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eksperim enterende
am atørradio .. .
UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

180 kr.
For søren mand - 180 kr. fo r at være medlem af EDR - jeg vil
ikke være med mere - det er fo r dyrt - er der pampere i vor
fo re nin g, der bruger vore penge - 15 kr. om måneden fo r 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 fo r 1979/80.
A lt taget i betragtning er det vel egentlig fantastisk billigt, at
man kan drive en landsforening fo r 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
ka pitalist og det, der er meget værre, vil jeg vove at påstå, at
hvis en radioam atør ikke har råd til at betale hvad det koster at
være medlem af EDR, har EDR slet ikke brug fo r vedkommen
des medlemskab.
Vel - nogle har det økonom isk hårdt, og fo r dem er der også
m ulighed 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 re n 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 telem yndighederne, måske endda en forening,
der var så stærk, at den kunne stille krav!
Min personlige m ening er, at det vil gavne vor sag, hvis
m edlem skab af EDR var en betingelse fo r 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
forekom m ende problem er med repeatere og forstyrrelser.
Ligeledes va rd e t m uligt at supplere D-licensprøven med en
o b lig a to ris k prøve i stationsbetjening og operationsteknik
således at mange fejlbetjeninger og misforståelser, der ofte
forekom m er blandt de helt nye licenser kunne undgås.
Slut op om EDR og gø rforeningen stærk, måske på bekost
ning af dine personlige meninger, men til gavn for hele radioamatørbevægelsen.
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 in s e n s v e j 52, 20 00 K b h . F. tlf. (01) 10 64 91

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

Fatninger til in te g rere d e kredsløb i „ m e te rm å l”
Sparer plads og penge.
Hvis De vil spare tid og æ rgelser ved ud skiftn in g af defekte
kredse — brug fatning hver gang.
Kontaktm odstand:
v. 1. isæ tning
0.0006 ohm (gennem snitlig m åling)
efter 50 isæ tninger
0.0008 ohm (gennem snitlig måling)

T erm inalerne leveres i læ ngder af 100 stk.
(nok til f.eks. 7 stk. 14 bens kredse)
RC best. nr.: 638.193.804

Indhent tilbu d ved kob af storre antal.

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.

i'

PRIN TED C IRCUIT BOARD

8 § f3 /

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

Vi sen der o v e ra lt 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'm os kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, tilbehør
m.m. frem sendes 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 — .

SØNDERBROGADE 42 - POSTBOX 332 - 7100 VEJLE
TLF. (05) 83 22 30 - GIRO 7 12 56 66

*
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Frekvenstæ ller med LSI-kreds
Af OZ5LY, Bent Heilemann, Ærøvej, 9900 Frederikshavn.
I novem ber 1975 beskrev jeg en frekvenstæller,
der ind eh old t 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 fejlm uligheder, som de fleste dog kla
rede flot.
O m kring årsskiftet 1976-77 frem kom Intersil
med 2 stk. IC’er, ICM 7207A og ICM 7208, der til
sammen dannede grundelem enterne i en 7-cifret
tæ ller, dog med en del begrænsninger. Da jeg på
det tid sp u n kt var igang med noget husbyggeri,
blev denne tæ ller heldigvis udsat, og i m ellem ti
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 frekvenstæ ller med 8 cifre.
A- og B-udgaven kan arbejde som:
1. Frequency counter (Normal frekvenstæller).
2. Period counter (Periodetidsmåler),
3. U nit counter (Styktæller),
4. Frequency Ratio counter (Forhold mellem to
frekvenser),
5. Time interval counter(Tidslæ ngdem åler).
C- og D-udgaven kan kun arbejde som frekvens
tæ ller.
A- og C-udgaven er beregnet til lysdiodedisplay med fæ lles 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 id t om hvad den kan (indeholder):
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Tim e- base oscillator
10 MHz eller 1 MHz, der er frit valg, og den kan
forresten også arbejde derim ellem. Samtidig er
den særdeles stabil, men er det ikke nok, er der
tils lu tn in g s - og om skiftningsm ulighed for en ud
vendig oscillator, Kalundborg-norm al, eller lig 
nende; der kræves kun 1 stk. 1 pol.-afbryder.
I forbindelse med tim e-base oscillatoren, er
der også ko ntro lo scilla to r der styrer gaten, der er
m ulighed fo r fire gate tider, 0,01 s, 0,1 s, 1 s og 10
s. Det g ive re n opløsning på henholdsvis: 100 Hz,
10Hz, 1 H zog0,1 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
m odstande overhovedet.
Der er norm alt eet komma, placeret mellem Hz
og kHz, og det flyttes autom atisk når man skifter
gate-tid. Der kan udm æ rket vises eet komma
mere, m ellem kHz og MHz, men eftersom alle
ikke betydende cifre til venstre for kommaet, au
tom atisk slukkes, er det mest praktisk at nøjes
med eet komma.
Sættes der en 10-deler foran tælleren, kan sy
stem et også klare at flytte kommaet på plads, når
denne kobles ind.
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CONTROL INPUT □

1

MEASUREMENT IN PROGRESS C

2

^

28 □ INPUT A
27 □ HOLD INPUT

DIG IT 0 OUTPUT Q 3

26 □ OSC OUTPUT

DIG IT 2 OUTPUT C

4

25 □ OSC INPUT

D IG IT 1 OUTPUT □

5

24 □ EXT OSC INPUT

D IG IT 3 OUTPUT C 6

23 □ DECIM AL POINT OUTPUT

[

7

ICM7216D 22 □ SEG G OUTPUT

D IG IT 4 OUTPUT □

8

21 □ SEG E OUTPUT

DIG IT 5 O U T P U T d 9

20 □ SEG A OUTPUT

DIG IT 6 OUTPUT C

10

19 □ SEG D OUTPUT

D IG IT 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

V

T IL IC 3
B EN NR

Derudover er der nogle m uligheder som jeg
ikke har udnyttet, fx Blank display, Display test,
Hold og Reset.
Konstruktionen.
Hele historien er på et 8 x1 0 cm enkeltsidet print,
og der er god plads. Med lidt god vilje kunne det
fa ktisk g odt reduceres til det halve, men ønsker
man et display i en rim elig størrelse, kan printet
jo ligeså g odt også være det, det er alligevel d is
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playet, der kom m er 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 forsø gt at lave p rint til displayet, men
det ville ikke lykkes som enkeltsidet med de m id
ler jeg har til rådighed, så jeg valgte at sætte fat
n in ge r i en strim m el Vero-board, og så lave WireW rap og det kan varm t anbefales til dette formål,
men man kan jo også lodde hele historien op.
OZ JULI 1979

Diagrammet.
Indgangstrinnet er næsten traditionelt, med be
græ nsning af indgangsspæ ndingen 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 em itterm odstanden og via 40 (iF ind i et par gates fra en
74S00, der kører som S chm itt-trigger. Modstan
den på 560 ohm bestemmer følsomheden, man
kan prøve at justere til største følsomhed med et
potentiom eter, måle dette, og derefter indsætte
en fast m odstand, 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 om skifteren kommaet een plads til højre, så er
aflæ sningen korrekt, og i denne stilling arbejder
tæ lleren ihvertfald op til 100 MHz.
I s tillin g LF går signalet ind på dataindgangen
og dermed uæ ndret gennem 196’eren. I denne
s tillin g arbejder tælleren op til 10 MHz med en
oplø sning på 0,1 Hz.
Fra IC 2 ben 12 går signalet o vertil selve tæ llerIC’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 lu sen trim m er på ca. 40 pF, jeg har be
nyttet en ganske alm indelig Philips trim m er, den
er fu ld tu d stabil nok. Husk at lodde alle tre ben,
de to benyttes som lus over en printbane fo r at
føre plusspæ ndingen o v e rtil IC 3, og husk sam ti
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
om skifteren, 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 krys ta lo scilia to r fra kredsløbet (men den kører sta
OZ JUL! 1979

dig), og der kan til IC 3, ben 24, kobles en udven
dig o scilla to r eller frekvensnormal.
Resten af forbindelserne skulle frem gå af teg
ninger og billeder, og det skal oplyses, at Digit 0
er det c iffe r læ ngst til højre, og Digit 7 er længst
til venstre.
O verflow vises forresten ved, at kommaet i Di
g it 7 tænder.
Strøm forsyningen kan være enten direkte 5 V,
eller som jeg har gjort, via en treterm inal-regulator, så kører den strålende på alle spæ ndinger
m ellem ca. 7 V og ca. 30 V. Strøm forbruget an
d rager med alle cifre tæ ndt 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 m asseraf 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
m enlign med printets størrelse.
Jeg har skåret ud i forpladen, så cifrene kan
presses fast og derefter afdæ kket 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 p rintet er også her Wire-Wrapped, men
de kan selvfølgelig også loddes direkte i printet.
Så vil det nok være form ålstjenligt at sætte
lod de flige i ved IC 3, ben 3 ,4 ,5 og 6, da der skal 2
ledninger i hvert sted.
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Afprøvning.
Når der sættes spæ nding på, SKAL den køre med
det samme, dersom krystallet svinger. Er indgan
gen åben, slipper der uvæ gerligt noget støj ind,
som den tæ ller på. Kortsluttes indgangen går
den på 0. Står om skifterne i stillin g 1 og LF, skal
der med kortsluttet indgang stå et komma og
derefter 3 nuller. Sættes omskifteren i stilling HF,
skal kom m aet rykke en plads til højre, og det ene
nul skal slukke.
Krystalfrekvensen kan lægges på plads ved
hjæ lp af en m odtager eller en anden tæller.
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Målte data.
S tillin g LF, min. frekvens, 10 MHz.
S tillin g HF, med IC 2 = 74S196, min. frekvens
100 MHz.
S tillin g HF, med IC 2 = 74196, min. frekvens
50 MHz.
Følsom hed: 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 behjæ lpelig
med at skaffe p rint og IC.
OZ JULI 1979

10 GHz FM sender-modtager
Af OZ9QM, Erik Hammer Christensen, Brådervej 9, 3500 Værløse.
Radioamatørerne har længe kunnet eksperim en
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-m odtager anvender en forsats,
som er frem stillet til radioamatører af firm aet Microwave Associates Inc. Den sælges under han
delsnavnet G unnplexer og består, som fig. 1
viser, a fen G u nn -d iod e-o scillatorog en Schottky
diodeblander. Tæt ved G unn-dioden er der mon
teret en varactor-diode til elektrisk frekvensju
stering, og fo r at isolere sender- og m odtager
fu nktio ne rne er bølgelederen forsynet med en
fe rrite -cirku la to r.

M F-udg
S chottky diode

^•C irculator
B la n d in g s trin

Gunn O s c illa to r
Fig. 1

GUNNPLEXER 1
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En justerbar skrue m onteret foran cirkulatoren
reflekterer ca. 0,5 mW af den udsendte effekt,
således at G unn-oscillatoren også fungerer som
loka l-o scilla tor. Det er derfor, som fig. 2 viser,
nødvendigt ved kom m unikation mellem to
G unnplexer-anlæ g, at begge anvender samme
m ellem frekvens, og at de to senderes frekvens
afstand er den samme som mellemfrekvensen.
Ved at benytte en fabriksfrem stillet forsats be
grænses konstruktionsarbejdet til at omfatte fø l
gende tre enheder:
1) 30 MHz FM-modtager.
2) FM -m odulator og AFC-kredsløb.
3) Strøm forsyning.
Gunnplexer data:
G rundfrekvens ved +4 volt varactorforspæ nding
............................................................... 10,250 GHz
M ekanisk fre k v e n s ju s te rin g ............. ± 100 MHz
Elektrisk fre k v e n s ju s te rin g ............ min. 60 MHz
Linearitet .................................................... 1-40%
Frekvensdrift ......................... max. +350 kHz/°C
G u nn-oscillator spænding (er påstemplet osc)
............................................................. typ. +10,0 V
G u nn-oscillator strøm .................. max. 500 mA
V a ra c to rfo rs p æ n d in g ..................... + 1 t il+ 2 0 V
Støjtal (30 MHz mellemfrekvens med støjtal 1,5
dB) ............................................................. < 12 dB
V ariation i udgangseffekt grundet variation i
temp. og varactorforspæ nding ........ 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 2
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Modtager.
Af m odtagerens diagram, fig. 3, ses, at det er en
do b b e lt superheterodyn-m odtager. M ellem fre
kvenssignalet fra Gunnplexerens diodeblander
fo rb ind es ved hjælp af et jt-led til et 30 MHz
fo rstæ rke rtrin bestående af en RCA 40673 dual
gate mosfet.
Denne forstæ rker efterfølges af et balanceret
b la nd ing strin S 042 P med intern 40,7 MHz kry
stalstyret lokal oscillator, således at anden mel
lem frekvens bliver 10,7 MHz.
M odtagerens selektivitet bestemmes af et 230
kHz båndpasfilter indskudt mellem andet blan
d in g strin og den integrerede kredsløbsblok
LM2111. Sidstnæ vnte indeholder en tre-trins
m ellem frekvensforstæ rker med begrænser og en
produktdetektor. - Derefter følger et aktivt lavpasfilter, som reducerer båndbredden af de de
tekterede signaler til 5 kHz, og en udgangsfor
stæ rker LM384.
M odtagerens printtegning er vist på fig. 4 og
kom ponentplaceringen på fig. 5.

FM-modulator og AFC-kredsløb.
Udfra specifikationerne ses, at G unn-oscillatorens frekvens kan flyttes ca. 60 MHz med varactorforspæ ndingen. Gunnplexeren kan derfor frekvensm oduleres ved at overlejre varactorforspæ ndingen med m odulationssignalerne.
Diagrammet, fig. 6, viser, at m odulator, AFCkredsløb og afstem ningsindikator er opbygget af
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operatorforstæ rkere, hvis ikke inverterende ind
gange er tils lu tte t en fælles referencespænding
på 5,1 V, svarende til jævnspændingsniveauet fra
m odtagerens produktdetektor.
Ved normal operation står omskifteren S2 i
m id te rstilling , og AFC-kredsløbet er ude af fu nk
tion. Operatorforstæ rkeren IC6 er da koblet som
spæ ndingsfølger med referencespændingen
som udgangsniveau. Den har derfor ingen ind
flydelse på sumforstæ rkeren IC1's udgangssig
nal, der er tilslu tte t Gunnplexerens varactordiode. Ved hjæ lp af afstem ningspotentiom eteret
RV1 kan varactorforspæ ndingen ændres fra 1,5
til 8,5 V, hvilket flytte r oscillatorens frekvens fra
10,315 GHz til 10,370 GHz.
Når G unn-oscillatoren moduleres, fås m odulationssignalet fra operatorforstæ rkeren IC3, hvis
indgangssignal, afhæ ngig af omskifteren S3’s
s tillin g , kom m er fra m ikrofonforstæ rkeren IC2
eller fra en 1500 Hz C W -oscillator. I sidstnævnte
tilfæ lde nøgles oscillatorsignalet ved hjælp af
transistoren Q1.
Indgangssignalet til AFC-kredsløbet og afstem ningsindikatoren fås fra modtagerens pro
duktdetektor. Det består af en jæ vnspæ ndingskom ponent overlejret med de detekterede LFsignaler. Er den m odtagne stations centerfre
kvens fo rsku dt ± 30 MHz i forhold til ens egen
centerfrekvens, er jæ vnspæ ndingskomponenten
5,1 V, medens en frekvensæ ndring på
A F = ± 75 kHz
bevirker at udgangsspæ ndingen ændres til
Vud = 5,1 ± 0,75 V
OZ JULI 1979

Fig. 4: 30 MHz m odtager, prin tteg ning.

Fig. 5: 30 MHz m odtager, kom ponentplacering.

En eventuel spæ ndingsforskel mellem det til
førte signal og referencespændingen forstærkes
nu 10 gange i IC4, inverteres i IC5 og anvendes
som indgangssignal til meterforstærkeren IC7.
Her forstæ rkes små signalam plituder ca. 40 gan
ge, og overstyring af IC7 undgås ved, at de fire
dio de r reducerer forstæ rkningen til ca. 10 gange
ved store signalam plituder, hvilket forøger me
trets væ rdi som afstem ningsindikator. Ved hjælp
af trim p oten tiom etre t RV2 kan metret justeres til
m id te rstillin g uden indgangssignal.
Som det frem går af specifikationerne, er
G unn-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.
A fhæ ngigt af om modpartens senderfrekvens
er 30 MHz over eller under ens egen, stilles om 
skifteren S2 i stillin g norm al AFC eller inverteret
AFC. Herved omdannes spæ ndingsfølgeren IC6
til en integrator, hvis udgangssignal via sum for
stæ rkeren IC1 fastlåser ens egen G unn-oscillator
til m odpartens. - Det frekvensinterval (max. ± 5
MHz), som AFC-kredsløbet skal dække, tilpasses
med RV4. Integratorens tidskonstant (ca. 15 ms)
bestemm er indsvingningstiden og fjerner LF330

signaler. Skulle en af G unn-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 p a rt må benytte AFC-kredsløb, da systemet
ellers er u stabilt!
M odulatorens printtegning er vist på fig. 7 og
kom ponentplaceringen på fig. 8.

Strømforsyning.
Som prim æ r strøm forsyning 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 spæ ndingsregulatorer. Den ene,
LM309K leverer + 10 V til modulatorkredsløbet,
medens den anden, LM317T leverer + 9 V til
G unn-oscillatoren.
Da G unn-dioden hverken tåler fo r høj eller for
lav forsyningsspæ nding, er + 9 V regulatorens
udgang beskyttet med en 10 Vzenerdiode, og der
er ind fø rt et relæ, som afbryder fo r diodestrømOZ JULI 1979
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j

STRØMFORSYNING

Fig. 10: S trø m forsyning, prin tteg ning.

