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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
sto rt tid sskrift, der nyder anerkendelse i ind- og udland. - Fra
at være fo rb eh o ld t en lille inderkreds er OZ nok blevet det
mest alsidige am atørtidsskrift med et meget stort antal med
arbejdere. T raditionelt er det medlemmerne (læserne), der
skriver bladet, og de enkelte redaktørers arbejde består stort
set i at fo rm 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 fo rtalt mig, at OZ
er det tid sskrift, der oftest stjæles fra vore biblioteker, en
måske ikke sæ rlig 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 komm erciel anvendelse. - Eksperi
m enterende amatører findes i alle led af den tekniske fo rsk
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 n a tio n a lto g internationalt plan, konfe
rencer i ind- og udland fo r at bevare vore rettigheder, det er
DX-ing, diplom jagt, deltagelse i contest, VHF- UHF-forsøg,
satellitforsøg, RTTY og TV, Jota og SWL, ræ ve ja g te r-o g sidst
men ikke m indst, arbejdet i alle EDR’s lokalafdelinger. OZ
b rin g e r nyt og inform ation på alle disse områder til gavn for
radioam atørerne 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 team vork gennem alle årene fo r at bladet
runder en milepæ l i fb form og med energi til at tage fat på de
næste 50 år.
OZ6PN, H enrik Jacobsen, hovedredaktør.
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T eleskopiske vippe-tårne 12/18/24/30/36 meter
Til enhver am atør-radiostation hører et robust og betjeningsvenligt antennetårn,
de r kan stå fo r vore klim atiske forhold og sam tidig kan lægges ned i løbet af få m i
n u tte r uden brug af ekstra kraner og hjælpemandskab.
O psæ tning af ny antenne. S kift fra en antenne til en anden i takt med de skiftende
fo rh o ld . Reparation af antenne eller om stilling fra CW til phone. Alt klares på få m i
n u tte 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 kom plet med spil, beslag og fundament samt, for de 3 højeste
typers vedkom m ende med bardunsæt.
Topsektionen er naturligvis forsynet med plade for montering af en CDE rotor samt
med stottebosninger for topror.
Enhver læ ngde fås med 2 forskellige fundamenttyper, W for montering
opad m ur og P fo r m ontering i jord med betonfundament om kring. (På spe
ciel bestilling leveres endvidere typer for løs m ontering i jord, for fast m on
terin g uden vippeanordning, med fodplade for montering pa betonfunda
ment. og endelig kan de forskellige læ ngder leveres monteret på trailer for
m ob ile form ål. Dleselgenerator og elektrisk spil kan leveres i forbindelse
med trailer).
Priser incl. moms ab lager: (lev.om kostninger til dansk adresse 150-300 kr.)

Alm indelig mast

Svær mast
12 m

12 m

W40
P40

kr. 4.400,5.200,-

W40S
P40S

5.500,6.300,-

W60S
P60S

18 m

6.400,7.800,-

18 m

W60
P60
24 m

7.400,8.800,-

24 m

P80

10.500,-

P80S

12.000,-

30 m
P-100S

30 m

P100

12.700,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 kom plet med spil, gear, wirer og bolte. S-typerne leveres
med autospil og forstæ rkede topsektioner.
VERSATOWER tårne er varmgalvaniserede efter fabrikation og udført i
overensstem m else med British Standard BS-449.
Er du I tvivl m.h.t. valg af tårn? Spørg een af de tilfredse VERSATOWERbrugere! - Rekvirer venligst supplerende data.
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De første år med OZ
A f H elm er Fogedgaard, OZ7F.
Det er helt m æ rkeligt, at mit tidligere »kælebarn«
OZ nu er blevet 50 år gammel. Tiden iler, og
m eget er sket i de mange år. Jeg kan kun glæde
mig over, at OZ i dag er et stort og livskraftigt
tid sskrift, når jeg tæ nker 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
m åneder senere og fik medlemsnummeret 88.
Im idlertid fik jeg kendskab til foreningens eksi
stens, fo rd i den fra starten fik en side overladt i
tid s s k rifte 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 m ulighed fo ra t starte vort eget blad OZ, hvis
første num m er udkom i april 1929. Det kunne dog
d å rlig t nok kaldes et blad, fo r 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
septem ber 1932. Derefter virkede jeg i g o d to g vel
7 år, ind til 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 forgæ nger åbenbart ikke havde
gjort), blev der råd til at udvide til 16 sider. Senere
kom der også et sm art omslag på til bestyrelsens
store fo ru n d rin g , fo r de kendte ikke noget til det.
Im idlertid betalte jeg selv denne ekstra flothed,
så det blev h u rtig t tilgivet.
Dog har jeg nok ved andre lejligheder gjort
m ine kolleger i bestyrelsen lidt betænkelige. Min
jo u rn a lis tik var nem lig 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-is æ r ikke når vor frihed indskrænkes
- s å var der bl.a. en del udfald mod vor store fo re 
satte, der dengang g ik under betegnelsen Statstelegrafen. Der var også satiriske tegninger m.m.,
så bestyrelsen rystede lidt i bukserne, hver gang
et nyt num m er skulle udkomme, mens jeg havde
ind trykket af, at de m enige medlemmer morede
sig godt. - Jeg befandt mig faktisk også i m it rette
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elem ent - 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
m åtte 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
udkom m e uden afbrydelse igennem 50 år og nu
præ senterer 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
m anuelt arbejde. Så tager jeg tøflerne på, tænder
min pibe, sm æ kker mig i en lænestol og blader i
a lb u m ’et - og bliver konfronteret med den store
fa m ilie af radioam atører - dens tanker, m eninger
og virke. (Det ses på slitagen, at årgangene 195465 har været de mest foretrukne).
For vel 117. gang studerer jeg de samme a rtik 
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 kom ponenter.
Det er nu slet ikke så tosset at have sådan et
fam ilieg alleri på reolen! Ikke fordi jeg er nogen
sam ler - 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 in e r det m ig 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 uoverkom m eligt at få sig et af de fine
rin g b in d om året, som een af vore annoncører
sæ lger, og få lid t styr på samlingen. Om ikke
andet, så har man da lidt at kigge i, når man
kom m er over de 90 og ryster så meget på hæn
derne, at tin ne t 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 utæ nkeligt), så sværger jeg - med hån
den på årgang 64 - at fam ilie-album ’et bliver det
sidste, jeg skille r 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. Form atet er et andet, sidetal let er stæ rktfo røget.
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 1eller 2-rørs o pstillin ge r - modtagere, sendere,
bølgem alere o.s.v., hvor vi nu skriver om appara
te r med hundredevis af transistorer, dioder og
IC'er, så er der naturligvis enorm forskel. Men
måden der skrives på og form ålet med artiklerne
lign er i forblø ffende grad, hvad vi kender fra
dagens OZ.
Et v ig tig t punkt som fo rs ty rre ls e r- hvordan var
det dengang om kring 1930? - Jeg sidder og bla
der i nogle æ ldgamle OZ'er og standser ved 5.
årgang nr. 8, 15. august 1933. Det store diskus
sionsem ne var P&T's forbud mod at sende i
rad io fo nitid en , 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 ulicenserede amatører. P&T undlader ikke at bemærke
m isforho lde t mellem antallet af licenserede amatørsendere og foreningens medlemstal. Kan du
genkende problem et?
Stadig samme num mer bemærker man om ta
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
fæ rdig QRP-sender til et tilsvarende beløb i dag,
når man regner det belob om til 1979-forhold?
Det var i hvert fald ikke nogen b illig hobby at
være radioam atør fo r 40-50 år siden.
Senderen i EDFi's som m erlejr (stadig samme
ar) var krystalstyret og kørte med am plitudem o
dulatio n på 20, 40 og 80 meter med input af stør
relsesordenen 50 W. Med sine 5 ror, heraf 2 i modulatoren, var det et stykke avanceret elektronik,
som har krævet stor dygtighed at få til at køre
perfekt - og har været et økonom isk 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
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der, og der kunne eksperimenteres mange tim er
med at opnå klik- og ch irpfri 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 fæ rdigt, lige til stikkon
takten eller startbatteriet samt til antennekonnektoren. Nåja, mange sætter da selv antenner
op stadigvæk, og efterhånden bygger mange sig
også fo rske llig e indre og ydre forbedringer til
stationen. - Men meget få amatører bygger i dag
det hele fra starten. Det er der ikke noget mær
ke lig t eller m indrevæ rdigt i, fo r den teknik, man
er nødt til at benytte i dag, er så kompliceret, at
m eget 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
m eget fra at bygge en et-rørs sender og en to 
rørs m odtager i 1930. Og hvad er det egentlig,
man gør, når man bruger en kom pliceret integre
ret kreds i stedet fo r diskrete komponenter, altså
enkelte transistorer, modstande o.s.v.? Det er jo
netop at sammenstykke nogle fæ rdigkøbte en
heder, som andre har gennemarbejdet i forvejen.
Og det er vel accepteret af alle.
Og den vej kom m er udviklingen nok til at fo rt
sætte, også med hensyn til de tekniske artikler i
OZ. Vi få r nok meget få konstruktioner af sendere
og modtagere, som kan konkurrere med. hvad vi
kan købe fo r det samme eller m indre end kom po
nenterne vil koste. Forhåbentlig far vi flere begynder-øvelsesprojekter. Vi får i hvert fald sikkert
en masse beskrivelser af sm åkonstruktioner,
som virke r så overkom m elige, 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 frem tiden.
Du er selv med til at bestemme, hvad vi skal læse i
OZ. Bladets h idtidige tekniske stade har været
bestem t af kvaliteten af de indsendte artikler, det
vil også være tilfæ lde t i frem tiden. - Derfor må
m it jubilæ um sønske fo r OZ være: Fortsat tilgang
fra læserne af tekniske artikler af enhver art. Og
frem tiden er allerede begyndt - sa lad os bare
kom m e igang!
Vy 73, OZ7AQ.

OZ - 50 ÅR.
En kollektiv o pfo rd rin g i OZ i marts 79, om at
skrive en artikel fik mig til at reagere på vante
facon, i ved den derm ed 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
om råde 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 fo r at være belastet
af evt. tillid shve rv inden fo r foreningen, hvad
deraf m edfølger af diverse form er fo r påvirkning,
alt i henhold til den menneskelige adfærd, samt
den om stæ ndighed, at jeg heller ikke har bag
grund fo r at forfalde til sentim entalitet om de
gode gamle dage, ene og alene af den grund, at
m it m edlem snum m er er 5 cifret. Plus den om 
stæ ndighed hvad der altid er relevant, fo r så vidt
det gæ lder at spå om frem tiden gør at jeg ihvert
fald på et område er på lige fod med andre.
Jeg vil selvsagt holde alle form er fo r kritik ude
af billed et på festdagen og gemme den til det blir
arbejdsdag igen.
Det er OZ der jubilerer. Tillykke du gamle hæ
derkronede blad.
Du hvis tilstæ devæ relse er skyld i m indst en
god dag om måneden.
Og du hvis frem stillin g indenfor så stor hånd
væ rksmæ ssig kvalitet at det til enhver tid kan
imødegå al kritik.
Al den stund at det er um uligt af omtale OZ
uden at komme ind på EDR er det modsatte også
ganske utæ nkelig, selv om der visse steder her
sker en vis fo rvirrin g , om man er medlem af EDR
fo r at få OZ eller man bare får OZ fordi man er
m edlem af EDR. Under alle om stæ ndigheder kan
man slå fast at uden EDR ingen OZ og uden OZ et
m an ge lfuld t 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 frem drage de ting og de op
levelser, som er mindeværdige, og de må jo være
m angfoldige hver fo r sig, og ikke m indst set i et
fæ lleskabets ånd. Og hvor højdepunkterne na
tu rlig v is må forblive individuelle.
Men en tin g kan jeg, i respekt fo r 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 fordum s tid
foreningens sag at gavne
de som har lagt deres m od og flid
in d im o d andres m ening og strid
og de som ej mere findes
dem bør i dag vi mindes.
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Der har altid været og der vil altid være menne
sker, som er i stand til at tilsidesæ tte egne per
so nlige interesser og meninger, til fordel fo r hel
heden, og de egenskaber må man være i besid
delse af, hvis man skal nå et fælles mål. Og i den
forb ind else kan jeg ikke undlade at gøre op
mæ rksom på den m enneskelige genialitet, men
må sam tidig påpege m uligheden af tilstædeværelsen af m angelen på samme.
Radioam atører udskiller sig ikke i væsentlig
grad fra andre interessegrupper selv om enkelte i
et ø jebliks vanvid, kan påstå at »de er lidt til en
side«, im ødegår jeg altid den slags udtalelser
med m it jyske: jow men det er æ gue siie - i parantes fo r øboer, den gode side.
Den blanding af konservatisme og m odernis
me, g ive rsig udslag på mange positive måder. Alt
imens man er med på det nye på teknologiens
om råde, bevarer man en sund forbindelse til det
rodfæ stede gamle, som blandt andet giver sig
udtryk i noget stabilt. Sam tidig 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 stæ rk ekspansion inden for
de næ rmeste år, i hvert fald i forhold til de første
fyrre år af foreningens historie. Heri ligger store
frem tid sm u lig he de r af forskellig art, men jeg vil
også lofte en advarende pegefinger mod de farer,
d er kan opstå derved, uden at jeg på nuværende
tid s p u n k t vil komme nærmere ind på ulemper
co ntra fordele. Men det er ting, som man må have
med i de frem tid ig e overvejelser, og som efter
m in opfattelse har de største m uligheder fo r at
falde positivt ud, hvis man bare vil erkende sig til
stedeværelsen af nævnte.
Her kan man nok ikke forlade sig på te kno log i
en alene, og ej heller på de gamle ord om at nye
koste fejer bedst, fo r også det er kun delvis tilfæ l
det, såsom hvis det er en erfaren mand, der har
fat i skaftet i m odsæ tning til en med en fo re stil
ling om, at børsterne skal vende opad.
Da mener jeg igen, at jeg, i henhold til m it med
lem snum m er, kan tillade mig at mane de nye
energiske patriote r 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
stæ rk, og fo r at komme så vidt, må man også
have en sund debat i dem okratiets navn. Her
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skulle der egentlig have stået Amen, nå men jeg
vil gøre opm æ rksom 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 sam tlige amatører i form af lydhørhed hos
P&T o.s.v., men man har kun m ulighed for at på
virke foreningen ved sin tilstedeværelse.
Store ting er nået og OZ har g jo rt sin tilstede
væ relse berettiget, mange spændende ting og
oplevelser venter foran os. Så lad os fortsæ tte
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
bring e den arv, vi har fået, og overlade den til
kom m ende generationer.
Og skulle jeg så lige fravige mine fortsæ tter og
frem kom m e med et jubilæ um sønske om at EDR
må vokse sig stæ rk og forhåbentlig stor. Jeg be
der je r iø vrigt bemærke, at ordet stor i den fo rb in 
delse ikke nødvendigvis er det samme som
stæ rk. Men så stærk, at den ved et eller andet al
d erstrin, kan tilbyde sine aldrende medlemmer
frit m edlem sskab, så vi ihvert fald ikke på grund
af in fla tio n m ister den som har båret foreningen
frem gennem årene. For kun ved at vedkende sig
sin fo rtid , 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

i

LITTERATUR

Anno 1929
Hvis jeg var boganm elder i 30’erne, ville jeg nok
have skrevet følgende om Praktisk Kortbølge
te knik af H. Tscherning Petersen:
Den ny om redigerede 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 fo r en tidssvarende
Frem stilling af de Principper, der ligger til Grund
fo r K onstruktion af M odtagere og Sendere be
stem t til Brug paa de korte Bølger. Da de prak
tiske K onstruktioner mere end Principperne har
gennem gaaet en rivende Udvikling, lægges der i
Bogen større Væ gt på Frem stilling og Anven
delse, mens det teoretiske kommer i anden Ræk
ke. Forudsæ tningen fo r Forstaaelse af denne
Bog er, at Læseren kender de radiotekniske
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G run dp rin cipp er. Men Bogen er dog skrevet paa
en saa letfattelig Maade, at enhver med blot ele
m entæ rt Kendskab til Radioteknik vil kunne fø l
ge Bogens A nvisninger til Bygning af de forskel
lige Kortbølgeapparater til M odtagning og Sen
ding.
Den starter med en Fortæ lling om Udviklingen
ind en fo r K ortbølgeteknik, efterfulgt af en Beskri
velse af Radiobølgernes Udbredelse. Det er me
get spæ ndende Læsning, som ogsaa er G rund
laget fo r Arbejdet paa de korte Bølger.
Valget af Kom ponenter til Kortbolgeapparater
skal ske med omhu, fo ra t faa det bedste Resultat.
Dette og m eget mere kan man læse om i Afsnittet
om M odtagere. Her findes ogsaa Konstruktioner
af nogle gode og ydedygtige 2 og 3 Lampers
Modtagere, der er i stand til at bringe fjerne
S tationer ind med god Styrke, og som er effektive
selv paa Bølgelæ ngder under 20 Meter. Superheterodynm odtageren er nævnt med sine For
dele og M angler. I denne Forbindelse er vist et
Diagram af en Blander med en Oktode. Af andre
interessante K onstruktioner vil jeg nævne en god
og stabil Bølgem aaler med et Rør af Skærmgittertypen. Det er et meget nyttigt Maaleinstrument
paa Am atørstationen.
Teorien fo r Audionrøret som Forstærker og
Problem erne med Strøm kilder til Sendere bliver
gennem gaaet paa en god og letfattelig Maade.
Senderteorien bliver beskrevet meget omhygge
lig t med Eksem pler paa 1 og 3 Trins Sendere. Ved
krystal styrede Sendere er det store Problem, at
frem skaffe Styrekrystaller til den ønskede Fre
kvens. Men følges Anvisningen i Bogen nøje, er
det m uligt selv at frem stille gode anvendelige
Krystaller. - Antenneteorien har ogsaa fundet sin
natu rlig e Plads i Praktisk Kortbølgeteknik, som
afsluttes med et lille A fsnit om ultrakorte Bølger.
Det er en Bog med mange nyttige Oplysninger,
og jeg vil paa det varmeste anbefale den til alle
kortbølgeinteresserede Amatører.
OZ6GH.
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FORÅR-ANTENNETID
m asser af antenner, ro to re r og antennetårne på lager
- endnu til 1978-priser!

C E ^ É

TAIL T W IS T E R - 2 , 6 m2
- til de største antenner.

A n te n n e ro to re r i a m erikansk kvalitet fo r enhver
d re je lig am atørantenne - nu 9 forske llig e mo
deller.

JAY BE AM
HFANTENNER

2 x 5- og 10-elem ent 2 m Twist.
2 x 12-elem ent 70-cm Twist.
5- og 8-elem e nt lavpris Yagis fo r 2 m.
48- og 88-elem ent M ultibeam 70-cm.
2 x 8 elem ent S keleto n-slot 2 m.
10- og 14-elem ent 2 m Parabeam.
C oline æ re g la s fib e rru n d s trå le re fo r 2 m og 70 cm
2 x 1 5 elem ent yagi fo r 23 cm.

3-,
4og
5-bånds
H F-groundplanes.
3-bånds, 1-, 2-, 3- og 5-elem ent HF-beams.
W 3DZZ tra p-a nten ner i to udgaver.
FD-4 W indom antenne.
Traps, fe rritb a lu n s og litzetråd.
Telescopiske stålg itterm aster - rulles sammen
og læ gges v.h.a. to kra ftige spil. Ønsketårnet
fo r den eksperim enterende amatør.

^ c u s h c ro ft
4 -elem e nt beam fo r 10/15/20 m
T w ist 2-m eter og 70-cm satellitantenner.
4-, 7- og 11-elem ent Yagi antenner.
20-elem ent 2-m eter og 70-cm colineæ rantenner.
11 -e le m en t 70-cm Yagi antenner.

HMPs 2 m og 70 cm antenner.
BANTEX 2-m eter 5/8 -m o bilante nne r.
G -W HIP 10-15-20-40-80 m m obilantenner.
MINI-PRODUCTS 3-bånds HF-m inibeam .

N B: 50 forskellige typer am atørantenner og 10 forskellige roto rtype r på lager.
R ekvirer venligst yderligere datamateriale og prisliste over vort program i antennegrej.
Vy 73. OZ4SX, Svend

-
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OZ APRIL 1979

08-96 01 88
155

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 227 R

FT 225 RD
25 w att AM - SSB

10 w att 800 kanaler.

FM - CW.

Kr. 2.985,00

Kr. 6.985,00

YAESU MUSEN

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

FT 202 R HANDTRANSCEIVER
6 kanaler
3 m o nteret 145.500 - 145.525 - 145.550
Følsom hed 0,32 uV ved 20 dB
T ils lu tn in g fo r udv. antenne og m ikrofon
T o neo pkald 1750 Hz er indbygget
G um m e-ant samt taske m edfolger
E kstra tilb e h ø r:
Lader 255.00
M ik ro fo n /h ø jtta le r 210,00
N ikkel batteri pr. stk. 18,00
K rystaller pr. stk. 50,00

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Kr. 1.485,00

*
*

NYHED FT 227 RA
nu med scanner over hele 2 meter
om rådet. - 4 memory frekvenser. K r. 3.385,00

*
*

*
Jf
3f
Ring e lle r s k riv e fte r u d fo rlig data.

*

D E R STÅR P R O F E S S IO N E L L E F O LK B A G :
OZ1BGD
JB Radio
Kalø
Sakskøbing 4990
Tlf. (03) 89 21 64

OZ1DFR
Maritim Elektronik
City Centret
7600 Struer
Tlf. (07) 85 31 81

OZ9FD
Kuva Communikation
Kochsgade 24
5000 Odense C
Tlf. (09) 14 35 90

OZ1BIE
Rosendal Elektronik
H. Pontoppidansgade 34
8000 Århus C
Tlf. (06) 19 87 77

OZ5BW
HT Elektronik
Havnegade 1
6300 Gråsten
Tlf. (04) 65 09 08

OZ1DPL
Radio-Smeden
Skolegade 2
Gylling, 8300 Odder
Tlf. (06) 55 16 16

G e n e ra la g e n t OZ5JV - OZ5AB

E3EIAFO N' * ISTEDGADE 79
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FET-voltmeter uden besvær
A f OZ8XW, Flem m ing Hessel, Knud R asm ussensvej 4, 7100 Vejle

Selvom man med et a lm indeligt universalvolt
m eter kan udfore en hel del målinger, kommer
man af og til ud fo ra t onskesig et instrument, der
belaster det målte kredslob m indre, dvs. har en
storre indre m odstand, eller man har brug for en
storre følsom hed end universalinstrum entets.
Jeg har derfor, og til aflosning for mit gamle
klodsede rorvoltm eter, bygget det instrument,
som beskrives i det følgende.
Instrum entets data blev følgende:
Indgangsim pedans: 10,2 Mohm (kan vælges
højere).
Om råder: 10 mV - 1000 V
Lav n u lp u n ktsd rift
Lavt strø m forbrug (batteridrevet)
Beskyttet mod overbelastning
sam tidig er det relativt sim pelt og billigt.
0 2 APRIL 1979

Princip.
De fleste tran sistor- (eller ror-) voltm etre arbej
der efter et p rin cip som vist på fig. 1. For at få en
hoj indgangsim pedans anvendes ofte en FET i
forstæ rkerens indgang. Forstæ rkningen in d stil
les til en spæ ndingsforstæ rkning på ca. 1 og fo r
stæ rkeren er altså egentlig en impedansomsæ t
ter med stor indgangsim pedans og lav udgangs
impedans. Vud måles med et sim pelt voltmeter.
O m rådeskift kan foretages ved at skifte område

FIG. 1
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pà voltm eteret (forudsat forstæ rkeren kan tygge
indgangsspæ ndingen) eller, hvad der oftest er
tilfæ lde t, ved en spæ ndingsdeling i indgangen.
Sådanne ko bling er g iver et fo rtrin 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 instrum ent der giver fu ld t udslag fo r 10
mV. Eksem pelvis fås et 1 mA instrum ent med
typisk 60 ohm s modstand, det giver fu ldt udslag
ved 60 mV. Skal vi derfor måle spæ ndinger under
ca. 100 mV må vi indrette forstæ rkeren til at give
en spæ ndingsforstæ rkning storre end 1.
Rf

dag kan få operatorforstæ rkere med FET-ind
gang. Fidusen fra fig. 3 stammer fra Elektor
ju li/a u g . 78. Jeg må indrømme at jeg uderst sjæ l
dent fin d e r 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.
M odstandene Rind, Rf og R1-R2 bor være 1 %
m odstande.
D iagram m et
Jeg var så heldig at have et 100 uA-instrum ent på
lager, inddelt i 0-100 og 0-30, og valgte derfor
om råderne 10 mV-30 mV-100 mV osv.
Det skulle ikke være noget i vejen fo r istedet at
væ lge om rådespring 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_

På fig. 2 ses en sådan kobling. Som forstæ rker
er b ru gt en operatorforstæ rker, der i dag fås med
FET-indgang, hvorved vi nærmer os ideelle til
stande, nem lig uendelig hoj indgangsimpedans
og nul ohm s udgang.
Vi g e n fin d e rfra fig. 1 Rind og voltmeteret. Som
det ses af form len er udgangsspæ ndingen Vout
bestem t af Rind og Rf. Denne feedbackmodstand
bestem m er nem lig forstæ rkningen i operatorforstæ rkeren. Det vil være mest praktisk at sætte
Rind og Vout til konstante væ rdier feks. 10 M
eller 100 M Rind og 0,5 V Vud. Vi kan nu skifte
om råde ved sim pelthen at variere fo rstæ rknin
gen med forskellige væ rdier 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 fo r at få mere normale m odstands
væ rdier kan fig. 3 anvendes.

Rf

Her foretages en spæ ndingsdeling via R1-R2
inden feedbackm odstanden, og derved får Rf en
mere realisabel værdi.
P rincip pe t i fig. 2 er indgående om talt i litt. 2,
og min konstruktion er egentlig blot en m odi
fika tion af dette voltm eter, idet man som nævnt i
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V out valgtes til ca. 0,5 V og ved at vælge endnu
en Vout tre gange større (evt. 5 gange) forenkles
o pstillin ge n .
Som amatør kan man ikke blot bestille 1 %
m odstande af passende størrelse, men må ind
rette sig efter hvad der kan fås. Jeg har i instru
m entet brugt 1 % m etalfilm sm odstande og det
fo rte 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.
G runden til disse skæve væ rdier er at 1 % m od
standene ligger i anden række end normalt, fx.
464 K, 46,4 K osv.
På fig. 4 ses det fæ rdige diagram. I områderne
fra 10 mV til 300 mV anvendes princippet fra fig.
3, medens de øvrige om råder bruger fig. 2 som
grundlag. O m rådeskift fås dels vad at skifte Rf
med S1a og dels ved at skifte område på v o lt
m eteret der måler Vout. S1b vælger skiftevis
0,455 V om rådet og 1,36 V området. For hver Rf
fås altså to om råder feks. 1 V og 3 V fu ld t udslag.
Dette voltm eter justeres til slut med de viste
trim m epotm etre P1 og P2. Drejespoleinstrum entet kan være et hvilket som helst med en følsom 
hed under et par mA. Anvendes f.eks. et 100 |iA
instrum ent skal m odstanden mellem punkt H og
stel ifølge Ohms lov være ca. 5 kohm i det lave

5 1 a -b : o m s k ifte r 2 dæ k a 1x11 s tillinge r.
52 og S3 er alm in d e lig e topolede vippeom skiftere
1 % m e talfilm m o dstan de: R I: 4,42 k, R2: 100 ohm, R3: 10,2 M
(2 x5 ,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.
OZ APRIL 1979

om råde og tre gange større i det høje område
(0,455 V = 0,1 mA x R). Herfra trækkes instru
mentets indre m odstand, i m it tilfæ lde 3 kohm og
trim m ep otm e tret 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 instrum ent er altså m odstan
den m ellem pkt. H og stel.
D ioderne D3-4 tjener til at beskytte instrum en
tet m od overbelastning.
Som bekendt leder siliciu m d iod er ved ca. 0,7
V, dvs. den største spæ nding der kan opstå over
instrum entet er 0,7 V. I m it tilfæ lde svarer det til
0,7 V

230 ^A, som instrum entet nok

3K
skulle kunne tåle.
Bruger du et instrum ent med lav Ri, va rd et nok
k lo g t at indskyde en modstand af passende
størrelse m ellem pkt. K og omskifteren S2.
Denne om skifte r tjener iøvrigt til at skifte pola
ritet, således at man kan måle såvel positiv som
negativ spæ nding uden at bytte om på måleled
ningerne.
M odstandene Rf og R1-R2 består af højst 2
m odstande. I om råderne 1 V og 3 V burde Rf være
4,64 M ohm. Det kunne jeg ikke få, og jeg har
istedet b ru gt 4,7 Mohm, det giver i uheldigste fald
en afvigelse på 2,3 %. R2 burde være på 99,3

S åfre m t et an det instrum en t, og andre om råder (f.eks. 1-5-10
osv.) anvendes, skal kun æ ndres på m odstanden m ellem pkt. I
og J og pkt. K. (m odstanden på n u l ohm er et stykke ledning,
m en ved a n dre in stru m e n te r kan d e t b live p ra ktisk med en
m o d sta n d 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 væ rdi sammensættes af 1 % modstande,
men da afvigelsen var så lille syntes jeg det var til
at bære, og iøvrigt sæ tter det anvendte instru
m ent også græ nser fo r nøjagtigheden. Bruges et
klasse 1,5 eller 2 instrum ent er det næppe uma
gen værd at forbedre modstandstolerancen. På
de øvrige om råder passer modstandene med de
beregnede værdier.
Instrum entet kunne uden videre være forsynet
med et område til 3000 V, men så høje spæn
d in ge r bryder jeg mig ikke om at få på hjemme
lavede prober, så det blev udeladt.
D ioderne D1-D2 tjener til at beskytte IC-kredsen. Den hojeste spæ nding der kan optræde på
pkt. 2 på kredsen er således begrænset til 0,7 V.
Al m indelige siliciu m d iod er kan anvendes, men
da dioderne sidder på et folsom t sted og da
d io d e r er lysfølsomme, kræver det at instrum en
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
folsom ste område nulpunktet drastisk, men blot
p rin te t henlå i skygge var alt i orden. Evt. kan
anvendes BE-stræ kningen af en transistor i me
talhus, så vil al lyspåvirkning forsvinde.
De 2,2 nF sørger fo r en kraftig AC -m odkobling
og fo rh in d re r derved selvsving. 100 ktrim m e p o tm eteret er til justering af nulpunktet.
Takke være kredsens gode egenskaber er den
ne justerin g også på folsom ste område en en
gangsforeteelse.
S trø m forbruget er lavt, ca. 3 mA, så jeg har la
vet instrum entet til batteridrift. Det indebærer
io vrig t den fordel at man er uafhæ ngig af kassens
kapacitet til nettet. Der er ikke noget i vejen fo r at
lave en sim pel strom forsyning, (forslag vist på
fig. 5) men måske var det en bedre idé at anvende
en lille akkum ulator med NiCad-celler istedet.

