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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR -

180 kr.
For søren mand -  180 kr. for at være medlem af EDR -  jeg vil 
ikke være med mere -  det er for dyrt -  er der pampere i vor 
forening, der bruger vore penge -  15 kr. om måneden for et 
blad jeg kun lige læser annoncerne i o.s.v.

Disse ord er blevet udtalt i den sidste tid efter udsendelsen 
af kontingentopkræ vningerne for 1979/80.

Alt taget i betragtning er det vel egentlig fantastisk billigt, at 
man kan drive en landsforening for kun ca. 6000 medlemmer 
fo r kun 180 kr. om året og så får disse medlemmer oven i kø
bet et teknisk tidsskrift, der søger at dække alle de forskellige 
grene af vor hobby. Med risiko for at blive kaldt småborgerlig 
kapitalist og det, der er meget værre, vil jeg vove at påstå, at 
hvis en radioamatør ikke har råd til at betale hvad det koster at 
være medlem af EDR, har EDR slet ikke brug for vedkommen
des medlemskab.

Vel -  nogle har det økonomisk hårdt, og for dem er der også 
mulighed fo r en vis rabat ifølge foreningens vedtægter, og jeg 
skal heller ikke 100 % generalisere, men når man betragter 
hvad pengene iøvrigt anvendes til, finder jeg påstanden om, 
at man ikke har råd fo ren  meget dårlig undskyldning.

Det er beklageligt, at mange danske radioamatører ikke har 
fattet fidusen ved at have en stærk national forening til at fo r
handle med telemyndighederne, måske endda en forening, 
der var så stærk, at den kunne stille krav!

Min personlige mening er, at det vil gavne vor sag, hvis 
medlemskab af EDR var en betingelse for at opnå licens. 
Blandt andet kunne man forestille sig, at alle tekniske prøver 
kunne afholdes af EDR med deraf følgende decentralicering 
ligesom foreningen ville stå meget stærkere overfor de evigt 
forekommende problemer med repeatere og forstyrrelser.

Ligeledes vardet muligt at supplere D-licensprøven med en 
obligatorisk prøve i stationsbetjening og operationsteknik 
således at mange fejlbetjeninger og misforståelser, der ofte 
forekommer blandt de helt nye licenser kunne undgås.

Slut op om EDR og gørforeningen stærk, måske på bekost
ning af dine personlige meninger, men til gavn for hele radio- 
amatørbevægelsen.

OZ6PN.
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NU er 
styresenderen 

MD 512A 
og modulatoren 

MO 521 kommet!

Data findes i vort katalog som kan erhverves 
ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert 
(A5 frankeret med 2 kr.) og 3 kr. i frimærker.

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

Åbningstider:
Tirsdag til fredag 15.00-17.X 
Lørdag 10,00-13,00

Fatninger til integrerede kredsløb i „m eterm ål”
Sparer plads og penge.
Hvis De vil spare tid og ærgelser ved udskiftn ing af defekte 
kredse — brug fatning hver gang.
Kontaktmodstand:
v. 1. isætning 0.0006 ohm (gennemsnitlig måling)
efter 50 isætninger 0.0008 ohm (gennemsnitlig måling)

Term inalerne leveres i længder af 100 stk. 
(nok til f.eks. 7 stk. 14 bens kredse)
RC best. nr.: 638.193.804

Indhent tilbud ved kob af storre antal.

i '

PRINTED CIRCUIT BOARD
8 § f3 /

Modstandssortiment:
Hvert sortiment indeholder 10 stk. af hver være ener 
E12 rækken -  ialt 120 stk. modstande 1A watt. 
Sortiment A: Fra 10-82 ohm.
Sortiment B: Fra 100-820 ohm.
Sortiment C: Fra 1,0 k-8,2 k ohm.
Sortiment D: Fra 10 k-82 k ohm.
Sortiment E: Fra 100 k-820 k ohm.
Ved køb af etsortimentA, B, C, Deller E er prisen pr.sor
timent 23,95 kr. Alle 5 sortimenter: 99,95 kr.

MOLEXFATNINGER RC nr. 638.193.804 -  100 stk. 9,95 kr. -  1000 stk. 89,55 kr. -  5000 stk. 385,00 kr.

Vi sender overalt pr. efterkrav. Ved køb under kr. 50,- + 5 kr. i gebyr. _ Aben daglig kl. 10-17 - fredag kl. 10-19 og lørdag 
kl. 9-12. - Automatisk telefonsvarer modtager besked efter lukketid.
1978/1979 KATALOG OG PRISLISTE over TTL, IC, C'mos kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, tilbehør 
m.m. fremsendes gratis! Skriv efter et eksemplar. Alle priser er incl. 20,25% moms.

Vy 73, OZ1CSN, Leon.

R A D IO  C E N T R A L E N  .------| f * C l — .
* V M W  ■SØNDERBROGADE 42 - POSTBOX 332 - 7100 VEJLE 

TLF. (05) 83 22 30 - GIRO 7 12 56 66

322 OZ JULI 1979



Frekvenstæller med LSI-kreds
Af OZ5LY, Bent Heilemann, Ærøvej, 9900 Frederikshavn.

I november 1975 beskrev jeg en frekvenstæller, 
der indeholdt 13 stk. IC’er, 8 transistorer, plus 
hvad der sad i de 8 cifre, nemlig 7 decadetællere, 
8 latches og 8 decodere. Alt i alt en konstruktion 
med en del fejlmuligheder, som de fleste dog kla
rede flot.

Omkring årsskiftet 1976-77 fremkom Intersil 
med 2 stk. IC’er, ICM 7207A og ICM 7208, der t i l
sammen dannede grundelementerne i en 7-cifret 
tæ ller, dog med en del begrænsninger. Da jeg på 
det tidspunkt var igang med noget husbyggeri, 
blev denne tæ ller heldigvis udsat, og i mellemti
den er udviklingen løbet stærkt. I 1978 kom det 
næste fra Intersil, kredsen ICM 7216, A, B, C eller 
D. I hver enkelt af dem er der alt hvad man kan øn
ske sig til en frekvenstæller med 8 cifre.
A- og B-udgaven kan arbejde som:
1. Frequency counter (Normal frekvenstæller).
2. Period counter (Periodetidsmåler),
3. Unit counter (Styktæller),
4. Frequency Ratio counter (Forhold mellem to 

frekvenser),
5. Time interval counter(Tidslængdemåler).
C- og D-udgaven kan kun arbejde som frekvens
tæller.

A- og C-udgaven er beregnet til lysdiodedis- 
play med fælles anode, og B- og D-udgaven for 
fæ lles katode display.

Selvfølgelig er der prisforskel på dem, og jeg 
valgte den billigste, ICM 7216D, og jeg er ikke 
blevet skuffet.

L idt om hvad den kan (indeholder):

Time- base oscillator
10 MHz eller 1 MHz, der er fr it valg, og den kan 
forresten også arbejde derimellem. Samtidig er 
den særdeles stabil, men er det ikke nok, er der 
tils lu tn ings- og omskiftningsmulighed for en ud
vendig oscillator, Kalundborg-normal, eller lig 
nende; der kræves kun 1 stk. 1 pol.-afbryder.

I forbindelse med time-base oscillatoren, er 
der også kontroloscilla tor der styrer gaten, der er 
mulighed fo r fire gate tider, 0,01 s, 0,1 s, 1 s og 10 
s. Det g iveren opløsning på henholdsvis: 100 Hz, 
10Hz, 1 Hzog0,1 Hz, og når det samtidig oplyses, 
at den kan klare 10 MHz uden videre så er vi vist 
også på kanten af hvad selv et godt krystal uden 
ovn kan klare. Med en prisbillig  10 deler foran 
klarer den jo  100 MHz med en opløsning på 1 Hz, 
og skal man højere op, kan man jo tage springet 
til 650 MHz, det er ikke så dyrt i dag.

Alle andre nødvendige frekvensdelere, lat
ches, decodere og drivere er indbygget, og den 
træ kker 8 displays, uden tilføjelse af udvendige 
modstande overhovedet.

Der er normalt eet komma, placeret mellem Hz 
og kHz, og det flyttes automatisk når man skifter 
gate-tid. Der kan udmærket vises eet komma 
mere, mellem kHz og MHz, men eftersom alle 
ikke betydende cifre til venstre for kommaet, au
tomatisk slukkes, er det mest praktisk at nøjes 
med eet komma.

Sættes der en 10-deler foran tælleren, kan sy
stemet også klare at flytte kommaet på plads, når 
denne kobles ind.
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CONTROL INPUT □ 1 ^ 28 □  INPUT A

MEASUREMENT IN PROGRESS C 2 27 □  HOLD INPUT

DIGIT 0 OUTPUT Q 3 26 □  OSC OUTPUT

DIGIT 2 OUTPUT C 4 25 □  OSC INPUT

DIGIT 1 OUTPUT □ 5 24 □  EXT OSC INPUT

DIGIT 3 OUTPUT C 6 23 □  DECIMAL POINT OUTPUT

V [ 7 ICM7216D 22 □  SEG G OUTPUT

DIGIT 4 OUTPUT □ 8 21 □  SEG E OUTPUT

DIGIT 5 O U TPU Td 9 20 □  SEG A OUTPUT

DIGIT 6 OUTPUT C 10 19 □  SEG D OUTPUT

DIGIT 7 OUTPUT C 11 18 □  v  +

RESETINPUT C 12 17 □  SEG B OUTPUT

EX. D.P. INPUT L 13 16 □  SEG C OUTPUT

RANGE INPUT □ 14 15 □  SEG F OUTPUT

TIL  IC3 
BEN NR

Derudover er der nogle muligheder som jeg 
ikke har udnyttet, fx Blank display, Display test, 
Hold og Reset.

Konstruktionen.
Hele historien er på et 8x10 cm enkeltsidet print, 
og der er god plads. Med lidt god vilje kunne det 
faktisk godt reduceres til det halve, men ønsker 
man et display i en rimelig størrelse, kan printet 
jo  ligeså godt også være det, det er alligevel d is

playet, der kommer til at bestemme kabinettets 
størrelse. Jeg valgte et 0,3” display fra Litronix, 
DL 704, det er meget lysstærkt og har komma til 
højre.

Jeg har forsøgt at lave print til displayet, men 
det ville  ikke lykkes som enkeltsidet med de mid
ler jeg har til rådighed, så jeg valgte at sætte fat
n inger i en strimmel Vero-board, og så lave Wire- 
Wrap og det kan varmt anbefales til dette formål, 
men man kan jo også lodde hele historien op.
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Diagrammet.
Indgangstrinnet er næsten traditionelt, med be
grænsning af indgangsspændingen over 2 d io
der, jeg har benyttet 1N4148, og det virker ud
mærket. Derfra ind i en TIS 88A og videre til en 
2N918, hvor signalet tages ud over emittermod- 
standen og via 40 (iF ind i et par gates fra en 
74S00, der kører som Schmitt-trigger. Modstan
den på 560 ohm bestemmer følsomheden, man 
kan prøve at justere til største følsomhed med et 
potentiometer, måle dette, og derefter indsætte 
en fast modstand, hos mig blev det altså 560 
ohm.

De to næste gates virker som omskiftere for 
signalerne der skal igennem en 74S196.1 stilling 
HF sendes signalet til 10-deling, og samtidig fly t
ter omskifteren kommaet een plads til højre, så er 
aflæsningen korrekt, og i denne stilling arbejder 
tælleren ihvertfald op til 100 MHz.

I stilling  LF går signalet ind på dataindgangen 
og dermed uændret gennem 196’eren. I denne 
stilling  arbejder tælleren op til 10 MHz med en 
opløsning på 0,1 Hz.

Fra IC 2 ben 12 går signalet overtil selve tæller- 
IC’en, ben 28. Mellem ben 25 og 26 ligger krystal
let parallelt med 10 Mohm, selve krystallet skal 
være parallelresonans 10 MHz.

Fra ben 25 til plus ligger 33 pF styroflex, og fra 
ben 26 til p lusen trimmer på ca. 40 pF, jeg har be
nyttet en ganske alm indelig Philips trimmer, den 
er fu ldtud stabil nok. Husk at lodde alle tre ben, 
de to benyttes som lus over en printbane for at 
føre plusspændingen overtil IC 3, og husk samti
dig stel-lusen mellem IC 2 og IC 1. Ben 1 går gen
nem 10 kohm til 2 dioder, fra den ene, via LF-HF 
omskifteren, til IC 3, ben 4 (Digit 2), fra den anden 
diode via en afbryder til IC 3, ben 3 (Digit 0). Når 
denne afbryder sluttes, kobles den interne kry- 
s ta loscilia tor fra kredsløbet (men den kører sta

dig), og der kan til IC 3, ben 24, kobles en udven
dig oscilla tor eller frekvensnormal.

Resten af forbindelserne skulle fremgå af teg
ninger og billeder, og det skal oplyses, at Digit 0 
er det c iffe r længst til højre, og Digit 7 er længst 
til venstre.

Overflow vises forresten ved, at kommaet i Di
g it 7 tænder.

Strømforsyningen kan være enten direkte 5 V, 
eller som jeg har gjort, via en treterminal-regula- 
tor, så kører den strålende på alle spændinger 
mellem ca. 7 V og ca. 30 V. Strømforbruget an
drager med alle cifre tændt ca. 150 mA, altså ved 
5 V ca. 0,7 W, og ved 12 V ca. 1,8 W, så der er rige 
m uligheder fo r batteridrift.

Kabinet.
Jeg er sprunget over hvor gærdet er lavest, og 
har købt et fæ rdigt kabinet, størrelsen er udeluk
kende bestemt af displayet, højden er 45 mm og 
bredden 130 mm, og der er masseraf plads inde i 
kassen, der kan sagtens være et Ni Cad batteri til 
at oplade.

Kassen kan desværre kun åbnes i enderne, så 
det er ikke til at fotografere ind i den, men sam
menlign med printets størrelse.

Jeg har skåret ud i forpladen, så cifrene kan 
presses fast og derefter afdækket hele forpladen 
med et stykke røgfarvet akryl. Selvom det akryl 
jeg havde var meget mørkt, klarer mine cifre sig 
fint.

Som før nævnt, har jeg benyttet Wire-Wrap til 
displayet, og de 16 ledninger der skal fra display
et over til printet er også her Wire-Wrapped, men 
de kan selvfølgelig også loddes direkte i printet. 
Så vil det nok være form ålstjenligt at sætte 
loddeflige i ved IC 3, ben 3 ,4 ,5  og 6, da der skal 2 
ledninger i hvert sted.
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EXTERN  OSC. INO

Afprøvning.
Når der sættes spænding på, SKAL den køre med 
det samme, dersom krystallet svinger. Er indgan
gen åben, slipper der uvægerligt noget støj ind, 
som den tæ ller på. Kortsluttes indgangen går 
den på 0. Står omskifterne i stilling 1 og LF, skal 
der med kortsluttet indgang stå et komma og 
derefter 3 nuller. Sættes omskifteren i stilling HF, 
skal kommaet rykke en plads til højre, og det ene 
nul skal slukke.

Krystalfrekvensen kan lægges på plads ved 
hjælp af en modtager eller en anden tæller.

Målte data.
Stilling  LF, min. frekvens, 10 MHz.
Stilling  HF, med IC 2 = 74S196, min. frekvens 

100 MHz.
S tilling  HF, med IC 2 = 74196, min. frekvens 

50 MHz.
Følsomhed: 100 MHz 80 mV. -  5 MHz 30 mV. 
Jeg er gerne til tjeneste med yderligere oplysnin
ger. Skriver du, så send en adresseret og fran
keret svarkuvert med. Ringer du, er det telefon 
(08) 86 72 65.

Er der interesse nok, er jeg gerne behjælpelig 
med at skaffe print og IC.
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10 GHz FM sender-modtager
Af OZ9QM, Erik Hammer Christensen, Brådervej 9, 3500 Værløse.

Radioamatørerne har længe kunnet eksperimen
tere i frekvensbåndet 10,0-10,5 GHz, men det er 
først i de senere år, efter at Gunn-oscillatoren er 
udviklet, at interessen er stigende.

Denne sender-modtager anvender en forsats, 
som er frem stillet til radioamatører af firmaet Mi- 
crowave Associates Inc. Den sælges under han
delsnavnet Gunnplexer og består, som fig. 1 
viser, afen Gunn-diode-oscillatorog en Schottky 
diodeblander. Tæt ved Gunn-dioden er der mon
teret en varactor-diode til elektrisk frekvensju
stering, og fo r at isolere sender- og modtager
funktionerne er bølgelederen forsynet med en 
ferrite-cirkulator.

En justerbar skrue monteret foran cirkulatoren 
reflekterer ca. 0,5 mW af den udsendte effekt, 
således at Gunn-oscillatoren også fungerer som 
lokal-oscilla tor. Det er derfor, som fig. 2 viser, 
nødvendigt ved kommunikation mellem to 
Gunnplexer-anlæg, at begge anvender samme 
mellemfrekvens, og at de to senderes frekvens
afstand er den samme som mellemfrekvensen.

Ved at benytte en fabriksfremstillet forsats be
grænses konstruktionsarbejdet til at omfatte føl
gende tre enheder:
1) 30 MHz FM-modtager.
2) FM-modulator og AFC-kredsløb.
3) Strømforsyning.

MF-udg 

Schottky diode

B land ingstrin

^•Circulator

Fig. 1

Gunn O scilla tor

Gunnplexer data:
Grundfrekvens ved +4 volt varactorforspænding
...............................................................  10,250 GHz
Mekanisk frekvensjustering............. ±  100 MHz
Elektrisk frekvensjustering............ min. 60 MHz
Linearitet .................................................... 1-40%
Frekvensdrift .........................  max. +350 kHz/°C
Gunn-oscillator spænding (er påstemplet osc)
.............................................................  typ. +10,0 V

Gunn-oscillator strøm ..................  max. 500 mA
Varactorforspæ nding.....................  + 1 t i l+ 2 0 V
Støjtal (30 MHz mellemfrekvens med støjtal 1,5
dB) ............................................................. <  12 dB
Variation i udgangseffekt grundet variation i
temp. og varactorforspænding ........  max. 6 dB
Udgangseffekt ved grundfrekvens:
Type MA-87127-1 ...................................... 15 mW
Type MA-87127-2 ...................................... 25 mW
Type MA-87127-3 ...................................... 40 mW

GUNNPLEXER 1 GUNNPLEXER 2
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F ig .3- 30  M Hz MODTAGER

Modtager.
Af modtagerens diagram, fig. 3, ses, at det er en 
dobbelt superheterodyn-modtager. Mellemfre
kvenssignalet fra Gunnplexerens diodeblander 
forbindes ved hjælp af et jt-led til et 30 MHz 
forstæ rkertrin bestående af en RCA 40673 dual 
gate mosfet.

Denne forstærker efterfølges af et balanceret 
b landingstrin S 042 P med intern 40,7 MHz kry
stalstyret lokal oscillator, således at anden mel
lemfrekvens bliver 10,7 MHz.

Modtagerens selektivitet bestemmes af et 230 
kHz båndpasfilter indskudt mellem andet blan
dingstrin  og den integrerede kredsløbsblok 
LM2111. Sidstnævnte indeholder en tre-trins 
mellemfrekvensforstærker med begrænser og en 
produktdetektor. -  Derefter følger et aktivt lav- 
pasfilter, som reducerer båndbredden af de de
tekterede signaler til 5 kHz, og en udgangsfor
stærker LM384.

Modtagerens printtegning er vist på fig. 4 og 
komponentplaceringen på fig. 5.

FM-modulator og AFC-kredsløb.
Udfra specifikationerne ses, at Gunn-oscillato- 
rens frekvens kan flyttes ca. 60 MHz med varac- 
torforspæ ndingen. Gunnplexeren kan derfor fre- 
kvensmoduleres ved at overlejre varactorfor- 
spændingen med modulationssignalerne.

Diagrammet, fig. 6, viser, at modulator, AFC- 
kredsløb og afstemningsindikator er opbygget af

operatorforstærkere, hvis ikke inverterende ind
gange er tils lu tte t en fælles referencespænding 
på 5,1 V, svarende til jævnspændingsniveauet fra 
modtagerens produktdetektor.

