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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR

WARC 79
Her i vinterhalvåret har der i mange af EDR's afdelinger og på 
aftenskolerne været afholdt kursus i Vejen til Sendetilladel
sen. Resultatet af vinterens mange undervisningstimer vil 
snart vise sig, fo r i denne måned samles en del nye vordende 
radioamatører til licensprøve, og man kan kun ønske dem alle 
held og lykke.

Vores rettigheder skal til forhandling på internationalt plan, 
og her kan der ske mange ting. De norske og svenske myndig
heder har forlæ ngst orienteret deres radioamatørorganisa
tioner om deres holdning. Men det danske P&T har indtil den
ne skrivende stund ikke røbet noget af dens holdning til 
radioamatørerne, og dermed hvordan de vil forhandle vores 
frem tid.

EDR har nu ved flere henvendelser anmodet om et møde 
hos P&T, men her beklager man med, at de i øjeblikket er 
meget optaget, og at de desværre ikke kan imødekomme 
anmodningen. Dette er faktisk meget beklageligt, at den or
ganisation der varetager radioamatørernes interesser, den 
ene gang efter den anden skal afvises på denne måde, og det 
er meget vanskeligt for en forenings ledelse at forklare sine 
medlemmer, at ønsker vedr. licensbestemmelser eet. eet. 
helst fra P&T’s side, ønskes forhandlet med EDR.

Det er m it største håb, at det gode forhold som plejer at 
være kendetegnende mellem P&T og EDR stadig må blive 
bevaret, men man bør også på en eller anden måde prøve at 
forhandle emnerne inden de bliver gamle, for ellers er det 
svært fo r medlemmerne at se, hvordan nu også EDR vareta
ger deres relevante ønsker. Lad mig derfor håbe at et møde 
snart kommer i stand, og at man på dette møde aftaler faste 
halvårlige møder, således at disse kan komme i faste rammer.

Jeg tror dog heller ikke, at P&T har kedelige overraskelser 
til radioamatørerne, for til dato er vores betingelser ikke væ
sentlig anderledes end vore nabolande, men det gør mig bare 
urolig, når man går i uvished.

OZ1AT, Anders.
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MORSETRÆNER D70
En helt ny måde at træne morse på! D70 sender en 
kontinuert strøm af morsetegn - aldrig gentagelser. 
Variabel hastighed 6,5-37 ord/m in. Variabel forsin
kelse mellem tegnene. Sender enten bogstaver, tal 
eller en kombination.
D70 har indbygget batteri og indbygget højttaler, og 
indbygget noglegenerator for egen nøgletræning -  
kort sagt: Alt i én!
Slut med at skifte mellem forskellige bånd. man 
skruer blot op eller ned for hastigheden.
D70 -  en sjov måde at lære CW på!
Pris incl. moms, ko m p le t.................  O  f  D j U U

AKTIV ANTENNE AD170
AD170 er den ideelle losnig for SWL'eren og 0Z- 
DR’en, der ikke har mulighed for at hænge en god 
antenne op. AD170 er kun 3 m lang, den dækker 
frekvensområdet 60 kHz-70 MHz -  ingen brug for 
antennetuner m.m.
Spænding 12 V, strøm 80 mA. r ^ r  
Pris incl. moms .................................  O ^ t O j U U

Den første fuldautomatiske HF speech processor 
med kalibrerede tryktast-styrede niveauer. TONE- 
tast fo r TX-test og indstilling af niveau. LED niveau
kontrol. Passer for både høj- og lavimpedant m ikro
fon. Tilsluttes direkte mellem mikrofon og station. 
Rekvirer nærmere om denne spændende nyhed for 
HF-DX’eren.
Pris incl. m o m s ................... 1.175,00

også hos: COMMANDER RADIO - DOGPLACE - HT ELECTRONIC - WERNER RADIO - OP ELECTRONIC

Vy 73, OZ4SX, Svend

NORAD Lonstrup

9800 H jørring 08-96 01 88

Speech-Processor ASP
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Step-VFO til VHF-syntese
af OZ8PX, Povl Raskmark, Kollegievej 6-110, 9000 Aalborg.

Introduktion.
Denne artikel beskriver en udbygning af syntese
generatorer til 2 m-transceivere. Normalt anven
des en kanalvælger med 80 positioner, denne er
stattes med et enkelt betjeningsgreb svarende til

en VFO. Herved kan man væsentlig nemmere 
»dreje« 2 m-båndet igennem, dog stadig med 25 
kHz mellem hver indstilbar frekvens. Den indstil
lede frekvens vises direkte og ikke som et kanal-
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nummer. Konstruktionen er tænkt anvendt til 
syntesegeneratorer, der har kanal 00 (alle kod- 
ningsindgange lave) svarende til 144,000 MHz og 
25 kHz kanalafstand.

Beskrivelse.
På fig. 1 er vist diagrammet over konstruktionen, 
dette kan opdeles i fire delsystemer: Pulsgenera
tor, tæ ller, repeaterkodning og kodeomsætter.

Pulsgeneratoren er opbygget omkring en drej- 
bar skive med nogle huller (se fig. 2). Skiven 
aftastes med to lyskontakter, hver kontakt består 
af en lysdiode og en lysfølsom transistor (infra
rødt lys). Idet skiven drejes vil kontakterne afgive 
en række pulser, og det er nødvendigt med to 
kontakter fo r at afgøre, om man drejer den ene 
eller den anden vej. Antallet af huller i skiven 
bestemmer hvor mange kanaler, man springer 
pr. omgang. Et passende valg er 6 huller svaren
de til 150 kHz pr. omgang eller ca. ca. 13 omgan
ge til dækning af 2 m-båndet.

Pulsformerne og dermed hulstørrelse og føler
p lacering er bestemt af den anvendte tæller. Der 
er anvendt en type tæ ller med to tælleindgange 
(up og down), hvorved en retningsdetektering 
undgås. Ønsker man at tælle op, skal der tilføres 
pulser på up-indgangen samtidig med at down- 
indgangen holdes høj, tælleren avancerer på den

positivtgående flanke af tællepulsen. Tilsvaren
de ved ned, her ombyttes up-og down-indgan- 
gene blot.

Det skulle altså være muligt at forbinde lyskon
takterne direkte til tælleren, men som det ses på 
diagrammet, er der tilfø jet nogle ekstra kredsløb. 
Efter lyskontakten findes en Schmitt-trigger og 
derefter en pulsformer, således at en passende 
stø jim m unitet opnås.

På fig. 3 er vist et typisk pulsforløb, hvor der 
tæ lles enten op eller ned. Den er tegnet med 
udgangspunkt i den på fig. 3a viste følerplace
ring og hulstørrelse. Der er anvendt samme tids
akse og udgangspunktet t = to er markeret. Det 
ses af fig. 3, at der er ret stor frihed ved valg af 
fø lerplacering m.m. Som retningslinie kan næv
nes: Forholdet mellem hul og ikke hul bør være 
ca. 1:1 og føleren B placeres forskudt Va afstand 
fra hulcenter til hulcenter. -  Sagt på en anden 
måde: Når føler A er ud for en kant, skal føler B 
være m idt i et felt (på fig. 3a: 1/4 ■ X e lle r 5/4 ■ X
o.s.v.). -  Pulserne på udgangene 6 og 9 e r meget 
korte, ca. 100 ns, idet de er bestemt af forsinkel- 
sestiderne i invertere og D-flipflop.

Tælleren er koblet således, at den kan tælle til 
80, idet den er sammensat af en tideler efterfulgt 
af en ottedeler. Normalt styres tælleren direkte af 
pulsgeneratorens to udgange. Ønsker man at

FIG 2 : H U LS K IV E N .
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I------- x--------*f

b) ---- - c)

Fig. 3. Pulsform er som funktion a f hulskivens flytn ing vist med 
udgangspunkt svarende til t •  tg. Hulcenterafstanden er X. 
Tallene 6 og 9 refererer til ben nr. på 7474 (pulsgenerator- 
udgange).

tæ lleren tæ ller op (op I frekvens på syntesegene
ratoren) fo r en højre-drejning af hulskiven, og 
den tæ ller ned, skal der blot byttes om på udgan
gene på pulsgeneratoren. Ud over denne nor
male funktion kan tælleren presettes, således at 
enkelte ofte benyttede frekvenser kan kobles ind 
via en omskifter.

Udgangene fra tælleren (BCD) kan styre syn
tesegeneratoren direkte, der er dog lavet en t il
føjelse, således at kodningen kan springe 600 
kHz (24 kanaler) ned, og først herefter findes ud
gangene til syntesegeneratoren. På denne måde 
kan man spare et å to krystaller, hvis syntesen er 
baseret på mixning. Ved direkte syntese, kun én 
referencefrekvens og deling fra signalfrekven
sen, er det nødvendigt at lave repeaterspring vha. 
kodning. Man skal dog være opmærksom på 
uønsket frekvenssweep pga låsetid i syntesen. 
Det kan være nødvendigt at forsinke nøglingen af 
senderen indtil syntesen er i lås på den rigtige 
frekvens.

Efter repeaterkodningen findes omsætningen 
af det BCD-kodede kanalnummer til frekvensud
læsningen.

Logiksystemet er fundet ved opstilling af ko
derne fo r samtlige 80 kanaler, de hertil svarende 
repeaterkanaler og endelig frekvenskoden.

Hvert enkelt ciffer (frekvensciffer) er undersøgt 
separat, og et logik- og menteudtryk er fundet

(som funktion af den tilhørende BCD-kanalko- 
de). -  Til slut er samtlige funktioner koblet sam
men og forsøgt minimeret. Metoden (prøv-dig- 
frem-metoden) kan være lidt tilfæ ldig og uover
skuelig. En mere eksakt metode, Karnaugh-kort, 
var forsøgt, men grundet de mange variable, er 
den vanskelig at håndtere.

Det anvendte princip er søgt illustreret på fig.
4, hvor kun en lille del af kanalerne er medtaget 
og repeaterfunktionen udeladt. Af fig. 4 ses 
umiddelbart, at:

A i =  0 d i = 0 og Ai = 1 d i = 5 
C10 = 0 => d4 = 4 og C10 =  1 d4 = 5 

C iffer d2 ser også umiddelbar let ud, men ved 
kanal 10 begynder mente-problemer. Jeg vil ikke 
uddybe kodningen yderligere her, kun anbefale 
interesserede selv at stille hele tabellen op og 
prøve at finde passende logikudtryk.

Til repeaterlogikken skal bemærkes, at der er 
indbygget en lås (AND-gate nr. 2,2), således at 
der kun kan spaces fra kanalerne 60-79. Desu
den er der anvendt addere, da en substraktion af 
X i et talsystem med grundtal N svarer til en 
addition med (N-X). Eks.: Skal der trækkes 2 fra i 
kanalnummerets tierciffer adderes 10-2 = 8.

Det vil være oplagt at anvende en PROM til 
kodningen, det er der dog ikke så stor en udfor
dring i, og økonomisk er der nok ikke den store 
gevinst. Derudover er reproducerbarheden dår-
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Kanal Tiere BCD Enere BCD Frekvens (kHz) 
nr. C1 0 B 1 0 A 10 D l C1 B-| A-| dø CI5 ¿4 d3d2d-|

00 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0
01 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 0 2 5
02 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 0 5 0
03 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 0 7 5
04 0 0 0 0 1 0 0 1 4 4 1 0 0
10 0 0 1 0 0 0 0 1 4 4 2 5 0
40 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0
78 1 1 1 1 0 0 0 1 4 5 9 5 0
79 1 1 1 1 0 0 1 1 4 5 9 7 5

Fig. 4. Enkelte a f de 80 kanalers kode og frekvens.

lig, da de færreste amatører har adgang til pro- 
grammeringsudstyr.

Sammenkobling.
De 8 udgange (BCD) forbindes direkte til kod- 
ningsindgangene på syntesegeneratorer af ty
pen, der med alle indgange på logisk 0 er indstil
let på kanal 00 svarende til 144.000 MHz. Se fx 
artiklen »Synthesizer uden besvær« i OZ august

1975. -  Haves andre syntesekodninger kan det 
være nødvendigt at invertere udgangene, og 
disse signaler er tilgængelige for enercifferet. 
Med de på diagrammet angivne kredsløb og 
spæ ndinger er udgangene med TTL-niveau.

Komponenter.
Konstruktionen er bestykket med gode gamle 
74’ere fra skuffen; der skulle ikke være noget i 
vejen fo r at benytte CMOS-kredse fra 74C-fami- 
lien.

Alle komponenter er ukritiske; ligger der nogle 
andre optokomponenter på bordet, kan de sik
kert også benyttes, fx OPTRON type OPB 814 fra 
Dansk Komponent Import.

Da det er meget lavfrekvente signaler, kan man 
nemt måle om udgangen på lyskontakten (kol- 
lektoren på BC107) skifter med passende niveau
er (i forhold til TTL). Det er en fordel at benytte 
infrarød detektor for at undgå blokering hidrø
rende fra omgivelsernes lys, men iøvrigt kan en 
alm indelig LED benyttes både som generator og 
detektor, dog med meget dårlig følsomhed (dette 
kan dog ikke anbefales).

Fig. 5a. H ovedprin t overside.
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Fig. 5b. H ovedprin t underside.

Fig. 5c. Indgangsprint.

Opbygning.
Konstruktionen blev indledningsvist opbygget 
vha w ire-wrap og dernæst blev det på fig. 5 (A -D) 
viste print fremstillet. Da der er usædvanligt man
ge krydsforbindelser, er det nødvendigt at an
vende dobbeltsidet print med separat kodnings
print.

Med hensyn til frem stilling af dobbeltsidet 
print, kan henvisestil OZ august 1978: »Universal 
dig italskala med CMOS«. Her findes også et print

til syvsegmentudlæsning, der umiddelbart kan 
bruges. Desuden er placeringen af printfilmene 
fo r hoved- og kodningsprint ganske tilsvarende. 
Pulsgeneratoren findes på et separat print, såle
des at den evt. kan sammenbygges med hulski- 
vesystemet.

Den mekaniske udformning af drejeskiven kan 
forhåbentlig ses af fig. 2. Der bør dog tilføjes en 
skærm omkring U-stykket, således at optokob- 
lerne ikke blokeres af omgivelsernes lys.
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FIG 6 C KOM PL. KODNING S PRINT , MED KANAL 1 (145 650 MHz ) MONTERE T.

Afslutn ing.
Denne konstruktion kan udbygges med nogle 
faciliteter, f.eks. kan sweep over kanalerne opnås 
ved at sætte en pulsgenerator til en af tæ lle-ind
gangene. Eller måske mekaniske finesser på 
drejeskiven (trinvis frik tion afhængig af omdrej
ningstallet), men dette vil jeg overlade til den 
enkelte.

1N4148

1K
t i l  kanal omsk 
t i l  hoved p r in
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Rejsning af antennemast
Af Carl C. Jensen, Smedevej 2, 6900 Skjern.

Hvordan gør man, hvis man ønsker at sætte en 
antennemast op på sin grund?

Først gør man sig klart, hvor høj man gerne vil 
have masten, hvor stor en vindflade (antenne
flade) den skal bære, og hvor på grunden man 
gerne vil have den placeret. Dernæst finder man 
gennem en masteleverandør en mastetype, der 
opfylder kravene.

Hvor skal antennemasten placeres?

Det næste skridt vil være en henvendelse til de 
kommunale myndigheder. Udenfor bygnings
reglementets bestemmelser er kun tagantenner, 
som opsættes på eenfamiliehuse, og som højst 
rager 5,5 m op over tagfladen. Ud over lovligt 
bygningsprofil, og når lysforholdene ikke derved 
væsentligt forringes, kan der iflg. bygningsregle
mentet opføres fritstående antenner, medmindre 
kommunalbestyrelsen forlanger andet. Det vil 
sige, at såsnart der er tale om en lidt større fr it
stående mastekonstruktion, er en henvendelse 
til de kommunale myndigheder påkrævet. En 
skitse af grunden med bygninger, nabobygnin
ger, byggelinier og masteplacering angivet bør 
følge en sådan henvendelse.

Bygningsmyndighederne forlanger underti
den tillige  tegninger og statiske beregninger af 
masten fremsendt. Masteleverandøren kan nor
malt hjælpe hermed.

Det kan muligvis være afgørende for at få en 
godkendelse, at visse krav, specielt højdekrav 
skal opfyldes. I så fald kan en teleskopmast 
måske være løsningen. Den vil normalt ikke syne 
meget, og kun når antennen benyttes, skydes 
masten op i fu ld højde.

Mastetypen.
Her er der flere spørgsmål, der kan stilles:

Ønskes en stationær mast med een eller flere 
faste antenner?
Er der behov fo r at skifte antennen ud for evt. at 
prøve andre eller flere?

Er der ønske om at kunne dreje antennen?
Eller er der et ønske om at skyde masten op eller 
ned, eller at kunne lægge den ned, når den ikke 
bruges, eller når der skal foretages antenneju
steringer?
Eller er der et krav om, at masten skal kunne 
fjernes helt e ller delvis, når den ikke benyttes?

Der er flere mastetyper, som kan dække disse 
behov:
Stationære master i gitterkonstruktioner, hvori 
der kan klatres.
Stationære master monterede på vippestativer, 
så de kan lægges ned og rejses efter behov. 
Teleskopmaster på vippestativer der både kan 
forskydes i højden og desuden vippes ned i vand
ret stilling.
Rotorer til montage i mastetoppene, så anten
nerne ved hjælp af en lille motor kan drejes i øn
sket retning.

Stedet, hvor masten placeres, har også indfly
delse på valget af mastetype. Er der rigelig og fri 
plads, vil en afbarduneret mast altid være den 
letteste løsning. Men bardunerne optageret stort 
areal. Masten kan også placeres på taget, men 
man må i så fald sikre sig, at tagkonstruktionen er 
stærk nok.

Hvor kraftig skal masten være, hvilke bereg
ningsforudsæ tninger er der lagt til grund ved 
dimensioneringen, og hvilke sikkerheder er der?

En antennemast beregnes normalt herhjemme 
efter Dansk Ingeniørforenings normer for byg
ningskonstruktioner. Heri er angivet den vind-
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last, der skal regnes med, ligesom beregnings- 
og kvalitetskravene til stålkonstruktionen er fast
lagte. Hvor stor sikkerhed, der forlanges, afhæn
ger i nogen grad af mastens størrelse og place
ring. Sikkerheden skal være større ved en mast 
nær bebyggelse og befærdet område end ved en 
lille  mast i ubebygget område. Vi dimensionerer 
vore normale master med en sikkerhed på mate
rialer på 1,1 og på vindlast på 1,44. Det vil sige, at

tu.

der er omkring 1,5 gange sikkerhed mod, at 
masten bryder sammen, når den udsættes for 
den maximale vind, der forekommer herhjemme. 
Sikkerheden dækker normale variationer ved 
frem stillingen, montagen, rejsningen m.v., lige
som den dækker for en evt. lokal ekstraordinær 
kraftig vindlast.

I katalogerne fo r de forskellige antenne- og 
projektørmaster er normalt angivet det maximale 
antenne- eller projektør-vindfladeareal, master
ne er beregnet for. Ved valg af mastetype, må det 
derfor sikres, at det, man ønsker at montere i 
masten, ikke overstiger det angivne areal (lodret 
projektion), hvorved sikkerheden ellers nedsæt
tes væsentligt.

Det er klart, at såfremt masten skydes eller læg
ges ned i kraftig vind, kan et større antenneareal 
monteres. Man skal blot sikre sig. at dette sker.
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Stålfundam ent m J
Fundamentet.
Under forudsæ tning af normal god byggegrund 
behøver man ikke foretage nogen særlige jo rd 
bundsundersøgelser. Der skal selvfølgelig fore
tages undersøgelser, såfremt der er den mindste 
mistanke om dårlige jordbundsforhold, f.eks. 
hvis bygningerne i nærheden er ekstrafunderede 
eller funderet på nedrammede pæle, eller hvis 
grundvandet står højt. Er masteplaceringen fast
lagt og jordbunden iøvrigt i orden, kan funda
mentet udføres på flere måder.

Den billigste måde er nok et betonfundament 
med indstøbte bolte eller sektion. Ulemperne er, 
at den opgravede jord (2-4 m3) skal fjernes, at 
betonen skal transporteres ind, at der skal ventes

Betonfondam ent

på betonafbindingen, inden masten kan sættes 
på plads, og at »betonklumpen« er besværlig at 
fjerne ved en evt. nedtagning af masten.

Hvis man ønsker at skåne arealet mest muligt, 
og hvis man vil undgå ulemperne ved et beton
fundament, kan fundamentet udføres med et 
nedgravet stålfundament. Den opgravede jord 
efterfyldes, når stålfundamentet er samlet og pla
ceret i udgravningen. Med stålfundamentet i 
varm forzinket udførelse er holdbarheden i jord 
ganske god, ca. 20-30 år, samme »levetid« som 
masten har.

Er jordbunden dårlig, skal der foretages en 
særlig fundering. Spørg i så fald masteleveran- 
døren.
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Rejsning a f antennemast

Rejsning af masten.
Rejsningsmetoden afhænger af mastetypen, høj
den, placeringen og evt. tilkørselsforholdene.

Er masten stationær og kan der køres hen til 
fundamentet, er montage med en mindre kran 
det hurtigste og nemmeste.

Er masten en teleskopmast med vippestativ 
som tid ligere nævnt, kan montagen let foretages 
med håndkraft. Man skal blot sørge for, at der er 
plads i den retning, hvor masten skal ligge ned. 
Vippestativet kan iøvrigt også anvendes ved min
dre, stationære master.

Endelig kan masten rejses ved hjælp af tov 
eller wire, en mindre rejsebom (et stykke 4 x 4 ” 
tømmer) og et par rejsehængsler monterede på 
mastefod og fundament. Det kræver dog nogen 
plads, og ved lidt højere master må der et spil til 
hjælp, ligesom der må sørges for støttebarduner 
til siderne.

M astens holdbarhed.
En antennemast udføres normalt som en varm- 
forzinket stålgittermast enten med runde stæn
ger eller stænger af vinkelstål. Masten kan være 
trekantet eller kvadratisk.

Varmforzinkningen udføres ved. at den fær
dige og rensede stålkonstruktion dyppes i smel
tet zink, hvorved stålet dels går i forbindelse med 
og dels får en belægning af zink pa ca. 0,1 mm. 
Dette giver en levetid på 20-30 år. dog noget af
hæ ngigt af miljøet, hvori masten anbringes. En 
omhyggelig vedligeholdelse med 2-komponent 
maling, eller man vælger at nedtage masten for 
omgalvanisering, vil forlænge levetiden væsent
ligt.

LÆRERE-ELEKTRONIK
Vi søgeret par dygtige lærere til at føre vordende 
radioamatører op til Post- & Telegrafvæsenets 
alm indelige prøve (D-licens) fra efteråret. -  Un- 
dervisningstidspunkt kan aftales nærmere. -  
Timelon ca. kr. 100,-.

73 de OZ9ZU, Nils.

H-O-F
HOVEDSTADENS OPLYSNINGSFORBUND 

Købmagergade 26, 1150 København K. 
Tlf. (01) 11 88 33
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Udvidet teknisk prøve for radioamatører novbr. 1978
1. Tegn principdiagram  af en krystalstyret oscil
la tor med nøgleanordning og filter til afrunding  
af tegnene.

2. En FM-amatørsender er forbundet med et 50 
ohms koaksialkabel til antennen, som er tilpasset 
kablets impedans. Kabeldæmpningen er4dB , og 
der måles ved senderudgangen en spidsspæn
ding på 50 V ved hjælp af et diodevoltmeter. 
Hvor stor effekt tilføres antennen?

3. a) Tegn principdiagram  af en krystalstyret 
konverter til modtagning af 2 m amatørbåndet 
ved hjæ lp af en modtager, der kan afstemmes til 
området 3-30 MHz.

b) Hvilken del af nævnte afstemningsområde vil 
det være mest hensigtsmæssigt at indrette kon
verteren for?
Begrundelse angives, og krystalfrekvensen an
føres.

4. a) Vis forbindelserne til et oscilloskop uden 
kipgenerator til kontro l af en SSB-senders mo
dulation.

Hvorledes ser oscilloskopbilledet ud, når sende
ren moduleres med en sinusf ormet LF-spænding
09

b) det uønskede sidebånd er helt undertrykt 
og bærebølgen kun delvis undertrykt?

c) bærebølgen er helt undertrykt og det uøn
skede sidebånd kun delvis undertrykt?

d) såvel uønsket sidebånd som bærebølgen er 
helt undertrykt?

5. a) Angiv den omtrentlige længde af hvert ele
m ent i en 3 element yagiantenne for 2 m amatør
båndet samt omtrentlig afstand mellem elemen
terne.

b) Hvor stor forstæ rkning over en dipol giver 
antennen?

c) Hvad er den omtrentlige impedans af føde- 
elementet, hvis der anvendes en foldet dipol?

6. Angiv hvorledes frekvenssvinget afhænger af 
modulationssignalets frekvens ved en

a) FM-sender
b) PM-sender

Angiv endvidere hvorledes frekvenssvinget af
hænger af modulationssignalets amplitude ved 
en

c) FM-sender
d) PM-sender.

7. a) Vis hvorledes en såkaldt stub tilsluttes en 
TV-modtagers antenneindgang med henblik på 
dæmpning af forstyrrelser fra en 2m  amatørsen
der.
Forklar hvorfor der sker en dæmpning og beregn 
stubbens længde, når kablets forkortningsfaktor 
er 0,7.

b) Beskriv et antennefilter for tils lutn ing til TV- 
modtageren med henblik på dæmpning af fo r
styrre lser fra en amatørsender i HF-båndene.

8. a) Tegn principdiagram  af en HF-oscillator, 
som frekvensmoduleres ved hjælp af en kapaci- 
tetsdiode.

b) Forklar hvortør frekvenssvinget kan regu
leres ved æ ndring af jævnspændingen, som 
påtrykkes kapacitetsdioden.

9. Beskriv de situationer, hvor det til danske 
amatørkaldesignaler skal tilføjes

a) /A
b) /M
c) /M M
d) /P

Eksempel på besvarelse:

1. Se fig. 1. Der er vist en simpel FET-oscillator 
med nøgling i forsyningsspændingsledningen. 
Når nøglen nedtrykkes, vokser spændingen på 
transistoren exponentielt op. Det forudsættes, at 
oscillatoren går igang ved en lav værdi af forsy
ningsspændingen. Fra dette punkt vokser HF- 
udgangssignalet op sammen med DC-spændin- 
gen, d.v.s. forholdsvis langsomt, så klik undgås.

I-------- ° "o ------------  +
MR c uHH

^  FIG.1
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Større R og større C giver længere opvoksetid. 
Når nøglen slippes, udlader C sig gennem tran
sistoren. Transistoren vil i praksis optræde som 
en modstand Rt, som sammen med C giver en 
passende afladetidskonstant.

2. Ved senderudgangen måles spidsspænding 
over 50 ohm på 50 V. Spændingens effektivværdi 
er V2 gange mindre. Effekten er

(50/V2)2
P =

50 ohm
5Q2/2

50
50 = 25 W.

■ f “  I ¿d
{ / )  M l'  Vp = 50V

Denne effekt føres gennem kablet, hvorved den 
dæmpes 4 dB. Vi husker, at

10 dB dæmpning svarer til 10 gange,
6 dB dæmpning svarer til 4 gange, 

når vi regner med effekt, som her. Da 10 - 6 = 4 
dB, er det tilsvarende antal gange

10 gange
4 gange

= 2,5.

Udfra de nævnte omsætningstal, som er lette at 
huske, har vi altså fundet, hvor mange ganges 
dæ mpning (eller forstærkning), der svarer til 4 
dB. Antennen får altså tilfø rt

25 WPant 1 0  W.
2,5

3. a) Se fig. 3. Converteren består af et HF-trin, 
en balanceret diodemixer, en MF-buffer-forstær- 
ker og en krystaloscillator. HF-kredsene er af
stemt til 144-146 MHz.

b) Det er optim alt at anvende den højest mu
lige mellemfrekvens, hvilket i dette tilfæ lde vil 
sige 28-30 MHz, når 2 m-båndet skal dækkes 
fu ldtud. Herved får man bedst mulig dæmpning 
af spejlet, som ligger 2 gange mellemfrekvensen 
over eller under det ønskede bånd, afhængigt af 
om man vælger oscillatorfrekvensen over eller 
under signalet. Det er normalt at vælge oscilla
torfrekvensen lavest, idet krystalfrekvensen her
ved bliver lavest, og krystallets pris og frekvens
stabilitet gunstigst mulig. Oscillatorfrekvensen 
udregnes af

144 -fosc = 28 MHz, eller
146 -fosc = 30 MHz,

hvilket er det samme. Vi får fosc = 144 -8  = 116 
MHz. Krystallet kan ikke med denne høje fre
kvens være et grundtonekrystal, men det kan ud
mærket være et 5. eller 7. overtonekrystal, som 
kan arbejde i den viste opstilling.

4. a) Se fig. 4a. Det modulerende LF-signal føres 
til X-forstærkeren, medens antennesignalet fø
res til Y-forstærkeren, passende dæmpet, eller 
d irekte til Y-pladerne på katodestrålerøret, så
frem t disse er tilgæ ngelige (herved kan normalt 
fås større båndbredde med et b illig t skop).

b) Se fig. 4b. Der fås en lysende figur, der har 
rette sider ved lille modulationsgrad, og såfremt 
der ikke forekommer fasedrejning i forstærkerne 
og modulatoren.

+
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FIG-£b

SSB-signal med undertrykt sidebånd og delvis undertrykt 
bærebølge.

c) Med undertrykt bærebølge og rest-side- 
bånd bliver den resulterende modulationsfre
kvens den dobbelte af den tilførte LF, og det dob
belte af den i b). Fig. 4b bliver derfor »fordoblet«, 
idet Y-signalet nu får to toppe fo r hver LF-top. 
Resultatet bliver, som fig. 4c viser.

d) I dette tilfæ lde er der kun een frekvens til 
stede, og vi får et lysende bånd med helt konstant 
amplitude, som fig. 4d viser.

f ig  .¿c

SSB-signal med undertrykt bærebølge og delvis undertrykt 
sidebånd.

FIG. 5

3-elm  Yagi-antenne.

Direktoren er det korteste element, det er ca. 3% 
kortere end det fødede element, her ca. 0,91 m. 
Reflektoren regnes normalt 5% længere end det 
fødede element, her således 1,032 m. Afstanden 
mellem elementerne ligger omkring 0,25 bølge
længde, her altså ca. 0,5 m. Visse konstruktioner 
opererer med afstande ned til 1/8 bølge.

b) Forstærkningen kan være 5-7 dB over en 
dipol.

c) Tilstedeværelsen af reflektor og direktor 
virker nedsættende på fødeimpedansen. Benyt
tes en fo ldet dipol, som normalt vil udvise en fø- 
deimpedans på 200-300 ohm, bliver Yagiens 
impedans nedsat til omkring 50 ohm, således at 
den kan fødes med sædvanligt coaxkabel.