FIG. 5

O pbygning
O pbygningen er foretaget på et print, der inde
holder sam tlige kom ponenter, undtagen om skif
tere og meter. Ri er som nævnt sammensat af to
5,1 Mohm modstande, hvor den ene sidder på
p rin te t og den anden i en probe i enden af måle
ledningerne. Herved elim ineres m åleledninger
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nes kapacitet ved m ålinger 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
strum ent. De 5,1 M ligger inden i messingrøret,
b eh ø rigt isoleret med isolerbånd, og m ålelednin
gen er et stykke RG-78/U coaxkabel, hvor inderlederen er loddet til modstanden og skærmen er
tru k k e t om m essingrorets 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 instrum entet er indbygget i en
passende metalæske.
J u s te rin g
Når stum perne er sat sammen skal først nul
p un ktet justeres. Det gøres nemmest ved at starte
i s tillin g 1 V og d erpåfinjustere i 100 m Vog 10 mV
stillin ge rne . 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 m ålepinden til stel. derpå skal P1 og P2
justeres, hertil kræves et pålideligt voltmeter, f.
eks. et universalinstrum ent. De to instrumenter
fo rb in d e s parallelt til en variabel spænding, f.
eks. som i fig. 6.

De to trim m epotm etre justeres nu således at de
to instrum enter viser ens. Det giver det bedste
resultat at justere ved 2/3 af fu ld t udslag på
begge instrum enter. Herefter er instrumentet
klar til brug.
Ved AC -m ålinger viser instrum entet sp id s-til
spids væ rdien, og ved sinusspæ ndinger fås den
effektive væ rdi 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 HFm ålinger især ved små spæ ndinger skal være
m eget fo rsig tig med at tro på de aflæste værdier,
og oftest har brug fo r at trim m e til max.-eller
m in.-væ rdi, synes jeg ikke det kan betale sig. *
Litt. 1 OZ 1970 s. 112 FET-voltmeter
L itt 2 OZ 1969 s. 404 D C -Forstæ rkervoltm eter/
nanoam perem eter
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Coherent CW
F ortsat fra OZ m aj 1978 side 243
GRUNDBEGREBER
A f R aym ond C. Petit, W7GHM
Fra CCW Newsletter 75:7, tid l. trykt i SCAG Newsletter nr. 13 og 14,
O versat af OZ 8O, E rik Langgård, Falkevej 14, Glostrup.
Det har længe væ ret erkendt, at den båndbredde,
der bruges ved m odtagning af et signal, bør være
hverken mere eller m indre end bredden af sig 
nalets eget spektrum . Større båndbredde tillader
unødvendig støj at nå igennem til modtagerens
udgang, og en sm allere båndbredde afskærer
dele af det ønskede signal. Denne regel er alm in
d e lig t anerkendt ved modtagelse af enkeltsidebåndssignaler. Før enkelt sidebånd var alm inde
lig t anvendt, kunne et 10 kHz udsnit af et bånd
kun rum m e 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 in u tte t er kun om kring 9 Hz; ved 60 ord i m inut
tet udvides denne båndbredde til kun 45 Hz. Og
dog bruges der selv idag i alm indelighed ingen
m odtagere med den smalle båndbredde, som er
nødvendig fo r at opnå det bedst m ulige signal/
stø jfo rh o ld . Der opgives norm alt to grunde til
den h u rtig t aftagende anvendelighed. D enforste
er, at så sm alle C W -filtre ringer alt fo r meget, så
C W -signalet bliver vanskeligt at læse. Den anden
er, at den nødvendige frekvensstabilitet er for
vanskelig eller kostbar at opnå.
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C oherent CW er en teknik til at sende og m od
tage signaler i Morse eller andre binære koder,
hvor der i begge ender bruges tidssynkronisering og ekstrem frekvenspræ cision. Der opnås i
praksis typisk om kring 20 dB forbedring i m od
taget s ig n a l/stø jfo rh o ld , og uden ringen. Hjertet i
CCW er det specielle filte r, der bruges i m od
tageren. Nøglen til at forstå CCW er at forstå
dette filte rs virkemåde.
C C W -filtret består af to indgangsblandere, to
integratorer, to »sample and hold« kredsløb og
to balancerede m odulatorer 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 rm elser i analysen, og ved at
gøre dette kan vi undgå indviklet matematik og
holde det intuitivt. Hvis du har lyst til at gennem 
gå m atem atikken, vil du se, at disse tilnæ rm elser
kun giver en lille forskel i det endelige resultat.
Vi begynder med indgangsblanderne. Forstil
dig en tran sfo rm ator med m idtpunktsudslag på
sekundæ ren og en om skifter forbundet som vist i
fig u r 2. Antag, at vi fo rb ind er en sinusform et
spæ nding til transform atorens indgang, og vi får
om skifteren til at skifte stillin g med nøjagtig
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m
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Fig. 2. M o del a f in p u t-m ixe r.

D R IFTI NG AT 360*
PER.SECOND ( 1H z )

samme frekvens som indgangssignalet ved et
sæ rlig t skiftesignal. A fhæ ngigt af faseforholdet
m ellem indgangs- og skiftesignalet, vil udgangs
signalet have en jæ vnstrøm svæ rdi eller m iddel
væ rdi, som kan være positiv, nul eller negativ.
Lad os se på de tre tilfæ lde:
Hvis indgangs- og skiftesignal er nøjagtigt i
fase, vil om skifteren hele tiden forbinde den side
af transform atoren, som har positiv spænding,
og om skifterens udgangsspæ nding ser ud som
det signal, vi kander fra en dobbeltensretter. Hvis
dette signal filtreres, vil filtres udgangssignal
være en jæ vnspæ nding, hvis størrelse er et mål
fo r udgangsspæ ndingens m iddelvæ rdi. Hvis
derim od indgangs- og skiftesignal er 180° ude af
fase, b liver udgangsspæ ndingen det negative
sp ejlbille d e af det fo rrige signal, fordi om skifte
ren hele tiden er fo rb un d et til den vikling, der har
negativ spæ nding. Hvis vi nu får de to signaler til
at være 90° ude af fase, lægger omskifteren om
ved toppen af indgangssignalets kurveform og
vender udgangsspæ ndingens polaritet. I stedet
for, at udgangssignalet er kom plette halvbølger
enten positive eller negative, består det nu af
skiftende kvartperioder, som er hinandens spejl
b ille d e r om kring nulspæ ndingen. Det filtrerede
udgangssignal vil altså blive nul volt.
Hvis de to signalers frekvens ikke er helt den
samme, så vil deres relative fase langsomt æ nd
res, og udgangsspæ ndingens m iddelvæ rdi vil
æ ndre sig tilsvarende. Hvis signalerne er 1 Hz
forske llig e, vil det filtrerede udgangssignal gå fra
nul gennem en største positiv værdi tilbage til
nul, fortsæ ttes til en største negativ værdi og til
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 m odtager virker efter samme princip. Den LFstødtone, du hører, har en frekvens svarende til
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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
lig n e r meget en kondensator, der oplades gen
nem en m odstand, men i stedet for at have en
eksponentiel kurve fo r konstant indgangsspæ n
ding, fø lger dens udgangssignal en ret linie.
Liniens hæ ldning er proportional med den øje
blikke lig e indgangsspæ nding. Integratoren har
en interessant egenskab, som vi må lægge mær
ke til. Lige som ved en kondensator er dens
spæ nding ikke nødvendigvis nul, når indgangs
spæ ndingen er nul. Den kan forblive »opladt« til
en konstant spæ nding, når der ikke tilføres lade
strøm til indgangen. Så vores integrator er fo r
synet med en »dump« (»tomme«) kontakt, som
k o rts lu tte r kondensatoren og n ulstiller integra
toren, når det er nødvendigt. I fig u r 3 kan vi se
kurveform er, der kan hjælpe med at vise, hvor
dan integratoren virker. I hvert enkelt tilfæ lde
bliver kurveform en indledet og afsluttet med en
»dump« ordre. Såsnart integratoren h aren kon
stant indgangsspæ nding, æ ndrer udgangs
spæ ndingen sig med konstant hastighed. Hvis
indgangsspæ ndingen er nul, er udgangsspæ n
dingen konstant. Hvis indgangsspæ ndingen er
en firkantkurve, vil udgangsspæ ndingen skifte 
vis stige og falde med konstant hastighed. Hvis
firka n tku rve n sfre kve n sstig e r, vil udgangsspæ n
d ingens frekvens stige med den; men de m aksi
male udsving vil aftage.
Der er en anden måde at se på integratorens
virkem åde på, og denne anden forklaring bringer
os til hjertet af C C W -filtrets sæ rlige selektivitet.
Hvis integratoren først nulstilles og derefter får
tilfø rt et indgangssignal i et bestemt tidsrum , vil
spæ ndingen på integratorens udgang ved dette
OZ APRIL 1979

Fig. 3. K u rve fo rm e r fo r integrator.

Fig. 4. In te g ra to r o u tspæ nding er ved slutn in gen a f inte rvallet
T. In p u ts p æ n d in g m ed tre kantform er forudsat.
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tid sru m s slutning være proportional med det
samlede areal under indgangskurven »Areal«
regnes i fo rh o ld til nullinien: Arealet under en
positiv spæ nding er positiv, men arealet »under«
en negativ spæ nding regnes negativ. I fig u r 4
vises resultatet fo r et antal kurveform er. 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 uafhæ ngigt 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 n ul
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 fig u r 1, drives af
indgangsblanderens udgangssignal, opnås den
største udgangsspæ nding fra integratoren, når
ind gangssignalet er i nulstød med og i fase med
skiftesignalet. Hvis signalet ikke er i nulstød, vil
integratoren m odtage et antal perioder af stød
tonen plus en rest, en brøkdel af en periode, i det
tidsrum , den arbejder. Ved slutningen af dette
tid sru m vil kun denne rest bidrage til integra
torens udgangssignal.
En vigtig og ny egenskab ved C C W -filtret er, at
kun integratorens udgangsspæ nding ved slu t
ningen a f arbejd sin te rva lle t er a f interesse. Den
ne spæ nding overfores til CCW -filtrets næste
trin , der består af en afbryder, en kondensator og
en spæ ndingsfolger. Når afbryderen kortvarigt
sluttes, oplades kondensatoren ø jeblikkeligt til
integratorens udgangsspæ nding. Når så afbry
deren er åben i resten af arbejdsperioden vil
»sample and hold« udgangen blive på denne

væ rdi. D.v.s., at fo r den arbejdsperiode, der
fø lge r efter, at kondensatoren er blevet opladet
med en prøve (»sample«) af integratorens spæn
ding, vil dette kredsløb sige os, hvad integrato'rens udgangsspæ nding var ved slutningen af
den fo rrig e arbejdsperiode.
C C W -detektorens sidste trin er en balanceret
m odulator. A lt hvad dette kredsløb gør, er at
æ ndre jæ vnspæ ndingen fra sample and hold
kredsen til en LF-tone, som vi kan høre. Tonens
styrke er direkte proportional med jæ vnspæ n
dingen på m odulatorens 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 ig v is er 90° faseforskudt fo r det
ønskede signal, vil et enkeltkanal CCW filte r ikke
have noget udgangssignal, fordi blanderens ud
gangssignal vil have m iddelvæ rdien nul. For at
kom m e uden om dette og fo r at sikre, at ud
gangssignalet vil være konstant uden hensyn til
det indkom m ende 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 m odulator. Ved algebraisk at addere de to
udgangssignaler fra de balancerede m odulatorer opnår vi et signal, hvis effektivvæ rdi altid
svarer til den totale effekt, vi m odtager fra ind
gangssignalet uden hensyn til dets fase i forhold
til skiftesignalet.
Et praktisk filte r er blevet bygget med CMOS
analoge om skiftere, operationsforstæ rkere og
CMOS digital kredsløb. Ved frekvensdeling fra
en standard frekvens er alle nødvendige signaler
R E S P O N S E ,dB

CCW g ru n d b e g re b e r.
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Fig. 5a. Respons fo r 100 m s-filter. Tilnæ rmet, baseret på tre
kan tsp æ n d in g tilfo rt integratorer.
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Fig. 5b. F o rskellige filtre til sam m enligning.

dannet med den krævede meget store nøjagtig
hed. De to par skiftesignaler, som kræves til indgangsblanderen og udgangens balancerede modulatorer, dannes d igitalt. K ontrolsignaler for
in trg ra to r ° 9 sam ple-and-hold kredsløbene er
også dannet d ig ita lt fra den samme frekvens
norm al.
Lad os nu se på, hvordan et CCW -filter, der ar
bejder med en telegraferingshastighed på 12 ord
i m in uttet kan udvise en så smal båndbredde.
Ved 12 ord i m inuttet er prik, streg og mellemrum
alle nøjagtige m ultipla 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 indgangsblanderens 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 m idtfrekvens 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 dæ m pning på 6 dB i dette punkt. Figur 5 viser
frekvensgangen fo r et C CW -filter til 12 ord pr.
m inut. Når denne kurve anbringes inden i kurven
fo r et typisk ESB-filter, ser man h urtigt fo rske l
len.
Hvordan kan filtre t modtage et CW-signal uden
at ringe? Indgangssignalet forudsæ ttes at være
meget præ cist form et: Hver prik eller streg be
gynder og slutter på tidspunkter, som er nøj
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agtige m ultipla af 100 m illisekunder. Filtrets arb ejdsintervaller indstilles, så de begynder og
slu tte r n ø jagtigt på disse tider. Lad os antage, at
der sendes en prik. N øjagtigt i det øjeblik, p rik
ken begynder, begynder et arbejdsinterval i filt
ret. Da signalet praktisk talt er nøjagtigt i nulstød,
vil en eller begge indgangsblandere frem bringe
et udgangssignal, der ikke er nul. Integratorerne
vil sum m ere denne signalvæ rdi, og ved s lu tn in 
gen af intervallet vil værdien blive overført til
sam ple and hold kredsen, og integratorerne n ul
stillet. Den tone, man hører på udgangen, er ikke
selve signalet, men en konstant tone frem bragt af
den konstante spæ nding fra sample and hold
kredsen, som styrer de balancerede m odulatorer. Prikken selv ender i samme øjeblik, som
integratoren nulstilles, så i det næste interval ser
integratoren kun m ellem rum m et, der følger efter
prikken. Når tiden kom m er til næste prøves over
førsel til sample and hold, bliver resultatet nul, og
fø lg e 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 optræ de 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 k o ntrolp ulse r til Integratorer og sample
and hold ind stilles til størst m ulig forskel på
p rikke r og m ellem rum .
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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 lA /f

Digital og alm in d elig skala udlæsning.
In d b yg ge t Squeeze key.

l~ l C7U I U IV I

NYHED FC 901
A nten ne tu n e r FT 901 DM
Kr. 1.485,00

FT 901 DM

NYHED FV 901 DM
S cann in g VFO 40 kanaler
Kr. 3.124,00

FT 901 DM
GENERAL

T R A N S M IT T E R

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, 10m A 2 8 .0 -2 8 .5 MHz, 10mB
2 8 .5 -2 9 .0 MHz,
10mC 2 9 .0 -2 9 .5
M Hz, 10m D 2 9 .5 - 2 9 .9 M Hz, WWV 5
M Hz ( receive o n ly )
Power requirem ents: AC 1 0 0 /1 1 0 /1 1 7 /
2 0 0 /2 2 0 /2 3 4 V, 5 0 /6 0 Hz, DC 13.5 V,
negative ground
Power consu m ptio n: AC 117 V 70
w a tts receive (45 w atts H E A T E R O FF)
- 3 2 0 max w atts tran sm it, DC 13.5 V
- 5 . 0 A receive (1.1 A H E A T E R O FF)
21 A max tra n sm it
Size: 342(W ) x 154(H ) x 324(D ) mm
W eight: 18 kg

Emission: LSB, USB (A 3 j), A M (A 3h),
CW (A 1), FM (F3), and FSK (F1)
PA in p u t pow er: A1, A 3 j- 1 8 0 w atts
DC, A 3h, F3, F 1—80 watts DC
Carrier suppression: Better than 40 dB
Unwanted sideband suppression: Bet
ter than 50 dB @ 1000 Hz
Spurious radia tion: Better than 40 dB
below rated o u tp u t
Transm itte r frequency response: 3 0 0 2700 Hz (- 6 dB)
3rd order d is to rtio n products: Better
than 31 dB below rated o u tp u t
S ta b 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 w arm up
Negative feedback: 6 dB at 14 MHz
M odulation type: A 3 j-b a la n c e d m o d u 
la tor; A 3 h -a m p litu d e m o d u la tio n o f a
low pow er stage; F 3 -v a ria b le re
actance frequency m o d u la tio n , m axi
mum deviation ±5 KHz
Antenna o u tp u t impedance: 50—75
Ohms unbalanced
M icrophone
impedance:
500—600
Ohms (lo w impedance)

R ing e lle r s k riv e fte r u d fø rlig data.

R ECEIVER
S e nsitivity: 0.25 /iV fo r S/N 10 dB
Image rejectio n: 1 .8 -2 1 M H z -b e tte r
than 60 dB, 28 M H z—bette r than 50
dB
IF rejectio n: Better than 70 dB
S e lectivity: W ID T H c o n tro l at " 0 ”
SSB - 6 dB: 2.4 KHz, - 6 0 dB: 4.0
KH z; CW /FSK (w ith o p tio n a l CW filte r
installed) - 6 dB: 0.6 KH z, - 6 0 dB:
1.2 K H z; A M (w ith o p tio n a l A M filte r
installed) - 6 dB: 6 KH z, - 6 0 dB: 12
KH z; FM - 6 dB: 12 KH z, - 6 0 dB:
24 KHz
Passband tun in g : C ontinuous fro m 2.4
KHz to 300 Hz
Cross m o dulation rejectio n: Better
than 80 dB im m u n ity at 20 K H z o ff
20 dB in p u t at 14 MHz
D esensitization: Better than 90 dB
im m u n ity at 20 K H z o ff 20 dB input
at 14 MHz
A u d io o u tp u t: Better than 3 watts @
10% T H D . A u d io o u tp u t impedance
4 - 1 6 Ohms

K r. 11.585,00

D E R STÅR P R O F E S S IO N E L L E F O LK B A G :
OZ1BGD
JB Radio
Kalo
Sakskøbing 4990
Tlf. (03) 89 21 64

OZ1DFR
Maritim Elektronik
City Centret
7600 Struer
Tlf. (07) 85 31 81

OZ9FD
Kuva Communikation
Kochsgade 24
5000 Odense C
Tlf. (09) 14 35 90

OZ1BIE
Rosendal Elektronik
H. Pontoppidansgade 34
8000 Århus C
Tlf. (06) 19 87 77

OZ5BW
HT Elektronik
Havnegade 1
6300 Gråsten
Tlf. (04) 65 09 08

OZ1DPL
Radio-Smeden
Skolegade 2
Gylling, 8300 Odder
Tlf. (06) 55 16 16

G e n e ra la g e n t OZ5JV - OZ5AB

B E IA F Q N‘ '
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Mål strøm uden spændingsfald
A f K u rt Je ritsle v, GI. H oltevej 44, 2840 Holte.
Her er et lille kredsløb til at sætte foran voltm e
teret hvis man m angler noget at måle små strøm 
me med.
De fleste kender form odentlig den lille strømtil-spæ ndingsom sæ tter som er vist i fig. 1. Sen
des strøm ind mod m inus-indgangen vil operatorforstæ rkerens udgang blive negativ således,
at al strømm en løber gennem modstanden (da
der ingen strøm løber ind i den ideelle operatorforstæ rkers indgange). På udgangen af operatorforstæ rkeren fås derfor en spænding på U =
-R I.

- U= -R -I

(+)

Desværre lider kredsløbet af den skavank, at
man kun kan måle strøm, der løber til jordp o ten 
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 ld s tæ n d ig som et alm indeligt am
perem eter, hvor der sendes strøm ind ved plus og
strøm m en løber ud ved m inus (hvis man da ellers
har sit am perem eter kært).
O p stillingen i fig. 2 er i stand til at opfylde dette
form ål idet A1 of A2 begge virker som strøm -tilspæ ndingskonvertere. A3 sikrer at der løber lige

så m eget strøm ud af (ind i) A2 som ind i (ud af)
A 1, hvilket kun er opfyldt når spæ ndingen i C er
ligeså stor som spæ ndingerne i D og E; dette sør
ger A3 for.
De spæ ndinger, der iøvrigt optræ der rundt om
i kredsløbet, er angivet på figuren (løber strøm 
men den m odsatte vej af den viste, er fortegnsæ ndringen vist i parentes).
Et um iddelbart m inus ved kredsløbet er, at
man kun kan måle indenfor operatorforstæ rkerens udstyringsom råde og comm on m odeom rå
de, men ved fo rn u ftig t valg af op-am p kan dette
betyde, at com m on mode ikke må blive større
end 15-20 V, hvilket dog også skulle være til
s træ kke lig t til de fleste form ål.
Til at registrere strømmens størrelse kan man
enten sætte et voltm eter mellem de to udgange
e lle r koble en d ifferentialforstæ rker bagefter og
så måle udgangsspæ ndingen på den. Selv har
jeg afprøvet førstnæ vnte løsning og fået 2 V/10
m ikroam p. uden nogen form for problem er og
med et spæ ndingsfald på kun 3 mV (A1’s offset
spæ nding). M ålinger blev foretaget med et com 
mon mode niveau i om rådet ± 8 V.
U m iddelbart sætter kun opampernes udsty
ringsom råde og biasstrøm samt R’s størrelse en
græ nse 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 
kvenskom pensation som beskrevet i datablade
ne. God fornøjelse.

U = + R ■I + UD

-R I + UD + RI + UD

©

Uc = -

= Ud

AU = 2R ■I
U = ± R • I + Uq

R ^*'s stø rrelse ikke så v ig tig blot det e rto e n s m odstande.
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RADIO AM A TE U R ’S HANDBOOK 1979
nyt s to rt fo rm a t 28x21 cm, helt ny revideret 56. udg. og meget n y t ....................97,50
A R R L bo ger:
A nten na B ook .............................. 49,50
Data B ook .................................... 39,50
A ntenna A n th o lo g i 1979 .......... 39,50
FM og Repeaters 1979 .............. 44,50

C A LL BOOK 1979
USA alene .................................. 139,50
Ø vrige verden ............................ 129,50
Nyt væ g ko rt 10 0x70 cm .......... 12,50
P refix A tlas .................................. 26,00

T yske n yh eder:
P ietch DJ6HP:
KURZW ELLEN AMATEURFUNKTECH:
NIK, 420 s. med 270 il l ............... 184,50
Rotham m el DM2MK:
ANTENNENBUCH
ny 6. udg. 670 s. in d b ................ 209,50
A uerbach:
AMATEURFUNK ANTENNEN . 96,00
DIEFENBACH: KW u.UKW Sender41,00
REITHOFER: Transisto r A m ateurfunk
gerate 2 m eter ............................ 39,80
UHF A m ateurfunkantennen
70, 23 u. 13 cm ............................ 41,50

D anske nyh eder:
H annibal: M ikro com p utere . . . 132,25
B om ann: E lektro nik Staabi .. . 144,20
W ORLD RADIO & TV
HANDBOOK 1979 ........................ 88,00
D reijer: E le k tro n ik Håndbogen 57,60
D reijer: D igital te k n ik .............. 41,70
D reijer: Byg m. d igita le kredse 41,85
Hl Fl A rbo gen 1979 .................... 67,50

N ye OZ sa m le b in d :
De so lid e bind, der rum m er 1 årgang,
fås nu med bredere ryg, egnet til OZ
med m ange sider, let at indsæ tte hver
m åned. Orange, grøn, sort el. blå 12,75
Sam m e system yil A5, blå el. grøn 12,75
Og til A4 fo rm a t, grøn el. sort 15,75
Køb 10 stk. (evt. sorteret) og få 10 %
rabat.

RADIO SOCIETY o f Great B ritain og de
res stab af erfarne ingeniører og ama
tø re r har de frem ragende håndbøger:
RADIO COMMUNICATION HANDBOOK
et ko m p le t kursus og en på lid elig o p 
slagsbog. Bind 1 ...................... 139,00
B ind 2 .......................................... 119,00
S am let koster de (indb.) ........ 250,00
Evans & Jessop: VHF/UHF MANUAL om fatte nde håndbog fo r verden over
30 MHz - også om Microwawes,
in d b .................................................. 99.50
A GUIDE TO AMATEUR RADIO 25,50
TEST EQUIPMENT in d b ..............66,50
AMATEUR RADIO TECHNIQUE 64,50
Nyt L o c a to r ko rt E uropa .......... 15,00
RSGB - E neforhandling.

TEKNISKE ORDBØGER:
Dansk-Engelsk (1976) ..............154,55
Engelsk-D ansk (1978) ..............142,15
Dansk-Tysk (1977)
..................138,30
Tysk-D ansk (1974) ......................103,95
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O rr, S ta u a rt C ow an og B rier
ha r skrevet de fin e antennebøger, der
er berøm t, de giver praktiske an visn in
ge r prøvet i praksis.
The Radio A m ateur
ANTENNA HANDBOOK
om fatte nde, ny og nyttig:
190 s. 148 d ia g r............................. 57,00
S im ple, low cost
WIRE ANTENNAS ...................... 44,50
A LL ABO UT CUB. QUAD Antennas,
2. udg. med nye k o n s tr................39,90
BEAM ANTENNA HANDBOOK
5. udg., 200 s .................................. 49,50
THE TRUTH ABOUT CB ANTENNAS om b yg ning og ju ste rin g af 27 MHz
(CB) antenner, 240 s.................... 59,50
BETTER SHORTWAWE RECEPTION
ny 4. udg. 158 s............................. 45,00
VH FH AND BO O K
VHF pro b le m e r i kla rt sprog, FM udstyr,
an tenner, repeaters, satelite komm.,
m ånereflex e tc ............................... 59,50

B ILL OR R ’s store
RADIO HANDBOOK
- nu kom den læ nge ventede 21. udga
ve med alt det ny - og sideantallet er nu
over 1000. D erfor kun indb. .. 179,50

a /s Ahrent Flensborg
«JJJ Boghandel: tlf. 03 - 61 00 11
4100 Ringsted
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rLITTERATUR N Y T ,
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U H F-A m ateurfunk-A ntennen.
Det er ikke så tit, der bliver udgivet en bog om an
tenner fo r de 3 UHF-amatorbånd 70, 23 og 13 cm.
D erfor hilser jeg denne bog velkommen på det
danske bogmarked.
Den b ib rin ge r på en udm æ rket måde den eks
perim enterende amatør så meget viden om både
virkem åde og praktisk udform ning, at frem stil
ling af egne antenner næppe skulle volde de
store problem er.
UHF-Am ateurfunk-Antennen starter i det små
med yagiantenner. Der er i alt fald m indst een
fo rd el ved UHF. Antennerne fylder ikke så meget.
En 5-elem ent yagiantenne til 23 cm er ikke større,
end man kan frem stille den på et hjorne af køk
kenbordet en søndag form iddag.
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 uoverkom m eligt
at kom binere flere antenner. Og det får læserne
en hel del at vide om i bogen. Med mange prak
tiske eksempler.
Der er også andre antenneform er, som er an
vendelige på disse bånd. Bl. a. hjørnereflektor-,
h o rn- og helicalantenner. Af disse tre har helicalantennen fået den største plads, med en prak
tisk beskrivelse fo r 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 
m eligt 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 logaritm 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
eksem pler på udstrålingsdiagram m er.
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
lelsesvæ rdig. Og en ordbog kan gøre undervæ r
ker, hvis kundskaberne udi det tyske sprog ikke
er så store.
Bogen er på 144 sider i lidt mindre end A5
form at. Det anm eldte eksemplar var venligst til
sendt fra A/s Ahrent Flensborg i Ringsted.
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UHF-Am ateurfunk-Antennen af Josef Reithofer,
udgivet af Franzis Verlag. Pris kr. 41,15.
OZ6GH

A m a te u rfu n k g e rä te fü r das 70-cm-Band.
U dbuddet af am atørudstyr til 70 cm er endnu ret
begræ nset. Så en af de få m uligheder fo r at
kom m e 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 forudsæ ttes, at læserne er i
besiddelse af en 2m -station, samt et nogenlunde
g o d t kendskab til VHF UHF-teknik. For selv om
det ser ret enkelt ud på papiret, kan der let opstå
visse problem er, når opstillingen skal bringes til
at virke g odt i praksis.
Bogen starter med senderdelen. Ikke noget
epokegørende. Men konstruktioner, som selv de
m indre erfarne har en god chance fo r at få til at
fungere efter hensigten. Det er en simpel krystal
styret sender og frekvenstriplere i flere udgaver.
Herefter fo lge r beskrivelser af 3 forskellige
m odtagerkonvertere, alle beregnet til at sætte
foran en 2-m -m odtager.
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.
A m ateurfunkgeräte fü r das 70-cm-Band er fo r
n u ftig t skrevet, og forfatteren har holdt sig til
ko nstruktio n er, som vil volde m indst besvær ved
kopiering.
Sam tidig har man gjo rt meget ud af at vise den
m ekaniske 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.
A m ateurfunkgeräte fü r das 70-cm-Band af Jo
sef Reithofer. Udgivet af Franzis Verlag. 124sider
i fo rm a t 11,5 x 17,5 cm. Pris 32,60 kr. hos A/s
A/s A hrent Flensborg i Ringsted.
OZ6GH.
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En usikker fremtid?
Året 1979 bliver betydningsfuldt fo r den frem ti
dige fo rd e lin g af frekvenser mellem de forskel
lige radiotjenester jorden over. Til efteråret af
holdes WARC (W orld Adm inistrative Radio Con
ference), d.v.s. den længe ventede konference
arrangeret af ITU (International Telecom m uni
cation Union). Her skal sam tlige frekvenstilde
lin g e r i frekvensom rådet 10 kHz til 275 GHz tages
op til revision. Det kom m er ikke til at gå stille af,
og mange sendere vil komme til at skifte fre 
kvens.
Den fo rrig e konference om fordeling af fre 
kvensom råderne blev afholdt i 1946, hvor om 
kring 100 lande var repræsenteret. For tiden er

ITU’s m edlem stal på ca. 150 lande, og alle vil de
slås fo r deres andel. Ligesom i de Forenede
N ationer er m edlem stallet forøget kraftigt på
grund af alle de nye, små udviklingslande, som
alle fø ler sig berettiget til at få andel i frekven
serne. I m odsæ tning til i Europa og USA, hvor
radiofonien sto rt set er koncentreret i lang- og
m ellem bølge samt VHF-områderne, er de nye
lande mest interesseret i at få plads i kortbølge
båndet 2-30 MHz.
Det bliver slem t fo r de traditionelle brugere af
HF-båndet, det er jo foruden radiofoni og skibsko m 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 am atørradio. Man skal derfor ikke fo r
vente ret megen velvilje overfor amatørerne fra
m yndighedernes side der.
Vore bedste udsigter fo r frem tiden ligger nok
deri, at tendensen går i retning af at skifte fra
ko rtb ø lge forb in de lser til de mere sikre og stabile
s a te llitte r og eventuelt helt tredie kom m unika
tionssystem er, således at presset på HF-båndet
efterhånden m indskes. En udvikling er igang,
men går det h u rtig t nok?
(e fte r Philips T&M news, vol. 6, no. 4, 1978).