Ved normal operation står omskifteren S2 i 
m idterstilling, og AFC-kredsløbet er ude af funk
tion. Operatorforstærkeren IC6 er da koblet som 
spændingsfølger med referencespændingen 
som udgangsniveau. Den har derfor ingen ind
flydelse på sumforstærkeren IC1's udgangssig
nal, der er tils luttet Gunnplexerens varactordio- 
de. Ved hjælp af afstemningspotentiometeret 
RV1 kan varactorforspændingen ændres fra 1,5 
til 8,5 V, hvilket flytter oscillatorens frekvens fra 
10,315 GHz til 10,370 GHz.

Når Gunn-oscillatoren moduleres, fås modula- 
tionssignalet fra operatorforstærkeren IC3, hvis 
indgangssignal, afhængig af omskifteren S3’s 
stilling , kommer fra mikrofonforstærkeren IC2 
eller fra en 1500 Hz CW-oscillator. I sidstnævnte 
tilfæ lde nøgles oscillatorsignalet ved hjælp af 
transistoren Q1.

Indgangssignalet til AFC-kredsløbet og af- 
stemningsindikatoren fås fra modtagerens pro
duktdetektor. Det består af en jævnspændings- 
komponent overlejret med de detekterede LF- 
signaler. Er den modtagne stations centerfre
kvens forskudt ±  30 MHz i forhold til ens egen 
centerfrekvens, er jævnspændingskomponenten 
5,1 V, medens en frekvensændring på 

A F =  ±  75 kHz 
bevirker at udgangsspændingen ændres til 

Vud = 5,1 ±  0,75 V
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Fig. 4: 30 MHz modtager, printtegning.

Fig. 5: 30 MHz modtager, kom ponentplacering.



En eventuel spændingsforskel mellem det t il
førte signal og referencespændingen forstærkes 
nu 10 gange i IC4, inverteres i IC5 og anvendes 
som indgangssignal til meterforstærkeren IC7. 
Her forstærkes små signalamplituder ca. 40 gan
ge, og overstyring af IC7 undgås ved, at de fire 
dioder reducerer forstærkningen til ca. 10 gange 
ved store signalamplituder, hvilket forøger me
trets værdi som afstemningsindikator. Ved hjælp 
af trim potentiom etret RV2 kan metret justeres til 
m id terstilling uden indgangssignal.

Som det fremgår af specifikationerne, er 
Gunn-oscillatorens frekvensdrift max. -^350 kHz 
/°C. Det kan derfor være et problem at holde 
senderfrekvensen centreret i en mellemfrekvens
båndbredde på kun 200 kHz uden AFC.

Afhæ ngigt af om modpartens senderfrekvens 
er 30 MHz over eller under ens egen, stilles om
skifteren S2 i stilling normal AFC eller inverteret 
AFC. Herved omdannes spændingsfølgeren IC6 
til en integrator, hvis udgangssignal via sumfor
stærkeren IC1 fastlåser ens egen Gunn-oscillator 
til modpartens. -  Det frekvensinterval (max. ±  5 
MHz), som AFC-kredsløbet skal dække, tilpasses 
med RV4. Integratorens tidskonstant (ca. 15 ms) 
bestemmer indsvingningstiden og fjerner LF-

signaler. Skulle en af Gunn-oscillatorerne drive i 
frekvens, vil meteret, der nu er koblet til integra
torens udgang, afsløre det, og frekvensjusterin
gen kan om nødvendigt korrigeres med afstem
ningen RV1. -  Det skal dog bemærkes, at kun den 
ene part må benytte AFC-kredsløb, da systemet 
ellers er ustabilt!

Modulatorens printtegning er vist på fig. 7 og 
komponentplaceringen på fig. 8.

Strømforsyning.
Som primær strømforsyning skal der anvendes 
en akkum ulator eller ensretter, der kan levere 1 A 
ved 12-14 V.

Diagrammet, fig. 9, viser, at strømforsyningen 
indeholder to spændingsregulatorer. Den ene, 
LM309K leverer + 10 V til modulatorkredsløbet, 
medens den anden, LM317T leverer + 9 V til 
Gunn-oscillatoren.

Da Gunn-dioden hverken tåler for høj eller for 
lav forsyningsspænding, er + 9 V regulatorens 
udgang beskyttet med en 10 Vzenerdiode, og der 
er indført et relæ, som afbryder for diodestrøm-
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j S T R Ø M F O R S Y N I N G  j

Fig. 10: S trøm forsyning, printtegning.

Fig. H : S trøm forsyning, komponentplacering.



Fig-9. STRØMFORSYNING

men, hvis forsyningsspændingen bliver mindre 
end ca. 11,5 V.

Strømforsyningens printtegning er vist på fig. 
10 og komponentplaceringen på fig. 11.

Opbygning.
De tre enheder, modtager, modulator og strøm
forsyning, er opbygget på 130x80 mm printpla
der, som er fastg jort i en monteringskasse med 
målene: h = 105 mm, b = 320 mm og d = 200 mm.

Alle betjeningsknapper, indikatorlamper, jack 
og meter er monteret på forpladen, medens sik
ringsholder og tilslutn ingsstik for Gunn-plexer 
og strømforsyning er monteret på bagpladen.

Justering.
30 MHz-modtageren kan trimmes inden den 
monteres, og det samme gælder strømforsynin
gen. Derimod kniber det med at kalibrere sende
rens frekvensskala uden hjælp af frekvenstæller, 
hvis man ønsker en nøjagtighed på ±  1 kHz. Er

man tilfreds med ±  1 MHz, kan en markerings- 
generator, som den G3WDG har beskrevet i 
Radio Communication, May 1976, anbefales.

CW-oscillatorens amplitude justeres lettest 
ved hjælp af en spectrum-analysator, men i prak
sis opnås et lige så godt resultat med marke- 
ringsgenerator og oscilloskop. Det samme er t il
fæ ldet med fin justering af AFC-kredsløbet, hvor 
markeringsgeneratoren er uundværlig.

Afprøvning.
Indtil nu har jeg haft QSO med OZ9KC over en af
stand på ca. 4,3 km med RS 59 i begge retninger. 
Vi brugte begge udstyr som det her beskrevne 
samt 17 dB-hornantenner. Ved forsøg viste det 
sig, at AFC-kredsløbet forbedrede signalernes 
kvalitet, men også, at overmodulation gør AFC- 
kredsløbet ustabilt. Det er derfor nødvendigt at 
fin justere 30 MHz-modtageren, AFC-kredsløbet 
og CW-oacillatorens amplitude omhyggeligt, 
hvis optimale resultater skal nås.

Alt i antenner 
T r f  ELECTRONIC

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

AMIDON ringkernelageret finder du hos:
OZ4SJ, til. (01) 46 9514 Forlang data og prisliste.
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Køling af effekt halvledere. -  Hvorfor? - Hvordan?
Af OZ1AFS, Ebbe Møller Jensen, Rørmosen 7, 4000 Roskilde.

Når transistorer arbejder, afsættes der effekt i 
dem. Den strøm der flyder i transistoren, sammen 
med den spænding der ligger over den, er den 
direkte årsag til, at der afsættes en effekt, og at 
varme udvikles.

For at undgå ødelæggelse af halvlederkompo- 
nen tere rde t meget nødvendigt, at den udviklede 
varme kan fjernes fra komponenten, således at 
temperaturstigningen A T, forskellen mellem 
temperaturen i »kold tilstand« og temperaturen i 
»drift«, begrænses.

Den temperatur der skal holdes nede er tempe
raturen i halvlederkrystallet - spærrelaget - junc- 
tiontemperaturen  - kaldet Tj.

Den maksimale junctiontemperatur - Tjmax - er 
opgivet i de alm indelige data over den aktuelle 
komponent. For siliciumkomponenter er Tjmax 
ca. 200 °C, og for germanium ca. 80 °C.

Det skal dog straks og kraftigt understreges, at 
disse temperaturer under ingen omstændighe
der er ønskværdige som driftstemperaturer, da 
komponenter der arbejder ved eller omkring 
Tjmax står med det ene ben i »graven« på grund af 
overhængende fare for termisk break-down. -  
Sænkning af transistorens arbejdstemperatur 
(forbedret køling) betyder altså, at faren for ter
misk break-down formindskes, samt at transisto
rens levetid forlænges. Det påstås ofte, at en 
sænkning på 8-10 °C af drifttemperaturen bety
der en fordob ling af komponentens levetid.

Varmetransmission.
Varmetransport, flytning af varme fra et sted til et 
andet, kan foregå på tre måder.

Varmeiedning.
Alle stoffer er i stand til at lede varme afhængigt 
af de enkelte stoffers specifikke varmelednings-

evne. -  Den mængde varme der kan overføres er 
endvidere afhængig af temperaturforskel, areal 
og længde af det varmeledende materiale.

Konvektion.
Anbringes et varmt legeme i stillestående luft, 
opvarmes denne, og den herved opståede vægt
fyldefordeling sætter luften i bevægelse, herved 
strømmer ny kold luft til, og en varmetransport er 
i gang. - 1 enkelte tilfæ lde er det nødvendigt med 
en tvungen konvektion, d.v.s. en proces der forø
ger luftcirkulationen og dermed varmetranspor
ten (en blæser).

Varmestråling.
Varmetransport ved stråling er baseret på elek
tromagnetisk stråling (ligesom radiosignaler) 
med bølgelængder primært i den lave ende af det 
infrarøde område. Infrarøde lysdioder, som i dag 
bruges meget til opto-elektroniske koblinger, 
har en bølgelængde på ca. 940 nm, nano-meter 
(10 -9 meter).

I fig. 1 ses en effekttransistor opspændt på en 
køleflade. Den varme som transistoren udvikler 
b liver ved varmeiedning, stråling og konvektion 
overført til omgivelserne. De tre varmetransport
muligheder vil ofte optræde samtidigt, og den 
køling man opnår, er et sammenspil mellem de 
enkelte kølemuligheder. Modellen er forenklet, 
da der ikke er taget hensyn til kølefladens varme
afgivelse.

Termisk modstand.
Temperaturforskellen mellem transistortempe
ratur - Junctiontemperatur (Tj) - og omgivelses- 
temperatur Tomg (Tamb), er direkte proportional 
med den afsatte effekt - Ptot (Pmax), m ultiplice
ret med en konstant - den termiske modstand. -

l , 5

334

Fig. 1. Transistoren er ikke tegnet med, den sidder midtpå.
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Udtrykket kan skrives således:
Tj -h Tamb =  Rth • p  - eller 

A  T =  Rth ■ p 
HvorTj = krystaltemperaturen, 
hvor Tamb = omgivelsestemperaturen, 
hvor P = den afsatte effekt, 
hvor A  T  =  Tj h- Tamb.

Ud fra dette udtryk kan enheden for termisk 
modstand udtrykkes således:

Rm er den termiske modstand mellem transistor
hus og køleflade og Rh er kølefladens termiske 
modstand til omgivelserne.

Udtrykket fo r varmeafgivelse kan skrives såle
des:

Tj -s- Tamb =  (Ri +  Rm +  Rh) ■ P 

Tj -T- Tamb
P =

Ri +  Rm +  Rh
eller

Rth =  —  (grader C pr. watt).

Den termiske modstand angiver hvor mange °C 
junctiontemperaturen (Tj) vil stige i forhold til 
omgivelsestemperaturen (Tamb), når den afsatte 
effekt forøges 1 watt. -  jo lavere den termiske 
modstand er, jo mere varme vil der kunne bort
ledes.

Eksempel:
Der skal bortledes en effekt på 10 W.
Tjmax opgives til 150 °C,
Tamb opgives til 50 °C.
Den termiske modstand der netop kan bortlede 
varmen fra de afsatte 10 W under de opgivne 
temperaturbetingelser bliver:

Tjmax -r Tamb
Rth = -----------------

150 -  50 100
Rth =  — --------= ---------= 10 °C/W

10 10

Når der anvendes en køleflade bliver den term i
ske modstand en sammensat enhed som vist i fig
2 .

Ri er den indre termiske modstand mellem kry
stal og transistorhus (i datablade kaldet Rthj-mb).

P =

Hvor ZRth = summen af de termiske modstan
de.

Den indre termiske modstand Tthj-mb findes 
normalt i databladene eller den kan beregnes på 
følgende måde:

Tjmax -r- 25
Riterm (Rthj-mb) =

Ptot

hvor Ptot er = den maksimale afsatte effekt ved 25 
°C hustemperatur (Pmax).

Eksempel på beregning af indre termisk mod
stand:
Transistoren 2N526 har følgende data:

Tjmax = 85 °C, Ptot = 540 mW ved 25 °C

Riterm — 85 -i- 25 
0,54

110°C/W

Fig. 2. _ Termisk modstand, når der anvendes køleflade for at 
sænke transistorens temperatur.

Denne værdi er typisk fo r en transistor i TO-5 
hus. For effekttransistorer findes væsentligt la
vere værdier fo r den indre termiske modstand, 
f.eks. 2N3055 i TO-3 hus, her er Rthj-mb = 0,5 
°C/W.

Overgangsmodstanden mellem transistorhus 
og køleflade Rm, er ofte af størrelsesorden 0,5 +  
1,5°C/W. Denne værdi afhænger af bl.a. elektrisk 
isolationsmateriale, om der bruges termisk pasta 
og af tilspændingsmomentet.

I fig. 3 er vist nogle kurver for termisk mod
stand af forskellige isolationsmaterialer.

Anvendes glimmerskive som elektronisk isola
tionsmateriale, vil den termiske modstand Rm 
udgøre omkring 1,4 °C/W. Den termiske mod
stand mellem transistorhus og køleflade kan dog 
reduceres væsentligt ved at anvende termisk 
kontaktm iddel sammen med glimmerskiven.

I fig. 4 ses nogle kurver der viser den termiske 
modstand. Kurverne viser effektiviteten af de fo r
skellige pastaer anvendt på glimmerskive.
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3C /W

Termisk modstand.

2,0

1,5

1,0

0,5

pasta
pasta

G lim m er u . pasta

i Bery llium oxyd u. pasta

0 ,025  0 ,0 5 0  0 ,0 75  0 ,1 00  0 ,1 25  Kgm

Tilspændingsmoment

Fig. 3.

Fig. 4. _ Den termiske modstands afhængighed af tilspæn- 
dingsmom entet. Kurverne viser effektiviteten af de forskellige 
pastaer anvendt på glimmerskiver.

Kølefladens termiske modstand til omgivelser
ne Rh, er bestemt af størrelse, materiale, place
ring samt overfladestruktur.

Hvad angår varmeledningsevnen i selve køle
fladen, er det vigtigt, at den er så god som muligt, 
da varmen jo gerne skal fordeles i hele kølefla
den. -  Et meget anvendt materiale er aluminium, 
det er nemt at forarbejde, det er let, det er rimelig 
b illig t, og det har en udmærket varmelednings- 
evne, ca. 200 W/m°C.

Af andre materialer der kunne tænkes anvendt 
til køleemner kan nævnes:

Varmeledningsevne.
Kobber ................................................. 384 W/m°C
Messing ..............................................  116W/m°C
Z in k ......................................................  110 W/m°C
Jern ......................................................  50 w /m  C

Polyester u . pasta

A lum in ium oxyd  u. 
Lak. a lu m in iu m u .
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Varmestråling.
Et stort bidrag til den samlede varmeafgivelse er 
varmestråling. -  Forsøg har vist, at et materiales 
evne til at afgive varme ved stråling hovedsagelig 
er bestemt af materialets overfladestruktur. -  
Blanke metaller afgiver næsten ingen strålevar
me, hvorimod oxyderede overflader er væsentlig 
bedre. -  Forsøg har endvidere vist, at et dæklag i 
form  af lak, helst mat lak, giver fortræffelige

strålingsegenskaber. Farven af den anvendte lak 
sp iller ingen nævneværdig rolle.

Køleflade.
I dag findes der et stort antal standardkøleflader 
på markedet, det er vel muligt at finde en egnet 
type til stort set alle formål.

I fig. 5 er vist et eksempel på en sådan stan- 
dardkøleflade af typen KL-102/37.5/SW, bereg-

Fig. 5.

10 20 30 40 50 60 70 80 P(W)

F/g. 6. -  Kurveskalaerne viser sammenhæng mellem tempera
tu rs tign ing  i kølepladen som funktion a f den afsatte effekt. 
Kurverne er m arkeret med et tal, der angiver kantlængder ved 
det fo r oven viste profil.
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net til at afgive varmen fra ca. 30 W afsat effekt.
I fig. 6 viser kurveskalaerne sammenhængen 

mellem temperaturstigning i kølefladen som 
funktion af den afsatte effekt. Kurverne er marke
ret med et tal, der angiver kantlængden ved det i 
fig. 5 viste profil. Ud af disse kurver kan man såle
des fastlægge den termiske modstand for den 
enkelte køleflade, og ved forskellige effekter.

Kølefladens termiske modstand til omgivelser
ne Rh bliver:

Pw

Eksempel på beregning af termisk modstand 
med udgangspunkt i kantlængde 75: 
Kantlængde =  75 mm.
Afsat effekt = 30 W.

Kurven fo r 75 mm kantlængde viser, at en afsat 
effekt på 30 W vil frembringe en temperaturstig
ning i kølefladen på 64 °C, hvorfor den termiske 
modstand fra kølefladen til omgivelserne bliver:

Rth (Rh) = = 2.1 °C/W 
30

De af kurverne udledte værdier skal dog tages 
med forbehold, idet de termiske modstande er 
såkaldte »idealværdier«, hvilket vil sige, at der er 
de bedst tænkelige forhold for konvektion og 
varmestråling. Disse forhold er næppe realistiske 
når først kølefladen er monteret på eller i et 
appara t.-M an  må altså regne med at værdien for 
den termiske modstand til omgivelserne bliver 
noget større, hvilket medfører, at kølefladens 
temperatur bliver noget højere end beregnet, og 
dermed også krystaltemperaturen Tj.

Fig. 7. _ Sammensætning a f termisk modstand, når transistor
huset er ene om at afgive varme.

Hvis transistorhuset er ene om at afgive var
men, og dette er jo tilfæ ldet for en række tran
sistorer, bliver den termiske modstand således:

Modstand Rm + Rh erstattes af Rc, som er den 
termiske modstand mellem transistorhus og om
givelserne. Se fig. 7. I fig. 2 skulle Rc egentlig 
findes som parallelmodstand over Rm + Rh, men 
som regel er Rc meget større end Rm + Rh, hvorfor 
den ingen betydning har.

Der kan kontrolleres om den termiske mod
stand er lille nok. Værdien af Rc kan normalt fin 
des i dataopgivelserne, men ellers kan den findes 
således: T. . ocI jmax — ¿o

Rthj-amb =  Ri +  Rc = --------------------
Ptot

Hvor Tjmax = maksimale junctiontemperatur, 
hvor Ptot = maksimale afsatte effekt ved 25 °C 
omgivelsestemperatur.
Rthj-amb = Ri + Rc = den termiske modstand 
mellem krystal og omgivelser.

Den indre termiske modstand Riterm beregnes 
som tidligere nævnt, og denne værdi trækkes fra
Ri +  Rc.

Eksempel på beregning af Rc:
Den afsatte effekt Ptot er for transistoren 2N526 
ifølge databladet 225 mW. Maksimale junction
temperatur er 85 °C.

85 h- 25
Ri + R c = --------------= 267 °C/W

0,225

Ri er tid ligere fundet til 110 °C/W 
Rc bliver da, Rc = 267+ 110 = 157°C/W.

Gode råd.
Til slut vil jeg opstille en række »gode råd« i 
forbindelse med køling.
1. Hvis du forøger effektafsætningen i en tran

sistor vil varmeudviklingen stige.
2. En forøget drifttemperatur forkorter kompo

nentens levetid.
3. Brug altid termisk kontaktmiddel når du mon

terer en effektafsættende komponent på en 
køleflade.

4. Tildæ k aldrig en køleplade ved f.eks. at an
bringe apparatet i et reolsystem uden mulig
hed fo r konvektion.

5. Pas altid på sollyset, apparatets mulighed for 
varmeafgivelse reduceres katastrofalt, hvis 
det står i solen.

6. Selv om du er i stand til at konstruere elek
troniske kredsløb, der fungerer ud fra rent 
elektriske krav, får du aldrig den fulde udnyt
telse af disse, hvis de termiske forhold ikke er i 
orden.
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Voltmeter med »skalalup«
Af OZ3SV, Svend Voldsted, Nykær 61 2.tv., 2610 Rødovre.