6. a) Ved en FM-sender er frekvenssvinget uaf
hæ ngigt af modulationssignalets frekvens.

b) Ved PM-senderen fås en diskanthævning, 
så frekvenssvinget bliver proportionalt med mo
dulationsfrekvensen.

c) og d) Frekvenssvinget skulle meget gerne 
være proportionalt med modulationssignalets 
amplitude i begge tilfæ lde. I hvert fald op til det 
punkt, hvor en evt. begrænser træder i funktion. 
Ellers er der tale om forvrængning af talesigna
let.

FIG. ¿d

Rent SSB-signal, enkelttone, he lt undertrykt bærebølge og 
sidebånd.

5. a) Det fødede element er en elektrisk halvbøl
ge lang, minus en forkortningsfaktor p.g.a.ende- 
punktseffekten, normalt regnes med 5%. Til 2 
meter båndet er

=  0,95 300
145

■ y2 = 0,983 m.

7. a) En åben kvartbølgestub består af en elek
trisk kvartbølge lang stump coaxkabel, tilkoblet 
antenneindgangen på TV-modtageren og åben i 
den anden ende. Den virker som kvartbølge- 
transform er på senderens frekvens, her 145 MHz. 
Den meget høje impedans i den åbne ende trans
formeres til en meget lav impedans ved antenne
indgangen og kortslutter således 2 m-signalet. 
På TV-signalets frekvens udviser stubben en 
eller anden reaktans, som er tilstrækkelig høj til 
ikke at dæmpe det ønskede signal væsentligt. En 
kvart bølge er i luft

L = 300
145

=  1A = 0,517 m,
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T ils lu tn ing a f stub til dæ mpning af 2 m amatørsignal.

og i kablet med forkortningsfaktor 0,7, er læng
den

0,517 . 0,7 = 0,362 m.
b) Foran TV-modtageren kan indskydes et høj
pasfilter til fjernelse af signaler fra en HF-sender, 
når denne ellers vil overstyre modtageren, fig. 7b. 
Filteret dimensioneres til at tillade den laveste 
TV-kanal, som skal modtages, at passere, mens 
alle lavere frekvenser skæres bort. Det er nu 
lettere sagt end g jo rt i praksis. Skal man sende på 
10 meter og modtage kanal 2, er et mere ud
spekuleret filte r nok nødvendigt.

H øjpasfilter til dæ m pning af signal fra HF-sender.

8. a) Se fig. 8a.

spænding, hvorfor frekvenssvinget også bliver 
mindre. Vi skal jo tage i betragtning, at der nor
malt er kompenseret for den statiske kapacitets- 
æ ndring ved denne sammenligning ved ændring 
af den variable kondensator over spolen.

9. a) /A  benyttes ved alternativ adresse, fx i 
sommerhuset,

b) /M  angiver mobil, d.v.s. i bilen eller på 
cykel,

c) /MM betyder maritim mobil, d.v.s. til søs, og
d) /P  angiver portabel - man er til fods.

Kommentarer:
Bedømt ud fra den tid, det har taget at kompo
nere ovenstående, må jeg bedømme dette sæt 
opgaver som lettere end gennemsnittet. Der er 
ingen indviklede regneoperationer, men man 
skal kunne huske visse data som omsætning af 
dB til gange effekt, udseendet af skopbilledet for 
forskellige modulationstilfæ lde samt omtrent
lige mål fo r Yagi-antenner. At man kan huske 
licensbestemmelserne, er vel egentlig kun rime
ligt. Øvrige besvarelser har mere karakter af for- 
ståelsesstof indenfor radioteknik, og der findes 
her mange andre gyldige besvarelser end de 
ovenfor givne.

aq.

H F-oscillator, frekvensm oduleret med kapacitetsdiode.

b) Fig. 8b viser sammenhængen mellem den 
DC-spærrespænding, der påtrykkes dioden, og 
diodens kapacitet. Frekvenssvinget pr. volt LF- 
spænding er størst ved lave DC-spændinger, da 
kurvens hældning er størst her. Bliver DC-spæn- 
dingen større, falder kurvens hældning, og vi 
opnår ikke så mange pF ændring pr. volt LF-

Stof til jun i OZ skal være redaktionerne  
ihænde senest den 19. maj for at dette 
nummer kan udkomme rettid igt;
-  og på grund af redaktionernes og tryk
keriets somm erferie SKAL stof til Juli OZ 
være fremme den 16. juni.

OZ6PN.
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Prisliste over Yaesu Musen
HF
FT 901 DM -180 W transceiver med alla fin e s s e r..............................................  11.585,00
Løst AM filte r .............................................................................................................. 298,00
Løst CW filte r .............................................................................................................  298,00
FV 901 DM - ekstra VFO med scanner .................................................................  3.124,00
FC 901 - antenne matcher for bedre S W R ........................................................... 1.485,00
FTV 901 R 2 meter transverter for FT 901 D M .....................................................  3.385,00
70 cm enhed til at sætte i FTV 901 R ....................................................................  2.295,00
YO 901 Monitor for FT 901 D M ................................................................................  3.060,00
Band scope for indbygning i YO 901 ....................................................................  600,00
SP 901 P Phone patch med h ø jtta le r....................................................................  547,00
SP 901 ekstra højttaler for FT 901 .......................................................................... 275,00

FT 101 ZD 180 W transceiver, ny model ...............................................................  7.495,00
DC-DC converter for FT 101 Z D ..............................................................................  450,00
CW filte r for FT 101 ZD .............................................................................................  298,00
Blæser for FT 101 Z D ................................................................................................  150,00

FT 7 mobil transceiver 10-80 meter 20 W ............................................................  4.185,00
FT 7 B mobil transceiver 10-80 meter 100 W ......................................................  5.100,00
YC 7B D igital-udlæ sning for FT 7B ........................................................................ 780,00

FRG 7 - Modtager til alle frekvenser mellem 0,5-30 MHz ................................  2.445,00
FRG 7000 - samme som FRG 7, men med digital udlæsning og UR ..............  4.400,00

FL 2100 B - 1200 W PA-trin fra 10-80 m e te r......................................................... 4.485,00

VHF 2 meter.
FT 202 R. 6 kanal hånd app. 1 W, 3 kanaler er m on te re t..................................  1.485,00
NC 1 Lader for FT 202 R ...........................................................................................  225,00
PA 1 strøm forsyning for FT 202 ..............................................................................  225,00
YM 24 Monofon fo r FT 202 ....................................................................................... 210,00
Løse krysta lle r fo r FT 202 ........................................................................................ 50,00
FT 227 R. 400 kanaler transceiver med d ig ita l udlæsning, memory ..............  2.985,00
FT 227 RA, samme men med scanner og 4 memory ......................................... 3.385,00
CPU 2500 400 kanaler, scanner, 4 memory, tas ta tu rm ikro fon ......................... 4.380,00
FT 225 RD VFO-styret FM - SSB - CW base, digitaludlæsning ........................ 6.985,00
Memory enhed for FT 225 R D .................................................................................  1.200,00

TILBEHØR:
YC 500 J. Frekvenstæ ller 500 MHz, 220-12 V .....................................................  2.320,00
YP 150 Dummy watt-m eter op til 150 W 200 MHz ...............................................  775,00
YH 55 hovedtelefon for alle stationer ..................................................................  110,00
FF 501 DX TVI filte r til HF 1200 W ...........................................................................  258,00
QTR 24 verdens-ur .................................................................................................... 210,00

Dette er kun noget af Yaesu Musen s store amatør-program. Se det hele i det nye katalog, 
som lige er kommet eller på vore udstillinger.
Vi holder udstilling i EDR Københavns afd., Theklavej 26, den 26.-27. maj samt 30. maj på 
Stadion-cafeteriet i Rodby.
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The Radio Am ateur’s Handbook 1979,
udgivet af ARRL. Ahrent Flensborgs Boghandel, 
Ringsted (OZ1D). Pris Dkr. 97,50.

Først lid t om det nye format, som kendes fra 
QST, Ham Radio, DARC’s cq DL og et stort antal 
andre tidsskrifter, kort sagt internationalt tids
skrift-form at. Samme bredde og 2 cm lavere end 
A4. Det større format tillader brug af større sats 
og større diagramsymboler, hvilket er en beha
gelighed, især når man har passeret brillealderen 
forlængst.

Dernæst om indholdet. Det er ikke kun format 
og udseende, der er ændret. De fleste af kapit
lerne er samtidig skrevet om, så de bedre gen
spejler nutidens teknik. Et helt nyt afsnit om
handler »Narrow-Band Voice Modulation«, en 
helt ny måde at spare båndbredde på ved radio
telefoni, uden at man sætter noget til i forståelig
heden. Dette emne har vi ikke bragt noget om 
endnu her i OZ, men det kommer forhåbentlig 
snart.

ARRL’s Handbook spænder meget vidt i emne
valg og bearbejdelse af de mange forskelligar
tede udtryk, vores hobby kan antage. I det helt 
elementære begynderstof forrest i bogen kan 
også den erfarne tekniker finde hjælpemidler 
som form ler og nomogrammer, som kan lette 
livet, f.eks. i forbindelse med filterberegninger. 
Det mest interessante fo r de mere erfarne amatø
rer er nok bogens konstruktioner. Senderafsnit
tet domineres faktisk af halvlederne, men en en
kelt rørsender er der dog blevet plads til, samt 
naturligvis de obligate high-power PA-trin til HF. 
VHF og UHF domineres stadig af rørene på sen
dersiden, medens modtagerafsnittene kun viser 
nogle enkelte eksempler på anvendelse af rør. -  
En simpel modtager fo r begynderen er idag en 
DC-receiver, hvilket ikke betyder en modtager for 
jævnspændingssignaler, men står for Direct 
Conversion, d.v.s. en super med mellemfrekvens 
nul Hz. Men iøvrigt er modtagerne slet ikke så 
enkle endda, snarera afspejles særdeles avence- 
ret teknik især med henblik på at opnå størst 
undertrykkelse af uønskede signaler, velnok en 
modtagers vigtigste egenskab på dagens over
fyldte bånd.

FM- og repeaterfolkene får et meget stort kapi
tel, og så er der som nævnt både teori og praktisk 
konstruktion af grej til NBVM, smalbånds-fone. 
RFI (interferens), testudstyr og hvad jeg vil kalde 
Væ rkstedsteknik er godt behandlet, og til sidst

226
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kommer udbredelsesforhold, transmissionsli
njer og antenner. Noget har jeg nok glemt at 
omtale, men bagest i bogen er et udmærket stik
ordsregister, som kan vise vej til de emner, man 
søger.

Som sædvanlig kan jeg kun give bogen min 
bedste anbefaling. Det er uden tvivl amatørens 
»bedste køb« indenfor radiolitteraturen - det er 
faktisk u tro lig t, hvad man her får for under 100 kr.

aq

Radio Frequency Interference.
Udgivet af ARRL, tilsendt fra Ahrent Flensborgs 
Boghandel, Ringsted (OZ1D). Pris Dkr. 34,50.

Heftet, der er på 64 sider i det nye QST-format 
(internationalt magasin-standard), 275x207 mm, 
har undertitlen How to identify and cure it - in 
your transm itter - in TV, hi-fi/stereo, radio - in CB 
radios. -  Som enhver nu vil have gættet, er 
teksten på engelsk, men selv med et minimalt 
kendskab til dette sprog, skulle man kunne få 
godt udbytte af læsningen, bl.a. på grund af de 
mange udmærkede illustrationer.

Indrømmet -  afsnittene om de specielle USA- 
forhold  har vi ikke så megen brug for. Men trods 
alt er BCI og TVI ret ens både her og hisset, og 
selvom du nok kan spare dig at skrive til Senatet i 
Washington og må henvende dig til EDR i stedet 
fo r evt. at få hjælp, ja så er den tekniske ende af 
sagen meget ens.

Filtre og afskærmning til sendere og modta
gere skal skæres til lidt andre frekvenser, men 
principperne er de samme. Så hvis du har et pro
blem med forstyrrelser, kan du måske finde løs
ningen, eller en ide til at komme videre mod løs
ningen, i dette hefte. aq

Bogkatalog.
Der findes et væld af bøger om radio og elektro
nik, hvoraf de engelsksprogede er de mest kend
te. Der er dog en hel del udmærkede bøger på 
tysk. Der er i OZ bragt anmeldelser af nogle få 
udvalgte, da det vil være uoverkommeligt at 
anmelde dem alle.

Det ny katalog fra Franzis Verlag vil være en 
god hjælp fo r den interesserede læser, da det 
med sine over 120 title r giver et godt indblik i 
udvalgets størrelse og omfang. Kataloget er et 
handy lille hefte på 20 sider og kan fås vederlags
fr it hos Ahrent Flensborg.

OZ6GH.
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D R A K E  IT - 7

1,5-30 MHz kontinuert modtager 10-160 m sender med plads for 
8X0,5 MHz ekstra, k o r t s a g t :  h f - t r a n s c e i v e r  d e - lu x e i

Så er det igen lykkedes for DRAKE. TR-7 er den første transceiver med 48 MHz mf for amatørbrug. Den 
nye teknik betyder en stor forbedring af spejldæmpning -  og nu direkte kontinuert modtagerdækning af 
hele området 1,5-30 MHz. Solid State sender med 250 watt PEP.
Masser af ekstra tilbehor såsom AM-, RTTY- og CW-filtre, noiseblanker, blæser, mobilbeslag, romote 
VFO og højttaler, programkort for senderdækning af ekstra områder m.m.
DRAKE har altid været tidløse -  med TR-7 er 1980’ernes transceiver en realitet.

Priser incl. moms:
TR-7/DR-7 kom plet med digitaludlæ sning og kontinuert dæ kn ing ............................. ..............  11.450,00
PS-7 strøm forsyning for 220 V A C ...................................................................................... .............. 1.575,00
Endvidere Remote VFO, Speaker, Antennematcher, PA-trin, Wattmeter m.m.m. i samme design.

Rekvirer venligst brochuren over system TR-7 med komplet prisliste - Se og prov TR-7 hos NORAD!
TR-7 system et på lager til omgående levering.

DRAKE TR-7 -  80'ernes transceiversystem , frem tidssikret med mulighed for evt. nye amatørbånd!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i
Vy 73, OZ4SX, Svend

-  NORAD -------- 08-96 01 881 1  ^  1 l r l  ^  9800 H jørring
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r TEKNISK BREVKASSE i
Fæ llesantenne til TV og FM.
Dr. TR.
Når der på væggen hænger en pænt indrammet 
sendetilladelse, og kælderen flyder med alle for
mer fo r elektroniske dimser, forventer den øvrige 
fam ilie at OM kan ordne alle elektroniske pro
blemer i huset.

Problemer er, at familien (OM in c i)  er fjern- 
synomaner, og fo ra t dække det behov og under
holdn ing iovrig t er der installeret et antennean
læg med kanal 5 og 9 samt UHF og FM. De fire 
antenner koges sammen i en Tretem antennefor
stæ rker (den hedder vist Triax idag, men det var 
OZ3TM, der begyndte at lave dem). Signalerne 
går fra antennen på et 75 ohm kabel til en 
power- og fordelingsenhed med to 75 ohm ud
gange. Den ene udgang anvendes direkte til det 
store CTV-husalter. Den anden udgang skal for
deles mellem 2 værelser til de harmoniske _ et 
stik i hvert værelse til TV og/e ller FM, videre til 
TV-stik i al-rum og derfra til FM-radioen og til- 
sidst som the raisin in the hotdogend et stik i 
kælderen til OM's 5 " S/H-TV. _ Desuden er der 
planer om at køre baglæns i systemet med tele
tekst og RTTY nyheder via en VDU (Video Display 
Unit).

Hvordan laver man et kabel med alle disse 
udtag uden at få ret meget dæmpning og uden at 
få skygger på TV-billedet. Afstanden fra den 
første fordeler til sidste udtag er ca. 20 meter med 
diverse udtag nogenlunde jæ vnt fordelt. _ Pro- 
plem et har ikke meget med amatørradio at gøre, 
men du må kalde mig gårdejer Mikkelsen om ikke 
mange radioamatører har gået og leget med 
noget lignende.

Vy 73, redaktionskatten.

Det største arbejde ligger nok i at trække alle de 
coax-kabler rundt! Det sværeste er at få et udtag 
etableret, som er uden dæmpning og uden re
fleksion. Du kan faktisk ikke få både i pose og i 
sæk, lige meget hvordan du bærer dig ad -  med 
mindre du vil ofre en forstærker ved hvert udtag, 
og det vil du sikkert ikke. Det skulle heller ikke 
være nødvendigt.

Flere fabrikanter af fællesantenneanlæg (alle?) 
brugeren retningskoblersom udtag ved hvertaf- 
greningssted og afslutter til sidst kablet med en 
modstand lig den karakteristiske impedans. Man 
er nødt til at tolerere en vis dæmpning ved udta
gene, men dette kompenseres med den forstær
ker, der driver coax-kablet. Man kan godt lave et 
resistivt udtag, d.v.s. en spændingsdeler, se fig.
2. Jo større dæmpning, der kan tolereres, jo

TX > -v- K < f-
/  \

A
RX

Fig. 1A.
Retningskobier. Den effekt, der sendes ind ved TX, kommer ud 
ved RX, reduceret med det antal dB. koblingsfaktoren angiver. 
Effekt, der kom m er baglæns ind, reduceres yderligere med det 
antal dB, d irektiv iteten angiver.

Fig 1B.
P rin t 1:1, re tn ingskobier A, max. kob ling ved ca. 500 MHz.
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Fig. 1C.
P rin t 1:1, re tn ingskobler B, max. kob ling ved ca. 300 MHz. 
Begge: Dobbeltsidet glasepoxy 1.6 mm, bagsiden er stelplan.

mindre refleksion får man. Med 20 dB dæmpning 
forstyrrer man kablets impedans så lidt, at det 
svarer til at indføre et standbølgeforhold på 1,1, 
som igen betyder, at det der reflekteres til det 
foregående udtag er dæmpet 26 dB i forhold til 
det, der løber fremad. Med mange udtag, måske 
uheld igt fordelt, får man hurtigt for store forstyr
relser af kablets impedans, så de resistive udtag 
er nok kun anvendelige i ret små anlæg.

Med en retningskobler får man ogsåen dæmp
ning af signalerne, men de reflekterede signaler 
(som giver skyggerne på TV-billedet), får en 
ekstra dæmpning, som afhænger af koblerens 
direktivitet. Retningskobleren virker i det ideelle 
tilfæ lde på den måde, at den deler den fremad
skridende effekt i 2 dele, med f.eks. en tiendedel 
eller en hundrededel til udtaget, resten sendes 
videre, og kablets impedans forstyrres ikke, d.v.s. 
refleksionen til foregående udtag er nul.

> T

Fig. 2.
Antenne, forstæ rker og fordelingskabel, afsluttet med sin ka
rakteristiske impedans, ved TV 75 ohm. Der er vist tre resistive 
udtag.

>

• m m
RX1 Rxi C*-}

Fig 3.
Her er udtagene ud fo rt med retningskoblere som fig. 1.

Den på fig. 1 viste retningskobler er udlagt på 
printplade (1,6 mm glas-epoxy), hvilket giver det 
absolut lettest reproducerbare resultat. Printpla
den er med dobbelt kobberbelægning, hvor bag
siden ikke ætses, den tjener som jordplan. -  
Sådan en retningskobler er frekvensafhængig. 
Kraftigst kobling får man hvor den effektive 
længde er en kvart elektrisk bølgelængde, her
under (i frekvens) falder koblingen og ender med 
at aftage med 6 dB pr. oktav. Dette er ved anven
delser som denne mere en fordel end en bagdel, 
idet den stigende kobling (faldende signal
dæmpning) til en vis grad kompenserer for de 
stigende tab i kablerne og faldende forstærkning 
iøvrigt i systemet.

Men hvis du ønskerat køre baglæns i systemet, 
d.v.s. sende fra kablets fjerne ende mod indgan
gen med antenne-fordelerforstærkeren, så dur 
retningskobleren naturligvis ikke, for den vil jo 
netop dæmpe signaler, der kommer den gale vej, 
ekstra. -  Her vil det nu nok være bedst under alle
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Fig. 4.
Malte data fo r den lille  re tn ingskobler (A) i 50 ohms system med 
balancem odstand R 100 ohm paralle l med 470 ohm.

omstæ ndigheder at lægge et særligt kabel frem 
til hovedfordelingsstedet og så mixe sig ind på 
systemet der, så fordelingen kan ske på normal 
måde.

Der er vist print-layout i størrelse 1:1 for to 
retningskoblere, A med max. kobling omkring 
500 MHz (ca. 15 dB). Kobler B er dobbelt så lang 
(ca.), og foretrækkes, hvor kun VHF skal behand
les. Koblerne er beregnet for 50 ohm, men den 
smule forskel i bredden af printlederne er næppe 
værd at ændre på til 75 ohm. -  Den afslutnings
modstand, jeg fandt bedst til 50 ohm for den lille 
kobler var 100 ohm i parallel med 470 ohm, det 
ideelle havde været 50 ohm rent. Der kan bruges 
alm. 1/8 W modstande (CR 25, også benævnt 1/3 
W) -  man kan prøve sig frem til hvilken mod
standsværdi, der giver størst dæmpning af re
flekteret signal. Det lille print monteres bedst i en 
lille  skærmbox, men kablerne kan udmærket lod
des direkte til printet. Husk, at stel er printets 
bagside!

2 m eter PA-trin.
Dr. OM OZ7AQ; Jeg har i en tilstand af åndsfra
værelse lavet et 2 m PA-trin uden at spekulere 
sæ rlig t over styreeffekten. Efter at det er færdigt 
og arbejder tilfredsstillende, opdager jeg, at jeg 
har a lt fo r megen styring, nemlig 9-10 W, og at 
jeg  kun skal bruge ca. 3 W. Jeg har kigget på de 
forskellige muligheder, som jeg kan finde på, 
men jeg synes ikke at de vil være helt tilfredsstiI-
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lende. I stedet fo r at beskrive disse muligheder 
v il jeg  bede om et forslag, gerne noget der ikke 
fy lder alverden.

Samtidig beder jeg dig oplyse om, jeg kan køre 
et 6/40 ret hårdt uden blæserkøling, altså kun 
med luftpassage rundt om røret.

Det ville være rart at kunne variere effekten ud 
noget - har du et forslag? A lt det andet synes at 
være løst fint, så en lille  elegant løsning på de 
sidste problem er ville være velkommen.

Du skriver intet om, hvad din styresender består 
af, så jeg er dermed afskåret fra at komme med 
forslag om indgreb i den. Du giver heller ikke 
mange oplysninger om PA-trinets opbygning, så 
heller ikke her er det muligt at komme med noget 
konkret. Tilbage er så kun at betragte de to 
enheder som »black boxes«, og dermed er ene
ste mulighed at bygge et lille dæmpeled, der kan 
reducere styreeffekten fra 10 W til ca. 3 W. -  
Vælger vi en dæmpning på 5 dB, svarer dette til
3,2 W ud ved 10 W ind. Et symmetrisk T-led til 5 
dB har værdier på modstandene, som kan findes 
af en tabel, når vi regner med 50 ohm impedans, 
se fig. 1.

ATTEWU».TOfc 5 d B  

RI R3

Dæmpeledet opbygges bedst i en lille metal- 
box med to coax-stik. Modstandene skal være 
kul, enten masse-eller filmmodstande, ikke tråd- 
viklet. Metalfilm og flere andre mere eksotiske 
typer vil også være fortræ ffelige, men kul er b il
ligst. Philips 1 W-typen er godt nok spiraliseret, 
men selvinduktionen er trods alt lav nok til, at vi 
kan få et udmærket dæmpeled med dem. Da der 
skal afsættes mere end 1 W pr. modstand, må 
flere med større værdi parallelforbindes, men 
herved bliver det også langt lettere at få næsten 
helt korrekte værdier frem ved hjælp af alminde
lige standardværdier.

I dæmpeleddet skal afsættes 10 - 3,2 = 6,8 W, 
men denne effekt fordeler sig ikke ens mellem T- 
leddets tre modstande. Det er im idlertid ret let at 
regne sig igennem vha Ohms lov. Filosofien er
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Tabel fra Reference Data for Radio Engineers 
(ITT).-Sym m etrisk T-led attenuator, Zo = 50 ohm 
dB 1 2  3 4
R1 =  R3, ohm 2,88 5,73 8,55 11,31 
R2 , ohm 433 215,2 141,9 104,8

følgende: Senderen ser ind i 50 ohm og skal 
derfor ved 10 W aflevere en strøm

som gennemløber Ri = 14 ohm, hvilket giver en 
afsat effekt i denne på Pi =  i2 • 14 = 0,20 ■ 14 = 2,80 

• 14 = 0,20 • 14 = 2,80 W.
Spændingsfaldet over Ri er 0,45 -14 = 6,30 V, 

hvorved der bliver 22,4 - 6,3 = 16,1 V over 
R2 . Herefter kan vi finde effekten i R2 til 3,14 W. 
Vi har nu brugt 2,8 + 3,14 = 5,94 W af de 10 W, der 
er altså ca. 4 W tilbage, hvoraf vi ønsker de 3 W 
afsat i PA-indgangen. Den sidste watt må derfor 
afsættes i R3 . Bruger vi 4 stk. 56 ohm i parallel 
som Ri, skal hver af disse klare 0,7 W. Det er lidt 
barskt fo r en 1-watter, så brug hellere en 2 W- 
type. R2 =  82,2 ohm giver ikke nogen standard
værdi med 5 eller 6 ens modstande i parallel. -  
man må så enten bruge 7 stk. 560 ohm eller et 
m indre antal med forskellige værdier i parallel, så 
man kommer ud med ca. 82 ohm. Den endelige 
værdi er ikke særlig kritisk for hverken dæmp
ning eller tilpasning til kilde og belastning. Ende
lig er R3 = Ri, her kan også bruges4 stk. 56ohm i 
parallel. Af praktiske grunde anbefales at bruge 
samme type begge steder, så dæmpeledet bliver 
symmetrisk og risikoen for afbrænding af R3 ved 
ombytning af ind- og udgang elimineres.

Jeg antager, at d it PA-rør er af typen QQE06/40 
om hvilket fabrikanten oplyser i databogen: Ved 
frekvenser over 150 MHz kan det være nødven
digt at rette en svag luftstrøm mod glaskolben og 
anodegennemføringerne, men kølingen sker el
lers normalt alene ved stråling til omgivelserne.

Først er der spørgsmålet om, hvad det vil sige 
at køre røret »ret hårdt«, databogen giver to sæt 
specifikationer, CCS (Continuous Commercial 
Service) og ICAS (Intermittent Commercial and 
Amateur Service). At køre ret hårdt vil jeg mene er 
at gå til og måske overskride ICAS-data noget. 
Det er klart, at rørets levetid vil lide noget herved, 
men fare fo r pludselig katastrofe og dermed QRT 
ndtræffer først ved ret grov belastning. Nogle 

rortyper tåler at afgive både to og tre gange CCS- 
outputtet uden problemer i den kyndige amatørs

DZ MAJ 1979

5 6 7 8 9 10
14,01 16,61 19,12 21,53 23,81 25,97
82,2 66,9 55,8 47,31 40,59 35,14

hænder, men hvad dette rør siger til sådan en 
behandling har jeg ingen erfaringer med. Men 
det kan jo give et output på omkring 100 W på 2 m 
iflg. databogen, og deterve l tils træ kke lig t?-O m  
blæserkøling kan siges, at dette kan kun gavne. 
Selv bare »omrøring« af luften i kassen vil hjæl
pe, idet varmen herved kommer ud i kassens 
sider og bort ved stråling til omgivelserne, og 
»hot spots« på rørets kolbe modvirkes.

Det er ikke let at variere effekten fra et PA-trin 
på simpel måde. Drejer man ned for styringen, 
fa lder outputtet ganske vist, men sandsynligvis 
stiger anodetabet samtidigt, hvorved røret sag
tens kan blive overbelastet. Men du har en let og 
effektiv metode i at køre med eller uden PA-trin, 
det giver en effektforskel på 10 dB svarende til 
IV2 S-grader, og mindre ændringer har ingen 
mening, da virkningen hos QSO-modparten så 
bliver næsten umærkelig. Til lokale QSO’er kan 
du yderligere køre gennem 5 dB dæmpeledet, 
det svarer meget nær til 1 S-grad. -  Til slut den 
bemærkning, at sådan et dæmpeled mellem to 
»black boxes« har en behageligt beroligende 
indflydelse på tendenser til ustabilitet af forskel
lig art, så de få »spildte« watter kan udmærket 
være givet godt ud.

aq.

YAESU MUSEN klubben.
Alle amatører er selvfølgelig interesseret i, at sta
tionen er up-to-date og har de sidste finesser. 
Det kan im idlertid være svært at holde sig orien
teret om udviklingen. Et mæ rke-YAESU MUSEN
-  har nu prøvet at råde bod herpå. Fabrikatets 
danske generalagent, Betafon, Istedgade 79, 
1650 København V, har oprettet en service i form 
af en klub fo r ejere af denne type stationer, og 
gennem udsendelse af informationsmateriale 
holdes medlemmerne orienteret om m odifikatio
ner, æ ndringer etc. Medlemsskabet er gratis.

trebeh.
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BSP 3030 
30 MHz FM ERHVERVSRADIO

*  Der er penge at spare på 
kørselsøkonomien.

*  Ingen ventetid på X-tal, 
digital-syntese.

*  Systemer op til 100 vog-

★ Erhvervsradio til priser, 
hvor alle kan være med.

Ring og få et tilbud, eller få tilsendt nærmere oplysninger. 
Priser fra: 2.890,00 excl. moms.

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

fKEIM W O O D

Data:
144 0—145 995.
400 kanaler, 25 W outpu t (10 W 1 W). 
Følsomhed: Bedre end 0,4 [xV v/ 20 
dB.
Memory fo r 1 kanal.
Reverse +  600-600.
Toneopkald 1750 Hz.
T ils lu tn ing  fo r m icrocom puter RM76.

Data: RM76
Frekv. vises d ig ita lt på RM76 
+/-s- 600 Hz - S implex - Memory. 
6 memory kanaler, der kan scannes 
fo r optaget e ller fri kanal.
På 145,500 kan ou tpu t varieres. 
M emory selvom power-omsk. er afbr. 
Scan - up-dow n (5 kHz).
Pris: TR 7625 ........................ 3.495,00
RM76 ......................................  875,00
In troduktionspris : RM76 +  TR 7625

m o m s .........  4.195,00
(am atørvenlig pris).

MOBIL - HJEMME 
TR 7625 25 watt

WERNER RADIO - 5450 OTTERUP - TLF. (09) 82 33 33
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Redaktion: OZ9QQ, Kjeld Petersen, 
Solvej 2, Guderup, 6430 Nordborg. HBinformation

Det tog sin tid ...
men så blev det også, som det skulle være. EDB- 
registrerlngen er nu gennemført, og det resulte
rede I 6.048 girokort, hvoraf der var større eller 
mindre fejl på 61 stk. eller ca. 1%.

Det vil bemærkes, at der nu er indført et 10- 
cifret medlemsnummer. Dette har vist sig nød
vendigt, fordi girokontorets system kræver 10 
cifre - det nægter at fordøje medlemsnumre som 
f.eks. 16019-OZ1ESB. Desuden giver et 10-cifret 
nummer den fordel, at der kan laves modulus-11 
check, altså en sikring mod fejlregistreringer. 
Dette betyder dog ikke noget i praksis for det 
enkelte medlem, når bare man kan oplyse sit 
gode gamle nummer.