TR 7600 + TR 7625
(10 w att)

Den ny, spæ ndende

(25 w att)

2 m eter med m em ory og tils lu tn in g fo r m icroprocessor RM
76. 144-146 MHz, 400 kanaler a 5 kHz, 10 w att output,
reverse
7600
' Kr. 3275,— ....

TLAS 110 serie

a a a g : - - - ................. ...................

7625
Kr. 3595,-

fKENWOOD

Begynd med
og udvid senere med senderen.
Sam m enbygget har du en kom plet
5-bånd s H F-transceiver til SSB/CW .

TR 7500

2 m eter 10 w att ou tput, reverse. 144-146 MHz, 80 kanaler a
25 kHz. Let at in d s tille - sikker korsel.
_______
kr. 2.595,00

RX-110.
5-bånds m odtager, fuld tran sistoriseret, følsom hed 0,25
uV /10 dB, bå ndbredde 2,7 kH z/6 dB med X -talfilte r, in te r
cept p o in t + 3dB m .
Ind bygg et strø m fo rsyning 220v/12 V .................... 2.285,00
RX-110-S (luksusudgave).
Foruden ovenstående gode data er RX-110-S forsynet med
fø lg end e faciliteter: R IT-kontrol, 800 Hz C W -filter og RFgain k o n tro l. P r is ........................................................ 2.685,00
Ring og s kriv efter datablade.
D er s tå r aktive radioam atører bag firm aet.

WERNER RADIO
T e le fo n (0 9 )8 2 33 33
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- 5450 O tterup
OZ8BW

H

ELECTRONIC
B ogfinkevej 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 tillag de VHF og UHF, opstod der ret
h u rtig t den tanke, at registrere de første fo rb in 
delser mellem Danmark og udlandet. Med tiden
blev græ nserne fo r det m ulige flyttet længere og
læ ngere ud, og de kørte lande, flere og flere, men
i OZ jan ua r 1956, stod der under overskriften: »2
m »Første«-forbindelser«, at læse: »For at ani
mere interessen fo r 2 m arbejdet vil Tr. Depardem ent frem tid ig føre en liste over de første fo rb in 
delser mellem OZ og andre lande, og hver af de
deri im plicerede 2 stationer vil få tild e lt EDR’s
diplom «.
Så fu lgte en kort liste over de, indtil da, kørte
»første-forbindelser«. Allerede på dette tidlige
tid s p u n k t m anglede man oplysninger om den
fø rste OZ-SM, på 2 m, og det gør vi stadig, selvom
vi ved m odstationen har været SM7BE, og årstal
let har været 1949!
Den gode idé med tildelingen af EDR's VHF-diplom , fo r hver førstegangs-forbindelse, er jo de
sværre gået i glemm ebogen, fo r adskillige år si
den, og registreringen har siden da også kun væ
ret periodisk.
N ogle vil sikkert også kalde en sådan liste over
fø rstegangsforbindelser fo r rekordjageri, men
rekordjæ gerne 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«
am atorbånd.
D ertil komm er, at netop i år, hvor OZ fylder 50
år, kan det forbavse, med tanke på den tekniske
u d viklin g i samme tidsrum , at VHF-amatøren har
væ ret med, i ca. 46 år!!! Den første amatørmæssige VHF-QSO her i landet blev nemlig afviklet alle
rede den 6. o ktob er 1933, mellem OZ7BR i Helle
rup og OZ8T i Skovshoved. Frekvensen var om 
kring 56 MHz(M c/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 p li
cerede er stadig aktive!
De næ stfølgende år skete der ikke opsigtsvæ k
kende ting, og i 1940 satte krigen en stopper for
a m atørtrafikken. Med krigen fulgte der dog også
en rivende u dvikling, der betød, at man ret hurtigt
e fte r krigens slutning, igen var QRV på 5 m, nu
også med forbindelser til udlandet. På frekvens
konferencen i 1947 blev der dog desværre taget
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b eslutning om, at inddrage amatørernes 5 m
bånd til TV. Inden lukningen nåede man dog at
køre følgende førstegangsforbindelser:
P refix

Land

S tatione r

Dato

GMT

F

Frankrig

OZ7G-F9BG

30-05-47

1810

G

England

OZ7G-G2VH

30-06-47

1845

GM

S kotland

OZ7G-GM8MJ

24-05-47

????

HB9

Schw eiz

OZ7G-HB9CD

07-06-47

1900

I

Italien

OZ2Z-I1XA

29-05-47

2040

OK

C zechoslovakiet

OZ2FR-OK3ID

03-08-47

1118

5 m eter båndet forsvandt med årsskiftet 1948/
49, men der er dog håb om, at vi ind en fo re n over
skuelig frem tid, igen får am atør-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 fte r frekvenskonferencen, WARC, senere i år.

Fra de første VHF forsøg på 5 m. OZ7BR ved m ikrofonen og
OZ8T lyttende. Forsøget fo re g ik på Hestens bakke, i det h e r
rens å r 1934!

Allere inden 5 m var lukket, blev der sørget fo r
ny plads til VHF-amatørerne. Den 1. maj 1948
blev 2 m (144 MHz) frigivet, og en del amatører
blev h u rtig t QRV på dette bånd. I starten, og man
ge år frem over, med krystalstyrede AM eller FM
sendere.
I m idten af halvtredserne begyndte nogle få at
eksperim entere med SSB, men ikke før i slu tn in 
gen af tresserne var SSB, foruden naturligvis
CW, de dom inerende m odulationsarter 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 om rådet i den lave del af 2 m båndet,
hvor man kunne finde de »seriøse«! Dertil kom 
mer flere specielle aktiviteter såsom SSTV, RTTY,
sa te llittra fik o.s.v.
A lt dette har i stedse højere grad g jo rt det nød
ve nd ig t at følge båndplanerne, der jo langsomt
æ ndres 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, gam le dage«, hvor man kaldte CQ i flere
m in u tte r og siden skiftede »og lyttede båndet
over fra 144 til 146 MHz«!
Listen over førstegangsforbindelserne på 144
MHz ser ud således:
C31

A n dorra

CT1

Portugal

D L /D M

Tyskl.(fø r17-9-73)

DL

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

08-07-78

1813

OZ2FR-DL6SW

04-03-51

2250

Tr.

Kreta

SV

Dodekaneserne

SV

G ræ kenland

SY

M o u n t Athos

TA

Tyrkiet

OZ7BB-SP5FM /1

08-09-57

2130

Tr.

OZ6O L-SV1KD

10-07-78

1820 Es.

TF

Island

OZ1O F-G M 3Y 0R /TF

02-08-78

0600 MS.

UA2

K a lin ingrad

OZ6O L-UA2FAY

15-10-77

2358

UA3

Europæ isk Rusland OZ7BR-UA1WW

29-10-64

2300

Tr.

UB5

Ukraine

OZ5AB-UB5DOM

30-10-64

1140

Tr.

UC2

H viderusland

OZ8SL-UC2LQ

07-10-72

2053

Tr.

U05

M oldavien

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-W 6PO

?-?-?

???? MB.

YO

Rumæ nien

OZ8S L-Y05LI

13-08-72

1020

YU

Y ugoslavien

OZ6O L-YU1KM N/2

25-06-77

0905 Es.

OZ6O L-9H1CD

01-06-75

1650 Es.

Tr.

9H1

DDR (eft. 17-9-73)

OZ5AB-DM2ASF

19-09-73

????

EA

Spanien

OZ6WJ-EA3JR

04-07-65

1107 Es.

EA6

M allorca

OZ8SL-EA6BK

04-06-78

El

Eire

OZ5AB-EI2W

14-06-59

????

F

Frankrig

OZ2FR-F8GH

02-03-53

????

??

FC

Corsica

OZ1O F-FC???

??-??-75 ????

??

G

England

OZ2FR-G3WW

01-06-51

2040

Tr.

GD

Isle o f Man

OZ6O L-GD???

?-?-?

????

Tr.

GI

N o rdirland

OZ5AB-GI5AJ

03-12-62

????

Tr.

GJ(GC)

Jersey

OZ9O R-GC2TR

22-09-65

1950

Tr.

GM

S kotland

OZ2IZ-GM5KW

24-07-54

????

Tr.

OZ2FR-GC3EBK

05-03-53

2103

Tr.
Tr.

1909 Es.
Tr.

GW

W ales

OZ2FR-GW5MQ

08-09-51

2355

HA

Ungarn

OZ9PZ-HG5AIR

10-05-69

1400 MS.

HB9

Schw eiz

OZ6O L-HB9AG

20-10-68

????

Tr.

HBØ

Liechtenste in

O Z6O L-D J7HC /H B0

?7-09-74

????

??

HV

Vatikanet

I

Italien

OZ6WJ-IT1ZDA

04-07-65

0850 Es.

IS

Sardinien

OZ1OF-IS0DMN

02-07-75

????

LA

Norge

OZ2IZ-LA2GC

11-10-51

????

Tr.

LX

Luxe m bo urg

OZ9O R-LX1SI

22-09-65

2045

Tr.

Tr.

Tr.

M alta

Bogstavkoderne længst til højre i hver linie an
giver udbredelsesform en, og harfølgende betyd
ninger: A = Aurorareflektioner, Es = sporadisk
E-lagsreflektioner, MB = M oonbounce eller på
dansk: M ånereflektion. MS = M eteor-scatter og
T r = alm indelig eller ualm indelig udbredelse i
Troposfæ ren.
Hvis vi kigger lidt på årstallene, viser det sig,
m od forventning, at det tilsyneladende ikke b li

Es.

LZ

B ulgarien

OZ9PZ-LZ1BW

04-01-71

0400 MS.

OE

Ø strig

OZ6O L-0E5XXL

04-01-68

0437 MS.

OH

Finland

OZ7BR-OH1NL

05-12-59

1457

A.

OHØ

Å landsøerne

OZ7BR-OHØRJ

23-09-61

2300

Tr.

OJØ

M arket

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

Fæ røerne

OZ5NM-OY2BS

14-12-68

2300 MS.

OZ

Danm ark

??? ?-? ???

?-?-48

????

Tr.

PAØ

Holland

OZ2FR-PAØHA

01-06-51

2145

Tr.

SM

Sverige

????-S M 7BE

?-?-?

????

Tr.

172

Polen

SV

9A1(M 1) San M arino

OZ9QV-C31PS

DM

GU(GC) G uernsey

SP

Den fø rste danske M B-Q SO blev kø rt her fra OZ8EME’s para
b o la n te n n e i R ude Skov. OZ1PL var p rim u s m o to r i disse fo r
søg.
OZ APRIL 1979

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 tomm e 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 ind til nu er kørt ialt 48 forskellige lande,
giver det et årsgennem snit på ca. 1,6. Med lidt
hovedregning og statistik, bliber det hurtigt til, at
o m krin g år 2012, vil den første danske 144 MHz
am atør 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 opblom string de senere år, er
F M /kanaltrafikken i voldsom stigning.
D L /D M

Tyskl.(fø r17-9-73)

DL

Vesttyskl.ef. 17-9-73

DM

DDR (efter 17-9-73)

El

Eire

OZ1CR-DL3YBA

21-07-58

2215

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

N o rdirland

GJ(GC)

Jersey

GM

S kotland

OZ7SP-GM3FYB

10-11-64

????

Tr.

OZ9PZ-GW8AWS

26-10-75

1045

Tr.

OZ1FF-HB9RG

20-01-74

1700

Tr.

???? MB.

HA

Ungarn

HB9

Schw eiz

HBØ

Liechtenste in

HV

Vatikanet

OZ7G-OZ9R

29-04-53

1920

H olland

OZ9AC-PAØCOB

03-12-62

1920

Tr.

SM

Sverige

OZ1PL-SM 7BZX

26-03-56

????

Tr.

SP

Polen

OZ7LX-SP9FG

27-10-73

2257

Tr.

UA2

K a liningrad

Tr.

UA3

Europæ isk Rusland OZ1O F-U A 3LB0O

09-10-78

0145

Tr.

UC2

H viderusland

OZ7LX-UC2ABN

18-10-77

2257

Tr.

UP2

Litauen

OZ9NI-UP2???

?-?-?

????

??

UQ2

Letland

OZ7IS-UQ2IV

28-08-76

2245

Tr.
Tr.

UR2

Estland

OZ7IS-UR2QY

21-08-78

2103

W

U.S.A.

OZ8EM E-W 2FZY/2

24-04-67

0014 MB.

ZE

R hodesia

OZ9CR-ZE5JJ

05-02-77

???? MB.

På 432 MHz er der stadig store m uligheder fo r
at køre nye lande, især med den stigende inter
esse og a ktivitet i udlandet.

VHF/U H F a ktiv ite t fra en afED Ft's som m erlejre i Tranum.

GU(GC) Guernsey
W ales

Danm ark

PAØ

Tr.

F

GW

OZ

I

Italien

OZ9CR-I5MSH

27-05-77

KP4

Puerto Rico

OZ8EME-KP4BPZ

03-07-65

2040 MB.

LA

Norge

OZ9PZ-LA2VC

23-07-68

2355

Tr.

LX

Luxe m bo urg

OZ9PZ-LX1DB

28-10-75

????

Tr.

De højere UHF og SHF bånd er, ligesom 70 cm,
ald rig rig tig t blevet tild e 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 fo r 23 cm
båndet (1296 MHz). Den første QSO på dette
bånd fandt sted i 1960 mellem OZ9AC og OZ9BS,
u m iddelbart fø r de skulle holde foredrag og de
m onstration af det anvendte grej i EDR's Københavnsafdeling.

LZ

Bulgarien

OE

Ø strig

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

M arket

DL

Vesttyskland

OZ9O R-DL7QY

11-06-75

????

Tr.

OK

C zechoslovakiet

OZ6AF-OK1VHF

06-10-65

0030

Tr.

G

England

OZ5AH-G3LTF

14-06-67

2300

Tr.

ON

Belgien

OZ7SP-ON4ZK

27-08-64

????

Tr.

HB9

Schw eiz

OZ9O R-HB9AMH/P

17-10-77

1813

Tr.

OY

Færøerne

OZ9FW -OY7O

11-07-78

0100

Tr.

LA

Norge

OZ7IS-LA6O I

01-08-77

1935

Tr.
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OHØ

Ålandsø erne

OZ7IS-OHØAZZ

12-10-78

2303

Tr.

OK

C ze choslovakiet

OZ7IS-OK1KIR

17-10-77

1715

Tr.

ON

Belgien

OZ1UHS-ON5UN

04-07-76

0045

Tr.

OZ

Danm ark

OZ9AC-OZ9BS

27-01-60

1945

Tr.

PAØ

Holland

O Z9OR-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 id til kun været
befæ rdet af nogle få pionerer, delvis fordi dette
bånds frem tid ig e græ nser er noget usikre.
Bortset fra den første OZ-OZ QSO, sidder
OZ9O R på resten af førstegangsforbindelserne:
DL

V esttyskland

OZ9O R-DK3UC

02-07-76

2240

Tr.

G

England

OZ9O R-G3LQR

30-06-76

0055

Tr.

OK

C ze choslovakiet

OZ9O R-0K1KIR

17-10-77

1904

Tr.

OZ

Danm ark

OZ7SP-OZ6OV

?7-04-77

????

Tr.

PAØ

Holland

O Z9OR-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
væ ret nogen dansk aktivitet, men på 3 cm (10368
MHz) er der indenfor det sidste års tid sket store
tin g. Den første danske QSO blev kørt den 20. ja
nuar 1979 mellem OZ9KC og OZ9QM.
Med denne QSO slutter gennemgangen af de
danske førstegangsforbindelser.

NYHED
P ro fe ssio n e l d ig ita l pow er supply PS 3001

En a f de efterhånden m ange UHF-repeatere: OZ9RET i Rød
ovre, m e d det hjem m elavede d u p le x -filte r i m idten.

Det har været både langvarigt og besvæeligt at
fin d e frem til de her o ffe ntligg jorte oplysninger.
A rtiklen var bestemt aldrig blevet til uden hjælp
fra Københavnsafdelingens og Roskildeafdelingens b ib lio te ke r samt hjæ lp 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 m indst OZ8SL.
Listerne, som er baseret på DXCC landslisten,
der kan læses på m idtersiderne i OZ januar 1979,
er næppe 100 % korrekte og dertil behæftet med
fo rs k e llig e m angler. Disse ting kan kun rettes, og
en a ’jo u rfø rin g kun ske med din hjælp! Tak!
Vy 73 og på genhør på VHF/UHF/SHF.
OZ7IS

^KENWOOD

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 o n ito r - ant. tuner,
kr.
9.995,00

fKENWQOD
Spæ nding: 0 -3 0 V, 5 V.
Strøm :
0-1 A, 1 A.
Analog udlæ sning af strøm og spæ nding.
10 tu rn s præ cisionspotentiom eter.
Udgangsm odstand: Typ. 150 u ohm.
Variabel strøm generator 0-1 A: Typ. 3 kohm.
Brum og støj: Typ. 150 uV.
S tort alternativt m odelprogram :
P rofessionelle pow er supplies - Digital - Analog
Low cost power supply - Analog.
Få yde rlig ere materiale.

TS 820 S DIGITAL

TS 520 S

200 w PEP
160-10 m
3,4 MHz MF
R igtig VFO
220 AC
12 V DC
S peech p ro ce sso r(L F )
Extra: CW filte r - VFO - HT - m o n ito r - ant. tuner.
kr.
6.395,00

LP-INSTRUMENT

WERNER RADIO

La ng brog ad e 39, 6400 Sonderborg
Tlf. (04) 42 83 24

T e le fo n (09) 82 33 33
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NYT&NOTER

R e daktion: OZ6PN, H e nrik Jacobsen,
Kløvervæ nget 9, H a ldbjerg, 9900 Frederikshavn.

PAØ ju bilæ um .
For at fe jre 400 års dagen fo r grundlæ ggelsen af The State og
N etherlands, den såkaldte Union of Utrecht, vil en hollandsk
statio n, be liggende i U trecht, være aktiv på både HF og 2 meter
båndet den 29. a p ril 1979 kl. 21,00 GMT til den 30. a pril 1979 kl.
21,00 GMT. Et spe cie lt Q S L-ko rt vil blive fre m stillet til dette
ju b ilæ u m . - A lle ud enlandske radioam atører inviteres hermed
til at kalde ind og om m u lig t udveksle QSL-kort.
PAØDLM, C. A. de Liefde Meyer.
R e tte lse .
Der skete en lille fejl vedrorende noten om »M orsekursus på 2
m eter« i m arts OZ. - Det skulle have væ ret F2 og ikke A2. FM
sendes med en tele g ra fin ø g le t 800 Hz tone, m oduleret op til ca.
15 kHz sving.
W7.
Kære ra dioam atør-venner - mange hilsner fra W 7-land i USA.
Jeg kom m er til D anm ark på besøg i ju n i 1979. Hvis det er
m u lig t, ønsker jeg at besøge nogle radioam atører på min rejse.
Jeg rejser alene og kom m er med tog. Jeg kan tale engelsk,
spansk, tysk og fransk. Jeg m e dbringer nogle lysbilleder og
lydbå nd af s tatio ner i arbejde. Det skulle glæ de mig, om nogle
a fd e lin g e r har lyst til at se og høre disse ting. Skriv omgående
til: W7VCB, Ken Bale, Rt 2 Box 300 B, Raymond, Wash. 98577,
USA.

$KENWQQD

P in se stæ vn e t i M øgeltø nder.
P rogram :
Lørdag den 2. ju n i:
Kl. 12,00: O rie n te rin g (lejravis).
Kl. 14,00: O fficie l åbning af lejren v/OZ9QQ.
Kl. 15,00: Postkasseløb.
Kl. 16,00: Sangleje fo r børnene.
Kl. 18,00: O rie n te rin g (lejravis).
Kl. 19,00: Fæ lles grillp a rty.
S øndag den 3. ju n i:
Kl. 9,00: O rie nterin g (lejravis).
Kl. 10,00: B oldspil.
Kl. 12,00: O rie nterin g (lejravis).
Kl. 14,00: HF ræ vejagt.
Kl. 18,00: O rie nterin g (lejravis).
Kl. 19,30: U nde rh o ld n in g (på slap line).
M andag den 4. ju n i:
Kl. 9,00: O rie nterin g (lejravis).
Kl. 10,00: 2 m eter rævejagt.
Kl. 10,00: Lege fo r og med børnene.
Kl. 12,00: O rie n te rin g (lejravis).
Kl. 14,00: Farvel til hinanden (det o fficie lle stævne slutter).
Vy 73 de OZ9QQ, Kjeld.

SSB - CW

VHF
PA-trin

... ........

T y p e : 2 M 10 - 80 W

TS 120 V, 10 W
kr. 4.995,00
P ow er kr. 650,00

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

D ata: D igital skala * 12 V DC * R igtig VFO * Indbygget
n o ise b la n ke r * Indbygget SSB filte r 2,4 kHz * Ekstra CW
filte r 0,5 kHz ★ Indbygget MF skift (som TS 820) + Rx fø l
som hed 0,25 liV v. S /N 10 dB ★ M eget små dim ensioner ★
Lavt strø m fo rb ru g ★ MF 8,8 MHz
E kstra tilb e h ø r: Ny antennetuner AT 120 ★ Ekstra hø jttaler
★ E kstra VFO ★ Maj: HF m obil antenne.

WERNER RADIO
T e le fo n (09) 82 33 33

P ris k r .....................................

1 8 5 0 ,-

A ndre typer kan også leveres.
In d h e n t venligst tilbud.

Incl. moms

G ru n d e t p ris s tig n in g e r i USA vil prisen stige til kr.
1 9 8 5 ,-pr. 1./5. 1979.
- 5450 O tterup

ELECTRONIC

OZ8BW

Se den også hos:
N orad - D ogplace - HT E lectro nic - C om m ander Radio
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Lineart PA-trin FM/SSB.
10 W ind - 90 W output.
O m skift mellem FM og SSB.
Pream plifier: 9 dB gain
S tojtal: 1,9 dB.
S trø m forbrug: Ved 13,8 V 12-15 A.

m

B og finke vej 7, Kraghave
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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R e s u lta te t af SAC 1978.
Landskam pen:
1. SRAL
CW S ingle opr.
CW M u lti/S in g le
CW M u lti/M u lti
Phone S ingle opr.
Phone M u lti/S in g le
Phone M u lti/M u lti

Logs:
108
19
5
85
20
2

Points:
8.983.115
5.160.188
2.872.243
5.252.676
3.105.969
497.407

234

25.871.598

93
17
3
78
10

6.308.177
3.896.297
227.542
3.363.716
1.498.756

201

15.294.488

3. EDR
CW S ingle opr.
CW M u lti/S in g le
Phone S in g le opr.
Phone M u lti/S in g le

39
2
46
7

2.707.416
247.856
1.494.290
304.310

Total

94

4.753.872

Total
2. SSA
CW S ingle opr.
CW M u lti/S in g le
CW M u lti/M u lti
Phone S ingle opr.
Phone M u lti/S in g le
Total

4. NRRL
CW S ingle opr.
CW M u lti/S in g le
Phone S ingle opr.
Phone M u lti/S in g le

19
3
30
3

998.993
583.125
476.521
30.758

Total

55

2.089.397
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Phone:
TOP TEN: S ingle op r.:
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
708.469
2. OH6AC
648.895
549.294
3. SLØZG
542.294
4. OH3AG
5. OH2AA
528.241
6. SK4BX
526.490
7. OH1MA
525.495
520.047
8. SM7EXE
9. OH3EW
471.471
10. S L0 CB
403.689

TOP TEN: M u lti op r.:
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

CW S ingle o p r./A llb a n d :
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
352
13. OZ1BII
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

Mult.
155
136
125
124
109
113
92
92
85
77
78
73
55
58
34
57
46
34
39
35
29
22
22
20
12
7

Points
3427
2738
2720
2454
2050
1334
1043
1022
853
832
721
753
773
562
745
384
390
217
151
138
120
144
139
135
197
22

Samlet
score
531185
372368
340000
304296
223450
150742
95956
94024
72505
64064
56238
54969
42515
32596
25330
21888
17940
7378
5889
4830
3480
3168
3058
2700
2364
154

i ’.

På u ta llig e o p fo rd rin g e r er det lykkedes a t frem skaffe et billede
a f tre eftertragte de HF-am atører fra N ordatlanten. På b ille d e t af
de nne m eget gæ stfrie fam ilie ved husets H F-station, ses fra
venstre m o d hø jre: 0Y5A, A lif, OY5J, Johanna og ju n io r,
OY8KH, Kåre. (Foto via OZ1EP og OZ7UHF).
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CW
TOP TEN: S ingle op r.:
i . OH6DX
719.610
2. OH2BH
661.408
3. OH1XX
621.356
4. SM3EVR
569.415
564.927
5. OH6NU
531.185
6. OZ1LO
7. OH3YI
525.602
8. OH1IN
385.344
9. SM2DMU
382.580
10. OH8PF
380.936

S ingle o p r./1 5 m:
1. OZ3XS

22

9

56

504

S in g le o p r.120 m:
1. OZ8XW
2. OZ1BCI
3. OZ7YL
4. OZ1CTK
5. OZ9O I

360
309
266
203
145

37
37
31
31
26

793
581
660
444
302

29341
21497
20460
13764
7852

S ingle o p r.140 m:
1. OZ6XR

325

33

679

22407

OZ AP RIL 1979

S ingle o p r./8 0 m:
1. OZ1W
2. OZ1EEH
3. OZ5VT
4. OZ5CD
M u lti o p r./S in g le TX:
1. OZ5XC
2. OZ5EDR
G ro n la n d :
S in g le o p r./A llb a n d :
1. OX3RA

272
66
30
22

607
524

209

29
16
12
12

548
133
60
44

15892
2128
720
528

117
82

1358
1085

158886
88970

68

577

39236

C hecklo g: OY7ML.

M u lti o p r./S in g le TX:
1. OZ6TW
2. OZ5EDR
3. OZ7CH
4. OZ7SAC
5. OZ5DSB
6. OZ7YPS

452
269
123
114
30
11

102
75
46
49
17
7

968
682
270
238
64
22

98736
51150
12420
11662
1088
154

Fæ røerne:
S in g le o p r./A llb a n d :
1. OY1A

63

31

126

3906

M u lti o p r./S in g le TX:
1. OY5J

635

100

1291

129100

C hecklo g: OX3ZM.

PHONE S ingle o p r./A llb a n d :
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. O Z4LX /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. OZ8O P
46
27. OZ5XC
38
28. OZ8SC
40
29. O Z1ZE /p
33
30. OZ1CCM
32
31. OZ6SM
32
32. OZ5DT
24
33. OZ4SJ
29

142
136
134
103
87
88
91
76
62
58
58
70
62
61
58
50
47
36
35
35
29
33
28
26
31
23
24
20
24
22
20
16
16

2524
2152
1599
1021
952
653
550
504
563
478
446
359
368
310
315
253
193
221
219
134
153
134
137
143
90
102
79
86
69
73
69
50
41

358408
292672
214266
105163
82824
57464
50050
38304
34906
27724
25868
25130
22816
18910
18270
12650
9071
7956
7665
4690
4437
4422
3836
3718
2790
2346
1896
1720
1656
1606
1380
800
656

S ingle o p r./1 5 m:
1. OZ8EA
2. OZ6YO
3. OZ3PZ
4. OZ8ZB

156
106
39
30

33
21
20
16

385
270
66
69

12705
5670
1320
1104

S ingle o p r.120 m :
1. OZ1CTK
2. OZ1CCW
3. OZ9O I
4. OZ1ZG
5. OZ6EI

126
50
40
15
12

29
21
16
13
6

233
107
81
36
25

6757
2247
1296
468
150

S ingle o p r.140 m:
1. OZ5VT
2. OZ5CD
3. OZ3IR

109
114
31

27
27
12

229
210
62

6183
5670
744
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Vi kan notere en stadig støt frem gang herhjem m e både de l
ta g e r- og resultatm æ sslgt. Hvis du ønsker en kom plet resultat
liste, kan denne fås mod frem sendelse af frankeret svarkuvert
til OZ1LO (A5-størrelse).

W AE CW 1978
OZ1VY
OZ6XT
OZ1EE
OZ4HW
OZ7BW
OZ1BII
OZ7XG
OZ3Q
OZ8E
OZ6KS

Points
154.660
63.145
16.104
11.088
5.520
3.422
2.580
1.664
868
60

QSO
468
152
84
126
60
47
43
32
31
6

QTC
235
213
99
0
0
12
0
0
0
0

M ult.
220
173
88
88
92
58
60
52
28
10

5Z4CW

209.965

430

427

245

5Z4CW e r OZ2E som blev bedste afrikanske station og dermed
plake ttevind er. Til lykke med det.