Fig. H : S trø m forsyning, kom ponentplacering.

j

Fig-9. STRØMFORSYNING

men, hvis forsyningsspæ ndingen bliver mindre
end ca. 11,5 V.
Strøm forsyningens printtegning er vist på fig.
10 og kom ponentplaceringen på fig. 11.
Opbygning.
De tre enheder, modtager, m odulator og strøm 
forsyning, er opbygget på 130x80 mm p rintpla
der, som er fa stg jo rt i en monteringskasse med
målene: h = 105 mm, b = 320 mm og d = 200 mm.
Alle betjeningsknapper, indikatorlam per, jack
og meter er m onteret på forpladen, medens sik
ringsh o ld er og tilslutn ing sstik for Gunn-plexer
og strøm forsyning er m onteret på bagpladen.
Justering.
30 M Hz-m odtageren kan trimmes inden den
monteres, og det samme gæ lder strøm forsynin
gen. Derimod kniber det med at kalibrere sende
rens frekvensskala uden hjæ lp af frekvenstæller,
hvis man ønsker en nøjagtighed på ± 1 kHz. Er

man tilfred s med ± 1 MHz, kan en m arkeringsgenerator, som den G3WDG har beskrevet i
Radio C om m unication, May 1976, anbefales.
C W -oscillatorens am plitude justeres lettest
ved hjæ lp af en spectrum -analysator, men i prak
sis opnås et lige så godt resultat med markeringsgenerator og oscilloskop. Det samme er til
fæ ldet med fin ju ste rin g af AFC-kredsløbet, hvor
m arkeringsgeneratoren 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 overm odulation gør AFCkredsløbet ustabilt. Det er derfor nødvendigt at
fin ju ste re 30 MHz-modtageren, AFC-kredsløbet
og C W -oacillatorens am plitude omhyggeligt,
hvis optim ale resultater skal nås.

A lt i antenner
T r f ELECTRONIC
m
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Bogfinkevej 7, Kraghave
4800 Nyk. F„ (03) 83 91 70

AMIDON ringkernelageret fin d e r du hos:
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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 spæ nding der ligger over den, er den
d irekte årsag til, at der afsættes en effekt, og at
varme udvikles.
For at undgå ødelæggelse af halvlederkompon e n te re rd e t meget nødvendigt, at den udviklede
varme kan fjernes fra komponenten, således at
tem peraturstigningen A T, forskellen mellem
tem peraturen i »kold tilstand« og temperaturen i
»drift«, begrænses.
Den tem peratur der skal holdes nede er tempe
raturen i halvlederkrystallet - spærrelaget - jun ctiontem peraturen - kaldet Tj.
Den m aksimale junctiontem peratur - Tjmax - er
opgivet i de alm indelige data over den aktuelle
kom ponent. For silicium kom ponenter er Tjmax
ca. 200 °C, og fo r germanium ca. 80 °C.
Det skal dog straks og kraftigt understreges, at
disse tem peraturer under ingen om stæ ndighe
der er ønskvæ rdige som driftstem peraturer, da
kom ponenter der arbejder ved eller om kring
Tjmax står med det ene ben i »graven« på grund af
overhæ ngende fare fo r term isk break-down. Sæ nkning af transistorens arbejdstem peratur
(forbedret køling) betyder altså, at faren for ter
m isk break-dow n form indskes, samt at transisto
rens levetid forlæ nges. Det påstås ofte, at en
sæ nkning på 8-10 °C af drifttem peraturen bety
der en fo rd o b lin g af komponentens levetid.
Varmetransmission.
Varm etransport, flytning af varme fra et sted til et
andet, kan foregå på tre måder.
Varmeiedning.
Alle sto ffe r er i stand til at lede varme afhæ ngigt
af de enkelte stoffers specifikke varm elednings-

evne. - Den mængde varme der kan overføres er
endvidere afhæ ngig af temperaturforskel, areal
og læ ngde af det varmeledende materiale.
K onvektion.
A nbringes et varm t legeme i stillestående luft,
opvarm es denne, og den herved opståede vægt
fyld efo rd e lin g sætter luften i bevægelse, herved
strøm m er ny kold luft til, og en varm etransport er
i gang. - 1enkelte tilfæ lde er det nødvendigt med
en tvungen konvektion, d.v.s. en proces der forø 
ger luftcirku la tio ne n og dermed varm etranspor
ten (en blæser).
Varmestråling.
V arm etransport ved stråling er baseret på elek
trom agnetisk stråling (ligesom radiosignaler)
med bølgelæ ngder prim æ rt i den lave ende af det
infrarøde område. Infrarøde lysdioder, som i dag
bruges meget til opto-elektroniske koblinger,
har en bølgelæ ngde 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 varm eiedning, stråling og konvektion
overført til omgivelserne. De tre varm etransport
m uligheder vil ofte optræ de samtidigt, og den
køling man opnår, er et sammenspil mellem de
enkelte kølem uligheder. Modellen er forenklet,
da der ikke er taget hensyn til kølefladens varme
afgivelse.
Termisk modstand.
Tem peraturforskellen mellem transistortem pe
ratur - Junctiontem peratur (Tj) - og omgivelsestem peratur Tomg (Tamb), er direkte proportional
med den afsatte effekt - Ptot (Pmax), m ultiplice
ret med en konstant - den term iske modstand. -

l,5

Fig. 1. Transistoren er ikke tegnet med, den sidde r midtpå.
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U dtrykket kan skrives således:
Tj -h Tamb = Rth • p - eller
A T = Rth ■ p

H vorT j = krystaltem peraturen,
hvor Tamb = omgivelsestem peraturen,
hvor P = den afsatte effekt,
hvor A T = Tj h- Tamb.
Ud fra dette udtryk kan enheden fo r termisk
m odstand udtrykkes således:

Rm er den term iske modstand mellem transistor
hus og køleflade og Rh er kølefladens termiske
m odstand til omgivelserne.
U dtrykket fo r varmeafgivelse kan skrives såle
des:
Tj -s- Tamb = (Ri + Rm + Rh) ■ P
Tj -T- Tamb

P=

eller
Ri + Rm + Rh

Rth = — (grader C pr. watt).
P=
Den term iske modstand angiver hvor mange °C
junctiontem peraturen (Tj) vil stige i forhold til
om givelsestem peraturen (Tamb), når den afsatte
effekt forøges 1 watt. - jo lavere den termiske
m odstand er, jo mere varme vil der kunne bort
ledes.
Eksem pel:
Der skal bortledes en effekt på 10 W.
Tjmax opgives til 150 °C,
Tamb opgives til 50 °C.
Den term iske m odstand der netop kan bortlede
varm en fra de afsatte 10 W under de opgivne
tem peraturbetingelser bliver:
Tjmax -r Tamb

Rth = ----------------150 - 50

100

Hvor ZRth = summen af de termiske m odstan
de.
Den indre term iske modstand Tthj-mb findes
norm alt 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 hustem peratur (Pmax).
Eksem pel på beregning af indre termisk m od
stand:
Transistoren 2N526 har følgende data:
Tjmax = 85 °C, Ptot = 540 mW ved 25 °C

Rth = — --------= --------- = 10 °C/W

10

10

Riterm —

85 -i- 25

110°C/W

0,54
Når der anvendes en køleflade bliver den term i
ske m odstand en sammensat enhed som vist i fig
2.
Ri er den indre term iske modstand mellem kry
stal og transistorhus (i datablade kaldet Rthj-mb).

Fig. 2. _ Termisk m odstand, når der anvendes køleflade fo r at
sæ nke transistorens tem peratur.
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Denne værdi er typisk fo r en transistor i TO-5
hus. For effekttransistorer findes væ sentligt la
vere væ rdier 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
isolationsm ateriale, om der bruges term isk pasta
og af tilspæ ndingsm om entet.
I fig. 3 er vist nogle kurver for term isk m od
stand af forskellige isolationsmaterialer.
Anvendes glim m erskive som elektronisk isola
tionsm ateriale, vil den term iske modstand Rm
udgøre om kring 1,4 °C/W. Den termiske m od
stand mellem transistorhus og køleflade kan dog
reduceres væ sentligt ved at anvende termisk
kontaktm iddel sammen med glimmerskiven.
I fig. 4 ses nogle kurver der viser den termiske
m odstand. Kurverne viser effektiviteten af de fo r
skellige pastaer anvendt på glimmerskive.
335

3C /W

2,0
Polyester u . pasta

Term isk m odstand.

A lu m in iu m o x y d u . pasta
L a k . a lu m in iu m u . pasta
1 ,5
G lim m e r u . pasta
1,0
i B e ry lliu m o x y d u . pasta

0,5

0 ,0 2 5

0 ,0 5 0

0 ,0 7 5

0 ,1 0 0

0 ,1 2 5

Kgm

Tilspæ ndingsm om ent
Fig. 3.

Fig. 4. _ Den term iske m odstands afhæ ngighed a f tilspæ ndingsm om entet. Kurverne viser effektiviteten a f de forskellige
pa staer a n vendt på glim m erskiver.

Kølefladens term iske 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 m uligt,
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 varmeledningsevne, ca. 200 W/m°C.
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Af andre m aterialer der kunne tænkes anvendt
til køleemner kan nævnes:

Varmeledningsevne.
Kobber ................................................. 384 W/m°C
Messing .............................................. 116W /m°C
Z i n k ...................................................... 110 W/m°C
Jern ...................................................... 50 w /m C
OZ JULI 1979

Varmestråling.
Et sto rt bidrag til den samlede varmeafgivelse er
varm estråling. - Forsøg har vist, at et materiales
evne til at afgive varme ved stråling hovedsagelig
er bestemt af materialets overfladestruktur. Blanke m etaller afgiver næsten ingen strålevar
me, hvorim od oxyderede overflader er væsentlig
bedre. - Forsøg har endvidere vist, at et dæklag i
form af lak, helst mat lak, giver fortræ ffelige

strålingsegenskaber. Farven af den anvendte lak
sp ille r ingen nævneværdig rolle.
Køleflade.
I dag findes der et stort antal standardkøleflader
på markedet, det er vel m uligt at finde en egnet
type til sto rt set alle form ål.
I fig. 5 er vist et eksempel på en sådan standardkøleflade af typen KL-102/37.5/SW, bereg-

Fig. 5.
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F/g. 6. - K urveskalaerne viser sam menhæ ng mellem tem pera
tu rs tig n in g i kølepladen som fun ktion a f den afsatte effekt.
K urverne er m a rkeret m ed et tal, der an giver kantlæ ngder ved
det fo r oven viste pro fil.
OZ JULI 1979

337

net til at afgive varmen fra ca. 30 W afsat effekt.
I fig. 6 viser kurveskalaerne sammenhængen
mellem tem peraturstigning i kølefladen som
fu n ktio n af den afsatte effekt. Kurverne er marke
ret med et tal, der angiver kantlængden ved det i
fig. 5 viste p rofil. Ud af disse kurver kan man såle
des fastlæ gge den term iske modstand fo r den
enkelte køleflade, og ved forskellige effekter.
Kølefladens term iske modstand til om givelser
ne Rh bliver:

Pw
Eksem pel på beregning af term isk modstand
m ed udgangspunkt i kantlæ ngde 75:
Kantlæ ngde = 75 mm.
Afsat effekt = 30 W.
Kurven fo r 75 mm kantlængde viser, at en afsat
effekt på 30 W vil frem bringe en tem peraturstig
ning i kølefladen på 64 °C, hvorfor den termiske
m odstand fra kølefladen til omgivelserne bliver:
Rth (Rh) =

30

= 2.1 °C/W

De af kurverne udledte værdier skal dog tages
med forbehold, idet de term iske modstande er
såkaldte »idealværdier«, hvilket vil sige, at der er
de bedst tæ nkelige forhold fo r konvektion og
varm estråling. Disse forhold er næppe realistiske
når først kølefladen er monteret på eller i et
a p p a ra t.-M a n må altså regne med at værdien for
den term iske modstand til omgivelserne bliver
noget større, hvilket medfører, at kølefladens
tem peratur bliver noget højere end beregnet, og
dermed også krystaltem peraturen Tj.

Fig. 7. _ Sam m ensæ tning a f term isk m odstand, når transistor
h u set er ene om at afgive varme.
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Hvis transistorhuset er ene om at afgive var
men, og dette er jo tilfæ ldet fo r en række tran
sistorer, bliver den termiske modstand således:
Modstand Rm + Rh erstattes af Rc, som er den
term iske m odstand mellem transistorhus og om
givelserne. Se fig. 7. I fig. 2 skulle Rc egentlig
findes som parallelm odstand over Rm + Rh, men
som regel er Rc meget større end Rm + Rh, hvorfor
den ingen betydning har.
Der kan kontrolleres om den termiske m od
stand er lille nok. Værdien af Rc kan norm alt fin 
des i dataopgivelserne, men ellers kan den findes
således:
T.
. oc
I jmax — ¿o
Rthj-amb = Ri + Rc = --------------------

Ptot
Hvor Tjmax = maksimale junctiontem peratur,
hvor Ptot = maksimale afsatte effekt ved 25 °C
omgivelsestem peratur.
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 ju n ctio n 
tem peratur er 85 °C.
Ri

+

Rc

85 h- 25
= -------------- = 267 °C/W
0,225

Ri er tid lig ere fundet til 110 °C/W
Rc bliver da, Rc = 2 6 7 + 110 = 157°C/W.

Gode råd.
Til slut vil jeg o pstille en række »gode råd« i
forbindelse med køling.
1. Hvis du forøger effektafsæ tningen i en tran 
sistor vil varm eudviklingen stige.
2. En forø get drifttem peratur forkorter kom po
nentens levetid.
3. Brug altid term isk kontaktm iddel når du m on
terer en effektafsæ ttende komponent på en
køleflade.
4. Tildæ k aldrig en køleplade ved f.eks. at an
bringe apparatet i et reolsystem uden m ulig
hed fo r konvektion.
5. Pas altid på sollyset, apparatets mulighed for
varm eafgivelse reduceres katastrofalt, hvis
det står i solen.
6. Selv om du er i stand til at konstruere elek
tron iske kredsløb, der fungerer ud fra rent
elektriske krav, får du aldrig den fulde udnyt
telse af disse, hvis de term iske forhold ikke er i
orden.
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Voltmeter med »skalalup«
Af OZ3SV, Svend Voldsted, Nykær 61 2.tv., 2610 Rødovre.

-h ° —

---------1

10 V zener
1/2 W
(1N5240B)

—

I— I
1000 ohm
1A W

O -----------------------------------------------------------------

Ideen til nærværende kredsløb stammer fra en
artikel i QST (réf.). - Overskriften hentyder til, at
man på skalaen af et voltm eter kan få repræsen
teret et begræ nset spændingsområde, f.eks. om 
kring en nom inel værdi, i »forstørret« målestok.
Som eksempel er valgt området 10-15 V jæ vn
spæ nding, som svarer til, hvad man norm alt kan
komm e ud fo r i en bil med 12 V anlæg.
Først væ lger man et milliam perem eter med
rim elig følsom hed. Selv fandt jeg et 50 mA instru
m ent (Helweg Mikkelsen, årgang 1937). Ved at
fjerne en indvendig shunt fik instrum entet fuldt
udslag fo r ca. 3,7 mA.
Ideen er nu den, at man forbinder en zenerdiode i serie med instrum entet med en zenerspæ nding svarende til den laveste spænding,
man ønsker indikeret (her 10 V), og med en pola
ritet, som bevirker, at strømmen er nul, indtil
spæ ndingen overskrides. - Endvidere seriefor
bindes instrum entet med en modstand af en
sådan størrelse, at spæ ndingen svarende til fuldt
udslag, netop giver den strøm, som giver fuldt
udslag fo r m illiam perem etret (her 3,7 mA).
M odstandens værdi kan findes af form len:
OZ JULI 1979

500 ohm

O

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

Vmax -i- Vzener

R = --------------------linstr.

Med de tid lig ere nævnte værdier fås:
15 h- 10
R = ---------- = 1350 ohm.
0,0037
Af hensyn til finjustering bør modstanden (som
iø vrigt også om fatter modstanden i selve instru
mentet), opdeles i en fast del plus en variabel del
(trim pot), som vist på diagrammet.
Justeringen foregår ved, at man forbinder
klem m erne + og -e- på diagramm et til en spæn
ding på 15,0 V. Trimmeren justeres da til fu ldt
udslag på instrum entet. Spændingen kan pas
sende tages fra en variabel spæ ndingsforsyning
(eller fra batterier via et potentiom eter) og kon
trolleres ved hjæ lp af et andet, rim eligt nøjagtigt
instrum ent.
M inim um sudslaget ( 10 V) bestemmes af zenerdioden og skal autom atisk passe (inden fo r d io 
dens tolerance).
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I m it tilfæ lde har de oprindelige skalastreger
(0-50) kunnet anvendes med fu ld t tilstræ kkelig
nøjagtighed (inden fo r 1% af aflæst værdi ved
sam m enligning med et digitalvoltm eter). Det var
dog nødvendigt at påføre nye talvæ rdier (10-15).
Dette har jeg g jo rt 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 om drejningspunkt 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 akkum ulatorspæ ndingen, når jeg kører sta
tio n æ rt/m o b ilt med FT101E fra en VW 1600. Dels
må spæ ndingen ikke overstige 14,0 V på noget
tid spu nkt, dels skulle der gerne være lidt tilbage
til at starte på, når man går QRT.
I den refererede artikel er en tilsvarende o p stil
ling b ru g ttil at overvåge netspændingen (80-130
V), idet vekselspæ ndingen transform eres ned og
ensrettes før tilslutningen til voltm eterkredslø
bet. - Ved passende valg af zenerdiode og evt.
transform er er kredsløbet meget fleksibelt med
hensyn til om rådem uligheder.
Ref.: QST, Dec. 1978, p. 40. (N7JJ).

Kom m entar:
Det skal lige bemærkes, at instrumentstrømmen
ved fu ld t udslag bør svare til det punkt på zenerdiodens karakteristik, hvor knækket er overvun
det. Man skal nok regne med 2-3 mA som m ini
mum, men lavere zenerspæ nding giver blødere
knæk. En 5 V diode skal således have 10 mA for at
give konstant spæ nding, TR.

HELP CLEAN LP OUR BAIMDS!!

