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En QUADIP antenne
Af OZ1E, Kristian Søe Højberg, Roskilde.
Ved ønsket om at frem stille »en endnu bedre antenne« end
den forrige, kan den første fase, at beslutte sig fo r antenne
type, være særdeles vanskelig. Baggrunden for den antenne,
der skal beskrives her, er to generationer af 2-element quada n te n n e rfo r 10 m-båndet. Som grundlag fo rd e n nye antenne
blev valgt en 3-elem ent quad, som skulle give 2 dB større
effe ktfo rstæ rkn in g end en 2-element quad-antenne. Samme
resultat skal kunne opnås med en 4-element yagi-antenne,
der dog har 1V2 gange større afstand mellem endeelementer
ne. (Orr: All about C ubical Quad Antennas, 2. udgave). Valget
m ellem disse to antennetyper kan kræve vurdering af vægt,
vindbelastning, afhæ ngighed af højde og andre egenskaber.
Im idlertid førte utilfredshed med målemulighederne for de
tid lig e re quad-antenner til ideen og beslutningen om en ny
antennetype, QUADIPen.
QUADIP-antennens princip.
QUADIP-antennen er mekanisk set en kom bination af en
quad og en d ipol. Dipolen udgøres af quad-antennens bom
og har den bedste udstrålingsretning vinkelret på denne.
Elektrisk set er der ingen direkte forbindelse mellem de to
antenner i den opstilling, der skal beskrives. Antennerne har
hver sit nedforingskabel tilsluttet radioudstyret gennem en
fæ lles koaksialom skifter. QUADIP en er iøvrigt forsynet med
en rotor. En fordel ved dette arrangement er, at man kan
scanne praktisk talt horisonten rundt ved en enkelt o m skift
ning. Man kan h urtigt få et indtryk af båndets tilstand ved
hjæ lp af dipolen, før man begynder en finkæ m ning med
q u a d ’en. Desuden kan man få en indikation af, om quad’en
har optim al retning ved af skifte om mellem antennerne. En
anden fordel er, at man har indbygget m åledipol i systemet.
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Antennerne kan f.eks. sammenlignes ved 2 må
ling er ved at dreje dem 1A om drejning mellem
m ålingerne.

Betragtninger angående mekanisk udførelse.
Afgørende fo r udform ningen er, om vindingerne
på quad-antennen skal stå på spidsen (diamond)
e lle r være kantstillede (square). Da en quadv ind ing kan betragtes som 2 stakkede endepunktfødede dipoler, er den kantstillede place
ring i p rincip pe t den rigtige. Begge systemer har
væ ret afprøvet her uden påviselig forskel på re
sultaterne (bekræftes af ARRL antenna book).
M ekanisk set synes den spidsstillede vinding at
være bedst til at klare isbelastning, dels på grund
af styrken af en lodret stillet stang og dels fordi
vandet er tilbø jelig til at løbe af trådene. Udfra
dette og med baggrund i erfaringer med en
»nediset« quad sidste jul var valget af spids
stillede vind ing er let.
D ipolen udform es u traditionelt af een ubrudt
stang, bommen i quad-antennen, ved at forsyne
bom men med en gam m a-tilpasning mellem dipol
og fødekabel. På grund af den usymmetriske an
bringelse af bæremasten blev der anbragt en
kontravæ gt i reflektorenden af bommen. Quad»arme« af glasfiber angives at veje kun halvdelen
af arme udført af bambus (ARRL's antenna
book). Det lykkedes im idlertid ikke at fremskaffe
glasfiberpiske, og glasfiberrør havde lang leve
rin gstid (her er måske et nyt marked fo r glasfiber
industrien). Det blev besluttet atter at benytte
bam bus som grundm ateriale. Endnu et problem
var valg af fødekabel. Ved brug af 30 m RG-8/U til
quad-antennen i stedet fo rd e t tidligere anvendte
RG-58/U regnes der med en besparelse på ca. 1
dB i dæ m pning. Man må her være opmærksom
på, at vægten og stivheden øges betydeligt. Til
d ip ole n valgtes RG-58/U.
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Mekanisk opbygning.
Antennens mål (fig. 2) er beregnet ud fra 28.6
MHz centerfrekvens (iflg. Orr). Bemærk, at fo r
skellige forfattere ikke er helt enige om målene.
De viste mål på kors-armene angiver afstand fra
m idten af bommen til antennetrådens gennem
fø ring. Trådlæ ngderne er henholdsvis 10.98,
10,71 og 10,39 m fo r reflektor, fødeelement og
d irektor. Arm ene er 210 cm bambusstænger af
ca. 2 cm diameter. Hver stang blev beklædt med
glasfiber ved om vikling af op til 8 cm glasfiber
gaze i 1 lag med ca. 1 cm overlæg. Der blev brugt
tape til fastgørelse af gazen i stangens ender.
Stangen blev derefter påført polyester med ca.
2% (volum en) h æ rder(fri luft, b riller og hardsker
anbefales af sikkerhedshensyn). Stangen ,a r an
bragt i lodret stillin g fo ra t undgå dråber pa siden
af denne. - Efter nogle dages hærdning blev
stangenderne studset og tæ tnet med »Po fy la«.
Endelig blev hele stangen påført polyester endnu
engang. Denne omstæ ndige procedure t e. an
vendt i håbet om at forlæ nge stængernes e.etid
ved at form indske fugtoptagning og spræ <'.ng.
Denne type svagheder blev iagttaget vec de tid
ligere quad-antenner m indre end et år e^er
opsæ tningen.
Bommen er et kvadratisk alum inium srer der
er 2 5 x2 5 mm 2 udvendig og har 2 mm godstykkelse. Den er understøttet ved antenneele—enter
og mast (fig. 3) med U -profiler med sa~ime
udvendige dim ension, hvorved genner^coring
på tvæ rs af bommen helt er undgået. For a: opnå
den fornødne balance og stivhed er der beryttet
5 mm nylonbarduner (fiskenet-kval itet fra
m astetop til m idten af reflektor og direktor c g. 1
og 3). Tilsvarende er der anbragt nylonbarc^ner
fo r at støtte bommen i sideretning. Disse ba'duner går fra m idten af de to vandrette arme på
fødeelem entet til bommen ved endeelementer
ne. Endelig er fødeelementets »bundarm« tøjret
til direktoren fo r ikke at slå imod bæremasten.
Kors (fig. 3) til fastgørelse af armene ved hjælp
af spæ ndebånd blev frem stillet af 40 cm lange
vinkelalum inium stykker med 2 cm bred kant og 3
cm godstykkelse. 6 mm bolte med fjederskiver
blev brugt ved al fastspæ nding af antennedele
(topnøgle eller specialskruetræ kker anbefales til
spæ ndbånd af hensyn til hænderne).
Quad gamma-tilpasning.
2 mm flerkoret antennetråd blev benyttet til
q u a d-vind in g er og gam m a-tilpasning (massiv
tråd er uheldig ved overisning). Der blev benyttet
afstandsstykker af plexiglas. - Kondensatoren
OZ AUGUST 1979
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Fig. 3. - Fastgørelse a f bam busstæ nger og alum inium skors.

Fig. 4. - Quad g am m a-tilpasning. Plastichæ tte fjernet fra k o n 
densator.
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Fig. 5. - D ip o t gam m a-tilpasn in g (fø r justering).

har ca. 1 mm pladeafstand og ca. 75 pF maksi
m um kapacitet (fig. 4). Værdierne (fig. 6), der
frem kom ved justering og måling (fig. 7), bør
revideres ved de sæ rlige forhold, de anvendes
under.
Dipol gamma-tilpasning.
1 m alum inium srø r med 13 mm udvendig diame
ter blev skubbet delvis ind i et stykke elektrikerrør
med 16 mm udvendig diameter (fig. 5 og 6).
O m kring plasticrøret blev der bukket en manchet
af V2 mm tyk alum inium splade, som udgøren del
af en rørkondensator, som blev forbundet til
koaksialkablets inderleder. Manchetten blev iso
leret fra bommen med plexiglas.

Måleresultater.
S tandbø lgeforholdet (fig. 7) fo r de to antenner
med kabler blev målt ved 0,5 W udgangseffekt fra
senderen, medens antennemasten var lagt ned.
A ntennem idten var da 2,1 m over jorden. Det
viste sig, at det målte standbølgeforhold, bortset
fra m inim um , blev dårligere ved voksende effekt.
Op im od en halvering af annennens frekvens
om råde blev konstateret. Der var forventet ca.
400 kHz frekvensom råde med standbølgeforhold
bedre end 1,75 (Orr). Det opnåede område var i
368

alle tilfæ lde større. Bemærk, at dipolen har be
ty d e lig t større frekvensom råde end quad en. Et
interessant fo rh old var, at der ikke konstateredes
indbyrdes påvirkninger mellem de to antenners
standbø lgeforhold under justeringerne Forsøg
med metal i stadet fo r nylon til bommens bardu
ner gav derim od en særdeles kraftig indv r<ning
på dipolens standbølgeforhold.

FIG .6 GAM M ATI LP A S N N I NG S K E M A T IS K
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FREKVENS (MHz)

F IG .7 STANDBØ LG EFORHOLD FOR
Q U A D IP AN TENNEN

E IQ JL p e t n in g s d ia g r a m
Q U A D IP AN TENNEN

Endnu et interessant forhold viste sig ved ophejsningen af antennen. M inim um -standbølgefo rh o ld e t fo r quad'en flyttede sig 300 kHz opad!
Desuden forringedes det bedste forhold en
sm ule (fra 1 til 1,1). Retningsdiagramm et (fig. 8)
fo r QUADIP'ens vandrette plan blev målt ved 28,8
MHz med antennen i 12 m hojde. For-til-bag
e ffe ktfo rstæ rkn in g sforh olde t fo r quad'en var
forventet at være ca. 17 til 30 dB indenfor et
om råde på 900 kHz (Orr). Der blev målt 11 dB.
Den forventede forstæ rkning fremad var 9,3 dB
over dipolens forstæ rkning. Der blev målt 8 dB.
Bemærk, at der ikke er foretaget forsøg på trim 
ning af antennen bortset fra justering af stand
bølgeforhold.
Med hensyn til den praktiske udførelse af
m ålinger og antennehejsning skal nævnes vel
v illig bistand fra adskillige hjælpere, ikke mindst
OZ3AB og OZ1MB.
U nder m ålingerne blev der forsøgsvis foreta

fo r

get et opkald, medens bommen kun var 2,1 m
over og parellel med jorden. Forventningerne
blev vakt, da resultatet var en te lefo ni-fo rb in d el
se til Chicago. Da antennen var hejst op sidst på
efterm iddagen, var der kun »sus« i modtageren.

Erfaringer med QUADIP-antennen.
Den QSO-mæssige vurdering af antennen i brug
er subjektiv, da mange varierede faktorer spiller
ind. De første dage blev flere verdensdele nået.
Ikke m indst Rio De Janeiro og Vejle! Brugen af 2
antenner i QUADIP’en har vist sig særdeles nyt
tig, når q ua d ’ens indstilling skal vurderes, og når
en QSO skal følges. De to parter i QSO’en er i
m ange tilfæ lde placeret i forskellig retning og
afstand fra QUADIP en. I sådanne tilfæ lde kan
man ofte hore den nærmeste station på dipolen,
medens den fjerne kan følges ved hjælp af
quad'en.

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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VHF
20109

TONNA

BEAM-ANTENNER
TO NN A ANTENNERNE fra F9FT har bevist, at de yder mest pr. krone! De to ovenstående antenner, 20109 og 20419, er
blevet »best-seller« i kraft af deres frem ragende data, lave vægt, lille vindflade, universielle anvendelse (lo d re t eller
vandret) og m eget fordelagtige pris. Findes også som krydsbom-antenner, 20118 og 20438, samt i en kombineret
version, 20199. - Her er beskrivelse af og pris på de 11 forskellige TONNA-modeller:
20104. En 4 el., 2 m portabel yagi med 1,1 m specialm ast og
2 beslag, der gø r det m u lig t at montere antennen på tag
bagagebæ rere, skibsræ linger, altaner o.s.v. Kan vandes og
drejes i alle retninger. Bom 1,4 m. Gain 7,5 d B i .... 150,00
20109. Universal 9 el., 2 m yagi. M onteres lodret e ller vand
ret. Bom 3,3 m. Gain 14 d B i ........................................ 180,00
20209. 9 el., 2 m portabel yagi. Fylder ikke meget sam men
klapp et, men kan m onteres på få m inutter. Data som 20109.
........................................................................................... 205,00
20116. 16 el., 2 m long-yagi med do bbelt reflektor. En ud
præ get D X-antenne, og den læ ngste på markedet. Forsynet
med stø ttebo m fo r vandret montage. Bom 6,4 m. Gain 17,8
dB i .................................................................................... 370,00
20216. Portabel 16 el., 2 m antenne. Data som 20116, men
ly n h u rtig at m ontere og pakke sammen .................. 400,00
20118. 2 x 9 el. krydsbom -yagi fo r 2 m. Bom 3,5 m. Gain 14
d B i .................................................................................... 335,00

UHF - UNITS
TRANSVERTERE
& CONVERTERE

20419. Universal 19 el., 70 cm yagi. Monteres lodret eller
vandret. Bom 3,2 m. Gain 17 d B i .................
210,00
20438. En 2 x 1 9 el. krydsbom -yagi fo r 70 cm. Bom 3,3 m.
Gain 17 dBi ............................................................
350,00
20421. 21 el., 70 cm long-yagi. Med sine 4.6 m er den
m arkedets læ ngste, og en udpræ get DX-antenne. Med
stø ttebo m fo r vandret m ontage. Gain 19 dBi
305,00
20422. Som 20421, men fo r ATV. Gain 18,5 dBi
305,00
20199. En 20109 og en 20419 på samme bom. Den ene
lodret, den anden vandret. For »Oscar« med »elevationsbeslag«. Bom 3,4 m ...............................................
350.00
TONNA ANTENNERNE er eloxerede og beslagene galva
niserede e lle r i ru s tfrit stål. Alle typer lagerføres i 50 ohm.
Gain e r o p giver i dBi, d.v.s. 2,15 dB over en dipol. - SWR
bedre end 1:1,3 på alle typer.

De svanske UHF-UNITS henvender sig egentlig til selv
byggeren, der ikke har tid! Kvaliteten, valget af up-to-date
kom ponenter, kon struktio nen samt finish'e n gør, at man
næ ppe kan lave det bedre selv. A lle enheder er køreklare,
o p trim m e d e og m angler kun antennerelæ og externe fo r
bind elser. Dette gør, at man kan væ lge en personlig losning
og i m ange tilfæ ld e spare in dtil flere overflødige, tabs
givende relæer. Forsyningsspæ nding 12-14 V-DC. - Alle
typ e r er norm alt lagervare. Løse, fæ rdigm onterede prin t
kan leveres på b e stillin g.

O u tp u t
Input
144 M H z/12 W
28 MHz/20 mW
432 M H z/8 W
28 MHz/20 mW
432 M H z/8 W
144 M Hz/0,2 W
1296 M Hz/2,8 W
144M H Z/0.2W
C onve rter 144 MHz/28 ell. 14 MHz
C onve rter 432 MHz/28 MHz
C onverter 432 MHz/144 MHz
C onverter 1296 M Hz/144 MHz
D æ m peled/18 dB. 10 W ned til ca. 0,2 W
De med *) mæ rkede priser er tilbud sprise r!

LL
ANTENNEROTOR
220 V - D-m æ rket
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RX-stojtal og gain
1,8 dB /28 dB
2,2 dB /26 dB
2,2 dB /20 dB
4,3 dB /4 dB
1,8
2,2
2,2
4,3

dB /28 dB
dB 26 dB
dB /26 dB
d B /4 dB

Pris
1.495,00
1.595,00
1.795,00
2.595,00
★ 395,00
★ 495,00
★ 495,00
★ 475,00
60,00

A lle p ris e r er in clusive moms, men eksclusive fragt.
ROTOR
595.00
STØTTELEJE
185.00
SAMLET:
765.00

STAUNING
OZ7IS
G iro 9 31 86 58

B arth o lin stræ d e 20
V ridsløsem agle
2630 Tåstrup
Tlf. (02) 52 33 14 efter kl. 17.
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Dobbelt strømforsyning
Af OZ8HX, K. Guldbæk Sørensen, Hasselholt, 7830 Vinderup.

Denne artikel om handler en dobbelt strøm forsy
ning, der specielt er beregnet til form ål, hvor en
stabil tosidet (plus/m inus og m idtpunkt) spæn
ding er påkrævet. Strøm forsyningen kan natur
ligvis også anvendes normalt, hvorved den dob
belte spæ nding er til rådighed. - Udgangsspæn
dingen kan varieres fra 0 til 20 volt, og der findes
strøm begræ nsning fra 0 til 2 ampere, og disse to
fa kto re r kan varieres separat fo r hver halvdel af
strøm forsyningen.
Funktionsbeskrivelse.
Det elektriske diagram over strøm forsyningen er
vist på diagram m et fig. 3. Det er opbygget af to
halvdele, der praktisk talt er symmetriske. I det
følgende omtales derfor kun den positive strømforsyningshalvdel.
Spændingsregulering.
Konstantspæ ndingsreguleringen er opbygget
o m kring en konstantstrøm sgenerator som vist
på fig. 1.
M odkoblingen i systemet sørger for, at strøm 
men gennem Rv altid er lig konstantstrømsgeneratorens Ik. Herved bliver udgangsspændingen
p ro po rtio na l med modstandsværdien Rv.
OZ AUGUST 1979

Fig. 1.
P rin cip d ia g ra m ove r spæ ndingsreguleringen.

Strøm generatoren er opbygget om kring en
FET, T5. Der tilfø re se n negativ hjælpespænding,
V-, på -12 V. Ik er valgt til 1 mA og kan justeres
med P5 til kom pensering fo r kom ponentspred
ning.
M odkoblingsforstæ rkningen er opnået vha. en
operatorforstæ rker, IC 1, og efterfølgende tran 
sisto rtrin. IC 1 s offsetspæ nding kan kompense
res med P4. T3 og T4 giver den nødvendige
strø m forstæ rkning til styring af effekttransisto
ren T 1. T3 omtales under strømbegrænseren, og
371

den er norm alt forspæ ndt som basisjordet trin.
Da der findes en meget stor forstæ rkning med
deraf følgende risiko fo r ustabilitet er følgende
stabiliserende led indføjet: R16/C7, R11/C4 og
C5. Operationsforstæ rkerens indgang er beskyt
tet med D8/D9. D10 skal sikre strømforsyningen
mod store spæ ndinger over T1, f.eks. ved ko rt
slu tn in g af plus- og m inusterm inalerne. C10 skal
undertrykke evt. brum og støj i ledningerne til
potentiom eteret P1.

F IG .2

Fig. 2.
P rin c ip d ia g ra m over strom begræ nseren.

Strømbeg rænseren.
En belastning af udgangen giver anledning til en
strøm gennem sense-modstanden Rs (R4/R5).
Herved opstår et spæ ndingsfald over Rs, der i
kom paratoren (IC 1) samm enlignes med en med
P2 in d stille t reference. Overskrides referencen
vil kom paratoren afbryde udgangsstrømmen og
sam tidig gennem den positive tilbagekobling
D5/R3 låses i denne afbrudte stillin g. Denne lås
kan kun udløses ved afbrydelse af strøm forsy
ningen et kort øjeblik. - Denne »fold-back«
fu n ktio n kan frakobles ved fjernelse af D5 (eller
R3). - Der kan kompenseres fo r offsetspæ ndin
ger i kom paratoren ved hjælp af P3.
A fgiver strøm forsyningen en strøm, der er
m indre end den begræ nsningsstrøm , bestemt af
P2, er kom paratorens udgang positiv (+ 12 V).
R10 og D6 sørger herefter fo r at forspæ nde T3
med + 0,7 V, således at T3 fungerer som jordet
basistrin.
Overskrides begræ nsningsstrøm men skifter
kom paratorens udgang til negativ ( h- 12 V) og
afbryder herved T3. Spæ ndingsreguleringen sø
ger at m odarbejde dette, og bringer LED 1 til at
lyse. LED 1 angiver, at strømbegræ nsning er
indtrådt, og spæ ndingen derfor ikke længere er
konstant, men derim od 0 volt (med foldback)
elle r faldende mod 0 (uden foldback).
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Fig. 3.
Totaldiagram .

—
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Fig. 4.
P rin tu d læ g og k om pone ntp la cering (1:1).
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Justering.
Justering af den positive halvdel foretages såle
des:
1) P1 sættes til m inimum (0 volt) og P2 til maksi
mum (strømbegræ nseren ude af funktion). P4 justeres til nøjagtig 0 volt på udgangsterm inalerne,
2) P1 sættes til maksimum. - P5 justeres til nøj
agtig 20 vo lt på udgangsterminalerne.
3) P1 sættes til 0 volt og P2 til m inimum (0 ampe
re begræ nsningsstrøm ). - P3 justeres såle
des, at LED 1 netop lyser.
3) P1 og P2 stilles til maksimum. - Der tilsluttes
en belastning (ohmsk), og denne indstilles
således, at strøm forsyningen afgiver nojagtig
2 ampere. - P6 justeres således, at instrum en
tet viser 2 ampere (instrum entom skiftere i
s tillin g hhv. A og +).
Den negative del justeres med samme frem 
gangsmåde, dog justeres P14 i stedet for P4, P15
fo r P5, P13 fo r P3 og endelig P16 i stedet fo r P6.
Mekanisk opbygning.
S trøm forsyningen er opbygget med de fleste
kom ponenter på ét print, undtaget er de meka
nisk største: Transform ator og kondensatorerne
C1 og C2. Printfilm en er vist på fig. 4, og her
findes også en kom ponentplacering.
Der er valgt et design, bl.a. bestemt af kølepla
den (den anvendte type kan købes som reserve
del til B&O 901) og transform ator (type 8013152
fra B&O), og hele strøm forsyningens mekaniske
opbygning er gengivet vha. en isom etriskeksplosionstegning (fig. 5). Denne afbildningsform ud
m æ rker sig ved at være målfast i »eksplosionsretningerne«, d.v.s. chassisets mål kan findes
d irekte fra tegningen ved måling langs siderne.
På tegningen er svøbet ikke medtaget, dette kan
ses på fo to grafie t af strøm forsyningen. Svøbet er
lavet af to ens halvdele (U-stykker), der er limet
sammen (Araldit) vha. lister på ydersiden af
svøbet. Vil man undgå at regne med bukketillæ g
(ca. det halve af pladetykkelsen), kan man bukke
svøbet først og derefter tage mål til for- og bag
plade. Der er anvendt aluminium splade, 1,5 mm
tyk undtagen forpladen, der er 3 mm. Svøbet er
lakeret med ovnhammerlak.
Forpladen er frem stillet på følgende måde:
Teksten er fræ set ned (snak godt med den lokale
sølv/guldsm ed), hvorefter forpladen er pudset
op med ståluld dyppet i sprit. Bogstavudfræ sninger opfyldes med lak af forskellig farve, og efter
en tø rring kan hele fladen lakeres med platiclak
et par gange.
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Første udgave inde n i. - De to trim m epotentiom etre oven på
p rin te t var et eksperim ent, der kunne berige den indre m o d
stan d ned under 0,1 mOhm, elle r endog negativ (spæ ndingen
s tig e r ved større belastning).
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CO

-si
CD

køleplade
ensrette rhld,h o v e d p ri n l
t ra n s fo rm a to r-

sikn n g sh ld

Fig. 5.
S am ling stegn ing.

Den viste opbygning er naturligvis kun et
forslag, vil man ændre på denne, skal man være
opm æ rksom på, at ledningerne til udgangsterm inalerne skal forbindes nøjagtig som vist på
totaldiagram m et: Separate måle- og forsynings
ledninger (for at bevare den lave udgangsim pe
dans) og endelig kun ét stelpunkt (ved n ul
te rm in a le n ).-F o re n o rd e n s skyld kan ledninger
ne fra transform atoren snos, således at brum 
fe ltet mindskes.

Tekniske data.
Ud fra prototypen er flg. tekniske data opstillet:
Spæ ndingsom råde: 0 -^ 2 0 V og 0-20 V samtidig.
Spæ ndingsopløsning: Typ. 50 mV.
M aksim al strøm: 2 A, plus og minus samtidig.
Strøm begræ nserom råde: 0-2 A.
Indre m odstand: M indre end 10 mOhm.
R ipple og støj: M indre end 2 mV (20 Hz - 2 MHz).
S tabilitet: Bedre end 0,01% fo r 10% netsp. var.

^K E N W O O D

E ffektforbrug: M aksim alt 100 W.
Instrum entering: 1 stk. 2% drejespoleinstrum ent
Måleom råder: 4 om skiftbare områder, 10 V og 2
A f.u. hhv. positiv og negativ.
Totale dim ensioner: 8 2x227x215 mm (hbd.).
Væ gt: 3,0 kg.
Afslutning.
K onstruktionen er bygget i en halv snes eksem
plarer, der alle fungerer tilfredsstillende. Enkelte
har endda udvidet strøm - og spæ ndingsom rådet, idet R7, R37 (strøm) og P1 (spænding) fo r
øges i værdi. Sam tidig skal der naturligvis anven
des en større transform ator og køleplade, men
dette kan man jo også eksperimentere sig frem
til.
Det skal nok tilføjes, at det er en stor behage
lighed, hvis potm eteret til strømbegrænseren er
logeritm isk, så er der ingen problem er med at
s tille til en strøm påf.eks. 5 mA, til trods fo r at der
er fu ld t udslag fo r 2 A.

NYHED -180 S (DF 180)

Data:
F uldtran sistoriseret.
200 W PEP (160 W på 10 m).
D igital display + analog ekstra skala.
SSB (auto/reverse) - CW (W ide/narrow ) - FSK.
M F -krystalfilter. Ekstra filte r kan indbygges.
Indb. n o iseblanker - MF s k ift - RF speech processor.

Variabel CW sidetone (800 Hz + / + 100 Hz) - AG C og RF attenuator.
4 m em o ry kanaler - M em ory s k ift - D obbelt VFO system - Dobbelt
RIT - M em ory B a ck-up - Indika tor for overskridelse af am atørbånd.
Kan udvides med: 2 ekstra bånd -1 fast kanal fo r hvert bånd.
E kstra udstyr: Power 220 V AC - VFO - Ant. tuner - M ike - Højttaler med
indb. filte r - CW filter.

Pris fo r 180 S (DF 180) incl. moms kr.

9.695,00

(am atørvenlig pris).