Jeg beklager iøvrigt meget, at der stod »beta
les senest den 15. april« - der skulle egentlig have 
stået den 1. maj, men det »smuttede« altså.

Det næste der sker bliver, at afdelingerne kan 
få en liste over EDR-medlemmer i deres med
lemsområde. Der arbejdes i øjeblikket med pro
grammeringen, og når systemet er klart, kommer 
der nærmere orientering her i OZ.

OZ1OQ.
Valg 1979.
Indlagt i dette nummer af OZ finder du stemme
sedlen fo r valg af formand, HB-medlemmer i 
nogle kredse samt repræsentantskabsmedlem
mer.

Hvor du må sætte d it kryds, og hvor mange, 
fremgår af stemmesedlen.

BEMÆRK AT STEMMESEDLEN SKAL VÆRE 
STEMMEUDVALGET I HÆNDE INDEN DEN 1. 
JUNI 1979.
Forslag til formand:

1690 OZ3SH, Svend Hansen, Hvidovre.
7434 OZ1AT, Anders H. Andersen, Hirtshals.

Kreds 1:
Forslag til HB-medlem:

1690 OZ3SH, Svend Hansen, Hvidovre.
7500 OZ9JB, Jørgen Badstue, Brøndby Strand.

Forslag til repræsentantskabsmedlemmer:
1690 OZ3SH, Svend Hansen, Hvidovre.
2488 OZ6I, Knud Hansen, København S.
2957 OZ6PK, Paul Friberg Knudsen, Hvidovre.
4545 OZ5RO, Oven Blavnsfeldt, Charlottenl.
7500 OZ9JB, Jørgen Badstue, Brøndby Strand.
7630 OZ5MD, Marius Djurtoft, Hvidovre.
7784 OZ5IH, Ivan Wahlgren, Herlev.
8153 OZ3QP, Finn Plougager, Herlev.

8888 OZ1CID, Hanne Nielsen, Hvidovre.
9084 OZ9BD, Bjarne Jensen, København S. 

12624 OZ2WK, Kurt W. Hansen, Skovlunde. 
13354 OZ1VP, Flemming Rosfeldt, Lyngby. 
14202 OZ5XN, Allan Nelsson, København V. 
14570 OZ1BAH, Jørn Kristensen, Glostrup. 
Kreds 2. Nordsjælland.
Intet HB-valg.
Forslag til repræsentantskabsmedlemmer:
8447 OZ8OP, Ole Lutzhøft, Helsingør.
9069 OZ8ZE, Ib Lundblad, Snekkersten.

14468 OZ1CKB, Steen Brenøe-Hansen, Hillerød. 
16697 OZ1CRY, Ellen-Sofie Pind, Græsted. 
17034 OZ1MX, Mogens K. Stender, Hillerød. 
17055 OZ9QY, Gerhard B. Nielsen, Stenløse. 
Kreds 3. Bornholm.
Forslag til HB-medlemmer:
8136 OZ8TV, Frede Larsen, Rønne.

Forslag til repræsentantskabsmedlemmer:
6492 OZ4EM, Niels Dahlbæk Nielsen, Rønne. 

15069 OZ1CSI, Eigel Hansen, Åkirkeby.
Kreds 4. Sjælland m. m.
Intet HB-valg.
Forslag til repræsentantskabsmedlemmer:
2436 OZ3PO, Poul Schnack-Nielsen, Roskilde. 
5669 OZ7LX, Egon Halskov, Ringsted.
5856 OZ5DX, Hans Pyndt, Sakskøbing.

12851 OZ8NZ, Ole Bent Nielsen, Tappernøje. 
13196 OZ3WD, Jens Nielsen, Tappernøje.
16593 OZ1ESV, Harry Pedersen, Borre, Møn. 
Kreds 5. Fyn.
Intet forslag til HB-medlem.
Forslag til repræsentantskabsmedlemmer:

138 OZ1W, Peder Wørmer, Odense.
13399 OZ1ABK, Martin Callesen, Assens.
13589 OZ7IV, H. Lillevang, Bellinge.
13632 OZ1AMB, Fin Hetebrugge, Odense.
15482 OZ1DAF, Ivan Jensen, Nr. Aaby.
Kreds 6. Sønderjylland.
Intet HB-valg.
Forslag til repræsentantskabsmedlemmer:
7623 OZ3DL, Hans P. Lorenzen, Åbenrå.
7634 OZ8JV, Jens Rossen, Åbenrå.

10704 OZ6UH, Bent Harboe Jensen, Nordborg. 
13855 OZ1ALI, Uffe Madsen, Haderslev.
14315 OZ1DZY, Børge I. Andersen, Tinglev. 
14756 OZ1CLI, Hans Melchertsen, Åbenrå. 
Kreds 7. Vestjylland.
Forslag til HB-medlem:
9512 OZ1OQ, John Meyer, Esbjerg.
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Forslag til repræsentantskabsmedlemmer:
6582 OZ6SB, Sven B. Hansen, Varde.
7155 OZ6KV, Keld Kirkeby, Herning.
7445 OZ1LN, H. P. Kjærbro, Esbjerg.
9645 OZ7UD, K. H. Holm, Esbjerg.

11033 OZ2ZJ, Børge Jacobsen, Esbjerg.
13181 OZ4RW, Erik R. Hansen, Varde.
14821 OZ2DJ, Ole Damsgaard, Ikast.
15968 OZ1DGJ, Jørn Ullergaard, Struer.
16061 OZ1EEE, Erling Simonsen, Thisted. 
16508 OZ1DLY, Erik Nissen, Herning.
16690 OZ1EVO, Leif Christensen, Holstebro. 
Kreds 8. Østjylland.
Intet HB-valg.
Forslag til repræsentantskabsmedlemmer:
3886 OZ3BS, Knud Mogensen, Fredericia. 
3900 OZ3VB, Viggo Berland, Horsens.
5496 OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Højbjerg. 
5829 OZ4GS, Svend Sigersted, Horsens.
7661 OZ1DHQ, PerW ellin, Fredericia.
7852 OZ7OG, Ole Godsk, Klakring.

12333 OZ6CY, Mølgaard Nielsen, Silkeborg. 
12772 OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Silkeborg. 
14025 OZ1BJT, P. H. Lund, Vejle.
Kreds 9. Nordjylland.
Forslag til HB-medlem:
7434 OZ1AT, Anders H. Andersen, Hirtshals. 

Forslag til repræsentantskabsmedlemmer:
6211 OZ9JE, Peder Jeppesen, Hjørring.
7264 OZ7SG, Erik Sandberg, Terndrup.

11308 OZ5ZC, Hans Christensen, Skagen. 
12219 OZ2KS, Johannes Sørensen, Ålborg. 
12662 OZ2VE, Erik Biehl, Ålborg.
12789 OZ9NT, Bjarne Andersen, Frederikshavn.
R eferat fra  HB mødet i Nyborg den 24. marts 1979.
Deltagere: A lle HB medlemmer, HR, OZ5DX og Grethe. 

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste HB mode.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretninger.

a. Forretningsudvalget.
b. Sekretariatet beretter.
c. Regnskab.
d. Brev fra OZ1AT til OZ1W.
e. Horsens afdelingen.
f. EDB.
g. Diverse breve fra medlemmer.
h. VTS.
i. OZ 50 år.
j. Formanden beretter, 
k. Valg - 1979.
I. Fotokopimaskine, 
m. NARU og WARC 79.

4. Sager til behandling.
a. Antennesagen.
b. Nordthy-M ors afdelingens vedtægter.
c. Brev fra Vallensbæk.
d. Vedr. amatørlicens.
e. Handicapudvalget.
f. Region 1 News.
g. Lolland afdelingens vedtægter.

h. Diverse breve fra HB medlemmer.
i. T ilde ling af æresnål.
j. Hornsyld afdelingens vedtægter, 
k. VTS.

5. Fremtidens virksomhed.
6 . Eventuelt.
, Ad. 1.: Der var fra OZ1W kommet indsigelser imod referat fra 

sidste HB mode. Enst. HB godkender referatet uden rettelser.
Ad. 2.: Dagsorden godkendt med tilføjelserne 3m, 4j og 4k.
Ad. 3a.: Brev fra amatør på Fyn med klage over formanden 

afvist. -  OZ5RO har rykket i Planstyrelsen og P&T for møde 
uden resultat. -  Ønske fra Lollandsafdelingen om at EDR laver 
et mærke fo r landsforeningen i stil med mærket fra Køben- 
havnsafdelingen (se OZ jan. 79). FU undersøger sagen og vil 
kontakte OZ9SN. -  Beretning taget til efterretning.

Ad. 3b.: O rientering fra sekretæren om tilsendte og afgående 
breve.

Ad. 3c.: Regnskab fo r de første 3 kvartaler af regnskabsåret 
v iser et overskud på kr. 85.064. -  Regnskabet taget til efterret
ning.

Ad. 3d.: Brev fra OZ1AT til OZ1W taget til efterretning. Brevet 
indeholder en orientering om HB's synspunkter vedr. 160 m.

Ad. 3e.: FU har ho ld t et møde med deltagelse af bestyrelsen 
fo r Horsens afdelingen og kredsens HB medlem OZ4EV (se 
erklæ ringen OZ feb. 79). -  Beretningen taget til efterretning.

Ad. 3f.: OZ1OQ orienterede om overgangen til EDB-opkræv- 
ning af kontingentet og redegjorde for enkelte problemer, som 
er opstået under indkøringen. Opkrævningerne er snart klar. -  
Taget til efterretning.

Ad. 3g.: Brev fra 3 medlemmer, som melder sig ud af EDR, og 
som begrunder udmeldelsen med kontingentforhøjelsen. -  
Taget til efterretning.

Ad. 3h.: Drøftet under punkt 4k.
Ad. 3i.: OZBs 50 års jubilæ um  vil blive festligholdt med en 

reception i OZ's bogtrykkeri (se OZ marts 79). Derudover vil der 
blive a fho ld t frokost fo r indbudte medarbejdere og HB. -  Taget 
til efterretning.

Ad. 3j.: O rientering om en radioamatør der rejser til Sydeu
ropa og A frika på ferie. Formanden spørger om EDR skal ud
nytte m uligheden for, ad denne vej at sende en hilsen fra EDR 
til de besøgte lande. HB er enig om at kun HB og landsforman
den kan repræsentere EDR. -  Formanden har fået oplysning 
om, at et medlem af foreningen i ITU. Geneve har udtalt sig på 
EDR’s vegne. HB tager til efterretning, at OZ5DX retteren hen
vendelse til pågældende medlem og udtrykker HB's m isb illi
gelse af det skete. -  QSO instruktionshæ fterne er ved at være 
udsolgt, og OZ1 LO vil få et hæfte til gennemsyn og udtalelse. 
Derefter vil hæftet blive genoptrykt. OZ3BH kontaktes for evt. 
annoncer i hæftet. FU arbejder med sagen. -  Odsherreds afde
lingen ønsker besøg fra landsforeningen. OZ5GF vil kontakte 
afdelingen fo r nærmere aftale. -  Brev fra medlem som har søgt 
sin kom mune om tilladelse til opsætning af antennemast, men 
har fået afslag. Pågældende har rettet henvendelse til Plan
styrelsen, som har afvist sagen under henvisning til, at der er 
ting lys t fo rbud mod opsættelse af antenner. -  Der har været 
mange henvendelser vedr. annoncen fra Renault, hvori beteg
nelsen radioam atør fe jlag tigt er nævnt. Renault har nu ændret 
annoncen. -  Beretning taget til efterretning.

Ad. 3k.: Gennemgang af kandidater til valget 1979. Til 
form andsposten er opstille t OZ3SH og OZ1AT. Til HB-valget i 
Fynskredsen er der ikke stillere nok, hvorfor der intet HB-med- 
lem er opstille t i denne kreds. Der vil på stemmesedlen i år være 
m ulighed fo ra t tilkendegive sin mening om RM kontra GF, som 
en re tn ingslin ie  fo r HB. -  Taget til efterretning.

Ad. 31.: Der var til mødet indhentet tilbud fra 2 firm aer til fo to 
kopieringsm askine. HB er enig om at udsætte eventuelt indkøb 
af en sådan ind til videre.

Ad. 3m.: Redegørelse fra OZ5DX, der gennemgik det svenske 
og norske P&T's indstilling  til WARC 79. OZ5DX ønskede at 
EDR gør noget fo r at få et møde med P&T, således at EDR 
kunne få en orientering om det danske P&T’s indstilling til 
amatørsagen. -  Beretning taget til efterretning.
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Ad. 4a.: Ønske fra OZ1AT om at man nedsætter et hurtigt 
arbejdende udvalg til at arbejde med antennesagen i Plansty
relsen. HB nedsatte et udvalg bestående af OZ4EV og OZ1AT. 
Udvalget fik  tilladelse til at supplere sig efter behov.

Ad. 4b.: Vedtægter fo r Nordthy-Mors afdelingen godkendt. 
OZ9QQ skriver til afdelingen.

Ad. 4c.: Brev fra repeatergruppe i Vallensbæk med oriente
ring om nystartet repeater. VHF-udvalget og repeaterudvalget 
arbejder med sagen og har svaret gruppen. -  Brevet taget til 
orientering.

Ad. 4d.: Brev fra medlem i Rønne, som sejler som radiotele
grafist, og som pga. sit arbejde ikke har mulighed fo r at aflæg
ge tekn isk prøve i maj og november, anmoder EDR om at un
dersøge muligheden for aflæggelse af prøve udenfor de fast
satte tidspunkter. P&T-udvalget vil undersøge sagen på sit 
førstkom m ende møde. OZ9QQ skriver til medlemmet.

Ad. 4e.: Brev fra Københavnsafdelingen, som ønsker at der i 
funktionæ rspalten i OZ optages alle Handicapudvalgets med
lemmer med telefonnum m er og adresse. HB vedtog, at kun 
Handicapudvalgets formand optages i OZ med telefonnummer 
og adresse, som det er tilfæ ldet fo r de øvrige udvalg under 
EDR.

Ad. 4f.: Anm odning om tilsendelse af Region 1 News til Kø
benhavnsafdelingen. Reglen er sådan, at afdelingen ved hen
vendelse til kredsens HB-medlem kan få Region 1 News til 
gennemsyn efter aftale. OZ9QQ skriver til afdelingen.

Ad. 4g.: Vedtægter fo r Lolland afdelingen gennemgået, men 
HB kan ikke godkende disse før problemet omkring navn og 
geografisk område er løst I samarbejde med de øvrige afde
linger i området. Det henstilles til Lollandsafdelingen, at man 
selv søger problem et løst. Hvis dette ikke lykkedes, bemyn
diger HB at FU ved OZ9QQ og OZ1AT, klarer problemet.

Ad. 4h.: Brev fra OZ1OQ der stillede følgende spørgsmål til 
HB: Bør der opkræves bøde fo r forsent kontingentindbetaling? 
HB mener at dette spørgsmål bør afgøres af RM. -  Skal HB 
fremsæ tte forslag til RM om mulighed for at indbetale kontin
gentet kvartalsvis? Det overlades til OZ1OQ at fremsætte fo r
slaget til RM. -  Skal der være smudsomslag på OZ? HB mener, 
at et omslag ikke vil beskytte bladet, da beskadigelserne tit er 
så store, at det drejer sig om flere lag papir. -  Indkøringen af 
EDB har været større arbejde end først antaget, og OZ1OQ 
ansøger om eventuelt dækning. HB bevilliger Indtil kr. 2.000 
ekstra. -  Spørger om abonnenter på OZ er stemmeberettiget? 
HB oplyser, at det er de ikke.

OZ9QQ har indsendt følgende ønsker som er fremkommet på 
kredsmødet: Ønske om at man overfor P&T forlanger en fo r
handlingsret med bestemte tidsintervaller. P&T-udvalget tager 
sagen op med P&T. -  Ønsker om at annoncer anbringes på 
m idtersiderne i OZ. HB har Ingen Indvendinger mod den øje
b likke lige annonceplacering. -  Ønske om at der een gang årligt 
bringes liste over europæiske repeaterstationer. Pga. mange 
æ ndringer I repeaterstationer kan VHF-udvalget Ikke udar
bejde en sådan liste, men vil bringe oplysninger efter Indkom
ne Inform ationer. -  Spørgsmål om hvilke dæ kningsområde der 
er fo rnu ftig  fo r en repeater. Spørgsmålet sendes til repeater
udvalget til udtalelse. OZ9QQ skriver selv til udvalget. -  Hvad 
siger reglerne om p ilo ttoner på repeatere? HB har intet imod 
pilottone, når denne kører parallelt med 1750 Hz åbnlngstone, 
således at brugerne selv kan vælge åbningsbetingelse.

Ad. 4i.: Brev fra Københavnsafdelingen, som ønsker at HB 
tildele r EDR s blå nål til et medlem fra afdelingen, som har g jort 
et stort stykke arbejde for afdelingen. HB oplyser, at tildeling af 
EDR's blå nål kun sker til medlemmer, som har gjort et stykke 
arbejde fo r landsforeningen, og da omtalte tilfæ lde er på afde-

ngsbasis, så ser HB sig Ikke i stand til at imødekomme an
modningen. -  Efter forslag fra OZ1AT vil HB lade fremstille en 
EDR-nål med gul baggrund, som afdelingen kan bruge som en 
hædersbevisning. Nærmere regler fo r rekvireringen vil blive 
fastlagt på næste HB møde. OZ9QQ skriver til formanden for 
Københavnsafdelingen. Grethe bestiller 100 stk. EDR-nåle med 
gul baggrund.

Ad. 4j.: Vedtægter fo r Hornsyld afdelingen godkendt.
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Ad. 4k.: Bogudvalget har haft kontakt med OZ7XG for igen
nem denne at frem føre ønsker til enkelte tilfø je lser inden en 
genoptrykning af VTS. Ønskerne gælder forskellige regneek
sempler. Udvalget vil løbende orientere HB. -  Taget til efter
retning.

Ad. 5.: Beretning fra kredsene afgivet af de enkelte HB med
lemmer.

Ad. 6.: VHF-udvalget vil søge P&T om tilladelse til at dække 
sportsarrangementer. OZ4EV vil indkalde VHF-udvalget for at 
drøfte beaconplan fo r hele landet.

Næste HB møde er den 16. og 17. juni i Odense og et senere 
møde den 18. og 19. august. Referat ved OZ1AT.

EDR Esbjerg afd. indbyder til

ØLGOD- 
LEJREN 79
Lørdag den 7. til søndag den 15. ju li 1979.

★ Fortrinlig campingplads med 
adgang til svømmehal.

★ Rabatordning -h 15%.
★ Pladsbestilling ikke nødv.
★ Husk normalt lejrpas (men et 

nødpas kan købes).
★ Husk pas! - der bliver arran

geret bustur til Tyskland.

★ En dejlig kombination af fa
miliefest og amatørstævne.

★ De sædvanlige rævejagter - 
mobiltest - postkasseløb osv.

★ HF-station til fri afbenyttelse 
for dem, der har licens til den 
(vi venter at have en beam til 
10-15-20 meter med).

★ Daglige nyhedsudsendelser 
på 145,5 MHz.

★ Kort til rævejagter etc. hed
der 114 II SV (Ølgod) 1:25.000

Spørgsmål besvares af OZ1OQ (tlf. (05)
15 17 20) eller OZ2ZJ (tlf. (05) 14 16 79).
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NYTs-NOTER,/ Redaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen, 
Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.

OZ’s 50 års jubilæum.
Den 21. april blev OZ’s 50 års jubilæum fejret, 
først med en reception i John Hansen Bogtryk & 
O ffset’s trykkeri v/OZ4WR og F inn .-D e t gik over 
al forventning, hele HB samt de fleste af OZ’s 
spalteredaktører, hovedredaktører, teknisk re
daktør m.fl. var mødt op for sammen med flere af 
EDR’s medlemmer at gøre denne dag festlig. Re
daktionen havde også den glæde at hilse på 
OZ7XG, der i flere år redigerede OZ og var mig 
meget behjælpelig med min opstart som redaktør.

Der var kommet flere hilsener i dagens anled- 
n in g - fra  John og F innfikforeningen overrakt et 
cigarskrin med inskriptionen: 1929 OZ 1979- fra 
kreds 8 og Århus afdeling var der indsendt lyk
ønskningstelegrammer -  fra OZ7F, OZ6PA og 
handelsm inister Arne Christiansen var der sendt 
breve med ønsket om alt godt i fremtiden både 
fo r EDR og OZ.

Ved den efterfølgende frokost blev der holdt 
taler af OZ5RO, OZ6PN, OZ1 AT og OZ9QQ. I disse 
taler var der både ris og (mest) ros til O Z -o g  det 
var gennemgående i disse taler, at bladet, som 
det fore ligger i dag, fu ldt står på højde med de 
udenlandske både hvad kvalitet og teknisk stof 
angår, og ønsket var, at både OZ og EDR, som er 
uløselig sammenknyttet, må få mange gode år.

OZ6PN
Post og Tele 2/79.
I en netop modtaget folder fra P&T oplyses det, at 
P&T hver måned modtager ca. 150 henvendelser 
om forstyrrelser og i halvdelen af tilfældene skyl
des forstyrrelserne radioanlæg, der ikke overhol
der de tekniske krav til privatradioanlæg eller 
som bliver benyttet i strid med de gældende 
brugsbetingelser.

Endvidere gør P&T opmærksom på, at brugere 
af privatradioanlæg ikke må forveksles med ra
dioamatører som består en teknisk prøve hos 
P&T og får licens.

Vi har før haft en diskussion om vore rettighe
der til ordet radioamatør, men når landets høje
ste telemyndighed udtaler sig sådan, opfatter jeg 
det som en anerkendelse af licenserede amatø
rers ret til at betegne sig som radioamatør og ikke 
andre. OZ6PN

Har du g lem t m orsealfabetet?
Mange radioamatører, som har slidt sig igennem 
et morsekursus og lige netop bestået den nød
vendige morseprøve, begynder som licenserede

senderamatører med telefoni og glemmer snart, 
hvad de har lært af telegrafien. Det er egentlig en 
skam, fo r telegrafi er nu også morsomt. Selv med 
en svag sender, der uden at forstyrre naboerne 
kan bruges døgnet rundt, kan der opnås forb in
delser over store afstande, og der er intet som 
CW, når det drejer sig om at overvinde dårlige 
udbredelsesforhold og forstyrrelser. Endelig er 
det jo  egentlig dumt ikke at holde øvelsen ved 
lige, når man nu endelig har fået lært at telegra
fere.

For dem, der er ved at glemme færdighederne 
fra morsekursus, men som gerne vil prøve, om 
CW alligevel ikke er noget for dem, har vi et t il
bud. Lyt omkring 3560 kHzen lørdag kl. 17 ut, der 
vil du kunne træffe en CW-amatør, som er forbe
redt på at sende i d it tempo, også selv om det de 
første gange er meget langsomt, og som gerne vil 
vise dig, at man alligevel kan få noget ud af en 
CW-QSO. På genhør på lørdag.
SM7ASO, OZ5RM, OZ8Q og andre SCAG-medl.

Old tim er OZ5AM, der netop har rundet de 60 år, startede a lle
rede som radioam atør i 1933. Stationen ser dejlig hjemmelavet 
ud. (Foto via OZ7OG).

Ferie.
Grethe holder ferie i perioden 21.-28. maj.

Stof til jun i OZ skal være redaktionerne  
ihænde senest den 19. maj for at dette  
nummer kan udkomme rettid igt;
-  og på grund af redaktionernes og tryk
kerie ts som m erferie SKAL stof til Juli OZ 
være fremme den 16. juni.

OZ6PN.
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Pinsestævne i Møgeltønder
PROGRAM:

Lørdag den 2. jun i:
Kl. 12,00: Orientering (lejravis).
Kl. 14,00: Officiel åbning af lejren v/OZ9QQ 
Kl. 15,00: Postkasseløb.
Kl. 16,00: Sangleje for børnene.
Kl. 18,00: Orientering (lejravis).
Kl. 19,00: Fælles grillparty.

Søndag den 3. jun i:
Kl. 9,00: Orientering (lejravis).
Kl. 10,00: Boldspil.
Kl. 12,00: Orientering (lejravis).
Kl. 14,00: HF rævejagt.
Kl. 18,00: Orientering (lejravis).
Kl. 19,30: Underholdning (på slap line).

Mandag den 4. jun i:
Kl. 9,00: Orientering (lejravis).
Kl. 10,00: 2 meter rævejagt.
Kl. 10,00: Lege for og med børnene.
Kl. 12,00: Orientering (lejravis).
Kl. 14,00: Farvel til hinanden (det officielle 
stævne slutter).

Vy 73 de OZ9QO, Kjeld. AX6YL, Jill, er her k la r til 2 meter rævejagt med en 4 element 
beam på teleskopmast. AX6 call bruges i anledning a f 150 året 
to r bosættelse i W.Australien. (Foto via OZ8 YP).

^K EN W O O D NYHED -180 S (DF 180)
Data:
Fuldtransistoriseret.
200 W PEP (160 W på 10 m).
D ig ita l d isplay + analog ekstra skala.
SSB (auto/reverse) - CW (W ide/narrow) - FSK. 
Dobbelt MF krystalfiltre .
Indb. noiseblanker - MF sk ift - RF speech processor.

Variabel CW sidetone (800 Hz + /- r  100 Hz) - AGC og RF attenuator.
4 m emory kanaler - Memory skift - Dobbelt VFO system - Dobbelt 
RIT - Memory Back-up - Indikator for overskridelse af amatørbånd. 
Kan udvides med: 2 ekstra bånd -1  fast kanal fo r hvert bånd.
Ekstra udstyr: Power 220 V AC - VFO - Ant. tuner - Mike - Højttaler med 
indb. f ilte r - CW filter.

Pris fo r 180 S (DF 180) incl. moms kr. 9.695,00 (amatørvenlig pris).

WERNER RADIO - 5450 otterup - t l f .  (09) 82 33 33
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Old-timer-spalten Silent Key

»Watter og højttaler-selektiv itet«.
Mon alle ting går af mode med tiden? Som nu det 
med at lave lidt se lv-sådan  med værktøj, og den 
slags.

Vi er nu nok nogle stykker, der lytter meget på 
båndene, medens vi »roder« ved siden af. For
leden spidsede jeg ører, det var en OZ'er, der ny
lig var kommet igen på 10-meteren: »Jo, ser du, 
jeg kørte jo en tid med mine 100 watt, men efter
hånden kunne jeg forstå på det hele, at der sgu' 
gerne lid t ekstra til, så nu har jeg hægtet en kilo
watter på. Det hjalp, nu behøver W ’erne ikke røre 
volumenkontrollen, ser du« . . . o.s.v. . . .

Ak ja, tyrkertroen på den mest fantasiløse løs
ning er desværre ikke uddød, snarere tværtimod. 
Nå, egentlig var m it ærinde i spalten et helt andet, 
bare at give et lille tips videre:

Ofte, specielt i forbindelse med CW-modtag- 
ning, opstår ønsket om endnu en lille smule mere 
selektivitet, gerne LF. Ja, så var der filteret i fe
bruar OZ og . . .  Er der ikke noget om, at alle bed
re højttalere er næsten retlinede inden for tale- 
området, hvor beattonen oftest ligger?

Hvad om man med vilje ødelagde denne retli- 
nethed, og frembragte en pukkel. Med andre ord 
indførte en resonans på membranen.

Væk med det fine stof -  og frem med en godt 
hårdttørrende lak. Min fik 2 lag. Resultatet var her 
tydeligt: En LF-top var opstået, og den bruger jeg 
altid  under voldsom QRM -  faktisk når 2 stationer 
ligger på næsten samme frekvens. Det må nok t il
føjes, at tippet egner sig bedst for CW-fans!

Hvem mindes ikke 30’ernes high-fidelIity højt
talere bestående af det sædvanlige magnetsy
stem, store trærammer med udspændt lærred, 
der senere skulle have shellak? -  Det var sager 
dengang!

Vy 73 de OZ7JO, Jørgen.

OZ2VN
OZ2VN, Verner Nielsen, døde den 22. marts 1979. 
Verner startede tid lig t som radioamatør, og hans 
største interesse var HF, hvor han snakkede med 
det meste af verden. Rævejagt var også noget 
som interesserede ham meget, både at løbe, men 
nok mest som ræv. Den viden, han havde om dis
se ting, øste han ud af på en sådan måde, at man
ge amatører i dag kan takke ham for, at de selv 
kom igang med amatørradio.

Han var en mand med gå på mod, aldrig bange 
fo r udfordringer og han sørgede altid for at følge 
med i alt nyt, mest indenfor sit fag. Han var ud
dannet maskinarbejder, og efter endt læretid 
kom han ud at sejle, det var fra Syd- til Nordame
rika. Det var i starten af anden verdenskrig, og ef
ter krigen kom han til Århus for at arbejde. Efter 
at være ansat nogle år som svend, havde han 
sparet nok penge sammen til at købe nogle ma
skiner og leje sig ind i nogle små lokaler. Hans 
kundekreds voksede hurtigt, og dette gjorde det 
m uligt at få andre og bedre lokaler samt bedre 
maskiner. Grundet hans store faglige dygtighed, 
lykkedes det ham for få år siden at købe egen 
grund og opføre en helt ny fabriksbygning. Det 
var desværre m idt under denne opbygning af 
virksomheden, at han brat måtte afbryde på 
grund af sygdom. En sygdom som førte til, at han 
døde efter et halvt år.

Han vil blive savnet og husket for hans venlige 
omgangsmåde og hans altid store hjælpsamhed.

OZ1UD, Jørgen Assentoft.

OZ4PS
Onsdag den 4. april 1979 døde en af de »gamle 
kæmper« OZ4PS, Poul Sørensen. Poul var jo en 
Old Timer med så lavt et medlemsnummer som 
1187 i EDR, og hans mange år som aktiv amatør 
satte ofte sit præg på hans QSO’er.

Poul var jo en flittig  gæst på den »fyenske re
peater« omtrent hver morgen, hvor han mødte de 
andre Old T im erstil en hyggelig morgen-QSO.

Det var ikke de lange »ene-taler« Poul førte, da 
det til tider kneb gevaldigt med åndedrættet, men 
han holdt trofast ud.

Vi har hørt OZ4PS s stemme for sidste gang, 
men vi har ikke glemt ham, og han vil blive savnet 
fremover af os alle.

Æret være hans minde.
EDR Odense afdeling, OZ7IV, Helge.
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Redaktion: OZ5DX, H. O. Pyndt, 
Udstolpe, 4990 Sakskøbing. internationalt NYT

IARU Reg. 1 News.
Som bekendt afholder IARU's Region 1 hvert tredie år sine kon
ferencer, hvor der bl.a. sker udvekslinger af erfaringer mellem 
medlemslandene. Ind imellem konferencerne sker udvekslin
gen af inform ation dels ved hjæ lp af rundskrivelser fra regio
nens sekretariat i London og dels ved udsendelse af Reg. 1 
News, der er et blad i A5-format. Bladet udsendes ca. 4 gange 
hvert år. EDR råder over et antal eksemplarer, og disse kan 
s tilles til rådighed fo r de afdelinger, som måtte være interes
seret heri. Ønsker en afdeling af modtage Reg. 1 News, bedes 
afdelingen rette henvendelse til undertegnede inden udgan
gen af maj måned.