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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Pinsestæ vnet i Møgeltønder en succes.
Ca. 150-200 radioam atører mødte til pinsestæ vnet i M øgeltøn
der, vejre t var helt i to p o g ligeså havde sam tlige am atører taget
det gode hum ør med. Der blev på stæ vnet afh oldt forskellige
arrang em e nter og vinderne af de forskellige jagter blev:
Postkasseløbet:
1. plads: OZ9ZV
2. plads: OZ1EOY
3. plads: OZ1BIG

H F-ræ veløb:
1. plads OZ1DPA/OZ1 BIS
2 . plads OZ8CY/OZ9TM
3. plads OZ2ZJ/OZ1ATG

2 m e ter ræ veløb:
1. plads: OZ9ZV
2. plads: OZ1BQD
3. plads: OZ1BIG
Der find es stadig kon dister blandt radioam atørerne 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 d e ltog OZ1YV på cykel, så sig ikke at radioam atører ikke
får kondi.
B old sp il med børnene var ligeledes en konditræ ning fo r de
am atører som kun v ikle r tra foer samt snakker sig til kondi - der
skete flere store jordskæ lv (specielt OZ3SB og O Z 9ZV )- børne
ne løb af med sejren hver gang, der har vi noget at lære, flere
som havde deltaget i disse lege. mærkede tydeligt hvordan
m u sklerne 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 sniglø bet af et par radioam atø
rer (ingen navne). Bl. a. blev stæ vnets største »ORIGINAL« ud
va lg t - OZ4ER vandt stort med 33 stemmer.
De fo rs k e llig e præ m ier til jagterne og forskellige lotterier
blev u d tru k k e t samme aften. Den eneste præmie, som ikke blev
hentet, var g u l lodse dde l nr. U-64, gevinsten er en antenneom 
skifter.
P ræ m ierne til de forske llig e ting var givet af: Norad, W erner
Radio, OP E lectronic, HF Electronic, Harboe E lectronic samt af
vore pige r som havde s trik k e to g hæ klet forskellige ting.
Forhå bentlig på gensyn til pinsestæ vnet 1980 i Møgeltønder.
OZ1AKI, OZ1ALI, OZ1DHQ, OZ1DRP, OZ4ER, OZ1RP, OZ9QQ
Radioam atører idømt bøder ved Højesteret.
To radioam atørers brug af sendere, der var kraftigere end t il
ladt har ved H øjesteret fø rt til bødestraffe på 300 og 600 kr.
H øjesteret fandt, at de ved uagtsom hed havde overtrådt loven
om ra d iokom m un ika tion. Ved Vestre Landsret v a rd e blevet fr i
fun det.
Det var Post- & Telegrafvæ senets initiativ, at sagen blev in d 
bragt fo r Højesteret gennem en 3. instans-bevilling fra Justits
m iniste riet. Der var tale om en 35-årig radioam atør fra Skan
de rb o rg og en 50-årig mand fra Struer med samme hobby.
Begge havde b ru g t anlæ g, der kunne sende kraftigere, end t il
ladt. Hver fo r sig forklared e 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 o d direkte fået sæ lgerens fors ik rin g om, at det so lg 
te apparat var lovligt.
Ved de lokale dom stole blev de to radio-enthusiaster idømt
hver en bøde på 600 kr. Ved Vestre Landsret blev de derim od
frifu n d e t. Her fandt man det ikke bevist, at de havde været klar
over ulovlighederne. Post- & Telegrafvæ senet 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
ua gtsom t e lle r ikke.
Fem højesteretsdom m ere var enige om, at der var handlet
uagtsom t, og at denne uagtsom hed var strafbar. Manden fra
S true r fik herefter stadfæ stet den lokale rets bøde på 600 kr..
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NYT&NOTERi
mens radioam atøren fra Skanderborg på grund af personlige
fo rh o ld fik bøden nedsat til 300 kr. Desuden fik begge deres
a p para tur konfiskeret.
Hvis man i denne pressemeddelelse fra Ritzau's bureau læ
ser W alkie-T alkie-brugere i stedet fo r radioam atør er det hele i
overensstem m else med sandheden.
Nye afdelinger?
OZ1AGO og OZ1BFT inviterer til stiftende generalforsam ling i
EDR B ørkop afdeling mandag den 3. september kl. 19,30 på
S tationsvej 69 E, 7080 Børkop
og
OZ1DAF, Ivan Jensen, Svalevej 14, 5580 Nr. Åby, tlf.
(09) 42 23 21 vil gerne stifte en afdeling fo r M iddelfart og om 
egn.
Kom så ikke og sige, at der ikke er gang i sagerne i EDR.
OZ6PN.

Silent Key
OZ5JY
Ju liu s er ikke mere.
Det er helt m æ rkeligt at tæ nke sig, at man ikke oftere skal
høre hans karakteristiske tonefald, hans hum ørfyldte bemæ rk
ninger.
Jeg ved såm æ nd ikke rigtig , hvor stor Julius' bekendtskabs
kreds var. Han var jo ikke m eget talende: men kom man først på
næ rm ere hold, fa n d t man i ham et hjertevarm t og lunt menne
ske, der fø rst og frem m est var meget fo r sine nærmeste - mor
Else, sønnen og datteren og børnebørnene. Han ho ld t af dem
og glæ dede sig sammen med dem. og glæ den var gensidig.
S jæ ldent ser man sm ukkere tam iliesam m enhold. M indre blev
det n a tu rlig vis ikke af, at svigersønnen blev licenseret radio
am atør.
Men også vi andie, der stod lid t fjernere, men havde en ven i
Ju liu s, fø lte hans åbne, venlige og hjæ lpsom me indstilling.
Nu skal vi ikke mere lytte til hans m untre beretninger om
hans o m skifte lig e tilvæ relse, der vist ikke altid havde form et sig
he lt så m orsom , som han skildrede den.
Men vi vil savne ham, og vi ved, at savnet sæ rlig samler sig
om hans efterladte.
M it bekendtskab med Julius var såmænd ikke så mange år
gam m elt; men jeg vil - som alle hans øvrige venner og kamme
rater - ære hans minde.
OZ9SH
EDR Odense a fd eling har igen mistet et af sine gode medlem
mer.
OZ5JY, Julius, g ik lørdag den 2. ju n i 1979 QRT fo r sidste
gang.
J u liu s var kendt og a fh o ld t af u tro lig t mange amatører, og
som æ gte Læ sø-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
m anglede en fuldbefaren gast i sit skib, ja så var Julius selv
skreven og kæ rkom m en gast.
Det er altid tris t at miste en god am atør-kam merat, men hel
d igvis har vi så mange gode m inder om Julius.
J u liu s var »sømand« og radioam atør og helt i overensstem
melse med sine ønsker g ik han også QRT på havet som gast
hos en god am atørven.
Vore tan ker og medfølelse går til fam ilien og især til XYL
Else, og vi håber og ønsker, at hun må stå den svære tid, der
kom m er, go dt igennem .
Æ ret være hans minde.
Odense afdeling, OZ7IV, Helge.
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All Asia CW 1978
Call
OZ1LO
OZ4HW
OZ1XO
OZ1BCI
OZ6SF
OZ5VT
OZ6XR
OZ7BW
OZ8 E
C hecklog: OZ3Q.

Klasse
14
14
14
14
14
21
M
M
M

QSO
507
40
23
12
5
135
308
206
21

Mult.
51
22
11
10
5
42
88
44
7

Points
25.857
880
253
120
25
5.670
27.104
9.064
147

QRP-somm ertest
AGCW -DL inviterer til denne test, der afholdes 21. ju li 15 GMT
til 22. ju li 15 GMT i følgende klasser:
Klasse A: U nder 3,5 w atts input, single opr.
Klasse B: U nder 10 w atts input, single opr.
Klasse C: U nder 10 w atts input, m ulti opr.
Klasse D: Q R O -s ta tio n e ro v e r1 0 w a tts in p u t(m å k u n kontakte
QRP-stationer).
Klasse E: SW L’s.
B ånd: 80 -10 m. M ode: CW. Klasse C -stationer må deltage alle
24 tim er, alle andre klasser skal holde m indst 9 tim ers pause.
O pka ld: CQ QRP-test.
Der udveksles RST + QSO-nr. og input, f. eks. 579001/5 for
Q R P -station (tilsæ t X, hvis TX er xtalstyret). QRO-stationer, f.
eks. 339002/QRO.
D eltagelse på flere bånd skal være i samme klasse. Deltagel
se kan være xtalstyret e ller VFO, men ikke begge dele. Xtalstyrede s ta tio n e r må højst anvende 3 xtals pr. bånd. Hver station
må kontaktes 1 gang pr. bånd.
P oints: QSO med eget land 1 point, QSO med andet land i
sam me ko n tin e n t 2 points og QSO med andre kontinenter 3
points.
M u ltip lie rs : For hvert land 1 m u ltip lie r og fo r hver QSO med
a n dre k o n tin e n te r 1 m u ltip lie r (der anvendes DXCC-listen, men
kaldeom råder i fø lgende lande: JA, PY, VE, VK, W og ZS tæ ller
sæ rskilt, f. eks. JA1, JA2 o.s.v.).
E nkeltbånds resultat: P oints gange m ultipliers. Samlet re
su lta t: Sum m en af enkeltbånds resultaterne. For xtalstyrede
sta tio n e r fo rd o b le s slutsum m en.
D ip lo m e r til de 3 første stationer i hver klasse og på hvert
bånd. Separate logblade fo r hvert bånd og sam m entæ llingsblad 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 fo r tilsendelse af resultatliste.

Columbia WW DX Contest 1978
M u ltib a n d :
M u ltib and :
OZ6ZZ
OZ1BII
C hecklog: OZ3Q

23.765
2.323

V K /Z L /O cea n ia 1978
CW:
OZ7BW
1.650
OZ1DTF
520
OZ1LO
504
OZ1BII
494
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Singleband:
OZ8E
OZ1CCB
OZ6KS

MARTS SEANET WW DX contest
Malaysian A m ateur Radio Transm itters 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.
B ånd: A lle bånd 80-10 m.
Klasser: S ingle op erator singleband og m ultiband. M ulti
o p e ra to r m ultiband.
C ontestcall: CW: CQ SEA. - Phone: CQ SEATEST.
K ode grup per: RS(T) + nr. fra 001. Separate serier fo r hvert
bånd.
P oints: 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 p o in ts på 20 -10 m.
M u ltip lie rs : Hvert land som ovenfor giver en m u ltip lie r på 3
points.
S am let score: Summ en af QSO-points m ultipliceres med
sum m en af m u ltip lie rs enten på alle bånd eller enkelt bånd
afhæ ngig af deltagerklasse.
Logs: Logblade og sam m entæ llingsblad sendes til: 9M2FK,
Eshee, P. O. Box 725, Penang, Malaysia, Asia, og skal være
frem m e senest den 31. okto ber 1979. Vedlæg 1 IRC fo r tilse n 
delse af resultatliste.

YO DX contest 1979.
A fhold es lørdag den 4. august 18 GMT til søndag den 5. august
18 GMT.
E uropæ iske statio ner må kontakte YO -stationer og stationer
u d e n fo r Europa på alle bånd 80-10 m.
Testen afholdes på CW og phone sam tidig, men hver station
må kun kontaktes een gang på hvert bånd enten CW eller
phone.
Klasser: S ingleo perator singleband eller m ultiband samt
m u ltio p e ra to r.
K ode grup per: RS(T) + serienr. fra 001. YO -stationer sender i
tils lu tn in g også deres amt indikeret med 2 bogstaver, f.eks.
569001/SJ.
P oints: 2 po in ts fo r DX-QSO's og 6 points fo r YO-QSO s.
M u ltip lie rs : Hvert DXCC-land udenfor Europa og YO-amter
på hvert bånd.
S am let score: Summ en af QSO-points gange summen af
m u ltip lie rs enten på enkelt bånd eller alle bånd afhæ ngig af
hvilken klasse, man deltager i.
Logs: Logblade og sam m entæ llingsblad sendes til: Romanian A m ateur Radio Federation, P. O. Box 1395, R-76100
Bucaresti 5, Romania, med 1. septem ber 1979 som sidste poststem plingsdato.

3.150
1.950
84

Phone:
OZ5KF
21.774
OZ5EV
8.085
OZ2BM
240
OZ1ZE
60
OX3BX
1364
C hecklog: OZ8XW

» T H 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 væ ret 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 r e n t F le n s b o rg , 4100 Ringsted, postgiro 5 40 59 39
Ved g iro beta ling forud sender vi p o rtofrit!
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WAEDC 1979.
DARC indbyder alle am atører til at deltage i den årlige euro
pæ iske DX-test.
C ontestpe riode r: CW: 11. august 00 GMT til 12. august 24
GMT. - Phone: 9. septem ber 00 GMT til 10. september 24 GMT.
- Der er 2 klasser: S lngleoperator og m u ltio perator single TX.
Pauser: S ingleo perator stationer må kun deltage 36 af de 48
tim e r. De 12 tim e rs pause må tages i en, men højst 3 perioder.
Der kan kun køres QSO’er mellem stationer i Europa og
s ta tio n e r udenfor. - Sæ dvanlige RST + nr. fra 001 anvendes.
Hver QSO tæ ller 1 point. Hver station må kun kontaktes 1 gang
pr. bånd. Hver bekræ ftet QTC tæ ller 1 po in t (se under QTCtrafik).
M u ltip lie rs : For europæ ere regnes hvert land som en m ultip lie r på hvert bånd efter DXCC-landslisten. Desuden regnes
hvert kaldeom råde i fø lgende lande som en m u ltip lier: JA, PY,
VE, VO, VK, W /K, ZL, ZS, UA9, UAØ (d.v.s.JAl, JA2, JA3 etc.).
A n tallet af m u ltip lie rs på 80 m må ganges med 4. På 40 m
ganges med 3. På 20 -1 5 -1 0 m ganges med 2. - Den samlede
score er sum m en af Q SO -points + Q TC-points gange samlet
m u ltip lie rs på alle bånd.
Q T C -trafik: T illæ gspo in ts kan fås ved at gore brug af QTCtra fik. En QTC er en ra pport på en QSO, der har fundet sted
tid lig e re i testen og senere sendes tilbage til en europæ isk
statio n. En QTC kan kun sendes fra en ikke-europæ er til en
europæ er. Den generelle idé er, at efter en ikke-europæ er har
kørt et antal QSO'er, kan en liste med disse stationer sendes
tilb a g e til en europæ er under QSO med denne. Der gives 1
tillæ g s p o 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 m odtog QSO-nr. 134
fra ham,
b) En QSO kan kun rapporteres 1 gang og ikke tilbage til den
station, man havde den o rig inale QSO med.
c) Man kan kun m odtage m axim alt 10QTC ’s fra hver station
uanset bånd. Man kan kontakte en station flere gange fo r at
kom plette re kvotaen på 10 QTC's, men kun første gang må man
udveksle QSO-nr.
d) Man kan fore de m odtagne QTC's efter QSO'en i loggen
elle r på separate logblade, blo t man indikerer fra hvilken
statio n, de er m odtaget. 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 in d e h o ld e r 7 QTC’s.
Der er d ip lo m e r til vinderne i hver klasse i hvert land og til
s ta tio n e r med m indst halvt så mange points som vinderen i
Europa.
Logs skal sendes til W AEDC-Committee, Postbox 1328, D-89
K aufbeuren, Vesttyskland. Seneste poststem plingsdato for
CW: 15. septem ber. Phone: 15. oktober 1979.
Hold fø lgende frekvensom råder 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, 28.70029.700.
Contestkalender:
J u li:
14.-15.: IARU R adiosport CW og Phone.
14.-15.: C olum bia DX test CW og Phone.
21.-22.: QR P-som m ertest CW.
21.-22.: SEANETCW .
28.-29.: Venezuela CW.
A ugu st:
4.-5. YO DX CW og Phone.
11.-12.: WAEDC CW.
18.-19.: SEANET Phone.
25.-26.: All Asia CW.
S eptem ber:
1.-2.: L Z C W og Phone.
8.-9.: WAEDC Phone.
15.-16.: SAC C W .
22.-23.: SAC Phone.
OZ1LO.
Aktivitetstesten 1979.
G ru nde t sm øleri hos postvæ senet skal nedenstående tilføjes
sidste måneds resultater:
Lytteram atø rer:
OZ-DR 844
285 points
G ru nde t frem rykket deadline til OZ, vil resultaterne fo r juni må
ned kom m e i næste OZ, sammen med resultaterne fra ju li. Som
sæ dvanlig vil detaljerede resultater kunne fås mod indsendelse
af sva rp o rto 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 iplo m gennem EDR er gebyret sat op
til 8 kr., g runde t de stigende priser til porto (gerne i frim æ rker).
Jeg har fået brev fra Leo Haijsman, W4KA (WAZ manager),
hvori han oplyser, at alle d iplo m er der udgives af C.Q. Magazine s tig e r fra 1. ju n 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 billig s t. OZ-CCA
Den bedste og h u rtigste måde ved ansøgning af dette diplom ,
er at sende ansøgningen direkte til mig, i stedet fo r at sende det
til P. O. B ox 79, København. Jeg vil lige erindre om, at du kan
bruge d ine 2 m eter 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 m odtaget Q S L-kort til
k o n tro l ved ansøgning af diplom er, hvori der var flere SWLkort, skal jeg oplyse, at disse QSL fra SW L-am atører ikke kan
bruges, undtaget er hvis det står i reglerne til dette diplom , du
vil søge om.
OZ JULI 1979

IMD (International Mobil-diplom)
Nu da ferietiden er inde, synes jeg vi skal have et diplom , der
om h a n d le r m obile stationer.
D ette dip lo m er in d stifte t af D A R C -distrikt N ordrhein, hertil
tæ lle r kun Q S L-ko rt fra M o b il/m a rin e og M o bil/aerom o bil sta
tion er.
A lle bånd på HF og VHF og alle m odulationsarter kan benyt
tes. D iplom et kan søges af licenserede og SWL-amatører. Der
skal 100 Q S L-ko rt til med /M eller /M M eller /AM , og det skal
væ re a ngivet på Q S L-kortet. Prisen er 4 DM eller 10 IRC. D iplo
m et 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 d iplo m udgivet af den internationale ko
m ite af radioam atører fo r UNICEF (INCORA-UNICEF) kan o p 
nås un der den inte rnatio nale ekspedition S.U.A. 79, der vil fin 
de sted til T u nis med deltagelse af am atører fra forskellige
lande.
S.U.A. 79 er en af m anifestationerne realiseret af INCORAUNICEF til fordel fo r de 900 m illio n e r børn, der hjæ lpes af U.N.-
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Fonden. K om iteens a ktivite 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, fo rd i ved at hjæ lpe UNICEF, hjæ lper vi 900 m il
lio n e r børn, der hjæ lpes af U.N.-Fonden. Ved at hjæ lpe UNICEF
bevæ ger vi os på vej mod fred og broderskab mellem alle jo r
dens fo lk . Ved at hjæ lpe UNICEF opdager vi også nye vigtige
sociale grunde til at være radioam atører.
B eting elser fo r S.U.A. 79 diplo m :
1) P eriode: 1.-20. septem ber 1979.
2) Det specielle UNICEF diplo m gives til de am atører og SWLam atører der o p når en total af 3 points ved at kontakte eller a f
lytte de fø lgende o ffic ie lle stationer:
3) O ffic ie lle stationer:
3V8O NU fra Tunis tæ ller 2 points.
IR0 ONU fra Tivo li tæ ller 1 point.
DF0 ONU fra N ürnberg tæ ller 1 point.
DF0 IYC fra S oltau tæ ller 1 point.
OZ1O NU 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 fo rs k e llig e stationer, e ller på den samme dag og med
den sam me station, men på forskellige frekvenser og sendetyper.
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) K opi af loggen underskrevet af operatøren og QSL-kortet
fo r en af kontakterne samt 4 dollars eller tilsvarende beløb i IRC
elle r anden om vekselig valuta sendes til følgende adresse:
INCORA-UNICEF, INTERNATIONAL AFFAIRS, c /o Sergio Fran
chi, IOFNS, Via G. Gesm undo 35, 00012 Villanova di Guidonia
(Roma), Italien.
6) Det specielle UNICEF diplom 1979 (SUA 79) tæ ller 4 points
til det perm anente UNICEF diplo m (PUA).
7) Den perm anente arbejdsgruppe fo r 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 velkom ne til at
kalde ind.