Fæ lle sm a rke d s D X -contest 1979.
Den belgiske am atørorganisation UBA indbyder til denne test,
d e r har til form ål, at am atører I Fæ llesmarkedet skal kontakte
så m ange am atører udenfor Fæ llesmarkedet som m u lig t og
om vendt.
Testen afholdes: CW: Lørdag den 21. april fra 06-24 GMT.
Phone: Søndag den 22. april fra 06-24 GMT.
C o ntestcall: CQ CM på CW og CQ C om m on Market på
phone.
Klasser: 1: S in g leo perator alle bånd. 2: S ingleoperator lav
bånd (80 og 40 m). 3: S ingleo perator høj bånd (20-15-10 m). 4:
M u ltio p e ra to r s in g le TX, kun alle bånd.
S erien um re: RS(T) + Q SO -num re fra 001.
P oints: For Fæ llesm arkeds-stationer: QSO med Fællesmar
kedet = 1 p o in t-Q S O med s tatio ner udenfor, i Europa 2 points,
u d e n fo r Europa 5 points. QSO med eget land giver Ingen
p o in ts, men tæ lle r som m u ltlp lier.
M u ltip lie r: Hvert land på hvert bånd efter DXCC-landslisten.
QSO med ON4UB giver 1 m u ltip lie r mere på hvert bånd.
Lo gs: Separate logs fo r hvert bånd og sam m entæ llingsblad
sendes senest 31. maj til: ON4GO, Michel Le Bon, Chée de
W avre 1349, B-1169 Brussels, B elgium . Loggen må checkes fo r
du blet-Q S O 'er, hvis mere end 3 % er dubletter, bliver delta
geren diskvalifice ret.
S am let score: Summ en af Q SO -polnts m u ltip lice re t med
sum m en af m u ltip lie rs på alle bånd.
D ip lo m e r: til vinderen i hvert bånd i hver klasse på CW og
phone. Et tro fæ kan vindes, hvis man bliver den bedste station i
Fæ llesm arkedet på CW og phone.
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S W L -re gler: 5 p o in ts fo r hver kom plet QSO mellem stationer
i Fæ llesm arkedet og statio ner udenfor.
De 9 Fæ llesm arkedslande er: Belgien, Vesttyskland, Italien,
D anm ark, S torb rltan ie n, Luxem bourg, Irland, Holland og
Frankrig.
I 1978 blev OZ7YL på CW nr. 3 med 12.246 po in ts og OZ3KE
ligele des nr. 3 på phone med 12 points. SWL: OZ-DR 1802 nr. 5
med 70 points.
P A C C -co n te st 1979.
afh o ld e s 28. april 10 GMT til 29. april 16 GMT på alle bånd CW
og ph one sam tidig. Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd
enten CW e lle r phone.
Frekvenser: Følgende frekvensom råder anbefales forteste n:
CW: 3525-3585, 7010-7040, 14.025-085, 21.040-100, 28.050100. Phone: 3650-3750, 7040-7100, 14.150-300, 21.150-300,
28.200-700.
K ateg orier: S ingleoperator, m u ltio perator, SWL.
K ode grup per: RS(T) + serie-nr. fra 001. PA/PI/PE giver
RS(T) + serie-nr. + provins Indikeret med 2 bogstaver.
P o in ts: Hver QSO med P A/PI/PE stationer giver 1 point.
M u ltip lie r: Hver p rovins på hvert bånd, max. 5 x 1 2 = 60.
S am let score: Sum m en af Q S O -points på alle bånd m u ltip li
ceres med sum m en af m u ltip llers.
SW L få r 1 p o in t fo r hver QSO. Loggen må indeholde kodeg ru p p e rn e fo r begge stationer I hver QSO.
L o g s: Logblade og sam m entæ lllngsblad sendes til: VERON
C ontestm a nag er PAØDIN, S choutstraat 15, Nymegen 6805, Nethe rland s, senest 15. ju n i 1979.
S c h w e iz is k H-26 c o n te s t 1979
afh o ld e s 28. ap ril 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.
K ode grup per: RS(T) + serie-nr. fra 001. Schweiziske s ta tio 
ner sendes desuden 2 bogstaver, der indike rer deres canton.
P o in ts: Hver QSO tæ ller 3 points. M u ltip lie r er hver canton.
S am let score: Sum m en af Q S O -points på alle bånd m u ltip li
ceres med sum m en af m u ltip lie rs på alle bånd. (Max. 22 m u ltiplie rs pr. bånd).
Lo gs og sam m entæ llingsblad sendes inden 30 dage efter te
sten til USKA tra ffic Manager HB9MX, K. B lndschedler,
S trahleggw eg 28, CH-8400 W interthur, Sw ltzerland.

CQ -M c o n te s t 1979.
A lle verdens am atører indbydes til at deltage i denne Interna
tio n a le test, der afholdes i tidsrum m e t 12. maj 21 GMT til 13.
maj 21 GMT på alle HF-bånd, CW og Phone sam tidig. Hver
sta tio n må kontaktes 1 gang pr. bånd, enten CW eller phone.
C o n te st-c a ll: CQ-M.
K ode g ru p p e r: U S SR -statloner sender RS(T) + oblast nr. A lle
a n dre sender RS(T) + nr. fra 001.
Klasser: S ingle opr. enkelt bånd, single opr. alle bånd, m ulti
opr. alle bånd og SWL.
M u ltip lie r: Hvert land giver 1 m u ltip lie r på hvert bånd. Der
anvendes R-150-S landslisten, som er identisk med DXCCland slisten med fø lgende undtagelser: UA2 og UA9S-T tæ ller
sam m en med Eu. USSR. Følgende er separate lande: Vesttysk
land og V estbe rlin, N ord- og Sydkorea, N ord- og Sydvletnam,
HR6 Swan Isl., VS9H K uria M uria Isl., YVØ Corn Isl., UA1
N onaya Zemlya, UAØ Ku ril Isl., UAØ New S iberla Isl. Følgende
lande er ikke på R-150-S Ilsten: KG4, 4X4.
P o in ts : QSO med eget land 0 point, men tæ lle r som m u lti
plier, QSO med eget kon tinent 1 point, QSO med andre ko n 
tin e n te r 3 points. SW L få r 1 p o in t fo r den ene stations rapport
og 3 p o in ts fo r 1 kom plet QSO.
S am let score: Sum m en af Q S O -points på alle bånd m u lti
p lice re s med sum m en af m u ltip lie rs på alle bånd.
L o g s: Sendes senest 1. ju li 1979 til CQ-M C ontest Committee,
P. O. B ox 88, M oscow , USSR.
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X W o rld T e le co m m u n ica tio n s Day C ontest.
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.
B ånd : 80-10 m . Hver station må kontaktes 1 gang pr. bå nd.
K lasser: S ingle opr. alle bånd og m ulti opr. alle bånd.
K ode g ru p p e r: RS(T) + ITU-zone nr.
P o in ts : QSO med eget land 0 point. QSO med anden ITUzone i sam me k o n tin e n t 3 points. QSO med andre kon tinenter
5 po in ts.
M u ltip lie r: Hver ITU-zone uanset bånd.
S am let score: Sum m en af Q S O -points på alle bånd m u ltip li
ceres med sum m en af ITU-zoner.
Landskam p: Testen betragtes som en landskam p mellem de
d e ltagen de lande, idet de 5 bedste deltageres samlede p o in ts
sum i hvert land afg ø r landskam pen. Det vindende land m odta
ge r IT U -trofæ et fo r 1 år. Desuden er der m e d a lje rtll de 3 bedste
I verden og d ip lo m e r til den bedste I hvert land både på CW og
phone.
L o gs: S eparate logs fo r CW og phone og sam m entæ llings
blad sendes senest 30. ju n i til: LABRE, UIT C o-ordination,
P. O. B ox 07-0004, 70000 B rasllla, DF, Brazil.

S idste års danske resultater blev flg.:
CW:
OZ6XR
OZ8AE
OZ1EE
OZ7BW
OZ1BII
OZ1LO
OZ6KS

51.034
41.472
25.225
19.152
2.460
2.321
990

P hone:
OZ3KE

2.016

C o n te s tk a le n d e r:
A p ril:
18.-19.: DX Y L til NA Y L Phone (se sidste OZ).
21 .-22 .: SP DX Phone (se sidste OZ).
21.-22.: Fæ llesm arkedstest.
28 .-29 .: PACC.
28.-29.: H-26.
Maj:
12.: ITU
12.-13.:
19.: ITU
26.-27.:

Phone.
CQ-M.
CW.
CQ WPX CW.
OZ1LO

O Z -A k tiv lte ts te s t m a rts 1979.
CW:
Call
Amt
1. OZ7GI
12
2. OZ1BII
8
3. OZ5MN
12
4. OZ8VL
2
5. OZ6YJ
13
OZ1EQC
8
7. OZ4DX
14
14
8. OZ1AIK
9. OZ1CCB
14
10. OZ8ND
12
11. OZ6KS
10
12. OZ8XO
2
13. OZ8SO
14
14. OZ4QX
1
15. OZ2KI
12
M a nglende logs: Ingen.

Mult.
7
7
7
7
7
7
6
6
7
6
. 7
5
5
7
5

Points
92
86
85
80
76
76
88
84
69
68
46
46
33
22
21

Total
644
602
595
560
532
532
528
504
483
408
322
230
165
154
105
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Fone:
Total
Points
Mult.
Amt
Call
158
1580
10
14
1. OZ1AIK
147
1470
10
12
2. OZ7GI
1460
146
12
10
3. OZ7XC
1340
134
10
14
4. OZ1ACZ
1332
148
4
9
5. OZ1XV
132
1188
14
9
6. OZ1CCB
1134
126
12
9
7. OZ8ND
1134
126
9
8 •
OZ6ARC
122
1098
9
4
9. OZ3YE
1044
116
9
6
10. OZ8IE
990
110
1
11. OZ4QX
9 v
952
8
119
12
12. OZ2KI
104
936
9
6
13. OZ9JV
864
108
8
9
14. OZ6WX
708
59
8
5
15. OZ1AYY
86
688
8
6
16. OZ4HAM
588
7
84
12
17. OZ7SAC
60
20
LA
3
18. LA0 BT
M a nglen de logs: 6. Q RP-deltagelse: OZ1AYY. Klubstationer:
OZ6ARC, OZ4HAM, OZ7SAC.

FINÆTS
3207
S E N O -Finæ ts 3207 er et m oderne og m eget renligt æ tse
m idd el, der kan bruges I køkkenet uden vrøvl med XYL. S tæ nk og sp ild aftørres let, og der sættes ikke grim m e
m æ rker I den ru stfrie stålvask som f.eks. ved jern klorid.
S E N O -Finæ ts 3207 klum per Ikke, opløses let og udkrystal
lisere r ikke selv ved 0° C, som f. eks. A m m onlum persulfat.
S E N O -Finæ ts 3207 er tillig e ø konom isk i brug Idet der max.
skal bruges 240 g pr. liter vand. Bedste arbejdstem peratur
fo r æ tsebadet er 45-50° C, og opvarm ning kan foretages
med en akvarlevarm er af passende størrelse. Æ tsehastigheden kan forøges ved bevægelse i væsken ved at lade alm.
lu ft bo b le igennem f. eks. fra en lille pumpe. Ligger p rin t
pladen vandret i æ tsebadet, skal kobbersiden vende opad.
Æ tsnin gen er m eget ensartet, og der udskilles ikke skade
lig e lu fta rte r etc. som ved de stæ rke syrebade.
SEN O -Finæ ts e r også m eget velegnet til brug I æ tsemaskiner og anvendes mere og mere af professionelle med stor
tilfre d sh e d .

L ytteram atorer:
Points
Område
Call
250
Fone + CW
1. O Z-DR 844
195
Fone
2. OZ-DR 2026
192
Fone + CW
3. OZ-DR 1815
159
Fone
4. OZ-DR 1681
124
Fone
5. O Z-DR 2035
Til reglerne I janu ar-num m ere t skal tilføjes, at der også gives
d ip lo m e r til de ltagerne fra de øvrige nordiske lande - dog vil
a n ta lle t af d ip lo m e r afhæ nge af deltagelsen.

S E N O -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
- d e r fin d e s også sække med 25 kg til prof. brug.
F o rla n g S E N O -p ro d u kte r hos d in sæ dvanlige leverandør.
K onta kt os fo r tekniske op lysn inge r/næ rm e ste forhandler.
G en eralagent fo r S kandinavien.

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

A
L M

l I T D O M i r ^
U
I n i / W I V s

AR-240

K a p le v e j2 9 ,2 8 3 0 Virum
T e lefon (02) 85 52 74

400 KANALER!

AR-240 2 m eter portabel lom m etransceiver fra A.O.R. kommer
i slu tn in gen af maj. AR-240 er en helt fantastisk lommestation
fo r 2 m eter FM med følgende fantastiske data:
Frekvensom råde: 144-146 MHz i 5 kHz ste p -4 0 0 kanaler, S im 
plex, Repeater + 600 kHz eller repeater -¡- 600 kHz.
3-dæ ks rulleom skifter, 0/5 kHz om skifter og 3-stillings repeaterom skifter.
Sender output: 1,5 W.
Harm onies: h- 60 dB.
S purious: h- 60 dB.
M od ta ge r følsom hed: 0,3 uV/20 dB!
Selektivitet: 80 dB ved 30 kHz!
Interm o dulatio n: 60 dB.
LF udgangseffekt: 0,5 W.
Mål: 4 x 6 ,2 x 1 6 ,5 cm!
Leveres med NiCad akkum ulatorer, Iad erfor22 0 V, in d
bygget toneopkald til 1750 Hz og indbygget antenne.
S tik fo r udvendig antenne og højttaler.
Pris incl. ovennæ vnte og incl. moms k f . 2 . 1 9 5 , -

NORAD

I 1 V
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R e daktion: OZ1WL, Tage Eilm ann,
P o stbox 213, 5100 O dense C.
T it. (09) 12 34 29.

In fo rm a tio n .
Jeg har nu fået info rm atio nerne over »Brom sgrove Silver Jubilee Aw ard«, det stam m er fra 1977, hvor flere engelske sta
tio n e r b rugte GE preflxet I a nle dnin g af d ronnin g E lisabeth's25
års ju b ilæ u m , der skal kun bruges loguddrag, kontakterne til dl
p lo m e t skal være mellem den 4. og 12. ju n i 1977. Hvis de, der
har skrevet og s p u rg t om betingelserne fo r dette diplom , øn
ske r næ rm ere op lysn inge r, da skriv med SASE til mig.

A p ril 1978 side 198:
YDXC (The Y okoham a DX C lub Award) - Japan
DBDX - Brasilien
S yd ko rs-D lp lo m e t - A ustralien
1 0 x1 0 Aw ard - Canada
H elvetica XXII - Schweiz
N orth e rn Sea A w ard - Tyskland
W EM Aw ard - H olland
R-150-R - Rusland

W AZ 5 bånd.
Dette d ip lo m blev o m talt i OZ sidste måned, jeg har nu fået brev
fra Leo Haijsman, W4KA, hvori jeg har fået oplyst prisen på d i
p lo m e t og be tingelserne ved ansøgning af samme. Prisen er 3
U S -d o lla r og QSL skal medfølge ansøgningen, til det a lm in de
lige WAZ d ip lo m ko n tro lle re r jeg som bekendt Q SL-kortene.
Hvis du Ikke vil søge gennem EDR, men selv sende ansøgnin
gen er adressen følgende: Leo Haijsman, W4KA, 1044
S outh east 43 Street, Cape Oral, Florida 33904 USA.

M aj 1978 s ide 259:
H .E .C .-H o lla n d
Listeners C entury C lub - H olland
GPCW Award - Brasilien
B aleric Island Aw ard - Spanien
EU-DX dip lo m - Tyskland
W orked A ll M alaysian Award - Malaysia
9H1 - M alta
TM A (Two Modes Award) - Tyskland

B rü s s e l M ille n n iu m A w ard.
I a n le d n in g af Brüssels 1000 års jubilæ um bliver der udstedt et
dip lo m , de stationer, man skal kontakte bruger preflxerne
O S 1 /4 /5 /6 /7 e lle r 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 e lle r VHF forlanges
15 ko n ta k te r og repeatere må ikke benyttes. De samme regler
gæ ld e r fo r SW L-am atører. B rugen af OS preflxet løber fra 1.
ja n u a r 1979 til 31. decem ber 1979. Der skal ikke sendes QSLkort, u d s k rift af loggen er nok. Prisen fo r d iplo m et er 3 IRC. A n
sø g ninge n stiles senest 15. feb rua r 1980 til: M illennium Award,
P. O. B ox 1000 B-1040, Brüssel, Belgium .

D ip lo m o v e rs ig t.
Her kom m er en ove rsigt over d ip lo m in fo rm a tio n e r givet i 1978,
og så varer det et år Inden de r kom m er en igen.
J a n u a r 1978 side 34:
R -100-0 Rusland
R-10-R - Rusland
R15-R - Rusland
C osm os-A w ard - Rusland
AAA (All A frica A w ard) South A frica
F e bru ar 1978 side 83 og 84:
G ro n la n d s -d ip lo m - Danmark
O sca r-d ip lo m e t - USA
W GCL (W orked German Large Cities) - Tyskland
W G C L/V H F (W orked German Large Cities on VHF) - Tyskland
DTA - Frankrig
ATV-D (D iplom de r AGAF) - Tyskland
Rønnes 650 års jubllæ u m sd ip lo m - Danmark
M arts 1978 side 140 og 141:
Jerusalem Aw ard - Israel
W ATVS dip lo m - Tyskland
A ll C oun tries in Zone 15 - Polen
ZM T d ip lo m - C zechoslovakia
ZM T-24 - C zechoslovakia
P -ZM T-24 - C zechoslovakia
Zone 29 A w ard - A ustralien
M a rie n b u rg -D ip lo m - Tyskland
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J u n i 1978 side 314 og 315:
Nye p r e fix e r - Brasilien
H e llen doorn d ip lo m e t - H olland
A n d a licia Award - Spanien
DDFM and D DFM /VHF - Frankrig
CDM Aw ard - Italien
A u g u st 1978 side 413:
J u li 1978 side 359 og 362:
O versigt over russiske Oblaster
A u g u s t 1978 side 413:
DXLCA (D X :Listener C entury Award) - England
P rince Edw ard Island - Canada
WAA (W orked A ll Am erica) - Brasilien
HAC (Heard A ll C ontinents) - Japan
S eptem ber 1978 side 470:
Flere russiske O blaster
W IYL (W orked Italien Young Ladies) - Italien
W orked 21st M eridian - Polen
D A RC -AFC :D iplom - Tyskland
X A C -D iplom - Japan
A C -15-Z (All Zone 15 Award) - Polen
DVSK (D lplom e de la V ille Spatiale Kourou) Fransk Guyane
O k to b e r 1978 side 529 og 530:
DXCC - USA
WAS - USA
WAZ - USA

i
'

N ovem ber 1978 side 595:
Hvad de fo rske llig e fo rko rte lse r betyder
B udapest Aw ard - Ungarn
D ecem ber 1978 side 650:
B rug af GCR liste
WAC - USA
5BDXCC - USA
G.S.A. (G old S ard in ia Award) - Italien.
W PX -Zone 15 (W orked prefix Zone 15) - Østrig
OZ APRIL 1979

N yt »R egion 1 A w ard«.
Fra 1. ja n u a r 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 lo m e t kan også erhverves af SWL amatører. For opnåelse af
d ip lo m e t skal man kontakte:
Klasse 1: A lle medlem slande.
Klasse 2: 35 medlem slande.
Klasse 3: 20 medlem slande.
af de efterfø lgend e lande beliggende i Region 1:
A lg e ria (7X)-A u s tr ia (OE) —Bah rein (A9-MP4B) - Belgium (ON)
- B otsw ana (A2-ZS9) - Bu Igarla (LZ) - Cyprus (5B4-ZC4) - Cze
ch o slo v a k ia (OK) - Denm ark (OZ) - F.R. of Germany (DL m .f l. ) G erm an D.R. (DM-DT) - G ibraltar (ZB2) - Faeroes (OY) - Fin
land (OH) - France (F) —Ghana (9 G 1-Z B 1 )-G reece (S V )- Hun
gary (HA-HG) - Iceland (TF) - Israel (4X4-4Z4) - Italy (I) - Ivory
C oast (TU-FF4) - Kenya (5Z4-VQ4) - Lebanon (5A) - Liberia
(E L-5L) - Luxem bo urg (LX) - M alta (9H1) - M auritius (3B8VQ8) - M onaco (3A) - N etherlands (PA m. fl.) - Nigeria (5N2Z D 2 )- Norway (L A )-P o la n d (S P )- R hodesia (Z E )-J o rd a n (JY)
- R om ania (YO) - S. A frica (ZS) - Spain (EA) - Sweden (SM) S w itzerlan d (H B )-U n ite d K ingdom (G )-U S S R (U A )-Y u g o s la 
via (YU) - Z am bia (9J-VQ2) - Qatar (A7-MP4Q).
D ip lo m e t kan søges gennem EDR, eller direkte hos: C. R.
Emary, G5GH, RSGB HF Awards Manager, W estbury End, Finmere, B uckingham , Bucks, England.

Antennemaster
10-105 m
Med varierende topbelastninger.
Forende kvalitet og producent.
H urtig levering. - Lave priser.
M onteres med rotorbeslag og
vippebeslag efter ønske - samt
special top ro r.
T ilb ud uden forbindende, også
på levering og m ontering.
Katalog kan rekvireres.

Stålvarefabrik ^
S m edevej 2 - 6900 Skjern
Tlf. (07) 35 10 66

T e kn iske data fo r CW filte r MD 503.
Resonansfrekvens: 800 Hz.
B åndbredde: ca. 300 Hz.
Forstæ rkning: 0 dB (1 gang).
Indgangsim pedans: 40 kohm.
U dgangsim pedans: 200 ohm.

Forsyningsspæ nding: 13,8 V.
S trø m forbrug: 3 mA.
Max. indgangsspæ nding: 3 V RMS.
Mål: læ ngde 100 mm, bredde 39 mm.
Pris ..................................... kr. 82,00

BENSØ PRINT ApS Finsensvej 52. 2000 Kbh. F, tlf. (01) 10 64 91
OZ APRIL 1979

Mandag lukket.
Tirsdag til fredag 15,00-17,30.
Lordag 10,00-13,00.
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DXnyt

R e daktion: OZ7RQ. Benny Christensen.
Plum pvadvej, G alstho. 7200 G rindsted.

D enne gang fø rs te n lykønskning til bladet med 50 års jubilæ et,
men ellers straks videre til:
B å n d ra p p o rte n .
Der har væ ret m ange aktivite ter af kortere varighed som det
ikke har væ ret m u lig t at inform ere om tid lig t nok her I DX-nyt,
så det kan kun anbefales med den jæ vnlige tu r henover bån
dene.
FR 7ZL/T, T rom e lin , blev, tro d s ry g te ro m udsættelse, alligevel
QRV i feb rua r-m a rts. QSL via N4NX.
D68AD, som g ik 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 fø rst i marts. Det
ventes, at aktivite ten derfra denne gang godkendes som nyt
land til DXCC.
A6, U nited A rab Emirates, der rapporteres om flere stationer,
som igen e r aktive, bl. a. A6XB 1421919Z og A6XJA 28480 10Z.
HV2VO, V atican, er en ny stn QRV dernede fra. Det er exLU9LAZ, men af og til også andre operatører på stationen. Rap
p o rte re t 14225 22Z.
S2BTF, B angladesh, har ofte væ ret 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 find es ofte o m k rin g 14105 16-20Z.
VP8SO, S. Orkney, er QRV da glig om kring 14275 19-23Z.
4S7EA, S ri Lanka, e r QRV tirsdage, torsdage og søndage 14247
fra 2330Z.
XT2AV e r QRV 20 og 15 m SSB, men er også en enkelt gang hørt
på 20 m CW. R apporteret 14220 20Z.
5V7HM, Togo, ra pporteret 14287 23Z.
SV9, Crete, de r er 4 licenserede på øen, heraf høres SV9JI og
SV9KI jæ vn lig t på 20 m SSB. S V 9er det nye prefix fo r Crete.
J28GD, ra pportere t ofte 21035 om kring 07Z.
CT2QN, 21110 24Z. QSL via W2KF.
D4CBS, Cape V erdi, rapporteret på 80 m, 3790 2155Z. Han er
iø vrlg t m eget aktiv alle bånd.
D X -p e d itio n e r m. v.
VR6BJ, P ltcairn Isl., med KØBJ m. fl. ventes at være QRV 19. til
23. ap ril. A ktivite t på alle bånd CW og SSB.
YVØAA, Aves Isl., de seneste da toer siger 28. a pril til 1. maj. Fre
kvenserne bliver, CW: 25 kHz fra båndgræ nserne. SSB: 3795,
7085, 14195, 21245, 21295, 28495 og 28595. Man annoncerer
hvilken frekvens man lytter på, da man fo rtrin s v is vil køre split.
Man vil køre med 3 statio ner sam tidigt.
UA1, Franz Josef Land, skulle være QRV nu.
ZK1 Hl, C ook Isl., ZL1ADI og ZL1 AMO p lanlæ ggeren 2 ugers ak
tiv ite t de rfra i m idten af maj.
A frika . K4YT, stadig QRV fra forske llig e steder i Afrika. A ktivitet
på 10,15 og 20 m, ofte i A frlka-net på 21280.
N ye p re flx e r.
J6, er nyt prefix fo r St. Lucia, det tidlige re VP2L, som blev uaf
hæ n g ig t i februar.
OS, er et nyt prefix, taget i brug i Belgien.
SV, G ræ kenland, her har man nu Inddelt landet i om råder med
p re fix e r fra SV1 til SV9.
SV1 Athen.
SV2 M acedonla & Thessaly.
SV3 P eloponnesus.
SV4 C entral Græ kenland.
SV5 Dodecanese.
SV6 Epirus.
SV7 Thrace.
SV8 Aegean Isl.
SV9 Crete.
SVØ G æ stelicenser.
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160 m.
Der ra pporteres nu om S P-stationer på 160 m båndet. Det har
ikke tid lig e re væ ret tilla d t.
P irate r.
B la n d t de seneste de r er hørt på båndene er:
W 7B C C /BY , der har væ ret på 20 m CW.
3V8ND, på 15 og 10 m CW og SSB.
G3RCA og G3KTJ/GJ, GU e lle r GD er alle pirater.
QSL in fo rm a tio n .
C6ABU via WØAIF.
FW8AC via F6BWX.
HV2VO via IØGPY.
J3AAC via W2BJI.
K P4AM /D via W6WX.
LU3ZY via LU2CN.
OK1AW Z/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/KH 7 via W5RU.
XT2AV via VE2ATS.
YVØAA via B ox 2285, Caracas, Venezuela.
ZF2C L via DK7PZ.
1S1DX via VK2BJL.
3V8BZ via DL1HH.
4S7EA via W B90QU .
5V7HM via DF5FD.
7P8BG via VE3EUP.
7Z2AP via I8YCP.
9X 50 M via DK3MO.
9X5AB via ON8RA.
D enne gang tn x til OZ1DDJ, OZ1 LO, OZ6MI og OZ7IS. Håber at
se m ange ra pporter, fotos, kom m entarer m, v. i denne måned.
Du kan sagtens nå det endnu pr. brev el ler tlf. (05) 33 73 22.
OZ7RO.

D L1Q T ved sin station. (Foto via OZ6MI).
OZ APRIL 1979

G e n e ra ld ire kto ra te t fo r
Post- og tele gra fvæ sen et

April 1979
Solplettal: 131
Forventet højeste brugb are frekven s (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz

Stræ kning:

Km:

Pejling:

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

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

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

tid/frekvens:
1
15,8
16,0
16,3
16,8
17,0
18,5
21,2
13,5
15,3
9,6
20,0
20,6
18,2
16,5
16,4
15,1
14,9
14,8
14,6

3
17,5
18,2
19,0
20,2
20,5
21,5
21,7
8,5
14,7
10,7
18,2
18,6
15,8
14,3
14,3
13,8
14,0
14,1
15,0

5
19,5
20,5
22,0
24,1
24,6
26,5
26,2
16,9
17,2
9,0
19,5
19,7
16,1
14,1
14,0
13,8
14,1
14,2
15,8

7
20,7
21,8
23,2
25,2
25,7
27,5
27,9
27,4
19,7
11,1
23,0
18,0
18,5
15,2
13,9
15,4
15,1
15,6
17,1

9
21,3
22,3
23,6
25,6
26,1
28,1
28,5
27,7
20,4
25,4
24,9
18,6
21,3
14,8
15,6
17,6
12,7
17,2
17,9

11
21,3
18,3
23,3
22,6
25,6
28,3
30,6
30,5
21,2
28,1
25,1
25,3
22,3
18,9
19,0
18,4
12,1
17,9
18,0

13
21,6
16,4
23,4
17,8
25,2
27,3
29,9
31,2
21,4
30,4
27,0
27,5
23,3
20,3
19,5
18,7
14,1
18,1
18,3

15
21,6
16,7
23,4
15,8
25,2
27,2
29,5
30,5
21,0
29,7
26,4
27,0
23,4
20,6
20,2
19,0
16,5
18,1
18,5

17
19,0
13,7
22,8
16,0
24,8
26,9
29,5
31,1
21,4
30,6
27,2
27,7
23,8
21,0
20,8
19,4
18,1
18,6
18,4

19
17,7
14,7
20,9
14,3
23,0
25,3
27,7
25,0
21,4
28,3
27,4
28,0
24,7
21,9
21,4
19,7
18,8
18,5
17,5

21
16,8
17,2
17,7
13,0
19,4
22,4
25,7
19,0
18,8
18,1
24,1
24,8
23,0
20,9
20,7
18,5
17,7
17,4
16,1

23
15,8
16,0
16,2
16,9
17,2
19,6
23,4
14,9
17,0
10,5
21,9
22,4
20,5
18,7
18,6
16,8
16,2
15,9
15,0

Rockwell’s »personel computer«

*AIM65*

V e le g n e t til udvikling, un dervisn ing og selvstu dium .

AIM 65 e r i s ta n d a rd u d g a v e n u d s ty re t med:
• 54 ta s te rs k e y b o a rd (7 0 te g n ) og alfa n u m e risk
p rin te r/d is p la y på 2 0 k a ra k te re r.
• in te rfa c e til 2 aim. k a s s e tte b å n d o p t.
og TTY. 1 6 1 /0 lin ie r og 5 tim ere.
• 1 e lle r 4K b y te R A M -u d b y g b a r til 64K.
• 8K b y te s to r m o n ito r bla. med
m in ia s s e m b le r/d is a s s e m b le r og et
o m fa tte n d e debug program : b re a k 
points, sin g le step .inst. tra c e osv.
• R 6 5 0 2 CPU - 1 w sec c y c lu s tld , 13
a d re sse rln g sm å d e r op tions: TW O -PA S S asse m bler
L e veres i ROM desuden po w e rsup ply,
kab in et, E P R O M -program m er med 8K b y te RAM.

PRIS

(s o m

fo to )

kr. 3355,“

in c l.m o m s .