-h  ° — ---------1 I— I
10 V zener 1000 ohm 500 ohm

1/2  W 1A  W
(1N5240B)

—  O-----------------------------------------------------------------

Ideen til nærværende kredsløb stammer fra en 
artikel i QST (réf.). -  Overskriften hentyder til, at 
man på skalaen af et voltmeter kan få repræsen
teret et begrænset spændingsområde, f.eks. om
kring en nominel værdi, i »forstørret« målestok.

Som eksempel er valgt området 10-15 V jævn
spænding, som svarer til, hvad man normalt kan 
komme ud fo r i en bil med 12 V anlæg.

Først vælger man et milliamperemeter med 
rim elig følsomhed. Selv fandt jeg et 50 mA instru
ment (Helweg Mikkelsen, årgang 1937). Ved at 
fjerne en indvendig shunt fik instrumentet fuldt 
udslag fo r ca. 3,7 mA.

Ideen er nu den, at man forbinder en zener- 
diode i serie med instrumentet med en zener- 
spænding svarende til den laveste spænding, 
man ønsker indikeret (her 10 V), og med en pola
ritet, som bevirker, at strømmen er nul, indtil 
spændingen overskrides. -  Endvidere seriefor
bindes instrumentet med en modstand af en 
sådan størrelse, at spændingen svarende til fu ldt 
udslag, netop giver den strøm, som giver fuldt 
udslag fo r m illiamperemetret (her 3,7 mA).

Modstandens værdi kan findes af formlen:

O 10-15 V.
(1/1 udsl.: 3,7 mA)

Vmax -i- Vzener
R = ---------------------

linstr.

Med de tid ligere nævnte værdier fås:

15 h- 10 
R = ---------- = 1350 ohm.

0,0037

Af hensyn til fin justering bør modstanden (som 
iøvrigt også omfatter modstanden i selve instru
mentet), opdeles i en fast del plus en variabel del 
(trimpot), som vist på diagrammet.

Justeringen foregår ved, at man forbinder 
klemmerne +  og -e- på diagrammet til en spæn
ding på 15,0 V. Trimmeren justeres da til fu ldt 
udslag  på instrumentet. Spændingen kan pas
sende tages fra en variabel spændingsforsyning 
(eller fra batterier via et potentiometer) og kon
trolleres ved hjælp af et andet, rimeligt nøjagtigt 
instrument.

Minimumsudslaget ( 10 V) bestemmes af zener- 
dioden og skal automatisk passe (inden for d io
dens tolerance).
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I m it tilfæ lde har de oprindelige skalastreger 
(0-50) kunnet anvendes med fu ldt tilstrækkelig 
nøjagtighed (inden fo r 1% af aflæst værdi ved 
sammenligning med et digitalvoltmeter). Det var 
dog nødvendigt at påføre nye talværdier (10-15). 
Dette har jeg gjort ved med skrivemaskine at 
skrive de nye tal på en selvklæbende mærkat, 
hvorpå der er tegnet en cirkelbue med radius lig 
med afstanden fra viserens omdrejningspunkt til 
skalaens længste delestreger. Skalaen klippes 
ud efter cirklen og klæbes oven på de gamle 
skalatal, der derved dækkes.

I m it tilfæ lde bruges opstillingen til at holde øje 
med akkumulatorspændingen, når jeg kører sta
tionæ rt/m ob ilt med FT101E fra en VW 1600. Dels 
må spændingen ikke overstige 14,0 V på noget 
tidspunkt, dels skulle der gerne være lidt tilbage 
til at starte på, når man går QRT.

I den refererede artikel er en tilsvarende opstil
ling b ru g ttil at overvåge netspændingen (80-130 
V), idet vekselspændingen transformeres ned og 
ensrettes før tilslutningen til voltmeterkredslø
bet. -  Ved passende valg af zenerdiode og evt. 
transform er er kredsløbet meget fleksibelt med 
hensyn til områdemuligheder.

Ref.: QST, Dec. 1978, p. 40. (N7JJ).

HELP CLEAN LP OUR BAIMDS!!

Kommentar:
Det skal lige bemærkes, at instrumentstrømmen 
ved fu ld t udslag bør svare til det punkt på zener- 
diodens karakteristik, hvor knækket er overvun
det. Man skal nok regne med 2-3 mA som mini
mum, men lavere zenerspænding giver blødere 
knæk. En 5 V diode skal således have 10 mA for at 
give konstant spænding, TR.

Alt i amatørudstyr 
ELECTRONIC
Bogfinkevej 7 Kraghave 4800 Nykøbing Fl.
Telefon (03) 83 91 70

Generalagent for
YAESU MUSEN BEIAFON

ISTEDGADE 79 1650 KOBENHAVN V TELEFON 01-31 02 73

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
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NYT&NOTERi/  Redaktion OZ6PN Henrik Jacobsen ,
j  Kløvervænget 9, Haldbjerg. 9900 Frederikshavn. j

Pinsestævnet i Møgeltønder en succes.
Ca. 150-200 radioamatører mødte til pinsestævnet i Møgeltøn
der, vejret var helt i top og  ligeså havde samtlige amatører taget 
det gode humør med. Der blev på stævnet afholdt forskellige 
arrangem enter og vinderne af de forskellige jagter blev:

Postkasseløbet:
1. plads: OZ9ZV 1. plads
2. plads: OZ1EOY 2. plads
3. plads: OZ1BIG 3. plads

2 m eter ræveløb:
1. plads: OZ9ZV
2. plads: OZ1BQD
3. plads: OZ1BIG

HF-ræveløb:
OZ1DPA/OZ1 BIS 
OZ8CY/OZ9TM 
OZ2ZJ/OZ1ATG

Der findes stadig kondister blandt radioamatørerne idet 
OZ1ACA og OZ1YV deltog i HF rævejagten til fods og gennem
løb en stræ kning på ca. 15 km uden vabler -  i 2 meter ræve
jagten deltog OZ1YV på cykel, så sig ikke at radioamatører ikke 
får kondi.

Boldspil med børnene var ligeledes en konditræ ning for de 
am atører som kun vikler trafoer samt snakker sig t il kondi -  der 
skete flere store jordskæ lv (specielt OZ3SB og OZ9ZV)- børne
ne løb af med sejren hver gang, der har vi noget at lære, flere 
som havde deltaget i disse lege. mærkede tydeligt hvordan 
musklerne var fo r korte.

Søndag aftens store clou var OZ4ER på slap line som toast
master. Han var flere gange ved at miste overblikket når han 
iflg . egne udtalelser var blevet snigløbet af et par radioamatø
rer (ingen navne). Bl. a. blev stævnets største »ORIGINAL« ud
valgt -  OZ4ER vandt stort med 33 stemmer.

De forskellige præmier til jagterne og forskellige lotterier 
blev udtrukket samme aften. Den eneste præmie, som ikke blev 
hentet, var gul lodseddel nr. U-64, gevinsten er en antenneom
skifter.

Præmierne til de forskellige ting var givet af: Norad, Werner 
Radio, OP Electronic, HF Electronic, Harboe Electronic samt af 
vore piger som havde s trikke tog  hæklet forskellige ting.

Forhåbentlig på gensyn til pinsestævnet 1980 i Møgeltønder. 
OZ1AKI, OZ1ALI, OZ1DHQ, OZ1DRP, OZ4ER, OZ1RP, OZ9QQ

Radioamatører idømt bøder ved Højesteret.
To radioamatørers brug af sendere, der var kraftigere end t i l
ladt har ved Højesteret fø rt til bødestraffe på 300 og 600 kr. 
Højesteret fandt, at de ved uagtsomhed havde overtrådt loven 
om radiokom m unikation. Ved Vestre Landsret varde blevet fr i
fundet.

Det var Post- & Telegrafvæsenets initiativ, at sagen blev ind
bragt fo r Højesteret gennem en 3. instans-bevilling fra Justits
m inisteriet. Der var tale om en 35-årig radioamatør fra Skan
derborg og en 50-årig mand fra Struer med samme hobby. 
Begge havde brugt anlæg, der kunne sende kraftigere, end t i l
ladt. Hver fo r sig forklarede de, at de havde købt deres anlæg af 
fo lk, hvis navn og adresse de ikke erindrede. Ingen af dem hav
de m istanke om, at apparaterne var ulovlige. Den 35-årige hav
de tvæ rtim od direkte fået sælgerens forsikring om, at det solg
te apparat var lovligt.

Ved de lokale domstole blev de to radio-enthusiaster idømt 
hver en bøde på 600 kr. Ved Vestre Landsret blev de derimod 
frifundet. Her fandt man det ikke bevist, at de havde været klar 
over ulovlighederne. Post- & Telegrafvæsenet fandt, at køber
ne havde p lig t til at sikre sig, at deres sendere var lovlige og 
kunne ikke anerkende sondringen imellem, om der var handlet 
uagtsom t e ller ikke.

Fem højesteretsdommere var enige om, at der var handlet 
uagtsomt, og at denne uagtsomhed var strafbar. Manden fra 
Struer fik  herefter stadfæstet den lokale rets bøde på 600 kr..

mens radioamatøren fra Skanderborg på grund af personlige 
fo rho ld  fik  bøden nedsat til 300 kr. Desuden fik  begge deres 
apparatur konfiskeret.

Hvis man i denne pressemeddelelse fra Ritzau's bureau læ
ser W alkie-Talkie-brugere i stedet for radioamatør er det hele i 
overensstemmelse med sandheden.

Nye afdelinger?
OZ1AGO og OZ1BFT inviterer til stiftende generalforsamling i 
EDR Børkop afdeling mandag den 3. september kl. 19,30 på 
Stationsvej 69 E, 7080 Børkop 
og
OZ1DAF, Ivan Jensen, Svalevej 14, 5580 Nr. Åby, tlf. 
(09) 42 23 21 vil gerne stifte en afdeling for M iddelfart og om
egn.

Kom så ikke og sige, at der ikke er gang i sagerne i EDR.
OZ6PN.

Silent Key
OZ5JY

Ju lius er ikke mere.
Det er helt mæ rkeligt at tænke sig, at man ikke oftere skal 

høre hans karakteristiske tonefald, hans humørfyldte bemærk
ninger.

Jeg ved såmænd ikke rigtig , hvor stor Julius' bekendtskabs
kreds var. Han var jo  ikke meget talende: men kom man først på 
nærmere hold, fandt man i ham et hjertevarmt og lunt menne
ske, der først og fremmest var meget fo r sine nærmeste -  mor 
Else, sønnen og datteren og børnebørnene. Han holdt af dem 
og glædede sig sammen med dem. og glæden var gensidig. 
Sjæ ldent ser man smukkere tamiliesammenhold. Mindre blev 
det naturligvis ikke af, at svigersønnen blev licenseret radio
amatør.

Men også vi andie, der stod lid t fjernere, men havde en ven i 
Ju lius, fø lte hans åbne, venlige og hjælpsomme indstilling.

Nu skal vi ikke mere lytte til hans muntre beretninger om 
hans om skifte lige tilværelse, der vist ikke altid havde formet sig 
helt så morsom, som han skildrede den.

Men vi vil savne ham, og vi ved, at savnet særlig samler sig 
om hans efterladte.

M it bekendtskab med Julius var såmænd ikke så mange år 
gammelt; men jeg vil -  som alle hans øvrige venner og kamme
rater -  ære hans minde.

OZ9SH

EDR Odense afdeling har igen mistet et af sine gode medlem
mer.

OZ5JY, Julius, g ik lørdag den 2. juni 1979 QRT for sidste 
gang.

Ju lius var kendt og afholdt af u tro lig t mange amatører, og 
som ægte Læsø-boer sagde han tingene som de var -  kort og 
præ cis som den stride blæst, der kan stå ind over Læsø.

I sine unge dage sejlede Julius, og når en eller anden amatør 
manglede en fuldbefaren gast i s it skib, ja så var Julius selv
skreven og kærkommen gast.

Det er altid tris t at miste en god amatør-kammerat, men hel
d igvis har vi så mange gode minder om Julius.

Ju lius var »sømand« og radioamatør og helt i overensstem
melse med sine ønsker g ik han også QRT på havet som gast 
hos en god amatørven.

Vore tanker og medfølelse går til fam ilien og især til XYL 
Else, og vi håber og ønsker, at hun må stå den svære tid, der 
kommer, godt igennem.

Æret være hans minde.
Odense afdeling, OZ7IV, Helge.
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All Asia CW 1978
Call Klasse QSO Mult. Points
OZ1LO 14 507 51 25.857
OZ4HW 14 40 22 880
OZ1XO 14 23 11 253
OZ1BCI 14 12 10 120
OZ6SF 14 5 5 25
OZ5VT 21 135 42 5.670
OZ6XR M 308 88 27.104
OZ7BW M 206 44 9.064
OZ8E M 21 7 147
Checklog: OZ3Q.

QRP-sommertest
AGCW-DL inviterer til denne test, der afholdes 21. ju li 15 GMT 
til 22. ju li 15 GMT i følgende klasser:
Klasse A: Under 3,5 watts input, single opr.
Klasse B: Under 10 watts input, single opr.
Klasse C: Under 10 watts input, multi opr.
Klasse D: Q R O -sta tionerover10w atts inpu t(m åkun kontakte 

QRP-stationer).
Klasse E: SWL’s.
Bånd: 80-10 m. Mode: CW. Klasse C-stationer må deltage alle 
24 timer, alle andre klasser skal holde m indst 9 timers pause. 
O pkald: CQ QRP-test.

Der udveksles RST + QSO-nr. og input, f. eks. 579001/5 for 
QRP-station (tilsæ t X, hvis TX er xtalstyret). QRO-stationer, f. 
eks. 339002/QRO.

Deltagelse på flere bånd skal være i samme klasse. Deltagel
se kan være xtalstyret e ller VFO, men ikke begge dele. Xtalsty- 
rede stationer må højst anvende 3 xtals pr. bånd. Hver station 
må kontaktes 1 gang pr. bånd.

Points: QSO med eget land 1 point, QSO med andet land i 
samme kontinent 2 points og QSO med andre kontinenter 3 
points.

M ultip lie rs : For hvert land 1 m ultip lier og fo r hver QSO med 
andre kon tinenter 1 m ultip lier (der anvendes DXCC-listen, men 
kaldeområder i fø lgende lande: JA, PY, VE, VK, W og ZS tæller 
sæ rskilt, f. eks. JA1, JA2 o.s.v.).

Enkeltbånds resultat: Points gange multip liers. Samlet re
su lta t: Summen af enkeltbånds resultaterne. For xtalstyrede 
stationer fordob les slutsummen.

D iplom er til de 3 første stationer i hver klasse og på hvert 
bånd. Separate logblade fo r hvert bånd og sammentællings- 
blad skal være m odtaget senest 6 uger efter testen hos: DK9FN, 
S iegfried Hari, Spessartstrasse 80, D-6453 Seligenstadt, Fed. 
Rep. af Germany. Medsend 1 IRC for tilsendelse af resultatliste.

Columbia WW DX Contest 1978

M ultiband:
M ultiband: Singleband:
OZ6ZZ 23.765 OZ8E 3.150
OZ1BII 2.323 OZ1CCB 1.950
Checklog: OZ3Q OZ6KS 84

VK/ZL/Oceania 1978
CW: Phone:
OZ7BW 1.650 OZ5KF 21.774
OZ1DTF 520 OZ5EV 8.085
OZ1LO 504 OZ2BM 240
OZ1BII 494 OZ1ZE 60

OX3BX 1364
Checklog: OZ8XW

MARTS SEANET WW DX contest
Malaysian Amateur Radio Transmitters Society indbyder til 
denne test, der afholdes:
CW: 21. ju li 00 GMT til 22. ju li 24 GMT.
Phone: 18. august 00 GMT til 19. august 24 GMT.

Bånd: A lle bånd 80-10 m.
Klasser: S ingle operator singleband og multiband. Multi 

operator multiband.
Contestcall: CW: CQ SEA. -  Phone: CQ SEATEST.
Kodegrupper: RS(T) + nr. fra 001. Separate serier for hvert 

bånd.
Points: QSO med flg. lande: HS, YB, DU, 9V1, 9M2, 9M6 og 

9M8 giver 10 points på 80-40 m og 4 points på 20-10 m. QSO 
med øvrige lande i Asien samt KC6, KG6, KH6, KX6, P29, S79, 
VK, VQ9, VS5, YJ8, ZL, 3B6, 3B8 og 5Z4 giver 5 points på 80-40 
m og 2 po in ts på 20-10 m.

M ultip lie rs : Hvert land som ovenfor giver en m ultip lier på 3 
points.

Samlet score: Summen af QSO-points multip liceres med 
summen af m ultip liers enten på alle bånd eller enkelt bånd 
afhæ ngig af deltagerklasse.

Logs: Logblade og sammentællingsblad sendes til: 9M2FK, 
Eshee, P. O. Box 725, Penang, Malaysia, Asia, og skal være 
fremme senest den 31. oktober 1979. Vedlæg 1 IRC for tilsen
delse af resultatliste.

YO DX contest 1979.
Afholdes lørdag den 4. august 18 GMT til søndag den 5. august 
18 GMT.

Europæiske stationer må kontakte YO-stationer og stationer 
udenfor Europa på alle bånd 80-10 m.

Testen afholdes på CW og phone samtidig, men hver station 
må kun kontaktes een gang på hvert bånd enten CW eller 
phone.

Klasser: S ingleoperator singleband eller multiband samt 
m ultioperator.

Kodegrupper: RS(T) + serienr. fra 001. YO-stationer sender i 
tils lu tn ing  også deres amt indikeret med 2 bogstaver, f.eks. 
569001/SJ.

Points: 2 points fo r DX-QSO's og 6 points for YO-QSO s.
M ultip lie rs : Hvert DXCC-land udenfor Europa og YO-amter 

på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points gange summen af 

m u ltip lie rs enten på enkelt bånd eller alle bånd afhængig af 
hvilken klasse, man deltager i.

Logs: Logblade og sammentællingsblad sendes til: Roma- 
nian Amateur Radio Federation, P. O. Box 1395, R-76100 
Bucaresti 5, Romania, med 1. september 1979 som sidste post- 
stem plingsdato.

»TH E  IN T E R N A T IO N A L  V H F /F M  G U ID E« 1979
Ny udgave har været ventet siden 1977, nu er den kommet 
og kom plet revideret, meget forøget til nu 84 sider kr. 18,00 
NYT LOCATOR kort fra RSGB med hele Europa kr. 15,75

A h re n t F lensborg , 4100 Ringsted, postgiro 5 40 59 39
Ved girobeta ling forud sender vi portofrit!
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WAEDC 1979.
DARC indbyder alle amatører til at deltage i den årlige euro
pæiske DX-test.

Contestperioder: CW: 11. august 00 GMT til 12. august 24 
GMT. -  Phone: 9. september 00 GMT til 10. september 24 GMT.
-  Der er 2 klasser: S lngleoperator og m ultioperator single TX.

Pauser: S ingleoperator stationer må kun deltage 36 af de 48 
tim er. De 12 tim ers pause må tages i en, men højst 3 perioder.

Der kan kun køres QSO’er mellem stationer i Europa og 
stationer udenfor. -  Sædvanlige RST + nr. fra 001 anvendes. 
Hver QSO tæ ller 1 point. Hver station må kun kontaktes 1 gang 
pr. bånd. Hver bekræftet QTC tæ ller 1 point (se under QTC- 
trafik).

M ultip lie rs : For europæere regnes hvert land som en multi- 
p lie r på hvert bånd efter DXCC-landslisten. Desuden regnes 
hvert kaldeområde i fø lgende lande som en multip lier: JA, PY, 
VE, VO, VK, W/K, ZL, ZS, UA9, UAØ (d.v.s.JAl, JA2, JA3 etc.). 
Antallet af m ultip liers på 80 m må ganges med 4. På 40 m 
ganges med 3. På 20-15-10 m ganges med 2. -  Den samlede 
score er summen af QSO-points + QTC-points gange samlet 
m u ltip lie rs  på alle bånd.

