : QSO med eget land 0 point. QSO med anden ITU- 

zone i samme kontinent 3 points. QSO med andre kontinenter 
5 points.

M u ltip lie r: Hver ITU-zone uanset bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd m u ltip li

ceres med summen af ITU-zoner.
Landskam p: Testen betragtes som en landskamp mellem de 

deltagende lande, idet de 5 bedste deltageres samlede po in ts
sum i hvert land afgør landskampen. Det vindende land modta
ger ITU-trofæ et fo r 1 år. Desuden er der m edaljertll de 3 bedste 
I verden og d ip lom er til den bedste I hvert land både på CW og 
phone.

Logs: Separate logs fo r CW og phone og sammentæ llings
blad sendes senest 30. juni til: LABRE, UIT Co-ordination, 
P. O. Box 07-0004, 70000 Brasllla, DF, Brazil.

S idste års danske resultater blev flg.:

CW:
OZ6XR 51.034
OZ8AE 41.472
OZ1EE 25.225
OZ7BW 19.152
OZ1BII 2.460
OZ1LO 2.321
OZ6KS 990

Phone:
OZ3KE 2.016

C ontestka lender:
A pril:
18.-19.: DX Y L t il NA YL Phone (se sidste OZ).
21.-22.: SP DX Phone (se sidste OZ).
21.-22.: Fællesmarkedstest.
28.-29.: PACC.
28.-29.: H-26.

Maj:
12.: ITU Phone.
12.-13.: CQ-M.
19.: ITU CW.
26.-27.: CQ WPX CW.

OZ1LO

O Z -A ktiv lte ts tes t m arts 1979.
CW:
Call Amt Mult. Points Total

1. OZ7GI 12 7 92 644
2. OZ1BII 8 7 86 602
3. OZ5MN 12 7 85 595
4. OZ8VL 2 7 80 560
5. OZ6YJ 13 7 76 532

OZ1EQC 8 7 76 532
7. OZ4DX 14 6 88 528
8. OZ1AIK 14 6 84 504
9. OZ1CCB 14 7 69 483

10. OZ8ND 12 6 68 408
11. OZ6KS 10 . 7 46 322
12. OZ8XO 2 5 46 230
13. OZ8SO 14 5 33 165
14. OZ4QX 1 7 22 154
15. OZ2KI 12 5 21 105
M anglende logs: Ingen.
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Fone:
Call Amt Mult. Points Total

1. OZ1AIK 14 10 158 1580
2. OZ7GI 12 10 147 1470
3. OZ7XC 12 10 146 1460
4. OZ1ACZ 14 10 134 1340
5. OZ1XV 4 9 148 1332
6. OZ1CCB 14 9 132 1188
7. OZ8ND 12 9 126 1134

OZ6ARC 8 • 9 126 1134
9. OZ3YE 4 9 122 1098

10. OZ8IE 6 9 116 1044
11. OZ4QX 1 9 v 110 990
12. OZ2KI 12 8 119 952
13. OZ9JV 6 9 104 936
14. OZ6WX 9 8 108 864
15. OZ1AYY 5 8 59 708
16. OZ4HAM 6 8 86 688
17. OZ7SAC 12 7 84 588
18. LA0 BT LA 3 20 60
M anglende logs: 6. QRP-deltagelse: OZ1AYY. Klubstationer: 
OZ6ARC, OZ4HAM, OZ7SAC.
Lytteram atorer:
Call Område Points
1. OZ-DR 844 Fone + CW 250
2. OZ-DR 2026 Fone 195
3. OZ-DR 1815 Fone + CW 192
4. OZ-DR 1681 Fone 159
5. OZ-DR 2035 Fone 124

Til reglerne I januar-num m eret skal tilføjes, at der også gives 
d ip lom er til de ltagerne fra de øvrige nordiske lande -  dog vil 
an ta lle t af d ip lom er afhænge af deltagelsen.

Logs m odtages med glæde på adressen: OZ6KS, Erik Jacob
sen, Postboks 306, 8700 Horsens. Og husk, at logs også kan 
kom m e til at veje over 20 gram! Vy 73 de OZ6KS

FINÆTS
3207

SENO-Finæ ts 3207 er et moderne og meget renligt ætse
m iddel, der kan bruges I køkkenet uden vrøvl med XYL. -  
Stæ nk og spild aftørres let, og der sættes ikke grimme 
mæ rker I den rustfrie  stålvask som f.eks. ved jernklorid.

SENO-Finæ ts 3207 klumper Ikke, opløses let og udkrystal
liserer ikke selv ved 0° C, som f. eks. Ammonlumpersulfat.

SENO-Finæ ts 3207 er tillige  økonom isk i brug Idet der max. 
skal bruges 240 g pr. liter vand. Bedste arbejdstemperatur 
fo r æ tsebadet er 45-50° C, og opvarmning kan foretages 
med en akvarlevarmer af passende størrelse. Ætsehastig- 
heden kan forøges ved bevægelse i væsken ved at lade alm. 
lu ft boble igennem f. eks. fra en lille  pumpe. Ligger p rin t
pladen vandret i ætsebadet, skal kobbersiden vende opad. 
Æ tsningen er meget ensartet, og der udskilles ikke skade
lige lu fta rter etc. som ved de stærke syrebade. 
SENO-Finæts er også meget velegnet til brug I ætsemaski- 
ner og anvendes mere og mere af professionelle med stor 
tilfredshed.

SENO-Finæ ts 3207 leveres I flg. pakninger:
240 g (1 I) m. dansk anvisning ........ best. nr. 3207 sb
1,2 kg (5 I) i plastpose m. lukkekl. . . .  best. nr. 3207V201
-  der findes også sække med 25 kg til prof. brug.
Forlang SENO -produkter hos d in sæ dvanlige leverandør. 
Kontakt os fo r tekniske oplysninger/næ rm este forhandler. 
Generalagent fo r Skandinavien.

A l  I T D O M i r ^  K ap leve j29,2830Virum  
L M  U  I  n i / W I V s  Telefon (02) 85 52 74

AR-240 400 KANALER!
AR-240 2 meter portabel lommetransceiver fra A.O.R. kommer 
i s lutn ingen af maj. AR-240 er en helt fantastisk lommestation 
fo r 2 meter FM med følgende fantastiske data: 
Frekvensområde: 144-146 MHz i 5 kHz step-4 0 0  kanaler, Sim
plex, Repeater + 600 kHz eller repeater -¡- 600 kHz.
3-dæks rulleomskifter, 0/5 kHz omskifter og 3-stillings repea- 
terom skifter.
Sender output: 1,5 W.
Harmonies: h- 60 dB.
Spurious: h- 60 dB.

Modtager følsomhed: 0,3 uV/20 dB!
Selektivitet: 80 dB ved 30 kHz!
Interm odulation: 60 dB.
LF udgangseffekt: 0,5 W.
Mål: 4x6 ,2x16 ,5  cm!

Leveres med NiCad akkumulatorer, Iaderfor220 V, ind
bygget toneopkald til 1750 Hz og indbygget antenne.
Stik for udvendig antenne og højttaler.
Pris incl. ovennæ vnte og incl. moms k f .  2 . 1 9 5 , -

NO R AD  Lonslrup--------  08-96 01 88I 1 V / I  m i /  9800 H jø rr ing
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Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, 
Postbox 213, 5100 Odense C.
T it. (09) 12 34 29.

In fo rm ation .
Jeg har nu fået inform ationerne over »Bromsgrove Silver Ju- 
bilee Award«, det stammer fra 1977, hvor flere engelske sta
tion er brugte GE preflxet I anledning af dronning Elisabeth's25 
års jub ilæ um , der skal kun bruges loguddrag, kontakterne til dl 
p lom et skal være mellem den 4. og 12. juni 1977. Hvis de, der 
har skrevet og spurgt om betingelserne fo r dette diplom, øn
sker nærmere oplysninger, da skriv med SASE til mig.

A p ril 1978 side 198:
YDXC (The Yokohama DX Club Award) -  Japan
DBDX -  Brasilien
Sydkors-D lp lom et -  Australien
10x10 Award -  Canada
Helvetica XXII -  Schweiz
Northern Sea Award -  Tyskland
WEM Award -  Holland
R-150-R -  Rusland

W AZ 5 bånd.
Dette d ip lom  blev om talt i OZ sidste måned, jeg har nu fået brev 
fra  Leo Haijsman, W4KA, hvori jeg har fået oplyst prisen på d i
p lom et og betingelserne ved ansøgning af samme. Prisen er 3 
U S-dollar og QSL skal medfølge ansøgningen, til det a lm inde
lige WAZ dip lom  kontro lle rer jeg som bekendt QSL-kortene. 
Hvis du Ikke vil søge gennem EDR, men selv sende ansøgnin
gen er adressen følgende: Leo Haijsman, W4KA, 1044 
Southeast 43 Street, Cape Oral, Florida 33904 USA.

Maj 1978 s ide 259:
H .E .C .-H o lla n d
Listeners Century C lub -  Holland
GPCW Award -  Brasilien
Baleric Island Award -  Spanien
EU-DX dip lom  -  Tyskland
W orked All Malaysian Award -  Malaysia
9H1 -  Malta
TMA (Two Modes Award) -  Tyskland

B rüsse l M illenn ium  Award.
I an ledning af Brüssels 1000 års jubilæ um bliver der udstedt et 
dip lom , de stationer, man skal kontakte bruger preflxerne 
O S 1/4 /5 /6 /7  e ller 8. Alle bånd fra 3,5 til 29,7 MHz benyttes.

På HF skal man have m indst 10 kontakter på to  forskellige 
bånd (f. eks. 5 på hver eller 4 og 6). På UHF eller VHF forlanges 
15 kontakter og repeatere må ikke benyttes. De samme regler 
gæ lder fo r SWL-amatører. Brugen af OS preflxet løber fra 1. 
januar 1979 til 31. december 1979. Der skal ikke sendes QSL- 
kort, udskrift af loggen er nok. Prisen fo r d iplom et er 3 IRC. An
søgningen stiles senest 15. februar 1980 til: M illennium Award, 
P. O. Box 1000 B-1040, Brüssel, Belgium.

D ip lom oversig t.
Her kom m er en oversigt over d ip lom info rm ationer givet i 1978, 
og så varer det et år Inden der kommer en igen.

Januar 1978 side 34:
R-100-0 Rusland
R-10-R -  Rusland
R15-R -  Rusland
Cosmos-Award -  Rusland
AAA (All A frica Award) South Africa

Februar 1978 side 83 og 84:
G ronlands-d ip lom  -  Danmark 
O scar-d ip lom et -  USA
WGCL (Worked German Large Cities) -  Tyskland 
W GCL/VHF (W orked German Large Cities on VHF) -  Tyskland 
DTA -  Frankrig
ATV-D (D iplom der AGAF) -  Tyskland 
Rønnes 650 års jubllæ um sdip lom  -  Danmark

M arts 1978 side 140 og 141:
Jerusalem Award -  Israel 
WATVS dip lom  -  Tyskland 
All Countries in Zone 15 -  Polen 
ZMT dip lom  -  Czechoslovakia 
ZMT-24 -  Czechoslovakia 
P-ZM T-24 -  Czechoslovakia 
Zone 29 Award -  Australien 
M arienburg-D ip lom  -  Tyskland

Jun i 1978 side 314 og 315:
Nye p re f ix e r -  Brasilien 
H ellendoorn d ip lom et -  Holland 
Anda lic ia Award -  Spanien 
DDFM and DDFM/VHF -  Frankrig 
CDM Award -  Italien

A ugust 1978 side 413:
Ju li 1978 side 359 og 362:
Oversigt over russiske Oblaster

August 1978 side 413:
DXLCA (DX:Listener Century Award) -  England 
Prince Edward Island -  Canada 
WAA (Worked All America) -  Brasilien 
HAC (Heard All Continents) -  Japan

September 1978 side 470:
Flere russiske Oblaster
WIYL (Worked Italien Young Ladies) -  Italien
W orked 21st Meridian -  Polen
DARC-AFC:Diplom -  Tyskland
XAC-Diplom -  Japan
AC-15-Z (All Zone 15 Award) -  Polen
DVSK (Dlplome de la V ille Spatiale Kourou) Fransk Guyane

O ktober 1978 side 529 og 530:
DXCC -  USA i
WAS -  USA '
WAZ -  USA

Novem ber 1978 side 595:
Hvad de forske llige forkorte lser betyder 
Budapest Award -  Ungarn

Decem ber 1978 side 650:
Brug af GCR liste 
WAC -  USA 
5BDXCC -  USA
G.S.A. (Gold Sardin ia Award) -  Italien.
W PX-Zone 15 (W orked prefix Zone 15) -  Østrig
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Nyt »Region 1 Award«.
Fra 1. januar 1979 er der nye regler to r »Region 1 Award«, det 
kan nu fås I 3 klasser, og prisen er stadig den samme 8 IRC. Di
p lom et kan også erhverves af SWL amatører. For opnåelse af 
d ip lom et skal man kontakte:
Klasse 1: A lle medlemslande.
Klasse 2: 35 medlemslande.
Klasse 3: 20 medlemslande.
af de efterfø lgende lande beliggende i Region 1:
A lgeria (7X)-A u s tr ia  (OE) — Bah rein (A9-MP4B) -  Belgium (ON)
-  Botswana (A2-ZS9) -  Bu Igarla (LZ) -  Cyprus (5B4-ZC4) -  Cze
choslovakia (OK) -  Denmark (OZ) -  F.R. of Germany (DL m .f l. ) -  
German D.R. (DM-DT) -  G ibraltar (ZB2) -  Faeroes (OY) -  Fin
land (OH) -  France (F) — Ghana (9G 1-ZB1)-G reece (S V )- Hun
gary (HA-HG) -  Iceland (TF) -  Israel (4X4-4Z4) -  Italy (I) -  Ivory 
Coast (TU-FF4) -  Kenya (5Z4-VQ4) -  Lebanon (5A) -  Liberia 
(EL-5L) -  Luxem bourg (LX) -  Malta (9H1) -  Mauritius (3B8- 
VQ8) -  Monaco (3A) -  Netherlands (PA m. fl.) -  Nigeria (5N2- 
Z D 2 )- Norway (L A )-P o la n d  (SP)-  Rhodesia (Z E )-Jordan (JY)
-  Romania (YO) -  S. A frica (ZS) -  Spain (EA) -  Sweden (SM) -  
Sw itzerland (H B )-U n ited  Kingdom (G )-U SSR  (U A )-Y ugos la 
via (YU) -  Zambia (9J-VQ2) -  Qatar (A7-MP4Q).

D ip lom et kan søges gennem EDR, eller direkte hos: C. R. 
Emary, G5GH, RSGB HF Awards Manager, Westbury End, Fin- 
mere, Buckingham, Bucks, England.

Antennemaster
10-105 m

Med varierende topbelastninger.

Forende kvalitet og producent. 
Hurtig levering. -  Lave priser.

Monteres med rotorbeslag og 
vippebeslag efter ønske -  samt 
special topror.

T ilbud uden forbindende, også 
på levering og montering.

Katalog kan rekvireres.

Stålvarefabrik ^
Sm edevej 2 - 6900 Skjern 

Tlf. (07) 35 10 66

Tekniske data for CW filte r MD 503.
Resonansfrekvens: 800 Hz. 
Båndbredde: ca. 300 Hz. 
Forstærkning: 0 dB (1 gang). 
Indgangsimpedans: 40 kohm. 
Udgangsimpedans: 200 ohm.

Forsyningsspænding: 13,8 V. 
S trøm forbrug: 3 mA.
Max. indgangsspænding: 3 V RMS. 
Mål: længde 100 mm, bredde 39 mm. 
Pris .....................................  kr. 82,00

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

Mandag lukket.
Tirsdag til fredag 15,00-17,30. 
Lordag 10,00-13,00.
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Redaktion: OZ7RQ. Benny Christensen. 
Plumpvadvej, Galstho. 7200 Grindsted. DXnyt

Denne gang fø rs ten  lykønskning til bladet med 50 års jubilæ et, 
men ellers straks videre til:
B åndrapporten.
Der har været mange aktiviteter af kortere varighed som det 
ikke har været m u lig t at informere om tid lig t nok her I DX-nyt, 
så det kan kun anbefales med den jævnlige tu r henover bån
dene.
FR7ZL/T, Trom elin, blev, trods ryg terom  udsættelse, alligevel 
QRV i februar-m arts. QSL via N4NX.
D68AD, som gik QRT I februar, da licensen blev inddraget, ven
der hjem til England I denne måned. Hans call der er G3RWU. 
KP4AM/D, Desecheo, var aktiv en periode først i marts. Det 
ventes, at aktivite ten derfra denne gang godkendes som nyt 
land til DXCC.
A6, United Arab Emirates, der rapporteres om flere stationer, 
som igen er aktive, bl. a. A6XB 1421919Z og A6XJA 28480 10Z. 
HV2VO, Vatican, er en ny stn QRV dernede fra. Det er ex- 
LU9LAZ, men af og til også andre operatører på stationen. Rap
porteret 14225 22Z.
S2BTF, Bangladesh, har ofte været på 14275 18-19Z.
T2T, Tuvalu, nu QRV 10^10 m CW og SSB.
TT8, Chad, F6FFQ/TT8 vil være QRV derfra det meste af året. 
Han findes ofte om kring 14105 16-20Z.
VP8SO, S. Orkney, er QRV daglig om kring 14275 19-23Z. 
4S7EA, Sri Lanka, er QRV tirsdage, torsdage og søndage 14247 
fra 2330Z.
XT2AV er QRV 20 og 15 m SSB, men er også en enkelt gang hørt 
på 20 m CW. Rapporteret 14220 20Z.
5V7HM, Togo, rapporteret 14287 23Z.
SV9, Crete, der er 4 licenserede på øen, heraf høres SV9JI og 
SV9KI jæ vn ligt på 20 m SSB. SV9er det nye prefix for Crete. 
J28GD, rapporteret ofte 21035 omkring 07Z.
CT2QN, 21110 24Z. QSL via W2KF.
D4CBS, Cape Verdi, rapporteret på 80 m, 3790 2155Z. Han er 
iøvrlg t meget aktiv alle bånd.