WERNER RADIO - 5450 OTTERUP - Tlf. (09) 82 33 33
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2 meter
FM - SSB - CW

CD

IC-245E
En rig tig all-m ode station med digitaludlæ sning, 2 PLL-VFO'er, 2 VFO hastigheder, variabel repeaterspace
(Oscar), tilslu tn in g for ICOM’s tastatur-scanner enhed, altsammen for under 5.000 kr.
IC-245E er markedets mindste all-m ode 2 meter transceiver med digitaludlæ sning - lige velegnet for mobil
og hjem m ebrug - den har forresten også autom atisk regulering af lysstyrken i udlæsningen, afhæ ngigt af
lyset udenfor; en af desm å ting, der er med til at gøre en ICOM transceiver perfekt i mindste detalje.
IC-245E har naturligvis også mangler. Den kører kun USB, men kan let m odificeres til også at køre LSB v.h.a. et ekstra krystal, som vl naturligvis også har på lager.
IC-245E - en lille station med store faciliteter!
Teknik kort: 144-146 MHz, FM, CW, USB (LSB), 12 V DC, 10 W out, digital, dobbelt VFO i 100 Hz eller 5 kHz,
RIT, noiseblanker, tilslutnin g for remote com puter control. Mål: 90x155x235 mm. Vægt: 6,8 kg.
Pris incl. moms kr. 4.895,00.
Se og prøv IC-245E hos DOGPLACE - COMMANDER - OP ELECTRONIC eller...

NORAD ... os-96 01
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Sweep-oscillator 0,2 til 14 MHz
Af L. Bergmann, Lampertheim, Tyskland.
Oversat af OZ1BWE, Kurt Jeritslev, GI. Holtevej 44, 2840 Holte.

O scillatoren er opbygget med en S chm itt-trigger
G1 (74132). Over 330 ohm s modstanden bliver
udgangssignalet fra G1 koblet tilbage på indgan
gen. U dgangssignaletskifterfra logisk 1 til logisk
0, når spæ ndingen over kondensatoren C2 har
nået S chm itt-triggerens øverste tærskelværdi.
Tilbageslaget sker når kondensatoren er afladet
så meget gennem modstanden, at spændingen
er nået ned på den nedre tærskelværdi. Derefter
gentager processen sig.
Frekvensen af den frem bragte svingning af
hæ nger af R1 og af kapaciteten mellem trigg e 
rens indgang og jord. I serieforbindelsen af C2
og de tre parallelkoblede varicap-dioder bestem
mer indstillin ge n af varicap-diodernes forspæ n
ding Uo den virksom m e kapacitet. I tabellen er
frekvensen ved forskellige forsøgsspæ ndinger
angivet. Til en overslagsberegning af frekvensen
kan man bruge denne form el:
f = 2 MHz + 0,4 MHz • Uo
Med denne sammenhæng mellem frekvens og
D C-styrespæ nding er kredsen særdeles anven
d elig som sw eep-oscillator.

Uo (V)
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f (MHz)

10

2

1
2
3
5
10
20
30

2,7
3,1
3,6
4,4
6
10
14

Den over jæ vnspæ ndingen overlejrede veksel
spæ nding Ui sikrer os over hele frekvensom rå
det et frekvenssving på 0,4 MHz pr. volt. Tiddeleren 7490 udvider frekvensom rådet til 0 ,2 ...1 ,4
MHz med et d ertil hørende frekvenssving på 0,04
MHz pr. volt.
Da udgangssignalet er firkantsignaler, består
det af en mængde harmoniske overtoner, og vi
har da den fordel, at generatoren kan bruges til
undersøgelse af kredse, hvis resonansfrekvens
lig g e r langt over 14 MHz. (Konstruktionen er vel
egnet til filte rtrim n in g ). - Disse overtoner kan
dog også give anledning til målefejl, hvorfor man
fo r at holde fejlene på et m inimum bør sørge fo r
at
fm ax
'

f

Tmm

< 2
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BSP 3030
30 MHz FM ERHVERVSRADIO
★ Der er penge at spare på
kørselsøkonomien.
★ Ingen ventetid på X-tal,
digital-syntese.
★ Systemer op til 100 vog
ne.
★ Erhvervsradio til priser,
hvor alle kan være med.

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

BENSO PRINT ApS

Finsensvej 52, 2000 Kbh. F, tlf. (01) 10 64 91 Næ rm este fo rh a n d le r anvises.

1o M e te r/F M
mobilstation loW
m /ind b . scanner
F rekvensom råde
K an alafstan d
K an alantal
Strøm forbrug
S t r ø m f o r syning
Tem p. om råde
D im en sio n e r
Vægt
SENDER:
U dgangseffekt
M odu lation
L F -k arak teristik
M o d u la t ion s føl s o m h
N abokanaleffekt
U dstrålin g a f u ø n s k e 
de f r e k v e n s e r
K rystalfrekven s
MODTAGER:
F eSlsomhed

MIMAX ME 306

28. 0 0 0 - 2 9 , 700 MHz
12, 5 KH z (1 0 KH z)
M ax . 6 (m a x b ånd b red d e 6 0 0 KHz)
RX=300 mA - TX=1, 8 A
12 V ( m a x . v a r i a t i o n +30/ - 1 0 % )
-1 0 ° C - +55°C
12, 6 x 6 , 6 x 2 2 c m e k s k l . s t ik & knap
1 , 8 Kg
10 W a t t
F a s e m o d u la t io n m a x D f=2, 5 KHz
6 dB/oktav forbetoning 3 0 0 -2 5 0 0 Hz + l/ -3 d B
1, 5 m V f o r D f = l , 5 K H z f m o d = l K H z
M a x . 1 uW
: M a x 0 , 2 uW
:fx. t a l=fANT p a r a lle lr e s o n a n s
3
30 p F p ara lle lk a p .

: B e d r e e n d 0 , 2 5 u V j E M K v/ 1 2 d B S I N A D
D f = 1, 5 K H z f m o d = 1 K H z
Squelch
:E lek tro n isk ju ste rb a r
N a b o k a n a l s e 1.
: B e d r e end 75 dB
L F -k arak teristik
:6 d B / o k t a v e f t e r b e t o n i n g 3 0 0 - 2 4 0 0 Hz + l / - 3 d B
Int e r m o d u l a ti on s d æ m p n j B e d r e e n d 6 5 d B
S p e jlse le k tiv ite t
:B e d re end 30 dB
H ø jttaler im pedans
M in. 4 O hm
U d strålin g a f uønske
de f r e k v e n s e r
: M a x . 1 uW
K rystalfrekv en s
:fx -ta l= fo sc= fA N T -4 5 5 KHz s e r ie r e s o n a n s
3. o v e r to n e 30 p F s e r ie k a p a c it e t

Kr. 2 9 8 5 ,-m/moms

MIMAX RADIO
N o rre b ro g a d e 226
2 2 0 0 K o b e n h a vn N.
T lf. 0 1 -83 14 11 ■ G iro 9 1 3 6 0 88

I ...........................................................................................- .....................................J
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Impulsgenerator
Af J. Bonthond, Villeneuve, Frankrig.
Oversat af OZ1BWE, Kurt Jeritslev, Gl. Holtevej 44, 2840 Holte.
Ved konstruktionen af denne im pulsgenerator er
forfatteren gået ud fra, at den indenfor rim elig
hedens grænse skal være så universal som mu
ligt. Hjertet i generatoren er 2 stk. timere NE555.
Den forste tim er (IC1) er koblet som astabil m u lti
vibrator, og det er den, der bestemmer udgangs
signalets frekvens. Den anden tim er (IC2), der er
opbygget som m onostabil m ultivibrator, bestem
mer im pulsbredden. Det af IC1 afgivne signal
trig g e r den m onostabile m ultivibrator IC2, hvis
udgangssignal bliver ustabilt, når triggerim pulsens længde er længere end IC2's afgivne im 
puls. Da det kan forekom m e med den her be
skrevne generator, er der mellem udgangen af
IC1 og triggerindgangen på IC2 indsat et differentieringsled bestående af C12 og R4.
Udgangen af dette RC-led, punkt A, ligger i
hvilestand på +Ut>. Når den astabile m ultivibrator
IC1 tilfø re r en positiv im pulsflanke forekom m er
der i A en uønsket positiv nåleimpuls. For at un
dertrykke denne impuls (og såfremt vi trigger
eksternt fo r af beskytte N4), er der indsat en 4,7 V
zenerdiode. Ved slutningen af IC1’s afgivne im 
puls (ved den negative flanke) opnår vi i punkt A
den ønskede negative nåleimpuls, som skal trig 
ge IC2.
Da generatoren gerne skulle være universelt
anvendelig, er der før IC2's triggerindgang ind
sat N4. Et eksternt tilfø rt logisk 0 på denne »gat
ter« (gate) indgang, resulterer i, at triggerim pulsen fra IC1 vil blive undertrykt. Også denne ind
gang er beskyttet af en zenerdiode.
Den ønskede funktion af leddet er AND (og) og
da det eren NAND-kreds, der sidder, er der indsat
en inverter fo r at opnå den ønskede virkning.
Udover den interne og eksterne trigning besid
der kredsløbet også den m ulighed fo r »single
shot« trig n in g (d.v.s., at man kun får en enkelt
im puls ud; single shot = enkelt skud), der bliver
udlost ved hjæ lp af tryktasten S3. For at kontak
ten ikke skal prelle (og vi derved risikerer, at der
kom m er flere im pulser end den enkelte, vi var
interesseret i), er der lavet et anti-prel kredsløb
bestående af N1-3.
IC2's im pulslæ ngde lader sig indstille med om 
skifteren S2 og fin in d stille med potm etret P2. En
IC af typen SN7406, der indeholder seks invertere
udgår udgangstrinnet, idet der er to udgange
med hver to invertere. Udgang 1 giver det nor
male TTL-udgangssignal, mens udgang 2 giver
OZ AUGUST 1979

det logiske kom plem ent til udgang 1. Da talrige
anvendelser kræver et større fan out, er der i hver
udgang parallelkoblet to kredse. - Den tredie
udgang giver m ulighed fo r impulser med ind stil
lelig am plitude op til 15 volt.
Strøm forsyningen skal selvfølgelig være til
stræ kke lig t afkoblet til, at man undgår ubehage
lige tilbagekoblingsfæ nom ener.
:

£
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Verdens
bedste antenner
M odel:
BEAM ANTENNER - HF
TH 2 MK 3 2 element beam 1 0 - 1 5 - 2 0 meter - gain
TH 3 JR
3 element beam 1 0 - 1 5 - 2 0 meter - gain
TH 3 MK 3 3 element beam 1 0 - 1 5 - 2 0 meter - gain
TH 6 DXX
6 element beam 1 0 - 1 5 - 2 0 meter - gain
HY QUAD
2 element HY-Quad 1 0 - 1 5 - 2 0 gain

^
5,5 dB
8,0 dB
8,0 dB
8,7 dB
8,5 dB

- 2000 W
- 2000 W
- 2000 W
- 2000 W
-1000 W

VERTICALANTENNER - HF
12AVQ
1 0 - 1 5 - 2 0 meter
14 AVQ/WB 10- 1 5 - 2 0 - 4 0 meter
18 AVQ/WB 10 - 15 - 20 - 40 - 80 meter
18 V
10 - 15 - 20 - 40 - 80 meter
VHF ANTENNER
203
3 element 2 meter beam - gain 6,1 dB
205
5 element 2 meter beam - gain 9,1 dB
208
8 element 2 meter beam - gain 11,8 dB
338
GPG 2 meter ground plane - gain 3,4 dB
Ring eller skriv efter udførlig data samt priser.

BETAFON RADIO
ISTEDGADE 79 - 1650 KØBENHAVN V - TELEFON (01) 31 02 73
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HB'information

R e daktion: OZ9QQ, Kjeld Petersen,
S olvej 2, G uderup, 6430 Nordborg.

3. Hovedbestyrelsesvalg.
K andidat
Kreds

Repræsentantskabsmode.
Vi skal herved meddele, at det ordinæ re repræ sentant
skabsm øde afholdes den 14. okto ber 1979 på Park
Hotel i Odense.
O pm æ rksom heden henledes på følgende: Iflg. ved
tæ gternes § 10, stk. 5 skal sager, som ønskes behandlet
på m ødet, være form anden i hæ nde senest den 20.
au g u s t 1979. Disse eventuelle forslag vil sammen med
den vedtæ gtsbestem te indkaldelse af repræ sentant
skabsm ødet blive m eddelt i OZ septem ber 1979. HB.

3
7
9

5854
5854
1541
146
I % a f stem m eberettigede
26
2,5
1 % a f in dko m ne stem m esedler
9,5

12

45
13
3
17
11
10
15
25
19

0,8

1

2
3
4
5

6
7

8
9 ...................................................................
G rl.................................................................
Ialt ..............................................................
/ % a f gyldig e s te m m e r.........................
OZ1AT er valgt som form and.

269
118
35
138
104
88
183
214
168
4

% af
stem.beret.
21
25
38
16
25
26
25
20
30

_

26
36
220

0,2

2. Formandsvalg.
Kreds
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Gyldige

1321

23

23
14,3

85,7

A ntal stem mer
OZ3SH
O Z IA T
181
59
35
35
7
19
47
54
25
44
12
52
18
115
21
151
5
147
1
3
352
27

113
125
33
138
146

4. Repræ sentantskabsvalg.
Kreds
K andidat
A ntal
stem m er

VALG 1979.

Ialt

OZ3SH
OZ9JB
OZ8TV
OZ1OQ
OZ1AT

1

EDR m angler en foredragsmanager.
OZ4SO, Søren Boi Olsen i Rønne har ikke mere tid til at
varetage hvervet. - Vi siger OZ4SO tak fo r den tid, han har haft
dette arbejde fo r EDR.
Hvem kunne afse tid til at arbejde med dette meget vigtige
hverv? Foredrag er jo fo r afdelingerne en del af arbejdet for
medlem m erne.
S kulle du have tid til at hjæ lpe os, så skriv til form anden,
OZ5RO, O. B lavnsfeldt, O rdrupvej 96, 2920 C harlottenlund.
B rug evt. tlf. (01) 63 74 25.
Forretningsudvalget.

1. Indkomne stemmesedler:
Indk.
Kreds
A ntal
U gyldige
stem .- stem .- Kont. Stem.beret. sedler talon
udv.
1
314
1312
43
2
2
472
131
13
3
2
93
38
1
4
873
155
16
1
5
416
115
10
1
6
342
98
10
7
729
14
198
1
8
1061
239
21
4
187
17
9
556
2
Grl.
4
For se n t indkom ne
In d fo ld e d e talo ner m.v.

A ntal
stem m er

679
51

/ % af
kredsens
gyld. stem.
42
47
94
75
87

Nr.

Valgt
Valgt
Valgt
Udgår

OZ3SH
OZ6I
OZ6PK
OZ5RO
OZ9JB
OZ5MD
OZ5IH
OZ3QP
OZ1CID
OZ9BD
OZ2WK
OZ1VP
OZ5XN
OZ1BHA

124
112
75
142
121
51
100
32
158
56
71
40
45
58

I % af
kredsens
gyldige
stem mer
46
42
28
53
45
19
37
12
59
21
26
15
17
22

OZ8O P
OZ8ZE
OZ1CKB
OZ1CRY
OZ1MX
OZ9QY

43
41
52
53
59
15

36
35
44
45
50
13

4
5
3
2
1
6

OZ4EM
OZ1CSI

13
16

37
46

2
1

Valgt

OZ3PO
OZ7LX
OZ5DX
OZ8NZ
OZ3WD
OZ1ESV

96
95
84
43
39
22

70
69
61
31
28
16

1
2
3
4
5
6

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

OZ1W
OZ1ABK
OZ7IV
OZ1AMB
OZ1DAF

64
45
56
33
15

62
43
54
32
14

1
3
2
4
5

Valgt
Valgt
Valgt

OZ3DL
OZ8JV
OZ6UH
OZ1ALI
OZ1DZY
OZ1CLI

27
42
21
20
10
29

31
48
24
23
11
33

3
1
4
5
6
2

OZ6SB
OZ6KW
OZ1LN
OZ7UD
OZ2ZJ
OZ4RW
OZ2DJ

61
78
81
51
69
40
58

33
43
44
28
38
22
32

4
2
1
6
3
7
5

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

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Udgår
Valgt
Valgt
Valgt

Valgt
Valgt
Valgt

Valgt

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
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m edlem m erne. - Bogudvalget meddeler, at det udarbejdede
sup plem e nt til VTS er frem sendt til forlatterkollegie t, og at der
er givet startord re til trykkeriet.

OZ1DGJ
OZ1EEE
OZ1DLY
OZ1EVO

36
31
39
24

20
17
21
13

9
10
8
11

OZ3BS
OZ3VB
OZ8BG
OZ4GS
OZ1DHO
OZ7O G
OZ6CY
OZ7XC
OZ1BJT

51
59
83
126
51
77
59
58
45

24
28
39
59
24
36
28
27
21

7
4
2
1
7
3
4
6
9

OZ9JE
OZ7SG
OZ2ZG
OZ2KS
OZ2VE
OZ9NT

53
61
43
62
64
86

32
36
26
37
38
51

5
4
6
3
2
1

5. V ejledende afstemning.
K reds
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G rl...................................................
Ialt .................................................
/ % a f afgivne gyldig e stem mer
(her 797) ......................................
I % a f sam tlige gyldig e stem 
m esedler ......................................

For
generalf.
72
18
5
37
21
10
21
52
29
2
267

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

Valgt
Valgt
Valgt

For
repræsent.
81
50
13
58
41
35
85
88
83
1
535

33

67

20

40

Således optalt af stem meudvalget.
OZ6I, Knud Hansen/OZ2WK. K. Wennich Hansen.
Referat af HB-møde nr. 7903 den 16. og 17. juni 19791Odense.
Deltagere: Alle H B-m edlem m er og Grethe. Afbud fo r modet fra
HR.
D agsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste HB-møde.
- Referatet godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden.
- Efter tilfø je lse af punkterne 3K og 4K godkendtes den
udsendte dagsorden.
3. B eretninger.
3A
Forretningsudvalget (FU) beretter.
I
Q S L-bureauet findes Q SL-kort til OZ7IGY, OZ7EDR og
OZ7RÆV. OZ1OQ får alle til gennemsyn, specielt vedr.
OZ7RÆV. Kort til OZ7IGY bør nok sendes til OZ7IS og kort til
OZ7EDR nok til OZ2NU (bulletin).
EDR's gamle pro to ko lle r lader til at være forsvundet. Sekre
tæ ren vil skrive til tidlige re sekretæ rer med forespørgsel. - HR
forespurgte, om HB havde noget imod at OZ6PN ansætter en
m edarbejder i O Z’s redaktion. HB er Indforstået, også fordi det
ikke m edfører yderligere ud gifter fo r EDR. Der er stadig kun én
ansvarshavende redaktør af OZ. - Den 4. maj er der sendt brev
til form anden fo r Lolland afdelingen med godkendelse af ved
tæ gterne (jvfr. pkt. 4G i referatet fra HB-møde 7902). - I sag
vedr. m ulig overtræ delse af licensbestem melser fremhæver
HB, at FU ikke kan benyttes som skræ mmemiddel over for
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3B. Form anden beretter.
R esultatet af valget 1979 forelå telefonisk. Det vil dels blive
o ffe n tlig g jo rt i OZ og dels m eddelt til de opstillede kandidater.
- Der havde væ ret diverse beklagelser over levering af OZ.
Endnu engang fremhæ ves, at første klagested er det lokale
posthus. - Form anden med hustru havde deltaget i Hillerød
a fd elinge ns indvielse af nye lokaler og havde haft en pragtfuld
aften. Der var hi Isener til HB fra H ille rø d .-F o rh o ld e n e om kring
box 79 skulle nu være I orden med fuldm agter til OZ5RO og
OZ6BL. - 300 vordene amatører, der havde væ ret til prøve hos
P&T I København, havde I EDR-kuverter fået udleveret en liste
med adresse på sam tlige lokalafdelinger i Storkøbenhavn. Fra Å lb o rg afdelingen forelå indbydelse til deltagelse I 40-års
ju b ilæ e t den 25. august. OZ5RO kan desværre Ikke deltage af
p e rsonlig e grunde. OZ1AT (den kom mende form and) vil re
præ sentere EDR. - Formanden havde fra P&T modtaget kopler
af breve til indehaverne af licensen fo r 2 UHF-repeatere. I
brevet he nstiller P&T, at repeaternes frekvenser bringes I over
ensstem m else med EDR's anbefalinger. Endvidere udbeder
P&T sig op lysning om tid sp u n kt fo r flytningen.
3C. Sekretæ ren beretter.
O rie nterin g fra sekretæ ren om m odtagne og afsendte breve.
3D. WARC 79 - orie nteringsm ode hos P&T.
OZ1AT aflagde en lang og udtøm m ende beretning om et møde
a fh o ld t af P&T med det form ål at diskutere rim eligheden af den
plan, P&T var frem kom m et med som oplæg til WARC 79. Delta
gerne i mødet var foruden EDR diverse brugere af frekvens
spe ktret samt produce nte r af radioudstyr. Der henvisestil selv
stæ n d ig t referat fra m odet i OZ. Referatet modtaget med bifald
af HB.
3E. Brev fra Haderslev afdeling.
A fd e lin g e n har ekskluderet et af sine medlemmer. Brevet taget
til efterre tning .
3F. U dstedelse af morseattester.
Til mødet var udarbejdet oversigt over afdelingsform æ nds og
H B -m edlem m ers licensklasser. HB henleder afdelingsform æ ndenes opm æ rksom hed på, at de kan anmode et HBm edlem om at m edvirke ved en m orseprove, såfremt de af den
ene e lle r anden g rund ikke selv ønsker at (kan) påtage sig
opgaven. Ved en m orseprove afholdt i Fredericia afdelingen
var eksam inanden præ get af stor nervøsitet, og man blev enige
om at gentage proven efter som m erferien.
3G. R egnskab og budgetoverholdelse.
R egnskabet fo r regnskabsåret 78/79 udviser et underskud på
11.452,35 kr. (m od et budgetteret overskud på 5.300 kr.), hvilket
er ca. 2% af om sæ tningen. B udgetkontroludvalget (OZIOQ og
OZ4EV) kom m enterede regnskabet. Det var Især kontiene 10
(fo re n in g su d g ifte r) og 11 (m øder m.v.), der udviser udsving i
fo rh o ld til budgettet. På konto 10 skyldes en overskridelse på
ca. 20.000 kr. især testpræ m ier (diplom er m.v.) til 5 års forbru g
(6000 kr.) sam t en overskridelse på diversekontoen på ca.
14.000 kr. af hvilke ca. 11.000 kr. stam mer fra prefix-listen, der
re tterlige n bør konteres på kontoen fo r OZ. - På konto 11 er
den væ sentligste årsag til en overskridelse på ca. 13.000 kr., at
der har væ ret h o ld t et HB-møde mere end budgetteret, samt at
de r er flere todagesm øder. Rejsekontoen er overskredet med
ca. 3.500 kr., men behovet fo r rejser er meget svært at budget
tere. - HB pålæ gger via budgetkontroludva lget revisoren i sin
egenskab af re gnskabsopstlller at rette de påviste fejlko n te 
ring er. - I lyset af, at diversekontoen udgør ca. 3% af om sæ t
ningen, beslyttedes det, at lade budgetkontroludvalget I sam
arbejde med forretn ingsfø reren og revisoren udarbejde en ny
kon toplan .
OZ AUGUST 1979

3H. ED R 's hjæ lpefond.
har u d lå nt en H F-station til en amatør. Lånedeklarationen taget
til efterre tning .
31. F o rstyrrelser a f radioam atørfrekvenser.
Et brev fra en am atør til P&T med spørgsm ål I forbindelse med
fo rsty rre ls e r på VHF/UHF båndene fra såvel am atører som
an dre lovlige tjen ester taget til efterretning. (Noget svar fra P&T
fo re lå Ikke til mødet).
3J. B ere tning fra kreds 8.
OZ4EV aflagde be retning om sin deltagelse I lokalafdelingers
bestyrelsesm øder. B eretningen taget til efterretning.
3K. EDB m.m.
OZ1OQ redegjorde fo r de vanskeligheder, der var blevet over
vundet i fo rbinde lse med indførelsen af EDB. Problemerne
o m k rin g udsendelse af giro korte ne skulle ikke gentage sig til
næ ste år, da de til den tid vil blive udsendt i februar måned.
OZ1OQ bevilgedes et engengstilskud til dæ kning af afholdte
te le fo n u d g ifte r. - Q S O -instruktloner: Forretningsføreren hav
de indh ente t tilb u d på trykn ing af nyt oplag af QSO-instruktio n sh æ fte t. HB besluttede at antage det b illigste tilb u d i
sam m e ud fo rm n in g som tid lig e re og palagde Grethe at bestil
le 2000 stk. På side 2 anbringes en liste over lokalafdelinger, på
side 15 EDR's m edlem sservice og på bagsiden vort emblem.
4. S ager til behandling.
4A. S porgsm al fra kreds 5.
Ved kredsm ødet var frem kom m et en række spørgsmål, som
OZ6MI havde videregivet til HB: OZ1W efterlyste svar på brev til
HB. HB m ente at have svaret, men vedtog at lade sekretæren
sende kop ie r af svarene til OZ1W.
Svarene på spørgsm ål vedr. frekvenstlldeling til repeatere
fre m g å r af tid lig e re referater af HB-møder. - OZ s papirkvalitet
har HB ingen indflydelse på. - Spørgsmål fra OZ1DAF vedr.
a n n o n ce p rise r i OZ kan besvares med, at vi tager m arkedspri
sen.
4B. Dragtm æ rker.
Fra Københavnsafdelingen var kom met brev med betingelser
ne fo r at EDR kan benytte ideen fra de i referat 7902 pkt. 3A
næ vnte dragtm æ rker. HB kan acceptere de opstillede be tin
gelser, idet dog pkt. 4 erstattes med et engangshonorar på
1000 kr. fo r den gode ide. For accept med æ ndring stemte:
OZ9QQ, OZ6BL, OZ5RO, OZ1AT, OZ1OQ, OZ3SH, OZ5GF og
OZ4EV. Imod accept stemte OZ8TV og OZ6MI. Ingen stemte
hverken fo r eller imod.

41. Brev til lo kala fdeling er
vedr. annonce r i OZ rundsendt af OZ1 DAF. Idet HB finder, at det
rette forum fo r dette b re ve r repræ sentantskabet, vil HB udtale,
at man har d iskuteret brevet og udtrykker sin skarpe m isb il
ligelse af indh olde t, der udtrykker en undergravende holdning
over fo r repræ sentantskabet.
4J. Vedtæ gter fo r EDR H urup afdeling.
Reviderede vedtæ gter fo r a fdelingen frem sendt til godkendel
se. Sekretæ ren sender brev med godkendelse, når et un der
skrevet eksem plar af vedtæ gterne er frem kom m et (var lovet
klar til dette møde).
4K. Læ serbreve i OZ.
OZ6MI mener, at læserbreve i OZ er fo r lange, og at de bør ned
skæ res til m axim alt 20 linier. HB m inder HR om dennes ret til i
fo rn ø d e n t om fang at fo rko rte læserbreve (når de forsynes med
be m æ rkning herom).
Efter dette p u n kt gav HB OZ5GF tilladelse til at forlade
m ødet.
F re m tid ig virksom hed og n yt fra kredsene.
B ere tning fra kredsene afgivet af de enkelte HB-medlemmer.
6. E ventuelt.
Fra P&T forelå um id delb art før m ødet brev, hvori der gives tilla 
delse til forsøgsvis overførsel af meddelelser (radiogram m er).
- HB er i besiddelse af et brev på EDR-papir fra København
a fd elinge n, hvoraf det frem går, at afdelingen nu o fficie lt støtter
et Q S L-bureau fo r ikke EDR-medlemmer. HB udtaler sin m is
b illig e lse af, at en afdeling nu tilbyde r en sådan m edlem s
service fo r ikke-m edlem m er. Sekretæren sender brev til afde
linge n desangående. -O Z 6 M I har erfaret, at der f.eks. på B o rn 
holm skrottes udrangerede S torno 600 statio ner tilhørende
P&T. Sekretæ ren vil skrive til P&T fo r at forsøge at opnå en
o rd n in g svarende til aftalen om kring fjernskriverm askinerne. OZ8TV anm odede om at få form en på referatet æ ndret, så
p u nkterne på dagsordenen anføres ved de enkelte afsnit i
referatet. Dette være hermed gjort.
Referat ved OZ6BL.