QTC-trafik: T illæ gspoints kan fås ved at gore brug af QTC- 
tra fik. En QTC er en rapport på en QSO, der har fundet sted 
tid lige re i testen og senere sendes tilbage til en europæisk 
station. En QTC kan kun sendes fra en ikke-europæer til en 
europæ er. Den generelle idé er, at efter en ikke-europæer har 
kørt et antal QSO'er, kan en liste med disse stationer sendes 
tilbage til en europæ er under QSO med denne. Der gives 1 
tillæ gspo in t fo r hver QTC rapporteret.

a) En QTC består af tid, call og QSO-nr. fra stationen, der 
rapporteres, f.eks. 1300/DA1AA/134. Dette betyder, at 1300 
GMT kørte en ikke-europæ er DA1AA og modtog QSO-nr. 134 
fra ham,

b) En QSO kan kun rapporteres 1 gang og ikke tilbage til den 
station, man havde den orig inale QSO med.

c) Man kan kun modtage maximalt 10QTC’s fra  hver station 
uanset bånd. Man kan kontakte en station flere gange fo r at 
kom plettere kvotaen på 10 QTC's, men kun første gang må man 
udveksle QSO-nr.

d) Man kan fore de modtagne QTC's efter QSO'en i loggen 
eller på separate logblade, blot man indikerer fra hvilken 
station, de er modtaget. Stationen udenfor Europa begynder 
afsendelsen af sine QTC's med at give QTC-gruppenr. F.eks.

3/7, hvilket betyder, at det er 3. gang, han sender QTC's, og at 
den indeholder 7 QTC’s.

Der er d ip lom er til vinderne i hver klasse i hvert land og til 
s tationer med m indst halvt så mange points som vinderen i 
Europa.

Logs skal sendes til WAEDC-Committee, Postbox 1328, D-89 
Kaufbeuren, Vesttyskland. Seneste poststemplingsdato for 
CW: 15. september. Phone: 15. oktober 1979.

Hold fø lgende frekvensområder fri fo r contest-trafik: CW: 
3550-3800, 14.075-14.350, 21.100-21.450, 28.100-29.700. -  
Phone: 3650-3750, 14.300-14.350, 21.400-21.450, 28.700- 
29.700.

Contestkalender:
Ju li:
14.-15.: IARU Radiosport CW og Phone.
14.-15.: Colum bia DX test CW og Phone.
21.-22.: QRP-sommertest CW.
21.-22.: SEANETCW.
28.-29.: Venezuela CW.
August:
4.-5. YO DX CW og Phone.
11.-12.: WAEDC CW.
18.-19.: SEANET Phone.
25.-26.: All Asia CW.
September:
1.-2.: LZC W  og Phone.
8.-9.: WAEDC Phone.
15.-16.: SACCW.
22.-23.: SAC Phone.

OZ1LO.
Aktivitetstesten 1979.
Grundet smøleri hos postvæsenet skal nedenstående tilføjes 
sidste måneds resultater:

Lytteram atører:
OZ-DR 844 285 points
Grundet fremrykket deadline til OZ, vil resultaterne for juni må
ned komme i næste OZ, sammen med resultaterne fra ju li. Som 
sæ dvanlig vil detaljerede resultater kunne fås mod indsendelse 
af svarporto til: OZ6KS, Erik Jacobsen, Postboks 306, 8700 
Horsens.

Vy 73 de OZ6KS.

/ Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann,
Postbox 213, 5100 Odense C.

Tlf. (09) 12 34 29.

Information 

WAC
Ved ansøgning af dette d iplom  gennem EDR er gebyret sat op 
til 8 kr., grundet de stigende priser til porto (gerne i frimærker).

Jeg har fået brev fra Leo Haijsman, W4KA (WAZ manager), 
hvori han oplyser, at alle d iplom er der udgives af C.Q. Maga- 
z ine stiger fra 1. jun i 1979 til 5 US-dollars eller 25 IRC, hver IRC 
vil blive regnet fo r 20 cent. Så kan man selv afgøre hvad man sy
nes er billigst. -

OZ-CCA
Den bedste og hurtigste måde ved ansøgning af dette diplom, 
er at sende ansøgningen direkte til mig, i stedet for at sende det 
til P. O. Box 79, København. Jeg vil lige erindre om, at du kan 
bruge dine 2 meter test logs ved ansøgning af OZ-CCA/VHF d i
plom et, når det er underskrevet af OZ9SW.

Da jeg det sidste års tid  fra flere har modtaget QSL-kort til 
kontro l ved ansøgning af diplomer, hvori der var flere SWL- 
kort, skal jeg oplyse, at disse QSL fra SWL-amatører ikke kan 
bruges, undtaget er hvis det står i reglerne til dette diplom, du 
vil søge om.

IMD (International Mobil-diplom)
Nu da ferietiden er inde, synes jeg vi skal have et diplom, der 
om handler mobile stationer.

Dette dip lom  er indstifte t af DARC-distrikt Nordrhein, hertil 
tæ ller kun QSL-kort fra M obil/m arine og Mobil/aerom obil sta
tioner.

A lle bånd på HF og VHF og alle modulationsarter kan benyt
tes. D iplom et kan søges af licenserede og SWL-amatører. Der 
skal 100 QSL-kort til med /M  eller /M M  eller /AM, og det skal 
være angivet på QSL-kortet. Prisen er 4 DM eller 10 IRC. D iplo
met kan søges gennem EDR eller hos IMD Manager, DJ80T, 
Postfach 101244, D-5620 Velbert 1, Tyskland.

Special UNICEF Award 1979 (SUA 79)
Det specielle UNICEF diplom  udgivet af den internationale ko
m ite af radioamatører fo r UNICEF (INCORA-UNICEF) kan op
nås under den internationale ekspedition S.U.A. 79, der vil f in 
de sted til Tunis med deltagelse af amatører fra forskellige 
lande.

S.U.A. 79 er en af manifestationerne realiseret af INCORA- 
UNICEF til fordel fo r de 900 m illioner børn, der hjælpes af U.N.-
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Fonden. Komiteens aktivite t kan resumeres ved det budskab, 
der allerede er udsendt ved mange lejligheder:

Vi radioam atører ønsker at sige til hele verden - . . Lad os 
hjæ lpe UNICEF, ford i ved at hjælpe UNICEF, hjælper vi 900 m il
lione r børn, der hjælpes af U.N.-Fonden. Ved at hjælpe UNICEF 
bevæger vi os på vej mod fred og broderskab mellem alle jo r
dens fo lk. Ved at hjælpe UNICEF opdager vi også nye vigtige 
sociale grunde til at være radioamatører.

Betingelser fo r S.U.A. 79 diplom :
1) Periode: 1.-20. september 1979.
2) Det specielle UNICEF diplom  gives til de amatører og SWL- 
amatører der opnår en total af 3 points ved at kontakte eller a f
lytte de følgende offic ie lle  stationer:
3) O ffic ie lle  stationer:
3V8ONU fra Tunis tæ ller 2 points.
IR0 ONU fra  Tivoli tæ ller 1 point.
DF0 ONU fra Nürnberg tæ ller 1 point.
DF0 IYC fra Soltau tæ ller 1 point.
OZ1ONU fra Danmark tæ ller 1 point.
Eventuel station fra Sverige tæ ller 1 point.
Kontakterne må foregå på forskellige dage, eller på samme dag 
men med forskellige stationer, e ller på den samme dag og med 
den samme station, men på forskellige frekvenser og sendety-
per.
4) Frekvenser:
144.055 CW
144.200 SSB
28.595 Fone
21.295 Fone
14.195 Fone
14.090 RTTY
14.080 CW
3.790 Fone

5) Kopi af loggen underskrevet af operatøren og QSL-kortet 
fo r en af kontakterne samt 4 dollars eller tilsvarende beløb i IRC 
eller anden omvekselig valuta sendes til følgende adresse: 
INCORA-UNICEF, INTERNATIONAL AFFAIRS, c /o  Sergio Fran
chi, IOFNS, Via G. Gesmundo 35, 00012 Villanova di Guidonia 
(Roma), Italien.
6) Det specielle UNICEF diplom 1979 (SUA 79) tæ ller 4 points 
til det permanente UNICEF diplom  (PUA).
7) Den permanente arbejdsgruppe for S.U.A. 79 har sched 
hver sondag kl. 11,00 GMT og lejlighedsvis fredag kl. 22,00 
GMT på frekvensen 14.330 + / h- QRM. Alle er velkomne til at 
kalde ind.

Permanent UNICEF Award (P.U.A.)
Det permanente UNICEF diplom udgives af den Internationale 
Komite af Radioamatører for UNICEF (INCORA-UNICEF) for 
mellem radioam atorer at udbrede kendskabet til og målene 
med de Forenede Nationers Fond, og fo r at understrege en an
den stor kvalificerende mulighed for radioamatører på det so
ciale felt. På et passende grundlag vil P.U.A. også kvalificere 
s tationer hele verden over fo r at danne Det Internationale Ra
dio Nødsituations Net (The International Radio Emergency 
Net): IRENE, som skal bruges til at koordinere enhver mulig 
hjæ lp til UNICEF nødsituations aktivitet, og t il enhver anden in
ternational nødsituation i henhold til de relevante P&T bestem
melser.

Betingelser fo r opnåelse a f P.U.A.:
1) T idspunkt: Starter fra 1. maj 1979.
2) Frekvenser: A lle amatørbånd.
3) Sendetyper: Alle.
4) Pointberegning: Forbindelser med enhver station, der 
opererer med klub-call-tiIfø jelsen ONU eller UN og når statio
nen bekræfter, at den giver point til P.U.A. (d.v.s. OZ1ONU, 
DF0 ONU, IR0 ONU . . .) giver 1 point.

S tationer o ffic ie lt arbejdende ved UNICEF-arrangementer o f
test brugende klub-call-tilfø je lsen ONU eller UN, når dette er 
tilde lt. Eller et hvert andet call, hvis det bekræftes, at det er et 
UNICEF-arrangem ent. . . giver 2 points.
Stationer o ffic ie lt arbejdende under UNICEF-ekspeditioner o f
test brugende klub-call-tilfø je lsen ONU eller UN, når dette er 
tilde lt giver 3 points.
Et hvert specie lt diplom  udstedt i anledning af UNICEF-ekspe
d itione r (d.v.s. STA 78, SUA 79 o.s.v.) giver 4 points.
Dette udelukker gyldigheden af alle kontakter foretaget under 
ekspeditioner med alle stationer opererende det specielle d i
plom. Derfor kan points brugt til opnåelse af et specielt diplom 
ikke tæ lle til P.U.A.
Kun 1 specie lt diplom  kan tæ lle til P.U.A.
Forbindelserne skal være på forskellige datoer.
5) Nødvendige points: P.U.A. udstedes til amatører eller 
SWL's når m indst 10 points med gyldige s tationerer opnået.
6) Prisen fo r P.U.A. er 10 dollars eller tilsvarende beløb i IRC 
eller anden omvekselig valuta.
Det bemærkes at halvdelen af beløbet går til IRENE (Interna
tiona l Radio Emergency Net).
7) Ansøgning om P.U.A. sendes til: INCORA-UNICEF, P.U.A. 
Award Manager, Via Raffaele Paolucci 27/13, 00152 Roma, 
Italy.
Sammen med kopi af loggen underskrevet af operatøren og 
m indst 1 QSL-kort relevant til en af de opnåede kontakter. 
Dersom et specielt d iplom  skal medregnes må kopi af dette 
medsendes.

Alle radioamatører, der har nået 30 points i overensstemmelse 
med ovennævnte betingelser, kan hvis der søges derom, blive 
kvalificerede medlemmer af International Radio Emergency 
Net (IRENE).
Det relevante certifikat vil blive sendt tillige  med instruktioner 
der skal anvendes.
Ansøgningen skal sendes til: INCORA-UNICEF, International 
Affairs, c /o  Sergio Franchi, IØFNS, Via G. Gesmundo 35, 00012 
Villanova di Guidonia, (Roma), Italy. Sammen med kopi af log
gen underskrevet af operatøren og QSL-kort relevant til den 
kontakt, der er foretaget under de dårligste forhold.
Før certifika te t udstedes vil vedkommende radioamatør blive 
anmodet om at udfylde en blanket med beskrivelse af deres sta
tion  og deres sædvanlige tid  til rådighed for eventuel arbejde 
med stationen.
Der skal intet betales fo r at blive kvalificeret station i IRENE.

»VIII mediterranean games« Award Rules.
I an ledning af den VIII mediterranean opstart i split fra 15. til 29. 
september 1979 er radio Club »MARJAN« og »ANTE JONIC« 
sponsor fo r et diplom . D iplomet kan erhverves af alle licensere- 
de amatører og SWL ved kontakt med 9 af de efterfølgende pre- 
fix:
CN, EA, EA6, EA9 (Ceuta & Melil la), F, FC, I, ISØ, OD, TA, SU, SV, 
SV Crete, SV Dodocanese, YK, YU, 3A, 3V8, 7X, 9H.
Iblandt de 9 kontakter der kræves, skal der være en kontakt fra 
Split, og her er de prefixer der er at vælge imellem:
YT9MI, YU9CBR, YU9CDL, YU9DX, YU9FH, YU9FW, YU9BRE, 
YU9RCZ, YU9RDB, YU9RJG, YU9RJT, YU9RKY, YU9RMG, 
YU9RTW, YU9RXK, YZ9MG.
På VHFskal man kun have 2 kontakter, og her må bruges (satel- 
lite, MS, EME, Es, Aurora, tropo etc.) kontakter.
Der er ingen bånd eller modulationsarts-begræ nsninger, alle 
kontakter mellem 15. jun i og 30. september 1979 er gyldige til 
d iplom et.
Prisen er 4 IRC eller 1 US-dollar.
Der skal så vidt m u lig t ikke sendes QSL-kort ved ansøgning af 
d ip lom et, men søges som GCR-I iste eller gennem EDR. Hvis d i
plom et søges direkte er adressen følgende: Radio club »MAR- 
JAN«, P. O. Box 155, 58001 Split, Jugoslavien.
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/ Redaktion: OZ7RQ. Benny Christensen.
Plumpvadvej. Galstho, 7200 Grindsted.

DX-nyt
A2CDW, Botswana, aktiv på 21355 fra 18,30 UTC.
A35RB, Tonga, er daglig på 14227 fra 1100 UTC.
DF6SL/KC 6, East Caroline, er QRV onsdage 12-15 UTC og 
torsdage 06-08 UTC, 14220 SSB,
T2AAA, Tuvalu, aktiv daglig mellem 14240 og 14270 SSB fra 10 
til 13 UTC.
VK9NI, N orfo lk Isl., er daglig på 28585 fra 09 til 11 UTC.
ZK2VE, Niue, er QRV på 14225 fra 04 UTC.
ZS2MI, Marion Isl., er rapporteret på 141980820 UTC. Ny opr. er 
ZS6 BEE.
3D6BW, Swaziland, derertid ligereZS6BQ I/3D6, er QRV daglig 
på 28660 fra 1430 UTC.
3V8BZ, Tunis, er aktiv omkring 21380 mandage og fredage fra 
1800 UTC.
5R8AN, Malagasy, er QRV mandage og torsdage fra 1900 UTC 
om kring 14345.
7Z2AP, Saudi Arabia, er ofte på 21320 fra 2130 UTC.
9X5AL, Rwanda, er næsten daglig om kring 21350 fra 2000 UTC.

DX-peditioner m. v.
KH9, Wake Isl., WD6CDU har fået en licens til perioden 10.-18. 
ju li. Frekvenserne er opgivet t il at blive omkring 14280, 21440 
og 28510.
JD1, M inam i Torishima, herfra er JA8AQN/JD1 og JA7JT/JD1 
QRV ind til 1. august. Aktivitet på alle bånd, SSB og CW.
PJ7, S int Maarten, med K4BKK/PJ7 og K4HEM/PJ7 fra 13. til
16. ju li. Aktivitet alle bånd CW og SSB.
VE, Sable Isl., en gruppe VE-stationer planlægger en tur dertil i 
ju li e lle r august.
ZK2, N iue, ZL1BCG ventes at blive QRV i perioden 11. til 21. juli. 
A ktiv ite t på 10, 15 og 20 m.
601, Somalia, LU2DZ, der er på den argentinske ambassade i 
Somalia, håber at kom m ei luften med et 601 call inden længe.

Nye prefixer
EE, nyt specia l-prefix fo r EA, EA8.
J7, Dominica, J7A-J7Zer taget i brug. Var tid ligere VP2D.

Sjældne lande
(Most wanted countries).
Spørgsmålet: »Er dette et sjæ ldent land?« dukker jæ vnligt op 
på DX-informationskanalen 145,400 MHz.
Så v id t jeg ved, har der ikke tid ligere været en prioriteret liste 
over sjæ ldne lande i OZ, medens sådanne lister regelmæssigt 
ses i andre radioam atørpublikationer.

Formålet med disse lister er oftest at gøre opmærksom på, 
hvilke lande der er velegnede til »DX-peditioner«, hvad efter
fø lgende liste naturligvis også kan bruges til (OZ8AE og 
OZ7DX), men den er især tænkt som et generelt svar på spørgs
målet i indledningen med tilføjelsen: » - for en OZ-station«.

Listen er nemlig opbygget på basis af svar fra 31 danske DX- 
jægere, om hvilke lande de mangler at »worke« til DXCC. En 
kom plet liste over manglende lande fra disse stationer omfatter 
ca. 160 lande. For at begrænse listen er her kun medtaget lande 
som mangles af m indst 10. Til sammenligning kan anføres, at 
27 mangler BY, Kina og 26 XZ, Burma.

Hovedparten af de 31 er organiseret i »Danish DX-Group«, 
hvis sekretæ r er EDR’s contest manager OZ1 LO. Gruppen har 
som tid lige re  meddelt i OZ fast møde fo r DV-informationer hver 
uge på 3,68 MHz, i sommerhalvåret fredag kl. 20,00 GMT og i 
vinterhalvåret lørdag kl. 14,00 GMT.

Med hensyn til de anvendte prefixer i listen er det tilstræ bt at 
anføre de mest aktuel le, evt. efterfu lg t af et tid ligere brugt. Nav
nene er af praktiske grunde taget direkte fra ARRL’s seneste 
liste over DXCC lande.

Hvis du skulle høre et af de neden fo r nævnte lande, et andet 
interessant kaldesignal eller en »pile-up« er der på 145,400 
MHz næsten døgnet rundt DX-jægere, som vil være interesse
rede i in form ationer eller behjælpelige med at besvare spørgs
mål om DX.

OZ5EV.

1. BY China
2 . XZ Burma
3. VKØ Heard Island
4. VS9K Kamaran Island
5. CEØZ Juan Fernandez
6. CEØX San Felix
7. VU7 Laccadive Island
8 . JD. J Okino Tori-shima
9. XF4 Revilla Gigedo

10. ZA Albania
11. ZK1 No. Cook Island
12. 3CØ Annobon
13. TL Central African Emp.
14. 3X Rep. af Guinea
15. FR Glorioso Island
16. TZ Mali
17. VR1 Brit. Phoenix Island
18. KH5, KP Palmyra, Jarvis Island
19. ZM7 Tokelaus
20. HKØ Bajo Nuevo
21. 70 So. Yemen
22. 4U Hq., United Nations
23. HKØ Malpelo Island
24. FR Juan de Nova, Europa
25. VP8, LU So. Sandwich Island
26. XU Khmer Rep.
27. 9U Burundi
28. 3Y Bouvet
29. KH9, KW Wake Island
30. A5 Bhutan
31. FB8W Crozet
32. ZL Chatham Island
33. VK9 Mellis Reef
34. VK9 W illis Island
35. ZL Kermadec Island
36. VP8 , LU So. Georgia Island
37. TN Congo
38. KH5, KP Kingman Reef
39. KP3, HK Serrana Bank & Roncador Cay
40. 8Z4 Saudi Arabia/Iraq Neutral zone
41. 60 Somali
42. KC6 We. Caroline Island
43. BV Taiwan
44. FO Clipperton Island
45. T2, VR8 Tuvalu
46. KH1.KB Baker, Howland & American Phoenix Isl
47. ZS2 Prince Edvard & Marion Island
48. XV Vietnam
49. 3B6, 7 Agalega & St, Brandon
50. FH Mayotte

QSL-information
A2COW via VK7CH 
DA1WA/HBØ via DJØLC 
HD9X via K8 LJG 
J7DD via W 20B 
JA6CSH/JD1 via JA1KSO 
JJ1GUL/JD1 via JARL
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JT1AN via W7PH0 
K4QX/5NØ via W4FRU 
TH8JM via W5RU 
TR8RG via DA1CZ 
U0 CR via UW3FH 
U0 KK via UW3FH 
W A2TTI/0X via WA2TTI 
WA6EWI/TI9 via W6WX
XT2AU via Box 385, Ouagadougou, Upper Volta
XT2AW via KN1DPS
XT2AV via VE2DFR
ZD7HH via K2PAY
ZK2VE via W7PHO
ZS2MI via ZS6APO, c /o  ZS-bureau
3D6BW via K2IJL
3V8BZ via DL1HH
5NØDG via W4FRU
5R8AN via K4IE
7Z2AP via I8YCP
9Q5MA via K1VSK
9X5AL via SM5IB

Det var alt fo r denne gang, rapporter m. v. modtages fortsat me
get gerne. Tak til OZ1DDJ, OZ1LO og OZ5EV.