D X -ped itioner m. v.
VR6BJ, P ltcairn Isl., med KØBJ m. fl. ventes at være QRV 19. til 
23. april. Aktivitet på alle bånd CW og SSB.
YVØAA, Aves Isl., de seneste datoer siger 28. april til 1. maj. Fre
kvenserne bliver, CW: 25 kHz fra båndgrænserne. SSB: 3795, 
7085, 14195, 21245, 21295, 28495 og 28595. Man annoncerer 
hvilken frekvens man lytter på, da man fortrinsvis vil køre split. 
Man vil køre med 3 stationer samtidigt.
UA1, Franz Josef Land, skulle være QRV nu.
ZK1 Hl, Cook Isl., ZL1ADI og ZL1 AMO planlæ ggeren 2 ugers ak
tiv ite t derfra i m idten af maj.
A frika. K4YT, stadig QRV fra forskellige steder i Afrika. Aktivitet 
på 10,15 og 20 m, ofte i A frlka-net på 21280.

Nye preflxer.
J6, er nyt prefix fo r St. Lucia, det tid ligere VP2L, som blev uaf
hæ ngig t i februar.
OS, er et nyt prefix, taget i brug i Belgien.
SV, Grækenland, her har man nu Inddelt landet i områder med 
prefixer fra SV1 til SV9.
SV1 Athen.
SV2 Macedonla & Thessaly.
SV3 Peloponnesus.
SV4 Central Grækenland.
SV5 Dodecanese.
SV6 Epirus.
SV7 Thrace.
SV8 Aegean Isl.
SV9 Crete.
SVØ Gæstelicenser.

160 m.
Der rapporteres nu om SP-stationer på 160 m båndet. Det har 
ikke tid lige re  været tilladt.

Pirater.
Blandt de seneste der er hørt på båndene er:
W 7BCC/BY, der har været på 20 m CW.
3V8ND, på 15 og 10 m CW og SSB.
G3RCA og G3KTJ/GJ, GU eller GD er alle pirater.

QSL in fo rm ation.
C6ABU via WØAIF.
FW8AC via F6BWX.
HV2VO via IØGPY.
J3AAC via W2BJI.
KP4AM/D via W6WX.
LU3ZY via LU2CN.
OK1AWZ/ST2 via DJ9ZB.
STØHF via G4GFI.
T2T via W5RBO.
VKØPK via VK30T.
VP2DAY via WA4DWN.
VP8SO via G3KTJ.
VR2AH via WB4PRU.
VR6TC via W6HS.
VQ9MR via N5GU.
W B4AAA/KH7 via W5RU.
XT2AV via VE2ATS.
YVØAA via Box 2285, Caracas, Venezuela.
ZF2CL via DK7PZ.
1S1DX via VK2BJL.
3V8BZ via DL1HH.
4S7EA via WB90QU.
5V7HM via DF5FD.
7P8BG via VE3EUP.
7Z2AP via I8YCP.
9X50M  via DK3MO.
9X5AB via ON8RA.

Denne gang tnx til OZ1DDJ, OZ1 LO, OZ6MI og OZ7IS. Håber at 
se mange rapporter, fotos, kommentarer m, v. i denne måned. 
Du kan sagtens nå det endnu pr. brev el ler tlf. (05) 33 73 22.

OZ7RO.

DL1QT ved sin station. (Foto via OZ6MI).
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Generald irektoratet for April 1979
Post- og telegrafvæ senet Solplettal: 131

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

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:

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

Rockwell’s »personel computer«

Velegnet til udvikling, undervisning og selvstudium .

AIM 65 er i s tandardudgaven udstyre t med:

•  54 tas te rs  keyboard  (7 0  te g n ) og alfanum erisk 
p r in te r/d isp la y  på 20 karakterer.

•  in te rface  til 2 aim. kasse ttebåndopt. 
og TTY. 161/0  lin ie r og 5 timere.

•  1 e lle r 4K byte  R A M -udbygbar til 64K.
•  8K byte  s to r m on ito r bla. med 

m in iassem b le r/d isassem b le r og et 
om fattende debug program: b reak 
points, sing le  step.inst. tra ce  osv.

•  R 6502 CPU - 1 wsec cyc lustld , 13 
adresserlngsm åder options: TW O-PASS assem bler 
Leveres i ROM desuden powersupply,
kabinet, EPROM -programmer med 8K byte RAM.

PRIS ( s o m  f o t o )  kr. 3355,“ i n c l . m o m s .

Representative in 
Scandinavia fo r

TINDBJERGVEJ 16*8600  SILKEBORG Rockwell 
International

06-83 60 08 — 06-83 60 88 M IC R O E LE C T R O N IC  D E V IC E  D IV IS IO N

* AIM 65*
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VHF UHFR edaktion: O Z9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvæ nget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

A ktiv ite ts te s ten
Martstesten gav følgende placeringer.

SSB afdeling:
1. OZ5DD 141 QSO 863 points
2. OZ1CTC 100 QSO 567 points
3. OZ1DPR 76 QSO 485 points
4. OZ2WI 84 QSO 378 points
5. OZ8QD 58 QSO 293 points
6. OZ1AIE 64 QSO 265 points
7. OZ7OMR 70 QSO 264 points
8. OZ3ZW 54 QSO 260 points
9. OZ5WK 52 QSO 246 points

10. OZ8RY/a 50 QSO 245 points
11. OZ6XR 35 QSO 233 points
12. OZ1BCY 51 QSO 229 points
13. OZ1EKI 47 QSO 218 points
14. OZ6ZW 40 QSO 216 points
15. OZ9NN 46 QSO 209 points
16. OZ1UN 39 QSO 207 points
17. OZ4VM 47 QSO 205 points
18. OZ1EXZ 47 QSO 196 points
19. OZ7IS 50 QSO 181 points
20. OZ7UO 43 QSO 176 points
21. OZ4MM 40 QSO 165 points
22. OZ8T 35 QSO 165 points
23. OZ1OHR 38 QSO 162 points
24. OZ1BEF 31 QSO 153 points
25. OZ1CJF 44 QSO 148 points

26. OZ1DQN 33 QSO 139 points
27. OZ1EUT 41 QSO 131 points
28. OZ6HY 27 QSO 125 points
29. OZ6YJ/a 25 QSO 117 points
30. OZ6CE 22 QSO 103 points
31. OZ3NH 22 QSO 97 points
32. OZ1BKY 21 QSO 97 points
33. OZ4NE 25 QSO 92 points
34. OZ9SW 17 QSO 79 points
35. OZ1DCL 19 QSO 75 points
36. OZ1AEE 16 QSO 72 points
37. OZ1QQ 19 QSO 63 points
38. OZ1DCN 18 QSO 58 points
39. OZ1BGL 15 QSO 52 points
40. OZ4HAM 8 QSO 36 points
41. OZ5DI 11 QSO 24 points
42. OZ1AGO 5 QSO 13 points

FM afdeling:
1. OZ1DVI 49 QSO 147 points
2. OZ1BCC 44 QSO 145 points
3. OZ6HR 52 QSO 123 points
4. OZ1AXJ 39 QSO 117 points
5. OZ1ASP 22 QSO 51 points

UHF-SHF a fde ling:
1. OZ7IS 18-5 QSO 130 points
2. OZ7LX 24-0 QSO 111 points
3. OZ9SW 12-1 QSO 94 points
4. OZ3ZW 14-0 QSO 59 points
5. OZ3A 9-1 QSO 54 points
6. OZ2OE 8-1 QSO 49 points
7. OZ7UO 12-0 QSO 42 points

C ontest-besvæ rligheder
OZ6CE beretter følgende:
T irsdag den 6. marts var der aktivitetstest fo r nogle af os. Vi 
havde længe arbejdet med sagen, og alt skulle være i den skøn
neste orden.

Vores firm a (en te le fonfabrik I Horsens) havde udlånt en ITT 
STR65 marine radio til os, og OZ1AKR blev udlånt til at få den til 
at køre på 2 m. Efter et par dage med »Influenza« var den også 
køreklar. OZ1QZ skulle køre FM test med denne maskine fra 
OZ6HR's lokaler I Horsens.

S tarten var svær, da OZ4EV, Orla ved et tilfæ lde havde »sat 
sig på tasten« og 145,500 MHz var lukket. Jeg forsøgte at tele
fonere til Orla, man hans telefon var defekt. Vi udsendte »SOS« 
i M id tjy lland og otte i Århusområdet ville nu telefonere til 
OZ4EV. Efter gode råd fra Jydsk Telefon kom jeg i kontakt med 
Orla og alt var I orden.

Nu var det min tu r på SSB. 1. Min antennerotor var defekt. 2. 
Min 13,8 Volt til PA gav kun 2 Amp. 3. Mit reservebatteri var af- 
laddet af sneen. 5. Mine startkabler var fo r korte til at nå fra 
XYL s vogn og til PA trin . 6. Nu leder man efter ØL. 7. Man op
g iver og kører »barfodet«. 8. Telefonen ringer, og en mand fra 
e lvæ rket mente, at jeg skulle besøge ham, fo r han var på anta
bus og havde 4 Tuborg.

God test og på genhør de OZ6CE, Carl.

Testindbydelse.
SSA’s Nordiske VHF-UHF test 1979.

Tidspunkt: VHF 5. maj kl. 1600 GMT-6. maj kl. 1600 GMT -  
UHF 5. maj kl. 1600 GMT-6. maj kl. 1600 GMT.

Frekvenser: VHF 144 MHz og UHF 432, 1296 MHz.
Klasser: Single og m ultl operator.
Regler: Respektive landes licensbestemmelser. Reg. I bånd

planen skal overholdes. Aktive repeatere og translatorer må 
Ikke anvendes.

Testkoder: RST +  QSO nummer begyndende med 001 + QTH 
locator.

P ointsberegning : VHF = 1 po in t pr. km. UHF = 1 points pr. 
km. på 432 MHz 3 po in ts pr. km. på 1296 MHz.
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Logs: Der anvendes contestlogs med følgende kolonner: 
Dato, tid , modstation, sendt og modtaget kode, frekvensbånd, 
po in ts  og en tom kolonne. Det skal tyde lig t fremgå af loggen 
om det er VHF eller UHF, samt om det er single eller multi 
operatør.

Loggen sendes til: Lars Gustavson, SM0DRV, Gransånger- 
vågen 7, S-161 40 Bromma, Sverige. Poststemplet senest 31. 
maj 1979. Diplom til de bedst placerede.

De »udenbys« QTH-locator top lis ter.
S tillingen i den Europæiske QTH-locator topliste, som den o f
fen tliggø res i det nyeste nummer af DUBUS-information, var 
pr. 1-1-79 følgende.
På 144 Mhz: 

Nr. og call
. . . Best DX (ODX in km . . . 

QTH wkd Tropo Aurora MS Es
1. SM7AED GQ 320 1522 1600 2274 2186
2. SM7FJE GQ 300 1548 1600 2165 1761
3. DL7QY GM 293 1402 1751 2353 1845
4. DK6ASA FM 273 1280 1385 2510 1930
5. DM2BYE HM 265 1553 1551 2293 1828

9. OZ6OL FP 239 1800 1700 _ 1800
20. OZ8SL GP 215 1476 1305 - 2188
49. OZ1O F EQ 173 - - - -

90. OZ3GW FQ 146 1340 960 - 1650

På 432 MHz ser stillingen således ud:
1. SK6AB FR 121 1400 710 1030
2. DC1XC FN 113 1375 845 -

3. DL7QY GM 105 1195 843 -

4. G3LQR AM 100 1343 873 -

5. SM7BAE GP 95 1220 850 -

14. OZ7IS GP 81 1182 660 _

39. OZ7LX FP 59 950 - -

43. OZ3GW FQ 56 1090 620 -

På top lis te rne  fo r de højere bånd, findes ingen OZ stationer op
taget, men på 1296 MHz er G3LQR nr. 1 med 49 felter, på 2304 
fo re r OK1KIR/p med 15 felter. DC9CSA har kort 1 fe lt på 5760 
MHz og IW4AKY har kørt 9 på 10368 MHz!

Rent undtagelsesvis kan det nok også være interessant at 
kigge på s tillingen i vore nabolande (LA og SM), som den så ud 
pr. 1. januar 1979.

På 144 MHz: 
1. LA2PT FT 212 1438 1660 2020 2427
2. LA9DL FT 136 1345 1335 - -

3. LA6HL CS 134 1293 1400 - . -

FT 119 1250 1272 - -

5. LA8SJ GU 95 437 1517 - -

1. SM7AED GQ 320 1520 1600 2280 2190
2. SM7FJE GQ 286 1520 1550 2160 1760
3. SM7WT GP 260 1590 1680 1930 2180
4. SMOFFS JT 244 1820 1580 2030 2190
5. SM4AXY HT 238 1710 1760 1880 1960

Og således var stillingen på 432 
1. LA9DL FT 32

MHz:
510 809

2. LA60U DS 27 1240 - _ -

3. LA2PT FT 25 800 696 _ _

4. LA6HL CS 22 985 - - -

5. LA9T FT 14 1040 - - -

1. SM7BAE GP 105 1220 850 _ _

2. SK6AB FR 103 1400 710 1030
3. SMODFP IT 81 1410 830 - -

4. SM6FYU GQ 78 1230 350 - -

5. SM5DWC IT 77 1400 810 - _

På de højere bånd har nordmændene ingen notering, men I 
Sverige er SM6ESG i GR på førstepladsen, med 32 felter og 
ODX på 980 km, på 1296 MHz, og på 2304 MHz er han nr. 1 med
4 fe lte r og ODX på 520 km. På 10368 MHz har SM5DWC kørt 4 
fe lter, ODX = 60 km!

Der er Ind imellem en del forskel på tallene, for den samme 
station, på de forske llige lister. Dette beror nok på den forskel
lige betydning den enkelte am ator tillæ gger listerne, og der
med a jourføringen af disse, men et står klart: Adskillige OZ 
am atører burde snarest få korrigeret noteringen på den Euro
pæ iske liste. Dette kan ske ved at fremsende oplysningerne til 
DL7SD, Gunter Deutschmann, Schwebelstr. 6, D-1000 Berlin 
49, e lle r VHF/UHF redaktionen.

Oplysningerne var hentet fra DUBUS-information, QTC og 
Amatør-Radio.

OZ7IS

M UF’en stiger.
På grund af den kra ftig t forøgede solaktivitet Indenfor det s id
ste års tid , har MUF'en bevæget sig et godt stykke ind i VHF- 
om rådet (MUF: Maximum usable frequency). På strækningen 
over Nordatlanten har den i lange perioder været større end 40 
MHz. Stationer i det østlige og sydøstlige USA rapporterer såle
des om hyppig modtagelse af engelske, Irske og franske TV- 
statloners lydkanal (henholdsvis 41,25 og 41,5 MHz).

MUF'en har flere gange været større end 50 MHz på denne 
stræ kning, og flere 50 MHz-28 MHz krydsbånds-QSO'er mel
lem nordam erikanske og europæiske stationer har fundet sted 
i de første maneder af 1979. Således har WB2RLK/VE1 I Brld- 
gewater, Nova Scotia kørt bl. a. DK1PZ, DJ2RE og SM6PU. 
Også mellem Sydafrika (ZS), der så vidt vides er det eneste land 
I Region I, der har tilladelse til at køre 50 MHz, er der lavet flere 
50 MHz-28 MHz krydsbåndsforblndelser. ZS6LN kørte den 
3.3.79 bl. a. HB9QQ, DK1PZ, SV1DH, SV1AB, DJ2RE, G3COJ, 
9H1CD, 9H1BTog VE3KK.

Undertegnede har, ansporet af disse resultater, byggeten 50 
MHz-converter, og lytter jæ vnligt efter signaler, men indtil v i
dere er kun hørt F-lags-reflekterede TV-slgnaler fra Rusland på 
49,75 MHz.

Der er fo r øvrigt mange 50 MHz beacons i gang rundt om 
kring I verden. Også I Region I findes nogle stykker med spe- 
cialtlIladelse fra velvillige telemyndigheders side.

Nedenstående liste rummer de af undertegnede kendte bea
cons i Region I, samt et par stykker fra den anden side af »dam
men«. Foruden disse findes der et s tort antal i Stlllehavsområ-
det.

Call QRG QTH Mode Time GMT
ZS6LN 50,035 MHz Pletersburg A1 1200-1600
ZS6PW 50,029 MHz Pretoria A1 24 h
ZS6VHF 50,050 MHz ? ? ?
5B4CY 50,500 MHz Cypern F1 24h
ZB2VHF 50,040 MHz Gibraltar ? 24h?
FX3VHF 50,100 MHz ?, Frankrig F1 ?
VE1SIX 50,088 MHz New Brunswick? ?
WA6JRA 50,091 MHz Los Angeles ? ?
TI2NA 50,080 MHz Costa Rica ? ?

OZ8SL

Ny d is tanceverdensreko rd  på 144 MHz.
Den 16. februar 1979 mellem kl. 1806 og 1830 GMTsatte SV1AB 
(Athen) og ZS6DN (Pretorla) ny d istancerekord på 144 MHz ved 
at gennem føre 2-vejs QSO. Afstanden mellem de to stationer 
angives af SV1AB til at være 7127km. 3 dage forinden, den 13. 
februar, havde SV1DH og ZS6DN sat rekord ved at gennemføre 
en lignende QSO, men da SV1AB bor 10 km nordligere end 
SV1DH, blev denne rekord altså ikke ret gammel. Disse fanta
stiske forb inde lser er resultatet af ca. 1 års daglige forsøg med 
transæ kvatoria l udbredelse (TE) mellem stationer I M iddel
havsområdet og det sydlige Afrika. De daglige skeds fortsæ t
ter, og man forsøger selvfølgelig at forbedre rekorden. Det v i
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des, at ZS5TR i Durban, ca. 500 km syd fo r Pretoria, deltager i 
forsøgene. På den nordlige fron t har HB9QQ længe været aktiv 
deltager.

I en artikel i december-numm eret af det engelske am atørtids
sk rift »Radio Comm unication« skriver DJ3KR, at denne speci
elle udbredelsesform  teoretisk skulle kunne befordre fo rb in 
de lser mellem stationer, der ligger op til 10.000 km fra hinan
den, under forudsæ tning af at stationerne befinder sig sym
m etrisk om den geomagnetiske  ækvator. Da jordens geomag- 
netiske æ kvator fo r Afrikas vedkommende, befinder sig 5-10° 
nord fo r den geografiske ækvator, betyder dette, at QSO skulle 
være m ulig mellem en station i Europa med QTH mellem 50° og 
55° no rd lig  bredde, og en station I det allersydllgste Afrika (f. 
eks. Cape Town). Hvem laver den første 2 meter forbindelse 
mellem OZ og ZS?