WARC 79 fo rs lag  fra FCC.
Tiden er nu ved at være inde, hvor de enkelte lande skal gøre 
sig deres s tilling  klar til den internationale frekvenskonference 
i september i Geneve. Fra USA foreligger det amerikanske 
FCC's forslag til USAs holdning, og det ser ud til at amatørerne 
klarer sig relativt godt. FCC foreslår tre nye amatørbånd I 
HF.båndet 10,1-10,2, 18,068-18,168, 25,11-25,21 MHz, og 
disse bånd er foreslået som eksklusive amatørbånd gældende 
fo r hele verden. 15 m foreslås udvidet med 50 kHz nedadtil, og 
40 m flyttes i USA, så det nu dækker 6,95-7,25 MHz. På 80 m 
ønskes 3,5-3,9 tilde lt eksklusivt, og 3,9-4,0 deles med faste og 
m obile tjenester. 10 m sker der ingen æ ndringer med. På 160 m 
foreslås radiofonibåndet udvidet til 1860 kHz, hvorefter amatø
rerne tildeles 1860-1900 kHz eksklusivt som et område, der 
dæ kker hele verden, hvorimod 1900-2000 kHz tildeles amatø
rerne på de lt basis i Reg. 2 og 3.

På nær to bånd klarede amatørerne sig også godt fo r de 
højere frekvensers vedkommende. 220-225 MHz foreslås som 
m aritim t bånd med amatørradio som sekundær bruger i Reg, 2. 
1215-1300 MHz er blevet beskåret med de nederste 25 MHz, der 
foreslås tilde lt til navigationssatellitter. For de øvrige bånds 
vedkommende synes der ikke at være nogen ændringer.

WARC 79 fo rs lag  fra Te ledirektora tet.
Også fra lande, der ligger betydelig nærmere Danmark, fore
ligger nu oplæg til WARC 79. Således er der i det norske 
»Amatørradio« nr. 3 fra 1979 en artikel, der omtaler det norske 
Teledirektorats ho ldning og forslag på frekvenskonferencen, 
og også der ser am atørradio ud til at klare sig godt.

160 m foreslås tilde lt amatørtjenesten eksklusiv fra 1800- 
1850 kHz, og på 80 m foreslås 3 ,7 -3 ,8 MHz tilde lt eksklusivt til 
amatørerne, hvorim od den øvrige del af båndet opretholdes 
uæ ndret. 40 m sker der ingen æ ndringer i; her havde NRRL 
ønsket en udvidelse nedadtil. På 20 m skal hele båndet 14,000- 
14,350 kHz tildeles eksklusivt til amatørtjeneste, og på 15 og 10 
m sker der ingen æ ndringer. Norge vil på frekvenskonferencen 
ikke frem læ gge forslag om nye amatørbånd i HF-området, som 
foreslået og ønsket af NRRL; det drejer sig om båndene 10. 18 
og 24 MHz. Der har i SEPT, der er samarbejdsorganisation for 
de vesteuropæiske post- og telegrafvæsener, cirkuleret et 
ønske om oprettelse af bånd til brug ved nødtrafik i forbindelse 
med store civile katastrofer. Dette forslag har man under be
tegnelsen fodnote 205B ønsket optaget i det internationale 
radioreglement, naturligvis under protest fra amatørorganisa
tionerne. Te ledirektoratet har accepteret amatørernes indven
dinger, og fra norsk side foreslås det nu at lægge disse 
nødbånd på 10 kHz lige under amatørbåndene på 80, 40, 20 og 
15 m.

For de højere bånds vedkommende sker der ingen ændring 
på 2 m, mens 70 cm tildeles eksklusivt 432-438 MHz, i ø jeblik
ket er båndet delt med radiolokationstjenesten. Teledirektora
tet fores låren ny fodnote 243A tilfø je t: »When thebroadcasting 
service cease the ir operation in the band 47-68 MHz, theam a- 
teur service should be permitted to use eksklusively segments

or a segment in the band 50-54 MHz, preferably 50,0-50,5 
MHz«. Forhåbentlig kan flere lande støtte en sådan fodnote, 
idet et nyt bånd om kring 50 MHz vil være uhyre nyttig for ama
tø rtjenesten.

I GHz-området foreslår Norge følgende bånd med eksklusiv 
status fo r amatørerne. 1280-1300, 2400-2450, 5725-5750 MHz, 
10,25—10,50, 24,0—24,05 samt på delt basis yderligere 24,05- 
24,25 GHz.

Det bør understreges, at det her omtalte papir er et forslag, 
men det viser dog sammen med det i foregående afsnit omtalte 
papir fra FCC, hvordan to af industrilandenes teleadministra- 
tioner fo restille r sig amatørernes frekvenstildelinger foretaget i 
de sidste årtier af dette århundrede. Man må sige, at disse to 
lande begge har et positivt syn på amatørradio, og man må så 
b lo t håbe, at dette syn også slår igennem på frekvenskonfe
rencen i Geneve til efteråret.

A m atø rsa te llit-nyt.
Den første britisk frem stillede amatørsatellit er under bygning 
på un iversitete t i Surrey. Det er universitetets radioklub, der 
står fo r bygningen af satel liten, som først og fremmest indehol
der en række beacons. Projektet støttes af AMSAT, hvor også 
EDR er medlem, RSGB samt en række firmaer, bl.a. Racal. -

AMSAT har været ansvarlig fo r de første 8 amatørsatellitter 
OSCAR 1-8. Disse er bygget af amatører verden over; de første 
8 sate llitter således af amatører i USA, Vesttyskland, Canada, 
Japan og Australien. -  Forøvrigt oplyses det, Ifølge OZ5MU, at 
det er blevet besluttet i den europæiske rumorganisation ESA 
at bygge 5 Ariane løfteraketter. Ved en planlagt prøveafskyd- 
ning den 3. december 1979 vil der blive opsendt en amatør
sate llit bygget af AMSAT, og opsendelsen vil blive foretaget 
uden a fg ift fo r AMSAT.

Den tyske sate llitg ruppe AMSAT-DL har udgivet et lille hæfte 
på 20 sider, som indeholder oplysninger om udviklingen 
indenfor amatørsatellitterne, hvordan man beregner deres 
bane, og dermed de tidspunkter satellitterne kan benyttes. 
Endvidere gives der forslag til stationsudrustning, og skriftet 
indeholder en meget fy ld ig literaturliste. Bladet kan fås ved 
henvendelse til A lexander Schoening, DC7AS, Ludolfingerweg 
52, 1000 Berlin 28.

VHF/UHF-licens i USA.
I USA har FCC overvejelser igang, om at indføre en VHF/UHF- 
licens i stil med vor D-licens uden morseprøve. Den nye licens 
tænkes kaldt »Communocator Class«, og det er naturligvis 
FCC's håb, at få en del af CB-folkene til at overgå til den nye 
licensgruppe.

B egynderlicens i Frankrig.
I Frankrig har man i lang tid kun haft to licenskatagorier, 
nem lig en »all-band class« og en VHF/UHF-klasse. Det franske 
P&T overvejer nu i samarbejde med den franske amatørorga
nisation REF at indføre en begynderklasse med en 40-tegns 
morseprøve og tillade lse til at benytte 30 Watt på telegrafi på 7, 
21 og 28 MHz båndene. Desuden overvejes det også at hæve 
det tillad te  inpu t fo r den højeste licensklasse til 500 W.

Am atø rrad io  i Japan.
Fra SM6CPI, der siden 1977 har været bosat i Japan, foreligger i 
det svenske QTC en række oplysninger om amatørradio i 
Japan. SM6CPI har sine oplysninger fra JARL, og de opgivne 
tal er fra marts 1978.

Tabil 1 giver antallet af licenser i de enkelte distrikter; de 
største antal amatører findes i JA1-distriktet, som omfatter 
Tokyo og Yokohama-området, og i JA3-distriktet omkring 
Osaka og Kyoto.
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Tabel 2 angiver de tillad te  frekvensområder, og det bør be
mærkes, at 80 m båndet er meget stærkt beskåret, hvorimod 6 
m båndet er frig ive t til amatørtrafik. Japan ligger i Region 3 
sammen med størstedelen af Asien og Australien.

Selv om SM6CPI har boet i Japan i en årrække, er det endnu 
ikke lykkedes ham at få licens derude, men han håber dog snart 
at få lov til at gå i luften fra en klubstation.

Tabel 1. Antal licenser:
JA1 95842 
JA2 52400 
JA3 66232 
JA4 26805 
JA5 15183 
JA6 32802 
JA7 26804 
JA8 18778 
JA9 11122 
JAØ 16360

Totalt 362328

Tabel 2. Tilladte amatørbånd:
1,9075- 1,9125
3,500 - 3,575
3,793 - 3,802
7,000 - 7,100

14,000 - 14,350
21,000 - 21,450
28,000 - 29,700
50,000 - 54,000

144,000 - 146,000
430,000 - 440,000

1 215,000 - 1 300,000
1) First and Second Class

Det s iger sig selv, at med et så stort antal amatører, er der 
træ ngsel på amatørbåndene. Retfærdigvis må det også siges, 
at de japanske amatører hører til de mest veldisciplinerede I 
verden. VHF/UHF-båndene er meget populære i Japan, og det 
kan noteres, at repeatertrafik ikke er tillad t i JA-land.

Nye ka ldesigna le r.
Kaldesignalgruppen H2A-H2Z er tilde lt Cypern, og det tidligere 
VP2L, St. Lucia-øgruppen i Karlbien, har fået tilde lt J6A-J6Z.

H ist og her.
Med en QSO med VK5MC via månen den 31. januar I år blev 
GW4CQT den første amatør i verden, der har opnået WAC. 
forb inde lse med alle 6 verdensdele, på 2 m.

Den engelske forening RSGB kæmper også med stigende 
om kostn inger, og har måttet hæve kontingentet fra 8 til 10 
pund.

Det forlyder, at kong Juan Carlos af Spanien er i besiddelse af 
en amatørtransceiver.

Det internationale Bodensee-treffen, der hvert år tiltræ kker 
mange amatører fra hele Europa, afholdes I år i dagene fra 29. 
jun i til 1. ju li I byen Friedrichshafen ved Bodensøen i Sydtysk
land.

OZ5DX.

RX-110-S (luksusudgave).
Foruden ovenstående gode data er RX-110-S forsynet med 
fø lgende faciliteter: RIT-kontrol, 800 Hz CW -fllter og RF-
galn kontrol. P r is .......................................................  2.685,00
Ring og skriv efter datablade.
Der står aktive radioamatører bag firmaet.

t T t  ELECTRONIC
I  * I  I  Bogfinkevej 7, Kraghave 

^  * %  4800 Nyk. F., (03) 83 91 70

k  .  UKW-BERICHTE
WL VHF

« 2 ^  COMMUNICATIONS
Abonnem ent 1979 (4 hæfter) ...........................55,00
Årgange 1976, 77, 78, pr. årgang ................... .50,00
Årgange 1972 til 1975, pr. årgang .................. .45,00
Enkelthæfter, pr. stk........................................... .12,50

Bestilling kun ved forudbetaling på nedenst. giro. 
Husk at opgive UKW-Berichte (tysk) eller VHF-Com- 
m unications (engelsk). Husk også call og evt. tlf.-nr. 
Se iøvrigt annoncer i januar-OZ og andetsteds i 
dette nr.

vy 73 de OZ7LX, Egon

HALSKOV ELECTRONIC
Sigersted gamle Skole GIRO 7 29 68 00
4100 Ringsted Telefon (03) 61 61 62 (kl. 18-22)

Eneforhandling i Danm ark af Verlag UKW -Berichte’s produkter

TRANSFORMATORER - 2 W -  2 kW

Spoler, knapper, chassiser, kabinetter, rack samt finmekaniske emner.

MULTIMETAL
v/ P. Leander Andersen, OZ3L, Herluf Trollesgade 10, 1052 København K. Telefon (01) 11 92 18

Begynd med 
og udvid senere med senderen. 
Sammenbygget har du en komplet 
5-bånds HF-transceiver til SSB/CW.
RX-110.
5-bånds modtager, fu ldtransistoriseret, følsomhed 0,25 
uV/10 dB, båndbredde 2,7 kHz/6 dB med X -ta lfiIter, inter
cept po in t +3dBm .
Indbygget strøm forsyning 220v/12V .................... 2.285,00
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IARU Radiosport Cham pionship 1978.
Fra feb. QST har vi de danske resultater:
CW: Points o s o Zoner
OZ6XT 209.820 748 65
OZ1EE 187.514 687 61
OZ7BW 88.587 400 51
OZ1LO 23.958 200 33
OZ6KS 13.384 157 28
OZ1BII 12.495 170 21
OZ1EEH 8.162 112 22

PHONE:
OZ5EV 508.474 1180 97
OZ5FY 67.815 271 55
OZ8PG 5.698 7 22
OZ1ZE/A 3.360 46 20
OZ3ZK 910 44 7

Vi ønsker OZ5EV tillykke med den flo tte  placering som nr. 8 i 
verden.

CQ WPX CW 1979.
Husk denne nye test, der første gang afholdes den 26.-27. maj. 
(Se reglerne i marts OZ).

Diplom a A ltam ira  Contest.
Santander-provlnsens lokalafdeling af URE indbyder til denne 
test i anledning af 100-årsdagen fo r opdagelsen af de fo rh i
storiske huler i A ltam ira (Santlllana del Mar) med de berømte 
billeder.

Den bedste deltager udenfor Spanien vil blive inviteret til 1 
uges ophold I Santillana del Mar (Santander) i slutningen af 
september sam tidig med radioamatør-festivalen I denne pro
vins. -  Testens regler er følgende:

Tid: 9. jun i 00.01 GMT til 10. jun i 23.59 GMT.
Bånd og modes: 80-10 m. Hver station må kontaktes en gang 

på hvert bånd enten CW eller phone.
Kodegrupper: RS(T) +  tid  i GMT.
Call: CQ A ltam ira test.
Specielle kaldesignaler: Alle Santander-stationer bruger 

EAØ ... kaldesignaler.
Points: Hver QSO giver 1 po in t på SSB og 2 points på CW. 

K lubstationen EAOURE giver dog 2 points på SSB og 3 points 
på CW.

D ip lom : For at erhverve A ltam ira-dip lom et kræves m indst 30 
po in ts fo r Europa/Nordafrika, 20 points fo r Nordamerika.

Logs: Logs skal poststemples senest 10. ju li og sendes til: 
D iplom a A ltam ira Contest, P. O. Box 1, Santillana del Mar, 
Spain.

All Asia Phone DX contest.
JARL indbyder til denne test, der i år afholdes den 16. juni 10 
GMT til 17. jun i 16 GMT på alle HF-bånd.

Formålet er så mange kontakter som m uligt mellem asiatiske 
stationer og resten af verdenen.

Asiatiske stationer kalder CQ test, andre CQ All Asla.
Man kan deltage som singleoperator singleband, singleope- 

rator m ultiband eller m ultioperator multiband.
Der udveksles kodegrupper bestående af RS + operatørens 

alder. YL-sta tioner sender 00.
Hver QSO med en asiatisk station giver 1 point.
Som m u ltip lie r regnes hvert prefix kontaktet på hvert bånd 

(f.eks. er JA1, JE1, JF1 hver en multip lier).
Samlet score er summen af QSO-points multip liceret med 

summen af m ultip liers.
Separate logs fo r hvert bånd og sammentællingsblad sendes 

til JARL, P. O. Box 377, Tokyo Central, Japan, og måankomme 
senest 30. september 1979.

Der er d ip lom er til vinderen i hvert land i hver klasse, hvis der 
er mange deltagere, evt. også nr. 2 og 3.

C ontestkalender:
Maj:
19.: ITU CW.
26.-27.: CQ WPX CW.
Jun i:
10.-11.: A ltam ira CW og phone.
16.-17.: All Asia phone.
Ju li:
14.-15.: IARU Radiosport CW og phone.
21.-22.: QRP Sommerfest CW.

A ktiv ite ts te s t april 1979.
CW:

OZ1LO.

Call Amt Mult. Points Total
1. OZ1FGS 14 6 64 384
2. OZ1BII 8 6 62 372
3. OZ1CCB 14 6 60 360
4. OZ6YJ 13 6 54 324
5. OZ1EEH 12 6 52 312

OZ8ND 12 6 52 312
7. OZ2KI 12 6 46 276
8 . OZ6KS 10 5 43 215
9. OZ4QX 1 5 42 210

Manglende logs: Ingen.

Fone:
Call Amt Mult. Points Total

1. OZ1XV/m 3 9 111 1498
2. o z e z z /a 12 9 141 1269
3. OZ2KI 12 9 140 1260
4. OZ1FGS 14 9 137 1233
5. OZ9BE 8 9 136 1224

OZ6WX 9 9 136 1224
7. OZ1ACZ 14 9 130 1170
8. OZ7XE 1 9 128 1152
9. OZ7SAC 12 9 126 1134

10. OZ7XC 12 9 122 1098
11. OZ8ND 12 9 118 1062

OZ6ARC 8 9 118 1062
13. OZ1AYY 5 8 88 1056
14. OZ1CCB 14 9 114 1026
15. OZ1EEH 12 9 110 990
16. OZ9JV 6 8 109 872
17. OZ8IE 6 9 90 810
18. OZ1CCM 1 9 89 801
19. OZ4QX 1 8 96 768
20. OZ6KS 10 8 44 352
21. OZ6KH 9 2 10 20

OZ1BBC 9 2 10 20
Manglende logs: 2. QRP-deltagelse: OZ1AYY. Mobil: OZ1XV.
Klubdeltagelse: OZ7SAC, OZ6ARC.

Lytteram atører:
Call
1. OZ-DR 844
2. OZ-DR 1681
3. OZ-DR 2026
4. OZ-DR 2035
5. OZ-DR 1815 
Logs modtages inden den 15. i måneden på adressen:
OZ6KS, Erik Jacobsen, Postboks 306, 8700 Horsens.

Vy 73 de OZ6KS.

Område Points
Fone + CW 280
Fone 203
Fone 155
Fone 100
CW 56
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Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, 
Postbox 213, 5100 Odense C.
Tlf. (09) 12 34 29.

In form ation.
Fra 1. ju li til 4. ju li dette år vil der være en DXpedition til Isle of 
Man. Expeditlonen vil bruge kaldesignalet GT4CDA. S tatio
nerne vil operere på alle bånd også 2 meter, der vil blive 
kontaktet på SSB, CW og RTTY. DXpeditionen vil rejse penge 
til Mentally Handicapped børn ved hjælp af sponsors og distri- 
butation af QSL-kort. A lle vil modtage QSL-kort, når de for 
kontakt indsender deres egen QSL + 1 stk. IRC eller flere til: 
GT4CDA, P. O. Box 59, Isle of Man, England.

Ved beskrivelsen af »XL-CLUB« marts OZ 1979 side 124 var 
adressen ikke blevet indført, men her er den så: Award Hunters 
C lub International, c /o  OH2YV, John Velamo, Isokaari 4-B-30, 
Helsinki, Finland.

Efter OE3IU’s død er der fundet en ny diplom-manager for 
WDRA, ACA, W ien-D lplom og WPX-Zone 15 diplomerne. For 
de amatører der søger ovenstående diplom er direkte er den 
nye adresse: W olfgang W ehrenfennig, OE1WO, A-1171 Wien, 
Postbox 23, Østrig.

Nu da solp le tanta lle t er stigende og dermed også aktiviteten på 
båndene, gøres der meget fo r at øge interessen endnu mere. 
Bl.a. er der i C alifornia startet en »Ten-Ten C lub“ med ca.
28.000 medlemmer over hele verden. For at få et ten-ten num
mer skal man Indsende udskrift af log, udvisende at man har 
worked fem ten-ten medlemmer - ingen QSL-kort og ingen 
rapport, kun call, navn, dato og ten-ten nummer på de statio
ner, man har kontaktet, og det hele sendes sammen med 4 US- 
do lla r til: DK5UG, August Gihr, Carostrasse 2, 6710 Franken- 
thal, W. Tyskland.

H vorfor derskrives om denne club her i OZ er, at man der kan 
hente mange forskellige diplomer. Hvis interesse haves og 
nærmere op lysninger ønskes, kan man henvende sig til den 
nylig oprettede afdeling af ten-ten clubben her i Danmark hos: 
Gunnar Ketill, OZ1BAO, Lyngskrænten 25, 2840 Holte.

TAKA (The Arab ian Knights Award).
Da jeg af OZ6SM er blevet g jort opmærksom på, at der var fejl i 
både navn og regler fo r Arabian Radio N ight Award (bekendt
g jo rt i OZ jun i 1977, huskat re ttedet i bladet), har jeg undersøgt 
sagen og fundet begge informationer, og samtidig fundet en 
rettelse i et tysk blad. -  Her er så reglerne fo r det rigtige diplom 
»The Arabian Knight Award«. D iplom t er indstiftet af ARAL 
(Arab Radio Amateur League) og udgives af JY1, der stadig 
høres på båndene.

Der forlanges QSL fra m indst 10 af de efterfølgende lande: 
JY1, JY1B, JY2, JY3BZ eller JY7YL, een af disse prefix er ob li
gatorisk, derefter er der følgende at vælge imellem: CN, HZ, 7Z, 
MP4B, MP4D, MP4Q, MP4T (naturligvis også med de nye 
prefixer nogle af landene har fået tildelt), OD5, ST2, SU, YK, 
9K2, 3V8, 4W1, 5A, 7X.

Alle forb inde lser efter 1. januar 1971 tæ ller til diplomet, og 
prisen er 10 IRC. Det kan søges gennem EDR eller direkte med 
fo tokop ie r af QSL-kortene til følgende adresse: JY1, P. O. Box 
1055, Amman, Jordan.

WAM (W orked ADDX-Member).
Dette d ip lom  udgives af de associerede tysktalende medlem
mer af ADDX og kan erhverves af såvel licenserede amatører 
som SWL. D iplom et udstedes i to klasser: Klasse 1, forbindelse 
med 8 ADDX-statloner. Klasse 2, forbindelse med 4 ADDX- 
stationer.

For tiden tæ ller fø lgende ADDX-stationer: DB1XN, DB3EG, 
DB3YJ, DB8JK, DB6PN, DB9EH, DB9JA, DB6DA, DC2EG, 
DC2KK, DC4QE, DF1AG, DF9FJ, DF2NU, DJ1IA, DK8QC,

DK9NA, DK9TX, DL7JF, DB6GI, DF4FQ, DD1ER, DB5EZ, 
DDØDX, DF2MA, DL7CY, DK1BH.

A lle forb inde lser efter 1. januar 1977 tæ ller til diplomet. 
Prisen e r5  DM eller 10 IRC’s. Det kan søges gennem EDR, eller 
som GCR-llste hos: W olfgang Hoffmann, DB9EH, Grossenbau- 
mer Allé 270 A, 4100 Duisburg 28, Tyskland.

Karmøy Island Award.
Diplom et her udgives af Karmøy Society of NRRL. Der er ingen 
bånd, tid  eller m odulations-betingelser. Diplomet kan også er
hverves af SWL. Danske stationer skal have kontaktet mindst 
10 forske llige  stationer på Karmøy Island. Prisen er 10 norske 
kr. e ller 10 IRC’s. Diplomet kan søges gennem EDR eller som 
GCR-liste hos: Karmøygruppen av NRRL, N -4279 Norge.

B ritish  Colum bia Centennia i Award.
Efter at have fået brev fra OZ3YI/Erik angående det ovenfor 
nævnte d iplom  (det har Erik fået tilde lt som Honarary Member, 
fo r det første Kamloops diplom der er udstedt til OZ - tillykke 
Erik). Det er beskrevet af OZ2NU i 1971. Betingelserne bliver nu 
gentaget her med de oplysninger, jeg senere har fået.

Kam loops Amateur Radio Club har indstiftet dette diplom, 
der kan opnås ved 10 stationer i British Columbia, deraf mindst
2 i Kamloops og omegn. D iplomet kan søges gennem EDR eller 
med loguddrag underskrevet af 2 amatører. Prisen er 3 IRC’s, 
og adressen hvortil ansøgningen sendes er: VE7AZC, Brian 
Curtis, 2597 Partridge Drive, B. C., Canada V2B 6W3.

W -SPØ-Award.
Dette dip lom  udgives af Bydgoszcz sektion af PZK for kontakt 
med tre forskellige stationer i Polen med prefixet SPØ. Alle 
bånd og m odulationsarter kan benyttes. Diplomet kan også 
søges af SWL. Prisen er 7 IRC's. Det kan søges gennem EDR 
e ller direkte som GCR-llste hos: Polski Zwiazek Kr-o tkofa- 
lowcöw, The Polish Section IARU, 85-950 Bydgoszcz 1, P. O. 
Box 37, Polen.

M exico DX Award.
Diplom et er indstifte t af Mexico DX club, til alle licenserede 
amatører og SWL, der har modtaget QSL fra 3 medlemmer af 
denne club. A lle kontakter efter 1. januar 1973 er gyldige. Di
plom et kan søges gennem EDR, og prisen er 10 IRC eller 2 US- 
do llar, e ller direkte hos: P. O. Box 21-167, Mexico 21, D. F. 
Mexico.

W orked A ll C ities and Town.
Dette dip lom  udstedes til alle amatører og SWL fo r kontakt 
efter 1. januar 1976 med femten af de nedenstående byer og 
købstæder. Hvis man har haft kontakt med dem alle gives »sil
ver stickers«. A lle kontakter på LF, HF, VHF, OSCAR, EME o.s.v. 
er gyldige, men krydsbåndskontakter er ikke gyldige.

Her er navnene på de steder, du skal have kontakt med, alle 
beliggende I Queensland: Brisbane, Bundaberg, Cairns, Char
ters Towers, Dalby, Gladstone, Gold Coast, Gooniw indi, Gym- 
pie, Ipswich, Mackay, Maryborough, Mount Isa, Redcliffe, 
Rockhampton, Roma, Thursday Island, Toowoomba, Towns
ville, Warwick.

Prisen fo r dette d ip lo m er 10 IRC. Det kan søges gennem EDR 
eller direkte som GCR-liste hos: The W. I. A. (Q) Awards 
m anager,G . P.O. B o x638, Brisbane,Queensland4001, Austra
lia.
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PPC Award (Carioca W oodpecker’s Award).
Dette dip lom  udstedes til alle licenserede amatører og SWL, 
men gæ lder kun fo r CW -kontakter efter 1. marts 1965 (Rio de 
Jane iro ’s 4th Centenary).

For damske amatører skal der kontaktes fem af de neden
stående stationer. Prisen er 5 IRC.

PY1AFA, PY1ARS, PY1AVV, PY1AZ, PY1BHO, PP1BIR, 
PY1BLG, PY1BOA, PY1CBW, PY1CC, PY1CCE, PY1CFS, 
PY1CIP, PY1CMT, PY1CTP, PY1DDI, PY1DMZ, PY1DNL, 
PY1DUJ (YL), PY1EFX, PY1EHF (YL), PY1EHN, PY1EIR, 
PY1HQ, PY1JN, PY1KO, PY1LA, PY1LG, PY1MB, PY1RJ, 
PY1SJ (YL), PY1EW, PY2FWT, PY2RG, PY4CZ, PY6HL, 
PY7CGV (YL).

D iplom et kan soges gennem EDR eller som GCR-liste direkte 
hos: PPC-Bureau, P. O. Box 2673, 20000 Rio de Janeiro, RJ, 
Brazil.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

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

Byrlund
(02) 94 12 13

Se annonce OZ april 1979, 
side 192.

NYHED
Professionel d ig ita l power supply PS 3001

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

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

AR-240 400 KANALER!
AR-240 2 meter portabel lommetransceiver fra A.O.R. kommer 
i slutningen af maj. AR-240 er en helt fantastisk lommestation 
fo r 2 meter FM med følgende fantastiske data: 
Frekvensområde: 144-146 MHz i 5 kHz step-4 0 0  kanaler, Sim
plex, Repeater + 600 kHz eller repeater h- 600 kHz.
3-dæks rulleomskifter, 0/5 kHz omskifter og 3-stillings repea- 
teromskifter.
Sender output: 1,5 W.
Harmonies: -4- 60 dB.
Spurious: 4- 60 dB.
M odtager følsomhed: 0,3 uV/20 dB!
Selektivitet: 80 dB ved 30 kHz!
Interm odulation: 60 dB.
LF udgangseffekt: 0,5 W.
Mål: 4x6 ,2x16 ,5  cm!

Leveres med NiCad akkumulatorer, lader for 220 V, ind
bygget toneopkald til 1750 Hz og indbygget antenne.
Stik fo r udvendig antenne og højttaler.
Pris incl. ovennævnte og incl. moms kr. 2.195,-

Commander Børge Jacobsen HT Electronic M idtjysk Radio
København Esbjerg Gråsten Viborg
Tlf. (01)34 34 22 Tlf. (05) 14 16 79 Tlf. (04) 65 09 08 Tlf. (06) 62 74 81

OP Electronic Radiosmeden Dogplace Norad
Nykøbing Fl. Gylling Gørløse Hjørring
Tlf. (03) 83 91 70 Tlf. (06) 55 16 16 Tlf. (03) 27 83 18 Tlf. (08) 96 01 88
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/ Redaktion: OZ7RQ, Benny Christensen.
Plumpvadvej, Galstho, 7200 Grindsted.

En måned med meget svingende conditioner, lige fra black out 
til v irkelige fb forhold.

VR6HI var meget aktiv, og det lykkedes mange OZ'ere at få 
QSO på flere bånd, enkelte endda på alle bånd.

1S1DX kom også nogenlunde planmæssigt i luften, så fo r
håbentlig har også mange fået den i loggen.

Der er derimod ikke blevet hørt noget til R1FJ fra Franz Josef 
Land Indtil nu.

DX nyt.
D2, Angola. OK3TAB/D2A er QRV på 10 m fra 11Z og omkring 
14250 eller 21360 fra 17Z. Han bruger 200 W til en trebånds 2 
elm. Quad.
J6LFZ, St. Lucia, rapporteret på 3770 0615Z og 7060 0735Z og 
på CW 7032 0640Z.
KH7, Kure Isl., WD8QGQ/KH7 har været QRV om kring 14310 fra 
06Z.
JG1IVI/JD1, Ogasawara er rapporteret om kring 28500 07-09Z. 
S2BTF, Bangla Desh, Peter er QRV mandage og tirsdage ca. 
14170 fra 18Z. Der køres efter en liste optaget af F6EJI.
TA1SU, 14260 1930Z. Han er også aktiv på 40 og 80 m CW og 
SSB.
TN8BL, Congo er rapporteret på 14120 fra 20Z.
VK9NI, N ord fo lk Isl. er QRV om kring 28730 SSB 10-11Z. 
VR3AR er ofte om kring 14190 07-10, som regel med fb signal
styrke.
VJ8 , New Hebrides. Der er rapporteret YJ8KC 14220 10Z og 
YJ8 PD 28595 10Z.
8Q7AH, QRV week-ends, rapporteret omkring 14190 18-19Z. 
FB8XV, Kergulen Isl. er ofte om kring 14240 fra 15Z.
ZS3BT, Namibia, QRV daglig 21245 fra 18Z.
3V8ND, Tunis, der tid ligere har været om talt som pirat, skulle 
alligevel være OK. Rapporteret 21013 0815Z. QSL til Box 16, 
Tunis.
KA1IW vil være QRV endnu 2-3 måneder. Rapporteres 14225 
16-18Z, hvor F6BMW optager lister.
A51PN, Bhutan er QRV tirsdage og onsdage på 14110 eller 
14167 fra 1230Z, desuden søndage på 14228 også fra ca. 1230Z.