OZ7RQ.

TEN-TEC transceivere:
509 Argonaut 5 W, SSB/CW, 3,5-30 MHz ............. ..3580,-
540 Triton IV 200 W, SSB/CW, 3,5—30 M H z ............6500,-
544 Triton IV Digital 200 W, SSB/CW, 3,5-30 MHz 8100,-
545 Omni Analog 200 W, SSB/CW, 1,8-30 MHz .. 8400,-
546 Omni Digital 200 W, SSB/CW, 1,8-30 MHz . . .  9950,-
570 Century 21 70 W, CW, 3,5-29 MHz ................. .3260,-
574 Century 21 Digital 70 W, CW, 3,5-29 MHz . . .  4260,-

TEN-TEC antennetunere:
247 Antenna tuner m. indb. balun, 200 W HF . . . .  655,- 
277 Antenna tuner som ovenf., m. SWR-meter .. 790,- 
(Dansk oversættelse af optuningsvejledning).

TEN-TEC Accessories:
206 Crystal Calibrator fo r A rgonaut .........................  290,-
208 CW-filter fo r Argonaut ....................................... 360,-
215 Mikrofon fo r A rgonaut/Triton/O m ni .................  385,-
248 Noice Blanker fo r Omni model 545, 546 ........ 575,-
249 Noice Blanker fo r Triton model 540, 544 . . .  340,-

TVI-forebyggende midler:
Højpasfilter (anbringes på TV el. FM -rad io ).............  108,-
Lavpasfilter (150 W) ................................................... 95,-
LMK spærreled (indtil dato det mest effektive
m iddel mod TVI) anbringes på TV'et .......................  42,-
Netfilter 4-dobb. pi-led m. jordklemme, 10 A ........ 185,-
Netfilter ferritstang med netstik ...............................  48,-
Højttalerfilter ferritstang med HT-stik ...................  48,-
Netfilter 500 W, anbringes direkte i stikkontakten 98,-
Balun i kit (2 kW PEP) ................................................... 69,30
Baiuns fo r d ipo ler eller beams (indkapslede) ........ 148,-

Forlang udførlige oplysninger.

OZ4SJ, Svend Aage Jensen
Frugthaven 37 - 2500 Valby - Telefon (01) 46 95 14

Alt i VHF-udstyr 
ELECTRONIC
Bogfinkevej 7 Kraghave 4800 Nykøbing Fl.
Telefon (03) 83 91 70

S ta tsa u t e jd m g l -  M D E

B y rlu n d
(02) 94 1213

Se annonce OZ april 1979, 
side 192.

k

UKW-BERICHTE 
VHF 

COMMUNICATIONS
HAR DU HUSKET...at forny dit abonnement?
Vy 73 de OZ7LX, Egon, tlf. (03) 61 61 62 (kl. 19-22)

Spænding: 0-30 V -  5 V
Strøm: 0-1 A -0 ,5  A
Digital udlæsning af strom og spænding.
Samtidig voltmeter 0-30 V (autorange) Ri >  30 kQ.
10 turns præcisionspotentiometer.
Yderligere finjustering.
Udgangsmodstand: Typ. 150 jiQ.
Variabel stromgenerator 0-1 A: Typ. 5 kQ.
Brum og støj: Typ. 150 jtV.
Stort alternativt modelprogram:
Professionelle power supplies - Digital - Analog 
Low cost power supply - Analog.
Fä yde rlige re  m ateria le.

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

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent

NYHED
Professionel digital power supply PS 3001
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VHF UHFRedaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57,

Aktivitetstesten
Junitesten gav følgende placeringer:

SSB afdeling:
1. OZ1ELF 147 QSO 942 points
2 . OZ5DD 149 QSO 937 points
3. OZ1CTC 125 QSO 803 points
4. OZ9NN 94 QSO 584 points
5. OZ1DGN/a 86 QSO 504 points
6. OZ3ZW 82 QSO 452 points
7. OZ4HAM/a 69 QSO 451 points
8. OZ8RY/a 72 QSO 431 points
9. OZ7OMR 93 QSO 426 points

10. OZ1BJF 62 QSO 415 points
11. OZ6YJ/a 58 QSO 402 points
12. OZ6ZW 62 QSO 397 points
13. OZ1AIE 81 QSO 381 points
14. OZ8QD 68 QSO 377 points
15. OZ1BGL 75 QSO 337 points
16. OZ4VM 58 QSO 335 points
17. OZ6XR 43 QSO 326 points
18. OZ1DPP 63 QSO 313 points
19. OZ1BEF/a 53 QSO 308 points
20. OZ1CJF 67 QSO 298 points
21. OZ1BCY 56 QSO 278 points
22. OZ6HY 47 QSO 276 points
23. OZ3NH 51 QSO 272 points
24. OZ5WK 54 QSO 268 points
25. OZ8T 44 QSO 265 points
26. OZ1EBI 40 QSO 260 points
27. OZ1OHR 49 QSO 221 points
28. OZ6CE 40 QSO 214 points
29. OZ4ZT 52 QSO 195 points
30. OZ1EXZ 40 QSO 195 points
31. OZ1BGQ 42 QSO 183 points
32. OZ1BVN 43 QSO 182 points
33. OZ4NE 40 QSO 172 points
34. OZ1EOE 28 QSO 166 points
35. OZ8ZT/a 36 QSO 150 points
36. OZ1CUI 30 QSO 123 points
37. OZ1APA 25 QSO 100 points
38. OZ1WN 15 QSO 98 points
39. OZ5DI 28 QSO 95 points
40. OZ1CSG 19 QSO 94 points
41. OZ4EM 14 QSO 92 points
42. OZ1ZE/a 23 QSO 89 points
43. OZ1DGE 17 QSO 82 points
44. OZ1CFO 19 QSO 71 points
45. OZ8NST 11 QSO 47 points
46 OZ2AGR 18 QSO 41 points

FM afdeling:
1. OZ6HR 62 QSO 196 points
2. OZ1CUI 24 QSO 71 points
3. OZ4XB 18 QSO 40 points

UHF - SHF afdeling:
1. OZ7IS 40-3 QSO 267 points
2 . OZ7LX 35-3 QSO 207 points
3. OZ3LQ 28-2 QSO 186 points
4. OZ4XO 24-0 QSO 129 points
5. OZ9SW 15-2 QSO 89 points
6 . OZ4EM 11-0 QSO 83 points
7. OZ3ZW 16-0 QSO 77 points
8. OZ3A 14-1 QSO 77 points

9. OZ7UO 9-0 QSO 31 points
10. OZ3VJ 9-0 QSO 30 points
11. OZ1APA 7-0 QSO 23 points
12. OZ7YD 6-0 QSO 15 points
13. OZ8NST 5-0 QSO 14 points
14. OZ5WK 4-0 QSO 12 points
15. OZ6HY 3-0 QSO 7 points
16. OZ6QX 1-1 QSO 4 points

MS nyt
OZ2GZ:
15. april 1400-1455 F6EMT (ZH) 25-26 21 p 6 B 2 sec.
4. maj 0300-0435 F6FHP (AE) 25-27 257 p 12 b 3 sec.
4. jun i 2100-2130 F6ETI (YH) 25-27 23 p 11 B 2 sec.
8. jun i 0000-0200 4U1 ITU (DG) 26-26 74 p 11 B 2 sec.
8. jun i 1000-1200 HG8KCP (KG) 26-26 58 p 10 B 3 sec.
12. jun i 0300-0425 DL8GP (DJ) 26-26 69 p 18 B 2 sec.

OZ9FW:
4. jan. 0400-0600 HB9BCU (DG) 27-26 
14. april 0100-0300 UA3LAW (PO) 26-26 
4. maj 0600-0800 YU3CAB/3 (HG) 25-26
27. maj 0600-0800 I6WJB (HC) 36-27
8 . jun i 0400-0600 F6FHP (AE) 37-26
10. jun i 0400-0600 HG8KCP (KG)

OZ5IQ:
8 . jun i 1330-1429 F6FHP (AE) 26-26 144,2 MHz 

OZ2GZ skriver:
Den 8 . juni kl. 1340 GMT hørte jeg et burst der lignede et blan
det Es/MS signal, det kom langsomt og forsvandt langsomt og 
varede ca. 10 sek. Det bestod af GW4CQT -  F1JG RRRR GW4C, 
med signalstyrke S9 + 20 dB. Min antenneretning var stik syd, 
og således helt forkert t il begge stationer. Den samme rapport 
har jeg fået fra 4U1ITU ekspeditionen, LA3WU-4U1ITU med 
S9+ og en længde på 160 sec. Disse to  stationer havde dog an
tennerne imod hinanden.

Send venligst MS rapporter (også lytterrapporter) til OZ2GZ.

Contestkalender
2. august: Aktivitetstest UHF.
4.-5. august: Sommer-fie ldday (Tyskland).
7. august: Aktivitetstest VHF.
11.-12. august: Europæisk MS contest VHF-UHF.
1.-2. september: Region I VHF.
4. september: Aktivitetstest VHF.
6. september: Aktivitetstest UHF.

Tropo, 144 MHz.
Fra OZ8RY, Aage, er der kommet følgende kommentarer til de 
gode tropo-fo rho ld  i pinsedagene 3.-5. juni:

»Pinsen bød jo påen helt god tropoåbning mod sydvest, især 
var pinselørdag interessant. Nedslagsområdet fo r vore signa
ler var ret afgrænset, idet form iddagen bød på forbindelser til 
fe lterne FN og EN, og noget senere rykkede de mod sydvest til 
DM, DL og DK. Ved frokosttid  flyttede det sig således at ingen 
nordtyskere kørtes, men derimod stationer fra CM, CK og CL 
samt en enkelt belgier i BL.

Om efterm iddagen var der næsten udelukkende stationer fra 
CL, CM, DM, DN. Der var så mange hollændere QRV, at det var 
he lt u tro lig t.

Om aftenen kørtes desuden stationer fra AK-, AL- og BL-fel- 
terne. Englæ nderne var i Østsjæiland meget vanskelige at få 
igennem. Sammenfattende kan siges, at området lå indenfor
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EK, DK, CK, CL, AK, AL og BK. Tropoforholdene var stabile hele 
døgnet. De øvrige pinsedage var der hul til Stockholm (JT og 
IT) og mandag var flere SP-stns fra 10 og JO QRV på telegrafi. I 
samme periode var der om eftermiddagene sporadisk E. Intet 
til mig, men herfra området kørtes IT og EA, og man havde den 
blandede fornøjelse at høre tyskere omkring Hamburg køre 
SV1 og 9H4 uden at de var hørbare i Sydsjælland«.

Tak fo r rapporten, Aage. Din opfordring til at skrive en »Es
vejledning« til OZ vil jeg tænke nærmere over.

OZ8SL.
Sporadisk E på 144 MHz.
Es-sæsonen startede med en rigtig langdistanceåbning den 
21. maj. Åbningen kom noget bag på undertegnede og fo r
m entlig flere andre, idet Es-udbredelsen på lavere frekvenser 
(TV-bånd I) i hele den forudgående del af maj havde været 
yderst ringe, og meget tegnede til en sen start på sæsonen. Den 
p ludselige åbning den 21. maj viser endnu engang, at fore
komsten af Es er meget uberegnelig, og hvis man ønsker ikke 
at gå g lip  af en åbning, er der kun en ting der duer, og det er 
hyppig kontro l af sin TV-modtagers kanal 2, 3 og 4 for fjerne 
stationer, aflytn ing af FM-radiofonibåndet (88-104 MHz) for 
sydeuropæiske stationer samt naturligvis hyppig aflytning af 2 
meter båndet. Mange har bemærket, at modtagelsen af private 
italienske radiofon istationer i området 100-104 MHz er en god 
ind ika tor fo r Es-åbninger også på 2 meter. Åbningen den 21. 
maj blev efterfu lg t flere andre, og følgende rapporter er indlø
bet til undertegnede. Alle tide r er GMT:

21. maj:
OZ1BUR (EQ54h):
1736 9H1BT (HV03f), 1740 IT9JLG (GY73e), 1742 IT9IKG 
(GY73e) og 1749 IT9VHS (GY73j).
Ryans rig består af TS-700G + QQE06/40 samt 2 x6  element. 

OZ1CSI (HP75a):
1658 I5KST? (ikke QSO), 1700 9H1CD (HV03e) og 1710 igen 
9H1CD.
Eigils rig består af IC-211 e (ca. 10 W) og 2x10 element ca. 100 
meter over havet.

OZ5IQ (FP38f):
1650 IT9VHS (GY), 1651 IT9JLG (GY) og 1652 IT9IKG (GY).

OZ9QV (GP22f):
1732 IT9VHS (GY).

OZ5WF (GP24f):
1647 9H1CD (HV13h).

OZ1O F (EQ78b):
1640 IS0 PDQ (EZ) ikke QSO, 1652 IT9VHS (GY), 1656 IW8PAJ 
(HY79h), 1709 I7LII (IB), 1715 IW7AGM, 1717 9H1CD (HV), 1718 
9H1BT (HV), 1734 9H1ED (HV), 1735 9H1B(HV), 1736 9H1CD, 
1742 IT9VHS (GY), 1745 IT9IKG (GY) og 1749 IT9JLG (GY).

Alle foranstående QSO'er er kørt med SSB.

22. maj:
OZ1ELF (EP48b)
rapporterer, at han kl. 1549 GMT kørte en station med kaldesig- 
nal?3XWA (form entlig I3XWA).
OZ1ELF’s rig består af FT-101E og 21 element dobbelt hybrid 
Quad.

29. maj:
OZ1CSI (HP75a):
1539 EA3ADW (BB), 1550 EA5IO (ZX?) ikke QSO og 1604 EA3LL 
(AB 16?) ikke QSO.

OZ4EM (HP75h):
1540 EA5IO ikke QSO, 1547 EA3ADW (BB), 1610 EA3LL(AB66j) 
ikke QSO.

1. ju n i:
0 Z 6 0 L  (FP50e)
hørte ca. 16 GMT EA3XU. Desuden nogle uidentificerede AM- 
signaler, form entlig  russiske. Lignende signaler blev også hørt 
af OZ9QV og OZ8SL. Så vidt det vides, kørte SM7BAE QSO med 
EA5TF og I4EAT.

2. ju n i:
OZ9QV (GP):
1747 EA1CR (XD51f).

OZ1OF (EQ):
1547 EA5HC (ZZ), 1550 EA5RK (ZZ) og 1600 EA5IO (ZX) ikke 
QSO.

OZ5QF (EP75h):
1653 EA5HC (ZZ), 1654 EA5RK (ZZ) og 1655 EA5KL (kun hørt). 
Er tiderne i GMT Jens?

3. ju n i:
Der er ikke indløbet rapporter om Es-QSO'er på 144 MHz denne 
dag, men det skal nævnes, at Es-aktiviteten i TV-bånd I (kanal 2, 
3 og 4) var meget stor og stationer fra så at sige alle verdens
hjørner kunne modtages. OZ7IS rapporterer således, at han fra 
en QTH ved R ingkøbing på den jyske vestkyst så islandsk TV på 
kanal 4 kl. ca. 15 GMT. TV-stationens QTH er sandsynligvis 
Gagnheidi på Islands østkyst. Undertegnede så om form idda
gen TV-billeder fra bl. a. Spanien og Irland samt hørte lyd- og 
b illedsigna le r fra flere britiske TV-stationer på 48,25/51,75 
MHz.

Testindbydelse.
RSGB European Meteor Scatter Contest.
11. august kl. 1600 GMT til 12. august 1600 GMT 1979 144 og 
432 MHz.
Lo g s til: VHFcontestCom m ittee, C. Shape, G2HIF, 20 Harcourt 
Road, Wantage, Berkshire OX12 7DQ, England.
A lle forb inde lser skal laves via meteor scatter.
Points: Antal forb inde lser gange QTH storfelter, på 432 MHz 
dog gange 15.
Rapporter: Begge kaldesignaler, standard 2 tals MS rapport, 
samt de to første bogstaver i QTH locatoren.
Logs: Dato og tid  fo r QSO begyndelse, dato og tid for QSO 
afslu tn ing, modstationens kaldesignal, sendt rapport, modta
get rapport, modtaget antal burst og pings.

Reference-data vedr. Oscar 7 og 8.
O rbit Dato UTC Long W.
21339 QRP 16. ju li 0031 72.0
21352 17. ju li 0125 85.6
21364 X 18. ju li Må ej anv. Må ej anv.
21377 19. ju li 0119 84.0
21389 20. ju li 0018 68.9
21402 21. ju li 0112 82.5
21414 22. ju li 0012 67.3
21427 QRP 23. ju li 0106 80.9
21439 24. ju li 0005 65.8
21452 X 25. ju li Må ej anv. Må ej anv.
21465 26. ju li 0154 92.9
21477 27. ju li 0053 77.8
21490 28. ju li 0147 91.4
21502 29. ju li 0047 76.2
21515 QRP 30. ju li 0141 89.8
21527 31. ju li 0040 74.7
21540 X 1. august Må ej anv. Må ej anv.
21552 2. august 0034 73.1
21565 3. august 0128 86.7
21577 4. august 0028 71.6
21590 5. august 0122 85.2
21602 QRP 6. august 0021 70.0
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21615 7. august 0116 83.6
21627 X 8. august 0015 68.4
21640 9. august 0109 82.0
21652 10. august 0009 66.9
21665 11. august 0103 80.5
21677 12. august 0002 65.3
21690 QRP 13. august 0056 78.9
21703 14. august 0151 92.5
21715 X 15. august Må ej anv. Må ej anv.
6937A QRP 16. uli 0019 50.1
6951A 17. uli 0025 51.4
6965X 18. uli Må ej anv. Må ej anv.
6979A 19. uli 0035 54.1
6993A 20. uli 0040 55.4
7007J 21. uli 0045 56.7
7021J 22. uli 0050 58.0
7035A QRP 23. uli 0056 59.3
7049A 24. uli 0101 60.6
7063X 25. uli Må ej anv. Må ej anv.
7077A 26. uli 0111 63.2
7091A 27. uli 0116 64.5
7105J 28. uli 0121 65.8
7119J 29. uli 0127 67.1
7133A QRP 30. uli 0132 68.4
7147A 31. uli 0137 69.8
7161X 1. august Må ej anv. Må ej anv.
7174 A 2. august 0004 46.6
7188 A 3. august 0009 47.9
7202J 4. august 0014 49.2
7216J 5. august 0020 50.5
7230A QRP 6. august 0025 51.8
7244A 7. august 0030 53.1
7258X 8 . august Må ej anv. Må ej anv.
7272A 9. august 0040 55.7
7286A 10. august 0045 57.0
7300J 11. august 0051 58.3
7314J 12. august 0056 59.6
7328A QRP 13. august 0101 61.0
7342A 14. august 0106 62.3
7356X 15. august Må ej anv. Ma ej anv.

/  Redaktion OZ1AKD. Karsten Jensen.
j  Hojmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 81 30 96.

9. SARTG WW RTTY Contest 1979
Skandinaviske Amator Radio Teleprinter Group indbyder her
med til den 9. W orld Wide RTTY Contest 1979.
Tid:
1) 0000-0800 GMT lørdag den 18. august.
2) 1600-2400 GMT lørdag den 18. august.
3) 0800-1600 GMT søndag den 19. august.

Bånd:
3 , 5 - 7 .  14 _ 27 _ 28 MHz.

Klasse:
a) S ingle operator.
b) M ulti operator, single transmitter.
c) SWL'er.

Kode:
Rst og QSO nr.

Points:
QSO med eget land, fem (5) points.
QSO med stationer udenfor eget land men samme kontinent, 
ti (10) points.
QSO med stationer udenfor eget kontinent, femten (15) points. 
Hver ca ll-d is trik t i USA, Canada og Australia betragtes som se
parate lande. Den samme station må kontaktes en gang pr. 
bånd. Kun 2-way RTTY QSQ er er gyldige.