Undertegnede havde fo røvrig t den oplevelse, at høre bånd
optagelser af ZS6DN's 2 meter beacon-signal modtaget og op
taget i Athen af SV1DH og SV1AB den 10. marts 1979. Optagel
serne blev afsp ille t på 10 meter TE-nettet, der kører hver dag fra 
kl. 1455 GMT på ca. 28,335 MHz. Signalerne var ret kraftige og 
lød næsten til forveksling som aurorasignaler. En ejendomme
lighed ved netop denne dags signaler, var en udpræget fre- 
kvensæ ndrlng, der f ik  signalerne til ligefrem at drive frem og 
tilbage i frekvens. Frekvensændringerne blev rapporteret af 
både SV1AB og SV1DH. SV1AB rapporterede iøvrigt, at modta
gelsen af signalerne var kra ftlgst ved benyttelse af lodret an
tennepolarisa tion. Det formodes at ZS6DN benyttede vandret 
po larisation.

I tilkny tn ing  til det foranstående, kan det oplyses, at følgende 
beacons er ¡gang fra det sydlige Afrika. Informationerne er 
hentet dels fra »DUBUS4/78« dels fra TE-nettet på 10 meter.

Call QRG QTH Mode Time GMT
ZE2JV 144,160 MHz Salisbury F1 0000-2400
ZS6LN 144,115 MHz Pietersburg A1 1200-1600
ZS6DN 144,130 MHz Pretoria A1 0600-0900

1500-1930
ZS5TR 144,100 MHz Durban ? ?

OZ8SL

De danske VHF/UHF/SHF d istancerekorder.
Som resultat af længere tids undersøgelser af de danske d i
stancerekorder, er her de formodede rekorder, idet nogle af 
op lysn ingerne er ukomplette og andre delvis ukorrekte, hoved
sageligt på grund af manglende meddelsomhed fra de aktives 
side! Men da rekorder er til fo r at blive overgået, vil dette pro
blem autom atisk løse sig med tiden.

144 MHz Trop. OZ1OF-EA1 AB 14-12-71 1750 km
144 MHz Auro. OZ1OF-RA1ACA 04-01-77 1302 km
144 MHz Es OZ3GW-9H1BT 10-07-78 2338 km
144 MHz MS OZ1OF-GM3YOR/TF 06-08-77 1598 km
144 MHz MB OZ6OL-W6PQ(?) ??-??-?? ca.9200 km
432 MHz Trop. OZ1OF-UA3LB0 09-10-78 1419 km
432 MHz Auro. OZ7IS-OH3TH 10-03-79 928 km
432 MHz MB OZ9CR-ZE5JJ 27-05-77 ca.8500 km

1296 MHz Trop. OZ9OR-G8BGQ 06-07-75 903 km
1296 MHz MB OZ9CR-W9WCD 28-02-74 ca.7000 km
2304 MHz Trop. OZ9OR-G3LQR 30-06-76 764 km

(verd.rek.)
10368 MHz Trop. OZ9KC-OZ9QM 20-01-79 4,3 km

Dette var tallene! Hvis nogen mener at have kørt distancer, 
større end disse, e ller en dag måske kommer t il det, vil redak
tionen være mere end glade fo r at modtage Information herom. 
På den måde kan de indsamlede data hele tiden a jourføres. 
Hvis eventuelle europæiske, e ller måske verdensrekorder, me
nes distanceret, skal dette bekræftes med QSL-kort, fo ra t blive 
anerkendt. O plysninger om de stående Europa- og Verdensre
korder, vil blive publiceret, så snart de indløber.

OZ7IS

IARU Region I DX rekord tabel.
Sammensat af SM5AGM pr. 31. december 1978.

144 MHz:
Tropo: 9H1CD-4X1OJW FM 1977-05-27 1964 km
Aurora: G3CHN-UP2BBC CW 1976-03-26 1915 km
MS: GW4CQT-UW6MA CW 1977-08-12 3099 km
Es: DL7LJ/P-UD6AFO AM 1969-04-20 2722 km
TE: SV1AB-ZE2JV CW 1978-04-12 6227 km
EME: SM7BAE-ZL1AZR CW 1969-03-04 17525 km

432 MHz:
Tropo: F8MM-SM5LE SSB 1975-10-28 1563 km

GD8EXI-OE3HJW SSB 1977-10-15 1563 km
Aurora: SM5CUI-UA3ACY CW 1975-11-09 1260 km
MS: SK6AB-SM2AID CW 1977-08-12 1033 km
EME: G3LTF-VK2AMW CW 1977-03-26 16983 km

1.3 G Hz:
Tropo: GD2HDZ-HB9AMH CW 1975-10-26 1131 km
EME: PAØSSB-VK3AKC SSB 1975-02-22 16640 km

2.3 GHz:
Tropo: G3LQR-OZ9OR CW 1976-06-30 764 km

3.4 GHz:
Tropo: DJ1 W P/p-DJ7AJ/p ? 1973-08-17 237 km

5.7 GHz:
Tropo: G3BNL/P-G3EEZ/P ? 1973-04-23 152 km

10 GHz:
Tropo: G4BRS/p-G M 30XX/p 1976-08-14 530 km

24 GHz:
Tropo: G3BNL/p-G3EEZ/p 1975-09-14 152 km

T ilfø je lser t il listen modtages meget gerne. Den næste vil blive 
afs lu tte t pr. 31. december 1979 og publlseret ca. februar-marts 
1980.

A m sat nyt.
Jeg vil lige gøre opmærksom påen fejl I januar OZ side 30, hvor 
den viste am atørsatellit er benævnt OSCAR 8. Dette er Ikke kor
rekt, hvad den opmærksomme og satellitlnteresserede læser 
s ikkert fo rlæ ngst har opdaget ved at studere blok- og funk
tionsdiagram m et. Dette diagram og billederne viser derimod 
AMSAT's såkaldte Phase lll-pro jekt, og satellitten får ikke no
get OSCAR-nr. førend den er bragt I et vellykket omløb om 
jorden.

Den viste sate llit påregnes opsendt i slutn ingen af 1979 med 
en ARIANE-raket fra  Fransk Guiana. Hvis denne tidsplan holder 
(og man har lov at være skeptisk), og opsendelsen iøvrigt bliver 
vellykket, vil sate llitten form entlig  blive døbt OSCAR 9.

Projektet er AMSAT’s h id til mest ambitiøse. Satellitten skal 
e fter planen medføre to  transpondere, nemlig en til 70 cm /2 m 
og en til 2 m/70 cm. Banen vil efter opsendelsen blive søgt æn
dret til et stæ rkt e llip tisk  kredsløb, med en om løbstld på ca. 11 
tim er. Største afstand fra jorden (apogæum) skulle efter planen 
blive ca. 39.000 km og mindste afstand (perigæum) ca. 1500 
km. Apogæ um vil blive placeret over den nordlige halvkugle, 
og vil de rfo r fo r en bruger, der befinder sig her, give en uaf
b rud t udnyttelsestid på adskillige timer, ud af den samlede om 
løbstld.

OZ8SL
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Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen. 
Ho jm arksvæ nget 56, 8600 S ilkeborg, tlf. (06) 81 30 96.

B estyre lsesm ode, S.A.R.T.G.
Scandlnavlan Amateur Radio Teleprlnter Group afholdt det år
lige bestyrelsesmøde i Frederikshavn den 3. marts 1979. Der 
blev drø fte t mange forskellige ting, først og fremmest hvorvidt 
fo ren ingen skulle opløses. Dette spørgsmål afstedkom en hef
tig  diskussion, og man enedes til s lut om at fortsætte.

Andre væ sentlige problem er var valg af præsident, kas
serer, redaktør samt Group-Managers fo r Danmark, Norge og 
Sverige. De 3 første poster blev besat med henholdsvis: LA3PU, 
SM7MO og SM6AEN/LA1LN.

Der vedtoges en kontingentforhøje lse til sv. kr. 40.00 årligt, 
bl.a. men henvisning til de øgede trykkeudgifter fo r bladet.

Den årlige SARTG-RTTY-TEST vil ikke længere blive indreg
net i VM-RTTY-, og m ulti-operator klassen vil desuden blive 
slettet. Dette sker, da contest-manageren har erfaret, at ikke 
alle radioam atører overholder reglerne.

Der v il I næste SARTG-NEWS (no. 31) være et mere udførligt 
referat fra mødet.

Fra 1. april 1979 er SM7MO, Ingvar Axelsson, Åkervågen 27,
S-352 49 Våxjo, Sverige, kasserer i SARTG.

DAFG-RTTY-BULLETINS:
DK2ZL, hver søndag 0900 GMT 3582 kHz.
DX1XT, 1. og 3. søndag I måneden, 0800 GMT 7035 kHz, 75 
Baud.
DJ1XT, 2 og 4. søndag i måneden, 0900 GMT 3585 kHz. 
DL8VX, 2. og 4. søndag i måneden, 0800 GMT 7035 kHz,
75 Baud.
DL8VX, 1. og 3. søndag i måneden, 0900 GMT 3587 kHz. 
DKØFR, hver onsdag, 1915 GMT 28.100 kHz.

DAFG-SHORT CONTEST 1979.
Denne contest afvikles som bekendt over 5 omgange, med 
separat scoring fo r HF og VHF.

Tid:
| 3. del: Lørdag 9. jun i 1979 1300-1600 GMT.

HF: I 4. del: Søndag 9. sept. 1979 0800-1100 GMT.
| 5. del: Lørdag 24. nov. 1979 1300-1600 GMT.

I 3 del: Søndag den 10. juni 1979 0700-1100 GMT.
VHF: 4. del: Lørdag 8. sept. 1979 1200-1600 GMT.

5. del: Søndag 25. nov. 1979 0700-1100 GMT.

Bånd: HF: 80/40 m. VHF: 2 m + 70 cm.
Call: CQ DAFG - CONTEST. Efter hver QSO har den sidst 

kaldende station førsteret til frekvensen. Øvrige har p lig t til at 
QSY. Denne regel gæ lder kun på HF!

Kode: HF: RST + QSO nummer (startende med 001) Navn og 
QST. VHF: Som på HF og desuden QST-locator.

S coring : Hver station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd. 
Hver 2-vejs QSO tæ lle r 1 po in t på HF.

Hver 2-vejs QSO på 2 meter tæ ller 1 points pr. 10 km.
Hver 2-vejs QSO på 70 cm tæ ller 3 points pr. 10 km.
QSO via repeater er IKKE tilladt.
M ultip lie rs : Som m u ltip lie r tæ ller hvert preflx 1 gang pr. 

bånd.
SCORE: Samlet antal QSO-polnts x  antal multip liers.
Klasse: HF: A: Stns. med over 200 Watts input. B: Stns. med 

under 200 Watts input. C: SWL's.
VHF: D: VHF-stns.
Logs: Skal indeholde Call, navn og adresse fo r deltageren. 

Klasse, GMT, Call, Navn, Wrkd. stns. QTH, RST, QSO nummer, 
sendt og modtaget, bånd, antal prefixes.

Desuden sam let score. Logs uden samlet score vil blive be
tragte t som checklogs.

Logs skal være contest-manageren I hænde senest 20 dage 
efter afslu tn ingen at testen. Senere indkomne logs vil blive 
be trag tet som check-logs.

Contest-m anager: DF7FB, Klaus K. Zlelski, P.O.box 1147, 
D-6455 Erlensee 1, West-Germany.

DAFG- 10 m. CONTEST.
Tid: 1 del: 5. maj 1979 kl. 1200-1600 GMT.
2. del: 4. aug. 1979 kl. 1200-1600 GMT.
QRG: 28.075-28.125 MHz.
C all: CQ- DAFG - CONTEST.
Kode: RST-QSO no. Navn, QTH.
S coring : Hver station må kun kontaktes 1 gang. Hver 2-vejs 

QSO tæ ller 1 po in t. M ultip lier: Antal lande wrkd. The European 
C ountry List (WAE) og den sidste udgave af ARRL liste vil blive 
anvendt. Hvert prefix kan desuden regnes som en multip lier.

Score: Antal QSO-points x antal multip liers.
Klasser: Klasse A: RTTY stn. op til 100 Watts output.
B: RTTYstn. over 100 Watts output.
C: RTTY-SWL.
Logs: Logs skal indeholde: Navn, Call og adresse fo r del

tageren. Klasse, Stn. wekd, Kode S endt/modtaget, Land, finale 
Score, GMT.

Logs skal være contest-manageren I hænde senest 30 dage 
e fte r afslu tn ingen af testen.

C ontest-m anager: DF7FB, se under DAFG Short CONTEST.
Awards: Til de fem bedst placerede I hver klasse samt til den 

bedst placerede SWL.

N@V.EL.

SWR-300B
Gennemgangs-Wattmeter fo r HF og 2 m, nøjagtig
hed 5 %! Effekt 20/200/2000 W HF og 20/200 W 2 m. 
Indsætningstab mindre end 0,2 dB.
Rekvirer NOVEL-brochuren.
Pris incl. moms 695,00 kr.

NORAD 9800 Hjørring 08-96 01 88
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Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen, 
Em drup Banke 22, DK-2100 København 0 . M5MM7

OZ fy ld e r 50 år.
-T illy k k e . Desværre har jeg Ikke været I stand til at få stof fra de 
fo rske llige  skribenter som skiftevis har skrevet i SWL-spalten. 
Der er mange årsager t il dette, bl.a. at jeg ikke har navnene på 
a lle  de DR-ledere der har været gennem de 50 år bladet har 
eksisteret.

Jeg skal indramm e at jeg er en person der er interesseret i 
h is to risk materiale om vor forening og derfor gør m it t il at lette 
opgaven fo r den person der om 25 år skal skrive et Indlæg i 
an ledningen af en h istorisk begivenhed. Det jeg kan gøre her 
og nu, er ganske enkelt at skrive et lykønsknings-digt til OZ.

Du er så ung som nyfalden dug, 
a rtik le rne er friske, 
din s til og ho ldn ing den er smuk, 
som diagram m er maleriske.
Du er vor stolthed, kære blad, 
fo rm id le r vore tanker, 
den 15. du g i'r  som mad 
med lys i alle lamper.
T illykke med de fem ti år, 
tillykke  til vort skrift, 
du radioam atørens vår, 
du er en sand bedrift.

Nå du læ ser d isse lin ie r
er der 15 dage tilbage af SA-SWL-CONTEST og du kan endnu 
nå at blive blandt deltagerne. Se venligst I OZ-februar side 84, 
og bemæ rk  du skal aflytte så mange forskellige skandinaviske 
sta tioner som m uligt. Dette er ikke en CONTEST hvor du skal 
lytte efter om senderamatøren kalder CQ SA-SWL-CONTEST - 
det gø r han/hun ikke - du skal b lot registrere QSO’erne som de 
skandinaviske stationer kører.

Husk loggen skal være indsendt senest en måned efter test
perioden er afsluttet, d.v.s. senest 1. juni.

HUSK
Grønlands-testen fra 1. maj kl. 0000 UTC til søndag den 6. maj 
1979 kl. 2400 UTC.

Læs hvad diplom m anager skriver i OZ-marts og OZ-aprll 
(dette nummer). Bemærk venligst, det henstilles til alle del
tagere at udveksle QSL fo r alle førte QSO’er i perioden, fo r QSO 
der kom m er ind under testens regler, - prim æ rt via QSL-bu- 
reau, såfremt ikke andet aftales under QSO en, og ligeledes at 
alle SW L's der er korrekt ført - bliver besvaret.

Derfor - deltag i denne test og tjen ind til diplomet, Grøn- 
lands-d ip lom et e ller OZ-CCA, d e rfo r klasse 1. s vedkommende 
kræ ver QSL-kort fra OX-land.

Vi ly tter alle i perioden 1. maj til 6. maj efter OX-stationer.

Når vi nu ta le r om QSL-kort
kan jeg fortæ lle  at jeg har skrevet til OZ7BW, Børge - som er 
ansvarlig fo r Indgående QSL - og forespurgt om der henlagde 
Q SL-kort til DR-amatører som evt. ikke havde tilm eld t sig, eller 
havde »glemt« at betale fo r tilsendelse af QSL-kort. Det skal 
lige bemærkes at Borge også havde tæ nkt sig at skrive til mig 
om det samme, så han havde faktisk sin blyant fremme da han 
m odtog m it brev, jeg fik  da også omgående et svar. Så tak til 
OZ7BW, Borge fo r en UFB service.

Der er Q SL-kort til følgende, men alle mangler at betale for 
tilsendelse af QSL-kort:
OZ-DR 1646 (15), OZ-DR 1744 (2), OZ-DR 1861 (7) og OZ-DR 
1907 (8).

Der findes QSL-kort til fø lgende som ikke er tilm eld t EDR's 
QSL-bureau:

OZ-DR 185 (1), OZ-DR 844 (2), OZ-DR 880 (1), OZ-DR 1044 (2), 
OZ-DR 1435 (1), OZ-DR 1649 (1), OZ-DR 1658 (1), OZ-DR 1687 
(1), OZ-DR 1802 (17), OZ-DR 1918 (1), OZ-DR 1937 (2), OZ-DR 
1951 (2), OZ-DR 1963 (1), OZ-DR 1983 (2), OZ-DR 1999 (1), OZ- 
DR 2002 (1), OZ-DR 2018 (1), OZ-DR 2023 (2), OZ-DR 2026 (6), 
OZ-DR 2029 (1), OZ-DR 2040 (1), OZ-DR 2042 (1), OZ-DR 2044
(1), OZ-DR 1974 (1) og medlemsnummer 15884 (3) tallene i 
parantes angiver hvormange kort der til dig.

Hvad skal jeg så gøre fo r at få fat i mine QSL-kort.
1. Du skal tilm elde dig EDR's QSL-bureau, d.v.s. sende 20,00 

kr. til g iro  1 02 39 34 med angivelse af medlemsnummer, anfør 
ven ligst QSL'forsendelse.

2. Send et brev til: OZ7BW Børge Nielsen, Solbjerghedevej 
76, 8355 Ny-Solbjerg, fortæ l du ønsker dine QSL-kort tilsendt 
og vedlæg en frankeret svarkuvert, please.

Jeg vil dog anbefale dig at tilm elde dig bureauet, hvis du 
v irke lig  er interesseret i at sende QSL, og modtage QSL.