DX-peditioner.
HBO, Liechtenstein fra 26. maj til 3. jun i. Aktiviteter på CW og 
SSB og på alle bånd.
HKØ, Malpelo Isl., HKØAB skulle blive call fo r en ekspedition 
dertil i maj måned. Nærmere info savnes.
PYØ, Fernando de Noronha, herfra bliver PY1APS og PY1MAG 
QRV fra 12. til 26. maj. Call bliver PYØAPS og PYØMAG. Qsl via 
deres hjemme-QTH.
ZK1, M anlhiki Isl., ZL1ADI og ZL1 AMO ventes at komme igang 
derfra ca. 2 uger i midten af maj. Call bliver ZK1HI.

Nye prefixer.
H6A-H7Z er tilde lt Nicaragua, det samme som YN.
J7A-J7Z er tilde lt Dominica, det samme som VP2D.
AX6- benyttes af VK'erne indtil udgangen af juni måned.
I forb inde lse med WPX-Contesten i marts måned blev benyttet 
en lang række speclal-preflxer. Jeg har ikke nogen komplet 
liste over dem, men kan nævne: ED og EM blev benyttet af EA, 
EA6 og EA8. -  VC, VX, CK og CZ prefixer benyttet af canadiske 
amatører. -  9H31 og 9H79 af stationer på Malta.

K6IR, som s ikkert er kendt af en del OZ (via OZ7RQ).

JA7GAX ved stationen. (Foto via OZ6MI).

Pirater.
Denne gang bl.a. rapporteret om ZA1AA og ZA1BL. -  Det sker 
desværre ofte forud fo r DX-pedltionerne, at det opgivne call 
bliver lu fte t afen pirat, hvilket er særlig æ rgerligt, hvis man ikke 
opdager det i tide.

160 m.
Det er nu tillad t EA, EA6, EA8 og EA9-amatørerneat benytte 160 
m.

B åndrapporter.
3,5 MHz CW:
OZ1EQC 04 - AA4BA 05 - YN1Z 02 - JA3URP 01 - CT2CD 23.

7 MHz CW:
OZ7RQ: EA8FJ 06 - VP9GD 01 - VR6HI 06 - HK3YK 02 - YV3BDQ 
23 - VQ9KK 00 - W 6,7 og 0  06-07.

14 MHz CW:
OZ1BII: FM7WG01 -CP5NK01 - OA2CD 00 - VP2MEC 08 (sri, 
din ZA1 BL er pirat).

21 M HzCW :
OZ1BII: 9G1LK01 - 6W8EX 01 - 9Y4VU 01.
OZ1DDJ: UAØYT 16 - hrd: JY5DY 17 - VQ9KK 06 - VS6EN 17 - 
HMØB 06 - HM1NJ 17-CN2AQ 17-W A7JRL/SU 14-7X4MD 13. 
Erland kører QRP med 25 W input ti len halv W3DZZ, hængende 
diskre t i baggården.

28 MHz CW:
OZ1 Bil: 9X50M 12 - HI8MOG 13 - TU2IE 14 - FM7BL20.

Alle rapporterne er denne gang på CW. Ikke alt lige aktuelt, 
men kan sikkert alligevel give et fingerpeg for den ikke så aktive 
e ller fo r de nye DX-jægere.
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QSL info rm ation.
A2CBX via Box 52. Gaborone.
F0DYM /FS7 via W3HNK.
J6LFZ via WB1CRG.
JG1IVI/JD1 via JF1CDE.
N6V R /6W8 via K6MEP.
OK3TAB/D2A via OK3ALE eller OK3BG.
TU2IE via DK3UW.
VP2MEC via K4TVE.
VQ9TC via W3HNK.
VR3AR via W70K.
VR6HI via ZL1 ADI.
WA6VN R/6W8 via K6MEP.
YI4SC via YI1BGD, Box 5864. Baghdad.
YJ8KC via ZL1 BAB.
YJ8PD via VK3DT.
6W8HB via ON 8HB.
7X4AN via DJ2BW.
8Q7AH via HB9TL.
9G 1LK via WA4ZRS.
9N1BMK via JA8BMK.
9X50M via DK30M.

Denne gang tak fo r rapporter m.v. til OZ1BII, OZ1DDJ, 
OZ1EQC, OZ1LO og OZ4KG.

OZ7RO.

UKW-BERICHTE
J I l  v h fCOMMUNICATIONS
HAR DU HUSKET...at forny dit abonnement?
My 73 de OZ7LX, Egon, tlf. (03) 61 61 62 (kl. 19-22)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
D A N S K E  B Ø G E R  O M  R A D IO  & E L E K T R O N IK :  

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  
NYHED:
MICROCOMPUTERE - grundlæ ggende Interfacing
skrevet af civ. ing. Steen Hannibal, er en naturlig opfølg
ning af bogen om MICROCOMPUTERE - Teori & Praksis, 
som udkom sidste år og er blevet trykt i 4 oplag. Den nye 
bog om fatter ikke b lot anvendelser, programmering og 
Interfacing af de serielle og paral lele inpu t/ou tpu t enheder, 
men giver praktiske eksempler på de principper, der anven
des, og med et væld af Illustrationer.
Bogen koster kr. 125,00 +  moms = .........................  150,00

Dam Ravn:
Bogen om opera tionsfo rstæ rkere ............................... 37,30
Lette HI-FI konstruktioner ............................................  43,50
Lær e lektron ik  .................................................................  34,00
Niels Dreijer:
Digital tekn ik ...................................................................  41,70
Byg tilbehør til p r iva trad io ............................................  37,70
Byg med dig ita le kredse ...............................................  28,50
Elektronisk byggesæt .................................................... 41,70
Elektronik håndbogen ..................................................  57,55
Preben Lund:
Printteknik ........................................................................ 98,60

a/s Ahrent Flensborg
r  boghandel 
V A S  telefon 03-61 0011 

4100 Ringsted

Generaldirektoratet for Maj 1979.
Post- og telegrafvæ senet Solplettal: 132.

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

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 15,8 17,5 19,5 20,7 21,3 21,3 21,6 21,6 19,0 17,7 16,8 15,8
New Zealand 17.800 54,1 16,0 18,2 20,5 21,8 22,3 18,3 16,4 16,7 13,7 14,7 17,2 16,0
Filipinerne 9.700 66,4 16,3 19,0 22,0 23,2 23,6 23,3 23,4 23,4 22,8 20,9 17,7 16,2
Sydl. Australien 16.000 85,0 16,8 20,2 24,1 25,2 25,6 22,6 17,8 15,8 16,0 14,3 13,0 16,9
Sumatra 9.300 90,0 17,0 20,5 24,6 25,7 26,1 25,6 25,2 25,2 24,8 23,0 19,4 17,2
Indiske Ocean 10.100 115,9 18,5 21,5 25,5 27,5 28,1 28,3 27,3 27,2 26,9 25,3 22,4 19,6
Madagaskar 8.300 146,0 21,2 21,7 26,2 27,9 28,5 30,6 29,9 29,5 29,5 27,7 25,7 23,4
Syd Afrika 10.100 171,3 13,5 8,5 16,9 27,7 27,7 30,5 31,2 30,5 31,1 25,0 19,0 14,9
Middelhavet 2.200 181,0 15,3 14,7 17,2 19,7 20,4 21,2 21,4 21,0 21,8 21,4 18,8 17,0
Antarktis 13.600 202,5 9,6 10,7 9,0 11,1 25,4 28,1 30,4 29,7 30,6 28,3 18,1 10,5
Kanariske Øer 3.500 226,9 20,0 18,2 19,5 23,0 24,9 25,1 27,0 26,4 27,2 27,4 24,1 21,9
Argentina 11.900 232,4 20,6 18,6 19,7 18,0 18,6 25,3 27,5 27,0 27,7 28,0 24,8 22,4
Peru 11.000 264,1 18,2 15,8 16,1 18,5 21,3 22,3 23,3 23,4 23,8 24,7 23,0 20,5
Vestindien 8.100 289,6 16,5 14,3 14,1 15,2 14,8 18,9 20,3 20,6 21,0 21,9 20,9 18,7
New York 6.100 291,4 16,4 14,3 14,0 13,9 15,6 19,0 19,5 20,2 20,9 21,4 20,7 18,6
Vest Grønland 3.600 313,6 15,1 13,8 13,8 15,4 17,6 18,4 18,7 19,0 19,4 19,7 18,5 16,8
San Francisco 8.800 324,5 14,9 14,0 14,1 15,1 12,7 12,1 14,1 16,5 18,1 18,8 17,7 16,2
Sydl. Stillehav 16.200 328.6 14,8 14,1 14,2 15,6 17,2 17,9 18.1 18,1 18,6 18,5 17,4 15,9
Hawaii 12.000 356,4 14,6 15,0 15,8 17,1 17,9 18,0 18,3 18,5 18,4 17,5 16,1 15,0
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INTRUDERS WATCHM/  OZ7CH, C. U. Holten.
/  Lyovej 6. 8600 S ilkeborg

Om kun 5 måneder indledes den »Verdens Administrative 
Radio Konference« i Geneve, hvor tildelingen og brugen af alle 
radiofrekvenser vil blive taget op til revision. En meget stor del 
af verdens teleadm in lstrationer - men desværre ikke alle - er 
medlem af eller på en eller anden måde tils lu tte t »International 
Te lecom m unicatlon Union«. Med års mellemrum Indkaldes til 
verdenskonferencer. Den sidste »store« konference blev af
ho ld t I Atlanta, USA I 1947 - og her blev amatør-radiotjenesten 
o ffic ie lt »katagorlseret« som en radiotjeneste, sidestillet med 
andre tjenester: Sklbsradlo, telegrambureauer, flyradio m.m. 
Udfra re tn ingslin ie r givet fra nævnte ITU administrerer lande
nes te leadm ln istrationer (I Danmark P&T) blandt andet også de 
over 6.000 licenserede radioamatører vi er Idag her I landet.

Det er indlysende, at fo r at undgå det rene kaos må der nød
vendigvis gives og overholdes visse »færdselsregler«. Dette 
gæ lder ikke m indst for amatører, men også for andre radio
tjenester. Desværre er det som så med at overholde de skrevne 
(såvel som de uskrevne!) love og vedtægter for nogle af de 
lande, som har deltaget og skal deltage i nævnte konference, 
der løber fra september til november 1979. Visse lande har 
underskrevet »med forbehold«, og enkelte har ikke underskre
vet alle de vedtagne forordninger.

Derfor do jer vi radioamatører i særlig høj grad under de 
mange »illegale«, men desværre gennem flere år hørte, kom
m ercielle stationer på vore bånd. Et meget stort antal amatør
fo ren inger har gennem en årrække haft oprettet et Intruders 
W atch-program , d.v.s. at alle som konstaterer Ikke-amatør- 
s ignaler på dele af vore amatørbånd. hvor disse iflg. reglerne 
ikke må findes, til deres lokale Intruders Watch-leder rappor
terer disse »indtrængere«. Under International Amateur Ra- 
d io 's  regi, Regi 1 D ivision, hvorunder EDR hører, har G3PSM 
gennem flere år været vor fo rtrin lige  koordinator og indsamler 
af disse rapporter. Fra G3PSM sendes månedligt til amatør
organisationer. særlige telecommunicatlons-centre, og til det 
International Frequency Registration Board ved ITU, m.fl. en 
21-22 sider lang, tætskreven (på A4-format) liste over Intruders 
på amatørbåndene. Udfra denne liste har de lokale I.W.-ledere 
blandt andet til opgave, at kontakte deres lokale P&T, såfremt 
»utils ig tet udstråling« er forekom met fra andre af landets ra
d iotjenester på de til amatør-radlo-tjeneste tildelte frekvens
bånd. Også Danmark havde sidst begået en fejl, der nu er rettet.

Det er ikke just opmuntrende læsning denne liste fra G3PSM 
m ånedligt giver sine læsere, hvilket den aktive sende- eller 
modtageram atør hurtig t vil kunne overtyde sig om ved daglig 
lytn ing efter Intruders på båndene. Men den gennemsnitlige 
licenserede radioamatør er jo  ofte et ro lig t gemyt, og for ham 
drejer det sig ofte først og fremmest om at prøve på at få en 
forb inde lse igennem uden at lade sig påvirke af andre forstyr
relser: en optræ ning af vort »selektive øre«. På den anden side 
vil disse »indtrængere« naturligvis forblive, eller endog udvide 
trafikken på amatørbandene, hvis de ikke bliver underrettet 
om, at de er til gene. -  Derfor: Du kan selv være med til at 
bevare amatørbåndene til am atør-trafik ved jævnlig at notere 
evt. kaldesignal eller andre karakteristiske kendetegn på den 
indtræ ngende station, udover dato, klokkeslet I UT (GMT) og 
nø jagtig frekvens. Er du i besiddelse af en beam-antenne, så 
tag også retningen. RS-rapport er ikke nødvendig, men gerne 
en tonerapport, og naturligvis om det er fone (AM, SSB), hånd
eller maskinmorse (el-bug), RTTY, Faksimile, og hvor mange 
kHz signalet spreder sig.

Den danske Intruders Watch har med stor hjælp fra OZ6KS, 
Erik Jacobsen, Horsens blandt andet rettet henvendelse til en 
spansk BC-station, hvis oversvingninger har været meget Iøre
faldende på et af amatørbåndene. Fra denne station er modta
get en tak fo r rapporten, og så vidt vides i skrivende stund, er

deres harmoniske filte r blevet fin justeret med en forbedring 
tilfø lge.

Hvor slemt det I ø jeblikket står t il fremgår af følgende:

80 m -båndet (3,5-3,8 MHz):
(Er på »delebasls« med andre tjenester og må derfor holdes 
udenfor i denne sammenhæng).

40 m -båndet (7,000-7,100 MHz):
Er pr. ITU-vedtagelse det (såkaldte) Eksclusive - d.v.s. skulle 
være udelukkende fo r radioamatører - men - 53% af disse 100 
kHz er beslaglagt af stationer i USSR! 32% af frekvenserne 
benyttes af radiofonistationer!

20 m -båndet (14,000-14,350 MHz):
USSR har »forbeholdt sig ret til« at benytte fra 14250 til 14350 til 
»visse tjenester« (Teletype), men findes over hele båndet Idag 
med 52,6% beslaglæggelse. 32% af frekvenserne er radiofoni
stationer, hovedsageligt oversvingninger fra det europæiske 
BC-bånd fra 7,1 til 7,3. Men da BC-statlonerne også ligger fra 
7000 til 7100 kHz, høres disse helt fra 14000 kHz og opefter.

15 m -båndet (21,000-21,450 MHz):
Her har USSR »annekteret« 55,8% af frekvenserne (TeleType). 
R adio fonista tioners oversvingninger optager 17%. En hel ræk
ke af russiske støjsenderes oversvingninger fra lavere fre
kvensbånd blokerer på visse tidspunkter båndet fra 21250/ 
21300 og op til båndgrænsen 21450 og umuliggør praktisk talt 
forb inde lser, hvis ikke man er i besiddelse af en retningsan
tenne med en fremragende side- og F/B-dæmpning på mindst 
25 dB (=  ca. 4 S-grader). Denne høje ende af 15 meter-båndet 
udviser en ubrudt og meget generende sammenhængende 
susen af underlig d iffus karakter, grundet disse støjsenderes 
sidebånd (bl. meget andet).

10 m -båndet (28,000-30,000 MHz):
Her er op til 46% af frekvenser dagligt beslaglagt af sendere af 
fo rske llig  karakter (Teletype, Facsimile o.a.) fra USSR. Radio
fon ista tioners oversvingninger på mange »lavere« bånd høres 
på 41,5% af frekvenserne Indenfor døgnets 24 timer.

Ikke underlig t at kortbølge-amatøren af Idag har trange kår 
på amatørbåndene.

Vil også du være med i arbejdet fo r at bevare amatørbåndene 
fo r amatørerne? Så skriv idag - til november er det forsent. -

PS.: OZ5DX, Hans Pyndt vil bl.a. være EDR’s repræsentant 
ved nævnte WARC i Geneve, og er en af vore gode talsmænd 
fo r vore interesser overfor Post- og Telegrafvæsenet herhjem
me. OZ7CH.

HF-antenner:
HY-GAIN - FRITZEL - CUSH-CRAFT 

30 modeller!

Antennerotorer:
C.D.E. i 9 modeller!

Vy 73. OZ4SX. Svend

-  NORAD - 08-96 01 88 -
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VHF ■UHFRedaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

A ktiv ite ts tes ten . 9. OZ7HVI 48 QSO 6.170 points
Apriltesten gav fø lgende placeringer: 10. OH3YW 24 QSO 5.812 points
SSB afdeling: 11. OZ1DCM 34 QSO 5.627 points

1. OZ5DD 107 QSO 669 points 12. SM5CNQ 16 QSO 5.346 points
2. OZ8RY/a 49 QSO 368 points 13. OZ1EXZ 42 QSO 4.530 points
3. OZ8QD 53 QSO 360 points 14 OZ1AIE 38 QSO 4.140 points
4. OZ6XR 27 QSO 329 points 15. OH6MK 11 QSO 3.879 points
5. OZ4HAM/a 42 QSO 271 points 16. OH3MF 25 QSO 3.597 points
6. OZ3ZW 44 QSO 244 points 17. OZ1EKI 36 QSO 3.475 points
7. OZ6YJ/a 21 QSO 215 points 18. OZ4HAM 11 QSO 2.880 points
8. OZ1AIE 49 QSO 205 points 19. OZ6HY 19 QSO 2.407 points
9. OZ1DSK 44 QSO 195 points 20. OZ4MM 23 QSO 2.301 points

10. OZ7OMR 49 QSO 154 points 21. OZ1EUT 32 QSO 1.733 points
11. OZ6ZW 23 QSO 151 points 22. OH8 RS 4 QSO 1.706 points
12. OZ9SW 14 QSO 137 points 23. OZ8ZT 18 QSO 909 points
13. OZ1OHR 37 QSO 136 points 24. LA8SJ 2 QSO 714 points

14. OZ1BGL 44 QSO 127 points 25. LA8YB 4 QSO 539 points

15. OZ1CJF 32 QSO 104 points 26. OZ1DGN 11 QSO 490 points

16. OZ7UO 23 QSO 93 points 27. OZ5DI 7 QSO 321 points

17. OZ4MM 22 QSO 92 points 28. OZ6QX 2 QSO 256 points
18. OZ1EYW 20 QSO 91 points 29. OZ1EM 10 QSO 158 points

19. OZ1DCN 20 QSO 87 points Checklogs: OZ5WF, OZ3NH, OZ8QD og LA3UU

20. OZ1EBI 18 QSO 86 points Sek. 2 UHF-SHF:
21. OZ4ZT 24 QSO 66 points 1. OZ7IS 22-3 QSO 4.090 points
22. OZ6HY 14 QSO 53 points 2. OZ9FW 19-0 QSO 2.990 points
23. OZ1UN 13 QSO 42 points 3. OZ3ZW 16-0 QSO 1.693 points
24. OZ1BVN 10 QSO 35 points 4. OZ2OE 9-3 QSO 1.656 points
25. OZ6CE/a 9 QSO 27 points 5. OZ3A 11-2 QSO 1.417 points
26. OZ1AKR 12 QSO 25 points 6. OZ9SW 8-1 QSO 1.335 points
27. OZ1CRY 7 QSO 24 points 7. OZ1AXL 7-1 QSO 1.065 points
28. OZ5DI 13 QSO 21 points 8. OZ9FR 3-2 QSO 418 points
29. OZ 1 AGO 7 QSO 13 points 9. OH3YW 1-0 QSO 29 points

FM afde ling: EDR ønsker vinderne tillykke. -  D iplomer til de tre bedste i
1. OZ6HR 49 QSO 105 points hver sektion.
2. OZ1BCC 44 QSO 97 points
3. OZ4XB 16 QSO 30 points 10 GHz sked. OZ/LA.
4. OZ1CUI 12 QSO 27 points Undertegnede ønskerat aftale sked med OZ-stationer på3cm -

OZ1AKR 12 QSO 27 points båndet i tiden m aj-juni og videre. System Gunnplexer med 1 W
5. OZ2QQ 15 QSO 21 points ERP, 50 kHz deviation, 30 MHz IF. Der er nu 6 amatører i LA,
6. OZ6CE/a 7 QSO 12 points som har udstyr fo r 10 GHz. A lle vil bruge 30 MHz MF og center-

frekvensen er 10320.
UHF-SHF a fdeling: Jan M artin Nødina, LA8AK. Brattåsen 53. Hisø. N4800 Aren

1. OZ7IS 24-7 QSO 119 points dal. Tlf. 041-29059 hiemme. 041-23333 arbeide.
2. OZ7LX 24-3 QSO 116 points
3. OZ9SW 8-2 QSO 80 points Beacon info.
4. OZ1ABE 13-3 QSO 53 points LA8AK meddeler, at LA3UHF og LA3VHF atter er QRV efter rep.
5. OZ2OE 9-0 QSO 44 points LA3VHF: 144,880 MHz 20 W ERP syd.
6 . OZ7UO 8-0 QSO 24 points LA3UHF: 432,880 MHz 200 W ERP syd.
7. OZ3ZW 8-0 QSO 22 points
8 . OZ7UI 9-0 QSO 15 points K ana ltra fik  i CW -båndet.
9. OZ1WN 6-0 QSO 7 points Nogle amatører i Århusområdet finder det m orsomt at køre FM

144 MHz testen var denne gang præget af en virkelig god 
auroraåbning. -  Martin (OZ6HY) meddeler, at dette var hans 
aktiv ite tstest nr. 100.

Testresu lta t.
Hermed fø lger resultatet af EDR’s VHF-UHF martstest 1979. 

Sek. 1 VHF:
1. SK7MW 220 QSO 69.207 points
2. OZ5DD 236 QSO 54.203 points
3. OZ1DPR 87 QSO 17.527 points
4. OZ5ESB/a 95 QSO 14.025 points
5. OZ3ZW 76 QSO 10.870 points
6 . SM5BEI 20 QSO 7.807 points
7. SM6JWH 30 QSO 6.608 points
8. OZ1OHR 51 QSO 6.198 points

loka ltra fik  på 144,025 MHz. -  Vis dog lid t amatørånd og placer 
jer, hvor I ikke forstyrre r andre, f.eks. 144,500-144,850 MHz og 
145,225-145,575 MHz.

A uroranyt.
Den 1. april har OZ7LX kørt to  forbindelser på 432 MHz: 
SM3FGL (IV53g) og SM4DHN (GU70f).

OZ6XR har kørt en del fine CW -forbindelser på 144 MHz. 10. 
marts: SM3DCX (IV63b) og UQ20W (MQ01C). 11. marts: 3 OH 
stationer. 3. april: SM - LA - OH og UR2AO (MT54h), UR2NW 
(LT74d), UR2RGM (MT44g), UQ2GEK (MR20d). 4. april: SM og 
OH samt UR2GZ (MS04g), RA1 AKS (OT19a), RQ2GES (KQ49g), 
UR2RIC (LS03g) og UA1MC (PU73f - 1200 k m ).-O Z 6XR kører 
med en hjemmebygget CW sender med en QQE06/40 og 60 W 
ou tpu t til en 11 el. antenne I 20 meters højde, modtageren er 
med nuvistorer i converteren.
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MS rekord QSO.
OZ2GZ beretter om følgende:

Fra det svenske QTC har jeg fundet denne ret usædvanlige 
rapport om en 3000 km QSO mellem GW4CQT (YL) og UW6MA 
(TH). QSO'en er bekræftet med QSL. Forbindelsen er ca. 500 
km længere end hvad man hidtil har troet mulig. Man kan så 
stille  det spørgsmål, om meteorerne er brændt op i meget stor 
højde, e ller det skyldtes to kraftige meteorgennemslag. -  
UW6MA fortæ ller, at de bedste burst var længere end 2 min. og 
styrken varierede mellem S 3og S8. Signalet havde en tildens til 
at være overlejret med brum og hvæs, som aurorasignaler. -  
Det der er sket åbner mange perspektiver, også selvom fo rb in 
delser som denne kun kan køres på meget specielle tidspunk
ter af året (f.eks. Perselderne). Den kommende udvikling vil 
blive interessant at følge, hvem bliver den første OZ, der får 
kontakt til Asien eller A frika på MS?

OZ2GZ.

Tæt på ny d is tancerekord  på 144 MHz via TEP.
Efter en måneds daglige skeds gennemførte I4EAT og ZS3B 
delvis QSO den 31. marts 1979 kl. ca. 19.00 GMT på 144,120 
MHz. -  l4EAT's QTH er Faenza (FE60f) i det nordlige Italien og 
ZS3B’s er ifølge call-book Luderitz i Namibia.

V.h.a. lommeregneren får man, at afstanden mellem de to 
s ta tione re r knapt 7.900 km, hvilket ville have været ny verdens- 
distancerekord, såfremt der havde været tale om en hundred- 
procents to-vejs QSO. Man må ga ud fra, at de to  stationer 
forsager aftensmaden og fortsæ tter anstrengelserne i endnu 
nogen tid . -  Ovenstående info er dels opsnappet på TE-nettet 
på 10 meter, dels fremskaffet via OZ7IS og I3LGP påVHF-nettet 
på 20 meter.

OZ8SL.

Aurora.
Der var flere gode auroraåbnlnger på 2 meter i sidste halvdel af 
marts og første halvdel af april.

Fra OZ8 RY/A er kommet følgende rapport om hans aurora- 
QSO'er under og efter aktivitetstesten den 3. april. Under 
testen kørte Aage bl.a. U \6HL (CS09j), SM3FGL (IV53g), 
OHØJN, SM3GHD (GW) og OH3MF (MU). Efter testen blev auro- 
raen bedre og OZ8RY kørte s tatlonerfra PA, G, GM, LA, SM, OH 
og UR2. Hørte UA2. -  Bedste antenneretning var NNV. Da 
OZ8RY gik QRT kl. ca. 0230 GMT den 4. april, måtte nøglen til 
køling I dybfryseren.

Tak fo r rapporten Aage. OZ8SL.

Ny beacon på S icilien.
Fra sæ dvanligvis pålidelig kilde forlyder det, at en ny beacon er 
QRV fra S icilien. Kaldesignalet er IT9G og QTH-lokator er 
GY66. Øvrige data er: Frekvens 144,840 MHz. Antenneretning: 
Nord. Udgangseffekt: 150 W ERP. -  Denne beacon vil have stor 
betydning fo r os i den Es-sæson, der når dette læses, er ved at 
begynde.

I forb inde lse hermed opfordres som tid ligere år alle, der 
hører eller kører Es på 2 meter, til at sende rapporter til under
tegnede. Specielle rapportskemaer fremsendes med fornøje l
se. Kontakt OZ8SL, Svend-Erik Lindberg, Ellevej 6, 4623 Lille 
Skensved, tlf. 03 - 66 90 75. -  God Es-sæson.

OZ8SL.

R esu lta te r fra NRRL's ju le tes t 1978.

2 meter single operator:
1. OZ5IQ 11.775 points
2. OZ3WU 10.303 points
3. OZ1BJF 4.384 points
4. OZ7EML 3.575 points
5. OZ6HY 3.394 points
6. OZ1EBI 3.286 points
7. OZ4HAM/p 3.111 points
8. OZ5WT/A 2.565 points
9. OZ8QD 2.545 points

10. OZ8T
11. LA9DI
12. SM7IPZ
13. OZ1BGL
14. OZ6SO/A
15. OZ3ZW
16. OZ9ZJ/A
17. OZ5WK
18. OZ1BKY
19. LA3UU
20. LA3VU
21. LA8YB

2.501
2.010
1.943
1.716
1.558
1.543
1.333
1.200
1.137

155
127
37

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

2 m eter m u lti operator:
1. OZ5DD 8.186 points

UHF single operator:
1. LA3UU 49 points
2. LA8YB 43 points
3. LA3VU 28 points

Det var en skuffende svag deltagelse I testen, undtagen fra 
Danmark. Dette skyldes nok fo r en stor del dårlig information. 
Testen foregår im id lertid  hvert år anden juledag mellem kl.
08,00 og 11,00 GMT.

D iplom er til klassevinderne samt til bedste station i hvert 
land I hver klasse.

Vy 73 de LA8SJ.

Det europæ iske V H F-net....på  HF.
Er du interesseret i VHF-UHF, udover det lokale FM-hygge- 
snak, så lyt på 14,345 MHz I week-enderne og enkelte andre 
dage. Her holder de aktive VHF-UHF-folk fra hele Europa til. 
Man aftaler MS-skeds, MB-skeds, fortæ ller hinanden, at nu er 
der Aurora, eller hygge-snakker om den sidste store tropo- 
åbning og sine nyeste antenneforsøg o.s.v.

På genhør!

Svenske repeatere.
I Sverige er der fo r tiden hele 75 repeatere. På UHF er tallet, 
ind til videre, kun 19. -  Med nogle ganske få undtagelser nær, 
håndhæver man iøvrigt det princip, at der mellem to  repeatere 
på samme frekvenspar skal være en afstand på 160 km.

DUBUS in fo rm ation 1979.
DUBUS inform ation nr. 1 1979 er lige på trapperne. På grund af 
porto fo rhø je lser m.m. er prisen fo r årgang 79 (4 numre) steget 
til den form idable sum af 37 kr. DUBUS-bogen med samlingen 
af de tid lige  års artik le r har været udsolgt, men er nu Igen til at 
skaffe.

Nærmere info om DUBUS, der er et ideelt (ukommercielt) 
foretagende, kan fås hos OZ7IS, tlf. (02) 52 33 14 om aftenen.

Indbyde lse til VHF-UHF meeting.
OSA (Orebro Sånderamatorer) VHF-Group Indbyder til stort 
VHF-UHF-meeting I Kilsbergen ved Ånnaboda friluftscentrum  
(HT55b, 250 m over havet). Se skitsen.

T idspunkt: 15., 16. og 17. juni 1979. -  Hovedformålet med 
dette meeting er at træ ffes og omgås, men vi vil også forsage at 
have følgende på programmet: Antennetest 144-^432 MHz. 
Foredrag om blandt andet SHF, MS og udbredelsesforhold. 
Forsøg på 10 GHz - tag jeres transceivere (hvis de er færdige) 
med. Udstilling af diverse apparater. Trafik på 144—432 MHz via 
T, MS og forhåbentlig  også via ES og A. Festaften med mad og 
drikke om lørdagen.

Camping på næ rliggende (200 m) 2-stjernet canpingplads. 
M ulighed fo r lystfiskeri, bad, vandreture og forplejning. Et be
grænset antal husvogne er til rådighed for udlejning. Aktivite
ter fo r XYL/YL og børn. - Tag d itQ S L-kort med til opsætning på 
opslagstavlen.

Vi vil være taknemmelige for forhåndstilm eld inger for at få 
overb lik  over de ltage ran ta lle t.-S kriven  linie til: OSA, Box242,
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S-701 04 Orebro -  eller ring til: Christer, SM4FXR, telefon 
009 46 19 14 47 40 eller Lasse, SM4AXY, 009 46 19 9 42 35. 