4C. Brev fra OZ8ZT vedr. u lo v lig t opsatte antenner.
B revet drøftet og taget til efterretning. Ingen beslutninger i
denne sag.
4E. vedtæ gter fo r EDR H jorring afdeling.
R eviderede vedtæ gter fo r afdelingen vedtaget pa dennes gene
ra lforsam ling den 30. maj 1978, frem sendt til godkendelse.
S ekretæ ren sender brev med svar om, at endelig godkendelse
fø rst kan gives, når der fo re lig g e r un derskrifter af den den 30.
maj 1978 siddende bestyrelse sam t dirigent.
4F. Valgm ateriale i kreds 2.
Fra O Z6BL forelå ansøgning om dæ kning af u d gifter i fo rb in 
delse med udsendelse af materiale til valget 1979. En enig HB
vedtog at afvise ansøgningen aht. præcedens. OZ6BL deltog
ikke i afstem ningen.
4G. Antennesag i A lle ro d kom mune.
OZ8TV forelagde en m eget om fattende sag vedr. opsæ tning af
an tenn er. Sekretæ ren sender brev til A llerød kom m une og
frem hæ ver det nødvendige i at kunne opsæ tte antenner til
sa m tlig e am atørbånd med kopi til de im plicerede parter.
4H. Sekretæ rens arbejde
blev d rø fte t. Ingen be slu tning er i denne sag.
OZ AUGUST 1979

Fra O lg o d le jre n : Efter storm en og regnen m åtte bade para bole
og OZ7IS's sko to r res g ru n d ig t inden nye DX.
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R e daktion: OZ 6 PN, H enrik Jacobsen,
K løvervæ nget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn,

NYT&NOTER
vide, at det er en m eget vanskelig sag. Efter et afslag fu lg t af
fo rh a n d lin g e r på »højeste plan« er det dog lykkedes os at få
tild e lt klubka ldesign alet 3V80NU gæ ldende fo r perioden
1.-15. septem ber. Vi må operere på alle bånd, og vi må indføre
vo rt grej.
Vi skal alle bo på hotel Alyssa iSousse, hvorfra stationerne vil
køre i 12 døgn. S am tidig vil der blive kørt fra jolly-stationer. I
D anm ark vil OZ1O NU/A blive kørt fra Århus, hvor OZ5DSBg ruppe n med OZ4IO, Olaf i spidsen vil forsøge at dække alle
døgn.
Der vil blive udsendt specielle Q S L-kort og diplom er med
UNICEF-budskab. S am tidig vil vi både hjemme og i Tunesien
gøre pressen og derm ed offentligheden opm æ rksom på vort
arbejde som radioam atører til fordel fo r UNICEF i dette »Bør
neår 1979«.
Følgende danske am atører deltager til Tunesien: OZ1BHA,
Jørn - OZ1CMU, Ebbe - OZ1BOI, Mogens - OZ1ASR, Hans OZ1BHF, Jørgen - OZ1LQ, Lise - OZ3ZK, Søren - OZ4ZT, W illy OZ5MF, Peter - OZ5RT, Bent - OZ5ZA, Lise - OZ8OQ, Jørgen OZ9SN, Svend - OZ9WW, Erik og OZ1CID, Hanne.
Vy 73, OZ1CID, Hanne.

SILENT KEY
W2CCS, Henry havde OZ-OSO nr. 400 m ed OZ6CE 5. okto ber
1974. Han er nu g o d t på vej til OZ nr. 600. _ Henry e r på besøg
hos OZ5PD i H undsiund, og m ange danske am atører har vel
fået e t lille besøg. _ På b illed et ses Henry og OZ5PD.
Vy 73 de OZ6CE.
Rettelse:
Frekvenstæ ller m. LSI-kredse i sidste num m er - OZ5LY, tlf.
(08) 42 85 76.

G ruppen »Radioamatører for UNICEF« deltager i S.U.A.79
(Special UNICEF Award)-eks*peditionen til Tunesien.
»R adioam atører fo r UNICEF«-gruppen har nu fungeret i 10
m åneder, og g runde t fejlag tig opfattelse vil jeg starte med at
p o in te re fø lgende endnu engang: UNICEF-gruppen låner loka
ler i R adioam atørernes Hus, Theklavej 26, 2400 Kbh. NV, og har
adresse her, men gruppen er absolut ikke en Københavner
gruppe . Den om fatte r medlem m er fra det ganske land og
e n dog også fra Sverige, og alle amatører, som har interesse for,
sam m en med denne gruppe, at gå ind fo r et hum anitæ rt
arbejde til fo rd e l fo r UNICEF er velkom ne til at henvende sig til
den.
G ruppen består nu af 40 medlem m er hvoraf OZ9WW, Erik er
sekretæ r - OZ1ASR, Hans er kasserer - OZ1CID, Hanne er
leder.
Det største pro je k t denne gruppe arbejder med, er en ekspe
d itio n til Tunesien, hvor italienske, tyske og danske amatører,
sam t fam ilie , har plan lagt et 12 dages stævne, S.U.A.79. I alle
am atø rrad io blad e verden over er der, ligesom i OZ denne gang,
o p lyst om , hvo rnår og på hvilke frekvenser, vi skal arbejde. Vi
fo re n e r vo r ferie med v o r hobby til fordel fo r verdens børn.
M ange p lan læ g ningsp rob le m er opstod langs vejen til ekspedi
tio n e n nu kan siges at være en realitet. 120 pers. deltager, og
hver gruppe tager selv grej med. Det lyder meget nemt, men
hvem der fø r har fo rsø g t at opnå gæ stelicens i Tunesien vil
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OZ5WR.
Det er blevet vores tun ge lod, at meddele at OZ5WR, Birger,
kun 22 år, ikke er mere.
B irg e r var ikke så aktiv på det sidste på grund af studier og
senere på g rund af sin sygdom. Men alle, d e rfo r blot få år siden
kom på ræ vejagt, vil huske ham derfra som en am atørkamm e
rat, vi virke lig vil savne. Man behøver blot at åbne låget på
O Z4HAM 's ræ vem odtagere og vil heri find e hans call som
m edbygg er på disse.
Æ ret være hans minde.
På Ø stbornholm s afdelingens vegne
OZ1CSX.
OZ3OY.
K o n stru ktø r C ourt S torek Clausen er sovet stille ind den 25. maj
1979 e fte r lang og svæ r sygdom.
C o u rt fik licens i 1951 og hans sæ rlige interesse var DX på
HF, men dukkede nu og da også op på 14 MHz lokal og gav sit
besyv med i Natkassen.
Vi, som kendte C ourt personlig, vil bevare hans minde i vor
e rin d rin g .
OZ3AD, Kaj - OZ2PY, Svend Åge.
OZ8LV.
N iels er ikke mere - pludselig kom meddelelsen om hans alt fo r
tid lig e død den 8. ju li.
N iels' stem me var kendt af mange am atører på 2 meter bån
det. Vi satte pris på hans lune og hjæ lpsom hed - han var altid
parat med råd e lle r dåd, hvad enten det drejede sig om et eller
andet projekt, der drille de, e lle r en antenne, der skulle sættes
op. - i de sidste måneder hørte vi ikke så meget til Niels, han
a rbejde de bl.a. med planer om at bygge hus, så måske er der
ikke blevet så m eget tid til radioen.
Vi vil savne ham både i afdelingen og på båndet, og vore
tan ker gå r til fam ilie n og XYL Inge.
Æ re t være hans minde.
Grenå afdelingen.
OZ AUGUST 1979

6. ARRL 10 m contest.
OSO
P oints
806
154.752
OZ5EV
671
99.308
OZ6PI
254
36.068
OZ5DX
32.490
361
OZ1BUR
211
31.228
OZ7BW
237
25.596
OZ1LO
200
24.000
OZ1BII
194
19.584
OZ1ZO
159
16.218
OZ7YL
142
16.188
OZ5WQ
12.084
114
OZ1CGW
118
12.036
OZ8T
115
11.270
OZ1CCB
102
7.548
OZ5VT
83
5.478
OZ5JR
72
2.448
OZ8E
2.244
34
OZ4HW
40
1.760
OZ8ZB
36
1.656
OZ6XR
9
126
OZ7SG
C hecklo gs: OX3AK, OX3RA, OZ1AIK, OZ2MN, OZ9PP.

Mult.
96
74
71
45
74
54
60
51
51
57
53
51
49
37
33
17
33
22
23
7

OY DX contest 1978.
P oints
3.979
2.340
245
1.410

OZ1BII
OZ8E
OZ8SC
OZ6KS

Mult.
23
18
7
15

OSO
173
130
35
94

RSGB 7 MHz contest 1978.
Her blev det flg. place ring er i Europa:
CW:
Points
P hone:
3. OZ1W
653
8. OZ2UA
15. OZ2UA
508
12. OZ3KE
19. OZ4HW
490
31. OZ4LX
40. OZ5QU
360
90. OZ6KS
170

Klasse
A 20 m

B

P oints
340
310
135

NRAU-testen 1979.
Landskam pen:
1.

OH

2.

SM

3.

OZ

4.

LA

Logs
58
60
118
37
30
67
22
15
37
20
17
37

CW
SSB
Sum
CW
SSB
Sum
CW
SSB
Sum
CW
SSB
Sum

Top ti CW/SSB:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SM3EVR
SMØGNU
SM3VE
OH1XX
LA6UH
SMØGMZ
SMØDJZ
SMØCRT
SMØCCE
SK5AA
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Points
2486
2416
2207
2139
2129
2106
2095
2085
2065
1867

Mgl. logs
15
28
43
11
13
24
0
6
6
1
9
10

Points
23735
25710
49445
19533
16602
36135
11911
5689
17600
9956
7225
17181

Top ti CW:
1. OZ1LO
2. LA2YE
3. OZ7YY
4. OZ5DL
5. SM3EVR
6. LA6UH
7. OZ7RQ
8. OH1XX
9. OZ7GI
10. SM3VE

1306
1269
1262
1259
1168
1082
1068
1056
1055
1054

Ø vrige danske resultater:
880
28. OZ1AIK
37. OZ1W
766
41. OZ4KG
688
532
54. OZ8VL
55. OZ1CCB
499
494
57. OZ4HW
446
61. OZ1BII
72. OZ7SG
376
301
81. OZ4VK
84. OZ1EQC
288
223
96. OZ1QW
147
105. OZ5MN
102
113. OZ5RM
64
119. OZ7T
60
121. OZ8XO
127. OZ6KS
50
129. OZ4QX
45
C hecklog: OY7ML.
Top ti SSB:
1. SMØGNU
2. SM3EVR
3. OZ5KF
4. SMØGMZ
5. SMØCRT
6. SM3VE
7. SMØDJZ
8. OH1XX
9. SMØCCE
10. LA6UH

1363
1318
1267
1252
1177
1153
1088
1083
1050
1047

Ø vrig e danske resultater:
602
32. OZ7GI
563
36. OZ7RQ
563
OZ7SG
521
43. OZ8DK
54. OZ6EI
441
314
70. OZ6WX
71. OZ4HD
292
266
77. OZ4HW
84. OZ7HC
220
88. OZ9EL
196
89. OZ4LX
188
147
101. OZ1CCB
91
113. OZ1EE
119. OZ4QX
18
35 årsdag for Slovakiets befrielse contest
afh oldes på alle HF og VHF-bånd fra den 24. august 00,01 DNT
til 31. august 23,59 DNT. Hver station må kontaktes 1 gang på
hvert bånd. Det gæ lder om at kontakte OK3 og O L8 -0 stationer.
Der er d ip lo m e r til de 3 bedste på HF, VHF og S W L-stationer i
hvert land. - Logs sendes senest 15. septem ber til Central
R adio C lub CSSR, Box 69, 113 27 Praha 1, Czechoslovakia.
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All Asia CW DX contest 1979
a fh oldes den 25. august 10 GMT til 26. august 16 GMT på alle
H F-bånd. Form ålet er så mange kontakter som m uligt mellem
asiatiske s ta tio n e r og resten af verden. Asiatiske stationer
kalde r CQ test, andre CQ AA.
Man kan deltage som single ope rato r/single ban d, singleo p e ra to r/m u ltib a n d eller m u ltio p e ra to r/m u ltib a n d . Der ud
veksles k o d egru ppe r bestående af RST + operatørens alder.
Y L -sta tio n e r sender 00.
Hver QSO med en asiatisk station giver 1 point. Som m u ltip lie r regnes hvert prefix kontaktet på hvert bånd (f.eks. er JA1,
JE 1, JF1 o.s.v. hver en m u ltip lier). Samlet score er sum men af
Q S O -p oints m u ltip lic e re t med summen af m ultipllers.
Separate logs fo r hvert bånd og sam m entæ llingsblad sendes
til JARL, P. O. B ox 377, Tokyo C entral, Japan, og må ankom m e
senest 30. novem ber 1979.
LZ DX CW og Phone contest 1979.
Tid: Søndag den 2. septem ber 1979 00-24 GMT.
B and : 3520-3750,7010-7090,14.020-300.21.020-300,28.020500.
O pka ld: CQ LZ DX.
K ode grup per: RS(T) + num re fra 001. Bulgarske stationer
sen der RS(T) + 2 tal, der in dike rer deres d istrikt.
Klasser: S ingleo perator, m ultioperator, SWL.
S c o rin g : QSO med eget k on tinent 1 point, med andre kon
tin e n te rs points, med LZ-stationer 2 points. SWL får 1 po in t fo r
ka lde signa le t på begge statio ner og 3 points fo r begge kodegru p p e rn e . Kun en QSO med hver station pr. bånd enten CW
e lle r phone.
M u ltip lie r: Sum m en af bulgarske d is trik te r på alle bånd (max.
2 8 x5 ).
D ip lo m e r til de 3 bedste i hvert land i hver klasse.
Lo gs: S eparate logblade fo r hvert bånd og sam m entæ llings
blad skal poststem ples senest 15. oktober 1979 og sendes til:
BFRA, P. O. Box 830, Sofia, Bulgaria.
WAE DX contest 1979.
H usk phonea fde lin gen af denne test 8.-9. septem ber 1979. Se reglerne i ju li OZ.
Skandinavisk Aktivitets Contest (SAC) 1979.
Tid: CW: Lørdag den 15. septem ber 15 GMT til søndag den 16.
sep tem b er 18 GMT. - Phone: Lørdag den 22. septem ber 15
G M T til søndag den 23. septem ber 18 GMT.
M å lsæ tnin g: S kandinaviske stationer skal kontakte så man
ge sta tio n e r u d e nfo rS kand in avien som m uligt. Hver station må
kon taktes en (1) gang på hvert bånd både CW og phone. I
denne test regnes følgende prefixer til Skandinavien, selv om
de g e o g ra fisk set ikke tilh ø re r Skandinavien: L A /LB /L G /LJ,
JW, JX, O H /O G /O I, OHØ. OX, OY, OZ. S M /S K /SL/SJ.
Frekvenser: Følgende frekvensom råder må anvendes. - CW:
3505-3575, 7005-7040, 14010-14075. 21010-21125, 2801028125. - Phone: 3600-3650, 3700-3790, 7050-7100, 1415014300, 21200-21350, 28400-28700.
O p ka ld : S kandinaviske s tatio ner kalder CQ TEST (CW) og
CQ CONTEST (Phone), mens ikke-skandinaver kalder CQ SAC
(CW) og CQ SCANDINAVIA (Phone).
Klasser: S ingle o p e ra to r/A lle bånd.
b) S ingle o p e ra to r/S in g le bånd.
c) M ulti o p e ra to r/ S ingle TX.
d) M u lti o p e ra to r/M u Iti TX.
K lasserne c) og d) er alle bånds-klasser. K lubstationer regnes
a ltid til m u lti-klasserne uanset antallet af operatører.
Testm eddelelser: RS(T) + løbenum mer, som begynder med
001. D eltagerne i klassen M ulti op e ra to r/M u Iti TX anvender
dog separate serier på hvert bånd.
P o in ts : K ontakter med statio ner i Europa giver 2 points og
med statio ner ud enfo r Europa 3 points. O X-stationer får 2
p o in ts fo r kon takter med statio ner i N ordam erika og 3 points
med statio ner i Europa og andre kontinenter.
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M u ltip lie r: En m u ltip lie r giver hvert kontaktet DXCC-land på
hvert bånd.
S lutsum : Sum m en af alle Q SO -points på alle bånd m u ltip li
ceres med sum m en a fa lle m u ltip lie rs p å a lle bånd, hvilket giver
slutresultatet.
D ip lo m e r: De 3 bedste deltagere i alle bånds-klasserne (a, c
og d) sam t den bedste i single bånds-klasserne i hvert land
m o d ta g e r diplom .
V andrepokaler: For at stim ulere til øget a ktivite t i testen har
D anish DX G roup udsat vandrepokaler til den bedste OX/O Y/
O Z -statio n i single op e ra to r/A lle bånds-klassen både på CW og
Phone. For at få pokalerne til ejendom skal de vindes enten 3
gange i træ k eller 4 gange ialt.
Lo gs: Loggene skal indeholde følgende rubrikker: Dato og
tid i GMT, kørt station, sendt og m odtaget testmeddelelse,
m u ltip lie r og points. Separate logblade fo r hvert bånd og
C W /P h one er ønskvæ rdigt. Sammen med logbladene skal
m e dfølge et sam m entæ llingsblad, som skal indeholde en
o p s tillin g og ud regn ing af slutsum m en på alle bånd. Desuden
skal den indeholde en underskrevet erklæ ring om, at reglerne
er ove rhold t.
Ind send elsesfrist: Loggene skal være poststem plede senest
den 15. o kto b e r 1979 og sendes til: S RAL Contest Manager
OH2QV, Box 306, SF-00101 Helsinki 10. Finland.
D iskva lifika tio n : A t kræve points fo r u forholdsm æ ssigt man
ge d o ublet-Q S O ’er, ubekræ ftede QSO’er eller m u ltip liers er
tils træ k k e lig g rund til diskvalifikation.
La ndskam p: P ointssum m ene fra sam tlige deltagere sam
m enlæ gges landsvis, og det lands forening, som derved får
den højeste pointssum , m odtager Scandinavian Cup fo r et år.
Contestkalender.
A u g u st:
18.-19.: SEANET Phone.
25.-26.: All Asia CW.
Septem ber:
2.: LZ CW og Phone.
9.-10.: WAEDC Phone.
16.-16.: SAC CW.
22.-23.: SAC Phone.
O kto b e r:
6.-7.: V K /Z L/O ce ania Phone.
13.-14.: V K /Z L/O ce ania CW.
14.: RSGB21 MHz Phone.
21.: RSGB 21 MHz CW.
OZ1LO.

OZ8AE, Jorgen. S tationen er Drake T-4XC, R4C og Kenwood
TS820S 'U VFO. Til 2 m e r der en Yaesu FT227R. - Udover hvad
b ille d e t viser, ha r Jørgen en 18 m g itte rm a st med en TH3MK3
og W3DZZ til H F-bandene, sam t 14 el. J-beam og en Ringo til 2
m eter.
OZ AUGUST 1979

OZ aktivitetstest 1979.
Jun i og ju li.
CW:
1. OZ5MN
2. OZ8ND
3. OZ1BII
OZ1FGS
5. OZ1CCB
6. OZ8VL
7. OZ5DL
8. OZ6SF
9. OZ6YJ
10. O Z8O
11. OZ6KS
12. OZ4QX
13. OZ1EQC
14. OZ8E

Juni
364
392
48
240
136
120
_
-

160
-

100
54
24
-

Fone:
1. OZ1DID
2. OZ1FGS
3. OZ8ND
4. OZ1ACZ
5. OZ1CCB
6. OZ1XV
7. OZ6WX
8. OZ1ZE
9. OZ6ARC
10. OZ9JV
11. OZ7XE
12. OZ4QX
13. OZ5DL
14. OZ9BE

J un i
1848
1430
1452
1210
1166
1320
924
1188
940
810
1060
1120
-

Ju li
560
496
656
464
560
560
666
648
462
384
224
204
-

12
J u li
1683
1232
1056
1144
1166
980
1212
891
1040
1012
738
630
1320
1254

$K E N W O O D

Begge
924
888
704
704
696
680
666
648
622
384
324
258
24
12
Begge
3531
2662
2508
2354
2332
2300
2136
2079
1980
1822
1798
1750
1320
1254

OZ7XC
OZ1CCM
OZ3YE
LAOBT
OZ7SAC
OZ8IE
OZ3IR
OZ5DSB
OZ4IO
OZ6KS
OZ6YJ
OZ6KH
OZ1BCC
28. OZ8RI

1232
567
1080

Lytteram atorer
1. OZ-DR 2026
2. OZ-DR 1815
3. OZ-DR 2035
4. OZ-DR 844

Juni

15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.

-

946

-

840
684

-

580

-

531

-

522

-

138
112

-

20
20
4

-

-

Ju li
154
106

-

'

1232
1159
1080
946
840
684
580
531
522
138
112
20
20
4

-

592

93

-

-

48

Begge
154
106
93
48

Jun i-teste n blev kørt på 80 meter; juli-te sten på 40 meter. Da
resultaterne fo r ju n i ikke kunne nå at kom me i sidste OZ,
b rin ges de begge hermed.
Med den fin e deltagelse på 40 meter, og de mange positive
kom m entarer i loggene, skal vi også til næste år lege Ildt på
dette bånd. På CW var forholde ne meget gode, medens der på
fo n e ganske vist var en del QRM. Dette lod ikke til at afskrække
nogen, og må vel siges tillig e at gore testen mere interessant rent sp o rtslig t!
D etaljerede resultater kan som sæ dvanligt fås mod indsen
delse af svarporto til: Erik Jacobsen, OZ6KS, P. O. Box 306,
8700 Horsens.
Vy 73 de OZ6KS.

TS 700 SP
Før 7.195,-

NU
5.995,Spar 1.180,

144-146 MHz - SSB - AM - FM - CW
10 watt, 1750 Hz toneopk., vox, sidetone medhør (samme data som TS 700S).

DOGPLACE

COMANDER RADIO

HT ELEKTRONIK

T lf. (03) 27 83 18

T lf. (01) 34 34 22

T lf. (04) 65 09 08

OZ AUGUST 1979

NORAD

WERNER RADIO

Tlf. (08) 96 01 88

Tlf. (09) 82 33 33 (generalagent.).
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Information.
Jeg sam ler stadig på nye in fo rm a tio n e r over forskellige d ip lo 
mer, så hvis du ikke selv sam ler på de små sedler, d e ra f og til er
p å k lis tre t Q S L-kortene, da væ r venlig at sende disse til mig, på
fo rh å n d tak.

kunne stave til »N orthen Kyushu D XClub«, ved brug af det sid
ste bogstav i kaldesignalet.
Prisen er 5 IRC, dip lo m e t kan søges gennem EDR eller som
G C R -liste hos: NKDXC Award Manager JA6CNL, P. O. Box 11,
Yawata Kita, Kyushu 805, Japan.

WAZ.
Som den fø rste i Danmark, eller måske den første i Europa, har
OZ5VT m o dtaget det nye W AZ-diplom , udstedt som num m er
19. Der skal herfra diplom tjenesten lyde en rigtig hjertelig
tilly k k e til V ic to r med det fine resultat; det har været et stort
a rb ejde med at k on takte de mange stationer og endnu et større
arbejde at få Q S L-kortene hjem, når man tæ nker på, at de nye
W A Z -regler fø rst trådte i kraft 1. januar 1979.
Jeg ma her i denne forbinde lse m inde om, at al le diplo m er fra
C Q -M agazin nu koster 5 U S -dollar eller 25 IRC.

WAVO (Worked All VO).
Der skal 40 fo rske llig e k ontakter fra New Foundland om rådet til
fo r at op nå dette d iplo m . Der kan bruges portable og m obile
kontakter, men een af kontakterne skal være med en fastboen
de V 0 2 station. Q S L-ko rt er ikke nødvendige, der kan bruges
lo g a fs k rift med bånd, dato, tid GMT, m odulationsart, rapport
sam t p re fix på den station man har kontaktet, f. eks.
V E 3X X /V 02. A nsøgningen kan sendes med EDR's d ip lo m tje 
nestes un derskrift, e lle r underskrevet af 2 amatører. Der er ikke
an givet nogen pris på diplom et, så det er nok gratis, ansøgnin
gen sendes til: V01FG, Awards Chairman, P. O. Box 501,
C arbonear, New Foundland AOA, 1 TO, Canada.