KVG-krysla Ifi I tre - 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 prisliste over samtlige byggesæt, løsdele og tids
skrifter 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 Danmark af Verlag UKW-Berichte’s produkter

Alt i HF-udstyr 

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

RTTY
M ultip lie rs:
DXCC listen er gældende, samt hvert d istrikt i W/K, VE/VO og 
VK.
PS: Kontakt med en station der tæ ller som m ultip lier skal fin 
des i m indst 5 logs, eller contestlog fra vedkommende m ulti
p lie r station skal være modtaget for at være gyldig.

Score:
Summen af QSO points x  summen af multipliers.

SW L'er:
Der gæ lder de samme regler for score udregningen men ba
seret på station og kode som modtages.

Logs:
Logs skal være i hænde senest 10. oktober 1979. Logs skal in 
deholde: Bånd, dato, tid  GMT, kaldesignal, RST og QSO nr. 
sendt og modtaget, points samt multip liers. Brug en log-sheet 
pr. bånd og en summary-sheet med score, klasse, kaldesignal, 
navn samt adresse. Log fra multi operator stationer skal inde
holde navnene samt kaldesignal af alle deltagere. Kommenta
rer er velkommen. Send logs til: SARTG Contest & Award ma
nager OZ2CJ, C. J. Jensen, Meisnersgade 5, 8900 Randers, 
Danmark.

Awards:
Til de førende i hver klasse.
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Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen, 
Emdrup Banke 22, DK-2100 København 0.

1 E H B W
Nybegynderens problemer
har du vel kendt engang? Dem har vi vel alle kendt, vi har fået 
hjæ lp -  og er kommet igang. Spørgsmålet er om vi ikke er ble
vet lid t mere egoistiske, så vi har glemt nybegynderen, DR- 
amatøren eller ham der står med D-licensen i lom m en-jeg  tro r 
det.

Jeg mener vi alle har et medansvar når det drejer sig om to
nen på vore amatørbånd. Et barn kan ikke færdes i trafikken 
m edmindre det er bekendt med de regler, der hersker, og de 
krav der stil les. En nybagt radioamatør med D-licensen eller C- 
licensen, har klaret nogle tekniske krav -  men står måske på 
fu ldstæ ndig bar bund når det drejer sig om tra fikd ic ip lin , QSO- 
tekn ik og taleret i koret af alverdens radioamatører.

Hvad kan jeg gøre fo ra t bidrage med noget til den vordende 
radioamatør? Ja, du kan f. eks. være mig behjælpelig med at 
komme igennem med den bog som jeg stadig arbejder på.

SW L-håndbogen som kommer til at indeholde det du sam
men med mig vil bidrage med.

Alt modtages gerne, du kan f. eks. fortæ lle noget om, hvad 
dine startvanskeligheder bestod i (bortset fra det tekniske) -  
der er rige lig t at tage fat på, fo r du forstod vel heller ikke det 
hele da du begyndte.

Har du kørt grønlandske stationer
i tiden 1.-6. maj 1979, og har du fået QSL-kort for disse kon
takter, kan du søge Grønlands-diplomer i anledning af hjem
mestyrets indførelse.

Eet QSL-kort fra en OX-station for en QSO ført den 1. maj e l
ler, fem (5) Q SL-kort fra fem forskelligeO X-sta tionerfø rt i tiden
2.-6 . maj, begge dage inklusive.

Send ansøgning plus 10 (ti) IRC’s eller kr. 15,00 inden 1. au
gust 1979 til EDR's Julianehåb afdeling. Box 121,3920 Juliane- 
håb.

Som SWL skal du have QSL-kort svarende til ovenstående -  
fa t pennen, og skriv til Grønland.

Er en dato forskellig?
For en com puter kan den være det, men fo r et menneske ikke. 
OZ6KS, E r ik -  har ret i at det kan være fa rlig t at pille ved datoen, 
så i henhold til OZ maj SWL-spalten, bør vi måske være forsig
tige med at vende op og ned på datoen.

I Danmark skriver vi f. eks. 1. februar 1979, imens engelsk
talende lande bruger february 1. 1979 og International Stan
dard 1979-02-01. Jo, det kan virke forvirrende.

Generelt bør man derfor opfordre til at man anfører datoer på 
fø lgende måde:
1. februar 1979 -  »dansk«-sindede.
February 1, 1979 -  »engelsk«-sindede. 
b lo t der ikke kan opstå misforståelser. Over 60 % af de QSL- 
kort jeg har her, har et sæ rskilt fe lt fo r DAY, MONTH and YEAR
-  og så er man vel på den sikre side.

Posten og hvad den indeholdt.
OZ1EQC, Per, har modtaget SW L-diplomet for Europa og m od
taget sit første OZ-SWL-QSL. Til lykke til Per og tak for in ter
essen. Sender du som SWL mange QSL-kort til OZ-amatører 
og hvor stor er din svarprocent?

Hvis du som licenseret radioamatør ikke er interesseret i 
SWL-QSL, kan du alligevel være behjælpelig -  hvis du ikke øn
sker at ofre et QSL-kort på sagen, kan du sende det retur blot 
du bekræ fter kortets valid ite t og underskriver med d it navn og 
kaldesignal. Men -  et af dine egne QSL-kort er naturligvis at 
foretræ kke. Et QSL-kort fra Sønder Bøvlinge til en SWL, bety
der lige-så-m eget som et QSL-kort fra Mongoliet til dig, HUSK 
DET.

OZ-DR 2035, Peter, der var om talt i sidste OZ, har g jort mig 
opmæ rksom på, at OZ6AZ, Kaj, har været ham meget behjæl
pelig i hans b yg gep ro jek t-de r er derfor en god grund til at sige 
tak til OZ6AZ, Kaj, fo r den hjæ lpsomhed han har ydet.

Til Kaj kan jeg sige, at OZ-DR 2011, Erik, er meget interes 
seret i at bygge en modtager og efterlyser i den forbindelse dia
grammet. Erik kører nu med en FR-50B og vil fremover bidrage 
med båndrapportering.

Til de licenserede radioamatører, der har i sinde at udarbejde 
et specie lt QSL-kort til brug fo r SWL, henledes opmærksomhe
den på SWL-spalten i OZ februar side 85 (1979) -  her viser 
ZD8TM, Tommy et sådant eksempel, evt. kunne du male lidt vi
dere og fikse det lid t op, hej-hej.

Jeg har fået QSL-kort til spalten fra OZ-DR 1658 og 
OZ-DR 1909, Svend Aage og Flemming, de kommer med 
senere -  agurketiden er allerede overstået, men den kommer 
nok igen.

OZ-DR 2044, Palle, har sendt mig et flere sider langt brev om 
bl. a. QSL-forsendelse, RTTY og meget andet -  men brevet in
dehold t også et budskab til alleCW -glade radioamatører: »IOZ 
maj 1979 varder noget om indlæ ring af telegrafi og jeg vil gerne 
komme med nogle kommentarer«, skriver Palle og fortsætter: 
»Jeg har sejlet som telegrafist og mange m illimeter morsetegn 
er steget mig til hovedet ( lid t omformet af red.). Hvilken rædsel 
nogle gange at lytte til CW, så grusomt at man må ty til telefoni. 
D e rfo r-n å r man starter op påat lære sig telegrafi, husk ordent
lig afstand mellem bogstaver og ord, da det ellers KANVÆRES 
VÆRTATFORSTÅ. Afpas farten efter dine evner -  hellere høre 
på en langsom QSO, end en der går i et hurtig t tempo, som ope
ratøren slet ikke magter. SEND ALDRIG HURTIGERE END DU 
KAN MODTAGE«. Palle slutter med at skrive at QSD betyder at 
signalerne er forvræ ngede -  men underforstået kan det betyde 
BRUG DEN ANDEN FOD. Tak til OZ-DR 2044, Palle.

For god ordens skyld skal jeg lige tilfø je noget om afstand 
mellem tegnene og den indbyrdes afstand og sætte en regel 
op:
EN STREG ER LIG MED TRE PRIKKER.
AFSTANDEN MELLEM TEGNENE I ET OG SAMME BOGSTAV 
ER LIG MED EN PRIK.
AFSTANDEN MELLEM TO BOGSTAVER ER LIG MED TRE 
PRIKKER.
AFSTANDEN MELLEM TO ORD ER LIG MED SYV PRIKKER.
-  • -  (K) KOM, op fordring til at sende. Når du er klar, kan vi star
te vort projekt, (se OZ maj SWL-spalten).

Fra OY7ML, Martin, har jeg modtaget noget materiale om de 
færøske radioamatører o. I., en del er velegnet til SWL-håndbo- 
gen -  det der står på dansk eller engelsk, resten må jeg gætte 
mig t il. Der skal lydeen ta k t il Martin fra alle SWL i OZ-land.

SA-SWL-Contest 1. periode 1979,
som kørte i marts-april, har (beklageligvis) kun haft en ringe 
deltagelse -  hvad mon det skyldes? Hvad mener du? De SWL’s 
der eventuelt er bræ ndt inde med loggen (som skulle være ind
sendt senest 1. jun i) kan ikke deltage i kampen om »Den Gyldne 
Nøgle«. Hvorfor ikke? Nej, reglerne siger at den samlede vinder 
skal deltage i begge perioder. M E N -d u  kan tage »hævn« i sep- 
tem ber-oktober og stadig nå at vinde et diplom.

Vil du være med i september, kan du få reglerne tilsendt alle
rede nu -  så har du læsestof til sommerferien.

Telegrafiprøven
kræver aftelegrafering i 5 m inutter med klart sprog og højst 5 
fejl og morseskriften skal være let læselig -  om prikninger (ret
telser) er tillad t.

Høremodtagning er 5 m inutters klart sprog med højst 15 fejl,
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og det nedskrevne skal være let overskueligt og forståeligt.
Hvert manglende, overkomplet eller forkert tegn regnes for 1 

fejl. Hastigheden må være m indst 60 tegn pr. minut.
Ønsker du at lytte til telegrafi på HF-frekvenserne, benyttes 

fø lgende frekvenser til CW:
3500-3600 kHz (80 m), 7000-7040 kHz (40 m),
14000-14100 kHz (20 m), 21000-21150 kHz (15 m) og 
28000-28200 kHz (10 m).

Lyt på 3550 kHz kl. 16,00 DNT om lørdagen, her findesen del 
danske radioamatører der sætter en ære i at bevæge sig med en 
langsom og fo rnu ftig  speed, kan du morsealfabetet får du også 
udbytte ved at lytte til dem, helt sikkert.

Båndrapport
Dato Tid Call Freq. RS(T)Mode Bemærkninger
5.5. 20,40 A9XBE 21 59 SSB Fra OZ-DR 2035
5.5. 20,50 A4XGY 21 55 SSB Fra OZ-DR 2035

26.5. 18,50 YB0 WR 21 58 SSB Fra OZ-DR 2035
27.5. 20,12 WH2AAF 14 52 SSB Fra OZ-DR 2035
26.5. 14,34 5V3VT 28.003 569 CW QSL via K5VT
29.5. 19,27 XT2AE 14.011 569 CW QSL via DJ9KR

6.6 . 18.127X4AN 21.015 579 CW QSL via DJ2BW

Vil du være med, så kom med d it bidrag til båndrapporten -  
prøv at f å  QSL-oplysningerne med, det hjæ lper altsammen.

Hvad er en LID?
Kodeka'len har set på sagen, En LID er forkortelsen for en ra
dioamatør, der ikke burde have været radioamatør og en 
betegnelse, der ikke er sæ rlig hyggelig at bære rundt på. Får du
sm idt forkorte lsen LID (------ / ■ - /  — •■) i hovedet, er der noget
galt med dig, og ikke med din sender. En LIDeren operatør, der
gi r blanke f .....i alle regler og regulativer. Han vælter sig ind på
frekvensen, tuner op og kalder løs, fuldstæ ndig hensynsløs 
bryder han ind i en igangværende trafik, og findes der en sjæ l
den DX-station på frekvensen, galer han op som om han er den 
mest betydningsfulde station på hele frekvensen -  mere betyd
n ingsfu ld end DX-stationen, for denne eftertragtede DX-sta
tion må bestemt være interesseret i a tfåen  QSO meden LID. Er 
det fo r g ro ft sagt -  nej.

MEN -  man kan få betegnelsen LID hæftet på sig af andre år
sager, f. eks. hvis man kalder CQ i 10-15 minutter, det kan en 
LID godt finde på.

Jeg har kun hørt dette udtryk (LID) brugt en enkelt gang -  
denne LID væltede et vognlæs på 200 watt ind på en frekvens, 
hvor der foreg ik  tra fik  mellem SU og VE-land.

Nybegynderen
der lige har fået et DR-nummer, bør snarest m ulig t sætte sig i 
forb inde lse med undertegnede. Jeg er interesseret i at vide no
get om, hvad du har tæ nkt dig, i navn og QTH for vor fæl les liste
-  måske kan jeg finde en radioamatør i din nærhed, som kan 
hjæ lpe dig.

Som lytteramator er det naturlig t at varme op på de forskel
lige radioamatørbånd og lære noget om hvorledes man begår 
sig på frekvensen -  langt de fleste er begyndt på den måde.

Hundevagten
tilhø re r OZ1DXX og OZ1DKG, Grethe og Erling (se billedet af 
operatør-hunden i denne måneds spalte). Denne DX-hund ho l
der vagt imens vi andre holder sommerferie.

Jeg ønsker dig og dine en god sommerferie, skulle det sætte 
ind med regn så fortvivl ikke, tag blyant og papir med og gør dig 
(i tørvejr) dine notater om hvorledes du kunne tænke dig en 
håndbog fo r radioamatør-begyndere skulle se ud. Det tekniske 
sto f har vi i VTS, men hvad med a llede  mange tegn og underli
ge gerninger, burde vi ikke få dem sat på tryk.

God ferie -  kør fornuftig t.
Vy 73, OZ-DR 1815, Eigil.
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1/4-GP til 2 m
Stråler og radialer udført i 
søvandsbestandigt alumi
nium. -  Isolationshovedet 
udført i trovidur. Topstyk
ket forkromet. Hovedet er 
eloxeret aluminium. An
bringes direkte på 5/4’ -rør. 
Tilslutning: SO-239.

Kr. 162,00

OZ4SJ, S ». Aa. Jensen
Telefon (01) 46 95 14

h 6.55 m HK
O -

Isolator Trap TRAPS pr. par 118,00 kr.

5/8-GP til 2 m
Ny forstærket model med 
stålpisk og indkapslet vejr
bestandig spole. Radialer 
udført i søvandsbestandigt 
aluminium. Isolationshove
det udført i trovidur. Top
stykket forkromet. Hovedet 
er eloxeret aluminium. An
bringes direkte på 5/4"-rør. 
Tilslutning: SO-239.

Kr. 238,00
Incl. 20,25 % moms.

W3DZZ multiband dipol, 10-15-20-40-80 m

6,55 m

- O
Trap
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Redaktion: OZ1QF, Helmuth Christensen, Violvej 2. 
6270 Tonder, tlf. (04) 72 21 51.

Velkommen til Oslo og Nordisk mesterskab i RPO
Lørdag den 25. august 1979.
I forb inde lse med NM i RPO inviterer Oslo-gruppen af NRRL 
alle interesserede til RPO løb og HAM-meeting i smukke om gi
velser, nær Oslo, i tiden 24. til 26. august.
Programm et ses nedenfor, og vi har sørget for pæn og rimelig 
indkvartering på fire-m ands værelser med vask. Der findes 
også brusebad og badstue på stedet. Der er badevand i um id
delbar nærhed.

Priser:
D eltagerafgift RPO-løbet pr. person ...................  N. kr. 30.-
(inkluderer kort, drikke, etc.)
Overnatning inkl. 3 måltider, pr. person pr. nat . N. kr. 115,- 
Ham-middag pr. person (tag XYL/YL/OM med) under N.kr. 100,

Tilm eldelse senest 1. august til: Oslo-gruppen av NRRL, Boks
29, Refstad, Oslo 5, Norge.
Kontaktpersoner: LA6XI, Knut Heimdal, tlf. (02) 16 36 75, og 
LA1KP, Øivind E. Solli, Hofstadgt. 60, 1375 Høn.
Man vil få tilsendt bekræftelse og nærmere oplysninger senere.

Foreløbigt program :

Fredag den 24. august:
Kl. 16,00: LA40 er QRV på R-2 og 145,500, samt 80 meter
3.680 MHz.
Kl. 18,30: U form elt HAM-meeting i pejsestuen på indkvarte
ringsstedet, og »open house« i Oslo-gruppens lokaler i Oster- 
haugsgt. 27.

Lordag den 25. august:
Kl. 08,30: LA40 er QRV på R-2 og 145,500, samt 80 meter
3.680 MHz.
Kl. 10,00 til ca. kl. 11,30: Foredrag ved LA5CH m. fl.
Kl. 12,00: Samling af deltagere til NM i PRO 1979.
Kl. 12,30 prc.: Start NM i RPO 1979.
Kl. 19,00: Sportscocktail.
Kl. 19,30: HAM-middag.
Efter m iddagen bliver der præmieuddeling.

SMR 1979.
Herning afdeling indbyder herved alle landets rævejægere til 
SMR 1979.
Jagten vil i år lige som så ofte blive afholdt på Givekortet: Nr. 
1214-111 1:50.000.
Mødested: Give Camping i weekenden 4.-5. august 1979. 
B riefing kl. 20,00 lørdag den 4. august på pladsen.
B riefing kl. 08,00 søndag den 5. august på pladsen.
Der vil også i år blive 6 ræve på natjagten samt 6 ræve på dag
vagten.
Tider:
Lørdag 21,00-00,06 + 5 min. efter sidste ræv.
Søndag 09,00-12,06 +  5 min. efter sidste ræv.
T ilm e ld ing +  startkort lørdag fra 12,00.
Niels Ernholt, Ahornvej 13, 7441 Bording (06) 86 18 17 efter kl. 
17,00. Arbejdsdage 09,00-16,00 (07) 22 10 33.

Rævene OZ1EW OZ1CIX.

SNR 1979.
H jørring-afde lingen indbyder hermed landets rævejægere til 
jagt i dagene 18. og 19. august.
Mødested: Jerup campingplads. Reservering ikke nødvendig. 
Kort: 1318 II Frederikshavn (1:50.000), begrænset af kortkant 
mod øst, syd og vest, mod nord af koordinat 89.
S tartgebyr: 15 kr. pr. deltager. Instruktion og tvunget fremmø
de kl. 20,15 og 08,15.
Lørdag: 4 ræve.
Søndag: 6 ræve.
Jagten afvikles efter gældende regler.
Af hensyn til tilrettelæ ggelse og præmier bedes man tilmelde 
sig til OZ1CEX, Jørgen, på telefon (08) 92 35 39.
På gensyn i Jerup.

OZ1CEX, Jørgen.