B landt de lytteramatører der er QSL-kort til, er der mange jeg 
ikke har hørt fra, så her er en anledning til at komme med på 
QTH-I isten hvis du stadig er aktiv lytteram atør-skriv  til mig, jeg 
vil da også gerne være dig behjæ lpelig med at få QSL-kortene 
frem til dig - b lo t du vedlægger svarporto.

Nye på QTH-listen
OZ-DR 1703, A lf Johansson, Hallandsgade 3, 4. th., 2300 Ko
benhavn S. OZ-DR 1940, Jens A. Krogh, Lyneborggade 32, 1. 
th., 2300 København S. OZ-DR 2057, Egon Børge Lund, Okto
bervæ nget 95, Bramdrupdam, 6000 Kolding. OZ-DR 2066, Ole 
Jacobsen, Hybenvej 77, Postadr. Box 1001, 8700 Horsens. OZ- 
DR 2073, Ole Hørluck, »Skovboesminde« Skjaldhøjvej 5, 8981 
Spentrup. OZ-DR 2076, Tage Jensen, Mosekrogen 18, 5330 
Munkebo.

Aktiviteten er stigende og QTH-listen fo r DR-amatørerne er 
nu oppe på 50 stykker - det tegner godt, jeg håber dog det ikke 
bare er DR-QTH-listen der har din Interesse, men at du også vil 
deltage i A-test, SA-SW L-Contest og tjene ind til EDR's aktivi- 
te tsd ip lom er fo r DR-amatører.

OZ-DR 1703, A lf, har sendt mig et længere brev, som han 
ønsker optaget I SWL-spalten, det kan jeg ikke af følgende år
sager. 1) pladsmæssig hensyn 2) brevet om handler BC og WT 
3) brevet skal om redigeres og taber derved i værdi.

SW L-spalten skal - efter min opfattelse - prøve på at be
handle så mange emner som m ulig t m.h.t. lytterarbejdet, WT 
og BC er ikke en del af m it arbejde for EDR eller DR-ama- 
tørerne. Der findes andre tidsskrifter og bøger der behandler 
disse emner. Som jeg ser målsætningen med DR-arbejdet, er 
det at skabe aktiv ite ter fo r lytteramatører hvad angår radio
am atørsiden, give plads til stof fo r den slags, skabe en god stab 
af lytteram atører der - hvis man ønsker det - forberedes til en 
radioam atørlicens.

Er du interesseret i en kopi af brevet fra OZ-DR 1703, Alf, vil 
jeg, med hans tilladelse, gerne sende dig en kopi.

OZ-DR 1940, Jens, lytter også BC men er dog en del aktiv på 
amatørbåndene, jeg synes det er en fin kom bination af to in
teresser.

OZ-DR 2057, Egon, er just startet op, har intet udstyr, men er 
interesseret i at komme i forbindelse med en evt. sælger - 
måske skulle du tage kontakt med Egon og fortæ lle ham du har 
en m odtager til salg.

OZ-DR 2066, Ole, er også Interesseret i en modtager - så der 
er et emne mere.
OZ-DR 2073, Ole i Spentrup, har lyttet 100 prefix og er igang på 
alle amatørbånd, og klar til at sende QSL-kort afsted. HUSK 
tilm e ld ing  til EDR's QSL-bureau.

OZ-DR 2076, Tage, mangler i skrivende stund at få anten
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nerne bragt i orden, derfor kaster han sig ud i lytterarbejdet 
med en Kenwood R300 og en 2M-modtager.

T il alle vil jeg sige, velkommen på DR-QTH-listen - jeg vil 
gerne være behjæ lpelig hvis problem er opstår.

Der e r nok af aktiv ite ter til alle.

RST-system et
og andre form er fo r koder bl.a. i forbindelse med contest, kan 
ofte gøre de grå hård endnu mere grå - og det er der ingen 
g rund til, det kom mer helt af sig selv. RS(T)-skalaen bruges til 
rapportering af en stations læselighed, styrke og tonekvalitet, 
sidstnæ vnte benyttes dog kun i forbindelse med telegrafi. 
Selve koden RST kommer fra engelsk, som så mange andre 
koder, R (Readabllity) S Signal Strength) og T (Tone), Hen
ho ldsvis LÆSELIGHED, SIGNALSTYRKE og TONE.

Det skal her bemærkes at springet mellem S-graderne svarer 
til 6 dB.

I en QSO angiver man normalt RS(T), og gør man ikke det - ja, 
så bør man anmode om at få en rapport. Den normale proce
dure er dog, at man først i QSO'en afgiver sin rapport, inden 
man går over til en mere »privat« form  fo r QSO. I en standard- 
QSO serveres f.eks. kun følgende ret:

Kaldesignaler, rapport, QTH og Navn - måske med lidt kryd
deri om vejret (WX).
LÆSELIGHED (Headability)
R 1 - Ulæselig
R 2 - Nærmest ulæselig, enkelte ord kan opfattes 
R 3 - Læses men med nogen vanskelighed 
R 4 - Læses næsten uden besvær 
R 5 - Læses fu lstæ ndig uden besvær 
SIGNALSTYRKE (Strenght)
S 1 - S ignalerne kan næppe anes
S 2 - Meget svage signaler
S 3 - Svage signaler
S 4 - Nogenlunde god styrke
S 5 - Ret god styrke
S 6 - God styrke
S 7 - Ret kraftige signaler
S 8 - Kraftige s ignaler
S 9 - O verordentlige kraftige signaler
TONE (Tone)
T 1 - O verordentlig urent, hvæsende signal 
T 2 - Meget urent, ganske uden tonekarakter 
T 3 - Urent signal med antydning af tone 
T 4 - Ret urent signal, dog med antydning af tone 
T 5 - S ignal med meget kraftig netbrum 
T 6 - Nogenlunde rent signal med kraftig netbrum 
T 7 - Temmelig rent signal, dog med tyde lig t netbrum 
T 8 - Rent signal, dog med antydning af netbrum 
T 9 - Absolut rent signal

RST-skalaen kan suppleres med f.eks. QRM (forstyrrelser, 
manmade) QRN (atmosfæriske forstyrre lser) og QSB (fading).

I a lle  contest afgives RST og en kode, som f.eks. i vor 
h jem lige Aktivitets-Test (den første søndag i måneden - se OZ- 
januar 1979) hvor en kode kan se således ud:

579007/1
Det betyder: LÆSES FULDSTÆNDIG UDEN BESVÆR - 

KRAFTIGE SIGNALER - ABSOLUT RENT SIGNAL, 007 står for 
det er QSO nummer 7 og /1 at der sendes fra AMT 1, altså 
København.

I andre tester, f.eks. den hollandske og franske, angives pro
vinsen efter RST og nummeret på QSO’en. Endelig går en del 
tester på CQ-ZONE (WAZ) og ITU-Zone, hvor man f.eks. for 
Danmarks vedkommende vil sende 5914 (CQ-ZONE-opdeling 
= WAZ) og 5918 (ITU-zoneopdeling). Danmark findes i WAZ 14 
og ITU-Zone 18.

Jo, det er såmænd ret så interessant af køre CONTEST.

F O C - hvad er det?
Måske har du stødt på disse bogstaver på et QSL-kort, det har 
jeg. Og jeg har m insanten også været i tvivl om hvad det stod

for. Men nu ved jeg det. OZ1LO, Leif, FOC 1205 har været så 
ven lig  at tilfredsstille  min nysgerrighed. Thi man får ikke noget 
at vide medm indre man spørger. FOC står fo r First-Class CW 
Operators C lub. Der er aldrig over 500 medlemmer og de re ren  
ganske bestemt optagelsesprocedure. Der findes omkring 200 
englæ ndere, 150 amerikanere og resten er så fordelt på alle 
øvrige lande - der er 5 medlemmer fra Danmark, hvoraf Leif er 
en af dem.

Hvis du som DR-amatør vil have dobbelt så meget ud af din 
modtager, ja, så ser jeg ingen anden udvej end du går igang 
med at træne CW - på alle HF-bånd findes der områder hvor der 
kun køres CW.

Tak til OZ1LO, Leif fo r info abt FOC.

FE 6281/ REF 35462 hvem er det?
Hvis du ser godt efter, vil du finde et billede af ham i denne må
neds SWL.spalte. Han kører med en FRG7 og FR101 HF/VHF. 
Jean Claude er hans navn og han er ivrig lytteramatør -  ikke 
nok med det, men han er meget interesseret i at komme i fo r
bindelse med danske lytteramatører, så hvorfor ikke skrive til: 
Jean Claude, 5, rue des Sorbiers, 45140 St. Jean de la Ruelle, 
France. Jeg mener vi skal åbne os mere hvad angår kom m uni
kation med andre lytteramatører, selv om man ikke har en sen
der kan man godt sende breve over landegræ nserne-m an kan 
også sende DX-breve, d.v.s. breve til andre kontinenter, hej. 
(Tak til OZ2FL, Flemming, fo r info).

Som m erstæ vne e lle r hvad?
Nu er vi i april måned, og skal vi mødes, er det op til dig. Fat din 
g riffe l og send et par ord til OZ-DR 1909. Flemming, eller OZ- 
DR 2007, Bjarne -  adresserne står på QTH-listen.

Det var alt fo r nu -  om 30 sekunder tages spændingen fra 
skrivem askinen og jeg går QRT.

l/y 73, OZ-DR 1815, E ig il
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Redaktion: OZ1QF, Helm uth Christensen, Violvej 2, 
6270 Tonder, tlf. (04) 72 21 51.

R æ vejagter på Bornholm .
Hermed har vi fornøje lsen at offentliggøre ræ vejagtsprogram- 
met fo r 1979.

Som det kan ses, er der tom me huller fo r interesserede t i l
rettelæ ggere. Så PSE tilbagem elding med oplysning om de da

toer, du kan tage d ig af, på forhånd tak og på gensyn ved start
stederne.

Jagterne den 7. april og 8. august har mødetid 1 time før fø r
ste sending på grund af særlige omstændigheder, nærmere 
info fø lger. OZ4EM

Godt jagt.

Dato Tid Art Ræve Kort Startsted Jagt
7. april 15,00 Mobil OZ3UI -  OZ1EBI Nexø CQ klubhuset, Østermarie Træning

14. april 14,00 Fod OZ8TV -  OZ4EM Nexø Lindesbjerg, Chr. 10. vej Træning
22. april 09,00 Mobil O Z1DG E- Hasle Klemmensker kirke 1. mesterskab
29. april 09,00 Fod O Z1DG E- Nexø Bastemose parkering 1. mesterskab

6. maj 09,00 Mobil Rønne Ekkodalshus 2. mesterskab
12. maj 14,00 Fod OZ8TV -  OZ4EM Rønne Vestermarle plantage skydeb. 2. mesterskab
19. maj 22,00 Mobil OZ5ZH -  OZ4EM Hasle OZ5ZH S QTH 3. mesterskab
26. maj 22,00 Fod Hasle Rutsker Højlyng rokkesten 3. mesterskab

4. jun i 09,00 Fod OZ4OW - Dueodde Parkeringsplads LM lejr EDR pokal jub.
SOMMERFERIE
22. ju li 09,00 Mobil Nexø Varperne 4. mesterskab
29. ju li 09,00 Fod OZ8TV - Hasle Rø plantage, skovfogedhus 4. mesterskab

4. august 14,00 Mobil Hasle OZ8TV's QTH 5. mesterskab
8. august 19,00 Fod OZ4EM - Dueodde Dueodde fyr, parkeringspl. 5. mesterskab

19. august 09,00 Mobil Nexø Ølene Savværk 6. mesterskab
26. august 09,00 Fod Nexø Paradisbakkerne 6. mesterskab
31. august 22,00 Mobil OZ4EM - Rønne OZ4EM s QTH 7. mesterskab

7. september 22,00 Fod OZ4OW - Hasle OZ4OW ’s QTH 7. mesterskab
16. september 09,00 Mobil OZ5ZK - Rønne OZ4EDR, Nørrekås Faxe pokal

Husk! STORE SØNDERJYSKE RÆVEJAGT 
køres Kr. Himmelfartsdag.
STORE FYNSKE RÆVEJAGT 
køres 9.-10. juni.
På grund af pinsen er denne jagt rykker en uge.

Nærmere om disse to jagter, samt STORE ØSTJYSKE i maj 
OZ.

OZ1QF

N ord isk m esterskab.

N ord isk mesterskab i radiopejieorientering vil blive arrangeret 
i Oslo lørdag den 25. august 1979.

E fter forespørgsel fra NRRL's PRO-manager har Oslo-grup- 
pen af NRRL påtaget sig arrangementet i sin helhed. Indbydel
se med program og al le op lysninger vil derfor blive distribueret 
d irekte  fra arrangøren, men allerede nu kan week-enden 24.- 
26. august reserveres fo r en tu r til Oslo!

Kontaktmand fo r arrangementet er Oslo-gruppens formand, 
Knut E. Heimdal, LA6XI, Ammerudveien 85, Oslo 9, tlf. privat 
(02) 16 36 75, kon tor (02) 78 80 60.

LA6XI og LA5CH

M angler du QSL-kort? Så 
lad os sende dig gratis pro- 
ver, brochure + prisliste. -  
Logboger kr. 11,40. Sum- 
marylog og contestlog kr.

W 12.95 incl. moms + porto.
JOHN HANSEN - BOGTRYK & OFFSET ApS
Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58

GRATIS
BLIV MEDLEM AF 
YAESU MUSEN 
KLUBBEN

Er du interesseret i at modtage modifikationer 
på din YAESU station, så send os et BREV
KORT. Husk at skrive typen på din station på 
brevkortet.
Kommer der ændringer, sender vi det GRATIS 
til dig.

Med venlig hilsen 
OZ5JV, Klaus.

BEIAFON
ISTEDGADE 79 ■ 1650 KØBENHAVN V TELEFON 01-31 02 73
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Redaktion: OZ3AG, Arne Gotfredsen,
Vestb irk A llé 42, 2770 Kastrup, tlf. (01) 51 86 18.

N ord isk  idébank.
Som afta lt i OZ marts 1978, er der på nordisk plan oprettet en 
RADIOSPEJD-IDEBANK, hvorfra spejdere, ledere og amatører 
kan rekvirere diagram mer og byggevejledninger over simple 
e lektron iske kredsløb.

Banken er opbygget således, at der findes en lokal afdeling i 
hvert af de nordiske lande. Disse lokale banker Indsamler hver 
især materiale, som å kan udsendes til interesserede. Materia
let videresendes også til bankerne i de andre lande fo r oversæt
telse. Hver bank vil således have et større materiale at arbejde 
med.

For at få idébankerne til at fungere rigtig t, skal vi bruge be
skrivelser og diagram mer over en masse simple elektroniske

JOTA
kredsløb, som kan bygges fo r forholdsvis få penge. Hvis der er 
læsere, der mener at være i besiddelse af sådanne beskrivelser, 
viI idébanken m aget gerne høre fra dem. Beskrivelserne må 
b lo t ikke være beskyttet af copyright, da de skal kunne kopieres 
og udsendes i hele Norden. De kredsløb, der især er af in ter
esse, skal kunne fungere alene sammen med et batteri, eller 
sammen med ting , som spejdere let kan få fat i.

A lle  der m enerat have noget, der kan bruges i idébanken, be
des henvende sig til den danske idébank ved Svend Stenkilde, 
OZ6QE, Stenledsvej 6, 4050 Skibby, tlf. (03) 32 00 32. Kan ofte 
træ ffes på den danske spejderring på 3740 kHz lørdage kl.
14,00 dansk tid.

Svend

fKENWQOD TS 770 2 m + 70 cm

Pris ca. 9.995,- (lev ca. juni).
DATA:
144-146 MHz 2 meter.
430—440 MHz 70 cm.
O utput: 10 watt/1 watt.
4 -b lt m ikrocom puter kontro lleret VFO.
M odulation: FM - SSB - CW.
Dobbelt VFO system.
Indbygget memory fo r 8 kanaler.
Indbygget scanning og søge-system.
M u ltifunktion  meter: S mrt., RF/ALC mtr./C  mtr. 
S low /fast om skifter fo r 20 Hz eller 200 Hz step. 
T rykknap fo r fast frekvens.
Indbygget RIT/VOX/NB.
1750 toneopkald.

WERNER RADIO - 5450 Otterup
Te le fon (09)82 33 33 OZ8BVJ

* Special-tilbud fra 

H. T. Electronic:

Følgende Dem o-apparater (nye):
TS 700 S (7.115,00) ............................. kr. 6.400,00
TS 520 S (6.395,00) ............................. kr. 5.755,00
VFO 520 S (1.150,00) ......................... kr. 1.035,00
BPF 2 A 2 m båndp.filter (360,00) . . . kr. 250,00
Drake W-4 wattmeter, 20-200 MHz
(550,00) ................................................. kr. 325,00
FT 202 R m/lader, m ike/højtt. og
Nikkelbatterier ..................................... kr. 1.800,00
FT 227 R (2.985,00) ............................. kr. 2.685,00
Datong Aud io filter Model 1 (895,00). kr. 600,00
Decca monitorscope, 80-10 m, 2 KW
(1.500,00) ............................................... kr. 800,00
FT 7200 G, lidt brugt (som ny) med 6
repeater og 2 simplex monteret kr. 1.650,00

H.T. ELECTRONIC
v/ H. THOMSEN (OZ5BW) 

Fredensgade 1, 6300 Gråsten, tlf. (04) 65 09 08

MÅNEDENS TILBUD...
Ferritstave M 25, 10x200 mm ...........................................................................................................................  12,25
Autotransformatorer 0 - 17 - 24 - 150 - 180 - 220 V, 40 watt .......................................................................  18,00
16 watt motorer 110/120 V ...............................................................................................................................  31,25
Drejekondensatorer m /udveksling. 2x340 pf, 1 x20 pf, 1 x  14 pf .............................................................. 12,25
Delefilterspoler, transformatorer efter opgave, monteringsledning, krympeflex, alle typer laktråd, spole- 
forme og transformatorjern på lager.
Alle priser 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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Læs her
grunden til, det er mig, der skal bistå dig ved 
salget af din villa, grund, ejerlejlighed eller fr i
tidshus:
★ jeg kommer overalt på Sjælland og ingen 
ejendom er fo r »lille«.
★ jeg er statsautoriseret ejendomsmægler og 
medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening 
hvorfra jeg får tilsendt nye love samt deltager i 
diverse kurser så jeg altid er på »toppen«.
★ jeg udarbejder opstilling med foto af ejen
dommen samt pinlig nøjagtig økonomisk 
oversigt med alle relevante oplysninger.
★ de skattemæssige konsekvenser gennem
gås med såvel sælger som køber (kapitalvin
dingsskat m. v.) min kone er iovrigt revisor.
★ jeg indhenter alle relevante oplysninger fra 
tinglysningskontor, kommune, forsikringssel
skab, grundejerforening, vandværk m. v.
★ jeg sørger for den rigtige belåning, tillægs- 
e jerskifte- eller pensionskasselån.
★ sælgerpantebrevene udformes så de bliver 
let sælgelige, hvis det ønskes kan jeg formidle 
salget, til topkurs.
★ du bestemmer selv om du vil have salgs- 
skilt på ejendommen.
★ jeg deltager personligt ved moder, fremvis
ning m. v.
★ efter at slutsedlen er grundigt udarbejdet 
og blevet underskrevet, følges salget op og ar
kiveres ikke før endeligt skøde er lyst og ud
betalingen er frigivet.
★ hvis uheldet trods al grundighed skulle 
være ude, er jeg ansvarsforsikret samt tils lu t
tet garantifond.
★ jeg har altid mange evt. købere i kartoteket.
★ jeg tager ikke penge fo r kørsel.