R epresentative in
Scandinavia fo r

TI NDBJERGVEJ 1 6 * 8 6 0 0 SILKEBORG

06-83 60 08 — 06-83 60 88
OZ AP R IL 1979

Rockwell
International
M IC R O E L E C T R O N IC D E V IC E D IV IS IO N
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VHF UHF

R e daktion: O Z9SW, Jørgen Brandi,
R ugvæ nget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

A k tiv ite ts te s te n
M artstesten gav fø lgende placeringer.
SSB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

afd e lin g :
OZ5DD
OZ1CTC
OZ1DPR
OZ2WI
OZ8QD
OZ1AIE
OZ7O MR
OZ3ZW
OZ5WK
OZ8RY/a
OZ6XR
OZ1BCY
OZ1EKI
OZ6ZW
OZ9NN
OZ1UN
OZ4VM
OZ1EXZ
OZ7IS
OZ7UO
OZ4MM
OZ8T
OZ1O HR
OZ1BEF
OZ1CJF

141
100
76
84
58
64
70
54
52
50
35
51
47
40
46
39
47
47
50
43
40
35
38
31
44

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

863
567
485
378
293
265
264
260
246
245
233
229
218
216
209
207
205
196
181
176
165
165
162
153
148

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

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

OZ1DQN
OZ1EUT
OZ6HY
OZ6YJ/a
OZ6CE
OZ3NH
OZ1BKY
OZ4NE
OZ9SW
OZ1DCL
OZ1AEE
OZ1QQ
OZ1DCN
OZ1BGL
OZ4HAM
OZ5DI
OZ1AGO

33
41
27
25
22
22
21
25
17
19
16
19
18
15
8
11
5

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

139
131
125
117
103
97
97
92
79
75
72
63
58
52
36
24
13

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

FM afd e lin g :
1. OZ1DVI
2. OZ1BCC
3. OZ6HR
4. OZ1AXJ
5. OZ1ASP

49
44
52
39
22

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

147
145
123
117
51

points
points
points
points
points

18-5
24-0
12-1
14-0
9-1
8-1
12-0

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

130
111
94
59
54
49
42

points
points
points
points
points
points
points

UHF-SHF a fd e lin g :
1. OZ7IS
2. OZ7LX
3. OZ9SW
4. OZ3ZW
5. OZ3A
6. OZ2O E
7. OZ7UO
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C o n te s t-b e s v æ rlig h e d e r
OZ6CE beretter følgende:
T irsdag den 6. m arts var der aktivitetstest fo r nogle af os. Vi
havde læ nge arbejde t med sagen, og alt skulle være i den skøn
neste orden.
V ores firm a (en te le fo n fa b rik I Horsens) havde udlånt en ITT
STR65 m arine radio til os, og OZ1AKR blev u dlånt til at få den til
at køre på 2 m. E fter 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 ld e havde »sat
sig på tasten« og 145,500 MHz var lukket. Jeg forsøgte at tele
fo n e re til Orla, man hans telefon var defekt. Vi udsendte »SOS«
i M id tjylla n d og otte i Å rhusom rådet ville nu telefonere til
OZ4EV. E fter gode råd fra Jydsk Telefon kom jeg i kontakt med
O rla og alt var I orden.
Nu var det m in tu r på SSB. 1. Min an tenn ero tor var defekt. 2.
Min 13,8 V o lt til PA gav kun 2 Amp. 3. M it reservebatteri var afladdet af sneen. 5. M ine startkabler var fo r korte til at nå fra
XYL s vogn og til PA trin . 6. Nu leder man efter ØL. 7. Man o p 
g ive r 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 T uborg.
G od test og på genhø r de OZ6CE, Carl.
T e s tin d b y d e ls e .
S SA’s N ordiske VHF-UHF test 1979.
T id spunkt: VHF 5. maj kl. 1600 GM T-6. maj kl. 1600 GMT UHF 5. maj kl. 1600 G M T-6. maj kl. 1600 GMT.
Frekvenser: VHF 144 MHz og UHF 432, 1296 MHz.
K lasser: S ingle og m ultl operator.
R egler: R espektive landes licensbestem m elser. Reg. I bånd
planen skal overholdes. Aktive repeatere og translatorer må
Ikke anvendes.
Testkoder: RST + QSO n um m er begyndende med 001 + QTH
locator.
P o in tsb e re g n in g : VHF = 1 p o in t pr. km. UHF = 1 points pr.
km. på 432 MHz 3 p o in ts pr. km. på 1296 MHz.
OZ APRIL 1979

Lo gs: Der anvendes con testlog s med følgende kolonner:
Dato, tid , m odstation, sendt og m odtaget kode, frekvensbånd,
p o in ts og en tom kolonne. Det skal tyde lig t frem gå af loggen
om det er VHF e lle r UHF, samt om det er single eller m ulti
operatør.
Loggen sendes til: Lars Gustavson, SM0 DRV, G ransångervågen 7, S-161 40 Brom m a, Sverige. Poststem plet senest 31.
maj 1979. D iplom til de bedst placerede.
De »udenbys« Q T H -locato r to p lis te r.
S tillin g e n i den E uropæ iske Q T H -locator topliste, som den o f
fe n tlig g ø re s i det nyeste num m er af D U B U S -inform ation, var
pr. 1-1-79 følgende.
På 144 Mhz:
. . . Best DX (ODX in km . . .
Es
QTH
w kd Tropo Aurora
MS
Nr. og call
2274
320
1522
1600
2186
1. SM7AED GQ
1761
300
1548
1600
2165
2. SM7FJE
GQ
1402
1751
2353
1845
GM
293
3. DL7QY
2510
1930
1280
1385
FM
273
4. DK6ASA
1828
265
1553
1551
2293
5. DM2BYE HM
9.
20.
49.
90.

OZ6O L
OZ8SL
OZ1O F
OZ3GW

FP
GP
EQ
FQ

239
215
173
146

1800
1476
-

1700
1305
-

_
-

1340

960

-

På 432 MHz ser stillin g e n således ud:
1. SK6AB
FR
121
1400
1375
FN
113
2. DC1XC
GM
105
1195
3. DL7QY
AM
100
1343
4. G3LQR
1220
95
5. SM7BAE GP

710
845
843
873
850

1030

14. OZ7IS
39. OZ7LX
43. OZ3GW

GP
FP
FQ

81
59
56

1182
950
1090

660
-

620

1800
2188
-

1650

-

_
-

På to p lis te rn e fo r de højere bånd, findes ingen OZ stationer o p 
taget, men på 1296 MHz er G3LQR nr. 1 med 49 felter, på 2304
fo re r O K1KIR /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
kig g e på s tillin g e n i vore nabolande (LA og SM), som den så ud
pr. 1. ja n u a r 1979.
På 144 MHz:
1. LA2PT
2. LA9DL
3. LA6HL

212
136
134
119
95

1438
1345
1293
1250
437

1660
1335
1400
1272
1517

2020

5. LA8SJ

FT
FT
CS
FT
GU

1.
2.
3.
4.
5.

GQ
GQ
GP
JT
HT

320
286
260
244
238

1520
1520
1590
1820
1710

1600
1550
1680
1580
1760

Og
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

SM7AED
SM7FJE
SM7WT
SMOFFS
SM4AXY

således var s tillin g e n på 432 MHz:
LA9DL
FT
32
510
27
LA 60U
DS
1240
LA2PT
FT
25
800
LA6HL
CS
22
985
LA9T
FT
14
1040
SM7BAE
SK6AB
SMODFP
SM6FYU
SM5DWC
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GP
FR
IT
GQ
IT

105
103
81
78
77

1220
1400
1410
1230
1400

2427

-

.

-

-

-

-

-

2280
2160
1930
2030
1880

2190
1760
2180
2190
1960

809
-

696

_

-

_

_

-

-

-

-

-

-

_

_

850
710
830
350
810

1030
-

-

-

-

-

_

På de højere bånd har nordm æ ndene ingen notering, men I
S verige 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 lte r, ODX = 60 km!
Der er Ind im ellem en del forskel på tallene, fo r den samme
statio n, på de fo rske llig e lister. Dette beror nok på den fo rske l
lige be tydning den enkelte am ator tillæ g ger listerne, og de r
med a jo u rfø rin g e n af disse, men et står klart: A dskillige OZ
am atø rer burde snarest få ko rrig e re t noteringen på den E uro
pæ iske liste. Dette kan ske ved at frem sende oplysningerne til
DL7SD, G unter D eutschm ann, Schw ebelstr. 6, D-1000 Berlin
49, e lle r VHF/U H F redaktionen.
O plysn in gerne var hentet fra D U BU S -inform ation, QTC og
A m atø r-R adio.
OZ7IS
M U F’en stiger.
På g ru n d af den k ra ftig t forøgede solaktivitet Indenfor det sid
ste års tid , har MUF'en bevæget sig et go dt stykke ind i VHFo m råde t (MUF: M axim um usable frequency). På stræ kningen
over N ordatlanten har den i lange perioder væ ret større end 40
MHz. S tation er i det østlige og sydøstlige USA rapporterer såle
des om hyppig m odtagelse af engelske, Irske og franske TVsta tlo n e rs lydkanal (henholdsvis 41,25 og 41,5 MHz).
M UF'en har flere gange væ ret større end 50 MHz på denne
stræ kning , og flere 50 M H z-28 MHz krydsbånds-Q SO 'er mel
lem nordam erika nske og europæ iske stationer har fundet sted
i de fø rste m aneder af 1979. Således har WB2RLK/VE1 I Brldgew ater, Nova S cotia kørt bl. a. DK1PZ, DJ2RE og SM6PU.
Også mellem S ydafrika (ZS), der så vid t vides er det eneste land
I R egion I, der har tillade lse til at køre 50 MHz, er der lavet flere
50 M H z-28 MHz krydsbåndsforblndelser. ZS6LN kørte den
3.3.79 bl. a. HB9QQ, DK1PZ, SV1DH, SV1AB, DJ2RE, G3COJ,
9H1CD, 9H 1 B T o g VE3KK.
U ndertegnede har, ansporet af disse resultater, byggeten 50
M H z-converter, og lytter jæ vn lig t efter signaler, men in dtil v i
dere e r kun hørt F-lags-reflekterede TV -slgnaler fra Rusland på
49,75 MHz.
D er er fo r ø vrig t mange 50 MHz beacons i gang rundt om 
k rin g I verden. Også I Region I findes nogle stykker med specialtlIla d e lse fra ve lvillige telem yndigheders side.
N edenstående liste rum m er de af undertegnede kendte bea
co n s i R egion I, sam t et par stykker fra den anden side af »dam
men«. Foruden disse findes der et s tort antal i Stlllehavsom rådet.
Call
ZS6LN
ZS6PW
ZS6VHF
5B4CY
ZB2VHF
FX3VHF
VE1SIX
WA6JRA
TI2NA

QRG
50,035
50,029
50,050
50,500
50,040
50,100
50,088
50,091
50,080

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

QTH
Pletersburg
Pretoria
?

Mode
A1
A1
?

Cypern
F1
?
G ibraltar
?, Frankrig
F1
New B runsw ick?
?
Los Angeles
?
Costa Rica

Time GMT
1200-1600
24 h
?
24h
24h?
?
?
?
?
OZ8SL

Ny d is ta n c e v e rd e n s re k o rd på 144 MHz.
Den 16. feb rua r 1979 mellem kl. 1806 og 1830 G M Tsatte SV1AB
(Athen) og ZS6DN (P retorla) ny d istancerekord på 144 MHz ved
at gennem føre 2-vejs QSO. A fstanden mellem de to stationer
angives af SV1AB til at være 7127km. 3 dage forinden, den 13.
feb rua r, havde SV1DH og ZS6DN sat rekord ved at gennem føre
en ligne nde QSO, men da SV1AB bor 10 km nordligere end
SV1DH, blev denne rekord altså ikke ret gammel. Disse fan ta
stiske fo rb in d e lse r e r resultatet af ca. 1 års d aglige forsøg med
tra nsæ kvatoria l udbredelse (TE) mellem stationer I M iddel
havsom rådet og det sydlige A frika. De daglige skeds fo rtsæ t
ter, og man forsø ge r 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 n o rdlige fro n t har HB9QQ længe væ ret aktiv
deltager.
I en a rtikel i d ecem ber-num m eret af det engelske am atørtids
s k rift »Radio C om m unica tion« skriver DJ3KR, at denne speci
elle ud bredelsesform teo retisk skulle kunne befordre fo rb in 
d e lse r m ellem stationer, der lig g e r op til 10.000 km fra hina n
den, u n d e r fo ru d s æ tn in g af at stationerne befinder sig sym 
m e trisk om den geom agnetiske ækvator. Da jord ens geom agnetiske æ kvator fo r A frikas vedkom m ende, befinder sig 5-10°
nord fo r den ge ografiske æ kvator, betyder dette, at QSO skulle
væ re m u lig m ellem en station i Europa med QTH mellem 50° og
55° n o rd lig bredde, og en station I det allersydllgste A frika (f.
eks. Cape Tow n). Hvem laver den første 2 m eter forbindelse
m ellem OZ og ZS?
U ndertegnede havde fo rø v rig t den oplevelse, at høre bånd
op tage lse r af ZS6DN's 2 m eter beacon-signal m odtaget og o p 
tag et i Athen af SV1DH og SV1AB den 10. m arts 1979. O ptagel
serne blev a fs p ille t på 10 m eter TE-nettet, de r kører hver dag fra
kl. 1455 GMT på ca. 28,335 MHz. S ignalerne var ret kraftige og
lød næ sten til fo rve kslin g som aurorasignaler. En ejendom m e
lig h e d ved netop denne dags signaler, var en udpræ get frekvensæ ndrlng, de r fik signalerne til ligefrem at drive frem og
tilb a g e i frekvens. Frekvensæ ndringerne blev rapporteret af
både SV1AB og SV1DH. SV1AB rapporterede iøvrigt, at m odta
gelsen af signa lern e var kra ftlg st ved benyttelse af lodret an
te n n e p o la ris a tio n . Det form odes at ZS6DN benyttede vandret
po la risa tio n .
I tilk n y tn in g til det foranstående, kan det oplyses, at følgende
beacons er ¡gang fra det sydlige Afrika. Inform ationerne er
he ntet dels fra »D U BU S4/78« dels fra TE -nettet på 10 meter.
Call
ZE2JV
ZS6LN
ZS6DN

QRG
144,160 MHz
144,115 MHz
144,130 MHz

QTH
Salisbury
P ietersburg
Pretoria

Mode
F1
A1
A1

ZS5TR

144,100 MHz

Durban

?

Time GMT
0000-2400
1200-1600
0600-0900
1500-1930
?
OZ8SL

De d a n s k e V H F/U H F/S H F d is ta n c e re k o rd e r.
Som re sultat af læ ngere tid s undersøgelser af de danske d i
stan cere korde r, er her de form odede rekorder, idet nogle af
op lysn in g e rn e er ukom plette og andre delvis ukorrekte, hoved
s a g e lig t på g ru n d af m anglende m eddelsom hed fra de aktives
side! Men da re korde r er til fo r at blive overgået, vil dette p ro 
blem au tom a tisk løse sig med tiden.
144 MHz Trop. OZ1O F-EA1 AB
14-12-71
1750 km
144 MHz A uro. OZ1O F-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 OZ6O L-W6PQ(?)
ca.9200 km
1419 km
432 MHz Trop. OZ1O F-U A3LB 0
09-10-78
432 MHz Auro. OZ7IS-OH3TH
928 km
10-03-79
432 MHz MB OZ9CR-ZE5JJ
27-05-77
ca.8500 km
1296 MHz Trop. OZ9O R-G8BGQ
903 km
06-07-75
1296 MHz MB OZ9CR-W9WCD
28-02-74
ca.7000 km
2304 MHz Trop. OZ9O R-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,
stø rre end disse, e lle r en dag måske kom m er til det, vil redak
tio n e n væ re m ere end glade fo r at m odtage Inform ation herom.
På den måde kan de indsam lede data hele tiden a jourføres.
Hvis eventuelle europæ iske, e lle r måske verdensrekorder, me
nes distanceret, skal dette bekræ ftes med Q SL-kort, fo r a t blive
an erken dt. O p lysn in ger om de stående E uropa- og V erdensre
korder, vil blive publiceret, så snart de indløber.
OZ7IS
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IARU R egion I DX re ko rd tab el.
S am m ensat af SM5AGM pr. 31. decem ber 1978.
144 MHz:
T ropo :
9H1CD-4X1OJW
A uro ra: G3CHN-UP2BBC
MS:
GW 4CQT-UW6MA
Es:
DL7LJ/P-UD6AFO
TE:
SV1AB-ZE2JV
EME:
SM7BAE-ZL1AZR

FM
CW
CW
AM
CW
CW

1977-05-27
1976-03-26
1977-08-12
1969-04-20
1978-04-12
1969-03-04

1964
1915
3099
2722
6227
17525

km
km
km
km
km
km

432 MHz:
T ro p o :
F8MM-SM 5LE
GD8EXI-OE3HJW
A uro ra: SM5CUI-UA3ACY
SK6AB-SM2AID
MS:
EME:
G3LTF-VK2AMW

SSB
SSB
CW
CW
CW

1975-10-28
1977-10-15
1975-11-09
1977-08-12
1977-03-26

1563
1563
1260
1033
16983

km
km
km
km
km

1.3 G Hz:
T ropo :
GD2HDZ-HB9AMH
EME:
PAØSSB-VK3AKC

CW
SSB

1975-10-26
1975-02-22

1131 km
16640 km

2.3 GHz:
T ropo :
G3LQR-OZ9O R

CW

1976-06-30

764 km

3.4 GHz:
DJ1 W P /p-D J7A J/p
T ropo :

?

1973-08-17

237 km

5.7 GHz:
G3BNL/P-G 3EEZ/P
T ropo :

?

1973-04-23

152 km

10 GHz:
T ropo :
G 4B R S /p-G M 30X X /p

1976-08-14

530 km

24 GHz:
G 3B N L/p-G 3E E Z/p
T ropo :

1975-09-14

152 km

T ilfø je ls e r til listen m odtages m eget gerne. Den næste vil blive
afs lu tte t pr. 31. decem ber 1979 og publlseret ca. februar-m arts
1980.

A m s a t nyt.
Jeg vil lige gøre o pm æ rksom på en fejl I janu ar OZ side 30, hvor
den viste am atø rsatellit er benæ vnt OSCAR 8. Dette er Ikke ko r
rekt, hvad den opm æ rksom m e og satellitlnteresserede læser
sik k e rt fo rlæ n g st har opdaget ved at studere blok- og fu n k 
tion sdiagram m et. Dette diagram og billederne viser derim od
A M S AT's såkaldte Phase lll-p ro je k t, og satellitten får ikke no
g e t OSCAR-nr. fø rend den er b ragt I et vellykket om løb om
jo rd e n .
Den viste sa te llit påregnes opsendt i slutn in gen af 1979 med
en A R IAN E-raket fra Fransk Guiana. Hvis denne tidsplan holder
(og man har lov at væ re skeptisk), og opsendelsen iøvrigt bliver
vellykket, vil sa te llitte n fo rm e n tlig blive dø bt OSCAR 9.
P ro je kte t er A M S A T’s h id til mest am bitiøse. S atellitten skal
e fte r planen m edføre to transpondere, nem lig en til 70 cm /2 m
og en til 2 m /70 cm. Banen vil efter opsendelsen blive søgt æ n
d re t til et stæ rkt e llip tis k kredsløb, med en om lø bstld på ca. 11
tim e r. S tørste afstand fra jorden (apogæ um ) skulle efter planen
blive ca. 39.000 km og m indste afstand (perigæ um ) ca. 1500
km. A pogæ um vil blive placeret over den n o rdlige halvkugle,
og vil d e rfo r fo r en bruger, der be finder sig her, give en uaf
b ru d t ud nyttelse stid på a d skillige tim er, ud af den sam lede om 
løbstld.
OZ8SL
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R e daktion: OZ1AKD, Karsten Jensen.
H o jm arksvæ ng et 56, 8600 S ilkeborg, tlf. (06) 81 30 96.

B e s ty re ls e s m o d e , S.A.R.T.G.
S candlnavlan A m ateur Radio T eleprln ter G roup a fh oldt det år
lig e bestyrelsesm øde i Frederikshavn den 3. m arts 1979. Der
blev d rø fte t m ange fo rs k e llig e tin g , fø rst og frem m est hvorvidt
fo re n in g e n skulle opløses. Dette spørgsm ål afstedkom en hef
tig diskussio n, og man enedes til slu t om at fortsæ tte.
A ndre væ sentlige problem er var valg af præ sident, kas
serer, redaktør sam t G roup-M anagers fo r Danmark, N orge og
Sverige. De 3 fø rste poster blev besat med henholdsvis: LA3PU,
SM 7M O og SM6AEN/LA1LN.
Der vedtoges en k on tingen tforhø je lse til sv. kr. 40.00 årligt,
bl.a. men he nvisning til de øgede try k k e u d g ifte r fo r bladet.
Den å rlig e SARTG-RTTY-TEST vil ikke læ ngere blive indreg
net i VM-RTTY-, og m u lti-o p e ra to r klassen vil desuden blive
slettet. Dette sker, da contest-m anageren har erfaret, at ikke
alle ra dioam atø rer ove rhold er reglerne.
Der vil I næste SARTG-NEWS (no. 31) være et mere ud fø rligt
referat fra mødet.
Fra 1. a p ril 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.
D enne contest afvikles som bekendt over 5 om gange, med
separat sc o rin g fo r HF og VHF.
Tid:
| 3. del: Lørdag 9. ju n i 1979 1300-1600 GMT.
HF: I 4. del: S øndag 9. sept. 1979 0800-1100 GMT.
| 5. del: Lørdag 24. nov. 1979 1300-1600 GMT.

VHF:

Logs skal være contest-m anageren I hæ nde senest 20 dage
e fte r afslu tn in g e n at testen. Senere indkom ne logs vil blive
b e tra g te t som che ck-logs.
C ontest-m anag er: DF7FB, Klaus K. Zlelski, P.O.box 1147,
D-6455 Erlensee 1, W est-Germany.

D AFG - 10 m. CONTEST.
Tid: 1 del: 5. maj 1979 kl. 1200-1600 GMT.
2. del: 4. aug. 1979 kl. 1200-1600 GMT.
Q R G : 28.075-28.125 MHz.
C all: CQ- DAFG - CONTEST.
K ode: RST-QSO no. Navn, QTH.
S c o rin g : Hver statio n må kun kontaktes 1 gang. Hver 2-vejs
QSO tæ lle r 1 p o in t. M u ltip lier: A ntal lande w rkd. The European
C o u n try List (WAE) og den sidste udgave af ARRL liste vil blive
anvendt. Hvert p re fix kan desuden regnes som en m u ltip lier.
S co re : A ntal Q S O -points x antal m ultipliers.
Klasser: Klasse A: RTTY stn. op til 100 W atts output.
B: RTTYstn. over 100 W atts output.
C: RTTY-SWL.
L o g s: Logs skal indeholde: Navn, Call og adresse fo r d e l
tageren. Klasse, Stn. wekd, Kode S endt/m odtaget, Land, finale
S core, GMT.
Lo gs skal være contest-m anageren I hæ nde senest 30 dage
e fte r afslu tn in g e n af testen.
C ontest-m anag er: DF7FB, se un der DAFG S hort CONTEST.
A w a rd s: Til de fem bedst placerede I hver klasse samt til den
bedst placerede SWL.

N@V.EL.

I 3 del: Søndag den 10. ju n i 1979 0700-1100 GMT.
4. del: Lørdag 8. sept. 1979 1200-1600 GMT.
5. del: Søndag 25. nov. 1979 0700-1100 GMT.

B ånd : HF: 80/40 m.
VHF: 2 m + 70 cm.
C all: CQ DAFG - CONTEST. Efter hver QSO har den sidst
ka lde nde statio n fø rsteret til frekvensen. Øvrige har p lig t til at
QSY. Denne regel gæ lder kun på HF!
K ode: HF: RST + QSO num m er (startende med 001) Navn og
QST. VHF: Som på HF og desuden QST-locator.
S c o rin g : Hver station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd.
H ver 2-vejs QSO tæ lle r 1 p o in t på HF.
Hver 2-vejs QSO på 2 m eter tæ lle r 1 po in ts pr. 10 km.
Hver 2-vejs QSO på 70 cm tæ lle r 3 points pr. 10 km.
QSO via repeater er IKKE tilla d t.
M u ltip lie rs : Som m u ltip lie r tæ lle r hvert preflx 1 gang pr.
bånd.
SCORE: Sam let antal Q S O -polnts x antal m ultipliers.
Klasse: HF: A: Stns. med over 200 Watts input. B: Stns. med
u n der 200 W atts inpu t. C: SWL's.
VHF: D: VHF-stns.
L o g s: Skal in de hold e Call, navn og adresse fo r deltageren.
Klasse, GMT, Call, Navn, W rkd. stns. QTH, RST, QSO nummer,
se n d t og m odtaget, bånd, antal prefixes.
D esuden sam let score. Logs uden sam let score vil blive be
tra g te t som checklogs.
OZ APRIL 1979

SWR-300B
G ennem gangs-W attm eter fo r HF og 2 m, nøjagtig
hed 5 % ! Effekt 20/200/2000 W HF og 20/200 W 2 m.
Indsæ tningstab m indre end 0,2 dB.
R ekvirer NO VEL-brochuren.
Pris incl. m om s 695,00 kr.

NOR A D

9800 Hjørring

0 8 -9 6 01 88
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R e daktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen,
E m drup Banke 22, DK-2100 København 0 .

OZ fy ld e r 50 år.
-T illy k k e . Desvæ rre har jeg Ikke væ ret I stand til at få stof fra de
fo rs k e llig e s k rib e n te r som skiftevis har skrevet i SW L-spalten.
Der e r m ange årsager til dette, bl.a. at jeg ikke har navnene på
a lle de D R -ledere de r har væ ret gennem de 50 år bladet har
eksisteret.
Jeg skal indram m e at jeg er en person der er interesseret i
h is to ris k m ateriale om vor fore n in g og d e rfo r gø r m it til at lette
opgaven fo r den person der om 25 år skal skrive et Indlæg i
an le dnin gen af en h isto risk begivenhed. Det jeg kan gøre her
og nu, er ganske enkelt at skrive et lykø n sknings-digt til OZ.
Du er så ung som nyfalden dug,
a rtik le rn e er friske,
din s til og h o ld n in g den er smuk,
som diag ram m er maleriske.
Du er vo r stolth ed, 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,
tilly k k e til vo rt skrift,
du radioam atørens vår,
du er en sand be drift.

Nå du læ ser d is s e lin ie r
er de r 15 dage tilb a g e af SA-SWL-CONTEST og du kan endnu
nå at blive blan dt deltagerne. Se venligst I O Z-februar side 84,
og bem æ rk du skal aflytte så mange forskellige skandinaviske
s ta tio n e r som m u lig t. Dette er ikke en CONTEST hvor du skal
lytte efter om senderam atøren kalder CQ SA-SWL-CONTEST det g ø r h a n /h u n ikke - du skal b lo t registrere QSO’erne som de
skan dinaviske s ta tio n e r kører.
Husk loggen skal være indsendt senest en måned efter te s t
pe riode n er afslu ttet, d.v.s. senest 1. juni.
HUSK
G rø nlan ds-te sten fra 1. maj kl. 0000 UTC til søndag den 6. maj
1979 kl. 2400 UTC.
Læs hvad diplo m m a nage r skriver i OZ-m arts og OZ-aprll
(dette num m er). Bem æ rk venligst, det henstilles til alle del
tag ere at udveksle QSL fo r alle førte QSO’er i perioden, fo r QSO
de r kom m er ind un der testens regler, - prim æ rt via QSL-bureau, såfrem t ikke andet aftales under QSO en, og ligeledes at
alle S W L's der er korrekt fø rt - bliver besvaret.
D erfor - deltag i denne test og tjen ind til diplom et, Grønla n d s-d ip lo m e t e lle r OZ-CCA, d e rfo r klasse 1. s vedkom m ende
kræ ver Q S L-ko rt fra OX-land.
Vi ly tte r alle i perioden 1. maj til 6. maj efter OX-stationer.
N år vi nu ta le r om Q S L-kort
kan jeg fo rtæ lle at jeg har skrevet til OZ7BW, Børge - som er
an svarlig fo r Indgående QSL - og forespu rgt om der henlagde
Q S L -ko rt til DR-am atører som evt. ikke havde tilm e ld t sig, eller
havde »glemt« at betale fo r tilsendelse af QSL-kort. Det skal
lige bem æ rkes at Borge også havde tæ nkt sig at skrive til mig
om det samme, så han havde fa ktisk sin blyant frem m e da han
m o dtog m it brev, jeg fik da også om gående et svar. Så tak til
OZ7BW, B orge fo r en UFB service.
Der er Q S L -k o rt til følgende, men alle m angler at betale fo r
tilse n d e lse af Q S L-kort:
OZ-DR 1646 (15), OZ-DR 1744 (2), OZ-DR 1861 (7) og OZ-DR
1907 (8).
Der find es Q S L-ko rt til fø lgende som ikke er tilm eld t EDR's
Q S L-bureau:
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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), OZDR 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 m edlem snum m er 15884 (3) tallene i
parantes angiver hvorm ange kort der til dig.
Hvad skal jeg så gøre fo r at få fat i m ine QSL-kort.
1. Du skal tilm e ld e dig EDR's Q SL-bureau, d.v.s. sende 20,00
kr. til g iro 1 02 39 34 med angivelse af medlem snum m er, anfør
ve n lig s t Q S L'forsendelse.
2. Send et brev til: OZ7BW Børge Nielsen, Solbjerghedevej
76, 8355 N y-S olbjerg, fortæ l du ønsker dine Q S L-kort tilsend t
og vedlæ g en fra nkeret svarkuvert, please.
Jeg vil dog anbefale dig at tilm eld e dig bureauet, hvis du
v irk e lig er interesseret i at sende QSL, og m odtage QSL.
B la n d t de lytteram atører der er Q S L-kort til, er der mange jeg
ikke ha r hø rt fra, så her er en anledning til at kom me med på
QTH-I isten hvis du stadig e r aktiv lytte ra m a tø r-s k riv til mig, jeg
vil da også gerne være dig behjæ lpelig med at få Q SL-kortene
frem til dig - b lo t du vedlæ gger svarporto.
N ye på Q T H -listen
OZ-DR 1703, A lf Johansson, H allandsgade 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, O kto
bervæ nget 95, B ram drupdam , 6000 K olding. OZ-DR 2066, Ole
Jacobsen, Hybenvej 77, Postadr. Box 1001, 8700 Horsens. OZDR 2073, Ole H ørluck, »Skovboesminde« Skjaldhøjvej 5, 8981
S pen trup . OZ-DR 2076, Tage Jensen, M osekrogen 18, 5330
M unkebo.
A ktiviteten er stigende og QTH-listen fo r DR-am atørerne er
nu o p p e på 50 stykker - det teg ner godt, jeg håber dog det ikke
bare e r D R -Q TH-listen der har din Interesse, men at du også vil
d e ltage i A-test, S A-SW L-C ontest og tjene ind til EDR's aktivite ts d ip lo m e r fo r DR-amatører.
OZ-DR 1703, A lf, har sendt mig et længere brev, som han
ø n sker o p tage t I SW L-spalten, det kan jeg ikke af følgende år
sager. 1) pladsm æ ssig hensyn 2) brevet om handler BC og WT
3) brevet skal om redigeres og taber derved i væ rdi.
S W L-spalten skal - efter min opfattelse - prøve på at be
ha ndle så mange em ner som m u lig t m.h.t. lytterarbejdet, WT
og BC er ikke en del af m it arbejde fo r EDR eller DR-amatørerne. Der find es andre tid s s k rifte r og bøger der behandler
disse em ner. Som jeg ser m ålsæ tningen med DR-arbejdet, er
det at skabe a ktivite te r fo r lytteram atører hvad angår ra dio
am atørsiden, give plads til stof fo r den slags, skabe en god stab
af lytteram a tø re r d e r - hvis man ønsker det - forberedes til en
ra dioam atø rlicens.
Er du interesseret i en kopi af brevet fra OZ-DR 1703, Alf, vil
jeg, med hans tillade lse, gerne sende dig en kopi.
OZ-DR 1940, Jens, lytter også BC men er dog en del aktiv på
am atørbåndene, jeg synes det er en fin kom bination af to in 
teresser.
OZ-DR 2057, Egon, er ju st startet op, har intet udstyr, men er
interesseret i at kom m e i forbinde lse med en evt. sæ lger m åske skulle du tage kontakt med Egon og fortæ lle ham du har
en m o dtag er til salg.
OZ-DR 2066, Ole, er også Interesseret i en m odtager - så der
er et em ne mere.
OZ-DR 2073, Ole i S pentrup, har lyttet 100 p refix og er igang på
alle am atørbånd, og klar til at sende Q S L-kort afsted. HUSK
tilm e ld in g til EDR's Q SL-bureau.
OZ-DR 2076, Tage, m angler i skrivende stund at få anten
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ne rne b ragt i orden, d e rfo r kaster han sig ud i lytterarbejdet
med en K enw ood R300 og en 2M -m odtager.
T il alle vil jeg sige, velkom m en på DR-QTH-listen - jeg vil
g e rne væ re behjæ lpelig hvis problem er opstår.
Der e r nok af a k tiv ite te r til alle.
R S T -syste m et
og a n dre fo rm e r fo r koder bl.a. i forbinde lse med contest, kan
o fte gøre de grå hård endnu mere grå - og det er der ingen
g ru n d til, det kom m er helt af sig selv. RS(T)-skalaen bruges til
ra p p o rte rin g af en stations læ selighed, styrke og tonekvalitet,
sidstn æ vnte benyttes dog kun i forbinde lse med telegrafi.
Selve koden RST kom m er fra engelsk, som så mange andre
koder, R (R eadabllity) S S ignal S trength) og T (Tone), Hen
h o ld svis LÆSELIGHED, SIGNALSTYRKE og TONE.
Det skal her bem æ rkes at s prin get mellem S-graderne svarer
til 6 dB.
I en QSO an giver man norm alt RS(T), og gør man ikke det - ja,
så bø r man anm ode om at få en rapport. Den norm ale proce
d u re e r dog, at man fø rst i QSO'en afgiver sin rapport, inden
man g å r over til en mere »privat« form fo r QSO. I en standardQSO serveres f.eks. kun fø lgende ret:
K aldesignaler, rapport, QTH og Navn - måske med lidt kryd
deri om vejret (WX).
LÆ SELIGHED (H eadability)
R 1 - Ulæ selig
R 2 - Nærmest ulæ selig, enkelte ord kan opfattes
R 3 - Læses men med nogen vanskelighed
R 4 - Læses næ sten uden besvær
R 5 - Læses fu ls tæ n d ig uden besvær
SIGNALSTYRKE (S trenght)
S 1 - S ignalerne kan næ ppe anes
S 2 - M eget svage signaler
S 3 - Svage s igna ler
S 4 - N ogenlunde god styrke
S 5 - Ret god styrke
S 6 - God styrke
S 7 - Ret kra ftige signaler
S 8 - K raftige s igna ler
S 9 - O v erord entlige kraftige signaler
TONE (Tone)
T 1 - O v e rord entlig urent, hvæsende signal
T 2 - M eget urent, ganske uden tonekarakter
T 3 - U rent signal med antydning af tone
T 4 - Ret urent signal, dog med antydning af tone
T 5 - S ignal med m eget kraftig netbrum
T 6 - N ogenlunde rent signal med kraftig netbrum
T 7 - Tem m elig rent signal, dog med tyde lig t netbrum
T 8 - Rent signal, dog med antydning af netbrum
T 9 - A bsolut rent signal
R ST-skalaen kan suppleres med f.eks. QRM (forstyrrelser,
m anm ade) QRN (atm osfæ riske forstyrre lser) og QSB (fading).
I a lle con test afgives RST og en kode, som f.eks. i vor
h je m lig e A ktivitets-T est (den fø rste søndag i måneden - se OZja n u a r 1979) hvor en kode kan se således ud:
579007/1
Det betyder: LÆSES FULDSTÆNDIG UDEN BESVÆR KRAFTIGE SIGNALER - ABSOLUT RENT SIGNAL, 007 står fo r
det er QSO num m er 7 og /1 at der sendes fra AMT 1, altså
København.
I a n dre tester, f.eks. den hollandske og franske, angives p ro 
vinsen efter RST og num m eret på QSO’en. Endelig går en del
tester på CQ-ZONE (WAZ) og ITU-Zone, hvor man f.eks. fo r
D anm arks vedkom m ende 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 d e t?
M åske ha r du s tø dt på disse bogstaver på et Q SL-kort, det har
jeg. Og jeg har m insanten også væ ret i tvivl om hvad det stod
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fo r. Men nu ved jeg det. OZ1LO, Leif, FOC 1205 har været så
ve n lig at tilfre d s s tille min nysgerrighed. Thi man får ikke noget
at vid e m edm ind re man spørger. FOC står fo r First-Class CW
O pe rato rs C lub. Der er aldrig over 500 m edlem m er og d e re re n
ganske bestem t optagelsesprocedure. Der find es om kring 200
englæ ndere, 150 am erikanere og resten er så fo rd e lt på alle
ø vrige lande - der er 5 m edlem m er fra Danmark, hvoraf Leif er
en af dem.
Hvis du som D R -am atør vil have do bbelt så meget ud af din
m odtager, ja, så ser jeg ingen anden udvej end du går igang
med at træ ne CW - på alle H F-bånd findes der om råder hvor der
kun køres CW.
Tak til OZ1LO, Le if fo r info abt FOC.