Dalsland diplomet.
Jeg fik brev forle d e n fra M elleruds Radio C lub og bedt om at
p u b lice re dette. For at gøre Dalsland kendt og øge kontakter
med andre radioam atører har MRC indstiftet diplo m et »The
B ull Award«. F o ra t opnå dette diplom , skal alle kontakter være
fra D alsland om rådet, og efter 1. janu ar 1979. Alle forbinde lser
med stationer, de r er m obil e lle r portabel tæ lle r også, kun ko n 
ta kte r via repeater eller sate llit godkendes ikke. For OZ am atø
rer skal de r opnås 10 po in ts fo r a t få tild e lt diplom et, det kan sø
ges som GCR.liste med opgivelse af tild e lt rapport, bånd, GMT.
SW L kan også søge diplom et, men herskal Q S L-kort foreligge.
Hver kon takt tæ lle r 1 point, dog tæ ller k ontakter over 144 MHz
2 po in ts. K ontakt med klubstationen tæ ller 2 points, og fo rb in 
de lse r over 144 MHz giver 4 points. Her er en fortegnelse over
de am atører der pr. 25. april 1979 er bosat i Dalsland: SK6CM,
SM6AGW, ALJ, AMU. ASJ. AWZ, BER. BGG, BLE, BOT, BPX,
CGI, CJK, CLX, CMK, CNC, COY, COZ, CQK, CUA, CWK, CYU,
DKU, DXY, EOI, EPA, ESW, EUC, EUT, FCM, FFK, FLR, FNE,
GAS. GDP. GMR. GQJ. HQZ, HRL. IHF, JJZ, JKB, JMA. JOD,
JOG, JOM, JOO, JQA, JRB, JRY, JUJ, KFA, KFB, ST.
Prisen fo r dip lo m e t er 20 svenske kroner eller 5 US-dollars,
som kan indbetales på p o stgiro konto nr. 86 38 89 - 2. A dres
sen er: M elleruds Radio Club, 464 00 M ellerud, Sverige.
BRYLA (Brazilian YL Award)
Til dette dip lo m er alle kontakter gæ ldende efter ju li måned
1975, d ip lo m e t kan også søges af SWL am atører. Reglerne
s ig e r man skal have kontaktet m indst 12 YL stationer i tre k o n ti
ne n te r plus 8 YL statio ner fra Brazilien, ialt 20 forbindelser.
BRULA net kan du fin d e hver onsdag kl. 19 GMT på 14,250 MHz.
De mest aktive på nettet er: PY1DVQ, PY2JY, PY4AKL. PY4DY,
PS8YL, PT2IR, PT2HQ, PT2LS, PT2ML, PT2SV, PT2TF.
Prisen på d ip lo m e t er 10 IRC, det kan søges gennem EDR e l
ler d ire kte: BRYLA, A /C PT2TF, P. O. Box 07/0004. 70.000 Brasilia, DF. Brazil.
The Bay of Plenty Award.
For fo rb in d e ls e med 5 statio ner beliggende i the Bay of Plenty
o m råde t udstedes et diplom . Der forlanges ikke QSL-kort, kun
a fs k rift af loggen med dato, bånd og tid sp u n kt fo r fo rb in d e lse r
ne. Navnene på de byer eller steder, der lig g e r i om radet er:
O p o tik i, Rotorua, Tauranga, W hakatane. Prisen fo r diplom et er
8 IRC, ansøgningen sendes til: C ustodian, ZL1AH, W elcome
Bay, RD 5, Tauranga, New Zealand.
NKDXC Award.
Det n o rd lig e Kyushu DX club står som udgiver af dette diplom ,
som kan søges af alle licenserede am atører og SWL. B etingel
serne er at man ved kontakt med 20 forskellige stationer skal
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VK4 Award (Worked All Queensland).
U nder dette navn fås to forskellige diplo m er indstiftet af (The
W ireless Institute of Queensland Division«. A lle kontakter efter
1. ja n u a r 1976 er gæ ldende, d iplo m et kan søges af alle licen
serede am atører og SWL, der må bruges forbinde lser fo rt på
LF, HF, UHF, OSCAR, EME etc., krydsbåndskontakter tæ ller
ikke.
W orked All Cities and Town.
Til dette diplo m her kræves m indst 15 kontakter, har man alle
20 ko n ta kte r udstedes d iplo m et med sølv stickers på. Her er
navnene på de byer og købsteder der bruges ved ansøgning af
d ip lo m e t: Brisbane, B undaberg, Cairns, C harters Towers, Dal
by, G ladstone, G old Coast, G oondiw indi, Gympie, Ipswich,
Mackay, M aryborough, M ount Isa, Redcliffe, Rockhampton,
Roma, Thursday Island, Toow oom ba, T ow nsville, W arwick.

Worked All Shires.
Der er 113 Shires (amter) i Queensland, der skal kontaktes
m in d st 51 af disse til opnåelsen af diplom et. Der gives stickers
fo r 61, 71, 81, 91,101 amter, og der gives gu ld stickers ved kon
takt med alle 113 amter.
Her e r navnene på de amter, der er i Queensland: Albert, A llora, Aram ac, A therton, Ayr, Ballonne, Banana, Barcaldine,
B arcoo, B auhinia, Beaudesert, Belyando, Benmere, B iggenden, Blackal, B oonah, Booringa, Boulia, Bowen, Broadsound,
B u llo o , B ung il, Burke, B urrum , Caboolture, Calliope, Cambooya, C ardw ell, Carpentaria, C hinchilla, C lifton, C loncurry,
Cook, C row s Nest, C roydon, Dalrymple, Diamantina, Douglas,
D uaringa, Eacham, Eidsvold, Emerald, Esk, Etheridge, Fitzroy,
Flinders. Gatton, Gayndah, Glengallan, G ooburrum , Herberton, Hervey Bay, H inchin broo k, Ilfracom be, Inglewood, Isis,
Isisford, Jericho, Johnstone, Jondaryan, K ilcoy, Kilkivan, Kingaroy, Kolan, Laidley, Landsborough, Livingstone, Logan,
Longreach, M ckinlay, Mareeba, M aroochy, M illm eran, M iriam
Vale, M onto, M oreton, M ount M organ, Mulgrave, M undubbera,
M u rgon , M urilla, M urweh. Nanago, Paroo. Peak Downs, Perry,
Pine Rivers, Pioneer, P ittsw orth, Proserpine, Q uilpie, Redland,
R ichm ond, Rosalie, Rosenthal, Sarina, Stanthorpe, Tambo,
Tara, Taroom , Thuringow a, Tiaro, W aggamba, Wambo, Warroo, W idgee, W inton, W ondai, W oocoo, W oongara.
Prisen på hver af disse d iplo m er er 1 australsk do lla r eller 10
IRC, d ip lo m erne kan søges gennem EDR e lle r direkte hos:
The W.I.A.(Q) A w ards Manager, G. P. O. Box 638, Brisbane,
Q ueensland, 4001, Australia.
OZ AUGUST 1979

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

F orho ld ene har måske været lidt dårligere, end vi kunne have
fo rve n te t af som m eren, men der har dog væ ret noget at lave på
80, 40 og 20 m isæ r fo r natteravnene. På 80 og 40 m generes
man dog ofte af atm osfæ risk støj. 15 m har ofte været godt
næ sten dognet rundt. 10 m har været mest sikker til A frika og
Sydam erika.
DX nyt.
FB8XW, Kerguelen Isl., QRV fredage og søndage på 14037 fra
12,00 UTC. - HL9KE, Korea rapporteres bl.a. på 21263 11,30
UTC, han vil blive derude ca. 2 år endnu. - JT1AN, M ongollet
træ ffe s de fleste lordage på 14270 UTC. - P29NDX, Papua New
G uiñes er VK2NDL, og han vil blive der ca. 3 år. Daglig aktivitet
p å 3525-30,21125-30 og 28100-110. Kun CW. -3 B 6 C D , Agalega
a ktiv da glig 11,00 UTC på 14028 CW. -9 U 5 A N , B urundi træ ffes
næ sten daglig fra 00 UTC på 14220-225.
DX ekspeditioner m.v.
Der er ingen konkrete in fo rm atio ner i øjeblikket, men der er
fo rly d e n d e r om ny a ktivite t fra 8Z4, Saudi A rab ie n/lra q Neutral
Zone, i august og septem ber måned. D e re rs ta d ig ta le o m kom 
m ende aktivite t fra Mt. A thos - måske i septem ber måned.
E nde lig skulle SV1IW og SV1KP/5 blive QRV fra Rhodes.

OZ8AE/m m - VKØJC.
Jørgen er snart atter på vej sydover. Han fortæ ller: Turen fo r
ventes at starte den 2. septem ber og går via Suez-kanalen til
M e lb ourne i A ustralien med ankom st ca. 15. oktober. Herefter
skal vi på en udvidet ekspedition til bl.a. M acquarie Island og
selve A n tarctica sam t ??? (vi skal sejle 40 dage mere fo r austra
lierne, hvilket lig n e r en hel tu r mere til selve kontinentet). E rfa rin g e r har vist, at der er gode m uligheder fo r at være QRV
på turen fra D anm ark til A ustralien, hvorim od det kniber med
tide n, når vi er på turene mellem A ustralien og de forskellige
sta tio n e r dernede. - Interesserede kan lytte på 14035 og 21035.
Her vil jeg give in fo om, hvornår vi kom m er til de forskellige
statio ner, hvorfra jeg benytter call VKØJC så meget som over
hovedet m uligt. De, der kører SSB, kan forsøge at lytte på
14190 elle r 21190. Frekvenserne er de samme både med
O Z8A E/m m og VKØJC. - Ankom st til M acquarie Isl. ca. 25.
okto ber.

3.5 MHz SSB:
OZ4PM: VR3AH 22, GT5UG 22, ZB2EY 22.
7 MHz CW:
OZ1BII: GJ3YHU 12.
OZ4PM: ZA2BC 23, GJ3YHU 23.
74 MHz CW:
OZ1 B ll: CE6CR 00, 0 X 3 0 B 02, KL7MF 16, 4U1 UN 23, DH2PQ/
OHØ 09, P29CX 09.
OZ1DPW: LU6DYR 22, VY2RV 00, 5B4C 12.
21 MHz CW:
OZ1 B ll: HC2SL 08, J28BR 08, CP7GM 22, VY2RV 23.
OZ1DPW: J3ABP 17, CT2QN 16, KA7AXB/HC1 18, VK3IM 13.
OZ4PM: FGØDDV/FS 21.
28 MHz CW:
OZ1BII: A4XHU 12, OH2UBF/OHØ 10, ZB2EY 15.
QSL-information.
D F6SL/KC6
via Box 9, Truk, East C aroline Isl. 969442.
FGØDDV/FS
via W2QM.
FH 80M
via DJ1TC.
FH8YL
via I8JN.
FPØPV
via WA2PVV.
via K4WSB.
HL9KE
via IØOMM.
HV1CN
J3ABP
via K5KG.
via WA3HUP.
J2 0 B S
JF1IST/7J1
via JA1HQG ell. JA1NRH.
via LA7JO.
JT1AN
via Box 419, Ponape, East C aroline Isl.
KC6GF/yap
96941.
KP2A (ex KV4KV)
KX6PP
S2MN
SV1D C/5
SV9JI
T2AAA
VP8QE
VR1BE/KH1
VR6KY
9U5AN

via
via
via
via
via
via
via
via
via
via

WB2VFT.
WD4NVH.
Box 18279, Dacca.
Box 3751, Athen.
Box 502, Iraklion, Crete.
WX Office, Funafuti, Tuvalu.
K8FU.
N6ADI.
LA7JO.
OZ9DX.

VR6KY Kari, Pitcairn Island.
I et brev fra LA7JO, fortæ ller han bl.a. om en ny station på
P itcairn Island. Det er VR6KY, Karl, som også har kaldesignalet
LA2GW. Hun har sejlet nogle år som telegrafist, men nu gifte t
og bosat sig på P itc a irn .-I den første tid på P itcairn boede hun
hos B etty og Tom C hristian, VR6TC. - Efter en tu r hjemme i
N orge i foråret, rejste hun hjem via New Zealand, hvor hun fik
o rd n e t det nødvendige fo r at få licensen og fik kaldesignalet
VR6KY. Foreløbig er hun aktiv fra VR6TC's station de fleste
onsdage på 14180 fra 06,30 UTC. Hun håber dog snart selv at
blive QRV bl.a. fo r at holde bedre kontakt til Norge og øvrige
S candinavien. - Foruden hvad der norm alt hører til stationen,
skal de r bruges en generator derude. For at hjælpe hende
igang har man d e rfo r startet en generator-fond, og man beder
de, d e r ønsker QSL, lægge lidt ekstra i konvolutten. QSLm a nager er iø vrig t LA7JO.
P itcairn Island har kun ca. 65 indbyggere, som lever af lidt
land bru g, lid t fiskeri og souvenir-håndarbejde, som sælges til
de få skibe, som passerer øen i løbet af året. Der er kun 2 skibe,
som har rute til øen om året. De kom m er fra New Zealand.

Det var rart at høre fra så mange denne gang. Tak til LA7JO,
OZ1BII, OZ1DPW, OZ1LO, OZ4PM. OZ8AE, og OZ-DR 1658.
OZ7RQ.

Båndrapporter.3,5 MHz CW:
OZ1BII: PYØMAG 23.

Et QSL fra C hristian, WB6YUM. Han er dansker og stam m er fra
T o ftlu n d i det sønderjyske, men ha r bo et i USA de sidste 20 år.

OZ AUGUST 1979

391

Generaldirektoratet for
Post- og telegrafvæsenet

September 1979
Solplettal: 155
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz

Stræ kning:

Km:

Pejling:

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

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

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

tid/frekvens:
1
12,8
12,8
12,9
13,5
13,8
15,9
19,1
17,3
13,9
18,2
18,0
18,4
16,1
15,0
14,9
14,0
14,2
14,1
13,7

3
15,9
16,4
17,0
17,6
17,7
18,1
18,3
13,9
12,3
15,3
16,4
17,0
14,6
13,0
12,9
12,0
12,4
12,5
13,6

5
22,4
23,6
25,0
26,7
27,1
28,2
26,6
23,2
15,2
14,4
16,0
16,1
13,1
11,7
11,7
12,0
13,0
13,4
16,7

7
26,4
27,7
29,1
30,8
31,3
33,3
34,5
33,8
22,8
19,3
24,9
24,5
17,8
14,5
13,0
14,8
13,5
15,7
19,3

9
27,3
27,9
29,1
30,3
30,5
32,2
33,2
34,3
24,6
32,1
30,4
25,8
16,7
14,2
15,2
20,0
11,3
20,0
22,2

11
26,3
26,2
29,1
28,1
30,2
31,3
30,1
33,4
24,7
33,2
31,3
32,0
25,2
20,9
23,0
23,4
10,4
22,5
22,0

13
20,7
24,3
29,0
24,7
30,8
31,8
29,8
33,3
24,6
33,7
31,1
31,8
28,9
26,0
25,8
23,7
13,3
22,6
18,7

AR-240

15
17,5
20,8
27,2
22,2
29,2
30,8
28,5
34,5
24,5
33,6
30,5
31,1
28,0
25,4
25,3
23,5
19,5
20,9
16,3

17
15,9
16,2
23,8
20,2
25,1
27,1
30,0
33,4
24,2
33,8
31,4
32,0
29,0
26,2
26,0
23,9
22,7
22,4
21,0

19
14,6
18,6
18,8
16,5
19,7
21,8
26,0
29,1
20,8
33,4
28,9
29,9
28,3
25,8
25,5
22,8
21,7
21,3
19,2

21
15,2
15,3
15,5
16,3
26,6
19,1
23,1
25,1
16,7
24,5
22,4
23,2
22,4
21,3
21,0
18,9
18,4
18,1
16,4

23
13,1
13,1
13,3
14,3
24,8
17,8
21,9
22,2
15,3
21,5
19,2
19,6
17,8
16,9
16,9
15,7
15,8
15,6
14,7

400 KANALER!

AR-240 er en helt fantastisk lom m estation fo r 2 meter FM med
følgende fantastiske data:
Frekvensom råde: 144—146 MHz i 5 kHz s te 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.
H arm onics: h- 60 dB.
S purious:
60 dB.
M odtager følsom hed: 0,3 uV/20 dB!
S elektivitet: 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 fo r 220 V, ind
bygget toneopkald til 1750 Hz og indbygget antenne.
Pris incl. ovennævnte og incl. moms
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kf. 2.295,-

Commander
København
Tlf. (01) 34 34 22

Børge Jacobsen
Esbjerg
Tlf. (05) 14 16 79

HT Electronic
Gråsten
Tlf. (04) 65 09 08

Midtjysk Radio
Viborg
Tlf. (06) 62 74 81

OP Electronic
N ykøbing Fl.
Tlf. (03) 83 91 70

Radiosmeden
Gylling
Tlf. (06) 55 16 16

Dogplace
Gørløse
Tlf. (03) 27 83 18

Norad
Hjørring
Tlf. (08) 96 01 88

OZ AUGUST 1979

CW hjørnet/^jml

Redaktion: OZ2NU, Bygaden 3,
9000 Aalborg.

P&T meddeler:
Am atør-trafik.
I an le d n in g af Deres breve af 28. august 1978 og 27. oktober
1978 om planer om at søge etableret internationale net af radioam atø r-statio ner til træ ning i overføring af radiomeddelelser,
he ru n d e rfo rs ø g e overført m eddelelser mellem to fjerne statio
ner ved hjæ lp af m ellem liggende stationer (QSP-trafik), skal
ge n e ra ldirektoratet udtale, at der i henhold til § 8 i bekendtgø
relsen om am atø r-ra diostatio ner er givet adgang til at udveksle
m eddelelser m ellem am atør-radiostationer om tekniske forsøg
og pe rsonlig e bem æ rkninger af ringe betydning.
G en era ld irekto rate t anser, at QSP-trafik ikke n a turligt falder
ind u n der denne bestemmelse, men man vil efter om stæ ndig
hederne være Indforstået med, at danske radioam atører delta
ge r i sådanne net, såfrem t der i øvrigt fra de deltagende landes
te le a d m in is tra tio n e r fo re lig g e r accept eller godkendelse af
denne trafik.
G en era ld irekto rate t fo rbeh older sig at kunne forlange delta
gelsen bragt til ophør, såfrem t ordningen måtte give anledning
til g e ner el ler forh o ld e n e i ø vrigt gø r det ønskeligt eller nødven
digt.
Man udbeder sig h o ld t underrettet om planernes realisering,
h e ru n d e r med eksem pler på indh olde t i de udvekslede med
delelser.

Nettrafik.
Som det frem går af en meddelelse, har Post- og Telegrafvæ se
net skrevet, at man vil være indforstået med, at danske radio
am atø rer deltager i træ ning og forsøg med internationale tra
fikne t, såfrem t der iøvrigt fra de deltagende landes teleadm ini
stra tio n e r fo re lig g e r accept eller godkendelse af denne trafik.
Der er således nu grundlag fo r a t deltage i bl. a. SCAG T rafik
net; men der er stadig kun adgang til at udveksle meddelelser
om tekn iske forsøg og personlige bem æ rkninger af ringe be
tyd n in g . Bortset fra at vi ved, at den svenske teleadm inistration
mener, at kun personer, der ikke e r licenserede radioam atører,
kan anses som »tredje pa rt-, som man Ikke må sende med
d e le lser for, (SSA QTC nr. 5 1978 side 169), fo religge r der så
vid t vides ikke o p lysn inge r om, hvorledes de øvrige nordiske
te le a d m in is tra tio n e r s tille r sig. SCAG vil nu gennem EDR rette
henvendelse til am atørorganisationerne i de øvrige nordiske
lande fo r at få en tilsvarende accept fra disse landes telead
m in istra tio n e r, og fø rst når denne foreligge r, kan vi være sikre
på, at vi må udveksle sådanne m eddelelser i form af QTC-trafik.
OZ8Q

A RRLNYHEDER: ----------------------Radio A m ateur H andbook 1979 .................................. 96,00
R adio Am ateur Handbook 1979, in d b ....................... 146,00
S atelite C om m unica tions - med O scarlocator ......... 48,00
A nten na A n tho logy - ny, testede a n t........................... 39,50
FM & Repeaters & M obile equipm ent ........................ 49,00
Radio Frequency In te rfe re n c e ..................................... 34.50
S olid State Basics .......................................................... 49,00
H ints & Kings - nye ideer .............................................. 39,50
Radio A m ateur C allbook 1979 DX ............................ 129,00
R adio A m ateur C allbo ok 1979 U S A .......................... 139,00

a/s Ahrent Flensborg

a ,3 c o i
- Tror du ikke v i kan øke til 3 speed nå?

Morsekursus.
Den hollandske radioam atørforening VERON sender hver fre 
dag kl. 19,30 ut 1 tim es m orsekursus på 3600 kHz. F o rtid e n be
gyndes med enkelte bogstaver og tal med hastigheden 4 ord
(20 bogstaver) i m inuttet. Hvert 5. m inut skiftes program, der
sendes kodegrupper, klart sprog på hollandsk og engelsk og
med stigende hastighed både den enkelte aften og i årets løb.
Den sidste fredag i måneden sendes kl. 21,30 ut certifikatprø 
ver med hastighederne 15,20,25, 30,35 og 40 ord i minuttet.
Den tyske radioam atørforening DARC sender hver mandag
en lang nyhedsudsendelse med telegrafi kl. 17 ut på 3555 kHz.
Farten er 30 ord i m inuttet, d.v.s. hvis du optager den på bånd
og a fs p ille r den med halv fart, har du næsten to tim e rs øvelsessen ding med 75 bogstaver pr. m inut. Når du kan klare det, kan
du ro lig t gå op til morseprøven!
OZSO

Den ny, spændende

^ t ^ Ä T L A S 110 serie

B egynd med
og udvid senere med senderen.
Sam m enbygget har du en kom plet
5-bånds H F-transceiver til SSB/CW .
RX-110.
5-bånds m odtager, fuld tran sistoriseret, følsom hed 0,25
uV /10 dB, båndbredde 2,7 kH z/6 dB med X -talfilter, inte r
cept p o in t + 3dB m .
Indbygget strø m fo rsyning 220v/12 V ................. 2.485,00
RX-110-S (luksusudgave).
Foruden ovenstående gode data er RX-110-S forsynet med
fø lg end e facilite te r: R IT-kontrol, 800 Hz C W -filter og RFgain ko n tro l. P r is ...................................................... 2.885,00
TX-110-L. S ender m odul 20 W PEP SSB/CW.
Kan strøm fødes fra RX. Pris ................................... 1.550,00

ELECTRONIC

boghandel
telefon 0 3 - 61 0011
4100 Ringsted_______________
OZ AUGUST 1979

M

Bogfinkeve] 7, Kraghave
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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VHP UHF

R e daktion: OZ9SW, Jørgen Brandi,
R ugvæ nget 1 , 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

Aktivitetstesten.
Ju lite ste n gav fø lgende placeringer:
SSB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
10.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

afd e lin g :
OZ5DD
OZ1BVW
OZ1ELF
OZ1DGN/a
OZ1CTC
OZ4VM
OZ3ZW
OZ8RY/a
OZ1EYW
OZ1BGQ
OZ4IL
OZ1QQ/a
O Z7O MR
OZ8T
OZ1AIE
OZ8QD
OZ1DCN
OZ6XR
OZ4MM
OZ1EYN
OZ1BGL
OZ3NH
O Z9ZJ/a
OZ4NE
OZ1CFO
OZ1CUI
OZ1CJF
OZ6HY
OZ1DPP
OZ1BVN
OZ7TST
OZ4ZT
OZ6QX
OZ5DI
OZ8NST
OZ6CE
OZ1DEA
OZ1CUV/a
OZ1AGO

FM a fd e lin g :
1. OZ6HR
2. OZ8XS
3. OZ4XB
4. OZ1QZ
5. OZ6CE
UHF-SHF afd e lin g :
1. OZ7LX
2. OZ7IS
3. OZ1ABE
4. OZ3ZW
5. O Z2O E
6. OZ7UO
7. OZ6HY
8. OZ6QX
9. OZ5WK

200
170
175
144
129
73
84
56
67
76
53
45
65
46
60
41
39
26
39
30
51
34
33
35
22
26
33
17
23
16
21
22
10
19
12
11
14
12
7

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

1478
1271
1156
1066
835
501
482
411
405
402
330
283
282
257
222
202
194
194
190
180
174
166
138
130
123
119
115
96
93
80
62
56
53
43
40
37
25
16
14

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

67
49
26
16
2

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

146
118
60
23
2

points
points
points
points
points

37-9
36-9
31-5
20-0
15-2
15-0
11-0
4-2
6-0

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

392
353
236
165
116
70
54
37
26

points
points
points
points
points
points
points
points
points

Sporadisk E på 144 MHz.
E s-aktiviteten på 2 m fortsæ tter. I sidste halvdel af juni har der
væ ret flere å b ninge r end nogensinde før. Følgende rapporter
er indlø bet. A lle tid e r er GMT:
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27. m aj:
OZ-DR 1421 (EQ68a) har hort: 16,46 IT9JLG (GY73e), 16,51
IT9VHS/9, 16,52 IW8PAJ (HY79h), 17,08 I7LII, 17,13 IW7AGM,
17,16 9H1CD (HV), 17,32 9H1 BT (HV), 17,40 IT9JUH (GY73c) og
17,48 IT9IKG. A lle statio ner kørte SSB.
29. m aj:
OX1EYN (HU05b): 15,51 EA3ADW (BB), 15,53 EA5IO(kun hørt)
og 16,00 EA3LL (AB66j). Alle med SSB.

2. ju n i:
OZ-DR 1421 hørt: 15,52 EA5RK og 15,46 EA5HC, begge SSB.
OZ1BGQ (FP42c): 14,25 SV1DH (LX09a), SSB, QRB: 2181 km.
20. ju n i:
OZ5IQ (FP): 12,00 F8CH/p (AD38), SSB.
25. ju n i:
OZ1O F (EQ78b): 16,23 UB5EFQ (QH).
OZ-DR 1421 (EQ): 16,23 UB5EFQ (QH08d), CW.

27. ju n i:
OZ1O F (EQ): 17,20 IT9ZHA (GX), 17,30 IT9ZWV (GY) og 17,36
9H1CD (HV). A lle SSB.
OZ-DR 1421 (EQ), hørt: 17,29 IT9ZWV (GY67d), 17,40 9H1CD
(HV03e), 17,59 IT9ZHA (GX49e). A lle kørte SSB.
28. ju n i:
OZ1O F (EQ): 15,04 F1JG (CD), 16,01 IT9LYF, 17,31 ISØPUD
(EZ), 17,34 ISØDPQ (EZ), 17,35 ISØOPO (EZ), 19,37 I5ARS
(FD32C), 19,42 I5HBQ (FD25j), IT9TAI hørt om kring 19,40.
OZ-DR 1421 (EQ): 15,50 F1FLQ, 15,54 F1FBZ, 17,33 ISØPUD
(EZ66a), 17,34 ISØPDQ (EZ), 17,35 ISØOPO, 19,27 IT9TAI (GY),
19,37 I5ARS (FD) og 19,40 I5HBQ (FD). Alle kørte SSB.
OZ1CSI (HP75a): 16,00 F1DIO? (ZH63f) ikke QSO, 16,02 F1FHI
(ZH63f) og 16,19 9H1CD (HV03e) ikke QSO. Alle kørte SSB.
OZ1EYN (H 0 0 5 B ): 16,04 F1 FHI (ZH63f), 16,05 F1DIU )ZH63f) og
16,20 9H1CD (HV). De to sidstnæ vnte kun hørt.
OZ1BUR (EQ54h): 19,26 IT9TAI (GY63f), SSB.