Perm anent UNICEF Award (P.U.A.)
Det perm anente UNICEF diplom udgives af den Internationale
K om ite af Radioam atører fo r UNICEF (INCORA-UNICEF) for
m ellem radioam atorer at udbrede kendskabet til og målene
med de Forenede N ationers Fond, og fo r at understrege en an
den sto r kvalificerende m ulighed fo r radioam atører på det so
ciale felt. På et passende grundlag vil P.U.A. også kvalificere
s ta tio n e r hele verden over fo r at danne Det Internationale Ra
dio N ødsituations Net (The International Radio Emergency
Net): IRENE, som skal bruges til at koordinere enhver m ulig
hjæ lp til UNICEF n ø dsituations aktivitet, og til enhver anden in 
te rnatio nal nø dsitua tion i henhold til de relevante P&T bestem
melser.
B eting elser fo r opnåelse a f P.U.A.:
1) T id sp u n kt: S tarter fra 1. maj 1979.
2) Frekvenser: A lle am atørbånd.
3) Sendetyper: Alle.
4) P ointb ereg ning : Forbindelser med enhver station, der
op ererer med klub-call-tiIfø jelsen ONU eller UN og når statio
nen bekræ fter, at den giver po in t til P.U.A. (d.v.s. OZ1ONU,
DF0 ONU, IR0 ONU . . .) giver 1 point.
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S tation er o ffic ie lt arbejdende ved UNICEF-arrangementer o f
test brugende klu b-call-tilfø je lsen ONU eller UN, når dette er
tild e lt. E ller et hvert andet call, hvis det bekræftes, at det er et
U N IC E F -arran gem ent. . . giver 2 points.
S tation er o ffic ie lt arbejdende under U NICEF-ekspeditioner o f
test brugende klub -ca ll-tilfø je lse n ONU eller UN, når dette er
tild e lt giver 3 points.
Et hvert s pe cie lt diplo m udstedt i anledning af UNICEF-ekspe
d itio n e r (d.v.s. STA 78, SUA 79 o.s.v.) giver 4 points.
Dette ud elukker gyldigheden af alle kontakter foretaget under
eksp e d itio n e r med alle stationer opererende det specielle d i
plom . D erfor kan po in ts b rugt til opnåelse af et specielt diplom
ikke tæ lle til P.U.A.
Kun 1 spe cie lt diplo m kan tæ lle til P.U.A.
Forbind elserne skal være på forskellige datoer.
5) Nødvendige points: P.U.A. udstedes til am atører eller
SW L's når m ind st 10 po in ts med gyldige s ta tio n e re r opnået.
6) Prisen fo r P.U.A. er 10 dollars eller tilsvarende beløb i IRC
elle r anden om vekselig valuta.
Det bem æ rkes at halvdelen af beløbet går til IRENE (Interna
tio n a l Radio Emergency Net).
7) A nsø g ning om P.U.A. sendes til: INCORA-UNICEF, P.U.A.
Award Manager, Via Raffaele Paolucci 27/13, 00152 Roma,
Italy.
Samm en med kopi af loggen underskrevet af operatøren og
m in d st 1 Q S L-kort relevant til en af de opnåede kontakter.
D ersom et specielt diplo m skal medregnes må kopi af dette
medsendes.
A lle radioam atører, der har nået 30 points i overensstemmelse
med ovennæ vnte betingelser, kan hvis der søges derom, blive
kvalificerede medlem m er af International Radio Emergency
Net (IRENE).
Det relevante c e rtifika t vil blive sendt tillig e med instruktione r
der skal anvendes.
A nsø gningen skal sendes til: INCORA-UNICEF, International
A ffairs, c /o S ergio Franchi, IØFNS, Via G. Gesm undo 35, 00012
V illa nova di G uidonia, (Roma), Italy. Sammen med kopi af lo g 
gen underskrevet af operatøren og Q S L-kort relevant til den
kon takt, der er foretaget under de dårligste forhold.
Før c e rtifik a te t udstedes vil vedkom m ende radioam atør blive
anm odet om at udfylde en blanket med beskrivelse af deres sta
tio n og deres sæ dvanlige tid til rådighed fo r eventuel arbejde
med stationen.
Der skal intet betales fo r at blive kvalificeret station i IRENE.

»VIII m editerranean games« Award Rules.
I a n le dnin g af den VIII m editerranean opstart i split fra 15. til 29.
septem ber 1979 er radio Club »MARJAN« og »ANTE JONIC«
s p o n so r fo r et diplo m . D iplom et kan erhverves af alle licenserede am atører og SWL ved kontakt med 9 af de efterfølgende prefix:
CN, EA, EA6 , EA9 (Ceuta & M elil la), F, FC, I, ISØ, OD, TA, SU, SV,
SV Crete, SV Dodocanese, YK, YU, 3A, 3V8, 7X, 9H.
Ibla ndt de 9 kontakter der kræves, skal der være en kontakt fra
S plit, og her er de prefixer der er at væ lge imellem:
YT9MI, YU9CBR, YU9CDL, YU9DX, YU9FH, YU9FW, YU9BRE,
YU9RCZ, YU9RDB, YU9RJG, YU9RJT, YU9RKY, YU9RMG,
YU9RTW, YU9RXK, YZ9MG.
På V H Fskal man kun have 2 kontakter, og her må bruges (satellite, MS, EME, Es, A urora, tro p o etc.) kontakter.
Der er ingen bånd eller m odulationsarts-begræ nsninger, alle
ko n ta kte r m ellem 15. ju n i og 30. septem ber 1979 er gyldige til
d iplo m et.
Prisen er 4 IRC eller 1 US-dollar.
Der skal så vid t m u lig t ikke sendes Q S L-kort ved ansøgning af
d ip lo m e t, men søges som GCR-I iste eller gennem EDR. Hvis d i
plom et søges direkte er adressen følgende: Radio club »MARJAN«, 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 da glig på 14227 fra 1100 UTC.
DF6S L /K C 6 , East C aroline, er QRV onsdage 12-15 UTC og
torsdag e 06 -08 UTC, 14220 SSB,
T2AAA, Tuvalu, aktiv daglig mellem 14240 og 14270 SSB fra 10
til 13 UTC.
VK9NI, N o rfo lk Isl., er daglig på 28585 fra 09 til 11 UTC.
ZK2VE, Niue, er QRV på 14225 fra 04 UTC.
ZS2MI, M arion Isl., er rapporteret på 141980820 UTC. Ny opr. er
ZS6 BEE.
3D6BW, Swaziland, d e rertid ligere Z S 6B Q I/3 D 6 , er QRV daglig
på 28660 fra 1430 UTC.
3V8BZ, Tunis, er aktiv om kring 21380 mandage og fredage fra
1800 UTC.
5R8AN, Malagasy, er QRV mandage og torsdage fra 1900 UTC
o m krin g 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 til at blive om kring 14280, 21440
og 28510.
JD 1, M inam i Torishima, herfra er JA8AQN/JD1 og JA7JT/JD1
QRV in d til 1. august. A ktivitet på alle bånd, SSB og CW.
PJ7, S in t Maarten, med K4BKK/PJ7 og K4HEM/PJ7 fra 13. til
16. ju li. A ktivitet alle bånd CW og SSB.
VE, S able Isl., en gruppe V E-stationer planlæ gger en tu r dertil i
ju li e lle r august.
ZK2, N iue, ZL1BCG ventes at blive QRV i perioden 11. til 21. juli.
A ktivite t på 10, 15 og 20 m.
6 0 1 , Som alia, LU2DZ, der er på den argentinske ambassade i
S om alia, håber at k om m ei luften med et 601 call inden længe.
Nye prefixer
EE, nyt sp e cia l-p re fix fo r EA, EA8 .
J7, D om inica, J7A -J7Zer taget i brug. Var tidlige re VP2D.
Sjældne lande
(M ost w anted countries).
Spørgsm ålet: »Er dette et sjæ ldent land?« dukker jæ vnligt op
på D X -inform ationskanalen 145,400 MHz.
Så v id t jeg ved, har der ikke tidlige re været en p rio riteret liste
over sjæ ldne lande i OZ, medens sådanne lister regelmæ ssigt
ses i an dre radioam atørpublikationer.
F orm ålet med disse lister er oftest at gøre opmæ rksom på,
hvilke lande der er velegnede til »DX-peditioner«, hvad efter
fø lgende liste na tu rlig vis også kan bruges til (OZ8AE og
OZ7DX), men den er isæ r tæ nkt som et generelt svar på spørgs
m ålet i indle dning en med tilføjelsen: » - fo r en OZ-station«.
Listen er nem lig opbygget på basis af svar fra 31 danske DXjæ gere, om hvilke lande de m angler at »worke« til DXCC. En
kom plet liste over m anglende lande fra disse stationer om fatter
ca. 160 lande. For at begræ nse listen er her kun medtaget lande
som m angles af m ind st 10. Til sam m enligning kan anføres, at
27 m angler BY, Kina og 26 XZ, Burma.
H ovedparten af de 31 er organiseret i »Danish DX-Group«,
hvis sekretæ r er EDR’s contest manager OZ1 LO. Gruppen har
som tid lig e re m eddelt i OZ fast møde fo r D V -inform ationer hver
uge på 3,68 MHz, i som m erhalvåret fredag kl. 20,00 GMT og i
vinte rhalvå ret lørdag kl. 14,00 GMT.
Med hensyn til de anvendte prefixer i listen er det tilstræ bt at
anføre de m est aktuel le, evt. efterfu lg t af et tidlige re brugt. Nav
nene er af praktiske grunde taget direkte fra ARRL’s seneste
liste over DXCC lande.
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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 næ sten døgnet rundt DX-jægere, som vil være interesse
rede i in fo rm a tio n e r eller behjæ lpelige med at besvare spørgs
mål om DX.
OZ5EV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

BY
XZ
VKØ
VS9K
CEØZ
CEØX
VU7
JD. J
XF4
ZA
ZK1
3CØ
TL
3X
FR
TZ
VR1
KH5, KP
ZM7
HKØ
70
4U
HKØ
FR
VP8 , LU
XU
9U
3Y
KH9, KW
A5
FB8W
ZL
VK9
VK9
ZL
VP8 , LU
TN
KH5, KP
KP3, HK
8Z4
60
KC6
BV
FO
T2, VR8
K H 1.K B
ZS2
XV
3B6, 7
FH

China
Burm a
Heard Island
Kamaran Island
Juan Fernandez
San Felix
Laccadive Island
O kino Tori-shim a
Revilla Gigedo
A lbania
No. C ook Island
A nnobon
Central A frican Emp.
Rep. af Guinea
G lorioso Island
Mali
B rit. Phoenix Island
Palmyra, Jarvis Island
Tokelaus
Bajo Nuevo
So. Yemen
Hq., United Nations
M alpelo Island
Juan de Nova, Europa
So. S andwich Island
Khmer Rep.
Burundi
Bouvet
Wake Island
Bhutan
Crozet
Chatham Island
M ellis Reef
W illis Island
Kermadec Island
So. Georgia Island
C ongo
Kingman Reef
Serrana Bank & R oncador Cay
Saudi A rabia/Iraq Neutral zone
Somali
We. C aroline Island
Taiwan
C lipperton Island
Tuvalu
Baker, H ow land & Am erican P hoenix Isl
Prince Edvard & M arion Island
Vietnam
Agalega & St, Brandon
Mayotte

QSL-information
A2COW via VK7CH
DA1W A/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 W 7PH0
K4QX/5NØ via W4FRU
TH8JM via W5RU
TR8 RG via DA1CZ
U0 CR via UW3FH
U0 KK via UW3FH
W A 2T T I/0X via WA2TTI
W A6EW I/TI9 via W6WX
XT2AU via Box 385, O uagadougou, 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

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

Jeg sætter stor pris på dit hus!

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

B y rlu n d
(02)

Det var alt fo r denne ga ng, rapporter m. v. modtages fortsat me
get gerne. Tak til OZ1DDJ, OZ1LO og OZ5EV.
OZ7RQ.

TEN-TEC transceivere:
509
540
544
545
546
570
574

Argonaut 5 W, SSB/CW , 3,5-30 MHz ............. ..3580,Triton IV 200 W, SSB/CW , 3,5— 30 M H z ............6500,Triton IV Digital 200 W, SSB/CW , 3,5-30 MHz 8100,Omni Analog 200 W, SSB/CW , 1,8-30 MHz .. 8400,Omni Digital 200 W, SSB/CW , 1,8-30 MHz . . . 9950,Century 21 70 W, CW, 3,5-29 MHz ................. .3260,Century 21 Digital 70 W, CW, 3,5-29 MHz . . . 4260,-

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)

NYHED
Professionel digital power supply PS 3001

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

94 1213

655,790,-

TEN-TEC Accessories:
206
208
215
248
249

Crystal Calibrator fo r A rgonaut .........................
CW -filter fo r A rgo naut .......................................
Mikrofon fo r A rg o n a u t/T rito n /O m n i .................
Noice Blanker fo r Omni model 545, 546 ........
Noice Blanker fo r T riton model 540, 544 . . .

290,360,385,575,340,-

TVI-forebyggende midler:
Højpasfilter (anbringes på TV el. F M -ra d io )............. 108,Lavpasfilter (150 W) ...................................................
95,LMK spærreled (in d til dato det mest effektive
m iddel mod TVI) anbringes på TV'et .......................
42,Netfilter 4-dobb. pi-led m. jordklem m e, 10 A ........ 185,N etfilter ferritstan g med netstik ...............................
48,H øjttalerfilter ferritstan g med HT-stik ...................
48,Netfilter 500 W, anbringes direkte i stikkontakten
98,Balun i kit (2 kW PEP) ................................................... 69,30
Baiuns fo r d ip o le r eller beams (indkapslede) ........ 148,Fo rlang ud fø rlig e oplysninger.

Spæ nding: 0-30 V - 5 V
Strøm:
0-1 A - 0 , 5 A
Digital udlæ sning af strom og spænding.
S am tidig voltm eter 0-30 V (autorange) Ri > 30 kQ.
10 turns præ cisionspotentiom eter.
Yderligere finjustering.
Udgangsm odstand: Typ. 150 jiQ.
Variabel strom generator 0-1 A: Typ. 5 kQ.
Brum og støj: Typ. 150 jtV.
S tort alternativt m odelprogram:
Professionelle power supplies - Digital - Analog
Low cost power supply - Analog.
Fä y d e rlig e re m ate ria le .