FE 6281/ REF 35462 hvem er de t?
Hvis du ser g o d t efter, vil du fin d e et billede af ham i denne må
neds SW L.spalte. Han kører med en FRG7 og FR101 HF/VHF.
Jean C laude er hans navn og han er ivrig lytteram atør - ikke
nok med det, men han er m eget interesseret i at komme i fo r
bin d e lse med danske lytteram atører, så hvo rfor ikke skrive til:
Jean Claude, 5, rue des S orbiers, 45140 St. Jean de la Ruelle,
France. Jeg m ener vi skal åbne os mere hvad angår kom m uni
ka tio n med andre lytteram atører, selv om man ikke har en sen
de r kan man g o d t sende breve over la n d e g ræ n se rn e -m a n kan
også sende DX-breve, d.v.s. breve til andre kontinenter, hej.
(Tak til OZ2FL, Flem m ing, fo r info).

S o m m e rstæ vn e e lle r hvad?
Nu e r 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. Flem m ing, eller OZDR 2007, B jarne - adresserne står på QTH-listen.
Det var alt fo r nu - om 30 sekunder tages spæ ndingen fra
skrivem askine n og jeg går QRT.
l/y 73, OZ-DR 1815, E ig il
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R e daktion: OZ1QF, H elm uth Christensen, Violvej 2,
6270 Ton der, tlf. (04) 72 21 51.

R æ ve ja g te r på B ornholm .
H erm ed har vi fornø je lse n at o ffentligg ø re ræ vejagtsprogram m et fo r 1979.
Som det kan ses, er der tom m e huller fo r interesserede t il
rettelæ ggere. Så PSE tilbag em e lding med op lysning om de da

Dato
Tid
7. ap ril
15,00
14. ap ril
14,00
22. ap ril
09,00
29. ap ril
09,00
6. maj
09,00
12. maj
14,00
19. maj
22,00
26. maj
22,00
4. ju n i
09,00
SOMMERFERIE
22. ju li
09,00
29. ju li
09,00
4. a ugust
14,00
8. august
19,00
19. august
09,00
26. august
09,00
31. august
22,00
7. septem ber 22,00
16. septem ber 09,00

A rt
M obil
Fod
M obil
Fod
M obil
Fod
M obil
Fod
Fod
Mobil
Fod
M obil
Fod
M obil
Fod
M obil
Fod
M obil

Ræve
OZ3UI - OZ1EBI
OZ8TV - OZ4EM
O Z 1D G E O Z 1D G E OZ8TV - OZ4EM
OZ5ZH - OZ4EM
OZ4OW -

OZ8TV OZ4EM -

OZ4EM OZ4OW OZ5ZK -

H usk! STORE SØNDERJYSKE RÆVEJAGT
køres Kr. H im m elfartsdag.
STORE FYNSKE RÆVEJAGT
køres 9.-10. ju n i.
På g ru n d af pinsen er denne ja g t rykker en uge.
N æ rm ere om disse to jagter, sam t STORE ØSTJYSKE i maj
OZ.
OZ1QF

toe r, du kan tage d ig af, på forhånd tak og på gensyn ved start
stederne.
Jag tern e den 7. ap ril og 8. august har mødetid 1 tim e fø r fø r
ste sen ding på g rund af sæ rlige om stæ ndigheder, næ rmere
in fo fø lg er.
OZ4EM
G o d t jagt.

Kort
Nexø
Nexø
Hasle
Nexø
Rønne
Rønne
Hasle
Hasle
Dueodde

Startsted
CQ klubhuset, Østermarie
Lindesbjerg, Chr. 10. vej
Klemmensker kirke
Bastemose parkering
Ekkodalshus
Vestermarle plantage skydeb.
OZ5ZH S QTH
Rutsker Højlyng rokkesten
P arkeringsplads LM lejr

Jagt
Træ ning
Træ ning
1. mesterskab
1. mesterskab
2. mesterskab
2. mesterskab
3. mesterskab
3. mesterskab
EDR pokal jub.

Nexø
Hasle
Hasle
Dueodde
Nexø
Nexø
Rønne
Hasle
Rønne

Varperne
Rø plantage, skovfogedhus
OZ8TV's QTH
Dueodde fyr, parkeringspl.
Ølene Savværk
Paradisbakkerne
OZ4EM s QTH
OZ4OW ’s QTH
OZ4EDR, Nørrekås

4. mesterskab
4. mesterskab
5. mesterskab
5. mesterskab
6. mesterskab
6. mesterskab
7. mesterskab
7. mesterskab
Faxe pokal

GRATIS
BLIV MEDLEM AF
YAESU MUSEN

N o rd is k m e sterska b.
N ord isk m esterskab i radiope jie orie nterin g vil blive arrangeret
i O slo lørdag den 25. august 1979.
E fter forespø rgsel fra NRRL's PRO-manager har O slo-gruppen af NRRL påtaget sig arrangem entet i sin helhed. Indbydel
se med program og al le o p lysn inge r vil d e rfo r blive distribueret
d ire k te fra arrangøren, men allerede nu kan week-enden 24.26. au gust reserveres fo r en tu r til Oslo!
K ontaktm and fo r arrangem entet er O slo-gruppens form and,
K nut E. Heim dal, LA6XI, Am m erudveien 85, Oslo 9, tlf. privat
(02) 16 36 75, k o n to r (02) 78 80 60.
LA6XI og LA5CH

Er du interesseret i at m odtage m odifikationer
på din YAESU station, så send os et BREV
KORT. Husk at skrive typen på din station på
brevkortet.
Kom m er der æ ndringer, sender vi det GRATIS
til dig.
Med venlig hilsen
OZ5JV, Klaus.

JOHN HANSEN - BOGTRYK & OFFSET ApS

BEIAFON

Strandvejen 9 - 5800 N yborg - Tlf. (09) 31 04 58

ISTEDGADE 79 ■ 1650 KØBENHAVN V

W
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M a n g le r du Q S L-kort? Så
lad os sende dig gratis prover, b ro c h u re + prisliste. L o g b o g e r kr. 11,40. Sum m arylog og c on testlog kr.
12.95 incl. m om s + porto.

KLUBBEN

TELEFON 01-31 02 73
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R e daktion: OZ3AG, Arne G otfredsen,
V e stb irk A llé 42, 2770 Kastrup, tlf. (01) 51 86 18.

N o rd is k idébank.
Som afta lt i OZ m arts 1978, er der på nordisk plan oprettet en
RADIOSPEJD-IDEBANK, hvorfra spejdere, ledere og am atører
kan rekvirere diagram m er og byggevejledninger over sim ple
e le ktro n is k e kredsløb.
B anken er opbygge t således, at der findes en lokal afdeling i
hvert af de no rdiske lande. Disse lokale banker Indsam ler hver
isæ r m ateriale, som å kan udsendes til interesserede. M ateria
let videresendes også til bankerne i de andre lande fo r oversæ t
telse. Hver bank vil således have et større m ateriale at arbejde
med.
For at få idébankerne til at fungere rigtig t, skal vi bruge be
s krive lse r og diagram m er over en masse sim ple elektroniske

fKENWQOD TS 770 2 m + 70 cm

DATA:
144-146 MHz 2 meter.
430—440 MHz 70 cm.
O u tp u t: 10 w att/1 watt.
4 -b lt m ik ro c o m p u te r ko n tro lle re t VFO.
M o d u la tio n : FM - SSB - CW.
D ob b e lt VFO system.
Ind bygg et m em ory fo r 8 kanaler.
Ind bygg et scan ning og søge-system.
M u ltifu n k tio n meter: S mrt., RF/ALC m tr./C mtr.
S lo w /fa s t o m s k ifte r fo r 20 Hz eller 200 Hz step.
T rykknap fo r fast frekvens.
Ind bygg et RIT/VO X/N B.
1750 ton eop kald.

T e le fo n (0 9 )8 2 33 33

*

Special-tilbud fra
H. T. Electronic:

F ølgende D e m o-ap pa rater (nye):
TS 700 S (7.115,00) .............................
TS 520 S (6.395,00) .............................
VFO 520 S (1.150,00) .........................
BPF 2 A 2 m båndp.filter (360,00) . . .
Drake W -4 wattm eter, 20-200 MHz
(550,00) .................................................
FT 202 R m /lader, m ike/højtt. og
N ikkelbatterier .....................................
FT 227 R (2.985,00) .............................
Datong A u d io filte r Model 1 (895,00).
Decca m onitorscope, 80-10 m, 2 KW
(1.500,00) ...............................................
FT 7200 G, lidt brugt (som ny) med 6
repeater og 2 sim plex m onteret

Pris ca. 9.995,- (lev ca. juni).

WERNER RADIO

kredsløb, som kan bygges fo r forholdsvis få penge. Hvis der er
læsere, der m ener at være i besiddelse af sådanne beskrivelser,
viI idébanken m aget gerne høre fra dem. Beskrivelserne må
b lo t ikke være beskyttet af co p yrig h t, da de skal kunne kopieres
og udsendes i hele Norden. De kredsløb, der isæ r er af in te r
esse, skal kunne fun gere alene sammen med et batteri, eller
sam m en med tin g , som spejdere let kan få fat i.
A lle der m e n e ra t have noget, der kan bruges i idébanken, be
des henvende sig til den danske idébank ved Svend Stenkilde,
OZ6QE, S tenledsvej 6, 4050 Skibby, tlf. (03) 32 00 32. Kan ofte
træ ffe s på den danske spejderring på 3740 kHz lørdage kl.
14,00 dansk tid.
Svend

kr. 6.400,00
kr. 5.755,00
kr. 1.035,00
250,00
kr.
kr.

325,00

kr. 1.800,00
kr. 2.685,00
600,00
kr.
kr.

800,00

kr. 1.650,00

H.T. ELECTRONIC

- 5450 O tterup

v / H. THOMSEN (OZ5BW)
Fredensgade 1, 6300 Gråsten, tlf. (04) 65 09 08

OZ8BVJ

MÅNEDENS TILBUD...
Ferritstave M 25, 10x200 mm ........................................................................................................................... 12,25
A utotransform atorer 0 - 17 - 24 - 150 - 180 - 220 V, 40 watt ....................................................................... 18,00
16 w att m otorer 110/120 V ............................................................................................................................... 31,25
Drejekondensatorer m /udve ksling. 2x340 pf, 1 x20 pf, 1x 14 pf .............................................................. 12,25
D elefilterspoler, transform atorer efter opgave, m onteringsledning, krympeflex, alle typer laktråd, spoleform e og transform atorjern på lager.
Alle p riser 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 kom m er overalt på Sjælland og ingen
ejendom er fo r »lille«.
★ jeg er statsautoriseret ejendom sm æ gler og
medlem af Dansk Ejendom sm æ glerforening
hvorfra jeg får tilsen dt nye love samt deltager i
diverse kurser så jeg altid er på »toppen«.
★ jeg udarbejder o pstillin g med foto af ejen
dom m en samt p inlig nøjagtig økonom isk
oversigt med alle relevante oplysninger.
★ de skattemæ ssige konsekvenser gennem
gås med såvel sælger som køber (kapitalvin
d ingsskat m. v.) min kone er iovrigt revisor.
★ jeg indhenter alle relevante oplysninger fra
tin glysnin gsko ntor, kommune, forsikringssel
skab, grundejerforening, vandværk m. v.
★ jeg sørger fo r den rigtige belåning, tillæ gse jerskifte- eller pensionskasselån.
★ sæ lgerpantebrevene udform es så de bliver
let sæ lgelige, hvis det ønskes kan jeg form idle
salget, til topkurs.
★ du bestemm er selv om du vil have salgss k ilt på ejendom m en.
★ jeg deltager personligt ved moder, frem vis
ning m. v.
★ efter at slutsedlen er g ru nd igt 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
Statsa u i e jd m g l - M D E

Byrlund
(0 2 )
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9 4 12 13

iF H F

ANTENNER

— 70 cm — 2 m — 10 m —
Flere typ e r h orisontal/vertical-m ont.
samt stakningskabler
Special-antenner fo r andre frekv.-om råder
frem stilles efter ønske.
Spec. TV-kanalantenner
Forstærkere — F iltre — Fordelere m.m.
- ET K V A L IT E T S P R O D U K T til rimelige priser
— indhent venligst tilb u d —

0 7 -2 2 1 6 16

H o vedbestyrelsesm edl.:
OZ3SH, Svend Hansen,
A. Nielsens B oulevard 25,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 93 23.

S P E C IA L /T E K N IK
R ib is v e j 11
7 4 0 0 H e rn in g

KREDS
1

A m atø rnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21. S tof sendes til
OZ4ZT, W illy Andersen, Kagsåvej 34, 2730 Herlev, telefon
(02) 84 33 30.

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: S trandlodsvej 17. B uslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: H vertorsda g kl. 19,30, h v is in te t andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, B jarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 København S, tlf. (01) 58 69 35.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 B røndby Strand, tlf. (02) 54 34 30.
S iden sidst har vi haft generalforsam ling. Bestyrelsen blev
g e nvalgt og OZ1NB og OZ8HK blev revisorer.
Form andens be retn in g g jorde det klart, at der virkelig har væ 
ret m ange aktivite te r i den forlø bn e tid, og alle så hen til, at vore
nye ræ vesendere 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 næ vnt, at vi m eget gerne ser alle radiointeresserede hernede. Er man ikke medlem af EDR, er man alligevel
velkom m en, idet vi forventer, at få r radiobacillen rigtig fat, fin 
des der kun et m iddel til at gøre bacillens virksom hed behage
lig med, og det e r en indm eldelse i EDR. A ltså bare mød op om
torsdag en, hvis du tro r, at radio m uligvis kunne interessere dig.
Så fin d e r vi h u rtig t ud af det.
P rog ram :
14. a p ril: Byggeaften.
26. a p ril: OZ1FQ d e la g tig g ø r os i sin store viden om thyristorer.
Disse kan anvendes til mange mystiske tin g inde nfor næsten
alle ele ktro n iske felte r. D erfor kan man have udbytte af dette
fo re d ra g lig e g yld ig hvilken gren af elektronikken, man interes
serer sig for.
3. m aj: Byggeaften.
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10. m aj: Te og varm e hveder i anledning af, hvad er det nu det
er?
17. maj: Vi satser på (m oderne udtryk, hva'?) at kunne afprøve
fu n ktio n s g e n e ra to re n . Hvis vi ikke er kom m et så langt, bygger
vi ihæ rdig t.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

HVIDO VRE
C all: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
M ode: Tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ADX, M ogens Griis, K rogstens A llé 52 A.
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ8RU, Rubæ k Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv..
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1 AJL, John Brask Sørensen, Mågevej 46, 3. th.,
2400 København NV, tlf. (01) 29 55 16.
P ostadr.: P ostbox 14, DK-2650 Hvidovre.
G iro: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.
I fo rb in d e ls e med en film u g e i Hvidovre, fik vi rådighed over et
video udstyr, de r blev benyttet til at fre m stille et bånd, der fo r
tæ lle r lid t om a ktivite tern e i afdelingen. Båndet blev, sammen
med en am erikansk film fra ARRL frem vist i et lokale i b ib lio te 
ket den 9. og 10. marts.
B ånd et e r nu blevet afdelingens ejendom , så vi kan benytte det
ved fre m tid ig e u d s tillin g e r m. m.
B yg g e p ro je kte t med re tningsko bler er nu afsluttet, hvad der
m åtte restere af arbejde, må deltagerne selv udføre, OZ5AV vil
dog besvare spørgsm ål desangående.
Det næ ste byg geprojekt vi vil tage fat på, bliver en ræ vem odta
ger. Hvis vi er flittig e , kan vi måske nå at deltage i som merens
ræ vejagter, evt. sam men med andre afd elinge r i kreds 1. A p ro 
pos kreds 1, var det ikke en idé at afholde en Field-day i kred
sen.
Så er d e r en lille lysning i vor lokalesituation. Skole- og fritid s 
u d valget har givet os rådighed over to af lokalerne i stueetagen
i »H uset«, så nu kan de m edlemm er, der Ikke ø n skera t overvæ 
re fo re d ra g , o p h o ld e sig i disse lokaler, så undgår vi også den
fo r en fo re d ra g s h o ld e r irrite ren de baggrundsstøj.
Forårsfest: Lørdag den 5. maj 1979 vil vi invitere vore venner fra
H e lsing borg med XYL er og Y L'er til en sam m enkom st under
h yg g e lig e form er. Husk at reservere dagen. Nærmere i medlem sm eddelelser.
P rog ram :
Tirsdag den 17. ap ril: G eneralforsam ling.
T irsdag den 24. ap ril: G ennem gang af Region I båndplanen.
T irsdag den 1. maj: Klubaften.
T irsdag den 8. maj: Besøg på Teknisk højskole. Herom næ rm e
re i m edlem sm eddelelser.
Tirsdag den 15. maj: Se m edlem sm eddelelserne.
Dette var så hvad den gamle bestyrelse kunne byde på, efter ge
ne ra lfo rsa m lin g e n kom m er der jo nye, friske kræ fter, fo rh å 
be n tlig med et væ ld af nye ideer.
Vy 73 de OZ8RU, Rubæk

G LA D S A X E
Call: OZ2AGR.
Lokale: G rønnegården, Dynamovej 1-3.
M ode: Tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, C hristofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1EBY, Jørgen Sørrig, Gadevangen 4, 2800 Lyngby,
tlf. (02) 88 40 30.
Kass.: OZ1DOD. Bo Bjerknes, S kovbrynet 20, 2880 Bagsværd,
tlf. (02) 98 16 44.
Afd. g iro k o n to : 4 25 18 73.
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KØBENHAVN
C all: OZ5EDR.
K lubhu s: R adioam atørernes Hus, Theklavej 26, 2400 Kbh. NV.
M ode: Hver m andag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CID, Hanne Nielsen. Hvidovrevej 468, 1 tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
N æ stfm d.: 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.
A fd. g iro k o n to : 5 05 97 55.
QSL adresse: P ostbox 96, 1004 København K.
S iden sidst.
19. feb rua r: Foredragsholderen i dag v a rO Z IM X , der fortalte
om ASCII. O Z IM X ’s foredrag m edførte, at en del medlemm er
fik »blod på tanden« og fandt sammen i en gruppe.
26. feb rua r: A ftenen stod i SSTV 'enstegn. Mange fik styrket de
res viden og nok ligeså mange fik »snuset« til emnet.
4. m arts: Foråret står fo r døren og tiden er inde ti forårsrengø 
ring en. M ange m edlem m er syntes, at dette var værd at ofre en
dag på, og huset blev g jo rt rent fra kæ lder til kvist. En hjertelig
ta k til deltagerne.
5. m arts: Tiden hvo r vi skal tæ nke RM er inde. Menuen stod på
valgflæ sk og land sfore ning sprob lem e r.
6. m arts: Møde i H vidovre m edborgerhus. Kandidaterne til RM
sku lle en d e lig t udvæ lges, fra Københavns afdeling blev det:
OZ1BHA, OZ1CID, OZ2WK, OZ5IH og OZ6IA.
12. m arts: Vi talte afdeling. Mange gode forslag kom frem og vi
må håbe, at de alle kan realiseres.
HF s ta tio n e n .
Ved friv illig e indsku d fra m edlem m erne har vi nu fået anskaffet
en ny H F-station. V idunderet er s tille t op og vil være til rå d ig 
hed fo r m edlem m erne på m øde- og klubaftener.
A n te n n e m a st.
Da fro sten fo rh å b e n tlig snart går af jorden, er det tid at tæ nke
på vo r antennem ast. F orhandlingerne med M agistraten vil b li
ve på begyndt i næ rmeste frem tid.
P rog ram :
23. a p ril: OZ3FK vil fortæ lle om AMSAT og andre ting i fo rb in 
delse med sa te llittra fik.
30. a p ril: F o rsikrin g e r og am atørgrej. Dette er fo r mange et p ro 
blem , hvad dæ kker hvad? Til denne aften har vi fået en fo re 
dragsho lder, der kender problem et og er v illig til at besvare
spø rgsm ål.
7. m aj: Klubaften. OZ1EYL ho ld er foredrag om antenner.
14. maj: Ræ vejagt ved OZ1FQ. Emnet er blandt mange i Køben
havn savnet, en nok ligeså stor skare står total »blanke« i denne
sag. H vilken gru p p e du så end tilh ø re r har OZ1FQ nok en del
o p lysn in g e r.
21. maj: Nogle gange har man lyst til at være hem m eligheds
fu ld , dette gæ lder også en bestyrelse, de rfor lader vi intet sive
ud om a ktivite tern e på denne dag, kun tiden kan give dig svar.

cw-cw-cw
T il da to er over 20 fra vore m orsekurser slupp et gennem nåle
øjet og ud i p rik-streg -lan d, h jertelig til lykke med morseattesterne og licenserne fra både bestyrelse og øvrige m edlem 
m er. Et h u rra e r der også til »Basseholdet« med speed 120.
Vy 73 de OZ1CMU, Ebbe
U N IC E F -grupp en. P ostgiro 9 32 99 27.
22. fe b ru a r h o ld t gruppen møde, hvor Hanne, OZ1CID, gav en
redegø relse fo r mødet i B ruxelles med IØFNS, Sergio, og
DK6NF, Florian. De to sidstnæ vnte havde den 26. januar og 27.
ja n u a r væ ret i Tun is, hvor de havde haft fo rh a n d lin g e r med di-

193

verse m yn d ig h e d e r og d ire ktione n fo r hotel Alyssa. Der bliver
søgt om at få kalde signa le t3V 80N U , og udsigterne hertil skulle
væ re gode. Det kan endvidere oplyses, at DK6NF har fået
speciel call DFØONU, IØFNS har fået IRØONU. OZ1CID, Hanne
er nu blevet an erken dt af presidenten fo r INCORA-UNICEF som
den ene v icepræ sid ent i Danm ark. INCORA-UNICEF er det nye
navn fo r o rganisa tione n og står for: International Com itee of
R adioam ateurs fo r UNICEF. På vores ugentlige sched 14330 kl.
10,30 GMT om søndagen har vi haft den glæ de, at flere og flere
ud enlan dske a m atører kalder ind fo r at få o plysn inge r om vort
arbejde. Danske am atører er selvfølgelig også velkom ne til at
kalde ind.
Næste UNICEF-møde afholdes den 26. april kl. 19,30 på Theklavej 26.
Det kan til s idst oplysys, at OZ1CSS, Allan på grund af m ang
lende tid har bedt sig frita get fo r sekretæ rposten, som OZ9WW,
E rik har overtaget.
Vy 73 de OZ9WW, Erik, Snedvig

Hoved bestyrelsesm edl.:
O Z6BL, B ent Bagger,
B regn ero dvej 151, 3460 B irkerod,
tlf. (02)81 44 35

KREDS

H E LS IN G Ø R
C all: OZ8QRV.
Lokale: L ille G odthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
M ode: Hver tirsd ag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8QD, Jorgen Drago, Kroyersvej 19, 3000 Helsingør.

H ILLE R Ø D
Call: OZ1EDR.
Lokale: U ngdom shuset i B orup, B orupvej 57, 3320 Skævinge.
Fmd.: OZ1AKY, Jens C hristensen, Borgm estervæ nget 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, Kornvæ nget 169,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 14 37.
A fd e lin g s n y t via OZ9REH (Vejby) hver mandag kl. 21,00.
A nsvarshavende fo r afd elingsn yt: OZ1AKY.
C W -aflytn in gsove lser udsendes hver m andag fra kl. 20,30 til
20.59 via OZ9REH.
A fd eling ens g iro k o n to : 2 26 78 96, EDR, Hillerod.
M o rse træ n in g via OZ9REH.
Som det ses o v e n fo r i »hovedet« er CW -træn ingen slettet. Flere
ha r spu rgt, h v o rfo r det har stået der de sidste måneder, når der
a llige vel ikke blev kørt m orsetræ ning 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 h o ld t med at køre m orsetræ nlngen
o m krin g ju le tid . Men vi skal selvfø lgelig i gang igen, da vi har
fåe t m ange o p fo rd rin g e r til at starte, vi m angler kun en, der er
v illig til at køre den. Er du netop interesseret i at lægge det ar
bejde i det, som det kræ ver med optagelse af bånd etc., hører vi
g e rne fra dig.
A f dagbogen . . .
Den 27. feb rua r havde vi op stillin gsm ø de til repræ sentantska
bet fo r kreds 2 i vore lokaler. Klokken blev mange inden vi kom
igennem dagsordenen, men vl fik o p stille t seks kandidater til
valget. Fra v o r egen afdeling blev o p s tille t OZ1CRY, Ellen,
OZ1MX, M ogens sam t undertegnede. VI håber, at valgdeltagel
sen vil blive bedre i år end sidste år - så husk de rfor at bruge
stem m esedlen når du få r den ind ad døren!
Den 13. m arts havde vi OZ9JB, Jørgen på besøg fo r at fortæ lle
om m åling på modtagere. De frem m ødte fik en aal-a-round
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ge nnem gang af, hvordan man bæ rer sig ad, når man skal have
te ste t sin m odtager.
S tu d ie kre d se .
Vi ha r fået s tartet to studiekredse op i henholdsvis m åleteknik
og an tenneteknik. Disse kører på torsdage i henholdsvis ulige
og lig e uger måneden igennem . M åleteknik er startet med et
s p e c ifik t emne, nem lig hvordan m åler man med et oscilloskop.
A nte n n e te kn ik er startet med et eller andet emne som d eltager
ne har fæ lles interesse i. Har du interesse i et af ovennæ vnte
e m n e r e lle r evt. begge, men ikke er kom m et med fra starten,
kan du nå det e ndnu ved at møde op på de respektive torsdage
kl. 19,30.
In d v ie ls e s fe s t.
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 an le d
ning holdes, som efterhånden bekendt en festm iddag om afte
nen.
Af gæ ster er in d b u d t vor landsform and OZ5RO, Ove Blavnsfe ld t sam t m edlem m erne af Skæ vinge lokalbestyrelse.
P rog ram m et fo r m iddagen sam t aftenen i øvrigt ser således ud:
Kl. 18,00: V e lko m std rin k - gæ sterne beser lokalerne.
Kl. 18,30: Skæ vinge kro leverer følgende menu: Gravad laks,
Kalvesteg stegt som v ild t med fo rs k e llig t tilbehør, hertil serve
res rø d /h vid vin . Karam elrand.
U nde r m iddagen holdes festtale af den fungerende form and.
Kl. ca. 21,00: Kaffe - ved kaffen er der u nderh oldn in g ved Skæ 
vin g e folkedansere.
Kl. ca. 21,30: D ogplace v / OZ1CJY, John, samt Ratel Radio v/
OZ1AFB, Bent, de m onstrere r radiogrej fo r gæsterne.
Kl. Ca. 22,00-ca. 24,00: 3 raske spillem æ nd sørger fo r lidt mo
tion .
Nu hå ber vi selvfø lgelig, at mange af je r har tilm e ld t je r til denne
fo rh å b e n tlig ufo rglem m elige aften.
P rog ram :
T irsdag den 17. ap ril: Å bent hus fo r medlemmerne.
T irsdag den 24. ap ril: Film aften v / OZ1DQJ.
Lørdag den 28. ap ril: Indvielsesfest kl. 18,00.
T irsdag den 1. maj: Å bent hus fo r medlemmerne.
T irsdag den 8. maj: Foredrag: K ondensatorer v / OZ3PO.
S iden sid st:
V o r form an d OZ1AKY, Jens, har p.g.a. fo r stort arbejdspres på
s it jo b m åttet træ kke sig lidt I baggrunden nogle måneder m. h.
t. bestyrelsesarbejde. I dette tid sru m varetages hans form ands
post af næ stform anden OZ1DQJ, Jørgen.
Vy 73 de OZ1CKB, Steen.