Store Fynske Rævejagt
NAT DAG SAMLET DM

Plac. Holdnr. Navn Sluttid Points Sluttid Points Sluttid Points Points
1. 5 Sten Christensen, Erik, Thomas 123,0 91 98,5 100 221,5 191 100
2. 12 Peter Petersen, Åge, Helge 122,6 96 101,4 91 224,0 187 96
3. 7 Aksel Berg, Ove, Leif 113,9 100 123,6 87 237,5 187 93
4. 23 Kurt Poulsen, Sten, Fibbe 153,0 86 101,1 96 254,1 182 91
5. 4 Jørgen Nielsen, Kaj 150,2 87 101,3 93 251,5 180 90
6 . 6 Jørn Thomsen, Fin, Michael 133,9 89 103,7 89 237,6 178 89
7. 3 Hans Dam, Viggo, Krusten 142,3 88 101,5 90 243,8 178 88
8. 36 OZ1LD, OZ8JD, OZ2XJ 122,8 93 184,2 81 307,0 174 87
9. 17 Robert, Storgaard 123,6 90 172,2 82 295,8 172 86

10. 30 Aksel, Rasmussen 170,7 83 123,0 88 293,7 171 85
11. 35 Andreas Frederiksen 162,1 85 133,5 86 245,6 171 84
12. 14 Helmut Christensen, John 162,4 84 146,1 84 308,5 168 83
13. 11 John Jacobsen, Jan 153,9 

(3 ræve)
80 141,3 85 295,2 

7 ræve
165 82

14. 37 OZ8NJ, OZ8TU, Steen 144,0 
(3 ræve)

81 166,1 83 310,1 
7 ræve

164 81

15. 27 Anton, Kaj, Kjeld 143,6 
(3 ræve)

82 114,4 
(2 ræve)

79 258,0 
5 ræve

161 80

16. 21 Martin Nielsen, Lau 155,2 
(2 ræve)

79 181,3 
(3 ræve)

80 336,5 
5 ræve

159 79

Hermed resultaterne fra »Store Fynske«. Tak til deltagere og hjælpere ved arrangementet. OZ8HV, Helge.
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Store Sønderjyske Rævejagt
Plac. Holdnr. Navn QTH Antal ræve Tid Points til DM

1. 16 Gunner Jacobsen - Kresten - Svend Aage Tønder 6 171,1 100
2 . 15 John Jørgensen - Egon - Svend Aage Tønder 6 171,2 96
3. 07 Axel L. Borg - Henning - Leif Tønder 6 171,3 93
4. 05 Sten Christensen - Erik - Thomas Kolding 6 171,5 91
5. 03 Hans Dam - V iggo - Kresten Sønderborg 6 200,7 90
6. 17 Robert Storgaard - Jørn Kolding 6 217,6 89
7. 27 Anton Klaaby - Kaj - Kjeld Tønder 6 217,8 88
8. 06 Jørn Thomsen - Finn - Mikael Kolding 6 220,9 87
9. 30 Aksel Rasmussen - Bent - Frank Tønder 6 223,3 86

10. 00 Henrik Rasmussen - Niels - Arne Tønder 6 223,4 85
11. 14 Helmuth Chr. - Viggo Tønder 6 228,3 84
12. 23 Kurt Poulsen - Tibbe - Steen Tønder 6 233,9 83
13. 04 Jørgen Nielsen - Kaj Silkeborg 6 245,4 82
14. 13 Jan W agner - Lars Åbenrå 4 186,2 81
15. 12 Peter Petersen - Aage Rødekro 4 189,2 80
16. 11 John Jacobsen - Jan Fredericia 4 230,4 79
17. 20 Ingrid Lind - Knud Erik - Benny Tønder 4 233,9 78
18. 21 Martin Nielsen - E. J. Pedersen - Svend Aage Fredericia 4 234,3 77
19. 10 Peter Andresen - Oskar - John Tønder 3 211,7 76
20. 22 Finn Petersen - Knud Tønder 3 220,8 75
21. 01 Esben Lind - Henning - Sten Tønder 0 0 0

KVALITETSPRODUKTER TIL PRINTFREMSTILLING
hurtig t - nemt - renligt 

Det mest alsidige program både for nybegyndere, de mere erfarne samt 
de professionelle!
Spørg efter SENO-produkterne hos din sædvanlige leverandør!
Kontakt os gerne fo r teknisk vejledning.
Generalagent fo r Skandinavien

LAUTRONIC (02) 85 52 74
Kaplevej 29 - 2830 Virum OZ3FN

AR-240 400 KANALER!
AR-240 er en helt fantastisk lommestation for 2 meter FM med 
følgende fantastiske data:

Frekvensområde: 144—146 MHz i 5 kHz step-400  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: h- 60 dB.
Spurious: -h 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.
Stik for udvendig antenne og højttaler.

Leveres med NiCad akkumulatorer, lader for 220 V, ind
bygget toneopkald til 1750 Hz og indbygget antenne.

Pris incl. ovennævnte og incl. moms kf. 2.295,- 
Commander Borge Jacobsen HT Electronic Midtjysk Radio
København Esbjerg Gråsten Viborg
Tlf. (01 ) 34 34 22 Tlf. (05) 14 16 79 Tlf. (04) 65 09 08 T lf. (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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KREDS
Hovedbestyrelsesmedl 
OZ3SH, Svend Hansen.
A Nielsens Boulevard 25.
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 93 23 1
Amatørnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21. Stof sendes til 
OZ4ZT, W illy Andersen. Kagsåvej 34, 2730 Herlev, telefon
(02) 84 33 30.

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: S trandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
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, Jorgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand, tlf. (02) 54 34 30.

Een af gutterne nede i klubben, har lige fyret den af, at det som 
jeg skriver i OZ er smaddertrist, og at der er mindst een gang 
Ø h - mellem to  på hinanden følgende linier.

Jeg har derfor måttet æde den, at jeg skal lave nogle skrib le
rier i OZ, som alle kan læse -  selv klageren.

Bortset fra det! -  fortsat god sommerferie. Sørg nu for at 
samle rig tig  mange k ræ fte r-v i lægger nemlig hårdt ud den 16. 
august . . . Første møde efter ferien, hvor vi prøver at få så man
ge facts på bordet som muligt, om hvilke aktiviteter, der vil 
være af interesse i det kommende halve eller hele års tid.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

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

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, 2400 Kbh. NV. 
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 Kobenhavn 0 , tlf. (01) 29 32 85.
Sekr.: OZ1CMU, Ebbe Bruun Sørensen, Gudenåvej 10 st.,
2720 Vanløse, tlf. (01) 34 29 37.
Kass.: OZ1BHA, Jørn Kristensen, Hovedvejen 178, st.th.,
2600 G lostrup, 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.
21. maj blev der ryddet op i salen således at alt var i orden til 
stævnet.
26. og 27. maj: Amatørstævne, se andetsteds.
28. maj: Det blev atter hverdag og den sidste rest af stævnet 
måtte fjernes.
11. jun i: Afdelingsanliggender, endnu en gang mødtes man for 
at diskutere afdelingen, også denne gang kom der mange gode 
forslag frem.

OZ1ASR får overrakt afdelingens skrivemaskine a f OZ9SN, 
mens OZ4KS kontro lle rer at a lt går r ig tig t til. (Foto OZ1BOI).

Antennemasten.
Vor antennemast er nu blevet galvaniseret og byggetilladelsen 
sku lle  være næ rtforestående, så i løbet af sommeren kan vi nok 
tage det første spadestik. Dette skulle jo gerne foregå med 
pomp og pragt, så lyt til ..Amatørnyt«, hvor tidspunktet vil blive 
annonceret.

Den Gyldne Nøgle.
I OZ's maj nummer omtalte jeg »Den Gøldne Nøgle«, siden har 
jeg fået mange forespørgsler angående dette diplom. Diplomet 
udstedes til personer, der har deltaget i vort kursus, der har 
speed 120 som mål, og forsynes med den ved kursets afslu t
ning opnåede hastighed. OZ4SJ vil igen i år være leder på sette 
kursus, der vil komme nærmere om tidspunkt og tilm eld ing i 
OZ's august nummer.

Amatørstævnet.
Lørdag den 26. maj. Stævnets første dag startede kl. 9,00, til de 
m orgenfriske var der sørget fo r morgenmad. Det gode vejr 
g jorde hu rtig t sin v irkning, inden middag var huset og gårdha
ven fy ld t med gæster. Mange valgte at benytte sig af at vort køk
ken havde åbent, således at alle borde ved m iddagstid var opta
get af spisende gæster. OZ5RT, Bent, havde til lejligheden lavet 
et havebord med bænke samt skaffet blomsterkummer, så går
den rig tig  kunne udnyttes.
Søndag den 27. maj. Også denne dags aktiviteter startede kl. 
9,00 med stort morgenbord. Kl. 10,00 begyndte eftersynet til 
auktionen og salen var fy ld t til bristepunktet da auktionen star
tede kl, 11,00. Der blev flit t ig t budt, og ufattelige mængder af

EDR K O B E N H AVN 8 AFD.

Wvidftes h«rv®<i at

er optaget som medlem af

a fd  iø fo i i fctøssos CW op« rater k?ub

23rn  g y lb n r  itørUp.
Og oppet»»rer alle privilegier- rettighed«*- 

pligter-ære-f*»der-&erømmelse~popu!af<«et og visdom som 
disse medlemmer 

Preve aflagt ved epeed______
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radiogrej havde skiftet ejermænd m /k da auktionen sluttede 
ved 17-tiden. M idt på dagen afbrød vi auktionen da mange var 
blevet »brødflove-, så køkkenet måtte igen i gang med produk
tionen af bøffer, sildeanretninger, smørrebrød og laksemad. 
Det skal nævnes, at OZ1ASR, Hans, var auktionens heldige del
tager, idet han g jorde dagens »kup«, nemlig afdelingens hæ
derkronede skrivemaskine. Historien bag denne er, at den i de 
sidste 10 år er blevet solgt på samtlige vore auktioner med den 
klausul, at den ved auktionens afslutning overgår til afdelin
gen, da den ellers ikke kan sælges på næste auktion. Kl. 18,00 
sluttede stævnet, men først kl. 21,30 kunne de sidste forlade 
Theklavej efter endt oprydning. Totalt var der på de 2 dage 
stævnet varede ca. 300 mennesker.
En sæ rlig tak skal lyde til de medlemmer samt YL’s, XYL's og 
OM ’s der var behjæ lpelige med arrangementet.

Program:
13. august første ordinæ re møde. Klubaften.

Vy 73 de OZ1CMU, Ebbe.

I OZ s februar nummer blev der på side 92 bragt et billede fra en 
lokala fdeling, det kan nu røbes, at det var fra Københavns af
delingen, desværre havde vi fået fremsendt en dårlig kopi, men 
her er fo toe t som det skulle have set ud. (Foto OZ1BOI).

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Mode: Tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis. Krogstens Allé 52 A, 
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
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.

Selvom vi, efter en velbesøgt og hyggelig afslutningsfest, hol
der sommerferie, er der dog stadig »åbent hus« i lokalerne, 
hvor du hver tirsdag fra kl. 19,30 til kl. 22,00 kan få dig en snak 
om radio e ller andre emner.
Jeg vil sam tidig benytte lejligheden til, at minde dig om week
endopholde t på »Marianelund Kro« den 31. august til 2. sep
tem ber 1979. T ilm elding og betaling senest 1. august til fo r
manden OZ1ADX.

Start på den nye sæson bliver tirsdag den 14. august, hvor vi 
som sædvanlig snakker om kommende aktiviteter m. m.
Vel mødt.

Vy 73 de OZ8RU, Rubæk.

Hovedbestyrelsesmed I.:
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, Jørgen Dragø, 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 Brenoe-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 girokonto: 2 26 78 96, EDR, Hillerød.

Af dagbogen. . .
22. maj havde vi sæ sonafslutning i Borup. Her hyggede vi os 
alle om kring ostebordet, hvortil der blev serveret rød- og hvid
vin. Klokken blev mange, inden vi fik  drejet nøglen om, og alle 
syntes at være tilfredse med dette punktum for sæsonen.

Program:
Selvom det er sommerferiemåned er det efterhånden ikke for 
t id lig t at tænke på næste foreningssæson.
T irsdag den 14. august har vi ikke, som vi plejer den 2. tirsdag i 
måneden foredrag. Denne aften vil vi holde et temamøde om
kring generalforsam lingen, som skal løbe af stabelen den 18. 
september, og dette skyldes, at vi fra bestyrelsens side vil kom
me med et forslag vedr. æ ndring af bestyrelsesarbejdet. Dette 
fors lag vil bestyrelsen godt drøfte med medlemmerne inden 
GF. Denne aften modtages endvidere gerne forslag m. v. til evt. 
æ ndringer i foreningsarbejdet. Er der noget, du synes kunne 
være bedre, e ller noget du er u tilfreds med? -S å sku lle  du ta' at 
møde op den 14. august.

Rævejagter.
Der er p lanlagt rævejagter på nedenstående datoer, og de er 
alle gå-jagter.
Søndagene den 22. ju li, 5. august og 19. august.
Jagterne foregår i Lystrup skov, og mødestedet findes på fø l
gende måde: Kommer du kørende fra Hillerød, mod Roskilde, 
og kommer gennem Gørløse, vil du ca. 300 m fremme, mod 
Slangerup, passere det store vandværk, på venstre hånd. 600 m 
efter dette er der på venstre hånd et skilt visende rasteplads 650 
m. I bunden af denne vej ligger mødestedet.
Mødetiden er på ovennævnte dage kl. 9,00, og der vil være 2 
e ller 3 ræve at løbe efter.
Har du ikke selv en rævemodtager, kan du godt møde op allige
vel, idet der er mulighed for at låne modtagere. Alle er altid vel
kommen til vore rævejagter. Vel mødt!

Bulletinen via Vejby-repeateren holder sommerferie, men star
ter igen 30. ju li.
Lyt t il nyhedsbulletinen påOZ9REH hver mandag kl. 21,00.

Vy 73 de OZ1CKB, Steen.
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H oved bestyrel sesmed I.: 
OZ8TV, Frede Larsen 
Årsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. 03 - 99 91 77

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

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenornsallé 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, Rø,
3760 Gudhjem, tlf. (03) 98 42 17.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48,3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.

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

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

KALUNDBORG
Lokale: Kælderen under DSB's godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 Kalundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1WI, Åge Hougård, Set. Olaigade9, 4400 Kalundborg. 
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.

LOLLAND
Call: OZ1LOL.
Lokale: Mågevej 2A, Rødby havn.
Fmd.: OZ1HS, Hermann Sprenger, Svanevej 53, Rødby Havn, 
4970 Rødby, tlf. (03) 90 56 40.
Sekr.: OZ1CBE, Jens Andersen, Østervej 12,
4960 Holeby, tlf. (03) 90 70 67.
Kass.: OZ1DZN, Søren Schmidt, Møllersvej 22,
4930 Maribo, tlf. (03) 88 04 36.
Afd. postboks: Boks 15, 4960 Holeby. ^
Afd. g irokonto : 9 29 83 98.

Afdelingens sommermøde, der løb af stabelen den 30. maj, blev 
sam tidig det møde, hvor formanden kunne meddele, at tingene 
efterhånden er faldet på plads. Han redegjorde kort for den 
seneste udvikling og bød alle velkommen til en forhåbentlig 
hyggelig og udbytterig aften. En særlig velkomst rettedes til 
OZ5AB der med XYL og søn, OZ5JV, havde g jort turen med bi
lerne fu lde af udstyr til demonstration. Ligeledes rettede 
OZ1HS en sæ rlig velkomst til vore nordtyske medamatører, der 
havde fundet vej til Rødby. De ca. 50 deltagere havde også mu
lighed fo ra t spille amerikansk lotteri med nogle meget fine ge
vinster, hvoraf en del var udsat af Betafon Radio. Det var en 
hyggelig aften, som vi håber at kunne gøre til en tradition. 
E llers skal vi kun minde om turen til Harmsdorf fredag den 27. 
ju li, hvor afdelingens medlemmer er inviteret til at deltage i OV 
Heiligenhafens sommerfest. Tilmelding til OZ1CBE senest den
17. ju li - a f  hensyn til kørsel påden anden side af »dammen«. 
R igtig god sommerferie til alle!
L ^ n D C A D  73 de OZ1CBE, Jens.

Møde: Månedligt i vinterhalvåret.
Fmd.: OZ6WB, B illy  Børjesson, Skovridergårdsvej 2, Nyrup, 
4700 Næstved, tlf. (03) 75 91 99.
Sekr.: OZ4WI, Borge 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.: OZf'NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Brøderup,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 56 82.
Kass.: OZ1DSY, Tommy Lindebjerg Nielsen, Havnegade 11, 
Rødby Havn, 4970 Rødby.
Afd. g irokonto : 6 25 98 55.

Mandag den 21. maj havde vi generalforsamling som forløb i 
god ro og orden med Laurits, OZ1CUG som dirigent. 
Bestyrelsen har fået nye ansigter efter generalforsamlingen, 
hvor OZ1DTS, Jan, ikke ville fortsætte som kasserer. I stedet 
blev OZ1DSY, Tommy, valgt til posten. OZ1DTS blev i stedet 
valgt til bestyrelsen. OZ1CUP blev genvalgt og OZ1CUG blev 
valgt som suppleant. Som revisor blev valgt OZ7UX og som re
visorsuppleant blev valgt OZ1DOF.
Bestyrelsen vil ønske a lleen god sommerferie og håbe at sejer 
friske til det første møde i næste sæson som bliver den 24. sep
tember. Emne til mødet vil komme i et senere OZ

Vy 73 de OZ8NZ, Ole.
NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19,00-23,00.
Fmd.: OZ3WD, Jens Nielsen, Smidstrupvej 11,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 53 53.
Sekr.: OZ8DV, Jørgen Jiihne, Røttingevej 3,
4733 tappernøje, tlf. (03) 76 52 60.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved, tlf. (03) 72 32 75.

ODSHERRED
Call: OZ1OHR.
Lokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 12,
4500 Nykøbing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandsvej 14,
4500 Nykøbing Sj., tlf. (03)41 17 11.
Sekr.: OZ1CPZ, Kim Hansen, Esbjergvej 100 Q st. 82,
4500 Nykøbing Sj., tlf. (03) 41 14 14, lokal 263.
Kass.: OZ1AOP, Ebbe Jacobsen, Østerlyngvej 63,
4500 Nykøbing Sj.
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ROSKILDE NYBORG
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mode: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen. Hasselvej 8, 
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK. Jorgen Kristoffersen, Roskildevej 135, 
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 55 54.
Kass.: OZ1NY. Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17, 
Flong, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36. 
Afdelingens postbox: 103, 4000 Roskilde.

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

SORØ
Call: OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30. Soro.
Mode: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ2WN, Bent Nielsen, Enghavevej 1, 4180 Soro, 
tlf. (03) 63 26 93.
Kass.: OZ4NO, Niels N. Olsen, Næstvedvej 28, 1. sal, 
4180 Sorø, tlf. (03) 63 16 76.

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

KREDS

ASSENS OG OMEGN
Call: OZ7ASO.
Giro: 6 60 17 74.
Lokale: Mollevej 2.
Mode: Hver 2. onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ABK. Martin Callesen, Blomstervænget 15.
5610 Assens, tlf. (09) 71 35 60.
Sekr.: OZ1DOK, Ole Brauer-Christiansen, Orte Vejsmark 7, 
5560 Årup, tlf. (09) 45 12 13.
Kass.: OZ3UW, Ib Boel Nielsen, Ladegårdsgade43,
5610 Assens, tlf. (09) 71 15 07.

Som det ses af »hovedet« har vi skiftet sekretær, det blev 
OZ1 DOK, der efter megen diskussion påtog sig opgaven. Tak til 
den tid lige re sekretær OZ2SQ, Ib, for hans udmærkede indsats. 
Vi ho lder sommerferie, men vil dog henlede opmærksomhe
den på week-endlejren på Bogø den 27., 28., 29. ju li, om talt bl. 
a. i OZ nr. 5. Mød ta lrig t op.

Vy 73 de OZ1DOK, Ole

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. girokonto : 5 04 87 53.

Nu er det ferietid, men vi begynder igen torsdag den 16. august 
kl. 19,30. I løbet at efteråret regner vi med at have forskellige 
ting  på programmet. Der er bl. a. planer om nogle byggeaftener 
og et besøg på Sdr. Højrup. På gensyn.

Vy 73 de Inge.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 90 (indgang fra Roersvej).
Mode: Hvor intet andet anfort, på mandage kl. 19,30.
Fmd.: OZ7IV, Helge 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.

Nye kræfter -  nye ideer.
Torsdag den 14. jun i 1979 afholdt vi vort første bestyrelsesmø
de efter den sidste generalforsamling.
Der var flere gode punkter på »programmet« og vi håber jo, at 
det ved fæ lles hjæ lp skal lykkes os at gennemføre det.
Vi dropper nok at afholde to tekniske kurser, så der kun bliver 
et kursus, der til gengæld kommer til at strække sig over et 
halvt år.
Den tekniske aften skulle gerne blive flyttet fra tirsdagen, så der 
er fr it  i afdelingen til dem, der gerne vil køre test.
A fdelingens »antenne-park« træ nger til en »kærlig hånd«, så 
hvis du keder dig, eller gerne vil lid t i højden, ja så er der et job 
til dig.

Udlån fra afdelingen.
V iv il hellere end gerne låne vore ting ud til aktive amatører (in 
den fo r rimelighedens grænse) men vi vil også gerne vide, hvor 
de er, og hvordan de har det (udlån er normalt 8 dage).

Nøgler til afdelingen.
Vi har flere sæt nøgler i om løb -  også fra tidligere bestyrelses
med le m m e r-så  er dine bukser tynget af afdelingens nøgler, så 
vil vi være glade fo ra t modtage d e m ,-in d e n  du mister bukser
ne, og vi tålmodigheden, he-he.

Bågø i Lillebælt.
Ja, du har vel reserveret dagene 27., 28. og 29. ju li t il en Bågø- 
tu r med hele fam ilien????

Vy 73 de OZ7IV, Helge.