Kom m entarer:
OZ-DR 1421, Kai: »Åbningen den 27. ju n i var ret interessant ved
det, at de r intet var at høre på FM -båndet i starten og kun
ganske lid t QRM på TV. Forøvrigt startede åbningen vistnok
lid t for, jeg fik lukket op. Den 28. ju n i v a rd e r m indst 4 åbninger.
F1FLQ nævnede i sine CQ-opkald, at hans QTH var i syd-vest
Frankrig«.
OZ1CSI, Eigil: »F1DIO (eller F1DIU) og F1FHI var måske
sam m e station med to operatører. De kaldte i hvert tilfæ ld e op
hver anden gang. Endvidere kan jeg fortæ lle, at jeg her hørte
og sa Italiensk radio og fjernsyn fra kl. ca. 15 til 20 GMT.
Ifølge OZ2GZ går et endnu ubekræ ftet forlydende ud på, at
CT1WW har haft Es-QSO med en OD5-station, m uligvis
OZ5MR. QSO'en skulle have fundet sted den 3. ju n i kl. 16,32
GMT. Hvis dette er rig tig t må det være ny Es-rekord, da afstan
den m ellem de s ta tio n e r må være i størrelsesordenen 3.800 km.
F o rhå bentlig bliver det m uligt, at bringe yderligere oplysninger
om denne spæ ndende QSO.
Den 16. ju n i observerede OZ8SL kraftig sho rt-skip Es-udbredelse i TV-bånd I. Bl.a. kunne sydtysk TV (Grunten) modtages
på kanal 2. S a m tid ig t (kl. ca. 09,35 GMT) hørtes DK5LA kalde
DK1FGA med CW på 2 meter. Med antennen rettet mod syd/
sydøst fik DK5LA's signal næ rmest aurora-karakter. Kan dette
evt. skyldes backscatter på et Es-lag?
0 2 AUGUST 1979

Tropo-forhold på 2 meter.
I dagene om kring den 19. ju n i var der en god tropoåbning på 2
m eter. OZ1O F kørte 19. ju n i bl.a. EA1CR (XD) kl. 21,14 GMT
sam t GU8FBU (YJ). EA1CR blev også hørt af OZ5IQ, men det
blev ikke til QSO. OZ9QV kørte G4GUF (AM) kl. 18,57 GMT med
CW.
M eteor-scatter på 144 MHz.
Den 4. ju n i mellem 15,40 og 16,35 GMT kørte OZ1O F MS-QSO
med 4U1ITU i Geneve. Denne station er drevet af den inte r
na tionale tele kom m u nikatio ns union og tæ ller som separat
land. Det er desuden første OZ-4 U forbindelse på 2 meter.
T illykke med QSO’en Orla. - Den 10. juni havde Orla desuden
QSO med I5MZU (FD) via meteor-scatter.
ZB2VHF hørt på 50 MHz.
Så lykkedes det undertegnede at høre det første am atørsignal
på 50 MHz. Den 11. ju n i mellem kl. 18,25 og 19,00 GMT kunne
beacon-senderen ZB2VHF m odtages med op til S5 på 50,035
MHz. B eacon-stationen sender følgende signal med telegrafi i
m o d u la tio n s a rt F1: »ZB2VHF FREQ 50.035 MHz PSE QSL
TNX«. Senderens QTH er G ibraltar og ansvarshavende er
ZB 2BL. - U dbredelsen skyldtes sporadisk E, og der var sam ti
d ig kra ftig e E s-signaler i TV-bånd I (kanal 2, 3 og 4) fra bl.a.
S panien. A fstanden mellem OZ8SL og ZB2VHF er ca. 2.500 km.
Som m odtag erud styr på 50 MHz anvendes en hjemmelavet
c o n ve rte r og som bagsats en C ollins 51J-4. Antennen er en 50
M H z-d ipol, lodret polariseret, ca. 8 meter over jorden.
Forskelligt nyt.
LU8AHW, A rge ntina og HL9TG, Korea har gennem ført to-vejs
QSO på 50 MHz. Dette er form en tlig ny distancerekord på dette
bånd. - Den 20. m arts 1979 blevZE2JV's beacon-sender på 432
MHz m odtaget i A then af SV1AB og SV1DH via transæ kvatorial
udbredelse. Det er fo rm e n tlig nu kun et spørgsm ål om tid før
de r b live r sat ny distancerekord på dette bånd. - En ny 2 meter
beacon, LA5VHF, skulle være QRV fra JD -feltef i det nordligste
Norge. Frekvensen er 144.855 MHz, og antennen er 4 x1 0
elem ent Yagi rettet mod syd. - Den 9. ju li sidste år havde EA3LL
(AB56b) Es-QSO med 4X4IX (RS65g). QRB: 3.200 km. SM2BYC (MZ01 h) har haft aurora-QSO med UA9GL (CR02h)
på 2 meter. A fstanden mellem de to s ta tio n e re r 1.880 km. Dette
er fo rste aurora-QSO mellem Skandinavien og asiatisk USSR.
OZ8SL.
HO -feltet QRV på UHF.
Et s jæ ld ent Q TH-felt er i disse dage i luften på 70 cm og 23 cm.
DK2NH h o ld er ferie på Dueodde (HO 0 6 ) og er QRV med ca. 50
W og 2 x 1 9 el. på 70 cm samt ca. 35 W og 1,2 m parabol fo r 23
cm. - H einz-G ünter er også QRV på 2 m og forventes at blive på
B o rn h o lm måneden ud.

Testindbydelse.
U.B.A. (Belgien) indbyder hermed til årets Region I VHF contest.
1. D eltagelse: A lle licenserede am atører i Region I kan deltage.
M u ltio p e ra tø rsfa tio n e r kan deltage, hvis der kun anvendes eet
kaldesignal un der testen. Deltagerne skal overholde respektive
landes licensbestem m elser.
2. Testsektioner: Bemæ rk de nye regler: Sektion 1: Single ope
ratørstationer, kun indehaveren af kaldesignalet og ikke k lu b 
statio ner. S ektion 2: A lle andre stationer.
3. T id sp u n kt: Fra lørdag den 1. septem ber kl. 1600 GMT til søn
dag den 2. septem ber kl. 1600 GMT.
4. A ntal QSO: Hver station må kun kontaktes een gang. Kontakt
via aktive repeaterstationer er ikke tilladt.
5. Frekvensom råde: 144-146 MHz. Region I båndplanen skal
overholdes.
6. K oder: Består af RS eller RST rapport, efterfu lg t af et serie
num m er, som sta rte r med 001 fo r den første QSO, og forøges
med en fro hver fø lgende QSO. Denne kode efterfølges af QTHlocatoren fo r deltagerens position. Ex. 59020 - EQ25c.
7. P oints: 1 p o in t pr. km.
8. Logs: A4 logblade (EDR's elle r tilsvarende) anvendes med
fø lg end e kolon ner: Dato, tid GMT, m odstationens kaldesignal,
sen dt og m odtaget kode samt krævede points. På loggens fø r
ste side skal der oplyses følgende: Navn og adresse på fø rste
operatøren, kaldesignal. testsektion, egen QTH locator, m ultiop eratø rsta tion ja e lle r nej, kræ vet totalpointssum , kort beskri
velse af RX, TX og antenner sam t evt. m edoperatørernes kaldesigna ler. Loggen underskrives af førsteoperatøren. Logs sen
des senest 1. o kto b e r 1979 til: Jørgen Brandi, OZ9SW, R ug
væ nget 1, 7870 Roslev.
En ekstra resultatliste om fattende de deltagende OZ stationer,
vil blive bragt her i spalten.

VHF-UHF-SHF CONTEST
C O N TE S T M ANAGER
Call

claimed score

Section

—

QSO

PARTICIPA NT
Contest date
QTH locator

Section :

1

Band :

OZ3REU.
R epeaterforen ingen i Hvidovre kan meddele, atOZ3REU på R3:
145 075/145 675 H vidovrerepeateren nu er d riftskla r i 1. etape
med 30 W fra en AP 700 tilfø rt en Hustler Master Gainer (+ 5 dB
m ålt), som er anbragt på Hvidovre Vandtårn, GP23e - ca. 45 m
over havet. Ansvarshavende er OZ1AZW, Peter Hocher.
Det kan oplyses, at Hvidovre R epeaterforening, der blev star
tet i fo rb in d e lse med H vidovrerepeateren, optager interesse
rede m edlem m er. Indskud: Kr. 25,00. Å rskontingent: Kr. 10,00,
der fø lg e r kalenderåret.
D er afholdes generalforsam ling tirsdag den 14. august 1979
kl. 21,00 i EDR’s Hvidovre afdeling, der velvilligst har stillet sine
lo ka le r til rådighed fo r foreningen.
Repeateren kan benyttes af alle med en 1750 kHz opkalde
tone, hvorefter d e r vil være bæ rebølge i ca. 3 sek., derefter kan
repeateren stadig benyttes i ca. 20 sek. uden brug af tone. - Det
er hensigten af forsøge at forbedre repeateren væ sentligt.
Ind m eldin g i forening en sker ved indbetaling af indskud på
g iro nr. 8 35 23 6 4 -c /o O le H a rb o e , P otte m age rpo rten 32,2650
Hvidovre.
OZ1AZW.
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Single op.
2
self ownedstn
144 MHz

2.4 GHz

10 GHz

432 MHz

3.4 GHz

24 GHz

1.3 GHz
First o p era tor:
call
address
Other operators :

Station TX
RX

.........

Antenna
Claimed score

Best dx

Number of contacts

Countries

I hereby certify that this station was operated w ithin the rules and spirit of the contest and within the
terms of my license.

Date

Signed (first op.)
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QTH-locatorkonkurrencen.
144 MHz:
Plac.: Call:
1.
OZ1O F
2.
OZ6O L
3.
OZ8SL
4.
OZ3WU
5.
OZ1ABE
6.
OZ3GW
7.
OZ9PZ
8.
OZ4QA
9.
OZ5QF
10.
OZ8QD
11.
OZ5GN
12.
OZ9SW
13.
OZ1BUR
14.
OZ8RY
15.
OZ1AED
OZ6KV
17.
OZ1AXL
18.
OZ9NN
19.
OZ2GZ
20.
OZ6AQ
21.
OZ9KT
22.
OZ9AU
23.
OZ6XR
24,
OZ6ZZ
25.
OZ5GF
26.
OZ9ZJ
27.
OZ1QO
28.
OZ6HY
29.
OZ1OQ
30.
OZ6WD
31.
OZ3ZW
32.
OZ8DO
33.
OZ3VJ
34.
OZ1AMB
35.
OZTW

A ntal loc.:
244
239
216
155
155
150
135
135
131
127
121
114
110
109
104
104
99
99
98
96
94
93
90
90
86
84
78
76
73
66
65
65
62
62
61

Antal lande:
42
38
36
33
24
25
27
21
20
20
23
23
21
20
19
19
21
19
20
19
20
21
19
18
19
19
15
14
18
13
15
12
15
13
18

432 MHz:
1.
OZ7LX
2
OZ7IS
3.
OZ9SW
4.
OZ1ABE
5.
OZ3GW
6.
OZ1AXL
7.
OZ1O F
8.
OZ1FF
9.
OZ9PZ
10.
OZ8DO
11.
OZ3ZW
12.
OZ2O E
13.
OZ9AU
14.
OZ5GF
15.
OZ4QA
16.
OZ5WK
17.
OZ3VJ
18.
OZ5GN
19.
OZ6TW

94
87
65
60
60
51
40
33
32
25
23
22
20
20
19
13
12
11
4

20
15
14
12
13
12
11
10
7
8
7
9
8
7
4
5
6
2

1296 MHz:
1.
OZ7IS
2.
OZ9SW
3.
OZ1AXL
4.
OZ4QA
5.
OZ3GW
6.
OZ2O E
7.
OZ8JYL
8.
OZ5ESB
9.
OZ6QX
10.
OZ6O L

30
14
10
7
7
7
6
3
3
2

8
5
4
4
2
3
2
3
2
2
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Husk at indsende dine nye locatorer. - Nye, der ønsker at
kom m e med på listen, skal blot sende mig et stykke papir med
fo lg e n d e inform ationer: Dato, m odstation og QTH-locator.
N ederst noteres antal kørte Q TH -locatorer samt lande. - (Af
pladshensyn vil det undertiden være nødvendigt at forkorte
listen. Red.)
R eference-data vedr. Oscar 7 og 8.
O rb it
Dato
UTC
21728
16. aug.
0144
21740
17. aug.
0044
21753
18. aug.
0138
21765
19. aug.
0037
21778 QRP
20. aug.
0132
21790
21. aug.
0031
21803 X
22. aug.
Mà ej anv.
21815
23. aug.
0025
21828
24. aug.
0119
21840
25. aug.
0018
21853
26. aug.
0112
21865 QRP
27. aug.
0012
21878
28. aug.
0106
21890 X
29. aug.
Ma ej anv.
21903
30. aug.
0100
21916
31. aug.
0154
21928
1. sept.
0053
21941
2. sept.
0148
21953 QRP
3. sept.
0047
21966
4. sept.
0141
21978 X
5. sept.
Må ej anv.
21991
6. sept.
0135
22003
7. sept.
0034
22016
8. sept.
0128
22028
9 sept.
0028
22041 QRP
10. sept.
0122
22053
11. sept.
0021
22066 X
12. sept.
Mà ej anv.
22078
13. sept.
0015
22091
14. sept.
0109
22103
15. sept.
0009
7370A
16. aug.
0116
7384A
17. aug.
0122
7398J
18. aug.
0127
7412J
19. aug.
0132
7426A QRP
20. aug.
0137
7440A
21. aug.
0142
7453X
22. aug.
Mà ej anv.
7467A
23. aug.
0009
7481A
24. aug.
0014
7495J
25. aug.
0020
7509J
26. aug.
0025
7523A QRP
27. aug.
0030
7537A
28. aug.
0035
7551X
29. aug.
Mâ ej anv.
7565A
30. aug.
0045
7579A
31. aug.
0051
7593J
1. sept.
0056
7607J
2. sept.
0101
7621A QRP
3. sept.
0106
7635A
4. sept.
0111
7649X
5. sept.
Må ej anv.
7663A
6. sept.
0122
7677A
7. sept.
0127
7691J
8. sept.
0132
7705J
9. sept.
0137
7719A
10. sept.
0142
7732A
11. sept.
0004
7746X
12. sept.
Mà ej anv.
7760A
0014
13. sept.
7774A
14. sept.
0020
7788J
15. sept.
0025

Long W.
91.0
75.8
89.4
74.2
87.8
72.7
Mà ej env.
71.1
84.7
69.6
83.2
68.0
81.6
Må ej anv.
80.0
93.6
78.5
92.1
76.9
90.5
Må ej anv.
89.0
73.8
87.4
72.3
85.9
70.7
Må ej anv.
69.1
82.7
67.6
64.9
66.2
67.5
68.8
70.1
71.4
Må ej anv.
48.2
49.5
50.8
52.1
53.4
54.8
Må ej anv.
57.4
58.7
60.0
61.3
62.6
63.9
Må ej anv.
66.5
67.8
69.1
70.4
71.7
47.2
Mâ ej anv.
49.8
51.2
52.5
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OZ7U HF/A i Ølgodlejren.
I lighe d med tid lig e re år, stillede UHF-gruppen OZ7UHF igen i
år o p i EDR's som m erlejr i Ølgod. Stationsteltet, som blev flået
af storm en i Tranum 1977, var blevet repareret ved hjæ lp af et
lagen og et kilo kontaktlim . Denne gang blev det rebet fo r
svarligt.
A ktiviteterne (de radiotekniske) var planlagt til at skulle om 
fatte 70 cm /23 cm Ju li-te st fra Ø lgod-siloen med 2 x1 9 el. fo r 70
cm og 1.4 m parabol fo r 23 cm. På selve lejrpladsen, i teltet,
skulle der så forude n et ATV-studie til de daglige 10 m inutters
TV -nyhedsudsendelser på 70 cm, opsættes stationer fo r 2 m
med 16 el. yagi, fo r 70 cm med 46 el. J-beam og endelig fo r 23
cm med en 33 el. loop-yagi.
På siloen blev endvidere, ligesom i flere af de foregående år,
o p s tille t en UHF-repeater, OZ5REE pa RU 0 , sålænge lejren
varede. På trods af en smule nedslag, grundet hastværk, var
ræ kkevidden ca. 50 km til m obilstation.

VHF-m ødet i Orebro
v a re n stor succes. Der var m odt am atorer fra hele SM, fra LA og
DL, men kun 3 fra OZ. Mange havde grej og antenner med til de
fo rske llig e bånd, fra 2 m til 3 cm.
A ktiviteterne i det naturskønne område var m angfoldige;
bla n d t andet va re n meget stor og vel tilrettelagt antennetest af
2 m, 70 cm og 23 cm antenner. Endvidere m åling af stojtal på
diverse VHF/UHF convertere og HF-trin. Når disse m ålinger er
blevet bearbejdet, vil resultaterne blive o ffe n tlig g jo rt her i OZ.
lø vrig t var der fo rske llig foredragsvirksom hed samt fo d tu r til
beaconen SK4UHF. - Sidst, men absolut ikke m indst, var der
det kam m eratlige samvær med de mange am atorer, man ellers
kun kender på stem me og call, de deraf følgende diskussioner
og nye im pulser.
Dette VHF/UHF meeting forventes at blive en årlig tilb a g e 
vendende begivenhed, og det diskuteredes meget på modet,
om det i så fald bu rd e /sku lle cirkule re mellem LA. OZ og SM.

Fremtidens »kanalafstand« på 2 m.
Det 25 kHz kanal rastersystem, der i dag fungerer i den høje
ende af 2 m båndet til repeatere og FM -simplex trafik, vil en dag
væ re så overfyldt, at en udvidelse vil være nødvendig, om ikke
70 cm vil kunne opsuge den forøgede aktivitet.
Dette problem diskuteredes på Region 1 konferencen sidste
år, og man fan dt da også frem til en fæ lles løsning på
problem et, nem lig den, at de enkelte medlemslande selv, når
de fa n d t det påkræ vet, overgik til 12,5 kHz kanalafstand, altså
en halvering af den nuværende kanalafstand.
Dette har tid lig e re været o ffe n tlig g jo rt i OZ, og uanset om
man fin d e r losningen sym patisk eller ej. er det vel værd at
tæ nke over, når man bygger eller kober ny station. Især FMsynteseradioer. Kan den anvendes i det kom mende system?

PA-trin 2 meter
F M -S S B m ed antenneforstæ rker

Nu ville det jo være m æ rkeligt om alt gik som planlagt, og det
blev he lle r ikke her tilfæ ldet. A llerede den første nat, m idt i J u li
testen, knæ kkede parabol-m asten i den stærke blæst. Den
hang faretruende ud over siloens kant, 50 m over jorden, og
kunne på grund af vejret ikke bjerges. Senere, da blæsten
løjede af, fik vi den dog bjerget, restaureret og o p stille t i lejren,
hvo r den blev b rugt til en sam m enlignende test af forskellige 23
cm convertere og H F-trin, ved hjæ lp af solstøjen. Op og nedtra n s p o rt af parabolen foregik udvendigt på siloen, ad brand
trappen.
Da vi således u friv illig t var blevet afskåret fra at benytte
siloen , blev der n a turligvis gode condx, sidst på ugen. På trods
af lejrpladsens noget ringere beliggenhed, fik vi dog kort nogle
UHF-DX forbinde lser. Alt i alt fik vi i år kort 17 QTH-felter på 70
cm, fo rd e lt over 6 lande (DL, DM, OZ, SM. LA og PAO). På 23 cm
blev det til 4 felte r i 3 lande (OZ, DL og PAØ).
A TV -udsendelserne blev, på trods af den relativt prim itive
tekn ik, hve rdag set af over 100 mennesker, men om dette samt
an dre aktivite ter kan læses andetsteds i OZ.
På ge n h o r (syn) i 1980, hvor end som m erlejren matte blive.

Data:
Input: 10 W FM-SSB.
O utput: 100 W.
Impedans: 50 Ohm.
A nten nefo rstæ rker: 10 dB.
S trø m forbrug : 10-15 Amp.
S pæ nding: 13,8 V.

Kr. 1.725,-

OZ5JV + OZ5AB

BETAFON RADIO
Is te d g a d e 79 - 16 50 K o b e n h a v n V - T lf . (01) 31 02 73

OZ7IS.
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R e daktion:O Z1AKD, Karsten Jensen,
Højm arksvæ nget 56, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 81 30 96.

Å

DRD-diplomet.
DAFG (Deutsche A m ateur Fernschreib Gruppe) er udsteder af
D eutsches R TTY-diplom (DRD) med det form ål, at stim ulere
interessen fo r RTTY. D iplom et udstedes fo r 1 kalenderår, og
kan således soges hvert år.
R egler:
1. S tation er ud enfo r Tyskland skal have 25 points (tyske s ta tio 
ner skal im id le rtid have m indst 50 points eller 26 points fo r
VHF/U H F licenser). Samme regler er gæ ldende fo r SWL's.
2. E nhver 2-way RTTY-QSO med en tysk station tæ ller 1 point
på HF, men 2 po in ts på VHF/UHF. Samme station må kun
kontaktes 1 gang pr. bånd, og der kan max. kræves 25 points
pr. bånd.
3. Bånd: 3,5, 7, 144 og 432 MHz. S tationer u denfor Europa må
benytte alle bånd.
4. Det er ikke nø dvendigt at indsende QSL's. Send en liste
over dine QSO's, bekræ ftet af to radioam atører eller din
lokala fdeling .
5. G ebyret er DM 5,- eller 10 IRC’s, som sendes til:
DARC RTTY manager, Klaus Zielski, DF7FB, Post Pox 1147,
D-6455 Erlensee 1.
EURD-diplomet.
E uropaeiches RTTY D iplom (EURD) udstedes af Deutsches
A m ate ur Radio C lub (DARC), og det er Deutsche Am ateur
Fernschreib G ruppe (DAFG), der har op rette t dette diplom .
D ip lo m e t kan søges af alle radioam atører eller klub-stationer,
som har tillade lse til at køre RTTY. Alle forbinde lser skal være
2-vejs, og de må kun være mellem europæ iske lande og prefixer.
1. D iplom et udstedes i 3 klasser: EURD 1, EURD 2, EURD 3.

2. EURD 3: QSL's fra m indst 20 forskellige lande og m indst 100
p re fix -p o in ts tilsam m en. - EURD 2: 150 prefix-po ints og
m in d st 30 lande. - EURD 1: 200 prefix-po ints og m indst 40
lande. - De lande som kan anvendes ses I nedenstående
liste. Ethvert af disse lande tæ ller 1 po in t pr. bånd.
3. A lle am atørbånd, incl. VHF/UHF må benyttes.
4. A lle Q S L's skal bekræ fte 2-vejs QSO, og de skal være dateret
e fte r 1. janu ar 1965.
5. Q S O ’s un der RTTY WAE DX Contest (RTTY WAEDC) kan
anvendes fo r EURD endorsem ents, såfrem t der modtages
log fo r de stationer, der kræves points for. Det anbefales
d e rfo r at vente med ansøgning til contest-resultaterne er
blevet m odtaget. En sådan ansøgning skal indsendes se
nest 2 år efter contestens afholdelse.
6. G ebyret fo r hvert ce rtifika t er DM 10,- eller 15 IRC's. Send
QSL's, log sam t gebyr til:
DARC RTTY Manager, Klaus Zielski, DF7FB, Post Box 1147, D6455 Erlensee 1.
European Country List:
C31 - CT1 - CT2 - DL - DM - EA - EA6 - El - F - FC - G - GC Guer GC Jer - GD - GI - GM - GM Shetland - GW - HA - HB9 - HBØ - HV
- l - I S - I T - J W - J W B a e r-JX - LA - LX - LZ - Ml - OE - OH - OHØ OJØ - OK - ON - OY - OZ - PA - SM - SP - SV - SV Crete - SV
R hodos - SY A thos - TA1 - TF - UA13456 - UA2 - UA Franz Josefland - UB5 - UC2 - U 05 - UN1 - UP2 - UQ2 - UR2 - YO - YU - ZA ZB2 - 3A - 4U - 9H1.

No.

C all sign.

1.
2.
3.
7.
46.
58.
69.
72.
89.
101.
110.
117.

F9XY
W3EKT
W7BV
SM6ASD
SM6AEN
SMØIIB
SM5EIT
SM7BGE
SM6BUV
SMØEZO
SL3ZR
SM6CAL

B.A.R.T.G. RTTY CONTEST RESULTS 1979
P oints C ontinents
D ifferent
Total
C ountries
3,5
QSO's
37
445720
WAC
290
13
34
7
428610
WAC
298
408292
WAC
36
290
356544
34
WAC
265
8
137982
WAC
25
111
10
102580
107
6
WAC
28
80324
WAC
28
70
4
76368
17
5
100
55936
5
18
80
9
4
39000
20
70
4
1
25806
18
33
14
18216
2
4
63

1.
2.
3.
4.
14.
17.

I5MYL
W1MX
G3ZRS
SM5HEV
OZ4IJ
OZ8JYL

525332
384116
306816
286704
79722
56770

WAC
WAC
WAC
5
4
3

MULTIPLE OPERATORS.
44
375
36
238
37
211
32
235
19
107
23
103

13
9
10
11
10
9

8
13
8
10
7

11-50071
IV3-13018
OK1-11857

568764
420912
389546

WAC
WAC
WAC

SHORT WAVE LISTENERS.
37
381
292
45
45
263

11
5
8

1.
2.
3.
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C o u n trie s/Band
7,0
14,0
42
10
41
19
42
11
29
24
6
16
17
6
15
24
1
11
14

21,0
31
29
34
30
13
27
4
15

28,0
14
9
29
18
14
7
23

-

2
4
-

-

46
35
38
30
16
25

36
31
22
26
7
1

14
6
7

41
36
46

42
40
27

19
21
18
11
3

18
24

15
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Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen,
Em drup Banke 22, DK-2100 København 0 .