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

KREDS

B O R N H O LM
Call: OZ4EDR.
K lubhu s: Nørrekås, Ronne.
M ode: T irsdage kl. 19,30: K lubaften. Søndage 11-12: Drop in.
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, V oldgade 41,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ2DZ, Alex Mogensen, Østerled 91,
3700 Ronne, tlf. (03) 95 18 16.
Kass.: Joh nny Lund, Paradisgade 21,
3700 Ronne, tlf. (03) 95 31 90.
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Ø S T B O R N H O LM
Call: OZ4HAM.
K lubhus: »CQ«. R osenornsallé 2, Østermarie.
M ode: O nsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4OW, Kjeld Nielsen, Årsballeby 34, 3700 Ronne,
tlf. (03) 99 84 06.
Sekr.: OZ1CSX. Dan Pedersen. Skram man 13. Ro,
3760 G udhjem , tlf. (03) 98 42 17.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48,3700 Rønne,
tlf. (03) 99 91 77.
P rog ram :
O nsdag den 18. ap ril: Alm. klubaften.
O nsdag den 25. ap ril: Start på 4 trin s raket om UHF.
O nsdag den 2. maj: S trø m forsyninge r med OZ1CSK.
O nsdag den 9. maj: UHF 2.
O nsdag den 16. maj: Alm. klubaften.
O nsdag den 23. maj: UHF 3.
O nsdag den 30. maj: UHF 4.
Desuden hver m andag m orsekursus ved OZ4EM.
Hver tirsd ag begynder-kursus ved OZ8TV.
H ve rto rs d a g byggeaftener, som nu drejer sig om rævesakse.
Desuden hver m andag kl. 18,45 repeaternyt ved OZ4YP, som
a b so lu t stadig er en god tin g at lytte på, hvis der evt. skulle ske
æ n d rin g e r elle r tilfø je ls e r til program m et.
Vy 73 de OZ1CSX, Dan.

Hoved bestyrelsesm ed I.:
OZ5GF, Leif Olsen, B ogfinkevej 7,
4800 Nykø bing Fl., tlf. (03) 83 91 70.

H O LB Æ 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 H olbæ k.

K A LU N D B O R G
Lokale: Kæ lderen un der DSB's godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 K alund borg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1 Wl. Åge H ougård, Set. Olalgade 9, 4400 K alundborg.
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.

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

M andag den 23. ap ril kl. 19,30 kom m er OZ7CH og fortæ ller om
an tenner, så mød op til denne aften, som helt sikkert bliver
spæ ndende.
Tak til O Z7U H F-gruppen fo r et spæ ndende og levende fo re 
drag om turen til Færøerne.
G en era lforsam ling: Der Indkaldes til ordinæ r generalforsam 
lin g m andag den 21. maj 1979. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Em ner, som ønskes behandlet på generalforsam lingen, skal
væ re form an den ihæ nde senest 8 dage før ovennæ vnte dato.
Mere om genera lforsa m linge n i OZ's maj-num m er.
Vy 73 de OZ8NZ. Ole.

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rodbyvej, Nakskov.
Fmd.: OZ1HS, Herm ann 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, K urt Andersen, Tårsvej 90, 4912 Harpelunde,
tlf. (03) 93 11 36.
A fd. postboks: B oks 15, 4960 Holeby.
Afd. g iro k o n to : 9 29 83 98.

K o m m e n d e a k tiv ite te r:
A p ril: Onsdag den 25. april mødes vi på Hotel Saxkøbing, T o r
vet 9, Sakskøbing, kl. 19,00. Vi beder hver især om at m e dbrin
ge sta tio n e lle r andet til »udstilling« og fo rkla rin g om sæ rlige
fin e sse r m. v. Ellers er aftenen helliget hyggesnak og kam m e
ra tlig t samvær.
M aj: O nsdag den 30. maj h o ld er vi som m erm øde sammen med
vennerne fra OV H eiligenhafen. Vi mødes på stadion-cafeteriet
I R ødby kl. 18.15 og begynder at spise kl. 18,30. P.g.a. forudbes tillin g af p lattern e er tilm e ld in g nødvendig. Tilm elding og o p 
lysning om pris m. v. til OZ1CBE.
J u n i: Ingen møder.
J u li: M edlem m erne af E D R-Lolland er den 28. ju li inviteret til at
de ltage i OV H eiligenhafens som m erfest i H arm sdorf hos
DB5LW . M edlem m er og »påhæng« bedes give besked om d e l
tagelse senest den 18. ju li til OZ1CBE (af hensyn til transporten
i Tyskland).
Vy 73 de OZ1CBE. Jens.

N Æ STVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gam le skole.
M ode: Tirsdag kl. 19,00-23,00.
Fmd.: OZ8VN, Vagn Nielsen, Å derupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ3WD, Jens Nielsen, S m ldstrupvej 11,
4733 Tappernoje.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae. Gallem arksvej 48,
4700 Næstved.

L O L L A N D -F A L S T E R
Call: OZ1LFA.
Lokale: B ogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olesen, B ogfinkevej 7, Kraghave,
4800 N ykøbing F l„ tlf. (03) 83 91 70.
S ekr.: OZ8NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Brøderup,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 56 82.
Kass.: OZ1DTS, Jan Poulsen, Egebjergvej 15, Egebjerg,
4800 N ykøbing Fl.
A fd. g iro k o n to : 6 25 98 55.
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O pråb!
Tirsdag den 24. ap ril afh older vi den årlige generalforsam ling i
vore lo ka le r i Fodby, og vi begynder præ cis kl. 19,30. På valg i år
er fø lgende: form an d og et bestyrelsesm edlem + en suppleant
og to revisorer.
Fredag den 11. maj tager vi til Liibech, og er der endnu nogen
de r Ikke har m eldt sig til, så skal det ske hu rtigst m uligt. Der er
en tilm e ld in g s b la n k e t på opslagstavlen.
Vy 73 de OZ3WD. Jens.
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O D SHER RED
C all: O ZIO H R .
Lokale: G ru ndtvig sskolen, G rundtvigsvej 12,
4500 N ykøbing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CME, O tto Kragh, N ordstrandsvej 14,
4500 N ykøbing Sj., tlf. (03)41 17 11.
Sekr.: OZ1EPZ, Kim Hansen, Mosbyvej 29,
4500 N ykøbing S j„ tlf. (03) 41 10 19.
Kass.: OZ1AOP, Ebbe Jacobsen, Ø sterlyngvej 63,
4500 N ykøbing Sj.
Ved genera lforsa m linge n den 22. februar blev følgende valgt til
bestyrelsen: OZ1CME, O tto, OZ1ASY, Finn, OZ1APO, Peter,
OZ1CPZ, Kim, OZ1EXL, Hans, OZ-DR 16227, Rene.
A f in dko m ne forslag var en byggeaften som OZ-DR 16227 og
OZ1CPZ skal stå for. Der vil senere følge inform ation om tid s 
p u n kt fo r denne aften.
Jeg vil på bestyrelsens vegne sige tak fo r go dt arbejde til de
m edlem m er, som ikke ønskede genvalg, og ønske et go dt ra
d io -å r 1979 fo r afdelingen.
Vy 73 de OZ1CPZ, Kim.

R O S K ILD E
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre M askinfabrik.
M ode: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 R oskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jorgen K rlstoffersen, 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 fd e lin g e n s postbox: 103. 4000 Roskilde.
P rog ram :
19. ap ril: Old tim e r aften (se OZ fo r marts).
26. ap ril: En aften uden fo r vore lokaler, Niels B ohr Instituttet,
Risø. Da de am atører, som besøgte in s titu tte t den 22. januar
1976 ikke forskræ kkede vore rundvisere så voldsom t, har man
in d v illig e t i at gentage succes'en med en rundvisning. Vi star
te r kl. 19,00.
3. m aj: M ekanisk arbejde.
10. maj: St. Bededags aften, en af afdelingens tra ditione r, en
hyggesften med varm e hveder og do. damer.
17. maj: K lubaften.
15. m arts film aften: Det blev konstateret, at der var 5 torsdage i
m arts måned, med special 73 til OZ9H. T raditionen blev over
h o ld t.
Vy 73 de OZ8JK, Jørgen.

S LA G E LS E
Lokale: B aggade 43, 4220 Korsor.
M ode: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd. OZ1DOS, John Christensen, Strandvej 28. 4220 Korsor,
tlf. 57 61 96.
Sekr.: OZ1BDQ, H enning 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.
M ode: 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.
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Hoved bestyrelsesm edl.:
O Z6MI, Per M. Andersen,
K irkegyden 4, Avnslev,
5800 N yborg,
tlf. (09) 36 17 99

A S S E N S OG OM EGN
Lokale: M øllevej 2.
M ode: Hver 2. onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ABK, M artin Callesen, Blom stervæ nget 15,
5610 Assens, tlf. (09) 71 35 60.
Sekr.: OZ2SQ, IB Foxil, Birkevej 3, 5492 Vissenbjerg,
tlf. (09) 47 16 78.
Kass.: OZ3UW, Ib Boel Nielsen, Ladegårdsgade 43,
5610 Assens, tlf. (09) 71 15 07.
P rog ram :
O nsdag den 18. ap ril: OZ9EZ vil dem onstrere sin hjem m ebyg
gede HF station.
O nsdag den 2. maj: GENERALFORSAMLING: Evt. forslag skal
afleveres til OZ1ABK.
O nsdag den 16. maj: Byggeaften. K lubstationen skal gøres va
riabel.
O nsdag den 30. maj: Det var m eningen, at også denne aften
sku lle he llig es bygningen af VFO. Da der m oder så mange ka
p a cite te r op den 16., at p rojektet lykkesved første forsøg, bliver
det til alm in d e lig klubaften. PS. S kulle nogen høre os kom me
d rive n d e fo rb i denne aften, bedes de s k riftlig rette henvendelse
til p ro je kte ts leder.
O nsdag den 13. ju n i: A fslutnin g. Nærmere herom vil følge se
nere.
Vy 73 de OZ2SQ, Ib.

N YBO R G
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kæ lderen, Holms Allé 17.
Mode: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 N yborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg,
tlf. (09) 31 31 18.
Kass.: Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. g iro k o n to : 5 04 87 53.
G e n e ra lfo rs a m lin g .
Den 31. maj kl. 19,30 a fholdes o rd in æ r generalforsam ling.
D agsorden iflg. vedtæ gterne.
Forslag skal være form anden i hæ nde senest 3 dage før.
A lle m edlem m er op fo rd re s i den anledning til at møde op og
give deres bidrag i drøftelsen angående klubbens fre m tidige
virke.
Se iø v rig t un der kredsarrangem ent.
Vy 73 de Inge.

O D EN SE
C all: OZ3FYN,
Lokale: V esterbro 90 (indgang fra Roersvej).
M ode: H vor intet andet anfort, på mandage kl. 19,30.
Fmd.: OZ7IV, Helge Tletgen Lillevang, Lundekæ rsvej 64,
5681 B ellinge , tlf. (09) 96 19 89.
Kass.: OZ1BLZ, Poul A. Jensen, Rylevej 8,
5000 Odense, tlf. (09) 11 41 69.
K o n tin g e n t er kr. 50,00 pr. halvår.
P e n sio n istko n tin g e n t er kr. 20,00 pr. halvår.
S o m m e rfe rie .
Ja, i skrivende stun d har bestyrelsen om trent »siddet« et år,
men nå r du læser OZ, ja, så er den årlige generalforsam ling
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overstået, og der er måske skifte t ud hist og her, - måske over
det hele.
Hvad er der e g entlig sket i det år, der er gået siden den sidste
g e nera lforsa m ling?
Hvad har DU fået ud af din afdeling?
H vor skal der sæ ttes ind fo r at gøre afdelingen bedre?
Ja, d e r er m ange spørgsm ål, 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
nø je lig afdeling, så mød op og kom med din kritik, - e n h v e r be
styrelse vil være glad fo r »et ord med på vejen«.
Vi træ n g e ra lle til som m erferie, så mandag den 28. maj er sidste
klu b a fte n inden som m erferien.
B estyrelsen ønsker a lle -b å d e i og udenfor a fd e lin g e n -e n rig 
tig god som m erferie, så vi atter kan mødes efter ferien - m an
dag den 3. s e p te m b e r-m e d go dt hum ør og mange ideer til den
kom m end e vintersæ son.
P rog ram :
M andag den 7.: Besog på Svendborg N avigationsskole kl.
19,30. Vi mødes i afdelingen og kører derfra mod Svendborg kl.
18,45, hvo r vi m øder navigationslæ rer A. J. Rasmussen, der vil
stå fo r ru ndvisningen.
S kolen ud danner jo styrm æ nd, skibsførere og radio-telegrafiste r, og råder således over mange spæ ndende radiotekniske
dele, så vi skal nok få tiden til at gå.
E fter at have set skolen - og fået al le spørgsm ål besvaret - sam
les vi i kantinen, hvor der vil blive serveret m a ritim t mad d.v.s.
land gan gsbrø d med 4 -5 slags pålæg på samt 1 P-35 eller soda
vand.
S idste tilm e ld in g - af hensyn til skolen - er mandag den 28.
a p ril og fo rtæ rin g e n I kantinen er anslået til 15-20 kr.
M andag den 14. maj: A lm inde lig klubaften.
M andag den 21. maj: S low Scan. OZ7CA, Calle, vil møde op
denne aften med sit avancerede S low Scan, og fortæ lle os Ildt
om , hvad det e g entlig går ud på, og hvad der kan frem vises på
skæ rm en. Calle har jo a ltid væ ret 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 S low Scan og Ikke S low M otion.
M andag den 28. maj: A lm in d e lig klubaften - den sidste inden
som m erferien . Ja vi træ ng er vel alle til lidt som m erferie, så vi
kan mødes efter ferien med mange gode im pulser. Mød op til
en a lm in d e lig s lu d d e r om »vind og vejr« og måske Ildt radiosnak.
God som m erferie - og vel mødt - mandag den 3. september.
Vy 73 de OZ7IV, Helge.

Kredsarrangement
H usk mødet den 26. april i R inge-hallen. Se iøvrigt OZ
m arts num m eret.
De fynske afdelinger.

S VE N D B O R G
Call: OZ7FYN.
Lokale: R antzausm indevej 196-198.
M ode: Hver onsdag kl, 19,30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, R olighedsvej 15,
5900 R udkø bing, tlf.(09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli M ichelsen, S im m erbølle Kirkevej 4,
5900 R udkø bing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CJS, Ole Rasmussen, Ørbæ kvæ nget 1A,
S vendborg, tlf. (09) 21 60 45.
P rog ram :
O nsdag den 2. maj kl. 19,30: Filmaften.
Vy 73 de OZ9EG. Eli.
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H ovedbestyrelsesm ed I.:
OZ9QQ, Kjeld Petersen,
S olvej 2, G uderup, 6430 Nordborg,
tlf. (04) 45 86 25.

A m atø r-n yt hver m andag 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.

H AD E R S LE V
Call: OZ7HDR.
K lubhu s: Den gam le brandstation. Dom kirkepladsen.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen, G enner Bygade 61, 6200 Åbenrå,
tlf. (04) 69 89 04.
Kass.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181,6100 Haderslev,
tlf. (04) 57 13 17.
Sekr.: OZ1DHQ, P e rW e llin , Fredericiavej 30,
7000 Fredericia, tlf. (05) 94 37 91.
Afd. g iro k o n to : 7 09 84 48.
Der e r nu igen god gang i forening en med 2 m ånedlige møder.
U nder ledelse af OZ8JV er der startet et strø m forsynings byg
g e p ro je kt med ca. 14 deltagere. OZ5PG og OZ3ZI fortsæ tter
med m orseholdet, som i år er bevaret uden mandefald.
P rog ram :
O nsdag den 18. ap ril: Foredrag ved OZ3M om antenner.
O nsdag den 7. maj: Byggeaften.
O nsdag den 16. maj: O rdinæ r generalforsam ling.
A lle m ø d e re r kl. 20,00 i forening ens lokaler, og iøvrigt henvises
til A m atø r-nyt hver mandag på repeateren kl. 21,00.
Vy 73 de OZ1DHO, Per.

N O R D A LS
Call: OZ1ALS.
Lokale: S jellerupvej 30, N ordborg.
M ode: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40.
6430 N ord borg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCY. B irg e r Knudsen, V olundsgade 13,
6400 S onderborg.
Kass.: OZ5WV. Chresten Bonde, Turøvej 17,
6430 N ord borg, tlf. (04) 45 02 60.

P rog ram :
Torsdag den 19. ap ril: G eneralforsam ling. Se OZ marts 1979.
O nsdag den 26. ap ril: CW.
T o rsda g den 27. ap ril: Klubaften.
O nsdag den 4. maj: CW.
T orsdag den 5. maj: Klubaften.
O nsdag den 11. maj: CW.
Vy 73 de OZ1CCY, Birger.

S Ø N D E R BO R G
Lokale: S ø nderborg Teknikum .
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Fr. C hristiansvej 3,
6440 A ugu stenb org , tlf. (04) 47 16 85.
Kass.: OZ1DYQ, Hans Henrik M orkehoj, Pilevænget 1,
6400 S ond erbo rg, tlf. (04) 42 55 98.
Sekr.: OZ6AQ, Hans W erner Carlsen. Sejrsvej 94, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 21 90.
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TØ N D ER
Fmd.: OZ8CV. Carl V. Christensen, Viben 44. Tonder.
Kass.: OZ1DBU, Niels Erik Fisker, Klostergade 2, Højer.
Sekr.: OZ1DRP, Kjeld B. Kristensen, B rorsonsvej 25, Tonder.

ÅBENRÅ
C all: OZ6ARC.
Lokale: K lubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
M ode: I som m erhalvåret er der m ånedligt møde fø rstkom m en
de torsdag efter at OZ er udkom m et.
Fmd.: OZ1CLI, Hans M elchertsen, Æ rholm 16,
6200 Å benrå, tlf. (04) 62 30 19.
Sekr.: OZ1ALK, Ole Chr. Poulsen, G rønningen 62,
6230 Rødekro, tlf. (04) 66 23 21.
Kass.: OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 00 23.
To rsda g den 15. m arts afh oldte s generalforsam ling med
OZ3ER som d irig e n t. Form andens og kassererens beretning
go dkend tes. OZ1CLI genvalgtes til form andsposten. Valget
blev e fte r O Z 1C LI's ønske kun gæ ldende fo r 1 år. OZ1ALK gen
valgtes ligeledes.
V interhalvåret er ved at være slut, og torsdag den 26. april er
sidste kluba ften i denne sæson. Næste mode herefter bliver
den 17. maj, og så frem deles den første torsdag efter at OZ er
kom m et.
Vy 73 de OZ1ALK, Ole.
10 GHz gru p p e n . A benrå.
N ogle af a fd elinge ns m edlem m er, som fo rtrin s v is interesserer
sig fo r selvbygning af am atørgrej, har igennem et stykke tid
d isku te re t m u ligheden fo r at fre m stille sende- og m odtagegrej
til 10 GHz.
Da fre m s tillin g af grej på disse frekvenser i lige høj grad består
af fin m e ka n isk arbejde som bygning af konventionelle e le k tri
ske kredsløb, blev vi h u rtig t enige om, at en opdeling af arbej
det bla n d t de interesserede, hu rtigere ville føre til et brugbart
resultat.
Vi har d e rfo r dannet en 10 GHz gruppe med OZ6TG, OZ6IC og
OZ5WK som drivende kræ fter.
G ru ppe n har startet aktiviteten med at gennem gå den tilg æ n 
ge lig e litte ra tu r og frem skaffe de forskellige materialer, som
fo r e n del er ret specielle på disse frekvenser. Vi har sat os som
mål at have noget grej klar til som mer, så vi kan slå danm arksre korden på 4,3 km.
På gruppens vegne, OZ5WK, Kalle.

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

KREDS
7

E SBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skram s Gade 9, Esbjerg.
M ode: O nsdag kl. 19 30.
Fmd.: OZ1LN. H. P. Kjæ rsbro, Jagtvæ nget 1. Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ5O H, Ole Gram, Lodsvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 64 12.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, S trandvæ nget 30, Sædding.
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.
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P rog ram :
O nsdag den 18. ap ril: Evt. film aften. Lyt til repeaterbulletin,
tirsd a g e kl. 19,00.
O nsdag den 25. ap ril: Møde.
O nsdag den 2. maj: Møde.
O nsdag den 9. maj: Lid t om oscilloscoper.
O nsdag den 16. maj: Møde.
Vy 73 de OZ1LN.

G IVE OG OM EGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: D agcentret, Radhuset. Rådhusbakken, Give.
M ode: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6KH, V illy Hansen, Kronhedevej 4, 7200 Grindsted
tlf. (05) 32 26 80.
Sekr.: OZ1CWM, Knud Pedersen, Østre villavej 8, Givskud,
7300 Jelling , tlf. (05) 73 00 72.
Kass.: OZ1CTC, K nud Teglgaard, H ojm arksvej 3, 7330 Brande.
Afd. postadresse: EDR Give og om egn, V illy Hansen, K ronhe
devej 4, 7200 G rindsted.

H O LS TE B R O
Call: OZ9HBO.
Lokale: Set. Jørgens Bakke 9, Holstebro.
Møde: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1DPQ. K ristian Handgård. Poppelallé 53,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 06 35.
O nsdag den 21. fe b ru a r afholdtes o rd in æ rt kredsm edlem sm ø
de h vo rO Z IO Q , Joh n Meyer, Esbjerg, berettede om HB's arbej
de i det forlø bn e år. Desuden foretoges o p stillin g af kandidater
til valg til repræ sentantskabet. Folgende blev opstillet:
OZ1DGJ, Jørn U llersgaard, Struer,
OZ1EUO, Leif V albjørn Christensen, Holstebro.
Der var ligeledes en livlig debat om de forskel lige ting, der rører
sig i forening en, h vilke t nok vil føre fo r vidt at referere i denne
spalte.
T orsdag den 1. m arts havde vi besøg af OZ5KG og OZ1CCC, der
dem onstrere de hvordan man selv laveren H F-station, når hvad
de r fin d e s på m arkedet ikke tilfre d s s tille r ens krav: Trinlø s tu 
ning 0 -3 0 MHz + /-i- 0,5 kHz, d ig ita l udlæ sning med 3 hukom 
m elser, ind ta stn in g af valgfri startfrekvens, m ulighed fo r hop
ove ralt i om rådet (0-30 MHz), spu riusfri, 5 eller 180 w att PA,
M u lig h e d fo r 12 v o lt drift, sam t alt hvad den drevne am atør e l
lers kan tæ nke sig. Tom m y og Preben supplerede hinanden i
en interessant og spæ ndende forelæ sning om stationens in d 
re tn in g og op b yg n in g fra antenne til hø jttaler og fra mlke til
antenne. Tak til OZ5KG, Tom m y og OZ1CCC, Preben, fo r en
læ rerig aften.
Da d e r den 1. ju n i kl. 07,00 vil holde en buldozer udenfor Set.
Jørgensbakke 9, med det form ål at jævne huset med jorden,
har vi set os nødsaget til at se os om efter andre lokaler. Vi har
fået tilb u d t kæ ld erb utikken , Struervej 15, som vi dog skal dele
med en anden fo re n in g (Konservativ Ungdom). Der kræves dog
et stykke arbejde i form af istandsæ ttelse, hvilket vi dog har ti
den fra nu til 1. ju n i til at udføre. Desuden hjæ lper KU n a tu rlig 
vis med dette.
P rog ram :
T irsd a g e kl. 19,30: C W -kursus, klublokalet, ved OZ1BUR, Ryan
O nsdage kl. 19,00: Alm . klubaften, klublokalet.
Vy 73 de OZ9BI. Peder.

Husk: Stof til OZ
senest den 20.
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H ER N IN G

RIBE

Call: OZ8H.
Lokale: B redgade 24A.
Møde: O nsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DLY. E rik Nissen, Rødtjørnvej 30.
7400 H erning, tlf. (07) 12 71 26.
Sekr.: OZ6KV. Keld Kirkeby, Anne Marievej 4, Lind,
7400 H erning, tlf. (07) 12 55 91.
Kass.: OZ2DJ, Ole Damsgaard, Nyvang 10A.
7430 Ikast, tlf. (07) 15 57 61.

Call: OZ1RIB.
Lokale: B ispegade skole. Ribe.
M ode: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meier, Bogevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ4HY, Johnny E ngkjæ r Sørensen, V. Vedstedvej 33.
6760 Ribe, tlf. (05) 44 50 72.
Kass.: OZ8AU. Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g.,
6760 Ribe, tlf. (0 5)42 13 41.
Afd. postadresse: EDR Ribe afdeling, postbox 15, 6760 Ribe.

P rog ram :
18. ap ril: Alm. klubaften.
25. ap ril: Alm. klubaften.
2. maj: Alm. klubaften.
9. maj: Vi få r besøg af John, OZ1OQ. Han vil fortæ lle om H B’s
arbejde, samt hvad gavn DU har af EDR.
16. maj: Alm . klubaften.
23. maj: OZ4PB blev desvæ rre syg, så vi gik g lip af de »sæ lsom
me oplevelser« den 7. marts. »Påske-Bryg« er igen »på m æ r
kerne«, og han har lovet at kom m e (hvis det ikke bliver sne
vejr!!!).
Det var a lt fo r denne gang.
Vy 73 de OZ6KV, Keld.

Ø LG O D
VHF: OZ5JYL. - HF: OZ7JYL.
Lokale: Kirkegade 11, ø lg od.
M ode: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4RW, E rik Rosendahl, Solvæ nget 7, 6870 Olgod,
tlf. (05) 24 54 25.
Sekr.: OZ1BVO. C arlo Hansen, Nymarksvej 17,
6870 Ø lgod, tlf. (0 5)24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Vestergade 11,
6960 Hvide Sande.
A fd. postadresse: P ostboks 25, 6870 Ølgod.

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lind alsm ind e skole, Vestervig.
Mode: Torsdag kl. 19,00-23,00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Klosterm øllevej 32,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ1EDD, Kaj Kaalund, Kirkebakken 8, Villerslev,
7755 Bedsted Thy, tlf. (07) 94 62 39.
Kass.: OZ6YJ, Jørgen Jensen, GI. Refsvej 2, 7760 Hurup.
Husk: ORDINÆR GENERALFORSAMLING den 26. april.
Vel m ø d t'

Vy 73 de OZ1EDD, Kaj.

N O R D TH Y -M O R S
C all: OZ7TOM.
Lokale: S olbjerg skole, S olbjerg Mors.
Møde: Hver tirsd ag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1EEE, E rling Sim onsen, M arkvænget 8C,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 49 79.
Sekr.: OZ1EDF. E rik Lauridsen, Lim fjordsvej 20,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 01 75.
Kass.: OZ1EDH, Svend Orla Larsen, P. L. Haldsvej 27,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 46 57.
V ores afd eling blev stifte t den 30. januar, og vi er i fu ld gang
med a fd elingsa rbe jd et med pæ nt besøg hver klubaften. Vi hå
ber, at m ø dedeltagelsen vil være lige så god som den har været
in d til nu. Vi e r QRV på 2 m, og om ca. 14 dage også på HF.
P rog ram :
Tirsdag den 24. ap ril: A ntenneforedrag 2.
tirsd a g den 8. maj: D igitalte knik 2.
Tirsdag den 22. maj: A ntenneforedrag 3.
Tirsdag den 12. ju n i: D igitalte knik 3.
Tirsdag den 19. ju n i: A fslutnin g, som merferie.
C W -kursus starter den anden klubaften efter som m erferien. Af
hensyn til kursets tilrettelæ ggelse, vil vi gerne have tilm e ld in 
gerne senest den 19. ju n i. T ilm e lding skal ske til OZ1EEE.

STR U ER

Vy 73 de OZ1EDF, Erik.

C all: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
M ode: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3ZJ. H jalm ar Roesen, Tarngade 19, 7600 Struer,
tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ1AHG, T h o rk ild C hristoffersen, Reberbanen 11,
lejl. 26. 7600 Struer.
Kass.: OZ5EX, B orge H. Jensen, Anem onevej 23, 7800 Skive.
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KREDS
H o vedbestyrelsesm edl.:
OZ4EV, O rla B. Petersen, Onsted,
8355 N y-S olbjerg, tlf. (06) 92 83 73.

F R E D E R IC IA
C all: OZ1FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
M ode: Torsdag kl. 19,30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, K urt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: OZ1CMT, Eivind Sørensen. Fælledvej 6B,
7000 Fredericia.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen.
H. C. A ndersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14.
U ngdom sleder: OZ1CLX. Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6,
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.
P rogram :
19. ap ril: OZ1EVK, K urt Jespersen, kom m er og dem onstrerer
p rin tfre m s tillin g ved hjæ lp af »SENO« kl. 19,30.
23. ap ril: Kursus i CW kl. 19,30.
24. ap ril: Kursus i VTS kl. 19,30.
26. a p ril: K lub- og byggeaften kl. 19,30.
30. a p ril: 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 radioam atører
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.

GRENÅ
Lokale: P rivat hos OZ9HN. Glentevej 10, Grenå.
M ode: Torsdag i de ulige uger.
Fmd.: OZ8KU, Charly Andersen, Norrevangsvej 1, Rimso,
8500 Grenå, tlf. (06) 38 74 66.
M ødeaften den 25, ap ril 1979 hos OZ9HN: G eneralforsam ling.
Forslag til denne på tlf. (06) 38 74 66 senest dagen før.
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H O R N S Y LD
Lokale: A nten nefa brikke n TRIAX, Hornsyld.
Møde: O nsdage 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.
A fd. g iro : 5 35 18 98 c /o kassereren.
A fd.a dr.: Postboks 32, 7130 Juelsm inde.