Ring nu på (02) 94 12 13 eller evt. (03) 45 46 47 
og lad os -  fo r dig helt uforpligtende -  tage en 
hussnak.

Vy 73 de OZ4BH

Statsaui ejdm gl -  M D E

Byrlund
(0 2 ) 9 4  12 13

iF H F A N T E N N E R
— 70 cm — 2 m — 10 m —

Flere typer horisontal/vertical-m ont. 
samt stakningskabler

Special-antenner fo r andre frekv.-områder 
fremstilles efter ønske.

Spec. TV-kanalantenner
Forstærkere — Filtre  — Fordelere m.m.

-  ET KVALITETSPR O D U KT -
t i l  rimelige priser

— indhent venligst tilbud  —

07-2216  16 S P E C IA L /T E K N IK  
R ib isve j 11 

7 4 0 0  H e rn ing

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

KREDS

1

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

AMAGER

Call: OZ7AMG.
Lokale: S trandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: H vertorsdag kl. 19,30, hv is in te t andet er bemærket. 
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 København S, tlf. (01) 58 69 35.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand, tlf. (02) 54 34 30.

Siden sidst har vi haft generalforsam ling. Bestyrelsen blev 
genvalgt og OZ1NB og OZ8HK blev revisorer.
Formandens beretn ing g jorde det klart, at der virkelig har væ
ret mange aktivite ter i den forløbne tid, og alle så hen til, at vore 
nye rævesendere vil være fæ rdige om føje tid . Dette være sagt 
fo r at m inde de involverede parter om at få skruen i vandet.
Det blev også nævnt, at vi meget gerne ser alle radiointeres- 
serede hernede. Er man ikke medlem af EDR, er man alligevel 
velkom men, idet vi forventer, at får radiobacillen rigtig fat, f in 
des der kun et m iddel til at gøre bacillens virksomhed behage
lig med, og det er en indmeldelse i EDR. Altså bare mød op om 
torsdagen, hvis du tro r, at radio muligvis kunne interessere dig. 
Så find e r vi hu rtig t ud af det.

Program :
14. april: Byggeaften.
26. april: OZ1FQ delagtiggør os i sin store viden om thyristorer. 
Disse kan anvendes til mange mystiske ting indenfor næsten 
alle elektroniske felter. Derfor kan man have udbytte af dette 
foredrag ligegyld ig hvilken gren af elektronikken, man interes
serer sig for.
3. maj: Byggeaften.
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10. maj: Te og varme hveder i anledning af, hvad er det nu det 
er?
17. maj: Vi satser på (moderne udtryk, hva'?) at kunne afprøve 
funktionsgenerato ren. Hvis vi ikke er kommet så langt, bygger 
vi ihæ rdig t.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

HVIDOVRE

Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Mode: Tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A.
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ8RU, Rubæk Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv..
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1 AJL, John Brask Sørensen, Mågevej 46, 3. th.,
2400 København NV, tlf. (01) 29 55 16.
Postadr.: Postbox 14, DK-2650 Hvidovre.
Giro: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

I forb inde lse med en film uge i Hvidovre, fik  vi rådighed over et 
v ideoudstyr, der blev benyttet til at frem stille et bånd, der fo r
tæ lle r lid t om aktiviteterne i afdelingen. Båndet blev, sammen 
med en amerikansk film  fra ARRL fremvist i et lokale i b ib lio te 
ket den 9. og 10. marts.
Båndet er nu blevet afdelingens ejendom, så vi kan benytte det 
ved frem tid ige udstillinger m. m.

Byggeprojektet med retningskobler er nu afsluttet, hvad der 
måtte restere af arbejde, må deltagerne selv udføre, OZ5AV vil 
dog besvare spørgsmål desangående.
Det næste byggeprojekt vi vil tage fat på, bliver en rævemodta
ger. Hvis vi er flittige , kan vi måske nå at deltage i sommerens 
ræ vejagter, evt. sammen med andre afdelinger i kreds 1. Apro
pos kreds 1, var det ikke en idé at afholde en Field-day i kred
sen.

Så er der en lille  lysning i vor lokalesituation. Skole- og fritid s 
udvalget har givet os rådighed over to af lokalerne i stueetagen 
i »Huset«, så nu kan de medlemmer, der Ikke ønskerat overvæ
re foredrag, opholde sig i disse lokaler, så undgår vi også den 
fo r en foredragsho lder irriterende baggrundsstøj.

Forårsfest: Lørdag den 5. maj 1979 vil vi invitere vore venner fra 
H elsingborg med XYL er og YL'er til en sammenkomst under 
hyggelige former. Husk at reservere dagen. Nærmere i med- 
lemsmeddelelser.

Program :
Tirsdag den 17. april: Generalforsamling.
T irsdag den 24. april: Gennemgang af Region I båndplanen. 
T irsdag den 1. maj: Klubaften.
T irsdag den 8. maj: Besøg på Teknisk højskole. Herom nærme
re i medlemsmeddelelser.
Tirsdag den 15. maj: Se medlemsmeddelelserne.

Dette var så hvad den gamle bestyrelse kunne byde på, efter ge
neralforsam lingen kommer der jo  nye, friske kræfter, forhå
bentlig  med et væ ld af nye ideer.

Vy 73 de OZ8RU, Rubæk

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3.
Mode: Tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, Christofferallé 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 irokonto : 4 25 18 73.

KØBENHAVN

Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, 2400 Kbh. NV.
Mode: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CID, Hanne Nielsen. Hvidovrevej 468, 1 tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Næstfmd.: OZ4KS, Kaj Sand Pedersen, Edvard G riegsg.7,4.th., 
2100 København 0 , tlf. (01) 29 32 85.
Sekr.: OZ1CMU, Ebbe Bruun Sørensen, Gudenåvej 10st.,
2720 Vanløse, tlf. (01) 34 29 37.
Kass.: OZ1BHA, Jørn Kristensen, Hovedvejen 178, st.th.,
2600 G lostrup, tlf. (02) 96 60 05, kl. 16,30-18,00.
Afd. g irokonto : 5 05 97 55.
QSL adresse: Postbox 96, 1004 København K.

S iden sidst.
19. februar: Foredragsholderen i dag varO ZIM X, der fortalte 
om ASCII. O Z IM X ’s foredrag medførte, at en del medlemmer 
fik  »blod på tanden« og fandt sammen i en gruppe.
26. februar: Aftenen stod i SSTV'enstegn. Mange fik  styrket de
res viden og nok ligeså mange fik  »snuset« til emnet.
4. marts: Foråret står fo r døren og tiden er inde ti forårsrengø
ringen. Mange medlemmer syntes, at dette var værd at ofre en 
dag på, og huset blev g jo rt rent fra kælder til kvist. En hjertelig 
tak til deltagerne.
5. marts: Tiden hvor vi skal tænke RM er inde. Menuen stod på 
valgflæ sk og landsforeningsproblem er.
6. marts: Møde i Hvidovre medborgerhus. Kandidaterne til RM 
skulle  endeligt udvælges, fra Københavns afdeling blev det: 
OZ1BHA, OZ1CID, OZ2WK, OZ5IH og OZ6IA.
12. marts: Vi ta lte afdeling. Mange gode forslag kom frem og vi 
må håbe, at de alle kan realiseres.

HF sta tionen.
Ved fr iv illige  indskud fra medlemmerne har vi nu fået anskaffet 
en ny HF-station. V idunderet er s tille t op og vil være til rådig
hed fo r medlemmerne på møde- og klubaftener.

Antennem ast.
Da frosten forhåbentlig  snart går af jorden, er det tid  at tænke 
på vor antennemast. Forhandlingerne med Magistraten vil b li
ve påbegyndt i nærmeste fremtid.

Program :
23. april: OZ3FK vil fortæ lle om AMSAT og andre ting i fo rb in 
delse med sate llittrafik.
30. april: Forsikringer og amatørgrej. Dette er fo r mange et p ro
blem, hvad dæ kker hvad? Til denne aften har vi fået en fore
dragsholder, der kender problem et og er v illig  til at besvare 
spørgsmål.
7. maj: Klubaften. OZ1EYL holder foredrag om antenner.
14. maj: Rævejagt ved OZ1FQ. Emnet er blandt mange i Køben
havn savnet, en nok ligeså stor skare står total »blanke« i denne 
sag. Hvilken gruppe du så end tilhø rer har OZ1FQ nok en del 
op lysn inger.
21. maj: Nogle gange har man lyst til at være hemmeligheds
fu ld , dette gæ lder også en bestyrelse, derfor lader vi intet sive 
ud om aktivite terne på denne dag, kun tiden kan give dig svar.

cw-cw-cw
Til dato er over 20 fra vore morsekurser sluppet gennem nåle
øjet og ud i prik-streg-land, h jertelig til lykke med morseat- 
testerne og licenserne fra både bestyrelse og øvrige medlem
mer. Et hu rrae r der også til »Basseholdet« med speed 120.

Vy 73 de OZ1CMU, Ebbe

UNICEF-gruppen. Postgiro 9 32 99 27.
22. februar ho ld t gruppen møde, hvor Hanne, OZ1CID, gav en 
redegørelse fo r mødet i Bruxelles med IØFNS, Sergio, og 
DK6NF, Florian. De to sidstnævnte havde den 26. januar og 27. 
januar været i Tun is, hvor de havde haft forhandlinger med di-
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verse m yndigheder og d irektionen fo r hotel Alyssa. Der bliver 
søgt om at få kaldesignalet3V80NU, og udsigterne hertil skulle 
være gode. Det kan endvidere oplyses, at DK6NF har fået 
speciel call DFØONU, IØFNS har fået IRØONU. OZ1CID, Hanne 
er nu blevet anerkendt af presidenten for INCORA-UNICEF som 
den ene v icepræ sident i Danmark. INCORA-UNICEF er det nye 
navn fo r organisationen og står for: International Comitee of 
Radioamateurs fo r UNICEF. På vores ugentlige sched 14330 kl. 
10,30 GMT om søndagen har vi haft den glæde, at flere og flere 
udenlandske amatører kalder ind fo r at få oplysninger om vort 
arbejde. Danske amatører er selvfølgelig også velkomne til at 
kalde ind.
Næste UNICEF-møde afholdes den 26. april kl. 19,30 på Thekla- 
vej 26.
Det kan til s idst oplysys, at OZ1CSS, Allan på grund af mang
lende tid  har bedt sig fritaget fo r sekretærposten, som OZ9WW, 
Erik har overtaget.

Vy 73 de OZ9WW, Erik, Snedvig

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ6BL, Bent Bagger, 
B regnerodvej 151, 3460 B irkerod, 
tlf. (02)81 44 35

KREDS

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: L ille  Godthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8QD, Jorgen Drago, Kroyersvej 19, 3000 Helsingør.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Ungdomshuset i Borup, Borupvej 57, 3320 Skævinge. 
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3.
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1CKB, Steen Brenoe-Hansen, Horsevænget 37,
3400 H illerod. tlf. (03) 26 19 28.
Kass.: OZ1BLW, Poul Jensen, Kornvænget 169,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 14 37.
A fdelingsnyt via OZ9REH (Vejby) hver mandag kl. 21,00. 
Ansvarshavende fo r afdelingsnyt: OZ1AKY. 
C W -aflytn ingsovelser udsendes hver mandag fra kl. 20,30 til 
20.59 via OZ9REH.
A fdelingens g irokonto: 2 26 78 96, EDR, Hillerod. 

M orsetræ ning via OZ9REH.
Som det ses ovenfor i »hovedet« er CW-træn ingen slettet. Flere 
har spurgt, hvorfor det har stået der de sidste måneder, når der 
a lligevel ikke blev kørt morsetræning over repeateren. Fejlen er 
m in og skyldes, at jeg har glem t at bede om at få det slettet efter 
at OZ1DAT, Svend Aage, er ho ld t med at køre morsetrænlngen 
om kring ju letid . Men vi skal selvfølgelig i gang igen, da vi har 
fået mange op fo rd ringe r til at starte, vi mangler kun en, der er 
v illig  til at køre den. Er du netop interesseret i at lægge det ar
bejde i det, som det kræver med optagelse af bånd etc., hører vi 
gerne fra dig.

A f dagbogen . . .
Den 27. februar havde vi opstillingsm øde til repræsentantska
bet fo r kreds 2 i vore lokaler. Klokken blev mange inden vi kom 
igennem dagsordenen, men vl fik  opstille t seks kandidater til 
valget. Fra vor egen afdeling blev opstille t OZ1CRY, Ellen, 
OZ1MX, Mogens samt undertegnede. VI håber, at valgdeltagel
sen vil blive bedre i år end sidste år -  så husk derfor at bruge 
stemmesedlen når du får den ind ad døren!
Den 13. marts havde vi OZ9JB, Jørgen på besøg fo r at fortæ lle 
om måling på modtagere. De fremmødte fik  en aal-a-round

gennem gang af, hvordan man bærer sig ad, når man skal have 
testet sin modtager.

S tudiekredse.
Vi har fået s tartet to  studiekredse op i henholdsvis måleteknik 
og antenneteknik. Disse kører på torsdage i henholdsvis ulige 
og lige uger måneden igennem. Måleteknik er startet med et 
spec ifik t emne, nem lig hvordan måler man med et oscilloskop. 
Antenneteknik er startet med et eller andet emne som deltager
ne har fæ lles interesse i. Har du interesse i et af ovennævnte 
em ner e lle r evt. begge, men ikke er kommet med fra starten, 
kan du nå det endnu ved at møde op på de respektive torsdage 
kl. 19,30.

Indvie lsesfest.
Ja, efterhånden er det ved at være lørdag den 28. april, hvor vi 
skal have den o ffic ie lle  Indvielse af vore lokaler. I den anled
ning holdes, som efterhånden bekendt en festmiddag om afte
nen.
Af gæ ster er indbudt vor landsformand OZ5RO, Ove Blavns- 
fe ld t samt medlemmerne af Skævinge lokalbestyrelse. 
Program m et fo r m iddagen samt aftenen i øvrigt ser således ud: 
Kl. 18,00: Velkom stdrink -  gæsterne beser lokalerne.
Kl. 18,30: Skævinge kro leverer følgende menu: Gravad laks, 
Kalvesteg stegt som v ild t med fo rske llig t tilbehør, hertil serve
res rød/hvidvin . Karamelrand.
U nder m iddagen holdes festtale af den fungerende formand.
Kl. ca. 21,00: Kaffe -  ved kaffen er der underholdning ved Skæ
vinge folkedansere.
Kl. ca. 21,30: Dogplace v / OZ1CJY, John, samt Ratel Radio v/ 
OZ1AFB, Bent, dem onstrerer radiogrej fo r gæsterne.
Kl. Ca. 22,00-ca. 24,00: 3 raske spillemænd sørger fo r lidt mo
tion.
Nu håber vi selvfølgelig, at mange af jer har tilm eld t je r til denne 
fo rhåbentlig  uforglem m elige aften.

Program :
Tirsdag den 17. april: Åbent hus fo r medlemmerne.
T irsdag den 24. april: Filmaften v / OZ1DQJ.
Lørdag den 28. april: Indvielsesfest kl. 18,00.
T irsdag den 1. maj: Åbent hus fo r medlemmerne.
T irsdag den 8. maj: Foredrag: Kondensatorer v / OZ3PO.

Siden sidst:
Vor form and OZ1AKY, Jens, har p.g.a. fo r stort arbejdspres på 
s it job  måttet træ kke sig lidt I baggrunden nogle måneder m. h. 
t. bestyrelsesarbejde. I dette tidsrum  varetages hans formands
post af næ stformanden OZ1DQJ, Jørgen.

Vy 73 de OZ1CKB, Steen.

Hoved bestyrel sesmed I. : 
OZ8TV, Frede Larsen 
Arsballevej 48, 3700 Ronne, 
tlf. 03 - 99 91 77

KREDS

BORNHOLM

Call: OZ4EDR.
Klubhus: Nørrekås, Ronne.
Mode: Tirsdage kl. 19,30: Klubaften. Søndage 11-12: Drop in. 
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, Voldgade 41,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ2DZ, Alex Mogensen, Østerled 91,
3700 Ronne, tlf. (03) 95 18 16.
Kass.: Johnny Lund, Paradisgade 21,
3700 Ronne, tlf. (03) 95 31 90.
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ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«. Rosenornsallé 2, Østermarie.
Mode: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4OW, Kjeld Nielsen, Årsballeby 34, 3700 Ronne, 
tlf. (03) 99 84 06.
Sekr.: OZ1CSX. Dan Pedersen. Skramman 13. Ro,
3760 Gudhjem, tlf. (03) 98 42 17.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48,3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.