Velkommen. OSA-VHF-Group:
SM4COK, SM4IAZ, SM4FXR, SM4CSK, SM4JCJ, SM4AXY.

R eference-da ta vedr. Oscar 7 og 8.
O rb it Dato UTC Long W.
20563 15 maj 0154 91.6
20575 16 maj 0053 76.4
20588 17. maj 0147 90.0
20600 18. maj 0047 74.9
20613 19. maj 0141 88.5
20625 20. maj 0040 73.3
20638 QRP 21. maj 0134 86.9
20650 22. maj 0034 71.8
20663 X 23. maj - -

20675 24. maj 0027 70.2
206.88 25. maj 0122 83.8
20700 26. maj 0021 68.6
20713 27. maj 0115 82.2
20725 QRP 28. maj 0015 67.1
20738 29. maj 0109 80.7
20750 X 30. maj - -

20763 31. maj 0103 79.1
20775 1. uni 0002 64.0
20788 2. uni 0056 77.6
20801 3. uni 0150 91.1
20813 QRP 4. uni 0050 76.0
20826 5. uni 0144 89.6
20838 X 6 . uni - -

20851 7. uni 0138 88.0
20863 8. uni 0037 72.9
20876 9. uni 0131 86.5
20888 10. uni 0031 71.3
20901 QRP 11. uni 0125 84.9
20913 12. uni 0024 69.8
20926 X 13. uni - -

20938 14. uni 0018 68.2
20951 15. uni 0112 81.8
6072 A 15. maj 0008 46.3
6086 X 16. maj - -

6100 A 17. maj 0019 49.0
6114 A 18. maj 0024 50.3
6128 J 19. maj 0029 51.6
6142 J 20. maj 0034 52.9
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6156 A QRP 21. maj 0039 54.2
6170 A 22. maj 0044 55.5
6184 X 23. maj - -

6198 A 24. maj 0055 58.1
6212 A 25. maj 0100 59.4
6226 J 26. maj 0105 60.8
6240 J 27. maj 0110 62.1
6254 A QRP 28. maj 0116 63.4
6268 A 29. maj 0121 64.7
6282 X 30. maj 0126 66.0
6296 A 31. maj 0131 67.3
6310 A 1. uni 0136 68.6
6324 J 2. uni 0141 69.9
6337 J 3. uni 0147 45.4
6351 A QRP 4. uni 0009 46.7
6365 A 5. uni 0014 48.1
6379 X 6. uni - -

6393 A 7. uni 0024 50.7
6407 A 8. uni 0029 52.0
6421 J 9. uni 0034 53.3
6435 J 10. uni 0040 54.6
6449 A QRP 11. uni 0045 55.9
6463 A 12. uni 0050 57.2
6477 X 13. uni - -

6491 A 14. uni 0100 59.8
6505 A 15. uni 0106 61.2

Første WAC på 144 MHz.
Dave Prince, GW4CQT har som første amatør kørt alle 6 kon
tinenter på 144 MHz. Via EME: W6PO Californien, YV5ZZ 
Venezuela, JA6DR Japan, VK5MC Australien. Sporadisk E: 
CN8CC.

krystallerkrysta llerkrystallerkrystallerkrystallerkrystaller 
kr. 50,- pr. stk. +  ekspeditionsgebyr kr. 25,- pr. ordre - 
leveringstiden er 3 uger fra beløbets indgåelse pr. check 
e lle r på g irokon to  1 25 30 77 - opgiv venligst om krystal
lerne skal være hc/25u e ller hc6/u samt evt. pf ved enten 
parallel resonans e ller serie res. - evt. yderligere service 
på b ilte le fon: 0021-9 64 10
bitsch electronic - rygårdsvej 293 - 7000 fredericia

UKW-BERICHTE
V H FCOMMUNICATIONS

K VG-krystalf i Itr e - 9 MHz
XF-9A for SSB-TX m. sidebåndskrystaller 316,00 
XF-9B for SSB-RX m. sidebåndskrystaller 423,00 
samt andre typer for CW, AM og FM.
Ny p ris lis te  over samtlige byggesæt, løsdele og tids
skrifte r tilsendes mod fremsendelse af svarkuvert i 
A5-format, frankeret med kr. 2,00.
Bestilling kun ved forudbetaling på nedenst. giro. 
Ovenstående priser er incl. porto, forsendelse sker 
fra Vesttyskland. Ingen told, men evt. opkræves 
moms. Leveringstid normalt 2-3 uger. Kursforbe
hold 2,80.
vy 73 de OZ7LX, Egon

HALSKOV ELECTRONIC
Sigersted gamle Skole GIRO 7 29 68 00
4100 Ringsted Telefon (03) 61 61 62 (kl. 18-22)

Eneforhandling i Danm ark af Verlag UKW -Berichte’s produkter
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Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen, 
Højm arksvænget 56, 8600 S ilkeborg, tlf. (06) 81 30 96.

Papir m.m. fo r RTTY-maskiner.
Du kan købe papir og farvebånd direkte hos P&T. Du skriver 
b lo t t i l : Materialdepotet, Amagerfælledvej 52, 2300 København 
S e ller ringer på tlf. (01) 57 08 22, lokal 253. Priserne er som 
følger:
Papir, små ruller, kr. 4,95/stk., mindste salg 12 stk.
Papir, store ruller, kr. 9,55/stk., mindste salg 6 stk. 
Perforatorstrim m el kr. 5,29/stk., m indste salg 10 ruller. 
Farvebånd kr. 7,59/stk.
Rullerne kan iøvrigt også leveres som NCR-ruller eller forsynet 
med carbon, så det er m ulig t at få op til 4 kopier. Alle priser er 
excl. moms men incl. porto. Husk iøvrigt at du ved alle hen
vendelser til P&T blot skal skrive »postsag« på kuverten, så 
sparer du frim æ rket, hi!

EDR's RTTY-lager om fatter følgende:
SIEMENS 37G maskine med perforator, kr. 700,00 stk. 
SIEMENS 37G maskine uden perforator, kr. 575,00 stk.
GNT strim melsender, kr. 250,00 stk.

Vedr. køb af RTTY-materlel henvises til OZ marts. -  OZ9GA, 
Torben oplyser, han påtænker at optrykke en manual over SIE
MENS 37G, idet der kun fore ligger 3—4 eksemplarer af denne. 
Manualen er på dansk og opdelt i følgende sektioner:
1. Maskinen.
2. Perforatoren.
3. Opsamlingssenderen.
4. Smøring og justering.

Ved op trykn ing af denne manual (der forøvrig t er på dansk) 
bliver der form entlig  mulighed for at købe den som 4 separate 
bøger. Torben kan også levere manuals til GNT strim m el
sendere (kr. 25,00 stk.) og manual i ringbind over OLIVETTI til 
en pris af kr. 50,00 stk.

Forsendelse er gratis ved forudbetaling på girokonto
8 17 68 92. Du kan også rette henvendelse til Torben direkte: 
Mølle-Tryk, Møllevej 11, 8653 Them, tlf. 0 6 -8 4  75 35.

RTTY-kunst.
Vi er i fæ rd med at starte en samling af RTTY-kunst. Samlingen 
om fatter fo r ø jeblikket cirka 60 eksemplarer, og vi efterlyser 
hermed andre, der har samme interesse. Har du en sjov tegning 
e ller lignende, vil vi være meget glade fo r en kopi.

W SRY-diplom.
Dette d iplom , der blev taget i anvendelse i 1970, kan erhverves 
af alle, der har haft kontakt med et antal af disse prefixer: LA, 
SL7/SM /SK, JW, JX, OH, OHØ, OY, OX, OZ og TF.

D iplom et er opdelt på følgende måde:
General Bronce Sølv Guld 

OSO OSO OSO OSO
Skandinaviske a m a tø re r.......... 25 50 75 100
Europæ iske stationer ..............  16 35 50 75
Lande udenfor Europa ............  8 15 25 50

For at man kan opnå bronce/sø lv/gu ld kræves, at der alle
rede er erhvervet »general class«. A lle bånd kan benyttes, og 
a lle  2-vejs RTTY-QSO’s efter 1. maj 1970 kan anvendes. Der 
kræves ikke fremsendelse af QSL ved anmodning om bronce/ 
sølv. Til guld kræves forbinde lser med følgende prefixer: LA, 
SM, OH, TF, OX, OZ, OY. Henvisning til SARTG Contest eller 
fo tokop i af de 7 QSL's er tilstræ kkelig.

Afg ifter. -  General class 10 IRC. Guld 6 IRC. Sølv 6 IRC. 
Bronce 6 IRC - eller tilsvarende beløb.

Anm odning om dip lom  sendes til: OZ2CJ, Carl J. Jensen, 
Søvænget 11, V irklund, 8600 Silkeborg.

AP0LL0PIP
BR 113

B r 132 
B r 51aK  
B r 142 
B r 143 
B r 122 
B r 122a 
B r 122K  
B r 122M  
B r 134K  
B r 141 
B r 86

cn

c og
s I I b «
S i g S g_  z  m z  S

. (O

N YH ED-G iver indstillig t pip, narta- 
sten slippes, incl. printrelæ. let at t i l 
slutte, dansk vejledning KUN 49,-
God mikrofon med forstærker og kom p resso r.........................................
Rævehyl, incl. kasse og ho jtta ln  m.v...........................................................
S-meter med 16 LED, giver manye informationer ...................................
S-meter med 12 flade LED i sojle, flo t i bilen ...........................................
Alle tiders strømforsyning, 12-16 V/4 A, incl. trafo .................................
Do. med større trafo - kan nu give 6 A kontinuerligt .............................
Br 122 komplet med boret kasse, forplade osv..........................................
Br 122K med volt og amperemetre, som byggesæ t.................................
Antenneforstærker incl. kasse og s t ik .........................................................
Effektmåler -  giver 5 V ud for 500 mW ind ...............................................
NYHED - Digitalvoltmeter, 0 - 999 mV eller mere,
velegnet til for eksempel indbygning i Br 122K .............................  KUN

122M

73 ,-
59 ,-
66,-
69 ,-

135,-
185,-
225,-
363,-
119,-

13,-

175,-

C i-
£  c -D CM -  0) O Q CD
4 ^ 5 ;' CT3gi-Q -  • c\j
5 D co c\j tj- 

£  CC n h- O

Br itl ) ftr BrSUK f 13 X 1/3 4- - V

n n 1'! Br
t i l 8 6

Skriv efter katalog (5,- kr. incl. porto) eller gratis prisliste
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Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen, 
Emdrup Banke 22, DK-2100 København 0 .

Sam uel F in ley Breese Morse,
te legrafiens opfinder og morsealfabetets fader, d.v.s. alfabetet 
er opka ld t efter ham, men strengt taget var det vist nok Morse’s 
assistent Vail, der fandt på selve alfabetet. Men hvad skulle vi 
have g jo rt uden det.

Efter mange og vanskelige forsøg kunne Morse i 1835 de
m onstrere verdens første telegrafapparat og det alfabet, der 
kendes over hele verden som morsealfabetet.

Som de fleste ved, består morsealfabetet af prikker og stre
ger. Hvert bogstav har sin særlige sammensætning, og alfa
betet er lavet sådan, at de bogstaver, der er mest benyttede i det 
engelske sprog, er de korteste kom binationer af tegn. -  Et E er 
kun en enkelt prik, et I er to  prikker, et T er en streg o.s.v. Det 
engelske alfabet har kun 26 bogstaver, men der er lavet særlige 
tegn fo r de danske (skandinaviske) bogstaver Æ, 0  og Å, 
således alle 29 bogstaver i vort alfabet kan skrives med morse- 
tegn.

M ig bekendt er de mest benyttede bogstaver i det danske 
sprog ERANTIS, og det er ganske nemt at huske. Skrevet med 
m orsetegn ser ERANTIS således u d : . / . - . / . - / - . / - / . . / . . .  
Kan du dem, er det trods alt en begyndelse. Skråstregen (/) 
mellem tegnene er b lot fo r at markere opholdet mellem hvert 
tegn. Der findes ganske bestemte regler for ophold mellem 
hvert tegn og mellem hvert bogstav.

Foruden alfabetet er der også tænkt på talrækken og en 
række spicieltegn som punktum, komma, kolon og spørgs
målstegn.

Det er m it håb, at dette lille  indlæg kan give dig mod på tele
grafien. Min tanke går så langt som til at udveksle casette-bånd 
QSO’er på telegrafi, vise diagrammer af en morsetræner, som 
du selv kan bygge, og dermed hjælpe dig så godt jeg formår.

Men -  det ville være de jlig t at vide, om du er interesseret i 
dette projekt, hvis du er, så skriv.

licenserede radioamatører, og det er med stor glæde, at jeg 
ønsker SM6ZN, Per tillykke med Europadiplomet, jeg håber, 
det er ankommet til Kungsbacka.

OZ8 RY, Aage er også interesseret i SWL-arbejde og giver os 
alle et klap på skulderen -  Aage modtager SWL-QSL fra det 
meste af verden og giver 100 procent svar.

OZ-DR 1239, W illy, der også er OZ4ZT, kører som lytter
amatør med en R-4C og SPR4 og som lic. amatør med en 
FT221R. W illy er ansvarlig for Amatørnyt via OZ9REE hver tors
dag kl. 21,00 DNT på Søborg-repeateren. Jeg lyttede med tors
dag den 12. april -  W illy klarede det UFB og dette til trods for 
enkelte uro lige elementer ikke kunne overholde spillets regler. 
OZ-DR 1658, Svend Aage foreslår båndrapportering. Det me
ner jeg er en glim rende ide, måske kunne vi hjælpe DX-grup- 
pen. Hvad mener du? Har du et godt forslag, så skriv endelig.

Lad mig slutte dette afsnit med at sige, jeg vil ønske den 
radioamatør, der i en QSO forta lte om en 80-meter antenne, 
bygget af ø l-dåser (tomme), vil skrive til redaktionen og dermed 
de lagtiggøre andre i denne dåse-antenne. Desværre fik  jeg 
hverken kaldesignal eller navn, da det var 2. operatøren, der 
havde vagt, og hun (min datter) kan ikke fordrage øl, hej. Dog 
kunne hun meddele, at han (den ukendte) havde haft QSO med 
OZ3C, Jens, som jeg håber kan huske det med dåserne. Der er 
mange der er interesserede i dåse-antennen, uanset hvor 
mange dåser den koster.

H jem m ebygger
kan vi med sikkerhed kalde OZ-DR 2035, Peter, der har sendt 
mig et billede af hans station; du finder det gengivet her i spal
ten. Peter hørte jeg første gang fra i september 1978, og fra den 
tid  til nu har han været ivrig lytteramatør. Det der glæder mest, 
er vel nok han er hjemmebygger -  dem findes der Ikke mange af 
i dag. B illedet viser til venstre en 2-meter modtager (som er

A TELEGRAPH OPERATOR’S
W O R K  IS P L E A S A N T

pays good wages, and leads to  the 
„ h i g h e s t  p o s i t i o n s .  W e  teach it 

q u i c k l y  and start our graduates 
in te legraph  service. Expenses 
ilow. Established 26 years. W r i te  

. fo r  Catalogue.
VALENTINES' SCHOOL OF TE LE G R APH Y, 

No. 6  H ill  St., Janesville, Wls.

A Te legraph O perator s
w ork is pleasant, pays good wages, and leeds to the highest 
positions. Dette er indledningen til en annonce fundet i et tids
sk rift fra 1898 - annoncen finder du her i SWL-spalten. Skal vi 
lade den gode løn og avancementmulighederne ude og tale om 
am atør-radlo, er der god grund til at lære telegrafi. I henhold til 
Post- og Telegrafvæsenets bestemmelser skal man aflægge en 
telegrafl-prøve fo r at få adgang til HF-frekvenserne, ønsker 
man derfo r at blive telegrafi-operatør, er jobbet godt og m ulig
hederne gode-frekvenserne  udvides med flere hundrede pro
cent, og du kommer i kontakt med CW -folketr Både som lytter- 
og senderamatør kan du få stor udbytte af at lære telegrafi. -  Så 
hvorfo r ikke lære morsealfabetet nærmere at kende.

Tak til OZ6PN, Henrik, der har sakset annoncen,

Agurke tiden
er inde, det frem går tyde lig t af posten i denne måned. Enkelte 
har dog fundet ud af at portoen pr. 17. april er steget -  så de 
nåede at få  skudt kanonen af ti I gammel pris. -  Få de nye post
takster på posthuset.

I Sverige er man blevet opmærksom på SWL-dlplomet for

lånt), en ny er dog under bygning, og roterpult. Til højre i b ille 
det findes HF-modtageren (et OZ6AZ-fabrikat, men bygget af 
Peter), antenneomskifteren er lavet af en højspændingskasse 
fra  et gammelt fjernsyn. A f antenner kører Peter med en 6 ele
ment Quad til 2 meter og d ipo ler til alle HF-bånd. -  På væggen 
skim tes d ip lom et fra juletesten 1978, hvor Peter blev nummerS, 
sam tid ig med han også indtjente til SW L-dlplomet for ju le
testen.

Pr. marts 1979 har Peter hørt 48 lande på 10 meter, 20 lande 
på 15 meter, 51 lande på 20 meter og 23 lande på 80 meter. 
YV5ANS er lyttet på 80 meter den 5. marts kl. 5,15 GMT og I 
samme periode en stor del JA-statloner. Af Peters log fremgår 
det, at han tilb rin ge r en stor det af natten sammen med sit 
hjemmebyggede grej, og at det v irker ualm indeligt godt. Hvad 
angår 2 meter, har Peter også kørt det meste af landet direkte
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samt en del svenske stationer. -  Her i april måned kom det 
første QSL-kort hjem, det var fra EA8-land.

OZ-DR 2035 har deltaget i SA-SWL-Contest 1978 og deltager 
s ikkert også i første periode, der i skrivende stund stadig 
pågår.

Held og lykke til Peter -  og tak for billedet, selv om dit radio
rum ikke a ltid  er så o rdentlig t (som du selv skriver), men hvad, 
fo tografen skulle have arbejdsro, så du var tvunget til at rydde 
op.

Det var lid t om OZ-DR 2035, Peter i Rønde -  hvad med et 
b illede af d it radiorum, det er mere end velkommen.

Dato og tidspunkt
kan ofte være forvirrende begreber, når man beskæftiger sig 
med radiokom m unikation, som OX3PK, Per skriver i OX-nyt 
februar og marts 1979, er der forskel på klokken.

Spørger du om hvad klokken er, og du får svaret fire -  er det 
så om dagen eller natten. Når hønsene går i seng i Danmark, så 
står de op i Japan. Medmindre man ikke har standard-regler for 
tidspunkte t, kan det gå helt galt, så hønsene i Japan sover over 
sig.

Påtænker du at ændre d it QSL-kort, bør du ¡stedet for GMT 
eller time, skrive UTC (Universal Coordinated Time) og samti
dig ændre dato-fe ltets opbygning til år - måned - dag.

H v o rfo r? -  UTC er samme tid  som GMT, men i 1972 blev man 
enige om at gå over til UTC, hvor tiden korrigeres af 18 forskel
lige atomure placeret lige så mange steder på jorden og hvis 
m iddeltal bestemmer UTC. For en radioamatør er det vigtig t 
med korrekt tidspunkt på QSO'en, og den bestemmes i de 
fleste tilfæ lde ud fra UTC, der er -f- 1 time Dansk Normal Tid.

Hvis du på et QSL-kort til en W -station skriver 30.02.75, 
angivet som dag-måned-år, vil han i følge ISO-standard (og 
dansk standard) lede efter om han havde haft QSO med dig i 
1930, i værste fald, da Dansk Standard også siger, at man 
skriver dato-fe ltet som år-måned-dag, hvordan man har be
stemt, at man her skriver dag, måned og år, det vides ikke, men 
den korrekte opstilling  fo r tid - og datofelt er således: UTC 
17:40. DATE 1979-04-18 (de to første cifre i årstallet kan ude
lades). -  T idspunktet fo r denne artikel er som ovenfor, som 
igen er: DNT 16:40. DATO 18. april 1979.

Lad os slå et slag fo r UTC og en korrekt dato-angivelse. -
Tid er noget underlig t noget. Jeg kender en, der kan løbe 100 

meter på 8 sekunder. Fantastisk, men verdensrekorden er jo  10 
sekunder. Ja, jeg ved det, men han kender en smutvej. Hi, hi.

Opfølgning SW L-spalten 1. kvarta l 1979.
Husk din log til SA-SWL-Contest 1. periode 1979.

SW L-diplom erne er lagervare og udstedes mod behørig do
kum entation, se SWL-spalten januar 1979. Reglerne kan du få 
tilsendt både hvad angår lic. radioamatører og lytteramatører
nes SW L-diplomer.

Kodeka'len arbejder i kodestuen og ventes tilbage i næste nr.
Læs om QSL-kort i SWL-spalten februar 1979.
Mange lytteramatører ønsker kontakt med lic. radioamatører 

fo r et nærmere samarbejde.
Grønlandsringen kan også findes på 14,150 kHz + /+  QRM.
Jeg er meget interesseret i historisk materiale vedr. DR- 

arbejdet. Har du på et tidspunkt bestyret DR-arbejde og er du i 
besiddelse af materiale fra den tid, er det meget velkommet, 
gerne fo tokopier. OZ7CH har på et tidspunkt udarbejdet nogle 
D R -protoko ller, hvor er de? Har du dem, så skriv endelig. -  Jeg 
er interesseret i alt om radio -  min fam ilie kalder mig for 
»radiot«, selv mener jeg, at jeg er ganske normal.

I næste nummer af OZ offentliggøres OZ-DR-QTH-listen. De 
der mangler at blive registreret har en chance for at komme 
med på listen, men jeg skal have brev om DR-nummer, med
lemsnummer, adresse og evt. særlige interesser inden den 19. 
maj, please -  det kan lige overkommes, med lid t god vilje.

Held og lykke i contest, aflytning af radioamatorbåndene, 
ind- og udgående Q SLog med din fa m ilie -p a s  på ikke at over
drive din hobby, fam ilien ønsker måske at se d ig -som m etide r.

73 es på genskriv, OZ-DR 1815, Eigil.

MINI-antenner

6-24
2 elements minibeam.

Kr........................................  850,-
C-4
Graund-plane anten
ne. Behøver ikke
radialer model C-4
2 dB/ ref. % GP.

Kr.....................  495,-
A lle  a n te n n e r e r t i l 
10/15/20 m, 50 ohm .

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

BRUGTE MÅLEINSTRUMENTER

Advance måles. 10/D 300 M Hz.........  2.250,-
Philips AM/FM 6 m 2887 250 MHz .... 1.100,- 
Heathkit 3 Imp målebro ..................... 900,-

Mange brugte 2 m stationer. -  
YAESU MUSEN. 
JBM.
TMK Måleinstrumenter.

Radio- 
smeden
GYLLING 
8300 ODDER 
TELEFON (06) 55 16 16
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Redaktion: OZ1QF, Helmuth Christensen, Violvej 2, 
6270 Tønder, tit. (04) 72 21 51.

Store fynske ræ vejagt 1979.
Hermed indbydes til »Store Fynske« den 9.-10. juni. Mødested: 
»Å Camping«. Hytte bestilles på tit. (09) 74 10 03.

Kort: Tommerup nr. 1312, 1:50000. Kortområde: Højre øver- 
ste hjørne ved »Ravnebjerg«, koordinal 38/80. venstre øverste 
hjørne ved »Lungehøj«, koordinal 38/61. Højre nederste hjørne 
ved »Brobyværk«, koordinat 22/80. Venstre nederste hjørne 
ved »Sønderby«, koordinat 22/61.

Ræve - sendetid: Ialt 2 x4  ræve. Lørdag kl. 21,00-00,04. 
Søndag kl. 9,00-12,04.

Instruktion: Tvungen fremmøde kl. 20,00 og kl. 8,00 på cam
pingpladsen.

A f hensyn til tilrettelæ ggelsen, gerne tilm eld ing inden juni 
måned til OZ8HV, Helge, tlf. (09) 17 05 98.

Sønderjy lland:

Så kalder vi igen fra det sønderjyske til en god gang rævejagt 
efter seks ræve Kristi H immelfartsdag (24. maj).
Møde sted: Toftlund-ha llen, 48 km syd for Kolding.
Kort: 1112 Ribe 1:500000, afgræ nsning 88 N-lgd., 34 Ø-br. 
Regler: Sædvanlige. + 2 ^ 1 .
Gebyr: 10,00 kr. pr. mand.
Seneste mødetid: 10,45.
Jagtens længde: 11,30-15,30.

På gensyn den 24., men inden og senest den 20. vil vi gerne 
have tilm eld ing.

OZ6RI, tlf. (04) 74 3 0 41 _ Erik, tlf. (04) 74 14 48.

G eneralagent fo r
YAESU MUSEN BEIAFON

ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V TELEFON 01-31 02 73

LANDSARRANGEMENT

Sommer-træf Bogø.
Bogø -  perlen i L illebæ lt mellem Fyn og Jylland -  bliver 
sam lingspunktet fo r amatører i ju li måned.

Som tid lige re nævnt i OZ arrangerer de fynske afdelinger 
det om talte som mer-træ f på Bogø fra fredag den 27. ju li til 
søndag den 29. ju li.

Der findes ikke campingplads på Bogø, men der er givet 
tillade lse til at »campere på åben mark«.

Der forefindes el og gode to ile tforho ld  med vaskerum, 
samt en lille  hyggelig købmandshandel (ikke i vaskerum
met).

Der er gode bademuligheder, så børnene kan boltre sig 
uden at foræ ldrene skal være nervøse -  Det er en sand fo r
nøjelse at opholde sig på den strand.

Færgen sejler fire  ture i døgnet, og prisliste samt færge
plan bliver tilsendt ved tilm eld ing.

T ilm e ld ing kan foretages til OZ1ABK, Martin, telefon 
(09) 71 36 60 ellerOZ9HX, Jørgen, telefon (09) 51 29 51-o g  
sidste tilm eld ing er søndag den 15. juli.

Campingvogne kan opstilles, selvom du lader bilen stå 
tilbage i Assens, da vi har »træk-kraft« på Bogø. -  Kan du 
undvære d in bil, så gør d e t-d e r  findes kun een vej på øen.

Vi håber på sol, v a rm e -s t i Ile sommeraftener med lejrbål, 
ristede pølser, en P-35 -  og er du musikalsk, så tag dit in
strum ent med.

Er din interesse vakt? -  Skal vi hygge os med fam ilien? -  
Er du sejlende, bilende, på knallert eller svøm m ende-ja , så 
mødes vi på Bogø.

Vy 73 de fynske afdelinger - OZ7IV, Helge.

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

KREDS

1

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

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej. 
Mode: Hver torsdag kl. 19,30, hvis intet andet er bemærket. 
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv., 
2300 København S. tlf. (01) 58 69 35.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand, tlf. (02) 54 34 30.

Program:
17. maj: Vi afprøver funktionsgeneratoren som, hvis der har 
væ ret loddet flit t ig t på byggeafterne, skulle være fæ rdig nu.
24. maj: Kr. Himmelfartsdag, intet møde.
31. maj: Klubmøde.
7. jun i: O rientering om samarbejdet i kreds 1. I øjeblikket hol
des der jæ vn lig t møder mellem bestyrelserne i kredsens afde
linger, og fæ llesmøder fo r flere afdelinger er heller ikke 
ukendte. Om dette arbejde fortæ ller OZ9BD. Forslag til videre
udbygning af arbejdet er velkomne.
14. jun i: Klubmøde.
21. jun i: Ferieafslutning med kaffe og blødt brød. Tag YL/XYL 
med, så vi kan få en rig tig  hyggeaften ud af det.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.
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HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Møde: Tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Red.: OZ8RU, Rubæk Hansen, GI. Køgevej 259 B. 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1 AJL, John Brask Sørensen, Mågevej 46, 3. th.,
2400 København NV, tlf. (01) 10 76 28.
Postadr.: Postbox 14, DK-2650 Hvidovre.
Giro: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

Som det vel er bekendt, afholdt afdelingen den ordinære gene
ra lforsam ling den 17. april, hvilket resulterede i følgende nye 
bestyrelse: Formand OZ1ADX, Mogens blev genvalgt. Næst
form and OZ8GG, Jens. Kasserer OZ1AJL, John. Sekretær 
Esther. Redaktør OZ8 RU, Rubæk. Tekniker OZ6YM, Palle. 
Jun iorrepræ sentant OZ6SO, Bent. Som suppleanter OZ1DEA 
og OZ8XX. Som revisorer valgtes OZ1DCD og OZ9NP.

Mange emner med sprængstof var til behandling, og bølger
ne g ik til tide r ret højt, med livlige diskusioner og kraftige 
m eningsudvekslinger.

Nogle vil måske synes, at visse ting blev bearbejdet Ildt vel 
rige lig t, men efterhånden fik  man trukket det væsentlige frem, 
så der kunne tages en beslutning.

Efter et hårdt job med mange ting at tage vare på, kunne vor 
d irigen t OZ3SH afslutte generalforsamlingen omkring midnat.

Program:
Tirsdag den 15. maj: VHF-UHF sende/m odtage-teknik ved 
OZ4HZ, Hans.
Tirsdag den 22. maj: Lommeregneren i amatørradioens tjene
ste ved OZ9JB, Jørgen.
Tirsdag den 29. maj: Auktion i studiekredslokalet.

VI UDVIDER
til stadighed vort vareprogram af 

kvalitetsprodukter til
PRINTFREMSTILLING

fo r amatører og professionelle.

DE SIDSTE NYHEDER
viser vi på

STÆVNET
26. og 27. maj 

KØBENHAVNSAFDELINGEN 

På gensyn - vy 73 - OZ3 FN

Generalagent for Skandinavien.

I A l  I T P H M I P  Kaplevej29,2B30Vlrum  
L H U  I  n U 1 1  I V /  Telefon (02) 85 52 74

Tirsdag den 5. jun i: Klubaften. (Grundlovsdag, 3. pinsedag). 
T irsdag den 12. jun i: A fslutning på sæsonen - tag fam ilien med.

Vy 73 de OZ8RU, Rubæk.

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, Christofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1EBY, Jørgen Sørrig, Gadevangen 4, 2800 Lyngby, 
tlf. (02) 88 40 30.
Kass.: OZ1DOD, Bo Bjerknes, Skovbrynet 20, 2880 Bagsværd, 
tlf. (02) 98 16 44.
Afd. g irokonto : 4 25 18 73.

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, 2400 Kbh. NV. 
tlf. (01)87 83 88.
Møde: Hver mandag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1CID, Hanne Nielsen, Hvidovrevej 468, 1 .tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Næstfmd.: OZ4KS, Kaj Sand Pedersen, Edvard Griegsg.7,4.th., 
2100 København 0 , tlf. (01) 29 32 85.
Sekr.: OZ1CMU, Ebbe Bruun Sørensen, Gudenåvej 10 st.,
2720 Vanløse, tlf. (01) 34 29 37.
Kass.: OZ1BHA, Jørn Kristensen, Hovedvejen 178, st.th.,
2600 Glostrup, tlf. (02) 96 60 05, kl. 16,30-18,00.
Afd. g irokonto : 5 05 97 55.
QSL adresse. Postbox 96, 1004 København K.