H O R SEN S
C all: OZ6HR.
Lokale: B orgm esterbakken 13, Horsens.
Mode: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AAY, Arne Ole Poulsen, Storegade 24, Hatting,
8700 Horsens.
Kass.: OZ1BNV. V erner W inum , Oensvej 26. Hatting,
8700 Horsens.

K O LD IN G
Call: OZ8EDR.
Lokale: Set. Jorgens Gård, Hospitalsgade.
M ode: Torsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ9DB, Karsten Kjær, Fabersvej 1, 6000 Kolding.
Sekr.: OZ1DSL, Askan M oller. A gtrupvej 103. 6000 Kolding.
Kass.: OZ5KT. Kristen Thom sen. Chr. Schousvej 4, Tved,
6000 K olding.
Afd. g iro n r.: 3 24 74 81.

R AN D E R S
C all: OZ7RD.
Lokale: Det gam le V andtarn, Hobrovej.
M ode: O nsdag 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: P ostbox 351. 8900 Randers.
Afd. g iro k o n to nr.: 2 14 61 69.
O ver em net, er vi inte rnatio nale nok på båndene, afholder vi i
sam arbejde med Å rhus a fdelingen en foredragsaften i Randers
K u ltu rh u s væ relse nr. 3 på 2. sal, onsdag den 2. maj kl. 20,00.
F o red ragsh olde ren over dette interessante emne er OZ7CH, C.
U. H olten. Vi håber på god tils lu tn in g til denne aften.
OZ2CJ, Carl Jensen og OZ8YR, Vagn Rasmussen, havde ons
dag den 14. m arts inviteret sam tlige af vore medlemmer, der
enten havde en frekvenstæ ller, der skulle kontrolleres eller en
V H F/U H F station, der træ ngte til en juste ring e ller bareen kon
tro l af en kobt e lle r hjem m ebygget station. Til denne aften, som
blev en o rm t besøgt, havde OZ2CJ fre m tryllet alle tiders måle
sen der og med OZ8YR ved »trim m epindene«, er vi nu alle i
R anders QRV på de nøjagtige frekvenser.
M edlem m erne har vel bem æ rket den blå-m alede kasse med In
sk rip tio n e n »Byttekasse« som står placeret i klublokalet. Me
ning en med denne kasse er, har I nogle gode radiodele, som I
ikke får brug for, kan de nedlæ gges i denne kasse til glæ de for
an dre eksperim enterende m edlemm er, som måske netop står
og m a n g le r den e lle r h in t kom ponent til sin »hjemmebrygger«.
Ideen til denne byttekasse stam m er fra ham »godsejeren« lidt
nord fo r Randers.
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P rog ram :
Hver tirsd ag kl. 19,30: Kursus i VTS ved OZ4CO, O leS tyhm .
Hver onsdag kl. 18,45: Kursus i CW ved OZ1LJ, Leif Jensen,
Vy 73 de OZ3PJ, Poul.

S IL K E B O R G
C all: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
M ode: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 S ilke borg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ6CY, Niels M olgård Nielsen, Kroghsvej 9,
8600 S ilke borg, tlf. 82 05 09.
Kass.: OZ9RK, Jorn Jensen, Pedersmindevej 1,
V irk lu n d , 8600 S ilke borg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. g iro k o n to : 9 21 18 88.

P rog ram :
24. ap ril kl. 19,30 prc.: G eneralforsam ling med dagsorden iflg,
lovene.
1. maj: M åleaften.
8. maj: Im p edans-transform ation og baluns. Dette spæ ndende
em ne er lagt i hæ nderne på OZ6CY, Niels. Mød op til en interes
sant aften!
15. maj: K lubaften.
Vy 73 de OZ1AKD. Karsten.

V E JLE
C all: OZ5VEJ.
Lokale: D æ m ningen 58, Vejle.
Mode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8XW, Flem m ing Hessel, Knud Rasmussensvej 4,
7100 Vejle, tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ-DR 1903, Leo Sorensen, M oldevej 11,
7100 Vejle, tlf. (05) 83 03 56.
Kass.: OZ6DW. Niels Erik Dahl, Svendsgade 64, 7100 Vejle.
P rog ram :
17. a p ril: K lub- og byggeaften.
21. a p ril: NB. Lørdag - antennedag. Vi ordner antennen til
k lu b b e n s HF station, vi mødes kl. 9,30 i lokalerne.
24. a p ril: K lubbens b yggeprojekt ræ vemodtageren, skulle være
fæ rd ig nu, og vi har de rfo r in d b u d t og form ået OZ3MJ til at
fo rtæ lle om ræ vejagt. Martin har lovet os lysbilleder, s ta ld fid u 
ser m. m., tag ræ vespillen med.
1. maj: K lubaften.
8. m aj: Ros og k ritik, fo ru d fo r generalforsam lingen vil vi gerne
have en snak med m edlem m erne således, at vi kan få de rigtige
fo rsla g frem til generalforsam lingen, så den evt. nyvalgte be
styrelse på forhån d kan få en Idé om, hvad m edlem m erne øn
sker.
15. maj: K lubaften.
22. maj: G eneralforsam ling.
Vy 73 de OZ-DR 1903. Leo.

VIB O R G
Fmd.: OZ1CNS. O rla Nielsen. K aruphojvej 5, Skelhøje,
8800 V ib o rg , 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.
OZ AP R IL 1979

Den ord in æ re genera lforsa m ling blev a fh o ld t den 13. marts.
Der var fre m m ø dt 18 m edlemm er. OZ7YP, Gert, blev valgt til d i
rige nt. Form anden OZ1CNS, Orla, aflagde beretning, kassereren OZ7OT, frem lagde det reviderede regnskab, der blev g o d 
kendt.
Der var ikke indkom m et 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 va lg t OZ8XU, V ictor.
A ktivitetsud valge t, de r fo rtrin s v is skal adm inistrere et eventu
elt klublo kale, 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 m edlem m er i afdelingen.
Vy 73 de OZ5LD, Leo.

ARH US
C all: OZ2EDR.
K lubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
A fd. g iro k o n to : 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV, Orla Petersen, Onsted, 8355 N y-Solbjerg,
tlf. (06) 92 83 73.
Sekr.: OZ1AHB, Frank Sørensen, Rosenparken 26,
8464 Galten, tlf. (06) 94 39 31.
Kass.: OZ1AGN. Anne Elgard Hansen, G udrunsvej 24,
8220 B rabrand.
A fd. g iro k o n to : 3 09 19 29.
F a ste a k tiv ite te r:
M andag kl. 20,00: Byggeaften.
O nsdag kl. 19,00: Kursus.
P rog ram :
T irsdag den 17. ap ril kl.20,00: Rævemøde.
T orsdag den 19. april kl. 20,00: HF-aften. Denne aften er viet
alle os med kum m erlige an tenneforhold. Det er m it store håb,
at a lle d e r har prøvet at køre HF med sim ple indendørs trå dan
ten ner, vil kom m e og øse af deres erfaringer, så vi kan få at vide,
hvordan man gør, når man bo r på 6. sal i et betonhus. OZ1BRZ,
Jørgen.
T orsdag den 26. ap ril kl. 20,00: O rdinæ r generalforsam ling. Se
sidste num m er af OZ.
T orsdag den 3. maj kl. 20,00: Tæ lleraften. 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 fuld e sejl,
så d e r s k ulle blive noget at se på.
T orsdag den 10. maj kl. 20,00: Brugen af C-mos kredse.
OZ1AEF kom m er og fo rtæ lle r om praktisk brug af C-mos kred
se, deres fordele og ulem per. Der bliver m ulighed fo r at koble
ekse m pler op på S ystem sim ulator.
l/ y 73 de OZ1AHB, Frank.

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

KREDS
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FR E D E R IK S H A V N
C ali: OZ6EVA.
Lokale: Randersgade 57.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT, B jarne Andersen, Skræ ddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 60 79.
Sekr.: OZ1AHP, H ugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, M o rris Christensen, Overlæge Ottosensvej 7,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.
OZ APRIL 1979

I h e n h o ld til afd elinge ns love afholdes ordinæ r generalforsam 
lin g den 8. maj 1979 kl. 20,00 i afdelingens lokaler. Dagsorden i
h e n h o ld til lovene, h e rund erva lg til bestyrelse og revision. For
slag, de r ønskes behandlet på generalforsam lingen, skal være
form an den i hæ nde senest 8 dage fø r generalforsam lingen.
A p ro p o s vore klublo kaler, må vi erkende, at uanset det er lyk
kedes os at skaffe udm æ rkede lokaler, og uanset der ved sidste
ge ne ra lfo rsa m lin g v aren u d talt velvilje med hensyn til at ydeen
indsa ts fo r at få skab t hyggelige ram m er fo r forening ens aktivi
teter, har det s k o rte t slem t på frem m øde af arbejdsivrige med
lem m er. Vi vil d e rfo r endnu en gang appellere til medlemm erne
om at møde på vore klubaftener, så vi kan få disse ting i orden
ved fæ lles hjæ lp, h vilke t er afgørende for, at vi påny kan få gang
i vo rt klubliv.
Førstkom m ende klubaften den 17. april må vi dog aflyse på
g ru n d af foredragsaftenen i M osbjerg, men derefter har vi k lu b 
aften hver tirsd ag kl. 20,00.
Vy 73 de OZ1AHP, Hugo.

H AD S U N D
C all: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m o to rko n to r, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: M ødeaften tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ7IH, H enning Rehné, Sjæ llandsgade 9,
9560 H adsund, tlf. (08) 57 23 42.
A fd e lin g e n a fh o ld e r foredragsaften tirsdag den 24. april, hvor
OZ1BP vil kom m e og holde foredrag om: »B ygning af am atør
m odtag ere til HF«. Vi håber at se alle m edlem m erne og andre
interesserede til en hyggelig aften i vores mødelokale.
V ores årlig e genera lforsa m ling vil blive h o ld t tirsdag den 22.
maj kl. 19,30. H vor vi håber at alle m edlem m erne møder op,
både dem der har betalt og dem der har glem t at betale endnu.
G en era lforsam lingen s dagsorden bliver ifølge vedtægterne.
Evt. fo rsla g kan in d se n d e stil bestyrelsen senest 14 dage før ge
ne ralforsam ling en.
G en era lforsam lingen bliver det sidste møde inden som m enferien, hvis der ikke blive r u d trykt ønske fra medlemm ernes side
om yd e rligere et møde eller to.
Vy 73 de OZ1DRW, Jesper.

H JØ R R IN G
Call: OZ3EVA.
Lokale: P ensionistboligen, N ørrebro, H jørring.
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, E jner C hristensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jø rring, tlf. (08) 92 74 01.
A fd. g iro k o n to : 6 23 99 27.
R æ veudvalget arrang ere r årets første ræ vejagt lørdag den 5.
m aj, med startsted ved Tolne skov kl. 14,00, det sæ dvanlige
k o rt skal benyttes. Der vil blive kørt med den nye a utom at-sen
d e r som OZ1CEX har strikke t sammen i vinterens løb. så kom
nu ud af sta rth u lle rn e og mød op denne dag, så du kan høre om
den nye autom atsender virker. På gensyn.
P rogram :
Tirsdag den 17. ap ril: Foredrag, Mosbjerg kro kl. 20,00.
Tirsdag den 24. a p ril kl. 20,00: G eneralforsam ling.
Tirsdag den 1. maj kl. 20,00: K lubaften.
Lørdag den 5. maj kl. 14,00: Rævejagt.
Tirsdag den 8. maj kl. 20,00: Klubaften.
Tirsdag den 15. maj: Sæ sonafslutning.
Lørdag den 19. maj: Rævejagt kl. 14,00. S tartsted Tolne skov.
Vy 73 de OZ1CVI. Jørn.
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Vendsyssel-arrangement
Tirsdag den 17. april kl. 20,00: Foredrag på Mosbjerg
kro, hvo r OZ6AV, Arne, kom m er og fo rtæ lle r om brugen af
o sclllo sc o p .
OZ3EVA - OZ6EVA - OZ9EVA.

HOBRO
Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlebyvej 4. Hobro.
Mode: Hver m andag kl. 18.30-19.00 C W -kursus, kl. 19,00-21,00
be gynde r-ku rsus.
Fmd.: OZ6UD. Peer Andersen, Karlbyvej 4, Karlby, 9500 Hobro,
tlf. (08) 52 02 34.
Sekr.: OZ4SU. Tage Kristensen, Engsvang 6. Sdr. Onslld.
9500 H obro, tlf. (08) 54 41 06.
Kass.: OZ1BOT, Tom m y W ickberg, Daniavej 127, Assens,
9550 M ariager, tlf. (08) 58 35 64.

SKAG EN
C all: 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.
O rd in æ r g e nera lforsa m ling afholdes tirsdag den 24. april i af
d e lin g e n s lokale (bunkeren) kl. 20. Dagsorden ifølge vedtæ g
terne. Husk m edlem skortet.
Vy 73 de OZ8CB, Carl.

A LB O R G
Call: OZ8JYL.
K lubhus: Forchham m ersvej 11, 9000 Å lborg.
Mode: O nsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ7SG. Erik Sandberg. Vibevej 2. 9575 Terndrup.
tlf. (08) 33 55 23.
Sekr.: OZ2VE. Erik Biehl, D egnelodden 22, 9000 Ålborg,
tlf. 18 22 81.
Kass.: OZ5XD. Claus L ind holt, Svenstrupvej 45.
9230 S venstrup J.. tlf. (08) 19 10 96.
Afd. g iro k o n to : 5 44 47 99.
P rogram :
Onsdag den 18. ap ril kl. 20,00: Klubaften.
To rsda g den 19. april kl. 19,30: CW -kursus.
Mandag den 23. april kl. 19,30: CW -kursus.
O nsdag den 25. ap ril kl. 20,00: Foredrag ved OZ8PZ. Stig vil fo r
tæ lle om op b yg n in g af strø m forsyninger.
To rsda g den 26. a p ril kl. 19,30: CW -kursus.
Mandag den 30. april kl. 19,30: CW -kursus.
O nsdag den 2. maj kl. 20,00: Klubaften.
O nsdag den 9. maj: Virksom hedsbesøg. Besøget er endnu ikke
h e lt fastla gt, men hold dig underrettet via repeater-nyt.
O nsdag den 16. maj kl. 20,00: Klubaften.
Lørdag den 19. maj: A uktion. A fdelingen h o ld e re n af sine sæ d
van lig e gode au ktioner, hvor der er m ulighed fo r at få sit over
skyde nde grej u d skifte t med noget nyt. Nærmere om indleve
ring en kom m er via repeater-nyt.
W eek-enden den 25.-27. maj: Turen til G öteborg er nu fastlagt
til denne dato, reserver denne week-end allerede nu, næ rmere
om priser, tra n s p o rt, tid s p u n k te r o.s.v. vil tilgå, hold dig o rie n 
teret via repeater-nyt.
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D ig ita l- og R TTY-display gruppe rne ho ld er sig selv orienteret
om m ødeaftener.
Ræ vejæ gerne h o ld e r sig o rie nteret om forårets jagter via re
peater-nyt.
S iden sid st:
Onsdag den 21. m arts havde afdelingen besøg af OZ2O E. Ole
gav et g o d t foredrag over d ig ita lte k n ik og syntese. Tak til Ole,
det var hyg g e lig t at se dig i din gam le afdeling.
Onsdag den 7. m arts blev der a fh o ld t kredsm edlem sm øde i af
de lin g e n s lokaler, OZ1AT varsom kredsens HB-medlem til ste
de, og han aflagde beretning om H B’s arbejde i den forgangne
tid . Af beretningen fre m g ik bl. a., at OZ5RO træ kker sig tilbage
fra fo rm an dsposten i HB. U nder o p stillin g til H B og RM blev det
fo reslået at OZ1AT skulle stille op til form andsposten, Anders
accepterede. Vi håber at A nders må få opbakning af kredsens
m e dlem m er til sit arbejde i HB.
T il RM blev foreslået OZ9NT, OZ2KS, OZ7SG, OZ2VE.
Tak til dig A nders fo r d it arbejde i kreds 9.
S id s te nyt:
R æ veudvalget m eddeler, at jagterne fo r forårssæ sonen nu er
fæ rdige:
21. a p ril 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 - ko rt 1316-IV Hals.
31. maj kl. 19,00-21,00: K ø re ja g t- kort 1216-1 Nibe.
7. ju n i kl. 19,00-21,00: Kørejagt - kort 1316-IV Hals.
21. ju n i kl. 19,00-21,00: Kørejagt - kort 1216-1 Nibe.
B egræ nsn inge r på kortene:
1316-IV Hals: Begræ nsning nord-syd kordinat 70.
1216-1 Nibe: B egræ nsning nord-syd kordinat 40.
Disse begræ nsnin ger gæ lder fo r alle jagter.
Der er som sæ dvanlig et startgebyr på kr. 5,00, der erlæ gges til
ræ veudvalget. Y derlig ere o p lysn inge r kan fås hos OZ3PS og
OZ1DZG.
Vy 73 de OZ2VE, Erik.

GRØNLAND
J U L IA N E H Å B
Postadresse: P ostbox 121, 3920 Julianehab.
Call: OX3JUL.
Fmd.: OX3ZM. Anny Rasmussen.
Sekr.: OX3JA. Jørgen Asvid.
Kass.: OX3FG. W alther Jessen C hristensen.
Mode: Forste onsdag i måneden.
F o reningen ud giver månedsbladet »OX-nyt«, der udkom m er
ca. den 20. i måneden. S tof m odtages gerne (ind til den 15. i
m aneden).

Jeg sæ tter stor pris på dit hus!

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

Byrlund

(0 2 ) 9 4 12 13
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Læsernes mening . . .
K o m m e n ta r til OZ1BGP.
Jeg skriv e r ikke fo rd i jeg er uenig m.h.t. d it forslag vedrørende
en eventuel inte rnatio nal licens, men derim od på grund af din
a fs lu tn in g , hvor du om taler C -licensensC W -tvang som et ■■irri
ta tio n s m o m e n t“ . Du lyder næsten helt sikker på, at alle læsere
vil dele din harme over den tvungne CW, og det kunne vel aldrig
fald e d ig ind. at der er am atører, som er ovenud tilfre ds med
denne o rdning . 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 hu rtig være lykkeligt glem t. Denne regel er
uden tvivl lavet fo r at tvinge de nye am atører til at sætte sig ned
og lære CW.
Det er jo som bekendt ikke nok bare at slæbe sig igennem til
m orseprøven. For at kunne »tale og forstå« telegrafi, kræves
der lang t mere tålm odig træ ning. Når så visse radioam atører
e fte r en dt m orsekursus/prøve læ gger C-licensen i skrive
bo rd ssku ffe n og sæ tter sig til at vente et år er kun beklageligt.
Der kan dog ikke herske tvivl om, at endnu flere vil glem me 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
h o ld e liv i telegrafien, når denne alligevel er på vej ud af radio
ens æra. Det er do g en stor skam at så m ange aldrig kom m er til
at have oplevet den mest (efter min m ening) spæ ndende og
charm erende form fo r ra diokon takt der findes.
D erfor lad os be holde CW -tvangen det første år - hvis ikke, så
bare fo r d is c ip lin e n s skyld.
OZ1CMK, Dan
Et su k fra en fo re d ra g s h o ld e r.
S andsynligvis 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 m ennesker, som vil være
til lid t gavn fo r je r andre.
En lig e så v illig form and i en af afdelingerne, ser denne liste
og i sam råd med dem som kom m er i afdelingen, udvælges et
fo re d ra g 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 lig e 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 økonom i mere end nødvendigt.
B live r såmænd hentet a fe n venlig amatør, som er så rar at give
te og brød. og konen i huset giver til og med aftensmad.
Man bliver af sam me menneske kørt ud til foredragsstedet.
Jeg har i lange tid e r fø r skrevet og tegnet.
S lu tn in g på histo rien. Ja så kom m er 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 forening en?
F ly b ille t ........................................................................... 476,00 kr.
H otel ............................................................................... 105,00 kr.
Taxa ............................................................................... 66 00 kr
Mad ............................................................................... . 50,00 kr.
697,00 kr.
Tæ nk je r lidt mere om næste gang, der er et foredrag i en fo r
en in g.

Venligst OZ6O H. Ole

Det er lid t af en varm kartoffel, du der har fået fat på, Ole. De
m in d re afd elinge r skal også have chancen fo r at arrangere de
res fo re d ra g som de selv ønsker, men man kan få flere foredrag
og stø rre søgning, hvis afdelinger i samme om råde slår sig
sam m en om arrangem entet, jfr. »Vendsyssel arrangem ent«.
OZ6PN.
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Et o p s tillin g s m ø d e
og hvad der kom ud af det.
I skrivende stund er der gået en uges tid siden o p stillin gsm ø 
det i kreds 1, og det er dystre tanker der i løbet af den tid er gen
ne m løbet m it hoved, vedr. EDR’s kom m ende livsbetingelser.
P unkt 1. Her lykkedes det at få va lg te n dirig ent, som fik le jlig 
hed til at dem onstrere sine helt fantastiske evner til at stoppe
m edlem m ernes o rd fo rb ru g på de mest irrelevante tidspunkter,
og to ta lt u ndlade at gribe ind nå rta le rn e udartede til p e rsonlig
heder. OK, det var læ rerigt fo r medlemmerne, og var det d iri
ge ntens hensigt, var det frem ragende gjort.
P unkt 2. U nder dette pu nkt besvarede vort HB medlem
spørgsm ål fra salen. Vi fik at vide at HB’s ineffektivitet var fo rå r
saget af at man i HB havde 2 m edlem m er som absolut kun g jo r
de sig bem æ rket ved deres absolutte mangel på interesse, og
he lt e norm e m angel 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 m odsat fald var de sm idt ud forlæ ngst.
V edrørende repræ sentantskabsm øderne fik vi forklaret at
disse dom ineres af jyderne, forstået sådan at alle forslag, der
kom fra hovedstaden blev nedstem t, såfremt de ikke indeholdt
fo rd e le fo r jyderne, de må være nogle væ mmelige mennesker
disse jyder, og at »det er ganske vist«, blev vi overbevist om da
vo rt HB medlem fortalte, at han engang under en afstem ning
var blevet p rikke t i siden af en jyde, der indrøm m ede at han fak
tisk gerne ville stem me fo r et forslag, der kom fra København
og var til afstem ning, men ikke kunne, fordi jyderne havde aftalt
at stem m e som een blok. Jo, de er væ mmelige de jyder!
Her fik vi et eksem pel på et HB medlem, der sandelig tør sige
tin g e n e som ting ene er, og han skal nok få sin belønning her
for, jeg tro r det var hans dem onstration af mod og mandshjerte,
der var en væ sentlig årsag til, at han senere på aftenen blev fo 
reslået som kom m ende form and fo r EDR, fo r så vil, som man
sagde, alt æ ndre sig til det bedre.
P unkt 3. Her fik vi mange positive ideer om, hvad vi kan bruge
vo rt medlem sskab, m edlem sblad, båndplaner, QSL-central,
ge n e ra lfo rsa m lin g i stedet fo r repræ sentantskabsm øder og m.
m. til.
Om der kom m er noget ud af alle disse gode ideer, er vel ikke
til at sige, men det er jo nok h e lle r ikke så afgørende, fo r det var
jo bare de få (ca. 5 -7 %), af medlem m ernes forslag og HB's o p 
gave må vel være på dem okratisk vis at arbejde fo r flertallets
vel, og da fle rta lle t ikke m øder op og stille r krav, er de vel t il
fredse, og har derved lettet opgaven fo r HB betydeligt, så man i
HB få r bedre tid til mere personlige mellemvæ render, såsom
næ ser til hovedredaktører m. m.
P unkt 4. Her skete der virkelig noget! Nå, ja nu ikke fo r o p ti
m istisk, det skal såmænd nok ende med genvalg af de fleste re
præ sentantskabsm edlem m er, dog vil jeg tro, at når et medlem
som i forvejen er form and fo r en afdeling, og form and fo r en
U N IC EF-gruppe, begge steder med megen aktivitet, alligevel
m ener at have et overskud af tid og energi, stort nok til også at
væ re repræ sentantskabsm edlem , når den slags sjæ ldne menn e ske rfo re ko m m e r, b ø rvi andre naturligvis juble nde modtage
tilb u d e t.
Nuvel, det hele kan jo være et udtryk fo r am bitione r mere end
fo r overskud af energi, men hvem kan gennem skue og dømme
om det.
P unkt 5. Dette p u n kt var sæ rdeles spæ ndende. Her meddelte
et bestyrelsesm edlem fra e n afdeling, at et repræ sentantskabs
m edlem valgt i København var uønsket i hans afdeling, og dette
var ikke et udtryk fo r en bestyrelsesbeslutning, men et udtalt
ønske fra afdelingens m edlemm er. Se det er praktiseret dem o
krati i bedste forstand , m edlem m erne bestemmer, eller var det
m åske fo rd i det var nemmere at sige det på den måde, hvem
ved?
U m idd elbart efter Indledte form anden fo r samme afdeling
sine k om m entarer i samme sag, med at beklage at de frem m ød
te m åtte plages med at overvæ re et skæ nderi mellem nogle få
personer.
Om den første e lle r anden fo rkla rin g på samme sag er den
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rig tig e , er del n a tu rlig vis vanskeligt at afgøre, det kan jo være at
form an den fo r om talte afdeling mener at a fdelingen kun har få
m edlem m er, eller måske fo r få medlemmer, i så fald hæ nger
tin g e n e sammen.
Jeg tro r forresten nok at sagens parter senere på aftenen
enedes om at ho ld e et møde om sagen, og nedsætter man på
dette møde et hu rtigta rbejd end e udvalg, vil jeg tro sagen
kunne løses h u rtig t, men jeg har tidlige re i sådanne sager, gre
bet m ig selv i at tæ nke ønsketanker, så jeg pu tter endnu en
gang min op tim ism e i lomm en til bedre tider.
Forresten fo rta lte samme afdelingsbestyrelsesm edlem også,
at det kun var et spørgsm ål om økonom i (salær), der havde fo r
h in d re t at afstem ningen på den generalforsam ling, der stjal
vore fre m tid ig e genera lforsa m linge r fra os, var blevet dømt
u lo vlig (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?
K onklusio n. K onklusionen efter sådan en aften må være, at
hvis den i pu nkt 2 foreslåede nye form and vælges, og det gør
han nok, skal han arbejde sammen med de to HB medlemmer
han selv har døm t som uduelige og dovne, og i øvrigt helst så
s m id t ud af HB, og sam tidig skal det i punkt 4 om talte evt. nye
m edlem af repræ sentantskabet sam arbejde med det repræ sen
tantskabsm edlem som er uønsket i den afdeling det eventuelt
nye medlem er form and for.
Jeg vil tro , at disse problem er vil tage så megen tid at løse, så
de i p u n kt 3 af os m enige medlem m er stillede forslag nok må
sæ ttes i b e ro e n li Ile tid frem over, men he rreg ud, det er vel sket
før.
Kære venner og (måske) m edlemm er, vær med til at skaffe os
vore g e nera lforsa m linge r tilbage, på den måde vil de væ mme
lige jyd e r og københavnerne kunne skiftes til at have flertal,
(n a tu rlig vis b e tinget af at man ikke giver jyderne rejsetilskud).
Jeg er n a tu rlig v is fu ld t ud klar over at Danmark og EDR. er
andet og mere end jyder og københavnere, og gudskelov fo r
det, men da alle øvrige landsdele ikke blev negativt om talt på
m ødet, anser jeg dem fo r at være positive mennesker, som jeg
try g t s to le r på vil støtte os andre, I det om fang vi gør os fo rtje n t
til det, og vis versa.
Hvem ved, det skulle såmænd ikke undre mig om vi kunne
læ re noget af dem, og i så fald bør vi gøre det, fo r som det går
nu, g å r det slet ikke.
OZ1II, H einrich

D ine be tra g tn in g e r om generalforsam ling contra repræ sen
tantskabsm øde er mig ikke ubekendt, men du påpeger jo selv
g e nera lforsa m linge ns svaghed, så jeg forstår egentlig ikke at
du kan anbefale at EDR’s højeste myndighed bliver varetaget af
no gle m edlem m er hvis frem m øde til GF er betinget af GF's
g e ogra fiske place ring (og nogle få idialisters økonom iske fo r
måen).
Et repræ sentativt udsnit af foreningens medlemmer, der
sam tid ig bliver h o ld t skadesløs hvad angår tra nspo rt og fortæ 
ring, må være at foretræ kke frem fo r forskellige gruppers s k if
tende dom inans.
OZ6PN

HF M IN I-A N T E N N E R OG SENDERRØR
HQ-1 h ybrid Q uad 10-15-20 m ................................................
Eim ac rør 3-500 Z ......................................................................
S ylvania rør 6146 A ....................................................................
S ylvania rør 6146 B ....................................................................
P riser in cl. moms, excl. porto.

C0NTR0NIC
204

kr. 1095,kr. 535,kr.
85,kr.
88,-

BARCEDAN ApS
M odstande 1/3 W 5 % ............................. 0,20
L ys d io d e r 0 5 mm:
Rod
1,30
G u l/g rø n , spec. kraftig lys ..................... 3,80
R eflectiv tranducer OPB 10 ................... 32,00
7-segm ent c iffe r 13x19 mm f. -f- ......... 11,20
O pto coupled isolators ........................... 5,40
S o lceller 27x13 mm, giver 0,5 V i sollys 7,40
NTC til tem peraturm åling, 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
S tor køleradiator fo r 2N3055 til kraftig
strø m forsyning ........................................ 16,00
M in i-o m s k ifte re :
A lm .ty p e 2 p o l ........................................ 10,50
Med m idterstill, og tilbagespring fra
een yderstill., 1 p o l.....................................9,50
T ilbagespring fra begge yderstill. 1 pol. 9,50
T ra n sisto re r:
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
Z enerdioder 3,3-5,1-13 V 400 mW ........ 1,20
1 Am p spæ ndingsregulatorer 12 V . . . .10,90
T a n ta lko n d e n sa to re r:
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
P o lyeste r ko ndensatorer:
1 n F - 10 nF .............................................. 0,40
100 nF ........................................................ 0,90
Triac 400 V - 8 Amp .................................12,00
O perationsforstæ rkere 741 ................... 3,25
T im er 555 .................................................. 3,50
D ecade/counter/divider MC 14017 . . . . 7,50
L atch /d eco de r/driver MC 14511 ..........11,50
Dobb. m on osta b il/m ultivib ra to r ........... 14,00
Transf. 10 VA - 220 V - 70 V ................... 8,00
1,4 mm em aljetråd til næsten usynlige
trådantenner, pr. m ................................. 0,55
Priserne er incl. 20,25 % moms, ved forudbe
ta lin g sendes p ortofrit.
Tlf. (03( 26 60 15 og 69 48 95 efter kl. 17,00, el
lers postbox 87, 3400 Hillerød.

T lf • (01 ) 60 3 9 1 o (ki. 17 - 2 1 )
S kip p in g e v e j 16, 2700 B rønshøj/K bh
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