Kære lytteramatør.
Hvis du, på forventet efterbevilling, har anskaffet dig et kom bi
neret sende/m odtageudstyr, bo r du iagttage folgende regler
og bestem m elser, se »Bestemmelser om A m atorradiostationer« fra G eneraldirektoratet fo r Post- og Telegrafvæsenet. »Et kom bineret sende/m odtageanlæ g anses fo r oprettet som
sendestation m edm indre senderdelen er sat effektivt ud af
fu n k tio n ved foransta ltning er, der går væ sentligt længere end
sim pel fjernelse af sendekrystaller og m ikrofon. Dette gæ lder
uanset om anlæ gget er anskaffet alene med henblik på m od
tag ning« . - Med andre ord, bruger du ovennæ vnte udstyr til
a flytn in g og er licensen ikke hjem me (og betalt), skal sender
delen være sat effektivt ud af fun ktion. Sog råd og vejledning
hos din forhan dler, en licenseret radioam ator eller i en af
EDR's mange afd elinge r landet rundt.
K o d eka len
m ener, det er en god ide altid at have papir og blyant i næ rhe
den af m odtageren. Han vil næsten anbefale, at have op til flere
blyan ter liggende, da en af dem pludselig kan få den ide at gå
QRT.
Lytter du til en QSO, og der bliver sagt VENT eller STAND BY,
sendes der på CW AS ( . - . . . ) eller QRX. Sendes der MODTA
GET, bl i ver det påC W til R ( .- .)o g SKIFT bliver K ( - .-). Man kan
også skifte til en bestemt station og kun den. GO ONLY, bliver
på CW til KN (- .- - . ) . - Når finalen er indledt, sluttes der ende
lig t af med KLAR SLUT. som på CW er SK ( ... - . - ) . - Endelig
skal det nævnet, at man bo r fortæ lle, at man nu lukker statio
nen »Going o ff th e a ir« , går QRT, eller som man benytter på CW
CL
. . - . . ) C losing Station.
P ILE U P e r resultatet af den lyd, der opstår, nåren eftertragtet
statio n har sendt et C Q-opkald eller en QSO. I samme ojeblik
det sidste skift (-.-) er sendt i QSO’en, opstår der et PILEUP.
hvori de r findes op til flere tusinde radioam atorer, som gerne
vil i fo rbinde lse med DX-stationen.
TAIL ENDING er en god måde at angribe problem et ovenfor
på; er D X -stationen i STAND B Y-position og afventer rapport
fo r Q S O en, kalder man blot ind med sit kaldesignal. Her
b ruges ingen tid til at tilkendegive begge kaldesignaler. H urtig
in d pa frekvensen, og så de OZ1LO - DX-stationen ved, du er
interesseret i ham, så der er ingen grund til at spilde krudt på
begge kaldesignaler. - A lligevel bo r man være opm æ rksom på
evt. Q S L-in form atione r, som DX-stationen opgiver med m el
lem rum .
OX - OY - OZ
er vel kaldesignaler, eller prefix, som alle danske radioam ato
rer fo le r sig beslæ gtede med. Jeg er de rfo r glad for, at kunne
m eddele, at vi nu har kom m unika tionslinie (pr. brev) til OX og
OY. og via SW L-spalten kan vi fortæ lle OZ erne om, hvad der
fo re g å r i G ronland og Færoerne.
De mest aktive radioam atorer fra OY-land er OY9K og OY9J
på CW. Så er der OY9R på SSB og endelig OY5J. Johanna, som
alle lytteram atører sikkert kender, M artin, OY7ML har været
m ig behjæ lpelig med medlemsskab af FRA »The Faroese
A m ate urradio Society«. - Martin fortæ ller i et brev. at han har
siddet, kun med m odtageren åben, og hørt sit eget kaldesignal.
En sendestation - nej. en pirat. Internt i OY-land findes der
ingen m isbrug af kaldesignaler, man kender hinanden fo r godt
- men desværre m isbruges O Y -prefixet meget af andre. M artin handlede hu rtigt, da han horte sit eget kaldesignal i
QSO m eden S P -s ta tio n -h a n tunede op, jagede piraten væk og
fo rkla re d e S P-stationen, hvad der var sket.
O Y -land har også et diplom WAOY, dette kan også soges af
SWL, fo rtæ lle r M artin. Jeg håber, OZ1WL, Tage har info rm a
tio n e r om det og vil fortæ lle lidt om det (ved lejlighed) i D iplom 
spalten.
OZ AUGUST 1979

J E S S S /W
Sidste udkald til Grønland.
Er du interesseret i G rø nlands-diplom et i forbindelse med
hjem m estyrets indførelse, så er det absolut sidste chance. Læs
reglerne i S W L-spalten sidste måned eller under D iplom 
m anager i OZ ju n i 1979 side 297.
Jeg har kon taktet OX-nyt og frem ført, at det fo r SWL-amatø rerne kan være svæ rt at få Q SL-kortene hjem til 1. august
(som er deadline). Redaktionen af OX-nyt har lovet at tage
hensyn til S W L-diplom ansogninger, der ind løber senere end 1.
august - dog er den 1. septem ber den sidste dato fo r ansøg
ning af diplom et. Find OX-QSL-kortene frem og send dem
afsted, således de er i Julianehåb senest den 1. september
1979. Husk fo ro vrig t. at diplom et koster kr. 15,00 eller 10 IRC.
Men. og det er m eget vig tig t at huske, ikke b lo t i forbindelse
med O X -diplom et, 1 IRC koster kr. 2,50 og 6 IRC er således lig
med kr. 15,00. som man siger, diplom et koster. Du skal dog
regne med, at når man indloser IRC’erne på posthuset, får man
kun kr. 1.60 pr. stk. - Send altid det antal IRC, der bedes om og
regn ikke den købte værdi ud. - Har du IRC liggende, så send
10 af dem, e lle r vedlæ g en check på kr. 15,00 (det er billigere,
hvis du regner efter).
AMA TE U R
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OX3JUL
e r klubstatione n i Julianehåb (se Q SL-kortet fra Julianahåb i
spalten). A fdeling ens form and, OX3ZM, Anny sørgede fo r at
a fd elinge ns RIG blev luftet i Grønlands-testen. Anny fortæ ller
også, at det ikke er afdelingens RIG som sådan, men blot
loggen, der går på s kift fo r hvem der måtte have lyst til at »lufte«
kaldeslgnalet. For øjeblikket er der kun 10 medlemmer, 8 med
H F-licens. For 4 år siden var der 25 medlemm er i Julianahåb
a fd eling; men tro ds det skiftende ophold stige r og falder med
lem stallet i takt med årstiden samt tilgan g/afgan g af personale
m.v.
Lad os håbe, at OX3JUL bliver luftet med m ellemrum, således
vi alle har chancen fo r at få dette eftertragtede QSL.kort. - 8 8 til
OX3ZM og 73 til resten af tropperne.
Lidt om posten og QTH-listen.
Lad mig indlede med at ønske OZ-DR 2035, Peter tillykke med
D -licensen. OZ1FQY/OZ-DR 2035 vil stadig være aktiv lytter
am atør på HF-båndene. Der er også et tillykke til vor QSLm anager XYL. Annelise, som nu er OZ1FRR. Nu skal Borge,
OZ7BW til at arbejde i køkkenet, måske får han lov til at tørre
støvet af TX ’en, hvem ved (hi).
På DR-QTH-listen skal nævnes to nye lytteramatorer, nemlig:
OZ-DR 2077, Jørgen Skott Jensen. Hovedgaden 108, 4420
R egstrup. - OZ-DR 2082, Palle Albrektsen, Norupvej 87, Norup,
8970 Havndal.
Jeg har skrevet til Århus, Odense og København afdelinger
ne ang. SW L-m odet i oktober-novem ber; der skulle ikke være
pro b le m e r med at låne lokaler - nu er det faktisk op til dig.
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tæ lle r selvfø lgelig også med i SA-SWL:CONTEST. - Kom ud af
» h u lle rn e " og bevis, der findes aktive danske lytteramatører,
de r er v illig e til at deltage i de aktiviteter, der bydes på.
Lytteram atø rer i Norge, Sverige, Finland og Island er meget
velkom ne til at deltage i SA-SWL-CONTEST - info rm atio ner er
tilg å e t de nordiske radioam atørsam m enslutninger, desværre
er de r ikke kom m et reaktioner, men derfor kan man godt have
læst, hvad det hele går ud på og evt. tage det med I de respek
tive tid sskrifte r. - Nu har vi fået etableret et sam arbejde til
OX/OY, nu gæ lder det de nordiske lande.
Som tid lig e re skrevet kalder senderamatørerne ikke CQ SASWL:CONTEST, det hele går ud på at aflytte og nedskrive sp
mange forske llig e Q SO'er m / RST, tid og frekvens, som m uligt.
God fo rn ø je ls e -g o d test, med opstart lørdag den 1. september
og s lu t den 31. oktober.
Synes du ikke, vi burde mødes i København, Odense eller
Å rhus - det synes jeg.

Qii
__ _
P/Å&e COAs/c\/

Navne og adresser
på personer, der er i besiddelse af gæ ldende am atørradio
sendetilladelse, optages i en fortegnelse (Am atørradio-statio
ner i Danm ark), der udkom m er i a 'jo u rfø rt udgave hvert år pr. 1.
ju li. Fortegnelsen kan rekvireres ved indbetaling af 15,00 kr. til
p o s tg iro k o n to 8 00 08 08, kassereren i Generaldirektoratet,
1530 København V. Mæ rk venligst indbetalingen med »Amatørra d io sta tio n e r i Danmark«. - I daglig tale kalder vi den QTHlisten fo r licenserede radioam atører.
Tak fo r nu, OZ-DR 1815, Eigil.

Nødsignal
tv t . tewrkninger ot koawende ak tiv ite te r /Otpeditioner kar arferes her:

Båndrapporten
fin d e r du a fb ild e t i denne udgave af SW L-spalten. Skemaet er
ud arbe jdet af undertegnede imens OZ-DR 2035, Peter har
bid ra g e t med info rm atio ner. Vil du være med i denne rapporte
ring sform , skriv endelig og du vil få tilsendt nogle blanke rapporteringsskem aer.
A lle kan være med til at bidrage med de sidste nye inform a
tio n e r om de mest eftertragtede stationer. Efter en grovsorte
ring vil alle rapporter videregå til Danish DX-group, som vi
håber at kunne hjæ lpe. S am tidig vil dele af de forskellige rap
p o rte r blive o ffe n tlig g jo rt her i OZ.

Kommer du ud for at opfange nødsignaler
som på telegrafi er SOS, og på telefoni er
MAYDAY, bør du gøre følgende:
Bevar roen og få så mange oplysninger
som muligt, nemlig . . .

HVOR ER DE?
Her tænkes på eventuel opgivet position
samt aflyttet frekvens.

HVOR MANGE ER DE?
HVEM ER DE?

SA-SW L-CONTEST 1. og 2. periode.
Som næ vnt i sidste OZ var der ikke mange deltagere I 1.
periode, men placeringen blev:
Nr. 1 OZ-DR 1681, Poul Erik Sorensen ........... 128.742 points
Nr. 2 OZ-DR 1909, Flem m ing Nielsen ............. 35.912 points
Nr. 3 OZ-DR 2035, Peter Hornbæ k Jensen ....
16.328 points
Peter de le r dog 3. pladsen med OZ-DR 2042, Carsten Borg, der
opnåede et lignende pointtal. - Der vil, når tiden giver mig lov,
blive afsendt d ip lo m e r til alle. P refix-diplom går til OZ-DR 1681,
Poul Erik.
Så er det nu, 2. periode starter. Når dette læses, er der ca. 15
dage til opstart, d.v.s. 1. september. Testen kører hele septem 
ber og o k to b e r - der er m eget at hente, specielt i september
den 15.-16. og 22.-23., hvor SAC afvikles.
Husk, du kan få reglerne tilse n d t ang. SA-SWL-CONTEST
e lle r du kan læse I OZ februar 1979 og OZ ju li 1978 side 371 og
372.
De points, der hentes i forbinde lse med EDR’s aktivitetstest,

400

HVAD ER DER SKET?
Derefter RING TIL SOK (Søværnets opera
tive kommando).

Tlf. (06) 12 30 99
HUSK . . . TAL TYDELIGT, SIG HVEM DU
ER.

OZ AUGUST 1979

Fra venstre: Vinderne Finn G rauslund og Robert Storegård,
OZ 1 Q Z . OZ5XD, Søren og OZ3VB.
(Foto OZ6CE).

De evige -to e re « : Viggo, Kresten og Hans får deres præmie.
(Foto OZ6CE).

STORE ØSTJYDSKE RÆVEJAGT 1979
Piac.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Navn
Robert S toregård - Finn Grauslund
Hans Damm - V iggo - Kresten
Jørgen Nielsen - Kaj Christensen - Henning Løkke Borg
Peter Petersen - Åge - Helge
Aksel Rasmussen - Bent Gerlach - Frank Pape
Sten Kristensen - Erik Nielsen - Tomas Nielsen
Kurt Poulsen - »Søkke«
OZ5XD - OZ2O E - OZ1BOB
Axel Løkke Borg - Ove Klaus - Leif Simonsen
OZ4VW - Uffe Pedersen
OZ8NJ - OZ8TU - Steen
OZ3MI - E. J. Petersen
John Jacobsen - Jan Jacobsen - Kent
A nton - Kaj Nielsen - Kjeld Nielsen
H enrik Rasmussen - Nils Hanson - Anne Stock
E rling Tüchsen - Ole Petersen
OZ6RI - C hristian Jensen
Jørgen Eisborg - OZ1DYC

A O R - J B M - YAESU
HF, VHF og UHF stationer...

c o m m a n d e r r a d io

OZ AUGUST 1979

Hold nr. N at-points D ag-points
17
100
93
3
96
96
4
90
100
12
93
87
30
91
88
5
86
91
87
23
89
31
89
84
7
80
90
2
88
82
37
82
86
21
85
83
11
84
81
27
83
80
00
78
85
25
81
78
26
79
79
24
77
77

Sam let D M -points
193
100
192
96
190
93
180
91
179
90
177
89
176
88
173
87
170
86
170
85
168
84
168
83
165
82
163
81
163
80
159
79
158
78
154
77

August-tilbud: HUSTLER 2 m 6 dB rundstråler kun 575,00
S to rt udvalg i tilb e h ø r: F.eks. DATONG m orsetræ ner D70
Hele den kendte N©V.EL. serie af SWR- og W ATT-metre
A nten ner og ro to re r fra bl.a. Cush-Craft, Jay-Beam og CDE

Srmallegade 4 •2 0 0 0 Kbh. F-Telefon 0 1 - * 3 4 3 < 4 2 2
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H ovedbestyrelsesm edl.:
OZ3SH, Svend Hansen,
A. Nielsens Boulevard 25,
2650 H vidovre, tlf. (01) 78 93 23.

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

Program:
16. august: På'en igen! Vi diskuterer den kommende sæsons
arbejde. A lle er velkom ne med gode forslag.
23. august: Klubaften. Hvis der den 16. august er interesse for
op sæ tn in g af en ro to r og en krydsbom santenne til 2 meter, vil
vi sæ tte den op i aften.
30. august: D em onstration af rævejagt. Efter er kort in tro d u k
tio n , kø rer vi ud i som m erlandet fo r at prøve rævejagt i praksis.
A lle interesserede e r velkom ne. Se iøvrigt u nder kreds 1.
6. septem ber: K lubaften.
13. septem ber: K lubaften.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

AFDELINGSNYT Kreds 1.
Lokalafde lingerne under kreds 1, der om fatter Amager, G lads
akse, H vidovre og Københavnsafdelingerne, har indledt et
næ rt sam arbejde i erkendelse af. at mange opgaver og pro
blem er kan løses bedre i fæ llesskab, f.eks. større arrangem en
ter, u d s tillin g e r, ræ vejagter, undervisning og meget mere.
Det startede så småt, da vi i 1977 skulle fejre EDR's 50 års
ju b ilæ u m . Dengang blev der i jubilæ um sugen afviklet fo rske l
lige arrangem enter i afdelingerne i kreds 1 . - Dette samarbejde
blev til en vis grad videreført, da Københavnsafdelingen i 1978
havde sit store UNICEF-arrangem ent med bl.a. besøg af ra dio
am atører fra Italien og den store UNICEF-amatørstation på
Bakken ud enfo r København. Og nu er vi i år nået frem til, at vi
regelm æ ssigt afh o ld e r kredsbestyrelsesm øder med repræ sen
ta n te r fra bestyrelserne fra de 4 EDR-afdelinger i kreds 1.
Form ålet er, som nævnt, prim æ rt at øge sam arbejdet mellem
radioam atører ind e n fo r kreds 1 (og selvfølgelig også udenfor
kreds 1), sam t at udbrede kendskabet til a m a tø rra d io .-D a vi jo
alle e r interesserede i, at så mange som m u lig t bliver m edlemm e ra f lokalafdelingerne, h a rvi f.eks. i fæ llesskab uddelt pjecer
om kreds 1 afdelingerne til alle dem, der deltog i P&T's prøve til
D -licensen i maj måned i år.
Vi har mange ideer og planer fo r frem tiden, og vi kunne godt
tæ nke os at slå et slag for, at der bliver bedre kontakt mellem
a fd elinge rne i hele landet - med gensidig respekt og forståelse
fo r de enkelte afdelingers interesseåmråder.
Vi håber, at der i lighed med optagelsen af afdelingsstof, vil
kunne blive spalteplads i OZ fo r indlæ g fra kredsbestyrelses
m øder i andre dele af landet, og at der kan kom me et mere p rak
tisk sam arbejde i gang mellem afdelingerne i de forskellige
kredse.
73 de bestyrelserne i lokalafdelingerne, kreds 1.

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: S trandlodsvej 17. B uslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, B jarne Jensen, D rogdensgade 11 st./tv.
2300 København S, tlf. (01) 58 69 35.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 B røndby Strand, tlf. (02) 54 34 30.
Vi er kom m et i en alvorlig knibe nu. Efter at have haft de samme
lo ka le r i over 25 år, er vi blevet sagt op pr. 31. december 1979,
idet huset og grunden af ejeren er blevet solgt, og den nye ejer
vil rive huset ned og benytte grunden til andet form ål. - Jeg vil
d e rfo r op ford re alle indeværende, forhåndvæ rende og kom 
mende m edlem m er til at spekulere over, om de har et forslag til
nye lokaler. Helst vil vi have nogle lokaliteter, som er helt vore
egne, så vi kan forbed re vore aktiviteter ved bl.a. konstant at
have en HF og VHF station stående QRV. - Har du kendskab til
et firm a, en fa b rik eller en ejendom , hvor der findes et ledigt
lokale til en overkom m elig pris, hører bestyrelsen gerne fra dig.
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KREDSARRANGEMENT - kreds 1
Da de r fra alle afd elinge r i kredsen er interesse for
ræ vejagt, og da A m agerafdelingen har en lang erfaring
i at lave ræ vejagter, vil vi hermed indbyde alle interes
serede i kreds 1 (og interesserede udenfor kreds 1 fo r
den sags skyld) til ræ vejegtsaften i Am agerafdelingen
den 30. august 1979.
Efter en kort in tro d u ktio n kører vi ud og løber en kort
jagt, som vil vise, hvad ræ vejagt er i praksis.
Altså: Op af »divaneseren» og ud i A m agerafdelin
gen, S trandlodsvej 17, 2300 Kbh. S den 30. august kl.
19,30.
På A m agerafdelingens vegne, OZ9JB, Jørgen.

GLADSAKSE
C all: OZ2AGR.
Lokale: G rønnegården, Dynamovej 1-3.
M øde: Tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Pedersen, Gammelmosevej 125,
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.
A fd. g iro ko n to : 4 25 18 73.

Generalforsam ling.
A fdeling en in dka lder herved til ordinæ r generalforsam ling
tirsd a g den 11. septem ber 1979 i afdelingens lokaler kl. 20,00.
Dagsorden i he nhold til afdelingens vedtægter.
Udstilling.
G ladsakseafdelingen deltager i ugen 26. august til 1. septem 
ber d.å. i et sto rstile t udstillingsarrangem ent, som afholdes i
Gladsakse S portshal på Vandtårnsvej. Afdelingen vil her være
at træ ffe på sin egen stand, hvor vi vil vise og fortæ lle de besø
gende lid t om radioam atørens virke og arbejde, sam tidig med
at standen vil være bygget op som en arbejdende am atørsta
tio n , og OZ2AGR vil være QRV på både HF og VHF fra u d stil
lingen.
Vy 73 de OZ1CKT, Asger.

OBS!

KREDSMØDE

OBS!

A lle m edlem m er af EDR i kreds 1 indbydes herved til møde
tirsd a g den 25. septem ber 1979 kl. 20,00 i studiekredslokaler
ne, C laus Petersens Allé (bag Rådhuset), Hvidovre. Der vil her
blive m ulig hed fo r at drøfte de indkom ne forslag og frem kom 
me med sine personlige m eninger, som repræ sentanterne skal
vid e re b rin g e på RM den 14. o kto ber 1979.
OZ3SH, Svend.
OZ AUGUST 1979

KØBENHAVN
C all: OZ5EDR.
K lubhus: R adioam atørernes Hus, Theklavej 26, 2400 KBH. NV.,
tlf. (0 1 )8 7 83 88.
M ode: Hver mandag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1CID, Hanne Nielsen, Hvidovrevej 468, 1./tv..
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
N æ stfm d.: OZ4KS, Kaj Sand Pedersen, Edvard Griegsg. 7 ,4.th.,
2100 Kobenhavn 0 , tlf. (01) 29 32 85.
Sekr.: OZ1CMU, Ebbe Bruun Sorensen, Gudenåvej 10 st.,
2720 Vanlose, tlf. (01) 34 29 37.
Kass.: OZ1BHA, Jorn Kristensen. Hovedvejen 178, st./th.,
2600 G lostrup, tlf. (02) 96 60 05, kl. 16,30-18,00.
Afd. g iro k o n to : 5 05 97 55.
QSL adresse: B ostbox 96, 1004 Kobenhavn K.
Siden sidst.
18. ju n i: S om m erafslutning, man hyggede sig i gårdhaven.
23. ju n i var glæ dens dag. Endelig kom den længe ventede
byg getillad else til antennemasten.
25. ju n i: A lm inde lig hyggeaften.
2. ju li: Det forste spadestik til mastfundam entet blev taget, dog
v a rd e t no dvendigt fo rs t at vippe en betonklods på ca. 250 kg til
side, fo r jord en var synlig.
4. ju n i: Det store arbejdshold gik i gang, og i lobet af få tim er var
det 1,90 m dybe hul gravet fæ rdigt, og de 3,2 m^ jord kort ud af
gården.
9. og 16. ju li havde vi som m erhyggeaften. E ge n tlig e r det de jlig t
at se, hvor mange der kom m er i afdelingen i som m erm åne
derne, bade af vore egne m edlem m er og gæ ster fra ind- og
udland.
Program:
20. august: Besog på IBM, hvor OZ1CYX, Peter vil vise os rundt.
Vi m odes ved Vestersogade 10 kl. 19,30 prc.
23. august: Old boys-aften. Endnu engang samles »de gamle
drenge« til en bid brod og en dram. Tilm elding til form anden
snarest.
27. august: OZ6IA, Knud fortæ ller om, hvordan man om bygger
ta xa -sta tio n e r til 2 meter.
3. septem ber: OZ1AWJ, Svend fortæ ller om 2 meter PA-trin.
10. septem ber: K lubaften.
17. septem ber: De fra 3V8-land hjem vendte mennesker beret
te r om turen; man håber at have nogle lysbilleder klar.
24. septem ber: RM næ rmer sig. Hvad skal repræ sentanterne
sige og hvorfor? Det får man at vide på denne aften, hvor vi
h o ld e r m ode med afdelingens repræ sentanter.
25. septem ber: Kredsm ode i Hvidovre afdeling, se andetsteds
un der kreds 1.
1. okto ber: Så er det igen tid til en auktion. Desværre må vi af
pladshensyn begræ nse adgangen, således at vi helst kun ser
m edlem m er af afdelingen.
8. okto ber: OZ6IE taler om phonepatch og digitale m odtage
system er.
15. okto ber: Referat af RM.
22. okto ber: O rdinæ r generalforsam ling. Husk gyldigt m ed
lem skort. Nærmere i næste OZ.
Forslag til RM. - Bestyrelsen har indsendt en del forslag til RM.
disse kan læses i afdelingen.
Det sk ulle så være alt fo r denne gang. og skont det er tiden,
hvo r den slags forekom m er, modtages der ikke histo rier om
s o slan ger i vort fundam entshul, der gerne skulle være fyldt
med beton, når dette læses.
Vy 73 de OZ1CMU. Ebbe.

Husk kredsmedlemsmode tirsdag den 25. september.
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Nej. de t er ikke antennen, OZ6MK graver fri, men den af be
styre lsen udlagte b e lo nnin g til graveholdet. (Foto: OZ1BOI).

F.O.F. - Kursusoversigt 1979/80
i EDR-Kobenhavns afd., Theklavej 26, 2400 Kobenhavn NV,
(alle hold starter i beg. af oktober).
M orse fo r begyndere. 80 tim er. Pris: 330,-. Pensionister 130,-.
H old nr. 6631 tirsdag og torsdag kl. 18,00-19,40. Lærer: Sv. Age
Jensen, OZ4SJ. - Hold nr. 6632 tirsdag og torsdag kl. 20,0021,40. Lærer: Sv. Age Jensen, OZ4SJ.
M orse fo rvidere kom n e. 51 tim er. Pris: 255,-. Pensionister 130,Sti 1er mod speed 120. Hold nr. 6634 lørdag kl. 9,00-11,35.
Læ rer: Sv. Age Jensen, OZ4SJ.
For m orseholdene gæ lder: Henvendelse i FOF, Købmagergade
22, tlf. (01) 11 19 80.
Teknisk kursus. 75 timer. D -licens. Hold nr. 7703 tirsdag kl.
19.00-21,40. Lærer: Sv, Nielsen, OZ9SN. Henvendelse til FOF
e lle r til læreren, tlf. (01) 78 44 87. - Hold nr. 7704 onsdag kl.
19.00-21,40. Læ rer: Erling Rasmussen, OZ5ER. Henvendelse
til FOF eller læ reren, tlf. (03) 18 45 44.
U dvide t teknisk kursus. 75 tim er. A-licens. Hold nr. 7705 ons
dag kl. 19.00-21,40. Lærer: Sv. Lundbeck, OZ1AWJ. Henven
delse til FOF e lle r læreren, tlf. (01) 86 24 42.
D igital-kursus. 20 tim er. Pris: 40,-. Fredag kl. 19,00-21,30. Start
den 26. o kto ber 1979. Lærer: P oul-E rik Hansen. OZ1CKG, tlf.
(02) 84 61 26.
Teknisk o p friskning skursu s med henblik på D -licens nov. 1979.
Pris: 50,-. S tarter torsdag den 4. okto ber kl. 19,00-21,40. Lærer:
Sv. Nielsen, OZ9SN. tlf. (01) 78 44 87.
H envendelse til læ rerne eller i afdelingen.
Med venlig hilsen afdelingerne i kreds 1.

HVIDOVRE
C all: OZ7HVI og OZ7TST (C ontest-gruppen).
Lokale: B rostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
M ode: Tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens G ri is. Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Red.; OZ8RU, Rubæ k Hansen, GI. Kogevej 259 B. 2./tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1AJL, John Brask Sorensen, Mågevej 46, 3./th.,
2400 Kobenhavn NV. tlf. (01) 10 76 28.
Postadr.: Postbox 14, DK-2650 Hvidovre.
G iro: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.
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Når dette OZ frem kom m er, er der allerede taget hul på en ny
sæ son I Hvidovre, afdelingens femte.
T rods som m erferien har der ikke været den store forskel i
a n tallet af frem m odte m edlem m er om tirsdagen. Man har
hygget sig og fået debatteret mange emner. Men nu er tiden
kom m et til at tæ nke på vinterens kurser, der starter i begyn
delsen af oktober. To af disse kurser, har lærere fra Hvidovre
afd. Et i teknik til D -licens med OZ8GG, Jens som lærer, og et i
m orse m edOZ6YM . Palle som læ re r-b e g g e kurser afholdes på
S onderkæ rskolen. Oversigt over sam tlige kurser i kreds 1
find es andetsteds i bladet - dér vil du sikkert finde et, der
passer dig.
Herm ed vel m odt til en sæson med forhåb entlig mange gode
a ktivite te r og hyggelige sammenkomster.
Program:
Tirsdag den 21. august: Besøg på Kobenhavns teknikum , Pr.
C harlottesgade 38.
Tirsdag den 28. august: B etjening af rævemodtageren.
Tirsdag den 4. septem ber: Klubaften. Mon ikke week-enden på
M a rianelund vil blive diskuteret denne aften.
Tirsdag den 11. september: Antennerotorer. OZ6YM un derh ol
der.
Tirsdag den 18. september: Væ rkstedsteknik.
Der skal allerede nu gøres opm æ rksom på R M-m odet tirsdag
den 25. septem ber i studiekredslokalerne, Claus Pedersens
Allé.
Vy 73 de OZ8RU, Rubæk.