LP-INSTRUMENT
OZ4SJ, Svend Aage Jensen
Frugthaven 37 - 2500 Valby - Telefon (01) 46 95 14
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Langbrogade 39, 6400 Sønderborg
Tlf. (04) 42 83 24

OZ JULI 1979

VHF UHF

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

Aktivitetstesten
Junitesten gav fø lgende placeringer:
SSB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46

afdeling:
OZ1ELF
OZ5DD
OZ1CTC
OZ9NN
OZ1DGN/a
OZ3ZW
OZ4HAM /a
OZ8 RY/a
OZ7O MR
OZ1BJF
OZ6YJ/a
OZ6ZW
OZ1AIE
OZ8QD
OZ1BGL
OZ4VM
OZ6XR
OZ1DPP
OZ1BEF/a
OZ1CJF
OZ1BCY
OZ6 HY
OZ3NH
OZ5WK
OZ8T
OZ1EBI
OZ1O HR
OZ6CE
OZ4ZT
OZ1EXZ
OZ1BGQ
OZ1BVN
OZ4NE
OZ1EOE
OZ8ZT/a
OZ1CUI
OZ1APA
OZ1WN
OZ5DI
OZ1CSG
OZ4EM
OZ1ZE/a
OZ1DGE
OZ1CFO
OZ8NST
OZ2AGR

FM afd eling:
1. OZ6HR
2 . OZ1CUI
3. OZ4XB

UHF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- SHF afdeling:
OZ7IS
OZ7LX
OZ3LQ
OZ4XO
OZ9SW
OZ4EM
OZ3ZW
OZ3A
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147
149
125
94
86
82
69
72
93
62
58
62
81
68
75
58
43
63
53
67
56
47
51
54
44
40
49
40
52
40
42
43
40
28
36
30
25
15
28
19
14
23
17
19
11
18

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

62 QSO
24 QSO
18 QSO

40-3
35-3
28-2
24-0
15-2
11-0
16-0
14-1

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

942
937
803
584
504
452
451
431
426
415
402
397
381
377
337
335
326
313
308
298
278
276
272
268
265
260
221
214
195
195
183
182
172
166
150
123
100
98
95
94
92
89
82
71
47
41

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

196 points
71 points
40 points

267
207
186
129
89
83
77
77

points
points
points
points
points
points
points
points

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

OZ7UO
OZ3VJ
OZ1APA
OZ7YD
OZ8 NST
OZ5WK
OZ6HY
OZ6QX

9-0
9-0
7-0
6-0
5-0
4-0
3-0
1-1

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

31
30
23
15
14
12
7
4

points
points
points
points
points
points
points
points

MS nyt
OZ2GZ:
15. ap ril 1400-1455 F6 EMT (ZH) 25-26 21 p 6 B 2 sec.
4. maj 0300-0435 F6 FHP (AE) 25-27 257 p 12 b 3 sec.
4. ju n i 2100-2130 F6ETI (YH) 25-27 23 p 11 B 2 sec.
8 . ju n i 0000-0200 4U1 ITU (DG) 26-26 74 p 11 B 2 sec.
8 . ju n i 1000-1200 HG8KCP (KG) 26-26 58 p 10 B 3 sec.
12. ju n i 0300-0425 DL8GP (DJ) 26-26 69 p 18 B 2 sec.
OZ9FW:
4. jan. 0400-0600 HB9BCU (DG) 27-26
14. ap ril 0100-0300 UA3LAW (PO) 26-26
4. maj 0600-0800 YU3CAB/3 (HG) 25-26
27. maj 0600-0800 I6WJB (HC) 36-27
8 . ju n i 0400-0600 F6 FHP (AE) 37-26
10. ju n i 0400-0600 HG8KCP (KG)
OZ5IQ:
8 . ju n i 1330-1429 F6 FHP (AE) 26-26 144,2 MHz

OZ2GZ skriver:
Den 8 . ju n i kl. 1340 GMT hørte jeg et burst der lignede et blan
det E s/M S signal, det kom langsom t og forsvandt langsom t og
varede ca. 10 sek. Det bestod af GW4CQT - F1JG RRRR GW4C,
med signa lstyrke S9 + 20 dB. Min antenneretning var stik syd,
og således he lt fo rk e rt til begge stationer. Den samme rapport
har jeg fået fra 4U1ITU ekspeditionen, LA3WU-4U1ITU med
S 9+ og en læ ngde på 160 sec. Disse to stationer havde dog an
ten nerne im od hinanden.
Send ven lig st MS rapporter (også lytterrapporter) til OZ2GZ.
Contestkalender
2. august: A ktivitetste st UHF.
4.-5. august: S om m er-fieldday (Tyskland).
7. august: A ktivitetste st VHF.
11.-12. august: E uropæ isk MS contest VHF-UHF.
1.-2. septem ber: Region I VHF.
4. septem ber: A ktivitetstest VHF.
6 . septem ber: A ktivitetstest UHF.
Tropo, 144 MHz.
Fra OZ8 RY, Aage, er der kom m et følgende kom m entarer til de
gode tro p o -fo rh o ld i pinsedagene 3.-5. juni:
»Pinsen bød jo påen helt god tro poå bning mod sydvest, især
var pinselørdag interessant. Nedslagsom rådet fo r vore signa
ler var ret afgræ nset, idet form iddagen bød på forbindelser til
felte rne FN og EN, og noget senere rykkede de mod sydvest til
DM, DL og DK. Ved fro ko sttid flyttede det sig således at ingen
nordtyskere kørtes, men derim od stationer fra CM, CK og CL
sam t en en kelt belgier i BL.
Om efterm iddagen var der næsten udelukkende stationer fra
CL, CM, DM, DN. Der var så mange hollæ ndere QRV, at det var
h e lt u tro lig t.
Om aftenen kørtes desuden stationer fra AK-, AL- og B L-felterne. E nglæ nderne var i Østsjæ iland meget vanskelige at få
igennem . Sam m enfattende kan siges, at om rådet lå indenfor
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EK, DK, CK, CL, AK, AL og BK. T ropo forh olden e var stabile hele
døgnet. De øvrige pinsedage var der hul til Stockholm (JT og
IT) og m andag var flere SP-stns fra 10 og JO QRV på telegrafi. I
sam me periode var der om efterm iddagene sporadisk E. Intet
til mig, men herfra om rådet kørtes IT og EA, og man havde den
blandede fornøjelse at høre tyskere om kring Hamburg køre
SV1 og 9H4 uden at de var hørbare i Sydsjælland«.
Tak fo r rapporten, Aage. Din op fo rd rin g til at skrive en »Es
vejledning« til OZ vil jeg tæ nke næ rmere over.
OZ8SL.
Sporadisk E på 144 MHz.
Es-sæ sonen startede med en rigtig langdistanceåbning den
21. maj. Å bning en 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 m eget tegnede til en sen start på sæsonen. Den
p lud selige åbning den 21. maj viser endnu engang, at fore
kom sten af Es er m eget uberegnelig, og hvis man ønsker ikke
at gå g lip af en åbning, er der kun en ting der duer, og det er
hyppig ko n tro l af sin TV-m odtagers kanal 2, 3 og 4 fo r fjerne
stationer, aflytn in g af FM -radiofonibåndet (88-104 MHz) for
sydeuropæ iske stationer samt naturligvis hyppig aflytning af 2
m eter båndet. Mange har bemærket, at m odtagelsen af private
italienske ra d io fo n ista tio n e r i om rådet 100-104 MHz er en god
in d ik a to r fo r Es-åbninger også på 2 meter. Åbningen den 21.
maj blev e fte rfu lg t flere andre, og følgende rapporter er indlø 
bet til undertegnede. Alle tid e r er GMT:
21. m aj:
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 x 6 element.
OZ1CSI (HP75a):
1658 I5KST? (ikke QSO), 1700 9H1CD (HV03e) og 1710 igen
9H1CD.
E igils rig består af IC-211e (ca. 10 W) og 2 x 1 0 elem ent ca. 100
m eter 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 9H 1B(H V), 1736 9H1CD,
1742 IT9VHS (GY), 1745 IT9IKG (GY) og 1749 IT9JLG (GY).
A lle foranstående QSO'er er kørt med SSB.
22. m aj:
OZ1ELF (EP48b)
rapporterer, at han kl. 1549 GMT kørte en station med kaldesignal?3XW A (fo rm e ntlig I3XWA).
O Z1ELF’s rig består af FT-101E og 21 elem ent dobbelt hybrid
Quad.
29. m aj:
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.
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1. ju n i:
0 Z 6 0 L (FP50e)
hørte ca. 16 GMT EA3XU. Desuden nogle uidentificerede AMsignaler, fo rm e n tlig russiske. Lignende signaler blev også hørt
af OZ9QV og OZ8SL. Så vid t det vides, kørte SM7BAE QSO med
EA5TF og I4EAT.
2 . ju n i:
OZ9QV (GP):
1747 EA1CR (XD51f).
O Z 1OF (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 tid e rn e i GMT Jens?
3. ju n i:
Der er ikke indlø bet 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 m eget sto r og stationer fra så at sige alle verdens
h jø rn e r kunne modtages. OZ7IS rapporterer således, at han fra
en QTH ved R ingkø bing på den jyske vestkyst så islandsk TV på
kanal 4 kl. ca. 15 GMT. TV -stationens QTH er sandsynligvis
G agnheidi på Islands østkyst. Undertegnede så om fo rm id d a 
gen T V -b ille der fra bl. a. Spanien og Irland samt hørte lyd- og
b ille d sig n a le r fra flere britiske TV -stationer på 48,25/51,75
MHz.

Testindbydelse.
RSGB European M eteor Scatter Contest.
11. august kl. 1600 GMT til 12. august 1600 GMT 1979 144 og
432 MHz.
L o g s til: V H F con testC om m ittee , C. Shape, G2HIF, 20 H arcourt
Road, W antage, B erkshire OX12 7DQ, England.
A lle fo rb in d e ls e r skal laves via m eteor scatter.
P oints: Antal fo rb in d e lse r gange QTH storfelter, på 432 MHz
dog gange 15.
R apporter: Begge kaldesignaler, standard 2 tals MS rapport,
sam t de to første bogstaver i QTH locatoren.
Logs: Dato og tid fo r QSO begyndelse, dato og tid fo r QSO
afslu tn in g , m odstationens kaldesignal, sendt rapport, m odta
get rapport, m odtaget antal burst og pings.
R eference-data vedr. Oscar 7 og 8.
O rb it
Dato
UTC
21339 QRP
16. ju li
0031
21352
17. ju li
0125
21364 X
Må ej anv.
18. ju li
21377
19. ju li
0119
21389
20. ju li
0018
21402
21. ju li
0112
21414
22. ju li
0012
21427 QRP
23. ju li
0106
21439
24. ju li
0005
21452 X
Må ej anv.
25. ju li
21465
0154
26. ju li
21477
27. ju li
0053
21490
28. ju li
0147
21502
29. ju li
0047
21515 QRP
30. ju li
0141
21527
31. ju li
0040
21540 X
1. august
Må ej anv.
21552
2 . august
0034
21565
3. august
0128
21577
4. august
0028
21590
5. august
0122
21602 QRP
6 . august
0021

Long W.
72.0
85.6
Må ej anv.
84.0
68.9
82.5
67.3
80.9
65.8
Må ej anv.
92.9
77.8
91.4
76.2
89.8
74.7
Må ej anv.
73.1
86.7
71.6
85.2
70.0
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21615
21627
21640
21652
21665
21677
21690
21703
21715
6937A
6951A
6965X
6979A
6993A
7007J
7021J
7035A
7049A
7063X
7077A
7091A
7105J
7119J
7133A
7147A
7161X
7174 A
7188 A
7202J
7216J
7230A
7244A
7258X
7272A
7286A
7300J
7314J
7328A
7342A
7356X

/
j

X

QRP
X
QRP

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

QRP

QRP

QRP

QRP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

august
august
august
august
august
august
august
august
august
16. uli
17. uli
18. uli
19. uli
20. uli
21. uli
22. uli
23. uli
24. uli
25. uli
26. uli
27. uli
28. uli
29. uli
30. uli
31. uli
august
august
august
august
august
august
august
august
august
august
august
august
august
august
august

Må

Må

Må

Må

Må

Må

0116
0015
0109
0009
0103
0002
0056
0151
ej anv.
0019
0025
ej anv.
0035
0040
0045
0050
0056
0101
ej anv.
0111
0116
0121
0127
0132
0137
ej anv.
0004
0009
0014
0020
0025
0030
ej anv.
0040
0045
0051
0056
0101
0106
ej anv.

Må ej

Må ej

Må ej

Må ej

Må ej

Ma ej

83.6
68.4
82.0
66.9
80.5
65.3
78.9
92.5
anv.
50.1
51.4
anv.
54.1
55.4
56.7
58.0
59.3
60.6
anv.
63.2
64.5
65.8
67.1
68.4
69.8
anv.
46.6
47.9
49.2
50.5
51.8
53.1
anv.
55.7
57.0
58.3
59.6
61.0
62.3
anv.

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

9. SARTG WW RTTY Contest 1979
S kandinaviske A m ator Radio Teleprinter Group indbyder her
med til den 9. W orld W ide 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 transm itter.
c) SW L'er.
K ode:
Rst og QSO nr.
P oints:
QSO med eget land, fem (5) points.
QSO med s tatio ner udenfo r eget land men samme kontinent,
ti (10) points.
QSO med statio ner udenfor eget kontinent, femten (15) points.
Hver c a ll-d is trik t i USA, Canada og A ustralia betragtes som se
parate lande. Den samme station må kontaktes en gang pr.
bånd. Kun 2-way RTTY QSQ er er gyldige.
OZ JULI 1979

UKW-BERICHTE
VHF

COMMUNICATIONS

KVG-krysla Ifi Itre - 9 MHz

XF-9A fo r SSB-TX m. sidebåndskrystaller 316,00
XF-9B fo r SSB-RX m. sidebåndskrystaller 423,00
sam t andre typer fo r CW, AM og FM.

Ny prisliste over sam tlige byggesæt, løsdele og tids
sk rifte r tilsendes mod fremsendelse af svarkuvert i
A5-form at, frankeret med kr. 2,00.
Bestilling kun ved forudbetaling på nedenst. giro.
O venstående priser er incl. porto, forsendelse sker
fra Vesttyskland. Ingen told, men evt. opkræves
moms. Leveringstid norm alt 2-3 uger. Kursforbe
hold 2,80.
vy 73 de OZ7LX, Egon

HALSKOV ELECTRONIC
Sigersted gamle Skole
4100 Ringsted

GIRO 7 29 68 00
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 u ltip lie rs:
DXCC listen er gæ ldende, samt hvert d istrikt i W /K, VE/VO og
VK.
PS: K ontakt med en station der tæ ller som m u ltip lie r skal fin 
des i m ind st 5 logs, eller contestlog fra vedkom m ende m u lti
p lie r station skal være m odtaget fo r at være gyldig.
S core:
Sum m en af QSO po in ts x sum men af m ultipliers.
S W L'er:
Der gæ lder de samme regler fo r score udregningen men ba
seret på station og kode som modtages.
Logs:
Logs skal være i hæ nde senest 10. okto ber 1979. Logs skal in 
deholde: Bånd, dato, tid GMT, kaldesignal, RST og QSO nr.
sen dt og m odtaget, po in ts samt m ultipliers. Brug en log-sheet
pr. bånd og en sum m ary-sheet med score, klasse, kaldesignal,
navn sam t adresse. Log fra m ulti operator stationer skal inde
holde navnene sam t kaldesignal af alle deltagere. Komm enta
rer er velkom m en. Send logs til: SARTG Contest & Award ma
nager OZ2CJ, C. J. Jensen, Meisnersgade 5, 8900 Randers,
Danm ark.
A w ards:
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
N ybegynderens problemer
har du vel kendt engang? Dem har vi vel alle kendt, vi har fået
hjæ lp - og er kom m et igang. Spørgsm ålet er om vi ikke er ble
vet lid t mere egoistiske, så vi har glem t nybegynderen, DRam atøren elle r ham der står med D-licensen i lo m m e n -je g tro r
det.
Jeg m ener vi alle har et medansvar når det drejer sig om to 
nen på vore am atørbånd. Et barn kan ikke fæ rdes i trafikken
m edm indre det er bekendt med de regler, der hersker, og de
krav d e r stil les. En nybagt radioam atør med D-licensen eller Clicensen, har klaret nogle tekniske krav - men står måske på
fu ld stæ n d ig bar bund når det drejer sig om tra fik d ic ip lin , QSOtekn ik og taleret i koret af alverdens radioam atører.
Hvad kan jeg gøre fo r a t bidrage med noget til den vordende
radioam atør? Ja, du kan f. eks. være mig behjæ lpelig med at
kom m e igennem med den bog som jeg stadig arbejder på.
SW L-håndbogen som kom m er til at indeholde det du sam
men med mig vil bidrage med.
A lt m odtages gerne, du kan f. eks. fortæ lle noget om, hvad
dine startvanskeligheder bestod i (bortset fra det tekniske) der er rig e lig t at tage fat på, fo r du forstod vel heller ikke det
hele da du begyndte.

Har du kørt grønlandske stationer
i tide n 1.-6. maj 1979, og har du fået Q S L-kort fo r disse kon
takter, kan du søge G rø nlands-diplom er i anledning af hjem 
m estyrets indførelse.
Eet Q S L-ko rt fra en OX-station fo r en QSO fø rt den 1. maj e l
ler, fem (5) Q S L-ko rt fra fem fo rs k e llig e O X -s ta tio n e rfø rt i tiden
2 .- 6 . maj, begge dage inklusive.
Send ansøgning plus 10 (ti) IRC’s eller kr. 15,00 inden 1. au
g ust 1979 til EDR's Julianehåb afdeling. Box 121,3920 Julianehåb.
Som SWL skal du have Q S L-kort svarende til ovenstående fa t pennen, og skriv til G rønland.
Er en dato forskellig?
For en com p u te r 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 SW L-spalten, bør vi måske være fo rs ig 
tig e med at vende op og ned på datoen.
I D anm ark 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 de rfo r op ford re til at man anfører datoer på
fø lgende måde:
1. fe b ru a r 1979 - »dansk«-sindede.
February 1, 1979 - »engelsk«-sindede.
b lo t de r ikke kan opstå m isforståelser. Over 60 % af de QSLkort 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 m odtaget S W L-diplom et fo r Europa og m od
taget sit fø rste OZ-SWL-QSL. Til lykke til Per og tak fo r in te r
essen. S ender du som SWL mange Q S L-kort til OZ-amatører
og hvo r s to r er din svarprocent?
Hvis du som licenseret radioam atør ikke er interesseret i
SW L-QSL, kan du alligevel være behjæ lpelig - hvis du ikke ø n
sker at ofre et Q S L-kort på sagen, kan du sende det retur blot
du bekræ fter kortets v a lid ite t og underskriver med d it navn og
kaldesignal. Men - et af dine egne Q S L-kort er naturligvis at
foretræ kke. Et Q S L-kort fra Sønder Bøvlinge til en SWL, bety
de r lige-så-m eget som et Q S L-kort fra M ongoliet til dig, HUSK
DET.
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OZ-DR 2035, Peter, der var om talt i sidste OZ, har g jo rt mig
opm æ rksom på, at OZ6AZ, Kaj, har været ham meget behjæ l
pelig i hans b y g g e p ro je k t-d e r er de rfor en god grund til at sige
tak til OZ6AZ, Kaj, fo r den hjæ lpsom hed han har ydet.
Til Kaj kan jeg sige, at OZ-DR 2011, Erik, er meget interes
seret i at bygge en m odtager og efterlyser i den forbindelse dia
gram m et. Erik kører nu med en FR-50B og vil frem over bidrage
med bå ndra ppo rtering.
Til de licenserede radioam atører, der har i sinde at udarbejde
et spe cie lt Q S L-kort til brug fo r SWL, henledes opm æ rksom he
den på SW L-spalten i OZ februar side 85 (1979) - her viser
ZD 8TM, Tom m y et sådant eksempel, evt. kunne du male lidt vi
dere og fikse det lid t op, hej-hej.
Jeg har fået Q S L-kort til spalten fra OZ-DR 1658 og
OZ-DR 1909, Svend Aage og Flemming, de kom m er med
senere - agurketiden er allerede overstået, men den kommer
nok igen.
OZ-DR 2044, Palle, har sendt m ig et flere sider langt brev om
bl. a. Q S L-forsendelse, RTTY og meget andet - men brevet in 
d e h o ld t også et budskab til alleC W -glade radioam atører: »IOZ
maj 1979 v a rd e r noget om indlæ ring af telegrafi og jeg vil gerne
kom m e med nogle kom m entarer«, skriver Palle og fortsæ tter:
»Jeg har sejlet som tele grafist og mange m illim eter m orsetegn
e r steget mig til hovedet (lid t om form et af red.). Hvilken rædsel
no gle gange at lytte til CW, så grusom t at man må ty til telefoni.
D e rfo r-n å r man starter op på at lære sig telegrafi, husk ord e n t
lig afstand m ellem 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 h u rtig t tempo, som ope
ratøren slet ikke magter. SEND ALDRIG HURTIGERE END DU
KAN MODTAGE«. Palle slu tte r med at skrive at QSD betyder at
signa lern e 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
m ellem 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, o p fo rd rin g til at sende. Når du er klar, kan vi star
te vo rt projekt, (se OZ maj SW L-spalten).
Fra OY7ML, M artin, har jeg m odtaget noget m ateriale om de
fæ røske radioam atører o. I., en del er velegnet til S W L-håndbogen - det der står på dansk eller engelsk, resten må jeg gætte
m ig til. Der skal lydee n ta k til Martin fra alle SWL i OZ-land.
SA-SW L-Contest 1. periode 1979,
som kørte i m arts-april, har (beklageligvis) kun haft en ringe
de ltagelse - hvad mon det skyldes? Hvad mener du? De S W L’s
de r eventuelt er b ræ ndt inde med loggen (som skulle være ind
sendt senest 1. ju n i) kan ikke deltage i kampen om »Den Gyldne
Nøgle«. H vorfor ikke? Nej, reglerne siger at den samlede vinder
skal deltage i begge p erioder. M E N -d u kan tage »hævn« i septe m b e r-o kto b e r og stadig nå at vinde et diplom .
Vil du væ re med i september, kan du få reglerne tilsend t alle
rede nu - så har du læsestof til som m erferien.
Telegrafiprøven
kræ ver aftelegraferin g i 5 m inu tter med klart sprog og højst 5
fejl og m orseskriften skal være let læselig - om priknin ger (ret
telser) er tilla d t.
H ørem odtagning er 5 m inutters klart sprog med højst 15 fejl,
OZ JULI 1979