Program :
Onsdag den 18. april: Alm. klubaften.
Onsdag den 25. april: Start på 4 trins raket om UHF.
Onsdag den 2. maj: Strøm forsyninger med OZ1CSK.
Onsdag den 9. maj: UHF 2.
Onsdag den 16. maj: Alm. klubaften.
Onsdag den 23. maj: UHF 3.
Onsdag den 30. maj: UHF 4.
Desuden hver mandag morsekursus ved OZ4EM.
Hver tirsdag begynder-kursus ved OZ8TV.
H vertorsdag byggeaftener, som nu drejer sig om rævesakse. 
Desuden hver mandag kl. 18,45 repeaternyt ved OZ4YP, som 
absolu t stadig er en god ting at lytte på, hvis der evt. skulle ske 
æ ndringer eller tilfø je lse r til programmet.

Vy 73 de OZ1CSX, Dan.

Hoved bestyrelsesmed I.:
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.

HOLBÆ K
Lokale: M id le rtid ig t ude hos OZ1CTX.
Fmd.: OZ1CTX, Stig Hansen, Helmdalsvej 20, 4300 Holbæk, 
tlf. (03) 43 38 88.
Sekr.: OZ4AU, Per Appel, Vesterhus 260, Samsovej 45,
4300 Holbæk.

KALUNDBORG
Lokale: Kælderen under DSB's godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 Kalundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1 Wl. Åge Hougård, Set. Olalgade 9, 4400 Kalundborg. 
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.

KORSØR
Møde: M ånedligt 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.

LO LLAN D-FALSTER

Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olesen, Bogfinkevej 7, Kraghave,
4800 Nykøbing F l„ tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Brøderup,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 56 82.
Kass.: OZ1DTS, Jan Poulsen, Egebjergvej 15, Egebjerg,
4800 Nykøbing Fl.
Afd. g irokonto : 6 25 98 55.

Mandag den 23. april kl. 19,30 kommer OZ7CH og fortæ ller om 
antenner, så mød op til denne aften, som helt sikkert bliver 
spændende.
Tak til OZ7UHF-gruppen fo r et spændende og levende fore
drag om turen til Færøerne.
Generalforsam ling: Der Indkaldes til ordinæ r generalforsam
ling mandag den 21. maj 1979. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være form anden ihænde senest 8 dage før ovennævnte dato. 
Mere om generalforsam lingen i OZ's maj-nummer.

Vy 73 de OZ8NZ. Ole.

NAKSKO V
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rodbyvej, Nakskov.
Fmd.: OZ1HS, Hermann Sprenger, Svanevej 53.
Rodby Havn, 4970 Rødby, tlf. (03) 90 56 40.
Sekr.: OZ1CBE, Jens Andersen, Østervej 12,4960 Holeby, 
tlf. (03) 90 70 67.
Kass.: OZ5ML, Kurt Andersen, Tårsvej 90, 4912 Harpelunde, 
tlf. (03) 93 11 36.
Afd. postboks: Boks 15, 4960 Holeby.
Afd. g irokonto : 9 29 83 98.

Kom m ende ak tiv ite te r:
A p ril: Onsdag den 25. april mødes vi på Hotel Saxkøbing, Tor
vet 9, Sakskøbing, kl. 19,00. Vi beder hver især om at m edbrin
ge station e ller andet til »udstilling« og forklaring om særlige 
finesser m. v. Ellers er aftenen helliget hyggesnak og kamme
ra tlig t samvær.

Maj: Onsdag den 30. maj holder vi sommermøde sammen med 
vennerne fra OV Heiligenhafen. Vi mødes på stadion-cafeteriet 
I Rødby kl. 18.15 og begynder at spise kl. 18,30. P.g.a. forudbe- 
s tilling  af p latterne er tilm eld ing nødvendig. Tilmelding og op 
lysning om pris m. v. til OZ1CBE.

Jun i: Ingen møder.

Ju li: Medlemmerne af EDR-Lolland er den 28. ju li inviteret til at 
deltage i OV Heiligenhafens sommerfest i Harmsdorf hos 
DB5LW. Medlemmer og »påhæng« bedes give besked om del
tagelse senest den 18. ju li til OZ1CBE (af hensyn til transporten 
i Tyskland).

Vy 73 de OZ1CBE. Jens.

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, Smldstrupvej 11, 
4733 Tappernoje.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae. Gallemarksvej 48, 
4700 Næstved.

Opråb!
Tirsdag den 24. april afholder vi den årlige generalforsamling i 
vore lokaler i Fodby, og vi begynder præcis kl. 19,30. På valg i år 
er fø lgende: form and og et bestyrelsesmedlem + en suppleant 
og to  revisorer.
Fredag den 11. maj tager vi til Liibech, og er der endnu nogen 
der Ikke har meldt sig til, så skal det ske hurtigst muligt. Der er 
en tilm eld ingsb lanket på opslagstavlen.

Vy 73 de OZ3WD. Jens.
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ODSHERRED
Call: OZIOHR.
Lokale: G rundtvigsskolen, Grundtvigsvej 12,
4500 Nykøbing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandsvej 14,
4500 Nykøbing Sj., tlf. (03)41 17 11.
Sekr.: OZ1EPZ, Kim Hansen, Mosbyvej 29,
4500 Nykøbing S j„ tlf. (03) 41 10 19.
Kass.: OZ1AOP, Ebbe Jacobsen, Østerlyngvej 63,
4500 Nykøbing Sj.

Ved generalforsam lingen den 22. februar blev følgende valgt til 
bestyrelsen: OZ1CME, Otto, OZ1ASY, Finn, OZ1APO, Peter, 
OZ1CPZ, Kim, OZ1EXL, Hans, OZ-DR 16227, Rene.
Af indkom ne forslag var en byggeaften som OZ-DR 16227 og 
OZ1CPZ skal stå for. Der v il senere følge information om tids
punkt fo r denne aften.
Jeg vil på bestyrelsens vegne sige tak for godt arbejde til de 
medlemmer, som ikke ønskede genvalg, og ønske et godt ra
d io -å r 1979 fo r afdelingen.

Vy 73 de OZ1CPZ, Kim.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mode: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jorgen Krlstoffersen, Roskildevej 135,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 55 54.
Kass.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Flong, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.
A fdelingens postbox: 103. 4000 Roskilde.

Program :
19. april: Old tim er aften (se OZ fo r marts).
26. april: En aften uden fo r vore lokaler, Niels Bohr Instituttet, 
Risø. Da de amatører, som besøgte institu ttet den 22. januar 
1976 ikke forskræ kkede vore rundvisere så voldsomt, har man 
indv illige t i at gentage succes'en med en rundvisning. Vi star
ter kl. 19,00.
3. maj: Mekanisk arbejde.
10. maj: St. Bededags aften, en af afdelingens traditioner, en 
hyggesften med varme hveder og do. damer.
17. maj: Klubaften.
15. marts film aften: Det blev konstateret, at der var 5 torsdage i 
marts måned, med special 73 til OZ9H. Traditionen blev over
ho ld t.

Vy 73 de OZ8JK, Jørgen.

SLAGELSE

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

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

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

ASSENS OG OMEGN
Lokale: Møllevej 2.
Mode: Hver 2. onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ABK, Martin Callesen, Blomstervænget 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.

Program :
Onsdag den 18. april: OZ9EZ vil demonstrere sin hjemmebyg
gede HF station.
Onsdag den 2. maj: GENERALFORSAMLING: Evt. forslag skal 
afleveres til OZ1ABK.
Onsdag den 16. maj: Byggeaften. K lubstationen skal gøres va
riabel.
Onsdag den 30. maj: Det var meningen, at også denne aften 
skulle  helliges bygningen af VFO. Da der moder så mange ka
pacite ter op den 16., at projektet lykkesved første forsøg, bliver 
det til a lm indelig  klubaften. PS. Skulle nogen høre os komme 
drivende forb i denne aften, bedes de skriftlig  rette henvendelse 
t il pro jektets leder.
Onsdag den 13. jun i: A fslutning. Nærmere herom vil følge se
nere.

Vy 73 de OZ2SQ, Ib.

NYBORG

Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Mode: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg, 
tlf. (09) 31 31 18.
Kass.: Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. g irokonto : 5 04 87 53.

G enera lforsam ling.
Den 31. maj kl. 19,30 afholdes ordinæ r generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før.
A lle medlemmer opfordres i den anledning til at møde op og 
give deres bidrag i drøftelsen angående klubbens frem tidige 
virke.
Se iøvrig t under kredsarrangement.

Vy 73 de Inge.

ODENSE
Call: OZ3FYN,
Lokale: Vesterbro 90 (indgang fra Roersvej).
Mode: Hvor intet andet anfort, på mandage kl. 19,30.
Fmd.: OZ7IV, Helge Tletgen Lillevang, Lundekærsvej 64,
5681 Bellinge, tlf. (09) 96 19 89.
Kass.: OZ1BLZ, Poul A. Jensen, Rylevej 8,
5000 Odense, tlf. (09) 11 41 69.
Kontingent er kr. 50,00 pr. halvår.
P ension istkontingent er kr. 20,00 pr. halvår.

Som m erferie.
Ja, i skrivende stund har bestyrelsen om trent »siddet« et år, 
men når du læser OZ, ja, så er den årlige generalforsamling
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overstået, og der er måske skifte t ud hist og her, -  måske over 
det hele.
Hvad er der egentlig sket i det år, der er gået siden den sidste 
genera lforsam ling?
Hvad har DU fået ud af din afdeling?
Hvor skal der sættes ind fo r at gøre afdelingen bedre?
Ja, der er mange spørgsmål, som der måske slet ikke er svar på, 
men vl kan alle ved fæ llse hjæ lp være med til at skabe en fo r
nøje lig  afdeling, så mød op og kom med din kritik, -e n h ve r be
styrelse vil være glad fo r »et ord med på vejen«.
Vi træ nge ra lle  til sommerferie, så mandag den 28. maj er sidste 
k lubaften inden sommerferien.
Bestyrelsen ønsker a lle -b å d e  i og udenfor a fd e linge n -e n  rig 
tig  god sommerferie, så vi atter kan mødes efter ferien -  man
dag den 3. sep tem ber-m ed godt humør og mange ideer til den 
kom m ende vintersæson.

Program :
Mandag den 7.: Besog på Svendborg Navigationsskole kl.
19,30. Vi mødes i afdelingen og kører derfra mod Svendborg kl. 
18,45, hvor vi møder navigationslæ rer A. J. Rasmussen, der vil 
stå fo r rundvisningen.
Skolen uddanner jo  styrmænd, skibsførere og radio-telegra- 
fister, og råder således over mange spændende radiotekniske 
dele, så vi skal nok få tiden til at gå.
Efter at have set skolen -  og fået al le spørgsmål besvaret -  sam
les vi i kantinen, hvor der vil blive serveret m aritim t mad d.v.s. 
landgangsbrød med 4 -5  slags pålæg på samt 1 P-35 eller soda
vand.
S idste tilm eld ing -  af hensyn til skolen -  er mandag den 28. 
april og fortæ ringen I kantinen er anslået til 15-20 kr.
Mandag den 14. maj: A lm indelig klubaften.
Mandag den 21. maj: Slow Scan. OZ7CA, Calle, vil møde op 
denne aften med sit avancerede Slow Scan, og fortæ lle os Ildt 
om, hvad det egentlig går ud på, og hvad der kan fremvises på 
skærmen. Calle har jo  a ltid været med, hvor der skete noget, så 
det skal nok blive en interessant aften. Mød o p -s o m  Calle ville 
have sagt -  det er Slow Scan og Ikke Slow Motion.
Mandag den 28. maj: Alm indelig klubaften - den sidste inden 
som m erferien. Ja vi træ nger vel alle til lidt sommerferie, så vi 
kan mødes efter ferien med mange gode impulser. Mød op til 
en a lm indelig  s ludder om »vind og vejr« og måske Ildt radio- 
snak.
God som merferie -  og vel mødt -  mandag den 3. september.

Vy 73 de OZ7IV, Helge.

Kredsarrangement
Husk mødet den 26. april i Ringe-hallen. Se iøvrigt OZ 
marts nummeret.

De fynske afdelinger.

SVENDBORG
Call: OZ7FYN.
Lokale: Rantzausmindevej 196-198.
Mode: Hver onsdag kl, 19,30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 Rudkøbing, tlf.(09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, S immerbølle Kirkevej 4,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CJS, Ole Rasmussen, Ørbækvænget 1A, 
Svendborg, tlf. (09) 21 60 45.

Program :
Onsdag den 2. maj kl. 19,30: Filmaften.

Vy 73 de OZ9EG. Eli.

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

Am atør-nyt hver mandag kl. 21,00 prc. på Knivsbjerg R-5. Spe
c ie lt stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ4ER. Erik, tlf. 
(04) 46 36 06 senest samme dag kl. 18,00.

HADERSLEV

Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle 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, PerW ellin , Fredericiavej 30,
7000 Fredericia, tlf. (05) 94 37 91.
Afd. g irokonto : 7 09 84 48.

Der er nu igen god gang i foreningen med 2 månedlige møder. 
Under ledelse af OZ8JV er der startet et strømforsynings byg
gepro jekt med ca. 14 deltagere. OZ5PG og OZ3ZI fortsæ tter 
med morseholdet, som i år er bevaret uden mandefald.

Program :
Onsdag den 18. april: Foredrag ved OZ3M om antenner. 
Onsdag den 7. maj: Byggeaften.
Onsdag den 16. maj: Ordinær generalforsamling.
A lle m øderer kl. 20,00 i foreningens lokaler, og iøvrigt henvises 
t il Am atør-nyt hver mandag på repeateren kl. 21,00.

Vy 73 de OZ1DHO, Per.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Mode: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40.
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCY. B irger Knudsen, Volundsgade 13, 
6400 Sonderborg.
Kass.: OZ5WV. Chresten Bonde, Turøvej 17,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 02 60.

Program :
Torsdag den 19. april: Generalforsamling. Se OZ marts 1979. 
Onsdag den 26. april: CW.
Torsdag den 27. april: Klubaften.
Onsdag den 4. maj: CW.
Torsdag den 5. maj: Klubaften.
Onsdag den 11. maj: CW.

Vy 73 de OZ1CCY, Birger.

SØNDERBORG
Lokale: Sønderborg Teknikum.
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Fr. Christiansvej 3,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 16 85.
Kass.: OZ1DYQ, Hans Henrik Morkehoj, Pilevænget 1,
6400 Sonderborg, tlf. (04) 42 55 98.
Sekr.: OZ6AQ, Hans Werner Carlsen. Sejrsvej 94, Rinkenæs, 
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 21 90.
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TØNDER
Fmd.: OZ8CV. Carl V. Christensen, Viben 44. Tonder.
Kass.: OZ1DBU, Niels Erik Fisker, Klostergade 2, Højer.
Sekr.: OZ1DRP, Kjeld B. Kristensen, Brorsonsvej 25, Tonder.

ÅBEN R Å
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Mode: I sommerhalvåret er der månedligt møde førstkommen
de torsdag efter at OZ er udkommet.
Fmd.: OZ1CLI, Hans Melchertsen, Ærholm 16,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 30 19.
Sekr.: OZ1ALK, Ole Chr. Poulsen, Grønningen 62,
6230 Rødekro, tlf. (04) 66 23 21.
Kass.: OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 00 23.

Torsdag den 15. marts afholdtes generalforsamling med 
OZ3ER som d irigent. Formandens og kassererens beretning 
godkendtes. OZ1CLI genvalgtes til formandsposten. Valget 
blev e fter OZ1CLI's ønske kun gældende fo r 1 år. OZ1ALK gen
valgtes ligeledes.
V interhalvåret er ved at være slut, og torsdag den 26. april er 
sidste klubaften i denne sæson. Næste mode herefter bliver 
den 17. maj, og så fremdeles den første torsdag efter at OZ er 
kommet.

Vy 73 de OZ1ALK, Ole.

10 GHz gruppen. Abenrå.
Nogle af afdelingens medlemmer, som fortrinsv is  interesserer 
sig fo r selvbygning af amatørgrej, har igennem et stykke tid 
d iskuteret m uligheden for at frem stille sende- og modtagegrej 
til 10 GHz.
Da frem stilling  af grej på disse frekvenser i lige høj grad består 
af finm ekanisk arbejde som bygning af konventionelle e lektri
ske kredsløb, blev vi hurtig t enige om, at en opdeling af arbej
det blandt de interesserede, hurtigere ville føre til et brugbart 
resultat.
Vi har derfor dannet en 10 GHz gruppe med OZ6TG, OZ6IC og 
OZ5WK som drivende kræfter.
G ruppen har startet aktiviteten med at gennemgå den tilgæ n
gelige litte ra tu r og fremskaffe de forskellige materialer, som 
fo re n  del er ret specielle på disse frekvenser. Vi har sat os som 
mål at have noget grej klar til sommer, så vi kan slå danmarks- 
rekorden på 4,3 km.

På gruppens vegne, OZ5WK, Kalle.

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

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skrams Gade 9, Esbjerg.
Mode: Onsdag kl. 19 30.
Fmd.: OZ1LN. H. P. Kjærsbro, Jagtvænget 1. Hjerting, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ5OH, Ole Gram, Lodsvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 64 12.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding. 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

KREDS

7

Program :
Onsdag den 18. april: Evt. filmaften. Lyt til repeaterbulletin, 
tirsdage kl. 19,00.
Onsdag den 25. april: Møde.
Onsdag den 2. maj: Møde.
Onsdag den 9. maj: Lidt om oscilloscoper.
Onsdag den 16. maj: Møde.

Vy 73 de OZ1LN.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcentret, Radhuset. Rådhusbakken, Give.
Mode: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6KH, Villy 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, Hojmarksvej 3, 7330 Brande. 
Afd. postadresse: EDR Give og omegn, V illy Hansen, Kronhe
devej 4, 7200 Grindsted.