Jl

M angler du QSL-kort? Så 
lad os sende dig gratis pro- 

“  a L r  ver. brochure + prisliste. - 
Logbøger kr. 11,40. Sum- 
marylog og contestlog kr. 
12,95 incl. moms + porto.

JOHN HANSEN - BOGTRYK & OFFSET ApS
Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58
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SVENDBORG TØNDER
Call: OZ7FYN.
Lokale: Rantzausmindevej 196-198.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen. Rolighedsvej 15, 
5900 Rudkøbing, tif.(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.

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

Am atør-nyt hver mandag kl. 21,00 prc. på Knivsbjerg R-5. Spe
cie lt stof, som onskes optaget, bedes meddelt OZ4ER. Erik, tlf. 
(04) 45 36 06 senest samme dag kl. 18,00.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle brandstation, Domkirkepladsen.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen, Genner Bygade 61, 6200 Åbenrå, 
tlf. (04) 69 89 04.
Kass.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181, 6100 Haderslev, 
tlf. (04) 57 13 17.
Sekr.: OZ1DLE, Hans J. Larsen, Søparken 17, Jels,
6630 Rødding, tlf. (04) 55 26 68.
Afd. g irokonto : 7 09 84 48.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30. Nordborg.
Møde: 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.
Kass.: OZ5WV, Chresten Bonde, Turovej 17,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 02 60.

Program:
Fra 21. jun i til 2. august: Sommerferie.
2. august: Mødeaften.
9. august: Diskussionsmøde om mobiltest.
18. august: Udflugt m obil. Nærmere i augustprogrammet.

Den 21. jun i blev der afholdt morseprøve for de 11 medlemmer, 
der i vinterens løb har gået til undervisning ved OZ6LH. Der var
7, der bestod med glans, og vi ønsker dem hermed til lykke med 
den beståede prøve.
Som nævnt under programmet, holder klubben sin årlige som
m erferie fra den 21. juni. Bestyrelsen ønsker hermed alle med
lemmerne en rig tig  god sommerferie.

Vy 73 de OZ1CCE, Erik.

SØNDERBORG
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.

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

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, Åbenrå.
Søndag den 3. jun i skete vidunderet! OZ6TG havde frem stillet 2 
stk. 20 dB hornantenner og OZ5WK havde g jort 1 komplet sæt 
sender, m odulator og m odtagerprint køreklar, og med dette 
udstyr lykkedes det os at etablere en envejs forbindelse på 10 
GHz.

For en ordens skyld bør det nok bemærkes, at vi har modta
get P&T's tillade lse til at benytte frekvenser i 10,2 til 10,3 MHz til 
vores forsøg!

Under forsøgene viste der sig nogen unoder med modtage
rens HF-trin, der skal rettes, men ellers fungerede alt overra
skende perfekt. Specielt interessant var modulationskvalite- 
ten, den var over al forventn ing god, det gjalt også funktionen 
af »indtrækkeren«!

Efter disse indledende forsøg, er det nu bare med at »klø på«, 
fo r OZ6IC og OZ6TG med at få deres prin t monteret, så vi kan 
komme »i marken« med udstyret, det bliver spændende!

Paralle lt med vores forsøg, har OZ6IC frem stillet parabolan
tenner til vores udstyr, idet disse antenner er lettere at frem stil
le og giver et større gain end hornantennerne.

Der er b lo t et stort problem i forbindelse med disse parabol
antenner, og det er fremskaffelse af »bølgeledermateriale«! Er 
der nogen, der kunne være os behjælpelig hermed? VI ville 
være yderst taknemmelige for tips desangående, kontakt ven
ligst afdelingens kasserer, OZ6IC, enten pr. telefon eller på et 
postkort, adresse og telefon nr. står ovenfor underafdelingens 
Bestyrelse.

På gruppens vegne, OZ5WK, Kalle.

Hovedbestyrelsesmedl.: 
OZIOQ, John Meyer, 
Strandvænget 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.: OZ1DYV, 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. |
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Program:
Onsdag den 18. ju li: Møde.
Onsdag den 25. ju li: Møde.
Onsdag den 1. august: Møde.
Onsdag den 8. august: Møde.
Onsdag den 15. august: Film.

Vy 73 de OZ1LN, Lasse.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcentret, Radhuset, Rådhusbakken. Give.
Mode: 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. Villy Hansen. Kronhe
devej 4, 7200 Grindsted.

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

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24A.
Mode: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, Rodtjornvej 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.

Der er fortsat klubaften hver onsdag her i som mertiden, se op, 
hvis de får lyst.
Festkomiteen beder je r sætte et stort kryds fredag den 2. no
vember -  herom senere.
Bow lingm ester 1979 blev: Nr. 1: OZ5HF -  Nr. 2: OZ8GI -  Nr. 3: 
OZ1DKP
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig go' sommerferie.

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.

Der er indkom m eten del grej til auktionen den 23. august, men 
der kan bruges mere endnu. Kontakt en i bestyrelsen, hvis du 
har noget, så vi kan aftale et tidspunkt for aflevering. Husk at 
auktionen er til fordel for en HF-klubstation.
Den 31. maj orienterede OZ1MD om repeaternyt, bl. a. ved 
hjæ lp af båndoptagelse fra det sønderjydske. Samme aften 
blev en af de hjemmebyggede syntese apparater afprøvet med 
held.

Den 7. jun i. Bestyrelsen besluttede at udnævne OZ4XL, Svend, 
til æresmedlem og at sende en buket i anledning af hans 75 års 
fødselsdag.
Den 14. juni. Filmaften med »En dag med DUC«, om oliesøg
ning i Nordsøen og »Bilakrobatik«.

Vy 73 de OZ1EDD, Kaj.

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

STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Mode: 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, Borge H. Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive.

A fdelingen har a fho ld t ordinæ r generalforsamling i klublokalet 
den 31. maj 1979 med 21 fremmødte.
OZ1DGJ, J. U llergård, valgtes enstemmigt t il d irigent og styre
de let og ubesværet slagets gang.
Beretning og regnskab forelagt og godkendt.
A lle valg var genvalg.
Det blev besluttet at forsøge igangsat teknisk kursus med sigte 
på P&T's tekniske prøve.
Kursusleder: OZ7CI, Fl. Larsson, og kurset ventes startet um id
de lbart efter sæ sonstart(ultim o september) ifald fornøden t i l
s lu tn ing opnås.

Vy 73 de OZ3ZJ. Hjalmar.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Mode: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6OC. Ruben Kjær Meier, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ4HY, Johnny Engkjær Sorensen, 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.

Husk afdelingens fie ld-day den 21. og 22. ju li, se OZ juni.
Vy 73 de OZ4HY, Johnny.

ØLGOD
VHF: OZ5JYL -  HF: OZ7JYL.
Lokale: Kirkegade 11, Ølgod.
Mode: 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 Olgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Vestergade 11,
6960 Hvide Sande.
Afd. postadresse: Postboks 25. 6870 Ølgod.
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KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4EV, Orla B. Petersen, Onsted,
8355 Ny-Solbjerg, tlf. (06) 92 83 73.

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19,30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, Kurt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: OZ1CMT, Eivind Sørensen, Fælledvej 6B,
7000 F rederic 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.

Der har på given foranledning været afholdt ekstraordinæ r ge
neralforsam ling den 26. maj 1979. Foreningens fremtid blev 
diskuteret. Den siddende bestyrelse fik  ved afstemning et t i l
lidsvotum.

OZ1CLV.

Så er som merferien begyndt. Vi kan se tilbage på en sæson 
med mange forskellige aktiviteter, selvom det kneb lidt til sidst, 
men da var det jo  også blevet sommervejr. Det er de jlig t at se 
medlemmernes interesse fo r afdelingens program, og vi håber 
også til næste sæson at få mange gode forslag til aktiviteter. 
Slap nu godt af i sommerferien så I er friske den 23. august.

Vy 73 de OZ-DR 1766.

GRENA

Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Indtil videre efter nærmere aftale.
Fmd.: OZ1AMP, Morten Grosbol Poulsen, Aalsrodevej 49, 
8500 Grenå, tlf. (06) 33 19 03.
Sekr.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge,
8570 Trustrup, tlf. (06) 33 43 85.
Kass.: OZ9HN, Helmuth Nielsen, Glentevej 10,
8500 Grenå, tlf. (06) 32 09 96.

På et bestyrelsesmøde den 30. maj blev vi enige om at holde 
vore møder hveranden onsdag efter sommerferien. Der startes 
op onsdag den 15. august, og de følgende møder bliver så ons
dag den 29. august, onsdag den 12. september og onsdag den
26. september.
Da der tilsyneladende er interesse herfor, vil vi til efteråret op
rette en studiekreds med henblik på A-licens, såfremt der kan 
opnås tils træ kkelig  tils lu tn ing. Nærmere om begyndelsestids
punktet senere.
Desværre er der ikke overvældende trafik på lokalfrekvensen, 
så fo ra t bedre lid t på dette, vil vi efter sommerferien tirsdag af
tener kl. 19, under betegnelsen »Grenå nyt«, prøve at arrangere 
et »møde« på 145,550 MHz, hvor vi vil meddele nyheder fra lo
kalforeningen, hvorefter de, der har lyttet, kan snakke videre -  
når der nu er lukket op fo r kassen.
Første gang bliver tirsdag den 7. august. Ved denne lejlighed 
har vi en lille  overraskelse, så prøv at få antennen slået ud.

Vy 73 de OZ1AYN, Børge.

HORNSYLD
Lokale: Antennefabrikken TRIAX, Hornsyld.
Møde: Onsdage i u lige uger.
Fmd.: OZ7OG, Ole Godsk, Begonievej 10, Klakring,
7130 Juelsm inde, tlf. (05) 69 33 04.
Kass.: OZ1BIN, K. E. Kofoed, Bredgade 6,8722 Hedensted, 
tlf. (05) 89 1861.
Afd. g iro : 5 35 18 98 c /o  kassereren.
A fd.adr.: Postboks 32, 7130 Juelsminde.

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

KOLDING
Call: OZ8EDR.
Lokale: Set. Jørgens Gård, Hospitalsgade.
Mode: 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. g lronr.: 3 24 74 81.

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3LR, Carlo Lyngby, Vendsysselvej 17,8900 Randers. 
Sekr.: OZ6YO, Bo Rasmussen, Drost Pedersvej 14,
8900 Randers, tlf. (06) 42 21 18.
Kass.: OZ1IS, Ove Sørensen, Bjarkesvej 19, 8900 Randers, 
tlf. (06) 43 80 92.
Afd. postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.
Afd. g irokonto  nr.: 2 14 61 69.

Der har været a fho ld t generalforsam ling og ekstraordinæ r ge
neralforsam ling, og a ltfo rlø bsom  sædvanlig i god ro og orden. 
Sammensæ tningen af den nye bestyrelse er nu således: 
Formand OZ3LR, Carlo 
Kasserer OZ1IS, Ove 
Sekretæ r OZ6YO, Bo
Bestyrelsesmedlemmer: OZ8YR, Vagn og OZ1CXS, Jørgen. 
Sam tid ig ønsker vi OZ4CO til lykke med EDR prisen fo r det ar
bejde som Ole har lagt i den kursusvirksomhed som  e r  afholdt i 
klubben, og vi håber på mange nye licenser fra dette hold.
Til afgåede bestyrelsesmedlemmer OZ3PJ og OZ1ATQ vil vi 
også sige tak fo r et stort og godt stykke arbejde som I har g jo rt i 
klubben, men også og ikke m indst en tak til Anne fo r mange 
gode kopper kaffe.
Vi har også en tak som gæ lder OZ1LJ, som har kørt morsekur- 
sus. Der blev i første omgang 2 som bestod prøven og som er 
fø lgende: OZ1EXQ, W illy og OZ1DJR, Christian, t il lykke.
Den 2. maj 1979 havde vi OZ7CH i Randers som ho ld t foredrag 
over emnet »Er vi internationale nok?«. Der blev berørt mange 
interessante emner, som nok kan give stof til eftertanke. Der 
var frem m ødt 24 henholdsvis fra Århus og Randers.
Torsdag den 9. august får vi besøg af Århusafdelingen. Vi vil i 
denne uge ændre vor klubaften fra onsdag til torsdag så vi kan 
være sammen med vore amatørvenner fra Århus.
Ferien er nu aktuel fo r de fleste, og aktiviteten i klubben i denne 
måned vil nok ikke blive så stor som sædvanlig, så vi ønsker 
alle en god ferie. 73 OZ6YO, Bo.
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SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6CY, Niels Mølgård Nielsen, Kroghsvej 9,
8900 S ilkeborg, tlf. (06) 82 05 09.
Sekr.: OZ2KI, Gunnar Wurtz, Serup Holmegårdsvej 2,
8632 Lemming.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmindevej 1,
V irk lund , 8600 S ilkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. g irokonto : 9 21 18 88.
Sommerferie.
Afdelingen holder sommerferie, men husk, at du ved henven
delse til et bestyrelsesmedlem kan låneen nøgle, hvis du skulle 
være interesseret i at benytte klubstationen.
Vi starter igen den 4. september med klubaften.

Vy 73 de OZ1AKD, Karsten.

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

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

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.: OZ1DXY, Gert Johansen, Lærkevej 20, Hou, 8300 Odder, 
tlf. (06) 55 65 88.
Kass.: OZ8YV, Arne Hansen, Valmuevej 7, 8450 Hammel, 
tlf. (06) 96 34 20.

I ju li er der ingen arrangementer, men der er åbent hus hver 
torsdag.
Byggeaftener og rævejagter kører som sædvanligt.

Program:
Torsdag den 2. august kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 9. august kl. 19,15: Vi besøger vores amatørkam
merater i Randers afdeling fo r at se hvordan de har indrettet 
sig, i det gamle vandtårn. Der bliver kørelejlighed fra Fr. Allé. 
Bemærk tidspunktet.
Torsdag den 16. august kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 23. august kl. 20,00: Afdelingen har jo  flere gange 
besøgt Søsterhøj, men denne aften kommer Søsterhøj til os. Et 
par mand derfra har lovet at komme og fortæ lle om teknikken 
bag stationen deroppe. Så reserver allerede nu denne aften. 
Dette gæ lder også vores naboafdelinger, som hermed inviteres 
til at komme og lytte med.
Der er hyggeaften hver mandag. Mangler du inspiration, så 
mød op en af disse aftener, der er adskillige projekter igang. 
Rævejagter: Se X-QTC juni.

Vy 73 de OZ1DXY, Gert.

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

KREDS

9
40 års jubilæum

EDR's Å lborg afdeling afholder sit 40 års jubilæ um lør
dag den 25. august, de rfo rv ll det glæde Ålborg afdelin
gen at se alle venner og bekendte til reception fra kl. 
10,00- 12,00.

OZ8JYL.

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.

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

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen. Norrebro, Hjørring.
Mode: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE, Peder Jeppesen, Narfesvej 8, 9800 Hjørring, 
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVK, Vagner Christensen, Ringvejen 90,
9850 Hirtshals.
Kass.: OZ5DV. Ejner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jorring. tlf. (08) 92 74 01.
Afd. g irokonto : 6 23 99 27.

HOBRO
Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlebyvej 4. Hobro.
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 Wickberg, Daniavej 127, Assens,
9550 Mariager, tlf. (08) 58 35 64.
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SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Lokale: Bunkeren, Drogden.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ4HD, Harry Damgaard, Ivar Christensensvej 39, 
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 70.
Sekr.: OZ8CB, Carl Bæhr, Markvej 108, 9990 Skagen, 
tlf. (08) 44 49 29.
Kass.: OZ3NG, Jens Jørgen Bindslev, Ryttervej 42,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 58.
Postadr.: Postbox 116, 9990 Skagen.

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
Logbog, format A4 med spiral, pr. stk........................  8,15 kr.
10 stk..............................................................................  76,40 kr.
Contest log, format A4 med heftning, pr. stk.............  5,60 kr.
10 stk..............................................................................  50,95 kr.
The Radio Amateur’s World Map 

(Verdenskort i 4 farver), format 70x 100 cm i
Azimutalprojektion, pr. stk.......................................  28,00 kr.

10stk..............................................................................  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 vognmærke med call fremstillet af vinyl, -  

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

10stk............................................................................... 45.85 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 4. udgave .......................  28,75 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 6. udgave, 2. oplag ......... 54,10 kr.

(Rabat til afdelinger ved samlet køb af 10 eller 25 stk.)
Em blem er.....................................................................  10,00 kr.
QSO-instruktionshefte ...............................................  350 kr.
EDR's forretningsfører står til rådighed for yderligere oplysnin
ger. Bestilling foretages ved forudbetaling på giro 5 42 21 16. 
EDR, Box 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit. 
Alle ovennævnte priser er incl. moms.

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

Program:
Mandag den 13. august: OZ3RadioEkkoNordjylland starter 
igen efter en lang sommerferie, tidspunktet er 19,00.
Onsdag den 15. august kl. 19,30: Klubaften.
Week-enden den 18.-19. august: Store Nordjydske Rævejagt. 
Lørdag den 25. august: Ålborg afdelingens 40 års jubilæ um. -  
Reception fra kl. 10,00-12,00.
Spisning kl. 18,30, der serveres en platte med tilbehør og kaffe. 
Efter spisningen fortsætter festen med dans.
Pris pr. person kr. 70,-.
T ilm elding tilO Z 2 V E .tif. 18 22 81.
HUSK: Mødetidspunkterne er ændret til kl. 19,30!!!!

Siden sidst:
Afdelingens materiale service er sat igang, resten er nu af
hæ ngigt af dig, men salget af bl. a. AL-plader har været godt, 
ligesom vores pladesaks og bukkemaskine har været brugt f l it
tigt.
Der vil inden længe blive Indkøbt yderligere værktøj til værk
stedet, brug der med flid  og omtanke.
På gensyn efter ferien!
Fortsat god ferie.

Vy 73 de OZ2VE, Erik.

GRØNLAND
JULIANEHAB
Postadresse: Postbox 121, 3920 Julianehåb.
Call: OX3JUL.
Fmd.: OX3ZM, Anny Rasmussen.
Sekr.: OX3JA, Jørgen Asvid.
Kass.: OX3FG, Walther Jessen Christensen.
Mode: Første onsdag i måneden.
Foreningen udgiver månedsbladet »OX-nyt«, der udkommer 
ca. den 20. i måneden. Stof modtages gerne (indtil den 15. i 
måneden).

krystallerkrystallerkrystallerkrystallerkrystallerkrystaller 
kr. 50,- pr. stk. + ekspeditionsgebyr kr. 25,- pr. ordre - 
leveringstiden er 3 uger fra beløbets indgåelse pr. check 
eller på girokonto 1 25 30 77 - opgiv venligst om krystal
lerne skal være hc/25u eller hc6/u samt evt. pf ved enten 
parallel resonans eller serie res. - evt. yderligere service 
på biltelefon: 0021-9 64 10
bitsch electronic - rygårdsvej 293 - 7000 fredericia

Læsernes mening . . .

EDB’ske problem er eller stavefejl, kald det, hvad du vil. Det 
elektroniske lotteri har været så flink  at sende mig to (2) g iro
indbeta lingskort ang. medlemskontingent. Beklageligvis 
glemte jeg at indbetale på det første -  men automatikken vir

kede, så efter kort tids forløb fik  jeg et nyt indbetalingskort. 
Grunden til jeg har sat min hest til at trække kanonen frem og 
måske ramme en gråspurg er at jeg er ikke så lid t skuffet over 
den tekst, der fandtes på nummer 2 girokort. »Såfremt jeg ikke 
havde indbetalt beløbet inden en given dato, ville jeg blive slet
tet af medlemslisten«. Denne po litik  er efter min opfattelse me
get fa rlig  at anvende, da den falder lige omkring lovens grænse 
+ /+  QRM.

Antager vi, at om kring 1500-2000 medlemmer har fået den 
slags »rykkerskrivelser« -  vil de blive slettet af medlemslisten, 
hvis de ikke tager sig sammen.

Programteknisk er det en let sag at rette udskriften på g iro
kortet, og samtidig kan den gøres mere venlig, som f. eks.: »Vi 
går ud fra du har glemt d it medlemskontingent og imødeser 
snarest be le jlig t din indbetaling«.

I en indkøringsfase fo r EDB vil det være det mest naturlige, 
da man må give begge parter en chance (både mennesket og 
det EDB ske anlæg«.

Vy 73, OZ-DR 1815, Eigil.
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