Jeg har kun hørt dette udtryk (LID) brugt en enkelt gang denne LID væ ltede et vognlæ s på 200 w att ind på en frekvens,
hvor de r fo re g ik tra fik mellem SU og VE-land.

og d e t nedskrevne skal være let overskueligt og forståeligt.
Hvert m anglende, overkom plet eller fo rke rt tegn regnes fo r 1
fejl. H astigheden må være m indst 60 tegn pr. minut.
Ø nsker du at lytte til telegrafi på HF-frekvenserne, benyttes
fø lg end e 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 fin d e se n del
danske radioam atører der sæ tter en ære i at bevæge sig med en
langsom og fo rn u ftig speed, kan du morsealfabetet får du også
ud bytte ved at lytte til dem, helt sikkert.
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Båndrapport
Dato
5.5.
5.5.
26.5.
27.5.
26.5.
29.5.
6 .6 .

Tid Call
20,40 A9XBE
20,50 A4XGY
18,50 YB0 WR
20,12 WH2AAF
14,34 5V3VT
19,27 XT2AE
18.127X4AN

Freq.
21
21
21
14
28.003
14.011
21.015

RS(T)Mode
SSB
59
55
SSB
SSB
58
SSB
52
569 CW
569 CW
579 CW

Bem æ rkninger
Fra OZ-DR 2035
Fra OZ-DR 2035
Fra OZ-DR 2035
Fra OZ-DR 2035
QSL via K5VT
QSL via DJ9KR
QSL via DJ2BW

N C £ C f.8 )

O O U J*< Uf

Vil du væ re med, så kom med d it bidrag til båndrapporten prøv at f å Q S L-oplysningerne med, det hjæ lper altsammen.
Hvad er en LID?
Kodeka'len har set på sagen, En LID er forkortelsen fo r en ra
dioam atø r, der ikke burde have væ ret radioam atør og en
betegnelse, der ikke er sæ rlig hyggelig at bære rundt på. Får du
sm id t forkorte lsen LID (------ / ■ - / —•■) i hovedet, er der noget
galt med dig, og ikke med d in sender. En L ID e ren operatør, der
gi r blanke f .....i alle regler og regulativer. Han væ lter sig ind på
frekvensen, tun er op og kalder løs, fuldstæ ndig hensynsløs
bryder han ind i en igangvæ rende trafik, og findes der en sjæ l
den D X -station på frekvensen, galer han op som om han er den
mest be tydning sfulde station på hele frekvensen - mere betyd
n in g sfu ld end DX-stationen, fo r denne eftertragtede DX-sta
tio n må bestem t væ re interesseret i a tfå e n QSO m eden LID. Er
det fo r g ro ft sagt - nej.
MEN - man kan få betegnelsen LID hæ ftet på sig af andre år
sager, f. eks. hvis man kalder CQ i 10-15 m inutter, det kan en
LID g o d t fin d e på.

■ ■ 4

Nybegynderen
der lige har fået et DR-num m er, bør snarest m u lig t sætte sig i
fo rb in d e lse med undertegnede. Jeg er interesseret i at vide no
get om, hvad du har tæ nkt dig, i navn og QTH fo r vor fæl les liste
- måske kan jeg fin d e en radioam atør i din nærhed, som kan
hjæ lpe dig.
Som lytteram ator er det n a tu rlig t at varme op på de forskel
lige ra dioam atørbånd og lære noget om hvorledes man begår
sig på frekvensen - lang t de fleste er begyndt på den måde.
Hundevagten
tilh ø re r OZ1DXX og OZ1DKG, Grethe og E rling (se billedet af
op eratø r-hund en i denne måneds spalte). Denne DX-hund ho l
der vagt imens vi andre ho ld er som merferie.
Jeg ønsker dig og dine en god som m erferie, skulle det sætte
ind med regn så fortvivl ikke, tag blyant og papir med og gør dig
(i tø rvejr) dine notater om hvorledes du kunne tæ nke dig en
håndbog fo r radioam atør-begyndere skulle se ud. Det tekniske
s to f har vi i VTS, men hvad med a lle d e mange tegn og u n derli
ge ge rning er, burde vi ikke få dem sat på tryk.
God ferie - kør fo rn u ftig t.
Vy 73, OZ-DR 1815, Eigil.

1/4-GP til 2 m

5/8-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.

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. 162,00

i

OZ 4S J , S ». Aa. Jensen

Kr. 238,00

Telefon (01) 46 95 14

Incl. 20,25 % moms.

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

h

HK

6.55 m

6,55 m

-O

O Isolator
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Trap

TRAPS pr. par 118,00 kr.

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 fo rb in d e ls e med NM i RPO inviterer O slo-gruppen af NRRL
alle interesserede til RPO løb og HAM-meeting i smukke o m gi
velser, næ r Oslo, i tiden 24. til 26. august.
P rogram m et ses nedenfor, og vi har sørget fo r pæn og rim elig
in d kva rte rin g på fire -m an ds væ relser med vask. Der findes
også brusebad og badstue på stedet. Der er badevand i um id
d e lb ar næ rhed.
P riser:
D e ltag era fgift RPO-løbet pr. person ................... N. kr. 30.(in klu d e re r kort, drikke, etc.)
O vernatning inkl. 3 m åltider, pr. person pr. nat . N. kr. 115,H am -m iddag pr. person (tag X YL/Y L/O M med) under N.kr. 100,
T ilm e ldelse senest 1. august til: O slo-gruppen av NRRL, Boks
29, Refstad, Oslo 5, Norge.
K ontaktpersoner: LA6XI, Knut Heimdal, tlf. (02) 16 36 75, og
LA1KP, Ø ivind E. S olli, Hofstadgt. 60, 1375 Høn.
Man vil få tils e n d t bekræ ftelse og næ rmere oplysninger senere.
Fo re lø b ig t p rogra m :
Fredag den 24. august:
Kl. 16,00: LA 40 er QRV på R-2 og 145,500, samt 80 meter
3.680 MHz.
Kl. 18,30: U form elt H AM -m eeting i pejsestuen på indkvarte
ringsstedet, og »open house« i O slo-gruppens lokaler i Osterhaugsgt. 27.
Lordag den 25. august:
Kl. 08,30: LA 40 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: Sam ling af deltagere til NM i PRO 1979.
Kl. 12,30 prc.: Start NM i RPO 1979.
Kl. 19,00: S portscocktail.
Kl. 19,30: H AM -m iddag.
Efter m iddagen bliver der præ m ieuddeling.

SMR 1979.
H erning a fd eling indb yder herved alle landets rævejægere til
SMR 1979.
Jagten vil i år lige som så ofte blive a fh o ld t på Givekortet: Nr.
1214-111 1:50.000.
Mødested: Give C am ping i weekenden 4.-5. august 1979.
B rie fin g kl. 20,00 lørdag den 4. august på pladsen.
B rie fin g 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 in g + sta rtko rt lørdag fra 12,00.
Niels E rnholt, A hornvej 13, 7441 B ording (06) 86 18 17 efter kl.
17,00. A rbejdsdage 09,00-16,00 (07) 22 10 33.
Rævene OZ1EW
OZ1CIX.

SNR 1979.
H jø rring-afde lin gen indbyder hermed landets rævejægere til
ja g t i dagene 18. og 19. august.
Mødested: Jerup cam pingplads. Reservering ikke nødvendig.
K ort: 1318 II Frederikshavn (1:50.000), begrænset af kortkant
m od øst, syd og vest, mod nord af koo rdina t 89.
S tartgebyr: 15 kr. pr. deltager. Instruktion og tvunget frem m ø
de kl. 20,15 og 08,15.
Lørdag: 4 ræve.
Søndag: 6 ræve.
Jagten afvikles efter gæ ldende regler.
Af hensyn til tilrettelæ g gelse og præ m ier bedes man tilm elde
sig til OZ1CEX, Jørgen, på telefon (08) 92 35 39.
På gensyn i Jerup.
OZ1CEX, Jørgen.

Store Fynske Rævejagt
NAT
Plac.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

H oldnr.
5
12
7
23
4
6
3
36
17
30
35
14
11

Navn
Sten Christensen, Erik, Thomas
Peter Petersen, Åge, Helge
Aksel Berg, Ove, Leif
Kurt Poulsen, Sten, Fibbe
Jørgen Nielsen, Kaj
Jørn Thomsen, Fin, M ichael
Hans Dam, Viggo, Krusten
OZ1LD, OZ8JD, OZ2XJ
Robert, Storgaard
Aksel, Rasmussen
Andreas Frederiksen
Helm ut C hristensen, John
John Jacobsen, Jan

14.

37

OZ8NJ, OZ8TU, Steen

15.

27

Anton, Kaj, Kjeld

16.

21

M artin Nielsen, Lau

S luttid
123,0
122,6
113,9
153,0
150,2
133,9
142,3
122,8
123,6
170,7
162,1
162,4
153,9
(3 ræve)
144,0
(3 ræve)
143,6
(3 ræve)
155,2
(2 ræve)

DAG

SAMLET

Points
91
96
100
86
87
89
88
93
90
83
85
84
80

S luttid
98,5
101,4
123,6
101,1
101,3
103,7
101,5
184,2
172,2
123,0
133,5
146,1
141,3

Points
100
91
87
96
93
89
90
81
82
88
86
84
85

81

166,1

83

82

114,4
(2 ræve)
181,3
(3 ræve)

79

79

Hermed resultaterne fra »Store Fynske«. Tak til deltagere og hjæ lpere ved arrangementet.
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S luttid
221,5
224,0
237,5
254,1
251,5
237,6
243,8
307,0
295,8
293,7
245,6
308,5
295,2
7 ræve
310,1
7 ræve
258,0
5 ræve
336,5
5 ræve

DM

Points
191
187
187
182
180
178
178
174
172
171
171
168
165

Points
100
96
93
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82

164

81

161

80

159

79

OZ8HV, Helge.
OZ JULI 1979

Store Sønderjyske Rævejagt
Plac.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

H oldnr. Navn
16
G unner Jacobsen - Kresten - Svend Aage
15
John Jørgensen - Egon - Svend Aage
07
Axel L. B org - Henning - Leif
Sten Christensen - Erik - Thomas
05
03
Hans Dam - V iggo - Kresten
17
R obert Storgaard - Jørn
27
Anton Klaaby - Kaj - Kjeld
06
Jørn Thomsen - Finn - Mikael
Aksel Rasmussen - Bent - Frank
30
00
H enrik Rasmussen - Niels - Arne
14
Helm uth Chr. - V iggo
K urt Poulsen - Tibbe - Steen
23
04
Jørgen Nielsen - Kaj
Jan W agner - Lars
13
12
Peter Petersen - Aage
11
John Jacobsen - Jan
Ingrid Lind - Knud Erik - Benny
20
21
M artin Nielsen - E. J. Pedersen - Svend Aage
Peter Andresen - Oskar - John
10
22
Finn Petersen - Knud
Esben Lind - Henning - Sten
01

QTH
Tønder
Tønder
Tønder
K olding
Sønderborg
Kolding
Tønder
Kolding
Tønder
Tønder
Tønder
Tønder
Silkeborg
Åbenrå
Rødekro
Fredericia
Tønder
Fredericia
Tønder
Tønder
Tønder

Antal ræve Tid
6
171,1
6
171,2
6
171,3
6
171,5
6
200,7
6
217,6
6
217,8
6
220,9
6
223,3
6
223,4
6
228,3
6
233,9
245,4
6
4
186,2
4
189,2
4
230,4
4
233,9
4
234,3
3
211,7
3
220,8
0
0

Points til DM
100
96
93
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
0

KVALITETSPRODUKTER TIL PRINTFREMSTILLING
h u rtig t - nem t - renligt
Det mest alsidig e program både fo r nybegyndere, de mere erfarne samt
de professionelle!
Spørg efter SENO-produkterne hos din sædvanlige leverandør!
K ontakt os gerne fo r teknisk vejledning.
G eneralagent fo r Skandinavien

LAUTRONIC

(02) 85 52 74
OZ3FN

Kaplevej 29 - 2830 V irum

AR-240

400 KANALER!

AR-240 er en helt fantastisk lom mestation for 2 meter FM med
følgende fantastiske data:
Frekvensområde: 144—146 MHz i 5 kHz ste p -4 0 0 kanaler, Sim
plex, Repeater + 600 kHz eller repeater h- 600 kHz.
3-dæ ks rulleom skifter, 0/5 kHz om skifter og 3-stillings repeaterom skifter.
Sender output: 1,5 W.
Harmonies: h- 60 dB.
Spurious: -h 60 dB.
M odtager følsom hed: 0,3 uV/20 dB!
Selektivitet: 80 dB ved 30 kHz!
Interm odulation: 60 dB.
LF udgangseffekt: 0,5 W.
S tik fo r udvendig antenne og højttaler.
Leveres med NiCad akkum ulatorer, lader for 220 V, in d
bygget toneopkald til 1750 Hz og indbygget antenne.
Pris incl. ovennævnte og incl. moms

kf. 2.295,-

Commander
København
Tlf. (01 ) 34 34 22

Borge Jacobsen
Esbjerg
Tlf . (05) 14 16 79

HT Electronic
Gråsten
Tlf. (04) 65 09 08

Midtjysk Radio
Viborg
T lf. (06) 62 74 81

OP Electronic
Nykøbing Fl.
Tlf. (03) 83 91 70

Radiosmeden
G ylling
Tlf. (06) 55 16 16

Dogplace
Gørløse
Tlf. (03) 27 83 18

Norad
Hjørring
Tlf. (08) 96 01 88

OZ JULI 1979
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Hovedbestyrelsesmedl
OZ3SH, Svend Hansen.
A Nielsens Boulevard 25.
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 93 23

KREDS

1

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

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: S trandlodsvej 17. B uslinie 37 til Lergravsvej.
Mode: Hver torsdag kl. 19,30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, D rogdensgade 11 st. tv.,
2300 København S, tlf. (01) 58 69 35.
Sekr.: OZ9JB, Jorgen Badstue, Lindevang 27,
2660 B røndby Strand, tlf. (02) 54 34 30.
Een af gu ttern e nede i klubben, har lige fyret den af, at det som
jeg skriver i OZ er sm addertrist, og at der er m indst een gang
Ø h - m ellem to på hinanden følgende linier.
Jeg har d e rfo r måttet æde den, at jeg skal lave nogle s krib le 
rie r i OZ, som alle kan læse - selv klageren.
B ortset fra det! - fortsat god som m erferie. Sørg nu fo r at
sam le rig tig m ange k ræ fte r -v i læ gger nem lig hårdt ud den 16.
august . . . Første møde efter ferien, hvor vi prøver at få så man
ge facts på bordet som m uligt, om hvilke aktiviteter, der vil
være af interesse i det kom m ende 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, C hristofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1EBY, Jørgen Sørrig, Gadevangen 4, 2800 Lyngby,
tlf. (02) 88 40 30.
Kass.: OZ1DOD, Bo Bjerknes, Skovbrynet 20, 2880 Bagsværd,
tlf. (02) 98 16 44.
Afd. g iro k o n to : 4 25 18 73.

OZ1ASR får ove rra kt afdelingens skrivem askine a f OZ9SN,
m ens OZ4KS k o n tro lle re r a t a lt gå r rig tig t til. (Foto OZ1BOI).
Antennem asten.
V o r antennem ast er nu blevet galvaniseret og byggetilladelsen
sku lle være næ rtforestående, så i løbet af sommeren kan vi nok
tage det fø rste spadestik. Dette skulle jo gerne foregå med
pom p og pragt, så lyt til ..Amatørnyt«, hvor tidspunktet vil blive
annonceret.
Den Gyldne Nøgle.
I OZ's maj num m er o m talte jeg »Den Gøldne Nøgle«, siden har
jeg fået mange forespø rgsler angående dette diplom . Diplom et
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, de r vil kom m e næ rmere om tid sp u n kt og tilm e ld in g i
O Z's au gust nummer.