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

Onsdag den 21. februar afholdtes ord inæ rt kredsmedlemsmø
de hvorO ZIO Q , John Meyer, Esbjerg, berettede om HB's arbej
de i det forløbne år. Desuden foretoges opstilling  af kandidater 
til valg til repræsentantskabet. Folgende blev opstillet: 
OZ1DGJ, Jørn U llersgaard, Struer,
OZ1EUO, Leif Valbjørn Christensen, Holstebro.
Der var ligeledes en liv lig debat om de forskel lige ting, der rører 
sig i foreningen, hvilket nok vil føre fo r vidt at referere i denne 
spalte.
Torsdag den 1. marts havde vi besøg af OZ5KG og OZ1CCC, der 
demonstrerede hvordan man selv laveren HF-station, når hvad 
der findes på markedet ikke tilfredsstille r ens krav: Trinløs tu 
ning 0-30  MHz + /-i- 0,5 kHz, d ig ita l udlæsning med 3 hukom
melser, indtastn ing af valgfri startfrekvens, mulighed fo r hop 
overalt i området (0-30 MHz), spuriusfri, 5 eller 180 watt PA, 
M ulighed fo r 12 vo lt drift, samt alt hvad den drevne amatør e l
lers kan tænke sig. Tommy og Preben supplerede hinanden i 
en interessant og spændende forelæsning om stationens ind
re tn ing og opbygning fra antenne til hø jtta ler og fra mlke til 
antenne. Tak til OZ5KG, Tommy og OZ1CCC, Preben, fo r en 
læ rerig aften.
Da der den 1. jun i kl. 07,00 vil holde en buldozer udenfor Set. 
Jørgensbakke 9, med det formål at jævne huset med jorden, 
har vi set os nødsaget t il at se os om efter andre lokaler. Vi har 
fået tilb u d t kæ lderbutikken, Struervej 15, som vi dog skal dele 
med en anden forening (Konservativ Ungdom). Der kræves dog 
et stykke arbejde i form  af istandsættelse, hvilket vi dog har t i
den fra  nu til 1. jun i til at udføre. Desuden hjæ lper KU naturlig 
vis med dette.

Program :
Tirsdage kl. 19,30: CW-kursus, klublokalet, ved OZ1BUR, Ryan 
Onsdage kl. 19,00: Alm. klubaften, klublokalet.

Vy 73 de OZ9BI. Peder.

Husk: Stof til OZ 
senest den 20.
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HERNING RIBE

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

Program :
18. april: Alm. klubaften.
25. april: Alm. klubaften.
2. maj: Alm. klubaften.
9. maj: Vi får besøg af John, OZ1OQ. Han vil fortæ lle om HB’s 
arbejde, samt hvad gavn DU har af EDR.
16. maj: Alm. klubaften.
23. maj: OZ4PB blev desværre syg, så vi gik g lip  af de »sælsom
me oplevelser« den 7. marts. »Påske-Bryg« er igen »på mær
kerne«, og han har lovet at komme (hvis det ikke bliver sne
vejr!!!).
Det var a lt fo r denne gang. Vy 73 de OZ6KV, Keld.

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsm inde skole, Vestervig.
Mode: 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, GI. Refsvej 2, 7760 Hurup.
Husk: ORDINÆR GENERALFORSAMLING den 26. april.
Vel m ødt' Vy 73 de OZ1EDD, Kaj.

NORDTHY-MORS

Call: OZ7TOM.
Lokale: Solbjerg skole, Solbjerg Mors.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1EEE, Erling Simonsen, Markvænget 8C,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 49 79.
Sekr.: OZ1EDF. Erik Lauridsen, Limfjordsvej 20,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 01 75.
Kass.: OZ1EDH, Svend Orla Larsen, P. L. Haldsvej 27,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 46 57.
Vores afdeling blev stifte t den 30. januar, og vi er i fu ld gang 
med afdelingsarbejdet med pænt besøg hver klubaften. Vi hå
ber, at mødedeltagelsen vil være lige så god som den har været 
ind til nu. Vi er QRV på 2 m, og om ca. 14 dage også på HF. 
Program :
Tirsdag den 24. april: Antenneforedrag 2. 
tirsdag den 8. maj: D igitalteknik 2.
Tirsdag den 22. maj: Antenneforedrag 3.
Tirsdag den 12. jun i: D igitalteknik 3.
Tirsdag den 19. jun i: A fslutning, sommerferie.
CW -kursus starter den anden klubaften efter sommerferien. Af 
hensyn til kursets tilrettelæ ggelse, vil vi gerne have tilm e ld in 
gerne senest den 19. juni. T ilm elding skal ske til OZ1EEE. 

STRUER Vy 73 de OZ1EDF, Erik.

Call: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Mode: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3ZJ. Hjalmar Roesen, Tarngade 19, 7600 Struer, 
tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ1AHG, Thorkild  Christoffersen, Reberbanen 11, 
lejl. 26. 7600 Struer.
Kass.: OZ5EX, Borge H. Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive.

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

ØLGOD
VHF: OZ5JYL. -  HF: OZ7JYL.
Lokale: Kirkegade 11, ø lgod.
Mode: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl, Solvænget 7, 6870 Olgod, 
tlf. (05) 24 54 25.
Sekr.: OZ1BVO. Carlo Hansen, Nymarksvej 17,
6870 Ølgod, tlf. (05)24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Vestergade 11,
6960 Hvide Sande.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

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

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Mode: Torsdag kl. 19,30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, Kurt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: OZ1CMT, Eivind Sørensen. Fælledvej 6B,
7000 Fredericia.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen.
H. C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14. 
Ungdomsleder: OZ1CLX. Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6, 
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.

Program:
19. april: OZ1EVK, Kurt Jespersen, kommer og demonstrerer 
p rin tfrem stilling  ved hjælp af »SENO« kl. 19,30.
23. april: Kursus i CW kl. 19,30.
24. april: Kursus i VTS kl. 19,30.
26. april: K lub- og byggeaften kl. 19,30.
30. april: Kursus i CW kl. 19,30.
I.  maj: Kursus I VTS kl. 19,30.
3. maj: Kursus i CW kl. 19,30.
7. maj: Kursus i CW kl. 19,30.
10. maj: Jota og radiospejder, hvad betyder det radioamatører
ne. OZ1DAF kom m er og snakker om dette emne i aften kl
19,30.
14. maj: Kursus i CW kl. 19,30.
15. maj: Kursus i VTS kl. 19,30.
17. maj: Kursus i CW kl. 19,30.

Vy 73 de OZ-DR 1766.
G RENÅ

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

Mødeaften den 25, april 1979 hos OZ9HN: Generalforsamling. 
Forslag til denne på tlf. (06) 38 74 66 senest dagen før.
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HORNSYLD
Lokale: Antennefabrikken TRIAX, Hornsyld.
Møde: Onsdage i ulige uger.
Fmd.: OZ7OG, Ole Godsk, Begonievej 10, Klakrlng,
7130 Juelsm inde, tlf. (05) 69 33 04.
Kass.: OZ1BIN, K, E. Kofoed, Bredgade 6,8722 Hedensted, 
tlf. (05) 89 18 61.
Afd. g iro : 5 35 18 98 c /o  kassereren.
A fd.adr.: Postboks 32, 7130 Juelsminde.

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

KOLDING
Call: OZ8EDR.
Lokale: Set. Jorgens Gård, Hospitalsgade.
Mode: Torsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ9DB, Karsten Kjær, Fabersvej 1, 6000 Kolding. 
Sekr.: OZ1DSL, Askan Moller. Agtrupvej 103. 6000 Kolding. 
Kass.: OZ5KT. Kristen Thomsen. Chr. Schousvej 4, Tved, 
6000 Kolding.
Afd. g ironr.: 3 24 74 81.

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

Over emnet, er vi internationale nok på båndene, afholder vi i 
samarbejde med Århus afdelingen en foredragsaften i Randers 
K ulturhus værelse nr. 3 på 2. sal, onsdag den 2. maj kl. 20,00. 
Foredragsholderen over dette interessante emne er OZ7CH, C. 
U. Holten. Vi håber på god tils lu tn ing  til denne aften.
OZ2CJ, Carl Jensen og OZ8YR, Vagn Rasmussen, havde ons
dag den 14. marts inviteret samtlige af vore medlemmer, der 
enten havde en frekvenstæ ller, der skulle kontrolleres eller en 
VHF/UHF station, der træ ngte til en justering e ller bareen kon
tro l af en kobt e ller hjemmebygget station. Til denne aften, som 
blev enorm t besøgt, havde OZ2CJ frem tryllet alle tiders måle
sender og med OZ8YR ved »trimmepindene«, er vi nu alle i 
Randers QRV på de nøjagtige frekvenser.
Medlemmerne har vel bemærket den blå-malede kasse med In
skrip tionen »Byttekasse« som står placeret i klublokalet. Me
ningen med denne kasse er, har I nogle gode radiodele, som I 
ikke får brug for, kan de nedlægges i denne kasse til glæde for 
andre eksperimenterende medlemmer, som måske netop står 
og m angler den e lle r h int kom ponent til sin »hjemmebrygger«. 
Ideen til denne byttekasse stammer fra ham »godsejeren« lidt 
nord fo r Randers.

Program :
Hver tirsdag kl. 19,30: Kursus i VTS ved OZ4CO, OleStyhm. 
Hver onsdag kl. 18,45: Kursus i CW ved OZ1LJ, Leif Jensen,

Vy 73 de OZ3PJ, Poul.

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

Program :
24. april kl. 19,30 prc.: Generalforsam ling med dagsorden iflg, 
lovene.
1. maj: Måleaften.
8. maj: Im pedans-transformation og baluns. Dette spændende 
emne er lagt i hænderne på OZ6CY, Niels. Mød op til en interes
sant aften!
15. maj: Klubaften.

Vy 73 de OZ1AKD. Karsten.

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Mode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4,
7100 Vejle, tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ-DR 1903, Leo Sorensen, Moldevej 11,
7100 Vejle, tlf. (05) 83 03 56.
Kass.: OZ6DW. Niels Erik Dahl, Svendsgade 64, 7100 Vejle. 

Program :
17. april: K lub- og byggeaften.
21. april: NB. Lørdag -  antennedag. Vi ordner antennen til 
k lubbens HF station, vi mødes kl. 9,30 i lokalerne.
24. april: Klubbens byggeprojekt rævemodtageren, skulle være 
fæ rdig nu, og vi har derfor indbudt og formået OZ3MJ til at 
fo rtæ lle  om rævejagt. Martin har lovet os lysbilleder, s ta ld fidu
ser m. m., tag rævespillen med.
1. maj: Klubaften.
8. maj: Ros og kritik , forud fo r generalforsamlingen vil vi gerne 
have en snak med medlemmerne således, at vi kan få de rigtige 
fors lag frem til generalforsam lingen, så den evt. nyvalgte be
styrelse på forhånd kan få en Idé om, hvad medlemmerne øn
sker.
15. maj: Klubaften.
22. maj: Generalforsam ling.

Vy 73 de OZ-DR 1903. Leo.

VIBORG
Fmd.: OZ1CNS. Orla Nielsen. Karuphojvej 5, Skelhøje, 
8800 V iborg, tlf, (06) 66 15 36.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam. A. S. Orstedsvej 37, 8800 Viborg, 
tlf. (06) 62 98 03.
Kass.: OZ7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7, 8800 Viborg, 
tlf. (06) 63 83 52.
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Den ordinæ re generalforsam ling blev afholdt den 13. marts. 
Der var frem m ødt 18 medlemmer. OZ7YP, Gert, blev valgt til d i
rigent. Formanden OZ1CNS, Orla, aflagde beretning, kassere- 
ren OZ7OT, frem lagde det reviderede regnskab, der blev god
kendt.
Der var ikke indkommet nogle forslag til behandling. 
Kassereren OZ7OT var på valg og blev genvalgt. Ligeledes blev 
sekretæ ren OZ5LD, Leo genvalgt. T il suppleant fo r bestyrelsen 
blev valgt OZ8XU, Victor.
Aktivitetsudvalget, der fortrinsvis skal administrere et eventu
elt klublokale, blev genvalgt med OZ3HX, Henning, OZ9ZZ, 
Jens Ole og OZ1CIM.
Til ræ veudvalget blev valgt: OZ8VG, Jørgen, OZ1AEB Henning 
og OZ5LD Leo.
Der var i 1978 55 medlemmer i afdelingen.

Vy 73 de OZ5LD, Leo.

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

Faste aktiv ite te r:
Mandag kl. 20,00: Byggeaften.
Onsdag kl. 19,00: Kursus.

Program :
Tirsdag den 17. april k l.20,00: Rævemøde.
Torsdag den 19. april kl. 20,00: HF-aften. Denne aften er viet 
alle os med kum merlige antenneforhold. Det er m it store håb, 
at a lle  der har prøvet at køre HF med simple indendørs trådan
tenner, v il komme og øse af deres erfaringer, så vi kan få at vide, 
hvordan man gør, når man bor på 6. sal i et betonhus. OZ1BRZ, 
Jørgen.
Torsdag den 26. april kl. 20,00: Ordinær generalforsamling. Se 
sidste nummer af OZ.
Torsdag den 3. maj kl. 20,00: Tælleraften. Her skal vi se vinte
rens store byggeprojekt, en frekvenstæ ller, der går op til 500 
MHz. Der er ca. 20 mand, der i ø jeblikket bygger fo r fu lde sejl, 
så der skulle blive noget at se på.
Torsdag den 10. maj kl. 20,00: Brugen af C-mos kredse. 
OZ1AEF kommer og fortæ ller om praktisk brug af C-mos kred
se, deres fordele og ulemper. Der bliver mulighed for at koble 
eksem pler op på Systemsimulator.

l/y  73 de OZ1AHB, Frank.

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

KREDS

9
FREDERIKSHAVN
Cali: OZ6EVA.
Lokale: Randersgade 57.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 60 79.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, M orris Christensen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

I henhold til afdelingens love afholdes ordinæ r generalforsam
ling den 8. maj 1979 kl. 20,00 i afdelingens lokaler. Dagsorden i 
henhold t il lovene, herundervalg t il bestyrelse og revision. For
slag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
form anden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
A propos vore k lublokaler, må vi erkende, at uanset det er lyk
kedes os at skaffe udmærkede lokaler, og uanset der ved sidste 
genera lforsam ling varen udtalt velvilje med hensyn til at ydeen 
indsats fo r at få skabt hyggelige rammer fo r foreningens aktivi
teter, har det skorte t slemt på fremmøde af arbejdsivrige med
lemmer. Vi vil derfor endnu en gang appellere til medlemmerne 
om at møde på vore klubaftener, så vi kan få disse ting i orden 
ved fæ lles hjæ lp, hvilket er afgørende for, at vi påny kan få gang 
i vort k lubliv.
Førstkommende klubaften den 17. april må vi dog aflyse på 
grund af foredragsaftenen i Mosbjerg, men derefter har vi k lub
aften hver tirsdag kl. 20,00.

Vy 73 de OZ1AHP, Hugo.

HADSUND

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

A fdelingen afho lder foredragsaften tirsdag den 24. april, hvor 
OZ1BP vil komme og holde foredrag om: »Bygning af amatør
modtagere til HF«. Vi håber at se alle medlemmerne og andre 
interesserede til en hyggelig aften i vores mødelokale.
Vores årlige generalforsam ling vil blive ho ld t tirsdag den 22. 
maj kl. 19,30. Hvor vi håber at alle medlemmerne møder op, 
både dem der har betalt og dem der har glem t at betale endnu. 
G eneralforsam lingens dagsorden bliver ifølge vedtægterne. 
Evt. fors lag kan indsendestil bestyrelsen senest 14 dage før ge
neralforsam lingen.
Generalforsam lingen bliver det sidste møde inden sommenfe- 
rien, hvis der ikke bliver udtrykt ønske fra medlemmernes side 
om yderligere et møde eller to.

Vy 73 de OZ1DRW, Jesper.

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

Ræveudvalget arrangerer årets første rævejagt lørdag den 5. 
maj, med startsted ved Tolne skov kl. 14,00, det sædvanlige 
kort skal benyttes. Der vil blive kørt med den nye automat-sen
der som OZ1CEX har strikket sammen i vinterens løb. så kom 
nu ud af starthullerne og mød op denne dag, så du kan høre om 
den nye automatsender virker. På gensyn.

Program:
Tirsdag den 17. april: Foredrag, Mosbjerg kro kl. 20,00. 
Tirsdag den 24. april kl. 20,00: Generalforsamling.
Tirsdag den 1. maj kl. 20,00: Klubaften.
Lørdag den 5. maj kl. 14,00: Rævejagt.
Tirsdag den 8. maj kl. 20,00: Klubaften.
Tirsdag den 15. maj: Sæsonafslutning.
Lørdag den 19. maj: Rævejagt kl. 14,00. Startsted Tolne skov.

Vy 73 de OZ1CVI. Jørn.
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Vendsyssel-arrangement
Tirsdag den 17. april kl. 20,00: Foredrag på Mosbjerg 
kro, hvor OZ6AV, Arne, kommer og fortæ ller om brugen af 
oscllloscop.

OZ3EVA - OZ6EVA - OZ9EVA.

HOBRO
Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlebyvej 4. Hobro.
Mode: Hver mandag kl. 18.30-19.00 CW-kursus, kl. 19,00-21,00 
begynder-kursus.
Fmd.: OZ6UD. Peer Andersen, Karlbyvej 4, Karlby, 9500 Hobro, 
tlf. (08) 52 02 34.
Sekr.: OZ4SU. Tage Kristensen, Engsvang 6. Sdr. Onslld.
9500 Hobro, tlf. (08) 54 41 06.
Kass.: OZ1BOT, Tommy W ickberg, Daniavej 127, Assens,
9550 Mariager, tlf. (08) 58 35 64.

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Mode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd. OZ4HD, Harry Damgaard, V. Havn, 9990 Skagen, 
tlf. (08) 44 23 70.
Sekr.: OZ8CB. Carl Bæhr, Markvej 108, 9990 Skagen, 
tlf. (08) 44 49 29.
Kass.: OZ3NG. Jens Jorgen Bindslev. Ryttervej 42,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 58.

Ord inæ r generalforsam ling afholdes tirsdag den 24. april i af
de lingens lokale (bunkeren) kl. 20. Dagsorden ifølge vedtæg
terne. Husk medlemskortet.

Vy 73 de OZ8CB, Carl.

ALBORG
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 9000 Ålborg.
Mode: 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 L indholt, Svenstrupvej 45.
9230 Svenstrup J.. tlf. (08) 19 10 96.
Afd. g irokonto : 5 44 47 99.

Program:
Onsdag den 18. april kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 19. april kl. 19,30: CW-kursus.
Mandag den 23. april kl. 19,30: CW-kursus.
Onsdag den 25. april kl. 20,00: Foredrag ved OZ8PZ. Stig vil fo r
tæ lle om opbygning af strømforsyninger.
Torsdag den 26. april kl. 19,30: CW-kursus.
Mandag den 30. april kl. 19,30: CW-kursus.
Onsdag den 2. maj kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 9. maj: Virksomhedsbesøg. Besøget er endnu ikke 
he lt fastlagt, men hold dig underrettet via repeater-nyt. 
Onsdag den 16. maj kl. 20,00: Klubaften.
Lørdag den 19. maj: Auktion. Afdelingen ho lderen af sine sæd
vanlige gode auktioner, hvor der er mulighed fo r at få sit over
skydende grej udskiftet med noget nyt. Nærmere om indleve
ringen kom mer via repeater-nyt.
W eek-enden den 25.-27. maj: Turen til Göteborg er nu fastlagt 
til denne dato, reserver denne week-end allerede nu, nærmere 
om priser, transport, tidspunkter o.s.v. vil tilgå, hold dig orien
teret via repeater-nyt.