Siden sidst.
Den 26. marts forta lte OZ2TG om hvordan man får de mystiske 
flim m erlin ier, som mange sikkert har undret sig over ligger i 
toppen af programmerne fra Gyngemosen, lavet om til tegn på 
TV-skærmen. Fænomenet er sikkert af en del kendt som tele- 
text.

2. april. Som sæ dvanligt var der fu ld t hus til en auktion, og 
handelen var liv lig  -  men ak, heller ikke denne gang kom 
OZ9SN's b rille r under hammeren, skønt det tit var tæt ved.

5. april. Endnu engang havde »de gamle drenge« lejlighed til 
at stikke hovederne sammen under hyggelige former, endda 
med en sensation på programmet, nemlig vor gamle rævejagts 
film , og som i de store biografer med tilføjelsen: I ny kopi.

9. april var selveste P&T på besøg, dog kun fo r at vise filmene: 
Der er mange form er fo r te lekommunikation og Klar til Europa.

18. april var dagen fo r vor kursusafslutning. Man samledes 
om en kop kaffe (hvilken trængsel), og eleverne takkede 
lærerne fo r et godt år og omvendt. Noget helt specielt var at 
»basseholdet« f ik  udleveret d iplom er og blev udnævnt til med
lemm er af »Den Gyldne Nøgle« fo r CW speed 80 og derover.

Den G yldne Nøgle.
Følgende er blevet optaget som medlemmer af Den Gyldne 
Nøgle: OZ1LZ, OZ9BA, OZ1DNN, OZ5FK, OZ4YA, Lars Møl- 
gaard, OZ4HP, OZ1BHF, OZ5JA, OZ5XT og Harry Schalk.

Telefon.
Nu er det m ulig t at kalde OZ5EDR på 600 ohm. Ved at dreje (01) 
87 83 88 er det nu m ulig t at få direkte forbindelse med Thek
lavej.

Program:
26. og 27. maj: Amatørstævne med stor auktion, se andetsteds i 
bladet.
28. maj: K lubaften med kaffe og hyggesnak, må man håbe.
4. jun i: OZ1BHA, Jørn, vor fantastiske kasserer (læs kasseret) 
underholder med sang og dans.

254 OZ MAJ 1979



11. jun i: A fdelingsanliggender.
18. jun i: Vi tæ nder de kulørte lamper og håber på godt vejr, det 
er nem lig tid  til vor sommerafslutning. Selvfølgelig holder vi 
åbent hele sommeren igennem, men dette er vores sidste 
ord inæ re mødeaften.

Vy 73 de OZ1CMU, Ebbe.

Kredsarrangement 
AMATØRSTÆVNE

med UDSTILLING af am atørrad iogre j m.m. samt 
STOR AUKTION over radiogrej m.m. 

i week-enden 27. og 28. maj 
kl. 9,00-18,00 begge dage.

UDSTILLINGEN, begge dage fra kl. 9,00-18,00. -  Her 
har vi indbudt sam tlige annoncører fra OZ til at deltage 
med de sidste nyheder i amatørgrej og måleinstrumen
ter -  så her er chancen til at vurdere de forskellige 
produkter side om side.

AUKTIONEN søndag kl. 11,00.-D e r  bliver mulighed for 
eftersyn en tim e før auktionen, denne auktion bliver 
noget ud aver det sædvanlige, da meget godt grej er 
blevet sparet op til denne lejlighed.

KLUBLOKALERNE er åbne fo r alle. -  Der vil være øl og 
vand til de sædvanlige afdelingspriser, desuden bliver 
der under stævnet lavet litervis af kaffe, og skulle du 
blive sulten, kan det problem også løses-en  stab af f l it 
tige køkkenfolk står til din rådighed med dagens ret.

Hvordan finder man afdelingen? -  Theklavej går fra 
Glasvej, der munder ud i Frederikssundsvej ved nr. 56.
-  Der er 5 m inutters gang til Frederikssundsvejens 
brandstation, hvortil bus nr. 21 kører fra Hellerup og 
Valby. Bus nr. 5 går fra Amager og Husum til Glasvej og 
S-tog fra Hellerup og Vanløse til Nørrebro Station, 
hvorfra der er 8-10 m inutters gang til afdelingen. 

Københavnsafdelingen ønsker alle vel mødt.

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ6BL, Bent Bagger, 
Bregnerødvej 151, 3460 Birkerød, 
tlf. (02) 81 44 35

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

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Ungdomshuset i Borup, Borupvej 57, 3320 Skævinge. 
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1CKB, Steen Brenøe-Hansen, Horsevænget 37,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 19 28.
Kass.: OZ1BLW, Poul Jensen, Kornvænget 169,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 14 37.
A fdelingsnyt via OZ9REH (Vejby) hver mandag kl. 21,00. 
Ansvarshavende fo r afdelingsnyt: OZ1AKY. 
CW -aflytningsøvelser udsendes hver mandag fra kl. 20,30 til 
20,59 via OZ9REH. ^
Afdelingens g irokonto: 2 26 78 96. EDR, Hillerod. ^

A f dagbogen.
Den 27. marts havde vi auktion - afdelingens store tilløbsstykke
- og ikke m indre end 42 havde fundet vej til Borup, hvor der var 
lid t fo r enhver smag »under hammeren«.

Den 10. april havde vi besøg af OZ8NJ, Niels og den øvrige 
del af hans rævejægerhold, som fortalte løst og fast om ræve
jagt. Endvidere havde de medtaget diverse rævemodtagere og 
-sendere, og vi fik  lejlighed til at prøve, hvordan man pejler sig 
frem til »ræven«. Vi fik  ihvert fald alle en god og lærerig aften 
ud af det.

Festlig  fritid .
Ja, du synes måske nok, at det er lid t t id lig t at tænke på dette, 
når denne velkendte hobbyudstilling først løber af stabelen i 
november måned. Men det er ikke så meget fo r tid lig t alligevel, 
idet vi i år vil være sæ rligt forberedte og selv vil lave plancherne 
etc. til vores stand. Så er du interesseret i atvæ re med ¡arbejds
gruppen og måske tillige  har nogle gode ideer, hører vi meget 
gerne fra dig. Du behøver bare at kontakte en af os i bestyrel
sen.

Rævejagter.
Vi vil prøve at få gang i rævejagterne igen i afdelingen. Om der 
er interesse fo r sagen måtte tils lutn ingen til rævejagten søndag 
den 22. april, som var en gå-jagt, sige meget mere om. I skriven
de stund, 17. april, kan jeg selvfølgelig ikke sige mere om dette. 
Men hvis der er interesse, vil der blive lavet nogle flere rævejag
ter. Endvidere vil der være mulighed for at starte et byggepro
jek t udi rævemodtagere, men alt dette vil tiden vise.

Studiekredse.
Der kører, som du vel ved, studiekredse i antenneteknik og må
leteknik.
Antenneteknik: Torsdage i lige uger.
Måleteknik: Torsdage i ulige uger.
Vi starter hver aften kl 19,30.
Program:
Tirsdag den 15. maj: Åbent hus fo r medlemmerne.
T irsdag den 22, maj: Sæsonafslutning. Hvad der skal ske denne 
aften, må du høre nærmere om i nyhedsbulletinen.

Som der er skrevet i de udsendte foreningsmeddelelser, er 
der åbent i lokalerne hver tirsdag indtil sommerferierne for al
vor sætter ind.

OBS - OBS.
Du vidste måske ikke, at du også har lov t il at indlevere stof til 
nyhedsbulletinen? Har du stof, som du mener er i fælles inter
esse, skal dette indleveres senest fredagen før den mandag, du 
vil have det udsendt.

Vy 73 de OZ1CKB, Steen.

STENLØSE
Lokale: Bygaden 30, Ganløse, 2760 Måløv.
Fmd.: OZ9KC, Knud Hammer Christensen, Krogtoften 6, 
Ganløse, 2760 Måløv, tlf. (03) 18 34 56.
Kass.: OZ1BFG, Erik Marcussen, Dyrlægegårds Allé 29,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 17 80.
Sekr.: Johnny Guldborg, Set. Michaelsvej 5,
3550 Slangerup, tlf. (03) 33 54 25.
G iro: 5 64 16 59.
Fast mødedag: Tirsdag.

Afdelingens generalforsam ling afholdes på Ganløse Kro, By
gaden 30, Ganløse. A lle medlemmer og alle amatører i områ
det, der er interesserede i at blive medlem i foreningen, indby
des. Der vil blive mulighed fo r at købe kaffe med brød, øl og 
vand. -  Generalforsam lingen holdes iøvrigt i henhold til fo r
eningens love. -  T idspunkt: 30. maj 1979 kl. 19,30.

På valg er følgende: OZ9QM (trækker sig til fordel fo r nyvalg). 
OZ9CF (træ kker sig til fordel fo r nyvalg).

A ktiv ite te r:
Hver tirsdag: Mødeaften.
Vi satser i ø jeblikket på at få g jort vore klublokaler brugbare,
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hvilke l bestyrelsen har overdraget OZ9QY, Gerhard, der op for
drer så mange som m ulig t til at møde op. Der skal en meget god 
undskyldning til fo r ikke at møde op.

Der vil senere komme mere om vore aktiviteter her i OZ.
Vy 73 de OZ6MD, Johnny.

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

KREDS

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Norrekås, Ronne.
Møde: Tirsdage kl. 19,30: Klubaften. Søndage 11-12: Drop in. 
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, Voldgade 41.
3700 Rønne, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ2DZ, Alex Mogensen, Østerled 91,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 18 16.
Kass.: Johnny Lund, Paradisgade 21,
3700 Ronne, tlf. (03) 95 31 90.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4OW, Kjeld Nielsen, Årsballeby 34,3700 Ronne, 
tlf. (03) 99 84 06.
Sekr.: OZ1CSX, Dan Pedersen, Skramman 13, Ro,
3760 Gudhjem, tlf. (03) 98 42 17.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48,3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.

Program:
Onsdag den 16. maj: Alm. klubaften.
Onsdag den 23. maj: UHF-3.
Onsdag den 30. maj: UHF-4.
Onsdag den 6. juni: Alm. klubaften.
Onsdag den 13. juni: Alm. klubaften.
Onsdag den 20. juni: Åbent bestyrelsesmøde, hvor du har alle 
tiders chance fo r at rise eller rose bestyrelsen. Al kritik  og alle 
gode ideer er særdeles velkommen.
Repeaternyt hver mandag kl. 18,45 via OZ3REO.

My 73 de OZ 1 CSX, Dan.

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

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

Lokale: Kælderen under DSB's godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 Kalundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1 Wl, Åge Hougård, Set. O laigade9, 4400 Kalundborg. 
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.

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

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

O rd inæ r generalforsam ling afholdes mandag den 21. maj 1979 
kl. 19,30. -  Dagsorden ifølge vedtægter: Valg af dirigent. For
manden aflæ gger beretning. Kassereren fremlægger det revi
derede regnskab. Valg af bestyrelsens medlemmer. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden ihænde senest 8 dage før ovennævnte 
dato. -  Mød ta lr ig t op til generalforsamlingen, så I kan være 
medbestemmende i afdelingen.

Den årlige auktion afholdes mandag den 25. juni 1979 kl. 
19,30. Sælgere til denne dag kan allerede nu henvende sig med 
ting.

Vy 73 de OZ8NZ, Ole.

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rodbyvej, Nakskov.
Fmd.: OZ1HS, Hermann Sprenger, Svanevej 53,
Rødby Havn, 4970 Rodby, tlf. (03) 90 56 40.
Sekr.: OZ1CBE, Jens Andersen, Østervej 12,4960 Holeby, 
tlf. (03) 90 70 67.
Kass.: OZ5ML, Kurt Andersen, Tårsvej 90,4912 Harpelunde, 
tlf. (03) 93 11 36.
Afd. postboks: Boks 15, 4960 Holeby.
Afd. g irokonto : 9 29 83 98.
Ca. 25 deltog i afdelingens møde onsdag den 28. februar på 
Hotel Hvide Hus i Maribo, hvor OZ1EHW fortalte om sate llit
tra fik. Det var en særdeles interessant og glimrende forelagt 
o rientering -  tak til Tommy fo r indsatsen.

Onsdag den 28. marts fortalte OZ1CHC om de eksperimen
ter, der er igang i vor landsdel på 70 cm, og han havde yder
ligere medbragt udstyr til en praktisk demonstration. Tak til 
Rasmus fo r en indholdsrig og hyggelig aften.

S om m erm odet i Rodby
afholdes som nævnt i sidste OZ i Rødby Stadion-cafeteria 
sammen med vennerne fra OV Helligenhafen. Der er forberedt 
fo rske llige overraskelser, og vi har været så heldige, at OZ5AB 
og OZ5JV fra Betafon radio, der er generalagent fo r Yaesu 
Musen, havde tid  til at komme og demonstrere det store Yaesu 
M usen-program  med de seneste nyheder. Udover de mange 
de jlige apparater orienterer Arne og Klaus om den nye Yaesu 
Musen Klub, der er under opbygning, hvor man, iøvrigt ganske

KALUNDBORG
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gratis, til stadighed vil blive informeret om eventuelle m odifi
kationer på de forskellige stationer. Tilmelding til sommermø
det og bestilling  af platte(r) til OZ1CBE senest den 21. maj. -  
Vel mødt den 30. maj i Stadion-cafeteriet i Rødby kl. 18,15.

Vy 73 de OZ1CBE, Jens.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23,00.
Fmd.: OZ8VN. Vagn Nielsen, Åderupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ3WD. Jens Nielsen, Smidstrupvej 11,
4733 Tappernoje.
Kass.: OZ1BUZ. Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.

Ja så er der igen gået en måned, og det er blevet forår og 
dermed også antennevejr. Men i vores afdeling har vi været i 
gang længe, fo r vi startede allerede i påskeferien med at sætte 
en 48 element 70 cm antenne op. Det er en antenne, vi har 
erhvervet fo r små m idler -  brugt, men selv om den er lettere 
brugt, er den så god som ny. -  Afdelingen er godt nok ikke ejer 
af en 70 cm transceiver, men nu kan vi ihvert tilfæ lde betjene 
alle de mennesker, der I fremtiden vil tage deres eget grej med. 
Og ud i fremtiden vil vi selvfølgelig også få vor egen 70 cm 
transceiver.

Når dette blad udkommer, er der sket to andre store begi
venheder. som jeg desværre ikke kan nå at referere på grund af 
m in indsendelsesfrist, som er den 20. i hver måned. -  Den 24. 
april havde vi ordinæ r generalforsamling, og der er forhåbent
lig t sket en styrkelse af bestyrelsen, så den har fået nye im pul
ser. -  I Storebededagsferien var vi inviteret til Lubech til vor 
årlige sammenkomst med vore venner fra Lubech og Trave
munde. -  Om disse to  begivenheder kommer der udførlig 
referat i Juni nummeret.

Vy 73 de OZ3WD, Jens.

ODSHERRED
Call: OZ1OHR.
Lokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 12, 
4500 Nykøbing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandsvej 14, 
4500 Nykøbing S j„ tlf. (03)41 17 11.
Sekr.: OZ1EPZ, Kim Hansen, Mosbyvej 29,
4500 Nykøbing Sj., tlf. (03) 41 10 19.
Kass.: OZ1AOP. Ebbe Jacobsen, Østerlyngvej 63, 
4500 Nykøbing Sj.

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

Program:
17. maj: Klubaften.
Lørdag den 19. maj: Fam ilieudflugt. Udflugten går i år sydpå til 
Møens K lin t samt Deccastationen ved Klintholm Havn, hvor

OZ4EH vil vise os hvorledes en Decca-station fungerer. Nær
mere enkeltheder vil blive opslået i klublokalet.
31. maj: Programmet fo r denne aften var endnu ikke planlagt 
ved redaktionens slutn ing.
7. jun i: Mekanisk arbejde.
14. jun i: Klubaften.
21. jun i: S idste aften inden sommerferien, hvorvl holder status 
over den forløbne sæson.
16. august: Vi starter påny efter ferien med fastlæggelse af 
sæsonens program, tilm eld ing til morsekursus og nedsættelse 
af pro jektgrupper.

O ldtim er-aftenen den 19. april blev netop den cucces, som vi 
havde forventet, 25 gamle og barkede radioamatører var mødt 
op. Formanden OZ3PO indledte mødet med at byde de frem
mødte h jertelig velkommen. Aftenens emne: Hvad gør EDR for 
sine medlemmer, her startede OZ3PO med en redegørelse for 
det arbejde som gennem EDR bliver g jort fo r at bevare vore 
frekvenser, og nævnte den kommende konference i efteråret 
1979, hvor frekvenser, som vl må bruge de næste 20 år, bliver 
fastlagt.

Af prom inente gæster, som var mødt op, var OZ1D, Arent -  
det lykkedes at form å ham til at fortæ lle om sin og radioens 
barndom og ungdom, sam tidig med at QSL-kort fra 1926 gik 
rundt, således at man kunne se hvilket grej, som blev benyttet 
dengang. OZ1D afsluttede med at skænke afdelingen en lys
g lobus samt dens medlemmer nogle pejlekort.

OZ3PO takkede på afdelingens vegne og overrakte afdelin
gens specielle dip lom  for æresmedlemmer af afdelingen.

Vy 73 de OZ8JK, Jørgen.

SLAGELSE
Call: OZ2SLA.
Lokale: Baggade 43. 4220 Korsor.
Møde: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1DOS, John Christensen, Strandvej 28, 4220 Korsør, 
tlf. 57 61 96.
Sekr.: OZ1BDQ. Henning Nielsen, Ryevej 11,
Kr. Helsinge, 4281 Gørlev.
Kass.: OZ9FG. Per Larsen, Stottsvej 20, 4220 Korsør, 
tlf. (03) 57 08 12.

Da vl har fået tilde lt et kaldesgnal til brug for vor afdeling, og 
hvis nogen tager en station med, kan vi være QRV under dette 
call-s ign. Foreløbig kun på 2 meter, da vi mangler antenne til 
HF.

Vi forsøger i ø jeblikker at få lokale i Slagelse, forhåbentlig 
med udvidelse af arealet. Lykkedes det, vil der måske også 
være mulighed fo r opsætning af HF-antenne, så vi også kan 
være QRV der.

Program :
Vi tager een ting af gangen, og i øjeblikket bikser vi med en 
klub-strøm forsyning. Da flere medlemmer ønskede at kopiere 
denne, er det blevet til et fælles projekt.
Onsdag den 23. maj er sidste klubaften Inden sommerferien.
I den an ledning ønsker bestyrelsen alleen rig tig  god sommer
ferie. Og så håber vi, at alle har samlet kræfter til vi igen mødes 
den 5. september.

På gensyn.
Vy 73 de OZ1BDQ, Henning.

SORØ
Call: OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30, Soro.
Møde: 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 Sorø, 
tlf. (03) 63 16 76.
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Hovedbestyr eIses m edIem.: 
OZ6MI, Per M. Andersen, 
Kirkegyden 4, Avnslev, 
5800 Nyborg, 
tlf. (09) 36 17 99

KREDS
G eneralforsam ling afholdes i lokalet, Rantzausminde onsdag 
den 30. maj kl. 19,30. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, 
der ønskes behandlet under eventuelt, indsendes til form an
den senest 8 dage fø r generalforsamlingens afholdelse.

Vy 73 de OZ9EG, EU.

ASSENS OG OMEGN
Call: OZ7ASO.
Giro: 6 60 17 74.
Lokale: Møllevej 2.
Møde: Hver 2. onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ABK, Martin Callesen. Blomstervænget 15,
5610 Assens, tlf. (09) 71 35 60.
Sekr.: OZ2SQ, IB Foxil, Birkevej 3, 5492 Vissenbjerg, 
tlf. (09) 47 16 78.
Kass.: OZ3UW, Ib Boel Nielsen, Ladegårdsgade 43,
5610 Assens, tlf. (09) 71 15 07.
Program:
Onsdag den 16. maj: OZ9EZ vil demonstrere sin hjemmebyg
gede HF-station.
Onsdag den 30. maj: Byggeaften.
Onsdag den 13. jun i: A fslutning. Da der på nuværende tids
punkt ikke er endeligt planlagt, hvad der skal ske denne aften, 
b liver det til: A fslutning a la surprise.

V y73deO Z2S Q ,lb .
NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg, 
tlf. (09)31 31 18.
Kass.: Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. g irokonto : 5 04 87 53.

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

Som m ertur til Bogø i L illebæ lt.
Ja, der er jo  ikke de store ting at skrive om, så jeg vil »drømme« 
lid t og få blodet til at rulle lid t hurtigere ved tanken om de 
fynske afdelingers som mer-træ f på Bogø fra fredag den 27. ju li 
t il søndag den 29. ju li.

Vi håber selvfølgelig på stor tils lu tn ing, og vi har tænkt os at
-  nej, find  nu Landsarrangement i OZ og læs selv videre om 
turen.

Vy 73 de OZ7IV, helge.

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

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

KREDS

6
Am atør-nyt hver mandag kl. 21,00 prc. på Knivsbjerg R-5. Spe
cie lt stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ4ER, Erik, tlf. 
(04) 46 36 06 senest samme dag kl. 18,00.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle brandstation, Domkirkepladsen.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen, Genner Bygade 61,6200Åbenrå, 
tlf. (04) 69 89 04.
Kass.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181, 6100 Haderslev, 
tlf. (04) 57 13 17.
Sekr.: OZ1DHQ, Per W ellin, Fredericiavej 30,
7000 Fredericia, tlf. (05) 94 37 91.
Afd. g irokonto : 7 09 84 48.

Program:
Onsdag den 16. maj: Ordinær generalforsamling.
Onsdag den 30. maj: A lm indelig møde og færdiggørelse af 
byggeprojekt. -  herefter holder vi sommerferie.

Vy 73 de OZ1DHO, Per.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Mode: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCE, Erik Hansen, Lærkevej 21, 6430 Nordborg, 
tlf. (049 45 34 92.
Sekr.: OZ1CCY, B irger Knudsen, Vølundsgade 13,
6400 Sonderborg.
Kass.: OZ5WV, Chresten Bonde, Turøvej 17,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 02 60.

Siden s idst har vl a fho ld t den årlige generalforsamling, som var 
berammet til torsdag den 19. april kl. 19,30 i vores klublokale. 
Der var mødt 21 medlemmer. Efter at have hørt formandens 
beretn ing om løst og fast, hvad der var foregået i årets løb, blev 
regnskabet læst op af OZ5WV -  begge dele blev enstemmigt 
godkendt.

Formanden OZ2EG blev genvalgt, medens OZ1CCY måtte 
afstå fra sekr.-posten, i stedet blev valgt OZ1CCE. Som sup
pleant valgtes OZ1ACA. Til at sørge fo r klubbens køkkenfor
valtn ing valgtes OZ1CCW. Endelig blev der valgt 2 revisorer, 
som blev OZ8ZG og OZ6HY.

Det blev enstemm igt vedtaget at hæve kontingentet til 50,00 
kr. Efter en liv lig  debat om det kommende år, afsluttede OZ6HY 
generalforsam lingen og takkede fo r god ro og orden.

Efter endt kaffebord forestod der en storstilet auktion, som 
blev dyg tig t ledet af OZ6HY. Der var et væld af ting og sager, 
lige fra ting  til ro tor og antenner, integrerede kredsløb til den 
m indste modstand. Kort sagt, der var noget fo r enhver smag og 
pengepung. Så det blev først over kl. 24 at der blev sagt tak fo r i 
aften.

Vy 73 de OZ1CCE, Erik.
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Lokale: Sønderborg Teknikum.
Fmd.: OZ1DYQ, Hans Henrik Mørkehøj, Pilevænget 1,
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 55 98.
Kass.: OZ7YG, Palle Agerschou, Odinsvej 14,
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 52 92.
Sekr.: OZ6AQ, Hans Werner Carlsen, Sejrsvej 94, Rinkenæs, 
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 21 90.

Efter generalforsam lingen og et bestyrelsesmøde ser den 
øvrige del af bestyrelsen således ud: Næstformand er stadig 
OZ4MN, Mogens -  OZ1BFV, Gerd er blevet bestyrelsesmedlem 
og OZ8DS, Erich trak sig tilbage efter i flere at have været fo r
mand. Han er nu suppleant. -  Der er på et bestyrelsesmøde 
blevet besluttet indtil videre kun at have et møde pr. måned.

Program :
22. maj: Aim. Klubaften kl. 19,30.
19. jun i: Aim. klubaften kl. 19,30.

Vy 73 de OZ6AO, Werner.

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

SØNDERBORG

SENO-PROGRAMMET
- incl. de sidste nyheder 

ser du på pinsestævnet i

MØGELTØNDER 
2., 3. og 4. juni.

Vy 73 de OZ5XF.

HARBO ELECTRONIC
6270 Tønder - Tlf. (04) 76 42 23

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

10 GHz-gruppen.
Gruppen har afholdt møde mandag den 2. april hos OZ5WK 
med DC8CE, Hans som gæst. Hans medbragte sit 10 GHz 
udstyr, som blev gennemgået omhyggeligt, og der blev d isku
teret fo r og imod. Mødet sluttede med enighed om at tage ud
gangspunkt i de af Hans afprøvede konstruktioner, samtidig 
med at vi har lagt os fast på at benytte 30 MHz som MF, Idet 
dette synes at være en norm som fortrinsvis benyttes i Europa. 
G ruppen har opdelt arbejdsopgaverne imellem sig på følgende 
måde:

OZ6IC skaffer kom ponenter til den elektriske del af sender og 
modtager.

OZ6TG udfører det mekaniske arbejde i forbindelse med 
frem stilling  af Gunplexeren, dreje-, lodde- og borearbejder.

DC8CE giver den fornødne tekniske bistand, bl.a. ved optrim - 
ning og frekvensjustering, samt frem stiller prin t til sender og 
m odtager på foto-basis.

OZ5WK er gruppens »skriverka’l« samt printudlæ gger. -  
Modtageren består af 1 print, der indeholder 30 MHz HF, bl-, 

10,7 mF-FM detektor, LF .-S enderen består ligeledes af 1 print, 
indeholdene strømforsyning, modulator, tonegenerator og 
AFC. (Det bør bemærkes, at ovennævnte prin t anvendes i fo r
bindelse med gunplexeren fo r at sende og modtage på 10 
GHz).

I skrivende stund er p rintudlæ gning og frem stilling afsluttet, 
kom ponenterne er bestilt, og det mekaniske arbejde nærmer 
sig sin afslutning.

H vorfor denne udførlige beskrivelse af gruppens arbejde?
a) Holde andre 10 GHz-interesserede informeret.
b) Få andre til at tage gruppearbejder op, f.eks. i lokal afd.l 

Husk! det er lettere at løfte i flok!
På gruppens vegne, OZ5WK, Kalle.

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

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skrams Gade 9, Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærsbro, Jagtvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ1 DYN, Jørgen B. Nielsen, Idrætsalle 23, Hjerting, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 59 13.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Repeaternyt: Tirsdage kl. 19,00.

Program:
Onsdag den 16. maj: Møde.
Onsdag den 23. maj: M icroprossorer ved OZ3EB.
Onsdag den 30. maj: Møde.
Onsdag den 6 . juni: Auktion.
Lørdag den 9. jun i: Rundvisning på lufthavnen. Begrænset 
antal, ca. 35. T ilm elding i afdelingen.
Mandag den 11. jun i: Sidste byggeaften.
Onsdag den 13. jun i: Møde.
Mandag den 18. jun i: 2 m mobil-jagt. Hør nærmere i bulletin. 
Onsdag den 20. jun i: Møde.

Vy 73 de OZ1DYV, Jørgen.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6KH, V illy Hansen, Kronhedevej 4, 7200 Grindsted, 
tlf. (05) 32 26 80.
Sekr.: OZ1CWM. Knud Pedersen, Østre villavej 8 , Givskud, 
7300 Jelling, tlf. (05) 73 00 72.
Kass.: OZ1CTC, Knud Teglgaard, Højmarksvej 3, 7330 Brande. 
Afd. postadresse: EDR Give og omegn, V illy Hansen, Krohhe- 
devej 4, 7200 Grindsted,

Vi træ nger vel alle til sommerferie? Så sidste mødeaften inden 
ferien bliver torsdag den 7. jun i. Vi mødes alle igen, friske og 
med nye impulser, torsdag den 9. august. VHF og UHF exp. 
Club, OZ5DD, holder Ikke stille, vi kører fortsat aktivitetstest
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den første tirsdag i måneden. Så hvis nogen vil give en hånd 
med eller blot kikke ind, er de meget velkomne -  vor QTH, 
Kollemorten EPI17B. -  

A lle ønskes hermed en god ferie og på gensyn i Ølgod.
Vy 73 de OZ1CWM. Knud.

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Struervej 15, Holstebro.
Møde: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1DPQ, Kristian Handgård, Poppelallé 53,
7500 Holstebro, tlf. (07) 42 06 35.

2 meter I teori og praksis var temaet fo r OZ9SW’s foredrag 
onsdag den 4. april. Jørgen Brandi kom med gode råd og 
vejledning til de amatører, der ønsker at bevæge sig på fre
kvenserne fra 144 MHz og opefter. OZ9SW forklarede om VHF- 
testerne, QRA-locator-systemet og satellit-komm unikation. -  
Tak til OZ9SW, Jørgen Brandi fo r en interessant aften.

Nu hvor jeg efterhånden har fået bugt med støvet i halsen 
(ved hjæ lp af adskillige påske-bryg), efter Skærtorsdags ned
brydning og fly tn ing af 1 stk. skillevæg i vore nye lokaler, kan 
jeg meddele at, når dette læses, lokalerne vil være klar til 
indflytn ing. Efter planen skal mødeaftenen den 25. april bruges 
til maling af lokalerne. Når indflytningen har fundet sted, vil vi 
være så tæ t på sommerferien, at vore »radio-aktiviteter« ud
sættes til efter denne.

OZ1DPQ, Kristian har meddelt mig, at man påtænker at starte 
et hold Teknisk kursus efter sommerferien fo r blinde og svagt
seende under ledelse af OZ1CN, Claus i samarbejde med FOF, 
hvorfor man gerne vil i forbindelse med interesserede.

OZ1DOY, W illy meddeler, at han har modtaget tilbud påQSL- 
kort fra Struer turis tforen ing (med reklame for Limfjordslan- 
det). Pris: kr. 75,00 pr. 300 stk. med påtrykt call.

Når disse lin ie r læses, vil vi være tæ t på afholdelse af alm. 
tekn isk prøve. Deltagerne ønskes »held i sprøjten« pøj-pøj.

Program:
Onsdage kl. 19,00: K lubaften (flytning og indretning).

Vy 73 de OZ9BI, Peder.

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24A.
Mode: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, Rødtjørnvej 30,
7400 Herning, tlf. (07) 12 71 26.
Sekr.: OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Marievej 4, Lind,
7400 Herning, tlf. (07) 12 55 91.
Kass.: Ernst Lysgaard, Munkgårdkvarteret 137, Snebjerg,
7400 Herning.