ED R K O B E N H A V N 8 AFD.

Wvidftes h«rv®<i at
er optaget som medlem af

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
K lubhus: Radioam atørernes Hus, Theklavej 26, 2400 Kbh. NV.
tlf. (0 1)87 83 88.
Møde: Hver mandag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1CID, Hanne Nielsen, Hvidovrevej 468, 1 tv..
2650 H vidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Næ stfm d.: 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.
A fd. g iro k o n to : 5 05 97 55.
QSL adresse: P ostbox 96. 1004 København K.
Siden sidst.
21. maj blev der ryddet op i salen således at alt var i orden til
stæ vnet.
26. og 27. maj: Amatørstæ vne, se andetsteds.
28. maj: Det blev atter hverdag og den sidste rest af stævnet
m åtte fjernes.
11. ju n i: A fdeling sanligg end er, endnu en gang mødtes man for
at diskutere afdelingen, også denne gang kom der mange gode
forslag frem .
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a f d iø f o ii fctøssos CW op« rater k?ub

23rn g y lb n r itørUp.
O g oppet»»rer alle privilegier- rettighed«*pligter-æ re-f*»der-&erøm m else~popu!af<«et og visdom som
d isse medlemmer
Preve aflagt ved e peed______

Amatørstævnet.
Lørdag den 26. maj. Stævnets første dag startede kl. 9,00, til de
m o rgen friske var der sørget fo r m orgenmad. Det gode vejr
g jo rd e h u rtig t sin v irkn in g , inden m iddag var huset og gårdha
ven fy ld t med gæ ster. Mange valgte at benytte sig af at vort køk
ken havde åbent, således at alle borde ved m iddagstid var opta
ge t af spisende gæ ster. OZ5RT, Bent, havde til lejligheden lavet
et havebord med bæ nke samt skaffet blom sterkum m er, så gå r
den rig tig kunne udnyttes.
Søndag den 27. maj. Også denne dags aktiviteter startede kl.
9,00 med sto rt m orgenbord. Kl. 10,00 begyndte eftersynet til
a u ktionen og salen var fy ld t til bristepunktet da auktionen star
tede kl, 11,00. Der blev flittig t budt, og ufattelige mæ ngder af
OZ JULI 1979

radiogrej havde skiftet ejermæ nd m /k da auktionen sluttede
ved 17-tiden. M id t på dagen afbrød vi auktionen da mange var
blevet »b rø d flove-, så køkkenet måtte igen i gang med produk
tio n e n af bøffer, sildeanretninger, sm ørrebrød og laksemad.
Det skal nævnes, at OZ1ASR, Hans, var auktionens heldige del
tager, idet han g jorde dagens »kup«, nem lig afdelingens hæ
derkron ede skrivem askine. Historien bag denne er, at den i de
sidste 10 år er blevet solgt på sam tlige vore auktioner med den
klausul, at den ved auktionens afslu tning overgår til afd elin
gen, da den ellers ikke kan sælges på næste auktion. Kl. 18,00
slutte de stæ vnet, men fø rst kl. 21,30 kunne de sidste forlade
Theklavej efter endt op rydnin g. Totalt var der på de 2 dage
stæ vnet varede ca. 300 mennesker.
En sæ rlig tak skal lyde til de m edlem m er samt Y L’s, XYL's og
O M ’s der var behjæ lpelige med arrangementet.

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
Program:
13. august første ordinæ re møde. Klubaften.
Vy 73 de OZ1CMU, Ebbe.

Call: OZ1EDR.
Lokale: U ngdom shuset i Borup, Borupvej 57, 3320 Skævinge.
Fmd.: OZ1AKY, Jens C hristensen, Borgmestervæ nget 3,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1CKB, Steen Brenoe-Hansen, Horsevænget 37,
3400 H illerød, tlf. (03) 26 19 28.
Kass.: OZ1BLW, Poul Jensen, Kornvæ nget 169,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 14 37.
A fdeling snyt via OZ9REH (Vejby) hver mandag kl. 21,00.
Ansvarshavende fo r afdelingsnyt: OZ1AKY.
C W -aflytningsøvelser udsendes hver mandag fra kl. 20,30 til
20,59 via OZ9REH.
A fdeling ens giro ko n to : 2 26 78 96, EDR, Hillerød.
Af d a g b o g e n . . .
22. maj havde vi sæ sonafslutning i Borup. Her hyggede vi os
alle o m kring ostebordet, hvo rtil der blev serveret rød- og hvid
vin. K lokken blev mange, inden vi fik drejet nøglen om, og alle
syntes at være tilfre d se med dette punktum fo r sæsonen.

I O Z s feb rua r nu m m er blev der på side 92 bragt et billede fra en
lo ka la fd e lin g , det kan nu røbes, at det var fra Københavns a f
delin gen , desvæ rre havde vi fået frem sendt en d å rlig kopi, men
h e r e r fo to e t som d et s k ulle have set ud. (Foto OZ1BOI).

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: B rostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
M ode: Tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ADX, M ogens Griis. Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Red.: OZ8 RU, Rubæ k Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1 AJL, John Brask Sørensen. Mågevej 46,3. th .,
2400 København NV, tlf. (01) 10 76 28.
P ostadr.: Postbox 14. DK-2650 Hvidovre.
G iro: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

Program:
Selvom det er som m erferiem åned er det efterhånden ikke for
tid lig t at tæ nke på næste foreningssæ son.
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 
krin g generalforsam lingen, som skal løbe af stabelen den 18.
septem ber, og dette skyldes, at vi fra bestyrelsens side vil kom 
me med et forslag vedr. æ ndring af bestyrelsesarbejdet. Dette
fo rsla g vil bestyrelsen go dt drøfte med medlemmerne inden
GF. Denne aften m odtages endvidere gerne forslag m. v. til evt.
æ n d rin g e r i foreningsarbejdet. Er der noget, du synes kunne
væ re bedre, e lle r noget du er u tilfreds med? -S å s k u lle du ta' at
m øde op den 14. august.

Selvom vi, efter en velbesøgt og hyggelig afslutningsfest, h o l
de r som m erferie, er der dog stadig »åbent hus« i lokalerne,
hvo r du hver tirsdag fra kl. 19,30 til kl. 22,00 kan få dig en snak
om radio e lle r andre emner.
Jeg vil sam tidig benytte lejligheden til, at minde dig om week
e n d o p h o ld e t på »M arianelund Kro« den 31. august til 2. sep
tem ber 1979. T ilm e lding og betaling senest 1. august til fo r
m anden OZ1ADX.

Rævejagter.
Der er p lan lagt ræ vejagter på nedenstående datoer, og de er
alle gå-jagter.
Søndagene den 22. ju li, 5. august og 19. august.
Jagterne foregå r i Lystrup skov, og mødestedet findes på fø l
gende måde: K om m er du kørende fra Hillerød, mod Roskilde,
og kom m er gennem Gørløse, vil du ca. 300 m fremme, mod
S langerup, 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 ligge r mødestedet.
M ødetiden er på ovennæ vnte dage kl. 9,00, og der vil være 2
e lle r 3 ræve at løbe efter.
Har du ikke selv en ræ vemodtager, kan du g o dt møde op allige
vel, idet der er m ulighed fo r at låne modtagere. Alle er altid vel
kom m en til vore ræ vejagter. Vel mødt!

S tart på den nye sæson bliver tirsdag den 14. august, hvor vi
som sæ dvanlig snakker om kom m ende aktiviteter m. m.
Vel mødt.
Vy 73 de OZ8RU, Rubæk.

B u lletine n via V ejby-repeateren holder som merferie, men star
ter igen 30. ju li.
Lyt til nyh edsbu lletinen påOZ9REH hver mandag kl. 21,00.
Vy 73 de OZ1CKB, Steen.
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Hoved bestyrel sesmed I.:
OZ8TV, Frede Larsen
Årsballevej 48, 3700 Rønne,
tlf. 03 - 99 91 77

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Norrekas. Ronne.
M ode: 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.: Joh nny 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 G udhjem , 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 Holbæ k.

A fd e lin g e n s som merm øde, der løb af stabelen den 30. maj, blev
sam tidig det møde, hvor form anden kunne meddele, at tingene
e fterhånden er fald et på plads. Han redegjorde kort fo r den
seneste u d viklin g og bød alle velkom men til en forhåbentlig
hyg gelig og udbytterig aften. En sæ rlig velkom st rettedes til
OZ5AB der med XYL og søn, OZ5JV, havde g jo rt turen med bi
lerne fu ld e af udstyr til dem onstration. Ligeledes rettede
OZ1HS en sæ rlig velkom st til vore nordtyske m edamatører, der
havde fu n d e t vej til Rødby. De ca. 50 deltagere havde også m u
lighe d fo r a t spille am erikansk lotteri med nogle meget fine ge
vinster, hvoraf en del var udsat af Betafon Radio. Det var en
h yg gelig aften, som vi håber at kunne gøre til en tradition.
E llers skal vi kun m inde om turen til H arm sdorf fredag den 27.
ju li, hvo r afdelingens medlem m er er inviteret til at deltage i OV
H eiligenhafens som m erfest. Tilm elding til OZ1CBE senest den
17. ju li - a f hensyn til kørsel påden anden side af »dammen«.
R igtig god som m erferie til alle!
L^nD C A D

73 de OZ1CBE, Jens.

Møde: M ånedligt 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: B ogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olesen, B ogfinkevej 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, Tom m y Lindebjerg Nielsen, Havnegade 11,
Rødby Havn, 4970 Rødby.
Afd. g iro ko n to : 6 25 98 55.
M andag den 21. maj havde vi generalforsam ling som forlø b i
god ro og orden med Laurits, OZ1CUG som dirigent.
Bestyrelsen har fået nye ansigter efter generalforsam lingen,
hvor OZ1DTS, Jan, ikke ville fortsæ tte som kasserer. I stedet
blev OZ1DSY, Tommy, valgt til posten. OZ1DTS blev i stedet
va lg t til bestyrelsen. OZ1CUP blev genvalgt og OZ1CUG blev
valgt som suppleant. Som revisor blev valgt OZ7UX og som re
visorsu pple ant blev valgt OZ1DOF.
Bestyrelsen vil ønske a lle e n god som m erferie og håbe at se je r
fris k e til det første møde i næste sæson som bliver den 24. sep
tem ber. Emne til m ødet vil kom me i et senere OZ
Vy 73 de OZ8NZ, Ole.

NÆSTVED

Lokale: Kæ lderen under DSB's godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 K alundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1WI, Åge H ougård, Set. O laigade9, 4400 Kalundborg.
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.

Call: OZ8 NST.
Lokale: Fodby gam le skole.
Møde: Tirsdag kl. 19,00-23,00.
Fmd.: OZ3WD, Jens Nielsen, S m idstrupvej 11,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 53 53.
Sekr.: OZ8 DV, Jørgen Jiihne, Røttingevej 3,
4733 tappernøje, tlf. (03) 76 52 60.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved, tlf. (03) 72 32 75.

LOLLAND

ODSHERRED

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 Schm idt, Møllersvej 22,
4930 M aribo, tlf. (03) 88 04 36.
A fd. postboks: Boks 15, 4960 Holeby.
^
Afd. g iro k o n to : 9 29 83 98.

Call: OZ1O HR.
Lokale: G rundtvigsskolen, G rundtvigsvej 12,
4500 Nykøbing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CME, O tto Kragh, Nordstrandsvej 14,
4500 N ykøbing Sj., tlf. (03)41 17 11.
Sekr.: OZ1CPZ, Kim Hansen, Esbjergvej 100 Q st. 82,
4500 N ykøbing Sj., tlf. (03) 41 14 14, lokal 263.
Kass.: OZ1AOP, Ebbe Jacobsen, Østerlyngvej 63,
4500 Nykøbing Sj.

KALUNDBORG
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ROSKILDE

NYBORG

Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre M askinfabrik.
M ode: 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.
A fdeling ens postbox: 103, 4000 Roskilde.

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.
A fd. giro ko n to : 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
tin g på program m et. Der er bl. a. planer om nogle byggeaftener
og et besøg på Sdr. Højrup. På gensyn.
Vy 73 de Inge.

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

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: V esterbro 90 (indgang fra Roersvej).
M ode: Hvor intet andet anfort, på mandage kl. 19,30.
Fmd.: OZ7IV, Helge Tietgen Lillevang, Lundekæ rsvej 64,
5681 B ellinge, tlf. (09) 96 19 89.
Kass.: OZ1BLZ. Poul A. Jensen, Rylevej 8,
5000 Odense, tlf. (09) 11 41 69.
K on tin g e n t er kr. 50,00 pr. halvår.
P en sio n istko n tin g e n t er kr. 20,00 pr. halvår.

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
C all: OZ7ASO.
G iro: 6 60 17 74.
Lokale: M ollevej 2.
Mode: Hver 2. onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ABK. M artin Callesen, Blom stervæ nget 15.
5610 Assens, tlf. (09) 71 35 60.
Sekr.: OZ1DOK, Ole B rauer-C hristiansen, Orte Vejsmark 7,
5560 Å rup, tlf. (09) 45 12 13.
Kass.: OZ3UW, Ib Boel Nielsen, La degårdsgade43,
5610 Assens, tlf. (09) 71 15 07.
Som de t ses af »hovedet« har vi skiftet sekretær, det blev
OZ1 DOK, de r efter megen d iskussion påtog sig opgaven. Tak til
den tid lig e re sekretæ r OZ2SQ, Ib, fo r hans udmærkede indsats.
Vi h o ld e r som m erferie, men vil dog henlede opm æ rksom he
den på w eek-endlejren på Bogø den 27., 28., 29. juli, om talt bl.
a. i OZ nr. 5. Mød ta lrig t op.
Vy 73 de OZ1DOK, Ole
OZ JUL11979

Nye kræfter - nye ideer.
T orsdag den 14. ju n i 1979 afh oldt vi vort første bestyrelsesmø
de efter den sidste generalforsam ling.
Der var flere gode pu nkter på »programmet« og vi håber jo, at
det ved fæ lles hjæ lp skal lykkes os at gennem føre det.
Vi d ro p p e r nok at afholde to tekniske kurser, så der kun bliver
et kursus, der til gengæ ld kom m er til at stræ kke sig over et
halvt år.
Den tekniske aften skulle gerne blive flytte t fra tirsdagen, så der
er frit i afdelingen til dem, der gerne vil køre test.
A fd e lin g e n s »antenne-park« træ nger til en »kæ rlig 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 tin g ud til aktive amatører (in 
den fo r rim elighedens grænse) men vi vil også gerne vide, hvor
de er, og hvordan de har det (udlån er n orm alt 8 dage).
Nøgler til afdelingen.
Vi har flere sæt nøgler i om løb - også fra tidlige re bestyrelses
med le m m e r-s å er dine bukser tynget af afdelingens nøgler, så
vil vi være glade fo r a t m odtage d e m ,-in d e n du m ister bukser
ne, og vi tålm odigheden, he-he.
Bågø i Lillebælt.
Ja, du har vel reserveret dagene 27., 28. og 29. ju li til en Bågøtu r med hele fam ilie n?? ??
Vy 73 de OZ7IV, Helge.

“
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M angler du Q S L-kort? Så
lad os sende dig gratis prover. brochure + prisliste. Lo gbø ger kr. 11,40. Summ arylog og con testlog kr.
12,95 incl. m oms + porto.

JOHN H A N SEN - BOGTRYK & OFFSET A pS
Jl
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 R udkøbing, tif.(09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, Sim m erbølle Kirkevej 4,
5900 R udkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CJS, Ole Rasmussen, Ørbækvæ nget 1A,
S vendborg, tlf. (09) 21 60 45.

Fmd.: OZ8CV, Carl V. C hristensen, Viben 44, Tonder.
Kass.: OZ1DBU, Niels Erik Fisker, Klostergade 2, Højer.
Sekr.: OZ1DRP, Kjeld B. Kristensen, Brorsonsvej 2 5 ,Tønder.

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

A m atø r-n yt 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.
K lubhus: 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 R ødding, tlf. (04) 55 26 68.
Afd. g iro k o n to : 7 09 84 48.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: S jellerupvej 30. Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 N ordborg, 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 N ordborg, tlf. (04) 45 02 60.
Program:
Fra 21. ju n i til 2. august: Somm erferie.
2. august: Mødeaften.
9. august: D iskussionsm øde om mobiltest.
18. august: U d flu g t m obil. Nærmere i augustprogram m et.
Den 21. ju n i blev der a fh o ld t m orseprøve fo r de 11 medlemmer,
de r i vinte rens løb har gået til undervisning ved OZ6 LH. Der var
7, der bestod med glans, og vi ønsker dem hermed til lykke med
den beståede prøve.
Som næ vnt under program m et, holder klubben sin årlige som 
m e rferie fra den 21. juni. Bestyrelsen ønsker hermed alle med
lem m erne en rig tig god som m erferie.
Vy 73 de OZ1CCE, Erik.