D ig ita l- og RTTY-display grupperne holder sig selv orienteret 
om mødeaftener.
Rævejægerne ho lder sig orienteret om forårets jagter via re
peater-nyt.

Siden sidst:
Onsdag den 21. marts havde afdelingen besøg af OZ2O E. Ole 
gav et godt foredrag over d ig ita ltekn ik  og syntese. Tak til Ole, 
det var hyggeligt at se dig i din gamle afdeling.
Onsdag den 7. marts blev der a fholdt kredsmedlemsmøde i af
de lingens lokaler, OZ1AT varsom  kredsens HB-medlem til ste
de, og han aflagde beretning om HB’s arbejde i den forgangne 
tid . Af beretningen frem gik bl. a., at OZ5RO træ kker sig tilbage 
fra  form andsposten i HB. Under opstilling  til HBog RM blev det 
foreslået at OZ1AT skulle stille op til formandsposten, Anders 
accepterede. Vi håber at Anders må få opbakning af kredsens 
m edlemm er til s it arbejde i HB.
T il RM blev foreslået OZ9NT, OZ2KS, OZ7SG, OZ2VE.
Tak til dig Anders fo r d it arbejde i kreds 9.

S idste  nyt:
Ræveudvalget meddeler, at jagterne fo r forårssæsonen nu er 
fæ rdige:
21. april kl. 14,00-16,00: Kørejagt -  kort 1316-iV Hals.
5. maj kl. 14,00-16,00: Kørejagt -  kort 1216-1 Nibe.
17. maj kl. 19,00-21,00: Kørejagt -  kort 1316-IV Hals.
31. maj kl. 19,00-21,00: K ø re ja g t- kort 1216-1 Nibe.
7. jun i kl. 19,00-21,00: Kørejagt -  kort 1316-IV Hals.
21. jun i kl. 19,00-21,00: Kørejagt -  kort 1216-1 Nibe. 
Begræ nsninger på kortene:
1316-IV Hals: Begrænsning nord-syd kordinat 70.
1216-1 Nibe: Begrænsning nord-syd kordinat 40.
Disse begræ nsninger gæ lder for alle jagter.
Der er som sæ dvanlig et startgebyr på kr. 5,00, der erlægges til 
ræveudvalget. Yderligere op lysninger kan fås hos OZ3PS og 
OZ1DZG.

Vy 73 de OZ2VE, Erik.

GRØNLAND
JU LIA N E H ÅB
Postadresse: Postbox 121, 3920 Julianehab.
Call: OX3JUL.
Fmd.: OX3ZM. Anny Rasmussen.
Sekr.: OX3JA. Jørgen Asvid.
Kass.: OX3FG. W alther Jessen Christensen.
Mode: Forste onsdag i måneden.
Foreningen udgiver månedsbladet »OX-nyt«, der udkommer 
ca. den 20. i måneden. Stof modtages gerne (indtil den 15. i 
maneden).

Jeg sætter stor pris på dit hus!

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

Byrlund
(0 2 ) 9 4  12 13
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Læsernes mening . . .
K om m entar til OZ1BGP.
Jeg skriver ikke ford i jeg er uenig m.h.t. d it forslag vedrørende 
en eventuel international licens, men derimod på grund af din 
a fs lu tn ing, hvor du om taler C-licensensCW -tvang som et ■■irri
ta tionsm om ent“ . Du lyder næsten helt sikker på, at alle læsere 
vil dele din harme over den tvungne CW, og det kunne vel aldrig 
falde d ig ind. at der er amatører, som er ovenud tilfreds med 
denne ordning. Jeg er en af dem. Jeg er 17 år og har C-licens, 
og jeg er helt overbevist om, at uden denne tvang ville min in
teresse fo r telegrafi hurtig være lykkeligt glemt. Denne regel er 
uden tvivl lavet fo r at tvinge de nye amatører til at sætte sig ned 
og lære CW.

Det er jo  som bekendt ikke nok bare at slæbe sig igennem til 
morseprøven. For at kunne »tale og forstå« telegrafi, kræves 
der langt mere tålm odig træ ning. Når så visse radioamatører 
e fter endt morsekursus/prøve lægger C-licensen i skrive
bordsskuffen og sætter sig til at vente et år er kun beklageligt. 
Der kan dog ikke herske tvivl om, at endnu flere vil glemme de
res CW og hoppe direkte til phone, hvis dit forslag blev ved
taget.

Nu kan man måske nok sige, at der ikke er nogen grund til at 
holde liv i telegrafien, når denne alligevel er på vej ud af radio
ens æra. Det er dog en stor skam at så mange aldrig kommer til 
at have oplevet den mest (efter min mening) spændende og 
charmerende form  fo r radiokontakt der findes.

Derfor lad os beholde CW-tvangen det første år -  hvis ikke, så 
bare fo r d iscip linens skyld.

OZ1CMK, Dan

Et suk fra en foredragsho lder.
Sandsynligvis vil I, som læser dette brev være fuldstæ ndig lige
glade, men sæt je r lige i foredragsholderens sted, og læs dette 
endnu en gang, tak.

Man står på listen som foredragsholder. OK, det er i orden, 
fo r man har selv tils lu tte t sig en række mennesker, som vil være 
til lid t gavn for je r andre.

En lige så v illig  formand i en af afdelingerne, ser denne liste 
og i samråd med dem som kommer i afdelingen, udvælges et 
foredrag som kunne være lidt interessant. Der ringes og afta
les, skrives o.s.v. i god tid. A lt er i orden.

Man tager tid lige re fri fra arbejde (hvor mange må det). Der 
kores i egen bil til lufthavnen. Langtidsparkeringen betaler jeg 
selv, fo r ikke at belaste EDR’s økonomi mere end nødvendigt. 
B liver såmænd hentet a fen venlig amatør, som er så rar at give 
te og brød. og konen i huset giver til og med aftensmad.

Man bliver af samme menneske kørt ud til foredragsstedet. 
Jeg har i lange tide r før skrevet og tegnet.

S lu tn ing på historien. Ja så kommer der kun 14 medlemmer. 
Ja, jeg sukker, men tæ nker I jer i grunden ikke om. I betaler 
hvert år til EDR og brokker jer over det er så dyrt. Hvad koster 
det i grunden foreningen?
Flyb ille t ...........................................................................  476,00 kr.
Hotel ...............................................................................  105,00 kr.
Taxa ...............................................................................  66 00 kr
Mad ............................................................................... . 50,00 kr.

697,00 kr.
Tænk jer lidt mere om næste gang, der er et foredrag i en fo r
ening. Venligst OZ6OH. Ole

Det er lid t af en varm kartoffel, du der har fået fat på, Ole. De 
m indre afdelinger skal også have chancen fo r at arrangere de
res foredrag som de selv ønsker, men man kan få flere foredrag 
og større søgning, hvis afdelinger i samme område slår sig 
sammen om arrangementet, jfr. »Vendsyssel arrangement«.

OZ6PN.

Et opstillingsm øde
og hvad der kom ud af det.

I skrivende stund er der gået en uges tid siden opstillingsm ø
det i kreds 1, og det er dystre tanker der i løbet af den tid er gen
nem løbet mit hoved, vedr. EDR’s kommende livsbetingelser.

Punkt 1. Her lykkedes det at få valgten dirigent, som fik le jlig 
hed til at demonstrere sine helt fantastiske evner til at stoppe 
medlemmernes ordforbrug på de mest irrelevante tidspunkter, 
og to ta lt undlade at gribe ind nårta lerne udartede til personlig
heder. OK, det var læ rerigt fo r medlemmerne, og var det d ir i
gentens hensigt, var det fremragende gjort.

Punkt 2. Under dette punkt besvarede vort HB medlem 
spørgsmål fra salen. Vi fik  at vide at HB’s ineffektivitet var fo rå r
saget af at man i HB havde 2 medlemmer som absolut kun g jo r
de sig bemærket ved deres absolutte mangel på interesse, og 
helt enorme mangel på indsats fo r HB's arbejde, ja vi fik faktisk 
at vide, at det kun var af mangel på suppleanter man fandt sig i 
det, i modsat fald var de smidt ud forlængst.

Vedrørende repræsentantskabsmøderne fik  vi forklaret at 
disse dom ineres af jyderne, forstået sådan at alle forslag, der 
kom fra  hovedstaden blev nedstemt, såfremt de ikke indeholdt 
forde le  fo r jyderne, de må være nogle væmmelige mennesker 
disse jyder, og at »det er ganske vist«, blev vi overbevist om da 
vort HB medlem fortalte, at han engang under en afstemning 
var blevet prikket i siden af en jyde, der indrømmede at han fak
tisk gerne ville stemme fo r et forslag, der kom fra København 
og var til afstemning, men ikke kunne, fordi jyderne havde aftalt 
at stemme som een blok. Jo, de er væmmelige de jyder!

Her fik  vi et eksempel på et HB medlem, der sandelig tør sige 
tingene som tingene er, og han skal nok få sin belønning her
for, jeg tro r det var hans demonstration af mod og mandshjerte, 
der var en væsentlig årsag til, at han senere på aftenen blev fo 
reslået som kommende formand fo r EDR, fo r så vil, som man 
sagde, alt ændre sig til det bedre.

Punkt 3. Her fik  vi mange positive ideer om, hvad vi kan bruge 
vort medlemsskab, medlemsblad, båndplaner, QSL-central, 
genera lforsam ling i stedet fo r repræsentantskabsmøder og m. 
m. til.

Om der kommer noget ud af alle disse gode ideer, er vel ikke 
til at sige, men det er jo  nok heller ikke så afgørende, fo r det var 
jo  bare de få (ca. 5 -7  %), af medlemmernes forslag og HB's op 
gave må vel være på demokratisk vis at arbejde for flertallets 
vel, og da fle rta lle t ikke møder op og stiller krav, er de vel t i l 
fredse, og har derved lettet opgaven fo r HB betydeligt, så man i 
HB får bedre tid  til mere personlige mellemværender, såsom 
næser til hovedredaktører m. m.

Punkt 4. Her skete der v irkelig noget! Nå, ja nu ikke for op ti
m istisk, det skal såmænd nok ende med genvalg af de fleste re
præsentantskabsmedlemmer, dog vil jeg tro, at når et medlem 
som i forvejen er formand fo r en afdeling, og formand fo r en 
UNICEF-gruppe, begge steder med megen aktivitet, alligevel 
mener at have et overskud af tid  og energi, stort nok til også at 
være repræsentantskabsmedlem, når den slags sjældne men- 
neskerforekom m er, børvi andre naturligvis jublende modtage 
tilbudet.

Nuvel, det hele kan jo være et udtryk for am bitioner mere end 
fo r overskud af energi, men hvem kan gennemskue og dømme 
om det.

Punkt 5. Dette punkt var særdeles spændende. Her meddelte 
et bestyrelsesmedlem fraen afdeling, at et repræsentantskabs
medlem valgt i København var uønsket i hans afdeling, og dette 
var ikke et udtryk fo r en bestyrelsesbeslutning, men et udtalt 
ønske fra afdelingens medlemmer. Se det er praktiseret demo
krati i bedste forstand, medlemmerne bestemmer, eller var det 
måske ford i det var nemmere at sige det på den måde, hvem 
ved?

Um iddelbart efter Indledte formanden fo r samme afdeling 
sine kom mentarer i samme sag, med at beklage at de fremmød
te måtte plages med at overvære et skænderi mellem nogle få 
personer.

Om den første e ller anden forklaring på samme sag er den
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rig tige, er del naturligvis vanskeligt at afgøre, det kan jo være at 
form anden fo r omtalte afdeling mener at afdelingen kun har få 
medlemmer, eller måske fo r få medlemmer, i så fald hænger 
tingene sammen.

Jeg tro r forresten nok at sagens parter senere på aftenen 
enedes om at holde et møde om sagen, og nedsætter man på 
dette møde et hurtigtarbejdende udvalg, vil jeg tro sagen 
kunne løses hurtig t, men jeg har tid ligere i sådanne sager, gre
bet mig selv i at tænke ønsketanker, så jeg putter endnu en
gang min optim ism e i lommen til bedre tider.

Forresten forta lte samme afdelingsbestyrelsesmedlem også, 
at det kun var et spørgsmål om økonomi (salær), der havde fo r
h indret at afstemningen på den generalforsamling, der stjal 
vore frem tid ige generalforsam linger fra os, var blevet dømt 
u lovlig  (valgsvindel?), og denne påstand var der advokatud
sagn for, det må da siges at være interessant oplysning som 
man vel ikke kan sidde overhørig, eller kan man?

Konklusion. Konklusionen efter sådan en aften må være, at 
hvis den i punkt 2 foreslåede nye formand vælges, og det gør 
han nok, skal han arbejde sammen med de to  HB medlemmer 
han selv har dømt som uduelige og dovne, og i øvrigt helst så 
sm idt ud af HB, og samtidig skal det i punkt 4 omtalte evt. nye 
medlem af repræsentantskabet samarbejde med det repræsen
tantskabsm edlem som er uønsket i den afdeling det eventuelt 
nye medlem er formand for.

Jeg vil tro, at disse problemer vil tage så megen tid at løse, så 
de i punkt 3 af os menige medlemmer stillede forslag nok må 
sættes i beroen li Ile tid  fremover, men herregud, det er vel sket 
før.

Kære venner og (måske) medlemmer, vær med til at skaffe os 
vore generalforsam linger tilbage, på den måde vil de væmme
lige jyder og københavnerne kunne skiftes til at have flertal, 
(naturligvis betinget af at man ikke giver jyderne rejsetilskud).

Jeg er naturligvis fu ld t ud klar over at Danmark og EDR. er 
andet og mere end jyder og københavnere, og gudskelov for 
det, men da alle øvrige landsdele ikke blev negativt om talt på 
mødet, anser jeg dem fo r at være positive mennesker, som jeg 
tryg t s to ler på vil støtte os andre, I det omfang vi gør os fortjent 
til det, og vis versa.

Hvem ved, det skulle såmænd ikke undre mig om vi kunne 
lære noget af dem, og i så fald bør vi gøre det, fo r som det går 
nu, gå r det s let ikke.

OZ1II, Heinrich

Dine betragtn inger om generalforsamling contra repræsen
tantskabsm øde er mig ikke ubekendt, men du påpeger jo  selv 
generalforsam lingens svaghed, så jeg forstår egentlig ikke at 
du kan anbefale at EDR’s højeste myndighed bliver varetaget af 
nogle medlemmer hvis fremmøde til GF er betinget af GF's 
geografiske placering (og nogle få idialisters økonomiske fo r
måen).

Et repræ sentativt udsnit af foreningens medlemmer, der 
sam tid ig bliver ho ld t skadesløs hvad angår transport og fortæ 
ring, må være at foretræ kke frem for forskellige gruppers skif
tende dominans.

OZ6PN

HF M IN I-ANTENN ER  OG SENDERRØR
HQ-1 hybrid Quad 10-15-20 m ................................................ kr. 1095,-
Eimac rør 3-500 Z ...................................................................... kr. 535,-
Sylvania rør 6146 A .................................................................... kr. 85,-
Sylvania rør 6146 B .................................................................... kr. 88,-
Priser incl. moms, excl. porto.
C0NTR0NIC T lf • (01) 60 3 9 1 o (ki. 17- 2 1 )

Skippingevej 16, 2700 Brønshøj/Kbh

BARCEDAN ApS
Modstande 1/3 W 5 % ............................. 0,20
Lysdioder 0  5 mm: 
Rod   1,30
G ul/grøn, spec. kraftig lys .....................  3,80
Reflectiv tranducer OPB 10 ...................32,00
7-segment c iffe r 13x19 mm f. -f- ......... 11,20
Opto coupled isolators ........................... 5,40
Solceller 27x13 mm, giver 0,5 V i sollys 7,40 
NTC til temperaturmåling, modstand ved
25° 4,7 k, ved 100° 0,3 k ........................... 4,50
Fiks sort Elma drejeknap m. 19 mm skørt,
med streg, fo r 6 mm aksel .....................  4,25
Stor køleradiator for 2N3055 til kraftig
strømforsyning ........................................ 16,00
M in i-om skiftere:
A lm .ty p e 2 p o l ........................................ 10,50
Med m idterstill, og tilbagespring fra
een yderstill., 1 po l.....................................9,50
Tilbagespring fra begge yderstill. 1 pol. 9,50
Transistorer:
2N3055 ......................................................  5,25
BD 139 ........................................................  3,25
SC 107B (BC 107B) ................................. 1,45
257B (BC 177) ..........................................  1,90
Bro ensrettere 1 A 50 V ........................... 2,90
Diode 75 V 150 mA ................................... 0,35
Diode 100 V 1 A ........................................  0,60
Zenerdioder 3,3-5,1-13 V 400 mW ........ 1,20
1 Amp spændingsregulatorer 12 V . . .  .10,90
Tanta lkondensatorer:
1 uF/35 V .................................................. ..1,25
2,2 uF/35 V ................................................ .1,25
10 uF/35 V ................................................ .1,80
22 uF/16 V ................................................ .1,80
Polyester kondensatorer:
1 n F -  10 nF ..............................................  0,40
100 nF ........................................................  0,90
Triac 400 V - 8 Amp .................................12,00
Operationsforstærkere 741 ...................  3,25
Timer 555 ..................................................  3,50
Decade/counter/divider MC 14017 . . . .  7,50
Latch/decoder/driver MC 14511 ..........11,50
Dobb. m onostabil/m ultivibrator ........... 14,00
Transf. 10 VA - 220 V -  70 V ...................  8,00
1,4 mm emaljetråd til næsten usynlige 
trådantenner, pr. m ................................. 0,55
Priserne er incl. 20,25 % moms, ved forudbe
ta ling sendes portofrit.
Tlf. (03( 26 60 15 og 69 48 95 efter kl. 17,00, el
lers postbox 87, 3400 Hillerød.
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