H vidovre afdelingens V H F-contestgruppe deltog i Ju li-c o n testen 1979 fra K ulsbjerg ved V ordingborg. - For første gang
fun gerede udstyret perfekt fra testens begyndelse til slu tn in 
gen, og resultatet var helt overvældende. P ointtallet er i s k ri
vende stund endnu ikke udregnet, men der blev kort 617
fo rb in d e ls e r ialt, eller 1 forbindelse pr. 2 1/3 m inut. Det må
være dansk rekord på VHF - eller hur?
Udstyret, der køres med, er altsammen hjem mebygget og
består af OZ6YM's transceiver, OZ8GG’s 500 watt input-PA
sam t 2 stk. stakkede Jay Beams med ialt 18 dB 's gain og et
kabeltab på ca. 1,2 dB ialt.
OZ3FD var en fantastisk operatør, der de første 3 tim er holdt
60 fo rb in d e ls e r i tim en. OZ5EU, der skulle stå fo r com puter
loggen, m åtte desvæ rre slukke fo r com puteren, da den støjede
i m odtageren. OZ1BJM og OZ1EGD stod fo r m asterejsning og
e le ktricite ts fo rs y n in g fra en 3,5 kW generator, udlånt fra
S torno.
Bedste DX’er var F6MD i QRA DI15a ialt 770 km og OE5XBL/5
i GI67h ialt 759 km. - Derudover kørte vi 26 hollandske, 10
polske, 11 tjekkiske, 45 østtyske, 3 norske, 20 svenske og 39
danske stationer. Hertil kom m er så over 500 vesttyske s ta tio 
ner, hvoraf den bedste var DC8UJ/A i DJ59a på 701 km. - Når
loggen er udregnet, ved vi, om vi blev nr. 1, eller om OZ5TE
bankede os igen.
Testen var i begyndelsen præ get af god aktivitet uden de
a llerbedste k on ditione r, men om natten blev forholdene bedre.
Om søndagen var forholde ne noget over normalen uden at
være ekceptionelle. - Lige fra begyndelsen var der i gruppen
spæ nding om resultatet, men hen på aftenen indløb d e rpå FMradioen ra pporter om, at vi var foran OZ5TE, hvilket udloste en
Gam mel Dansk, de r igen blev taget frem, da vi havde passeret
sidste års QSO-antal, men den kunne ikke holde til at afgive en
skål fo r hver 100 QSO’er, vi lavede. - Moralen var høj, og vi
venter med spæ nding på resultatet.
OZ6YM.
F.O.F. kursusoversigt 1979/80.
H old nr. 1087: Teknisk kursus. 66 timer. Kr. 200,-. G rundlæ g
gende tekn ikkursus onsdag kl. 19,00-21,45 på S onderkæ r
skolen, H vidovrevej/K ettegårdsallé 2.
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H old nr. 1088: Teknisk kursus. 66 timer. Kr. 200,-. D-licens
onsdag kl. 19,00-21,45 på Sønderkæ rskolen. Lærer: OZ8GG,
Jens Gleerup.
H o ld nr. 1089: Morsekursus. 100 tim er. Kr. 275,-. Mandag og
torsdag kl. 19,00-20,50 på Sæ nderkæ rskolen. Lærer: OZ6YM,
Palle Andersen. Pensionister i Hvidovre kom mune: Gratis.
U nder F.O. Hvidovre afholdes kursus i:
M icro p ro ce sso re r og dig ita lte kn ik mandag kl. 19,00-21,45 på
S onderkæ rskolen v / OZ5EU, Erik Skovgaard. Yderligere op lys
n in g e r fås ved henvendelse i EDR Hvidovre afdeling.
Ungdomsskolen tilbyder:
K ursus fo rv o rd e n d e radioam atører. Unge i Hvidovre kom mune
m ellem 14 og 18 år. Onsdag kl. 19,00-21,30 på E ngstrand
skolen, Hvidovrevej 440.
A lle kurser starter i begyndelsen af okto ber 1979. - Henven
delse: FOF, H vidovre - hhv. U ngdom sskolen, Hvidovre. - End
videre vil brochurem ateriale og g iro k o rt stilles til rådighed i
k lu b lo k a le t i slutn in gen af august måned.

Hovedbestyrelsesm ed I.:
OZ 6 BL, B ent Bagger,
B regnerø dvej 151, 3460 Birkerød,
tlf. (02) 81 44 35

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: L ille G odthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
M ode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8QD, Jørgen Drago, Krøyersvej 19, 3000 Helsingør.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: U ngdom shuset i Borup. Borupvej 57, 3320 Skævinge.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgm estervæ nget 3,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1CKB, Steen Brenøe-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 fd e lin g sn yt via OZ9REH (Vejby) hver mandag kl. 21,00.
A nsvarshavende fo r afdelingsnyt: OZ1AKY.
C W -aflytningsøvelser udsendes hver mandag fra kl. 20,30 til
20,59 via OZ9REH.
A fd eling ens g iro ko n to : 2 26 78 96, Hillerod.
Program:
T irsdag den 21. august kom m er OZ7LX, Egon og viser pro
gram m et, indeholdende de mange byggesæt fra Verlag UKWB erichte. Bl.a. find es der i dette program byggesæt til transvertere og convertere. Så går du bl.a. og tæ nker på at blive QRV
på de hojere frekvenser, er dette helt sikkert noget fo r dig.
lø vrig t er produkterne alsidige inde nfor VHF, UHF og m ik ro 
bølgebåndene, så der skulle være lidt fo r enhver smag.
Tirsdag den 4. septem ber: Å bent hus fo r medlemmerne.
Tirsdag den 11. septem ber kom m er OZ2TG, Steen og fortæ ller
om hvad teletekst er, og hvordan forsøgene med denne nye
in fo rm a tio n skild e går her til lands. Steen har, som afslutningsp ro je kt på D anm arks Ingeniørakadem i, lavet en teletekst-decoder, som han vil vise frem. Så det bliver spæ ndende at høre
næ rm ere om teletekst; vi har jo hørt lidt om det i masse
m edierne.
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Generalforsam ling.
Herm ed indkaldes til ordinæ r generalforsam ling tirsdag den
18. septem ber kl. 20,00 i vore lokaler. Dagsorden ifølge ved
tæ gter, § 7.
På valg i år er OZ1AKY og OZ1BLW. - Fra bestyrelsen er i
skriven de stund frem kom m et et forslag vedr. vedtæ gtsæ n
drin g : § 6 æ ndres til folgende: »Bestyrelsen består af 5 med
lem m er og 1 form and. Bestyrelsen konstituerer sig selv«.
Resten af paragraffen er uæ ndret. - Ønsket om at udvide
bestyrelsen fra 4 til 6 medlem m er må ses udfra det større
arbejdspres, der er lagt på bestyrelsen, efter vi har fået egne
lokaler. Vi håber også gennem en udvidelse af bestyrelsen
bedre at kunne tilfre d s s tille medlemm ernes ønsker og krav.
Rævejagter.
V edr. da toer fo r vore ræ vejagter i den kom m ende tid henvises
til nyh edsbu lletinen hver mandag kl. 21,00 på OZ9REH.
Vy 73 de OZ1CKB, Steen.

Hoved bestyrelsesm edl.:
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7,
4800 N ykø bing F l„ tlf. (03) 83 91 70.

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

KALUNDBORG
Hoved bestyrelsesm edl.
OZ 8 TV, Frede Larsen
Arsballevej 48, 3700 Rønne,
tlf. 03 - 99 91 77

KREDS

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

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
K lubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdage kl. 19,30.
Fmd.: OZ4OW, Kjeld Nielsen, Å rsballeby 34, 3700 Rønne,
tlf. (03) 99 84 06.
Sekr.: OZ1CSX, Dan Pedersen, Skramman 13, Ro,
3760 Gudhjem , tlf. (03) 98 42 17.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Arsballevej 48, 3700 Rønne,
tlf. (03) 99 91 77.
P rogram fo r den kom m ende tid vil på grund af som merferie
kom m e i lokale m eddelelser. - Så kan der nævnes, at vi her ovre
har slået alle re korde r med hensyn til ræ vejagtsdeltagere, 49
friske spejdere s pu rgte os om at tilrettelæ gge en nattejagt fo r
dem, hvo r vi selv deltog også. Det blev til alle tiders ja g t i
skoven. V inderhold et blev Kanutterne med OZ1CSK, Bennet
som hjæ lper. - Ang. UHF kan nævnes, at OZ4HAM igen har
væ ret i luften på 70 cm med grej, velvillig t s tillet til rådighed af
OZ1EYN. - Til s idst tillykke med licensen til OZ1GFX og
OZ1GEG. Også tilly k k e med den nyerhvervede C -licens til
OZ1CSI og OZ1EYN.
Repeaternyt hver mandag kl. 18,45.
Vy 73 de OZ1CSX, Dan.
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Lokale: Kæ lderen under DSB's godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 K alundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1 W l.Å g e Hougård, Set. Olaigade 9, 4400 Kalundborg.
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.

LOLLAND
C all: OZ1LOL.
Lokale: Mågevej 2A, Rodby havn.
Fmd.: OZ1HS, Hermann Sprenger, Svanevej 53, Rødby Havn,
4970 Rodby, tlf. (03) 90 56 40.
Sekr.: OZ1CBE, Jens Andersen, Østervej 12,
4960 Holeby, tlf. (03) 90 70 67.
Kass.: OZ1DZN, Søren Schm idt, Møllersvej 22,
4930 M aribo, tlf. (03) 88 04 36.
A fd. postboks: Boks 15, 4960 Holeby.
Afd. g iro ko n to : 9 29 83 98.
Kommende aktiviteter:
29. august: U dflug t med m otorfæ rgen Danmark, som vi har fået
lov til at se fra skorsten til køl. VI mødes i forhallen på Rødby
fæ rge station kl. 19,00 og sejler kl. 19,15. Husk pas!
28. septem ber: Fabriksbesog inde nfor elektronikbranchen.
Det er endnu ikke helt fastlagt, hvor det bliver, hvo rfor nærmere
besked tilg å r medlemm erne.
26. okto ber: Indvielse af de nye lokaler, Mågevej 2A, Rødby
Havn.
24. novem ber: Besøg i TV-byen.
Decem ber: Å rsafslutningsfest med OV Heiligenhafen. Datoen
kendes endnu ikke.
30. ja n u a r 1980: O rdinæ r generalforsam ling.
H erudover påtæ nker vi at anm ode FOF i M aribo/H oleby om
at starte teknisk kursus (igen) og m orsekursus i den kom m en
de sæ son 1979/80.
Vel m ødt til efterårets og vinterens aktiviteter.
Vy 73 de OZ1CBE, Jens.

KORSØR
Møde: M ånedligt i vinterhalvåret.
Fmd.: OZ6WB, B illy Børjesson, Skovriddergårdsvej 2, Nyrup,
4700 Næstved, tlf. (03) 75 91 99.
Sekr.: OZ4WI, Børge Lykke Frederiksen, Bragesvej 27,
4220 Korsør, tlf. (03) 57 52 38.
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LOLLAND-FALSTER

SLAGELSE

Call: OZ1LFA.
Lokale: B ogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olesen, B ogfinkevej 7, Kraghave,
4800 N ykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ, 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.
A fd. g iro ko n to : 6 25 98 55.

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

NÆSTVED

SORØ

Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gam le skole.
Mode: Tirsdag kl. 19.00-23,00.
Fmd.: OZ3WD, Jens Nielsen, Sm idstrupvej 11,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 53 53.
Sekr.: OZ8DV, Jørgen Juhne, Røttingevej 3,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 52 60.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braa, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved, tlf. (03) 72 32 75.

Call: OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30, Sorø.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ2WN, B ent Nielsen, Enghavevej 1,
4 1 8 0 S o rø ,tlf. (0 3)63 26 93.
Kass.: OZ4NO, Niels N. Olsen, Næstvedvej 28, 1. sal,
4180 Sorø, tlf. (03) 63 16 76.

ODSHERRED
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 Nykøbing Sj., tlf. (03)41 17 11.
Sekr.: OZ1CPZ, Kim Hansen, Esbjergvej 100 Q, st. 82,
4500 Nykøbing Sj., tlf. (03) 41 14 14, lokal 263.
Kass.: OZ1AOP, Ebbe Jacobsen, Østerlyngvej 63,
4500 Nykøbing Sj.
Fredag den 17. august kl. 20,00 vil der blive afholdt ekstra
o rd in æ rg e n e ra lfo rs a m lin g i klubbens lokaler. Pådagsorden er
valg af ny bestyrelse. Mød ta lrig t op.
Vy 73 de OZ1CPZ, Kim.

E fter vel overstået generalforsam ling, hvor der ikke skete de
store æ n d rin g e r i afdelingens bestyrelse, er vi nu efter som 
m erferien klar Igen til at tage fat på den kom mende vinter. K lubaften hver torsdag kl. 20,00 i afdelingens lokaler, Banevej
30. - Vi starter e fter ferien den 23. august 1979.
Kort program for efteråret:
30. au gust kl. 20,00: OZ4HZ kom m er i afdelingen og fortæ ller
og de m onstrere r forske llig e form er fo r nyttige m åleinstrum en
ter. OZ5GF viser »grej«.
6. septem ber kl. 19,30: OZ2WN viser m ikrobølgeanlæ g frem.
(P olitiets radarudstyr NEDAR 73).
6. o k to b e r kl. 18,30: A fdelingens årlige efterårsfest. Vi mødes
med m edbragt mad og hygger os bagefter med en stille dans.
Vy 73 de OZ2WN, Bent.

Hoved bestyrelsesm edl.:
OZ 6 MI, Per M. Andersen,
Kirkegyden 4, Avnslev,
5800 Nyborg,
tlf. (09) 36 17 99

ROSKILDE
C all: OZ9EDR.
Lokale: Lejre M askinfabrik.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jørgen K ristoffersen, Roskildevej 135,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 55 54.
Kass.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Fløng, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.
A fd e lin g e n s postboks: 103, 4000 Roskilde.

16. august starter vi påny efter ferien med fastlæ ggelse af
sæ sonens program , tilm e ld in g til m orsekursus og nedsættelse
af p ro jektgrupp er.
23. august: K lubaften. Husk tilm eld ing til morsekursus. Vi
forventer, at OZ1CDW igen vil være instruktør.
30. august: Lysbilleder fra »C lipperton D X -peditionen 1978« v/
OZ3PO.
6. septem ber: M ekanisk arbejde.
13. septem ber: N -e-t-F -a-B -u-l-K .
A fdeling ens ordinæ re generalforsam ling er fastlagt til den
22. novem ber.
Vy 73 de OZ8JK, Jørgen.
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ASSENS OG OMEGN
Cali: OZ7ASO.
G iro: 6 60 17 74.
Lokale: Møllevej 2.
Møde: Hver 2. onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ABK, M artin Caliesen, 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 Nielsen, Ladegårdsvej 43,
5610 Assens, tlf. (09)71 15 07.

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 N yborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17,
5800 N yborg, tlf. (09) 31 31 18.
Kass.: Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. g iro k o n to : 5 04 87 53.
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ODENSE

NORDALS

Call: OZ3FYN.
Lokale: V esterbro 90 (indgang ved 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 o n tin g e n t er kr. 50,00 pr. halvår.
P ensio n istko n tin g e n t er kr. 20.00 pr. halvår.

Call: OZ1ALS.
Lokale: S jellerupvej 30, N ordborg.
M ode: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 N ordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCE, E rik Hansen, Lærkevej 21,
6430 N ordborg, tlf. (04) 45 34 92.
Kass.: OZ5WV, Chresten Bonde, Turøvej 17,
6430 N ordborg, tlf. (04) 45 02 60.
Program:
16. august kl. 19,30: Klubm øde med en snak hen over bordet
om. hvad der e ventuelt skal startes op af aktiviteter i vinterens
løb.
Lørdag den 18. august: Udflugt. Se neden under.
23. august: Mødeaften.
30. august: Hyggemøde, evt. med XYL.

Som merferien slutter.
Ja, så er som m erferien ved at være slut, og afdelingen skal til at
åbne igen. Første klubaften efter ferien bliver mandag den 3.
septem ber, hvor vi regner med at se mange af afdelingens
m edlem m er.
Program fo r sep tem b er/o ktobe r måned vil blive o ffe n tlig 
g jo rt i næste OZ sam t i afdelingens blad.
Teknisk kursus.
Der er tilm e ld in g til teknisk kursus mandag den 10. septem ber i
a fd elinge n. G engangere fra tidlige re kurser vil have førsteret,
ø vrige kursusdeltagere vil blive optaget efter tur. Max. del
tag era ntal er 25 pers., og deltagergebyret er kr. 225,-. - A fde
lingen holder kun ét langt kursus i denne sæson med henblik
på tekn isk prove i foråret. - VTS kan kobes i afdelingen.
Vy 73 de OZ1EZG, Lars.

SVENDBORG
Call: OZ7FYN
Lokale: Rantzausm indevej 196-198.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 R udkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, S im m erbolle Kirkevej 4,
5900 R udkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CJS, Ole Rasmussen, Orbækvæ nget 1A,
S vendborg, tlf. (09) 21 60 45.

H ovedbestyrelsesm edl.:
OZ9QQ, Kjeld Petersen,
Solvej 2, G uderup, 6430 N ordborg,
tlf. (04) 45 86 25.

A m atø r-n yt hver mandag kl. 21,00 prc. på Knivsbjerg R-5. S pecielt stof, som onskes optaget, bedes m eddelt OZ4ER, Erik,
tlf. (04) 45 36 06 senest samme dag kl. 18,00.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
K lubhus: Den gam le brandstation, Domkirkepladsen.
M ode: 2. og 4. onsdag i måneden kl. 19,30.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen. Genner Bygade 61,
6200 Abenra, 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.
A fd. g iro k o n to : 7 09 84 48.
Der blev afh oldt bestyrelsesm øde den 4. ju li, hvor man vedtog
vinte rens moder. Forste møde bliver den 22. august, og besty
relsen o p fo rd re r m edlem m erne til at mode op med forsleg til
vinte rens aktiviteter.
Den 29. august holder vi klubaften, den 12. september
byggeaften og den 26. septem ber afholdes foredragsaften.
Næ rm ere i septem ber num m eret af OZ.
Vy 73 de OZ1DLE. Hans.
OZ AUGUST 1979

Lørdag den 18. august. Der mødes ved klublokalet kl. 9 til en
fæ lle s-u d flu g tstu r. Selvom benzinen er steget en del siden
dette blev vedtaget på et møde, håber bestyrelsen dog på, at
de r vil mode ikke så få vogne og medlemm er op. Turen er
bestem t til at gå til Ribe, hvor vi skal se Teknisk museum. For
dem. der ikke vil dette, skulle det jo ikke være så svært at få en
tim es tid til at gå i den smukke, gamle by. Efter b e sogetfinde rvi
s ikke rt et sted, hvor den m edbragte mad kan fortæ res. Derefter
var det m eningen, at turen skulle fortsæ tte til Esbjerg fiske ri
m useum og sæ lariet. Herefter hjem tur. - Vel mødt.
Vy 73 de OZ1CCE. Erik.

SØNDERBORG
Lokale: S ønderborg Teknikum.
Fmd.: OZ1DYQ, Hans Henrik M ørkehøj, Pilevænget 1,
6400 S ønderborg, tlf. (04) 42 55 98.
Kass.: OZ7YG, Palle Agerschou, 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.
Program:
Tirsdag den 21. august kl. 19,30: Vi starter igen efter som m er
pausen. OZ4MN, Mogens dem onstrerer PET hjem m ecom pute
ren, og OZ1DYQ, Hans Henrik vil kore med Teknikum s ABC 80.
Tirsdag den 18. septem ber kl. 19,30: Hvad er en spectrum analyser, og hvordan bruges den i praksis? Dette belyser
OZ8DS, Erich i aften.
Vy 73 de OZ6AQ, Werner.

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

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: K lubhuset, Nodvejen, Åbenrå.
Møde: I som m erhalvåret er der m ånedligt møde førstkom m en
de torsdag efter at OZ er udkommet.
Fmd.: OZ1CLI, Hans Melchertsen, Æ rholm 16,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 30 19.
Sekr.: OZ1ALK, Ole Chr. Poulsen, Grønningen 62,
6230 R odekro, tlf. 66 23 21.
Kass.: OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshoj 26. Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 00 23.
10 GHz gruppen, Åbenrå.
Så skete m iraklet! S ønderjyllandsrekorden på 10 GHz blev slået
5 gange på én dag, nem lig søndag den 15. ju li, uden anven
delse af andet grej til fo rm id lin g af kontakten.
Forsøgene, der blev foretaget ved Åbenrå fjord, mislykkedes
to ta lt ved første forsog. Årsagen til dette var, at skyderen, der
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re gulerer g u n -oscillatoren s ou tput, Ikke havde ordentlig ko n 
ta k t til indervæ ggen i selve bølgelederen, dette gav en stor
usta bilitet. Efter fjernelse af skyderen, var stabiliteten OK, men
o u tp u tte t Ildt m indre. Forsøgene blev herefter genoptaget, og
nu g ik det bare »derudad«. Den ene rekord efter den anden
blev gennem ført, fø rst på tværs af fjorden, derefter på langs af
fjo rd e n in d til m ørket faldt på, så tog vi hjem og fejrede begiven
heden. - Forsøgene har dog vist os, at der endnu er ting, der
bø r rettes ved selve udstyret, bl.a. ved m odulationen og AFC'en
sam t en bedre afslu tning af bølgelederen, end den før om talte
skyder. Dette vil være vores næste opgave, inden vi igen drager
»i m arken«.
T il slu t kan jeg med glæ de meddele, at der på grundlag af
gruppe ns indlæ g i OZ er kom m et flere henvendelser fra am atø
rer med ønsket om at få tips, ideer og diagram m er til start på 10
GHz. - Det bliver spæ ndende, når vi efterhånden får 10 GHzs ta tio n e r spredt udover Danmark. Der er jo store m uligheder
fo r D X -forbinde lser med alt det vand, der sk ille r landsdelene.
På den måde tje n e r havet da ét fritidsinteresseform ål, efter
hånden som det ikke mere kan bruges til at bade i.
På gruppens vegne, OZ5WK, Kalle.

Vel m ødt efter ferien og tillykke til de nye licenser, der er opnået
i Give og omegn.
Til efterårets og vinterens faste aktiviteter er nu planlagt flg.:
C W -kursus til C -licens. Leder OZ6WX, Bente. Teknisk kursus
med h e n b lik på D-licens. For begge holds gennem førelse er en
rim e lig tils lu tn in g nødvendig. Tilm elding til kursus snarest
m u lig t.
Ligeledes er der planlagt en studiegruppe med henblik på Alicens. Til denne søger vi at få nogle foredrag, ikke kun fo r dem
der a rbejde r fo r A -licens, men fo r hele afdelingen. Forslag eller
em ner e r m eget velkom ne, så vi kan få alle interesser dækket.
Der arbejdes fo rtsa t på at få en frekvenstæ ller, mon ikke det
lykkes denne gang? (hi).
Torsdag den 23. august er der en ud stillin g af amatørudstyr,
som bruges af m edlem m erne her i afdelingen. Jeg vil bede
am atører, som har home made eller sjæ ldne ting, til at møde op
med udstyr denne aften.
Vy 73 de OZ1CWM, Knud.

HERNING

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

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skram s Gade 9, Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærsbro, 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: Postboks 94, 6700 Esbjerg.
Program:
O nsdag den 22. august: Info om Ø lgodlejrens forlø b ved
OZ1OQ og OZ2ZJ.
O nsdag den 29. august: Møde. Husk, sidste fris t fo r indlevering
af auktionskram .
O nsdag den 5. septem ber: A uktion.
O nsdag den 12. september: Møde.
Husk Repeaternyt hver tirsdag kl. 19,00. Redaktion OZ1OQ.
Vy 73 de OZ1DYV.

Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24A.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, Rødtjørnvej 30,
7400 H erning, tlf. (07) 12 71 26.
Sekr. OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Marievej 4, Lind,
7400 H erning, tlf. (07) 12 55 91.
Kass.: OZ1FEQ, E rnst Lysgaard, M unkegårdkvarteret 137,
S nebjerg, 7400 Herning.
Program:
E fter vel overstået som m erferie vil bestyrelsen sammen med
m edlem m erne gerne planlæ gge vinterens aktiviteter. Dette
møde vil blive a fh o ld t onsdag den 22. august kl. 19,30. Der
forvente s et stort frem m øde - kom med dine forslag og hjæ lp
med til at lave et a lsid ig t og inspirerende program til alles til
fredshed.
29. august: Vi besøger OZ2ZE og OZ9OG. Elisabeth og O tto har
realiseret al den megen snak om vedvarende energi. Det
gæ ld e r solvarm e og vindm øller i praksis. Vi mødes på QTH’en
Firhuse 10, B ording, kl. 19,45. Af hensyn til energibevidst
b e fo rd rin g bedes medlem m er i Herningom rådet, som kører i
egen vogn, læ gge ruten via klublo kalet fo r at »samle op«.
A fgang fra klublokalet.
Ø vrige onsdage: Alm . klubaften.
K lubben har op rette t en låneservice. Følgende kan lånes
med hjem en uge af gangen: SWR-meter, gitterdykm eter,
frekvenstæ ller, w att-m eter, 2 m FM transceiver efter aftale. Vel
m ødt i OZ8H.
Vy 73 de OZ6KV, Keld.

HOLSTEBRO
GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6KH, V illy Hansen, Kronhedevej 4,
7200 G rindsted, tlf. (05) 32 26 80.
Sekr.: OZ1CWM, Knud Pedersen, Østre Villavej 8, Givskud,
7300 Jelling , tlf. (05)73 00 72.
Kass.: OZ1CTC, Knud Teglgaard, Højmarksvej 3, 7330 Brande.
Afd. postadresse: EDR Give og omegn, V illy Hansen,
K ronhedevej 4, 7200 Grindsted.
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C all: OZ9HBO.
Lokale: S truervej 15, Holstebro.
Møde: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1DPQ, K ristian Handgård, Poppelallé 53,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 06 35.
S åfrem t der kan blive tilstræ kkelig tilslu tn in g , påtænker H ol
stebro afd eling at starte CW -kursus. Interesserede kan hen
vende sig til form anden eller i afdelingens lokaler onsdag den
29. au gust kl. 19,00.
Vy 73 de OZ9BI, Peder.
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HURUP

ØLGOD

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.