SØNDERBORG
Lokale: S ønderborg Teknikum .
Fmd.: OZ1DYQ, Hans H enrik Mørkehøj, Pilevænget 1,
6400 S ønderborg, tlf. (04) 42 55 98.
Kass.: OZ7YG, Palle A gerschou, Odinsvej 14,
6400 S ønderborg, tlf. (04) 42 52 92.
Sekr.: OZ6AQ, Hans W erner Carlsen, Sejrsvej 94, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 21 90.
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ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Møde: I som m erhalvåret er der m ånedligt møde førstkom m en
de torsdag efter at OZ e r udkommet.
Fmd.: OZ1CLI, Hans M elchertsen, Æ rholm 16,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 30 19.
Sekr.: OZ1ALK, Ole Chr. Poulsen, Grønningen 62,
6230 Rødekro, tlf. (04) 66 23 21.
Kass.: OZ6 IC, Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 00 23.
10 GHz gruppen, Åbenrå.
Søndag den 3. ju n i skete vidunderet! OZ6TG havde fre m stillet 2
stk. 20 dB ho rnantenner og OZ5WK havde g jo rt 1 kom plet sæt
sender, m o dulato r og m o dtag erprint køreklar, og med dette
ud styr lykkedes det os at etablere en envejs forbindelse på 10
GHz.
For en ordens skyld bør det nok bemærkes, at vi har m odta
get P&T's tillade lse til at benytte frekvenser i 10,2 til 10,3 MHz til
vores forsøg!
U nder forsøgene viste der sig nogen unoder med m odtage
rens H F-trin, der skal rettes, men ellers fungerede alt overra
skende perfekt. S pecielt interessant var m odulationskvaliteten, den var over al forventn ing god, det gjalt også funktionen
af »indtræ kkeren«!
E fter disse indledende forsøg, er det nu bare med at »klø på«,
fo r OZ6 IC og OZ6TG med at få deres p rin t monteret, så vi kan
kom m e »i marken« med udstyret, det bliver spændende!
P arallelt med vores forsøg, har OZ6 IC fre m stillet parabolan
te n n e r til vores udstyr, idet disse antenner er lettere at fre m stil
le og giver et større gain end hornantennerne.
Der e r b lo t et sto rt problem i forbindelse med disse parabol
antenner, og det e r frem skaffelse af »bølgeledermateriale«! Er
der nogen, der kunne være os behjæ lpelig hermed? VI ville
væ re yderst taknem m elige fo r tips desangående, kontakt ven
lig s t afd elinge ns kasserer, OZ6IC, enten pr. telefon eller på et
po stkort, adresse og telefon nr. står ovenfor u n derafdelingens
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: O nsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjæ rsbro, Jagtvæ nget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ1DYV, Jørgen B. Nielsen, Idræ tsalle 23, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 59 13.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvæ nget 30, Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: P ostboks 94, 6700 Esbjerg.
|
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Program:
O nsdag den
O nsdag den
O nsdag den
O nsdag den
O nsdag den

Den 7. ju n i. Bestyrelsen besluttede at udnævne OZ4XL, Svend,
til æ resm edlem og at sende en buket i anledning af hans 75 års
fødselsdag.
Den 14. ju n i. Film aften med »En dag med DUC«, om oliesøg
ning i N ordsøen og »B ilakrobatik«.
Vy 73 de OZ1EDD, Kaj.

18. ju li: Møde.
25. ju li: Møde.
1. august: Møde.
8. august: Møde.
15. august: Film.
Vy 73 de OZ1LN, Lasse.

GIVE OG OMEGN
C all: OZ6EDR.
Lokale: Dagcentret, Radhuset, Rådhusbakken. Give.
M ode: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6KH, V illy Hansen, Kronhedevej 4, 7200 Grindsted,
tlf. (05) 32 26 80.
Sekr.: OZ1CWM, Knud Pedersen, Østre villavej 8, Givskud,
7300 Jelling , tlf. (05) 73 00 72.
Kass.: OZ1CTC. Knud Teglgaard. Højmarksvej 3, 7330 Brande.
Afd. postadresse: EDR Give og om egn. V illy Hansen. K ronhe
devej 4, 7200 Grindsted.

NORDTHY-MORS
C all: OZ7TOM.
Lokale: S olbjerg skole, Solbjerg Mors.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1EEE, E rling Sim onsen, Markvæ nget 8C,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 49 79.
Sekr.: OZ1EDF, E rik Lauridsen, Lim fjordsvej 20,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 01 75.
Kass.: OZ1EDH, Svend Orla Larsen, P. L. Haldsvej 27,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 46 57.

STRUER
HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: S truervej 15, Holstebro.
M ode: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1DPQ. K ristian Handgård, Poppelallé 53,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 06 35.

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

HERNING
Call: OZ8 H.
Lokale: B redgade 24A.
M ode: O nsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, R odtjornvej 30,
7400 H erning, tlf. (07) 12 71 26.
Sekr.: OZ6KV. Keld Kirkeby, Anne Marievej 4, Lind,
7400 H erning, tlf. (07) 12 55 91.
Kass.: E rnst Lysgaard, M unkgårdkvarteret 137, Snebjerg,
7400 H erning.
Der er fo rts a t klubaften hver onsdag her i som m ertiden, se op,
hvis de få r lyst.
Festkom iteen beder je r sætte et sto rt kryds fredag den 2. no
vem ber - herom senere.
B o w lin g m e ste r 1979 blev: Nr. 1: OZ5HF - Nr. 2: OZ8GI - Nr. 3:
OZ1DKP
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig go' som m erferie.
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 in d k o m m e te n del grej til auktionen den 23. august, men
der kan bruges mere endnu. K ontakt en i bestyrelsen, hvis du
har noget, så vi kan aftale et tid sp u n kt fo r aflevering. Husk at
a u ktionen er til fordel fo r en H F-klubstation.
Den 31. maj orienterede OZ1MD om repeaternyt, bl. a. ved
hjæ lp af bå ndoptagelse fra det sønderjydske. Samme aften
blev en af de hjem m ebyggede syntese apparater afprøvet med
held.
OZ JULI 1979

A fdeling en har a fh o ld t ordinæ r generalforsam ling i klublokalet
den 31. maj 1979 med 21 frem m ødte.
OZ1DGJ, J. U llergård, valgtes e nstem m igt til d irig e n t og styre
de let og ubesvæ ret slagets gang.
B ere tning og regnskab fo relagt og godkendt.
A lle valg var genvalg.
Det blev be slu ttet at forsøge igangsat teknisk kursus med sigte
på P&T's tekniske prøve.
K ursusleder: OZ7CI, Fl. Larsson, og kurset ventes startet um id
de lb a rt efter sæ sonstart(ultim o september) ifald fornøden t il
s lu tn in g opnås.
Vy 73 de OZ3ZJ. Hjalmar.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
M ode: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6OC. Ruben Kjær Meier, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ4HY, Johnny E ngkjæ r 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.
A fd. postadresse: EDR Ribe afdeling, postbox 15, 6760 Ribe.
Husk afd elinge ns field-day den 21. og 22. ju li, se OZ juni.
Vy 73 de OZ4HY, Johnny.

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

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

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19,30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, K urt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: OZ1CMT, Eivind Sørensen, Fælledvej 6 B,
7000 F re d e ric ia .tif. (05) 92 40 90.
Kass.: OZ-DR 1766. Johs. Chr. Andersen,
H. C. A ndersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14.
U ngdom sleder: OZ1CLX, Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6 ,
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.

Der har på given foranled ning væ ret afholdt ekstraordinæ r ge
n e ralforsam ling den 26. maj 1979. Foreningens frem tid blev
diskuteret. Den siddende bestyrelse fik ved afstem ning et til
lidsvotum .
OZ1CLV.
Så er som m erferien begyndt. Vi kan se tilbage på en sæson
med m ange fo rs k e llig e aktiviteter, selvom det kneb lidt til sidst,
men da var det jo også blevet som m ervejr. Det er de jlig t at se
m edlem m ernes interesse fo r afdelingens program , og vi håber
også til næ ste sæson at få mange gode forslag til aktiviteter.
S lap nu g o d t af i som m erferien så I er friske den 23. august.
Vy 73 de OZ-DR 1766.

GRENA
Lokale: P rivat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Indtil videre efter næ rmere aftale.
Fmd.: OZ1AMP, M orten G rosbol Poulsen, Aalsrodevej 49,
8500 Grenå, tlf. (06) 33 19 03.
Sekr.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge,
8570 Trustru p, tlf. (06) 33 43 85.
Kass.: OZ9HN, Helmuth Nielsen, Glentevej 10,
8500 Grenå, tlf. (06) 32 09 96.

På et bestyrelsesm øde den 30. maj blev vi enige om at holde
vore m øder hveranden onsdag efter som m erferien. Der startes
op onsdag den 15. august, og de følgende møder bliver så ons
dag den 29. august, onsdag den 12. septem ber og onsdag den
26. septem ber.
Da de r tilsyneladende er interesse herfor, vil vi til efteråret o p 
rette en stud iekred s med henblik på A-licens, såfremt der kan
opnås tils træ k k e lig tils lu tn in g . Nærmere om begyndelsestids
p u n kte t senere.
Desvæ rre er de r ikke overvæ ldende tra fik på lokalfrekvensen,
så fo r a t bedre lid t på dette, vil vi efter som m erferien tirsdag af
tener kl. 19, un der betegnelsen »Grenå nyt«, prøve at arrangere
et »møde« på 145,550 MHz, hvor vi vil meddele nyheder fra lo 
kalfo renin gen , 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.
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Lokale: A ntennefabrikken TRIAX, Hornsyld.
Møde: Onsdage i ulige 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.
A fd. g iro : 5 35 18 98 c /o kassereren.
A fd.a dr.: P ostboks 32, 7130 Juelsm inde.

HORSENS
Call: OZ6 HR.
Lokale: Borgm esterbakken 13, Horsens.
Mode: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AAY, Arne Ole Poulsen, Storegade 24, Hatting,
8700 Horsens.
Kass.: OZ1BNV, Verner W inum, Oensvej 26, Hatting,
8700 Horsens.

KOLDING
Call: OZ8 EDR.
Lokale: Set. Jørgens Gård, Hospitalsgade.
Mode: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9DB, Karsten Kjær, Fabersvej 1, 6000 Kolding.
Sekr.: OZ1DSL, Askan Møller, A gtrupvej 103, 6000 Kolding.
Kass.: OZ5KT, Kristen Thomsen, Chr. Schousvej 4, Tved,
6000 K olding.
Afd. g lro n r.: 3 24 74 81.

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle V andtårn, Hobrovej.
Møde: O nsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3LR, C arlo 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.
A fd. postadresse: P ostbox 351, 8900 Randers.
A fd. g iro k o n to nr.: 2 14 61 69.
Der har væ ret a fh o ld t g eneralforsam ling og ekstraordinæ r ge
ne ralforsam ling , og a ltfo rlø b s o m sæ dvanlig i god ro og orden.
S am m ensæ tningen af den nye bestyrelse er nu således:
Form and OZ3LR, Carlo
K asserer OZ1IS, Ove
S ekretæ r OZ6YO, Bo
B estyrelsesm edlem m er: OZ8YR, Vagn og OZ1CXS, Jørgen.
S am tid ig ønsker vi OZ4CO til lykke med EDR prisen fo r det a r
bejde som Ole har lagt i den kursusvirksom hed s o m e r afh o ld t i
klubb en, og vi håber på m ange nye licenser fra dette hold.
Til afgåede bestyrelsesm edlem m er OZ3PJ og OZ1ATQ vil vi
også sige tak fo r et sto rt og g o d t stykke arbejde som I har g jo rt i
klubb en, men også og ikke m indst en tak til Anne fo r mange
gode kop per kaffe.
Vi har også en tak som gæ lder OZ1LJ, som har kørt m orsekursus. Der blev i første om gang 2 som bestod prøven og som er
fø lgende: OZ1EXQ, W illy og OZ1DJR, C hristian, til lykke.
Den 2. maj 1979 havde vi OZ7CH i Randers som h o ld t foredrag
over em net »Er vi inte rnatio nale nok?«. Der blev berørt mange
interessante em ner, som nok kan give stof til eftertanke. Der
var fre m m ø d t 24 henholdsvis fra Århus og Randers.
T orsdag den 9. august får vi besøg af Å rhusafdelingen. Vi vil i
denne uge æ ndre vo r klubaften fra onsdag til torsdag så vi kan
væ re sam m en med vore am atørvenner fra Århus.
Ferien er nu aktuel fo r de fleste, og aktiviteten i klubben i denne
måned vil nok ikke blive så stor som sæ dvanlig, så vi ønsker
alle en god ferie.
73
OZ6YO, Bo.
OZ JULI 1979

SILKEBORG
C all: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6CY, Niels M ølgård Nielsen, Kroghsvej 9,
8900 S ilke borg, tlf. (06) 82 05 09.
Sekr.: OZ2KI, G unnar W urtz, Serup Holmegårdsvej 2,
8632 Lem m ing.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmindevej 1,
V irklu n d , 8600 S ilke borg, tlf. (06) 83 67 02.
A fd. g iro k o n to : 9 21 18 88.
Som m erferie.
A fd eling en h o ld er som m erferie, men husk, at du ved henven
delse til et bestyrelsesm edlem kan låneen nøgle, hvis du skulle
være interesseret i at benytte klubstationen.
Vi sta rte r igen den 4. septem ber med klubaften.
Vy 73 de OZ1AKD, Karsten.

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

KREDS

9

40 års jubilæum
EDR's Å lborg afd eling afh o ld e r sit 40 års jubilæ um lør
dag den 25. august, d e rfo rv ll det glæ de Å lborg afd elin
gen at se alle venner og bekendte til reception fra kl.

10,00- 12,00.
OZ8JYL.

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæ m ningen 58, Vejle.
M ode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8XW. Flem m ing Hessel, Knud Rasmussensvej 4,
7100 Vejle, tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ-DR 1903, Leo Sorensen, Moldevej 11,
7100 Vejle. tlf. (05) 83 03 56.
Kass.: OZ6 DW. Niels Erik Dahl, Svendsgade 64,7100 Vejle.

VIBORG
Fmd.: OZ1CNS. O rla 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.
K lubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. g iro k o n to : 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV. Orla Petersen, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg,
tlf. (06) 92 83 73.
Sekr.: 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 de r ingen arrangem enter, men der er åbent hus hver
torsdag.
B yggeaftener og ræ vejagter kører som sæ dvanligt.
Program:
Torsdag den 2. august kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 9. august kl. 19,15: Vi besøger vores am atørkam
m erater i Randers a fd eling fo r at se hvordan de har indrettet
sig, i de t gam le vandtårn. Der bliver kørelejlighed fra Fr. Allé.
Bem æ rk tidsp unkte t.
Torsdag den 16. august kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 23. august kl. 20,00: A fdelingen har jo flere gange
besøgt S østerhøj, men denne aften kom m er Søsterhøj til os. Et
par mand derfra har lovet at kom m e og fortæ lle om teknikken
bag statio nen deroppe. Så reserver allerede nu denne aften.
Dette gæ lder også vores naboafdelinger, som hermed inviteres
til at kom m e og lytte med.
Der er hyggeaften hver mandag. M angler du inspiration, så
mød op en af disse aftener, der er ad skillige projekter igang.
Ræ vejagter: Se X-QTC juni.
Vy 73 de OZ1DXY, Gert.
OZ JULI 1979

FREDERIKSHAVN
C all: OZ6 EVA.
Lokale: R andersgade 57.
M ode: Hver tirsd ag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT, B jarne Andersen, Skræ ddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 48 60 79.
Sekr.: OZ1AHP, H ugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, M o rris C hristensen, Overlæge Ottosensvej 7,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

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

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: P ensionistboligen. Norrebro, Hjørring.
M ode: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE, Peder Jeppesen, Narfesvej 8, 9800 Hjørring,
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVK, V agner Christensen, Ringvejen 90,
9850 Hirtshals.
Kass.: OZ5DV. Ejner C hristensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jorring. tlf. (08) 92 74 01.
A fd. g iro ko n to : 6 23 99 27.

HOBRO
Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlebyvej 4. Hobro.
Fmd.: OZ6 UD, 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, Tom m y W ickberg, Daniavej 127, Assens,
9550 M ariager, tlf. (08) 58 35 64.
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SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Lokale: B unkeren, 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.: P ostbox 116, 9990 Skagen.

ALBORG
Call: OZ8JYL.
K lubhus: Forchham m ersvej 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 S venstrup J., tlf. (08) 19 10 96.
Afd. g iro k o n to : 5 44 47 99.
Program:
M andag den 13. august: O Z3RadioEkkoNordjylland starter
igen efter en lang som m erferie, tidspunktet er 19,00.
Onsdag den 15. august kl. 19,30: Klubaften.
W eek-enden den 18.-19. august: Store Nordjydske Rævejagt.
Lørdag den 25. august: Å lborg afdelingens 40 års jubilæ um . R eception fra kl. 10,00-12,00.
S pisning kl. 18,30, der serveres en platte med tilbehør og kaffe.
E fter spisningen fortsæ tter festen med dans.
Pris pr. person kr. 70,-.
T ilm e lding tilO Z 2 V E .tif. 18 22 81.
HUSK: M ødetidspunkterne er æ ndret til kl. 19,30!!!!
Siden sidst:
A fdelingens m ateriale service er sat igang, resten er nu a f
hæ ngig t af dig, men salget af bl. a. A L-plader har været godt,
ligesom vores pladesaks og bukkemaskine har været brugt flit
tigt.
Der vil inden længe blive Indkøbt yderligere væ rktøj til væ rk
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, W alther 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).
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EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
8,15 kr.
Logbog, format A4 med spiral, pr. stk........................
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.
1 0stk.............................................................................. 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.
1 0stk............................................................................... 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.)
E m b le m e r.....................................................................
10,00 kr.
350 kr.
QSO-instruktionshefte ...............................................
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.

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 . . .
ED B’ske problem er eller stavefejl, kald det, hvad du vil. Det
elektroniske lotteri har væ ret så flin k at sende mig to (2) g iro 
in d b e ta lin g s k o rt ang. m edlem skontingent. Beklageligvis
glem te jeg at indbetale på det første - men autom atikken vir
kede, så efter kort tids forlø b fik jeg et nyt indbetalingskort.
G runden til jeg har sat min hest til at træ kke kanonen frem og
måske ramme en gråspurg er at jeg er ikke så lid t skuffet over
den tekst, der fandtes på num m er 2 giro kort. »Såfremt jeg ikke
havde indb etalt beløbet inden en given dato, ville jeg blive slet
tet af m edlem slisten«. Denne p o litik er efter min opfattelse me
get fa rlig at anvende, da den falder lige om kring lovens grænse
+ / + QRM.
A ntager vi, at om kring 1500-2000 medlemm er har fået den
slags »rykkerskrivelser« - vil de blive slettet af medlemslisten,
hvis de ikke tager sig sammen.
P rogram teknisk er det en let sag at rette udskriften på g iro 
kortet, og sam tidig kan den gøres mere venlig, som f. eks.: »Vi
går ud fra du har glem t d it m edlem skontingent og imødeser
snarest b e le jlig t din indbetaling«.
I en indkø ringsfase fo r EDB vil det være det mest naturlige,
da man må give begge parter en chance (både mennesket og
det EDB ske anlæ g«.
Vy 73, OZ-DR 1815, Eigil.
OZ JULI 1979