Den 4. april af holdtes ordinæ r generalforsamling. Der var frem- 
mødt 38 deltagere. Til ordstyrer valgtes OZ2CV. -  Den nye be
styrelses sammensætning blev: Formand OZ1DLY (genvalg). 
Sekr. OZ6KV (genvalg). Kasserer Ernst Lysgaard (nyvalg). 
Revisor og suppleant til bestyrelsen OZ2CV (genvalg) og revi
sorsuppleant OZ1DLV (genvalg). Som nævnt ønskede OZ2DJ, 
Ole ikke genvalg. Vi takker fo r godt arbejde de forløbne 2 år, og 
vi har noteret os, Ole, at du er v illig  til, ved senere lejlighed, igen 
at deltage I bestyrelsesarbejdet.

Generalforsam lingen vedtog med stort flertal de nye vedtæg
ter fo r klubben, således at vi fremover anvender EDR’s stan
dardvedtæ gter i tillem pet form.

Program:
16. maj: Klubaften.
23. maj: OZ4PB fortæ ller om »sælsomme oplevelser«.
30. maj: Klubaften.
6 . jun i: B ow ling-turnering . Et tilbud om kondi til (X)YL/OM. Vi

mødes i bow linghallen. Fyrrevej 6 , kl. 19,30 præcis. Pris kr. 5,00 
excl. kaffe/P  35
13. jun i: Klubaften.

Vy 73 de OZ6KV, Keld.

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsm inde skole, Vestervig.
Møde: Torsdag kl. 19,00-23,00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Klostermøllevej 32,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ1EDD, Kaj Kaalund, Kirkebakken 8, Villerslev,
7755 Bedsted Thy, tlf. (07) 94 62 39.
Kass.: OZ6YJ, Jørgen Jensen, GI. Refsvej 2, 7760 Hurup.

Så skulle det, så v id t man kan spå ud i fremtiden, være sket. -  
Der er i påsken blevet opsat en 3WDDZ HF-antenne af fire for- 
årskåde fyre. En sådan antenne opsættes jo ikke kun for fo r
nøjelsens skyld, vel? Når dette læses, skulle den været »skåret 
til« , så den virker after hensigten, uden alt for amnge klager.

Siden sidst har været afholdt et lærerigt foredrag om de 
grundlæ ggende principper ud i d igita lteknikken. OZ1MD frem- 
sagde de vise ord. Endvidere har syntese-folket ho ld t »sam
ling«, også ved OZ1MD. E nfilm  er det også blevet til ved under
tegnede. Det skulle gerne blive til endnu to filmaftener inden 
som merferien. Nærmere herom på Thy-rep. og i klubben. Jeg 
vil til næste sæson forsøge med en aften om måneden og med 
længere varsel end hidtil.

I næste nummer fø lger referat fra generalforsamlingen den
26.

Vy 73 de OZ1EDD, Kaj.

NORDTHY-MORS
Call: OZ7TOM.
Lokale: Solbjerg skole, Solbjerg Mors.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1EEE, Erling Simonsen, Markvænget 8C,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 49 79.
Sekr.: OZ1EDF, Erik Lauridsen, Llmfjordsvej 20,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 01 75.
Kass.: OZ1EDH, Svend Orla Larsen, P. L. Haldsvej 27,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 46 57.

Vor første klubaften var planlagt til at skulle afholdes tirsdag 
den 27. februar, og naturligvis var det med stor spænding, vi 
mødte op i vore nyindrettede lokaler kl. 19,00 for at byde vel
kommen til allerede indmeldte og evt. kommende medlemmer.

Rammerne fo r vore k lubaktiviteter er et kælderlokale på Sol
bjerg Skole på Mors, som var pyntet op til lejligheden med 
skilte, malerier, kort samt en stor tavle til undervisningsbrug. 
Tallet fo r fremmødte interesserede denne første aften var 25, 
hvilket vi betragtede som værende meget fint. På nuværende 
tidspunkt har vi I Nordthy Mors afd. indm eldt 23 medlemmer.

Vy 73 de OZ1EDF, Erik.

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

Ord inæ r generalforsam ling afholdes torsdag den 31. maj 1979 
kl. 20,00 i klublokalet. -  dagsorden ifølge lovene.

Vy 73 de OZ3ZJ, Hjalmar.
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RIBE GRENÅ
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meler, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ4HY, Johnny Engkjær Sørensen, V. Vedstedvej 33, 
6760 Ribe, tlf. (05) 44 50 72.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g.,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 13 41.
Afd. postadresse: EDR Ribe afdeling, postbox 15, 6760 Ribe.

Onsdag den 28. marts blev der afholdt generalforsamling i 
afdelingen. Formanden 0Z60C . Ruben berettede om de fo r
skellige aktiviteter, der har været i afdelingen siden sidste 
generalforsam ling, bl.a. om afdelingens field-day den 26. og
27. august, og om et besøg på et trykkeri. Endvidere sagde han i 
sin beretning, at yderligere fire medlemmer i afdelingen har 
fået licens.

De medlemmer af bestyrelsen, der var på valg, blev genvalgt, 
så bestyrelsen ser altså stadig således ud: Formand OZ6OC, 
Ruben. Sekretær OZ4HY, Johnny. Kasserer OZ8AU, Poul. Sup
pleant OZ1DPA. Ove -  og revisor OZ1DXS, Georg. -  Det blev 
vedtaget, at kontingentet forhøjes til kr. 40,00 årlig. Der blev 
også drøfte t forskellige aktiviteter, der skulle foregå I løbet af 
1979.

Vy 73 de OZ4HY, Johnny.

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

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

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

Program:
15. maj: Kursus i VTS kl. 19,30.
17. maj: Kursus i CW kl. 19,30.
21. maj: Kursus i CW kl. 19,30.
28. maj: Kursus i CW kl. 19,30.
31. maj: Kursus i CW kl. 19,30.
7. jun i: K lub- og byggeaften kl. 19,30.

My 73 de OZ-DR 7766.

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

HORNSYLD
Lokale: Antennefabrikken TRIAX, Hornsyld.
Møde: Onsdage i ulige uger.
Fmd.: OZ7OG, Ole Godsk, Begonievej 10, Klakrlng,
7130 Juelsm inde, tlf. (05) 69 33 04.
Kass.: OZ1BIN, K. E. Kofoed, Bredgade 6,8722 Hedensted, 
tlf. (05) 891861 .
Afd. g iro : 5 35 18 98 c /o  kassereren.
A fd.adr.: Postboks 32, 7130 Juelsminde.

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

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

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

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

Program:
22. maj: QSO-teknik, contest, d iplom er m.v. OZ7YY, »Onkel 
Finn« vil med sin sædvanlige lune underholde om disse emner.
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29. maj: O m bygning/justering af 70 cm station 6CF/8YO. -  der 
vil blive vist og forklaret, hvordan du trim mer en Storno CQM 
69-50 op, lige fra antennen til HT-bøsningen.
5. jun i: Lukket p.g.a. Grundlovsdag.
12. jun i: Klubaften.

Så er det igen på de tider, hvor vi skal til at tænke på 
som merferien. »Lunden« holder også ferie, se opslag herom i 
lokalerne.

Vy 73 de OZ1AKD, Karsten.

Torsdag den 7. jun i kl. 20,00: Klubaften. Forberedelser til 
festen.
Lørdag den 9. jun i kl. ?: Afdelingens fødselsdagsfest med 
hyggelig spisning og pakkeauktion m.m. -  Reserver dagen 
allerede nu. Se nærmere i X-QTC.
Torsdag den 14. juni kl. 20,00: Klubaften. Vi hviler ud med den 
sidste oprydning efter festen.

Vy 73 de OZ1AHB, Frank.

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

Program:
22. maj: Generalforsam ling.
29. maj: Klubaften.
5. jun i: Klubaften.
12. jun i: Klubaften.

Vores tu r til B illund må vi desværre annulere denne gang, 
men vi har fået tilsagn om et fabriksbesøg. Nærmere om dette i 
næste OZ.

Husk, det er den 22. maj kl. 20,00, at vi holder den årlige 
generalforsam ling.

Vy 73 de OZ-DR 1903, Leo.

VIBORG
Fmd.: OZ1CNS, Orla Nielsen, Karuphøjvej 5, Skelhoje,
8800 V iborg, tlf. (06) 66 15 36.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, A. S. Orstedsvej 37, 8800 Viborg, 
tlf. (06) 62 98 03.
Kass.: OZ7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7, 8800 Viborg, 
tlf. (06) 63 83 52.

Skovtur.
Husk skovturen lørdag den 16. juni kl. 14,00 ved Birke Sø. Se 
nærmere i OZ marts.
Rævejagt. Se OZ marts.

Vy 73 de OZ5LD. Leo Dam.

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

Program:
Mandag kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag kl. 20,00: Rævejagt.
Onsdag kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 17. maj kl. 20,00: Den offentlige biltelefon, repea- 
terens værste konkurrent. OZ6ZD kommer og fortæ ller om det 
danske bilte le fonnet nu og i fremtiden.
Torsdag den 24. maj: Kr. Himmelfartsdag intet møde.

AUKTION - AUKTION
maj i a fdelingens lokaler iKæ m peauktion den 31 

Frederiksalle .

Her er alt, hvad hjertet kan begære. Transformere (lav
volt), kom ponenter, småmotorer, stik, højttalere, ra
dioer, kabel, skruer, monterede print, kasser og meget 
mere, fra nedlagt båndoptager og e lektronlk-produk- 
tion.

Der er smæk fo r skillingen, så tag også lillemors hus
ho ldningspenge med, det er jo  snart den første, hi! -

Invitationen gæ lder selvfølgelig også vore kammera
ter I naboklubberne.

Vel mødt under hammeren.
Auktionsudvalgsformanden  

»Ham du ved nok«.

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen 
Ringvejen 101, 9850 Hirtshals, 
tlf. (08) 94 22 24.

KREDS

9
FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: Randersgade 57.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 48 60 79.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf, (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, M orris Christensen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

I forb inde lse med at Bremerhaven og Frederikshavn er blevet 
venskabsbyer, er der oprettet kontakt med den tyske lokal
afdeling. Denne kontakt skulle gerne bibeholdes, og derfor er 
der p lanlagt regelmæssige kontakter til dem på kortbølge. I 
skrivende stund er den endelige aftale ikke færdig, men der vil 
komme mere, når de endelige fakta er fremskaffet.

På sidst afholdte samarbejdsmøde mellem de tre afd. I Vend
syssel blev det bl.a. vedtaget, at der skulle være en form for 
afdelingsinform ations-tjeneste, og det vil der være hver man
dag kl. 18,30 på Kig-Ud. Første gang den 14. maj. Så lyt på, det 
kunne være, at der var noget til dig også.

Vy 73 de OZ9NT, Bjarne.

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m otorkontor, Tinggade 2, Hadsund.
Mode: Modeaften tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9,
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 23 42.
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HJØRRING ÅLBORG
Call: OZ3EVA
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE. Peder Jeppesen, Narfesvej 8, 9800 Hjørring, 
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVI. Jørn Baand, GI. Hirtshalsvej 32, Vidstrup,
9800 H jorring.
Kass.: OZ5DV. Ejner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jorring. tlf. (08) 92 74 01.
Afd. g irokonto : 6 23 99 27.

A fslutn ingen af teknisk kursus og CW-kursus nærmer sig nu 
hastigt, og bestyrelsen vil hermed ønske alle kursusdeltagerne 
held og lykke med de kommende prøver, og håber at jeres flid 
og dygtighed vil blive belønnet. Med disse Ilnier holder afde
lingen sommerferie, dog vil jeg erindre om, at der køres 
rævejagt lørdag den 19. maj kl. 14,00 med startsted ved Tolne 
Skov, og vi håber at se rigtig  mange til denne rævejagt. -  Rigtig 
god sommerferie og på gensyn tirsdag den 11. september.

l/y 73 de OZ1CVI, Jørn.

Vendsyssel-nyt
De tre afdelinger i Vendsyssel har på et samarbejds- 
møde besluttet, at man vil bruge Kig-Ud repeateren 
hver mandag aften ki. 18,30 til »afdelingsnyt«, det vil 
sige en anden form  for repeaternyt, hvor der er en 
person fra hver afdeling, der vil komme med et kort 
indlæ g om, hvad der foregår i jeres afdeling. Vi håber, 
at I vil lytte på denne frekvens, og stof der ønskes med 
til disse udsendelser kan sendes til OZ4HD, Harry 
Damgård, Skagen.

OZ3EVA - OZ6EVA - OZ9EVA.

HOBRO
Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlebyvej 4, Hobro.
Mode: Hver mandag kl. 18,30-19,00 CW-kursus, kl. 19,00-21,00 
begynder-kursus.
Fmd.: OZ6UD. Peer Andersen, Karlbyvej 4, Karlby, 9500 Hobro, 
tlf. (08) 52 02 34.
Sekr.: OZ4SU. Tage Kristensen, Engsvang 6, Sdr. Onsild,
9500 Hobro. tlf. (08) 54 41 06.
Kass.: OZ1BOT. Tommy Wlckberg, Daniavej 127, Assens,
9550 Mariager, tlf. (08) 58 35 64.

Sidste klubaften i denne sæson er den 7. maj.
l/y 73 de OZ4SU, Tage.

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

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

Program:
Onsdag den 16. maj kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 17. maj kl. 19,00-21,00: Rævejagt. Jagten er en 
m obiljagt og afholdes på kort 1316-IV Hals.
Lørdag den 19. maj kl. 14,00: Auktion. Udstyr, der ønskes solgt 
på auktionen, skal være indleveret senest lørdag formiddag, 
e ller efter aftale med et bestyrelsesmedlem. Betingelserne for 
auktionen er som sædvanlig.
Onsdag den 23. maj kl. 20,00: Klubaften.
Week-enden den 25.-27. maj: Fællestur til Göteborg. Priser, 
tidspunkte r m.m. fås ved henvendelse til OZ7SG.
Onsdag den 30. maj kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 31. maj kl. 19,00-21,00: Rævejagt. Jagten er en 
m obiljagt og afholdes på kort 1216.1 Nibe.
Onsdag den 6. juni kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 7. jun i kl. 19,00-21,00: Rævejagt. Jagten er en 
m obiljagt og afholdes på kort 1316-IV Hals.
Onsdag den 13. jun i kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 20. jun i kl. 20,00: klubaften.

Siden sidst.
Onsdag den 25. april blev der afholdt et foredrag i afdelingens 
lokaler. Det var OZ8PZ. der fortalte om strømforsyninger. Et 
foredrag vl takker dig for. Det var samtidig det sidste foredrag i 
denne sæson. Der rettes en tak til foredragsudvalget for det 
arbejde, der er g jort til gavn fo r os alle.

Et af de udvalg der i ø jeblikket arbejder fo r fuld tryk, er 
ræveudvalget. Den bedste måde at støtte dette udvalg på, er 
ved at deltage i jagterne. Samtidig får du rørt din dovne krop, 
det skulle være så sundt.

Som forsøgsordn ing har bestyrelsen besluttet, der altid skal 
være et bestyrelsesmedlem på vore klubaftener, om ikke andet 
så fo r at lave kaffe.

Man vil over repeateren kunne høre, hvem der kommer den 
efterfø lgende onsdag. -  Mød op til klubaftenerne for at hygge- 
sludre.

Det v igtigste ved dette nummer, det glemmer du vel ikke? -  
Stemmesedlen -  husk at skaffe kredsen en stærk repræsenta
tion . Det er igennem din stemme, du gør dig gæ ldende.-P ost 
stemmesedlen nu, så glemmer du den ikke.

Vy 73 de OZ2VE. Erik.

GRØNLAND
JULIANEHÅB
Postadresse: Postbox 121, 3920 Julianehåb.
Call: OX3JUL.
Fmd.: OX3ZM, Anny Rasmussen.
Sekr.: OX3JA, Jorgen Asvid.
Kass.: OX3FG, W alther Jessen Christensen.
Møde: Første onsdag i måneden.
Foreningen udgiver månedsbladet »OX-nyt«, der udkommer 
ca. den 20. i måneden. Stof modtages gerne (indtil den 15. i 
måneden).
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Læsernes mening . . .
G enera lfo rsam ling /kongres/R M ???
Tanken om at vende tilbage til tid ligere tiders generalforsam
ling dukker stadig op i diverse læserbreve -  med eller uden 
sæ rlig begrundelse -  nogle henviser til at RM blev indført 
u lovlig t.

En kendsgerning er im idlertid, at på de sidste to repræsen
tantskabsm øder blev forslag om en tilbagevenden til general
forsam ling forkastet med overvældende majoritet. Der har 
været enkelte røster fremme om, at repræsententskabet ikke 
var repræ sentativt. Det må på det kraftigste afvises, idet det er 
medlemmerne selv, der har valgt disse repræsentanter, jævnt 
fo rde lt over hele landet. Selv modstandere af RM har måttet 
indrømme, at det påståede lovbrud ikke ville være sket, hvis det 
havde været under RM-systemet.

Det afgørende fo r hvilken form  EDR’s øverste myndighed 
skal have, må være selve EDR's struktur.

Generalforsam ling er hovedsageligt baseret på en organi
sation med et ikke for stort medlemstal, eller en organisation 
med et større medlemstal på et geografisk snævert område, så 
alle medlemmer har m ulighed for at deltage uanset tidsforbrug 
og økonomi.

Kongres må som baggrund have alle medlemmer organise
ret i lokale afdelinger. Det har da også flere gange været fo r
søgt at indføre ob ligatorisk medlemsskab af lokalafdelinger.

RM er en form  fo r »mellemvare«, hvor alle medlemmer -  
uanset medlemsskab af en lokalafdeling e ller ej -  har mulighed 
fo r at lade sig repræsentere uden væsentlige økonomiske 
belastninger, men alene ud fra deres interesse fo r foreningens 
trivsel.

Det skal indrømmes, at RM-systemet endnu ikke rig tig t er 
indarbejdet, og dermed forstået, hvilket kommer til udtryk på 
flere opstillingsm øder, hvor man nøje vurderer, hvem der skal 
foreslås som form ands- og HB-kandidater; men får det indtryk, 
at når det drejer sig om forslag til RM, så tages et vis hensyn til 
hvem der foreslås, men det er som om, det blot gælder om at få 
så mange som m ulig t opstille t, »du kan da nemt overkomme 
den ene gang om året«, som der siges!

Det er netop repræsentantskabsmedlemmerne, der alene 
bestemmer, hvad der skal ske Indenfor EDR, det er dem, der 
træ ffer afgørelserne, det er dem, der mere end andre skal have 
fingeren på pulsen og lægge linierne for EDR's indsats. -  HB 
med formanden i spidsen har som bekendt ikke stemmeret på 
RM, men skal forvalte EDR ud fra de af repræsentantskabet 
afsatte lin ier. Det er derfor v igtigt, at RM har så mange med
lemmer blandt de, der til daglig udfører et stykke arbejde for 
EDR, det være sig afdellngsformæ nd. bestyrelsesmedlemmer 
e ller andre, der nøje fø lger radioamatørarbejdet.

OZ3SH. Svend.

Tak til OZ5RB, Hans Bonnesen for den udmærkede leder (side 
101) i marts-nummeret af OZ.

De 6 spørgsmål han stille r glæder vi os meget til at se be
svaret her i OZ. Så vidt jeg forstår, så er det OZ5DX, H. O. Pyndt, 
som har fingeren på pulsen netop angående disse spørgsmål. 
OZ5DX, vi venter spændt på et svar.

Under Internationa lt Nyt i marts-nummeret (side 121) skriver 
OZ7CH om ballonfæ rden med »Double Eagle No. 2«. Da jeg så 
de første billeder fra ballonen med blandt andet en Atlas 110 X, 
skrev jeg til redaktøren fo r 73-Magazine, Wayne Green, W2NSD 
(Never Say Die) og spurgte ham, om der ikke i den ballontur var 
et op lagt emne til en artikel i 73-Magazine. -  Jeg fik  svar den 1. 
september 1978. I brevet stod der blandt andet:...»well, even 
though we were in on what was going on with the Eagle flight 
from  way before it left, we've kept quiet about it all. The fact is 
that the use of amateur radio during the fligh t was illic it. The

chaps on the balloon were not licensed hams and were using 
the call o f a friend from  New Mexico. This Is why the ham radio 
operation from  the balloon was soft pedalled. - Since it was an 
unlicensed operation I could only register my dlsapproval and 
keep qu ie t...«  -  Sorry, 7CH.

OZ9DC, Hans Holtman.

Dr. OZ1II, Heinrich.
Må jeg, en væmmelig jyde, komme med nogle kommentarer til 
d it meget negative brev. Jeg forstår udmærket, du er skuffet 
efter det opstillingsmøde, du har beskrevet, men du kommer 
desværre frem til en forkert konklutlon, derfor føler du nok din 
fortv iv le lse dobbelt så stor.

Resultatet af dine overvejelser burde være, at du var blevet 
glad fo r at dette ikke kunne ske på RM -  jeg skal forklare dig 
hvorfor, jeg vil forsøge at gøre det så sagligt som muligt, så jeg 
ikke vild leder dig eller andre.

Du fremhæ ver selv, meget malende, hele mødets forløb 
punkt fo r punkt, og din beskrivelse er som før omtalt meget 
negativ. Lad os nu antage, at vi havde den gamle form for GF, 
og den blev afholdt i København, så ville alle de personer, du er 
så b itte r på, være tilstede, og du har igen den samme situation, 
du er så fortv iv let over, så allerede nu må du være overbevist 
om, at GF ikke er sagen. Men jeg vil gerne komme med flere 
ting fo r at overbevise dig helt, fo r du vil selvfølgelig påstå, der 
også vil være jyder til GF i København, men det er ikke tilfæ ldet 
(slet ikke efter dine beskrivelser af opstillingsmødet). Prøv bl.a. 
at betragte vore al les økonomiske situation i d a g -v il du ofreen 
lille  form ue fo r at rejse til København (eller Jylland) for at 
deltage i GF, når du istedet kan anvende pengene til det 
projekt, du har liggende på arbejdsbordet -  vær nu ærlig, 
Heinrich, du ved fle rta lle t ikke har råd til begge dele; men se 
også problem et i lyset af det opstillingsmøde, du har deltaget i
-  jeg har deltaget i et lignende møde, det var en GF i EDR's 
landsforening, og jeg må sige, det Ikke fremmer samarbejdet 
mellem København og Jylland, mine følelser var dengang 
ligeså bitre og bedske som dine er nu.

De bemærkninger, du refererer om jydernes dominans ved at 
stemme i flok, dem tro r du jo heller ikke på (det står mellem 
lin ierne i d it brev), men jeg synes, vi skal forlange, der kommer 
navne på fo r vedkommende, der kommer med disse påstande, 
skal give de implicerede lov til at forsvare sig -  hvis (jeg skrev 
hvis) det er rig tig t, så er vi da begge enige om, der skal rulle 
hoveder, fo r noget sådan må ikke finde sted, uanset om vi taler 
om GF eller RM. -  Lad os lige tage nogle tørre tal:
Kreds 1 har 13 RM'er 
Kreds 2 har 6 RM’er 
Kreds 4 har 10 RM'er 
Ia lt.................. 29 RM 'er på Sjælland.

Kreds 6 har 4 RM'er 
Kreds 7 har 7 RM’er 
Kreds 8 har 11 RM'er 
Kreds 9 har 6 RM’er 
Ia lt .................. 28 RM’er i Jylland.

Jeg har, lige som du, undladt fynboerne, for som du skriver, 
det er flinke  mennesker. -  Kan du se den jydske dominans? -  
Kreds 1, der dækker København, har endda den største repræ
sentation af alle kredsene, men ved du hvad Heinrich, jeg 
syntes, det er retfæ rdigt. -  Nej: der vil derimod komme en 
dom inans, der vil være meget tydelig ved den gammeldags 
form  fo r GF; f.eks. hvis GF afholdes i København vil 95% af 
deltagerne være fra København og Sjælland, dermed er det jer, 
der bestemmer (også kaldet københavneri). -  Hvis den samme 
GF skal afholdes i Jylland vil 95% af deltagerne være jyder, 
dermed er det os, der bestemmer (også kaldet jydepotteri), er 
det retfæ rdigt? -  Ved at køre vores forening på denne ufor
svarlige måde, så er EDR’s livsbetingelser virkelig i fare; resul
tatet bliver masser af gn idninger mellem mennesker, der har 
den samme hobby; kan det være rigtig? -  Samtidig svækkes 
vores foren ing , og hvad der er værre, foreningens trovæ rdig
hed overfor de offentlige Instanser, vi forhandler med, ødelæg
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ges, når vi sådan bekriger hinanden gennem generalforsam lin
ger, der har forskellige synspunkter air efter landsdelene. -

Nej. Heinrich; lad os koordinere vores synspunkter gennem 
RM så foreningen står stærkt udadtil, da vil både du og jeg få 
fæ rre æ rgrelser og flere glæder.

Du refererer nogle udtalelser, et afdelingsbestyrelsesmed- 
lem kom med angående valgsvindel. Lad dog sådan noget 
passere hen over hovedet på dig, du ødelægger kun dit eget 
humør, kan det betale s ig ? -J e g  er da godt klar over, der ligger 
nogle advokat-udtalelser ved en afdeling i København eller på 
Sjælland et eller andet sted. Hvis det er de samme udtalelser, vi 
ta ler om, det tro r jeg, står der ikke noget om valgsvindel, så er 
det i hvert fald pakket godt ind, men jeg husker udmærket den 
konklusion advokaten kom til -  det var kort og godt, at GF var 
en foræ ldet metode til styring af en landsforening. Det er 
måske denne konklusion, der har gjort, at dette papir aldrig er 
kom met frem, eller er der andre grunde end de nævnte økono
miske årsager.

Prøv også at se ud til andre landsforeninger, hovedparten er 
g å e tfra G F til R M -h v o rfo r er det sket, mon noget af dette skyl
des den manglende effektivitet, som jeg og andre har set ved 
GF fo r landsforeninger, jeg tro r det, men det glæder mig, at 
EDR er kommet ud af det dødvande, og at vi igen er ved at få en 
levedygtig forening; men selvfølgelig er der følgesygdomme, 
men lad os bekæmpe dem med saglige og positive synspunk
ter.

En af sygdommene er desværre opstået under GF-tlden, det 
er den kløft, der er mellem københavnere og jyder, men den 
kan du og jeg være med til at fjerne ved et sagligt arbejde 
gennem og fo r RM, derved får vi, som før nævnt, en stærk og 
handlekraftig forening, og du vil komme af med din bitterhed 
og blive mere t i l f re d s - fo r  når man har prøvet både GF og RM, 
kan man se at forskellen er himmelråbende. Ved GF prøver alle 
at bekrige hinanden, som du har beskrevet ved opstillings
mødet, med personlige angreb og usaglige kommentarer. Ved 
RM er næsten alle interesseret i at samarbejde -  det er positivt 
fo r vores forening (beklager jeg kun kan skrive næsfen, men for 
at være æ rlig!). -  Her havde du samtidig et af svarene på hvor
fo r så mange landsforeninger har forladt GF til fordel for RM.

Nu må jeg stoppe, ellers har jeg OZ6PN hængene i telefonen, 
når han ser dette brev -  Hov; her var du også inde på noget, 
hvor jeg må give dig ret -  hvad i alverden skulle Henrik med 
den næse?

Jo, en sidste ting Heinrich, hvis du er ked af sammensæt
ningen mellem formandsemnet, du omtaler, og de to HB- 
medlemmer. så stem på den kandidat, der er opstille t i Jylland. 
Han er ikke kun jyde, han er nordjyde, og han er dygtig -  men 
mest af alt. han er saglig og ærlig.

Heinrich smid din bitterhed væk og kom frem med din om
ta lte optim isme, lad os arbejde sammen om RM på en saglig 
måde -  lad kritikken være positiv, det gavner os alle mest, da vi 
derved får mere ud af vores forening og vores hobby, fo r det er 
vel formålet?

My 73 de OZ2VE, Erik.

2 m og 70 cm antenner:
JAYBEAM - CUSH-CRAFT - HMP - 35 typer!

Antennerotorer:
C.D.E. i 9 modeller!

-  NORAD °s-96 01 88 -

n ALTERNATIVET
t il de gennem mange år, dom ine
rende, fabrikater, indenfor VHF/ 
UHF yagis. -  Et alternativ der tek
nisk set er uovertruffent og pris- 
mæssigt særdeles konkurrence
dygtigt. -  Sammenlign pris og data 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  (se OZ marts, side 102), hvis du da
■ i ' g l  ,1 1 1 1 ^ 1  ellers kan finde data på andre fabri- 

kater!

Gain)‘ Bom Pris
20104-4el portabel yagi/2 m .......... 7,5 dBi 1,37 m 150 kr.
20109-9el universal yagi/ 2 m 14 dBi 3,3 m 180 kr.
20209-9el portabel yagi/2 m .......... 14 dBi 3,3 m 205 kr.
20116-16el vandret yagi/2 m ......... 17.8dBi 6,4 m 370 kr.
20216-16el portabel yagi/2  m 17,8dBi 6,4 m 400 kr.
20118-2x9el X-bom yagi/2 m 14 dBi 3,5 m 335 kr.
20419-19el universal yagi/70 cm ... 17 dBi 3,2 m 210 kr.
20438-2x19el X-bom yagi/70 cm . 17 dBi 3,3 m 350 kr.
20421-21 el vandret yagi/70 cm 19dBI 4,6 m 305 kr.
20422-21el ATV yagl/70 cm ........... 18,5dBi 4,6 m 305 kr.
20199-9+19el X-bom Oscar 2/70- 17 dBi 3,4 m 350 kr.

*) Gain opgivet i dB i. Hvis d ipo l ønskes som reference, træk 
da 2,15 dB fra  tallet.

UHF - UNITS
TRANSVERTERE 
& CONVERTERE

Lineære transvertere og konvertere, 10 m /2 m, 10 m/70 cm,
2 m /70 cm, og markedets eneste 2 m/23 cm transverter. -  
Up-to-date tekn ik og kvalitet fra Sverige.

STAUNING Bartholinstræ de 20
OZ7IS 2630 Tåstrup 
G iro 9 31 86 58 Tlf. (02) 52 33 14 eft. 16

EDR's MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
Logbog, fo rm at A4 med spiral, pr. s tk ........................... 8,15 kr.
10 s tk ......................................................................................  76,40 kr.
Contest log, form at A4 med heftn ing, pr. s tk ..............  5,60 kr.
10 s tk ......................................................................................  50,95 kr.
The Radio Am ateur's World Map 

(Verdenskort i 4 farver), form at 70x 100 cm i
Azim utalprojektion, pr. s tk...........................................  28,00 kr.

10 s tk......................................................................................  244,00 kr.
EDR T-shirts, gul med sort emblem ............................ 25,45 kr.

(Bestil størrelse, M, S, X, XL).
EDR-jubilæumsplatte, incl. emballage og forsendelse 47,85 kr.
EDR vognmæ rke med call frem stillet af vinyl, -  

sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.
Format 17x12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. s tk..........................................................  5,60 kr.

10 s tk ......................................................................................  45,85 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 4. udgave .......................... 28,75 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 6. udgave, 2. oplag .......... 54.10 kr.

(Rabat til a fdelinger ved samlet køb af 10 eller 25 stk.)
E m b le m e r............................................................................  10,00kr.
Q SO-instruktionshefte .................................................... 3,60 kr.
EDR’s forre tn ingsfører står til rådighed fo r yderligere oplysnin
ger. Bestilling foretages ved forudbeta ling på g iro 5 42 21 16. 
EDR, Box 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit. 
A lle  ovennæ vnte priser er incl. moms.
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