VHF: OZ5JYL. - HF: OZ7JYL.
Lokale: K irkegade 1,1., Ølgod.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4RW. Erik Rosendahl, Solvæ nget 7,
6870 Ø lgod, tlf. (05) 24 54 25.
Sekr.: OZ1BVO, C arlo Hansen, Nymarksvej 17,
6870 Ø lgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ1BSC, M ona Breum Hansen, Solvæ nget 7,
6870 Ø lgod, tlf. (05) 24 54 25.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

Stor auktion den 23 august.
M od op i klubbens lokale denne torsdag aften til alle tiders
au ktio n . O verskuddet går til betaling af vores nye HF klu b 
statio n, en Drake TR-4. - Der er indkom m et meget til au ktio 
nen. I flæ ng kan nævnes: C oax-kabler i div. længder, gamle
kop im askine r, antenner, skop, div. lytter, højttalere og blackboxes (måske kender nogen indholdet.
Kom og byd! - A lle er velkom ne. Også ikke-m edlemmer,
na boklub-m edlem m er, fjerne klubm edlem m er, 27 MHz-folk
(bl.a. autoantenner), måske interesserede og nysgerrige. Lad
det gå videre t i l . . . . - du kender nok et par stykker. - Kan du
ikke fin d e vej så kontakt os via OZ9REX eller via telefon. Se
ovenfor.
Vy 73 de OZ1EDD. Kaj.

Så er det Igen tiden, hvor vi skal ønske tillykke med nye
licenser. Denne gang blev det tre i Ølgod afdeling, nemlig
O Z1BLB, Erwin - OZ1GCC, Søren og OZ1GTF, Jens Peter.
T illykke med jeres licens og på genhør på båndene.
Vy 73 de OZ1BVO. Carlo.

KREDS
Hovedbestyrelsesm ed l
OZ4EV, O rla B. Petersen, Onsted,
8355 Ny-Solbjerg, tlf. (06) 92 83 73.

NORDTHY-MORS
C all: OZ7TOM.
Lokale: S olbjerg skole. Solbjerg Mors.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1EEE, E rling Sim onsen, M arkvænget 8C,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 49 79.
Sekr.: OZ1EDF, Erik 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
C all: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3ZJ, H jalm ar Roesen, Tårngade 19,
7600 S truer, tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ1AHG, T h o lk ild C hristoffersen, Reberbanen 11,
lejl. 26, 7600 Struer.
Kass.: OZ5EX. Børge H. Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Møde: 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 Sørensen, V. Vedstedvej 33,
6760 Ribe, tlf. (05) 44 50 72.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g.,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 13 41.
A fd. postadresse: EDR Ribe afdeling, postbox 15, 6760 Ribe.
Licensprøven i maj har m edført, at yderligere 2 medlemm er I
a fd elinge n har fået licens. Vi ønsker OZ1ERW, Hans W erner og
OZ3QC, Carlo tilly k k e med sendetilladelsen og velkom men i
æ teren. - Onsdag den 29. august kl. 20.00 afholdes der auktion
i afd elinge n. - Der forventes et licenskursus igang først i sep
tem ber. T ilm e lding kan s k e til form anden eller i afdelingen den
29. au gust efter auktionen.
Vy 73 de OZ4HY, Johnny.
OZ AUGUST 1979

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
M ode: Torsdag kl. 19,30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, K urt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: OZ1CMT, Eivind Sørensen, Fælledvej 6B,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 40 90.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen,
H. C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14.
U ngdom sleder: OZ1CLX, Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6,
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.
Program:
23. august: K lubaften kl. 19,30.
11. septem ber: T ilm e lding til kursus i Vejen til Sendetilladelsen
kl. 19,30.
13. septem ber: K lubaften kl. 19,30.
18. septem ber: 1. kursusaften i VTS kl. 19,30.
Vy 73 de OZ-DR 1766.

GRENA
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Indtil videre efter nærmere aftale.
Fmd.: OZ1AMP, M orten Grosbøl Poulsen, Aalsrodevej 49,
8500 Grenå, tlf. (06) 33 19 03.
Sekr.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge,
8570 Trustrup, tlf. (06) 33 43 85.
Kass.: OZ9HN, Helm uth Nielsen, Glentevej 10,
8500 Grenå, tlf. (06) 32 09 96.
Program:
29. august: Møde hos Helmuth. VI skal drøfte opstart af Allcens studiekredsen sam ten teknisk aften (som en begyndelse
evt. et kursus i d igita lteknik).
5. septem ber: E kstraordinæ r generalforsam ling med følgende
dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Fremlæ ggelse af de af be
styrelsen udarbejdede vedtæ gter. 3) Såfremt vedtæ gterne ved
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tages, valg af en revisor. 4) Eventuelt. Forslag, der ønskes
behandlet u nder eventuelt, må være form anden ¡hænde senest
2 dage fo r generalforsam lingen.
Da d e rp å nuvæ rende tid sp u n kt ikke fo religge r nogen egent
lig m edlem sliste, er alle radioam atører og -interesserede vel
kom ne til generalforsam lingen. - Hvis du er interesseret i at få
indflyd else på hvilke aktiviteter, der skal være i afdelingen,
ko n tin g e n te ts størrelse o.s.v., så kom og væ r med. Jo flere der
s lu tte r op om afdelingen, des større er chancen for, at der kom 
mer til at foregå noget, der har din interesse.
12. septem ber: Medlemsmøde. Der er ikke noget sæ rligt på
program m et, men vi er m odtagelige fp r gode ideer.
De tre fø lgende m ødeaftener bliver 26. september, 10. oktober
og 24. oktober.
Vy 73 de OZ1AYN, Børge.

HORNSYLD
Lokale: A ntennefabrikken TRIAX, Hornsyld.
Møde: Onsdage i ulige uger.
Fmd.: OZ7OG, Ole Godsk, Begonievej 10, Klakrlng,
7130 Juelsm inde, tlf. (05) 69 33 04.
Kass.: OZ1BIN, K. E. Kofoed, Bredgade 6,
8722 Hedensted, tlf. (05) 89 18 61.
Afd. g iro : 5 35 18 98 c /o kassereren.
Afd. adresse: P ostboks 32, 7130 Juelsminde.

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6CY, Niels M ølgård Nielsen, Kroghsvej 9,
8900 S ilkeborg, 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.
Afd. g iro ko n to : 9 21 18 88.

Program:
4. septem ber: K lubaften. Forslag til klubaktiviteter er velkom 
ne.
11. septem ber: Måleaften. Fortrinsvis fo r m å lin g/juste ring af
» p rojekt fun ktionsg ene rato r«. OZ6CY vil desuden gennem gå
den frekvenstæ ller, som indgår i projektet.
I w eek-enden den 18.-19. august afholdes den 9. SARTG
W ORLD WIDE RTTY-test. (Se ju li OZ fo r regler). Har du interes
se i at deltage som m u lti-ope rato r, bedes du ringe til un der
tegnede på tlf. 81 30 96. Testen vil da blive kørt fra klubatationen.
I/y 73 de OZ1AKD, Karsten.

VEJLE
HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: B orgm esterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AAY, Arne Ole Poulsen, Storegade 24, Hatting,
8700 Horsens.
Kass.: OZ1BNV, Verner W inum. Oensvej 26, Hatting,
8700 Horsens.

Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæ m ningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OX8XW, Flem m ing Hessel, Knud Rasmussensvej 4,
7100 Vejle. tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ-DR 1903, Leo Sørensen, Moldevej 11,
7100 Vejle, tlf. (05)83 03 56.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, S vendsgade64,7100 Vejle.

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

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gam le Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag 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: Postbox 351, 8900 Randers.
Afd. g iro k o n to : 2 14 61 69.
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Fmd.: OZ1CNS, Orla Nielsen, Karuphøjvej 5, Skelhøje,
8800 V iborg, tlf. (06) 66 15 36.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, A. S. Ørstedsvej 37,
8800 V iborg, tlf. (06) 62 98 03.
Kass.: OZ7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7,
8800 V iborg, tlf. (06) 63 83 52.
Rævejagter:
Tirsdag den 7. august: Kort Karup.
Tirsdag den 21. august: Kort Struer.
Tirsdag den 4. september: Kort Viborg.
Tirsdag den 18. september: Kort Karup.
Tirsdag den 2. okto ber: Kort Struer.
Tirsdag den 16. oktober: Kort V iborg.
Tirsdag den 30. oktober: Kort Karup.
Tirsdag den 13. november: Kort Struer.
Tirsdag den 27. novem ber: Kort V iborg.
A lle ja g te r starter kl. 19,30 og derefter udsendelse hver 10.
min. Der vil ved nogle jagter være 2 ræve, hvoraf den ene kan
væ re autom atisk og skal betjenes med et DIN-stlk. Jagterne
s lu tte r kl. 21,00 med 1 ræv og kl. 21,30 med 2 ræve. Lyt selv efter
hvo r m ange ræve der er.
Til skovturen ved B irk Sø var der ca. 30 deltagere, der havde
m e dbra gt et fo rtræ ffe lig t vejr.
Vy 73 de OZ5LD, Leo.
OZ AUGUST 1979

ÅRHUS
C all: OZ2EDR.
K lubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. g iro k o n to : 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV, O rla Petersen, Onsted.
8355 N y-S olbjerg, tlf. (06) 92 83 73.
Sekr.: OZ1DXY, G ert Johansen, Lærkevej 20, Hou.
8300 Odder, tlf. (06) 55 65 88.
Kass.: OZ8YV, Arne Hansen, Valmuevej 7,
8450 Hammel, tlf. (06) 96 34 20.

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

9

Kredsarrangement
V o r årlig e u d s tillin g af radiogrej m.v. alholdes lordag
den 29. septem ber 1979 kl. 14,00-18,00 og sondag den
30. septem ber 1979 kl. 11,00-15,00. - U dstillingen
a fh oldes i klubh uset Forchham m ersvej 11, Å lborg. R eserver denne w eek-end til et besøg.
Der er lejlighed til at se det allernyeste: Gør-det-selvgrej, kom ponenter, smarte statio ner i luxusfinish, der
kan det hele, up -to -d a te -in stru m e n te r eller hvad med
letvæ gtsantenner, der hu rtigt kan sættes sammen eller
skilles ad til /A brug?
U d s tillinge n er større i år, bl.a. øget med en om fat
tende b o g u d s tillin g af spe cia llittera tur om vor hobby.
A lle ved, der er væ re-m iljo i A lborg-afdelingens
klubh us, hvor du i et inspirerende samvær med klu b 
kam m erater kan hente nye ideer, medens du nyder en
fo rfris k n in g .
Å lb o rg afdeling takke r på forhånd udstillerne.
På gensyn - tag en klubkam m erat med.
EDR, Å lborg afdeling.

FREDERIKSHAVN
C all: OZ6EVA.
Lokale: R andersgade 57.
Mode: Hver tirsdag 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.: OZ1FGS, Arne Dahl, Solbæ ksvej 122,
9300 Sæby. tlf. (08) 46 31 01.
Så er som m erferien forbi, og vi starter op igen tirsdag den 28.
august. - Vi skulle gerne have lidt mere interesse fo r afdelingen
fra m edlem m ernes side, ellers er det ikke til at lægge et
program , som tilta le r al le; så mod oftere i lokalerne og vær med
til at form e afdelingen.
Program:
Tirsdag den 28. august: Første mødeaften - hyggelig samvær.
Tirsdag den 4. septem ber: Her vil vi prøve at få en diskussion
om, hvilke aktiviteter, vi skal have.
Tirsdag den 11. septem ber: Klubaften.
Tirsdag den 18. septem ber: Hvad med en fæ lles aktion fo r a t få
ryddet op og sorteret vores grej.
H usk afdelings-IN FO hver mandag på Kig Ud.
Vy 73 de OZ9NT, Bjarne.
OZ AUGUST 1979

Vendsysselarrangem ent
Tirsdag den 16. o kto ber på M osbjerg Kro: OZ7CH kom 
m er og fo rtæ lle r alt om QUAD-antennen.
OZ3EVA - OZ6EVA - OZ9EVA.

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m o torko ntor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: Mødeaften 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, N ørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE, Peder Jeppesen, Narfesvej 8,
9800 H jørring, tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVK, V agner Christensen, Ringvejen 90,
9850 Hirtshals.
Kass.: OZ5DV, Ejner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jørring, tlf. (08) 92 74 01.
A fd. g iro ko n to : 6 23 99 27.

HOBRO
C all: OZ4HOB.
Lokale: Karlebyvej 4, Hobro.
Fmd.: OZ6UD. Peer Andersen, Karlebyvej 4, Karleby,
9500 Hobro, tlf. (08) 52 02 34.
Sekr.: OZ4SU, Tage K ristensen, 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.

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Lokale: B unkeren, Drogden.
M ode: 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.
P ostadr.: P ostbox 116, 9990 Skagen.

40 års jubilæum
EDR’s Å lborg afd eling afh older sit 40 års jubilæ um
lordag den 25. august. - Det vil de rfor glæ de Ålborg
a fd e lin g at se alle venner og bekendte til recepteion fra
kl. 10,00-12,00. - Receptionen afholdes i afdelingens
lokaler, Forchham m ersvej 11, Å lborg.
OZ8JYL.
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ALBORG
C all: OZ8JYL.
K lubhus: Forchham m ersvej 11, 9000 Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ7SG, E rik Sandberg, Vibevej 2,
9575 T erndrup, tlf. (08) 33 55 23.
Sekr.: OZ2VE, E rik Biehl, Degnelodden 22,
9000 Å lborg , tlf. 18 2281.
Kass.: OZ5XD, Claus Llnd holt, Svendstrupvej 45,
9230 S vendstrup J „ tlf. (08) 19 10 96.
Afd. g iro k o n to : 5 44 47 99.
Så startes der op på en ny sæson, med alt hvad det Indebærer.
Fo rh å b e n tlig t er alle veludhvilet efter feriens strabadser.
Program:
M andag den 13. august kl. 19,00: Repeaternyt startede.
Onsdag den 15. august kl. 19,30: Klubaften.
W eek-enden den 18.-19. august: Store N ordjydske Rævejagt.
Jagten arrangeres af H jørring afd. Mødested og tid e r om tales
andetsteds i bladet.
M andag den 20. august kl. 19,00-21,00: Rævejagt. Jagten eren
m o b ilja g t og afholdes på ko rt 1316-IV Hals.
Onsdag den 22. august kl. 19,30: Klubaften.
Lørdag den 25. august: Å lborg afdelings 40 års jubilæ um . Kl.
10,00-12,00 reception. Alle radioam atører og venner af Å lborg
afd eling er velkom m en til et hyggeligt samvær. - Kl. 18,30-?:
Festaften med spisning. Tilm e lding til OZ2VE. Der serveres: 2
slags sild og carrysalat, varm fiskefilet, laks, m ørbradbøf med
cha m pign on, leverpostej med bacon og cham pignon, 2 slags
pålæ g, fru gtsala t, ost og kiks. For at holde stemmen klar
medens der spises, serveres der 1 øl, 2 snapse og til slut kaffe.
D erefter vil der blive g jo rt plads til dans med Y L/XYL. Senere på
aftenen bliver de r serveret en gang let natmad (suppe) fo r at
brin g e deltagerne op pa mærkerne. - Alt dette koster kr. 70,00
pr. pers. - T ilm e ld in g kan kun s k e til OZ2VE, tlf. 18 22 81. Der er
desvæ rre sat begræ nsning på deltagerantallet, så kom hurtigt.
O nsdag den 29. august kl. 19,30: Klubaften.
Mandag den 3. septem ber kl. 19,00-21,00: Rævejagt. Jagten er
m o b ilja g t på ko rt 1216-1 Nibe.
Onsdag den 5. septem ber kl. 19,30: Klubaften.
O nsdag den 12. septem ber kl. 19,30 præcis: O rdinæ r general
fo rsa m lin g . Dagsorden ifølge love og vedtæ gter fo r Å lborg
afd elinge n. Forsleg, der ønskes behandlet på GF, skal ifølge
vedtæ gterne være form anden ihæ nde senest 8 dage fø r GF.
A dgang kun mod forevisning af g yldig t medlem skort. - Besty
relsen o p fo rd re r alle medlem m er til at give fremmøde.
Mandag den 17. septem ber kl. 19,30: Rævejagt. Jagten er en
m o b ilja g t på kort 1316-IV, Hals.
O nsdag den 19. septem ber kl. 19,30: Virksom hedsbesøg på
Flyvestation Å lb o rg . Der er desvæ rre deltagerbegræ nsning, så
tilm e ld in g er nødvendig. Mere om besøget på repeaternyt.
W eek-enden den 29.-30. september: Å lborg afd. afholder sin
årlig e u d s tillin g i afdelingens lokaler; mere via repeaternyt.

Siden sidst:
Ræ veudvalget afsluttede forårsjagterne med et pølsegilde og
har lovet at gøre ligeså, når efterårsjagten afsluttes. - Ræve
ud valget o p fo rd re r alle, der er i besiddelse af en ræ vemodta
ger, til at få denne trim m et op og deltage I jagterne. - Alle
ja g te rn e er m o bil-jagter, og der vil være to ræve på hver jagt.
1. jagt: Mandag den 20. aug. kl. 19,00-21,00, kort 1316-IV, Hals.
2. ja g t: Mandag den 3. sept. kl. 19,00-21,00, kort 1216-1 Nibe.
3. jagt: Mandag den 17. sept. kl. 19,00-21,00, kort 1316-IV, Hals.
4. ja g t: Lørdag den 29. sept. kl. 14,00-16,00, kort 1216-1 Nibe.
5. jagt: Lørdag den 13. okt. kl. 14,00-16,00, kort 1316-IV Hals.
6. jagt: Lørdag den 27. okt. kl. 14,00-16,00, kort 1216-1 Nibe.
A fdeling ens kom ponentservice er begyndt at finde sit rette
sp o r og er tilg æ n g e lig hver onsdag (undtagen de aftener der er
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fo re d ra g elle r lign.), eller når der er et bestyrelsesmedlem til
stede.
Husk: M ødetidspunkterne er æ ndret til kl. 19,30.
V elkom m en tilb a g e fra ferie!
Vy 73 de OZ2VE, Erik.

GRØNLAND
JULIANEHAB
Postadresse: P ostbox 121, 3920 Jullanehåb.
C all: OX3JUL.
Fmd.: OX3ZM, Anny Rasmussen.
Sekr.: OX3JA, Jørgen Asvid.
Kass.: OX3FG, W alther Jessen Christensen.
Møde: Første onsdag i måneden.
Foreningen ud giver m ånedsbladet »OX-nyt«, der udkom m er
ca. den 20. i måneden. S tof m odtages gerne (ind til den 15. I
m åneden).

HF M INI-ANTENNER og
HQ-1 10 -1 5 - 20 m 1.195,00
G nrl.
E im ac ro r 3-500 Z 768,00
G nrl.
S okkel f. do. SK410 265,00
G nrl.
G nrl. Electr. 6146A 85,00
G nrl.

SENDERRØR
Electr. 6146B ...88,00
Electr. 6BE6 20.85
Electr. 6JS6 36,85
Electr. 6LQ6 45,00

Priser incl. moms, excl. porto.

CONTRONIC

T lf. (01) 60 39 16 (kl. 17-21)
S kipping evej 16, 2700 B rønshøj/Kbh.

SEPT.02,79

OTH

GENEVA

TELECO M
3rd World Telecom 
munication Exhibition.
On eve opening WARC-79
radio amateurs meet with ITU
delegates at Geneva IARU Sym
posium. This world Conference
revises use of entire radio fre
quency spectrum. Consequent
ly, decisions taken vital not only
for amateur radio service but

for all telecommu
nication services.
Your presence at Geneva
IARU Symposium will
strengthen amateur radio ser
vice cause.
At TELECOM 7 9 visit IARU
pavilion in Hall 9.
For further information contact
your national society...

TELECOM 79, Palais des Expositions, Geneva
20 to 26 September 1979.
International Telecommunication Union.
OZ AUGUST 1979

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
Logbog, fo rm a t A4 med spiral, pr. s tk ...........................
8,15 kr.
10 s tk ......................................................................................
76,40 kr.
5,60 kr.
C o nte st log, fo rm a t A4 med heftn ing, pr. s tk ..............
10 s tk ......................................................................................
50,95 kr.
The Radio Am ateur's W orld Map
(Verdensko rt i 4 farver), form at 7 0 x1 0 0 cm i
A z im u ta lp ro je ktio n , pr. s tk ...........................................
28,00 kr.
10 s tk ...................................................................................... 244,00 kr.
EDR T -shirts, gul m ed sort em blem ............................
25,45 kr.
(B estil størrelse, M, S, X, XL).
E D R -jub ilæ u m splatte, incl. em ballage og forsendelse 47,85 kr.
EDR vogn m æ rke med call frem stille t af vinyl, sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.
Form at 1 7x1 2 cm. Husk ved bestillin g at
op g ive call! Pr. s tk ..........................................................
5,60 kr.
1° s t k ......................................................................................
45,85 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 4. udgave ..........................
28,75 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 6. udgave, 2. oplag ..........
54,10 kr.
(Rabat til a fd e lin g e r ved sam let køb af 10 eller 25 stk.)
E m b le m e r ............................................................................
10,00 kr.
Q S O -in stru ktio n sh e fte ....................................................
3 60 kr.
ED R's fo rre tn in g s fo re r står til rådighed fo r yderligere oplysnin
ger. B e stillin g foretages ved foru d b e ta lin g på g iro 5 42 21 16.
EDR, B ox 79. 1003 Kbh. K., og varerne bliver frem sendt portofrit.
A lle ovennæ vnte prise r er incl. moms.

Læsernes mening...
I ju lin u m m e re t af OZ gør OZ6PN sig til talsm and for, at det skal
væ re EDR. der skal forvalte udstedelsen af licenser i Danmark.
Det vil altså sige, at OZ6PN mener, at EDR kan gøre dette bedre
end P&T, fo r ellers e r der vel ingen mening i forslaget.
På denne måde vil der jo blive indført organisationstvang,
idet det skal være en betingelse at være medlem af en privat
o rg a n is a tio n fo r at få udstedt en sendetilladelse i henhold til
lov om ra diokom m un ika tion. Altså at en privat organisation
skal til at gå det offe n tlig e i bedene. - Hvad bilde r du dig ind
H enrik? T ro r du, at EDR er bedre til adm inistrere en lov end
tra fik m in is te re n ? - Hvem i EDR skal bestemme om man må få
en licens? HR? form anden? FU? HB eller RM? - Hvad med folk
de r har licens, men som ikke er medlem af EDR? Skal deres
licens inddrages?
lø v rig t m ente jeg, at en leder var udtryk f o r e t blads o fficie lle
m e ning og ikke fo r redaktørens griller.
Vy 73 de OZ7TA.

Kom mentar til OZ's leder i julinummeret 1979.
Amatørannonce:
Haves: Forening til b illigste pris.
Ønskes: Medlem m er fo r enhver pris!
OZ6PN's leder (læs læserbrev) kan gengives så kort, men er det
nu også hvad både am atørerne og dermed foreningen virkelig
onsker?
At fo re n in g s k o n tin g e n te t skal være så lavt som m u lig t med
det serviceniveau, m edlem m erne nu bestemm er skal holdes, er

indlysende. H vorvidt de 180 kr. er fo r meget eller fo r lidt, kan
kun være op til den enkeltes v urdering i relation til det udbytte
h a n /h u n m ener at have af foreningen. EDR er, som OZ6PN
også skriver, ikke kun OZ, men også mange andre ting. På
akku rat samme vis som ved køb af andet, vejer man varen op
m od prisen, og det gør ikke én til ringere radioamatør. Det er de
fæ rreste, der køber bolcher, hvis de ikke kan lide bolcher.
En af OZ6PN’s anstødsstene er, at nogle radioam atører ikke
er medlem af den forening, de r forhan dler deres rettigheder.
H ertil vil jeg gøre opm æ rksom på, at EDR a len eforhan dler med
P&T, og derm ed repræ senterer alle danske radioam atører
uanset om de er medlem af foreningen eller ej! EDR bliver
d e rfo r ikke nogen større m agtfaktor, fordi m edlem stallet fo rø 
ges med de nuvæ rende ikke-m edlem m er. Hvis man sam tidigt
ser vore vilkå r i et større perspektiv, hvor det er lARU's Region
1, de r fo rh a n d le r med hele Europas P&T'er, synes jeg nok, at
OZ6PN s bølgeskvulp holder sig indenfor vandglassets kant.
Man kan som ikke-m edlem måske være noget utryk ved at ens
re ttig h e d e r fo rhan dles af en forening , man ikke har nogen in d 
flydelse på!
O Z6PN’s ønske om, at man på ægte »demokratisk« vis be
stem m er, at alle am atører skal være medlem af EDR, er efter
m in m ening en uhyggelig måde at få m edlem m er på. Det bliver
nok ikke aktive og engagerede medlemmer, der frem kom m er
e fte r den recept.
Tonen slår OZ6PN jo an ved at skrive, at licensbestem m el
serne så passende kan stram m es overfor D -licenskategorien.
V ar det nu ikke bedre at bruge EDR's forhan dlingsret overfor
P&T til at påtale eventuelle m angler ved licensprøven?
De am atører, de r ønsker at være med til at bringe am atør
sam m enslu tning erne videre og sam tidig påvirke dem, har kun
den udvej at være medlem af en sam m enslutning af radioam a
tø rer. Dette sker her i Danmark efter dem okratiske prin cippe r
(heldigvis), og i et dem okrati er det flertallet, der bestemmer, og
på g rund at det, kan nogle i m indretallet ikke få opfyldt deres
ønsker. Disse få hjæ lper ikke sig selv ved at melde sig ud, men
kun ved at bruge deres m edlem skab til at påvirke foreningen.
D enne sidste ud redn ing er et forsøg på at »file« et par kanter
af OZ6PN’s slu t-sa lu t om »de p ersonlige m eninger«. Meningen
er vist god nok, men pennen unødvendig skarp!
Kære OZ6PN, jeg tro r ikke, du gavner din elskede forening
ved aggressive opråb, men kun ved fortsat at gøre EDR til en
fo re n in g med så mange tilb u d til og fordele fo r sine m edlem 
mer, at alle af lyst m elder sig under fanerne.
Tak fo r det fine arbejde du gø r i OZ's redaktion!
Med venlig hilsen OZ8CY, Chr. M. Verholt.

Til begge d'he rre r: Prøv lige at læse hvad jeg skrev een gang til.
Jeg mener ikke, at EDR skal udstede licenser, men blot m ed
virke til at højne standarden blandt vore nye licenser. På den
anden side tro r jeg nok, at EDR med sit net af lokalorganisa
tio n e r vil være istand til at holde bedre justis end P&T har
m u lig h e d fo r og mandskab til. - I en tid med alm indelig
ne dslapning kunne det være rart med nogen stram ning hist og
her, og hvo rfo r ikke begynde at feje fo r egen dør?
Til OZ8CY: Tak fo r blom sterne; de fordeles hermed til OZ’s
øvrige m edarbejdere uden hvis hjæ lp bladet er en um ulighed.
OZ6PN.

KVALITETSPRODUKTER TIL PRINTFREMSTILLING
h u rtig t - nem t - ren lig t
Det m est alsidig e program både fo r nybegyndere, de mere erfarne samt
de professionelle!
Spørg efter SENO-produkterne hos din sædvanlige leverandør!
K onta kt os gerne fo r tekn isk vejledning.
G eneralagent fo r Skandinavien

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