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OZ5RT, B ent har ud
fæ rdige t en b u lle tin,
om handlende SUA-79e xp edition en, som kø
rer på RTTY bade fø r og
u n der exp edition en. Ligeledes har han med
sine kunstneriske ev
ner udfæ rdiget den
m eget sm ukke »teg
ning« med børneårssym bolet som m otiv. Denne »tegning« kores
på RTTY i SUA-79 pe
riod en og er m eget ef
tertrag tet.
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A og B licenserne

UNIVERSE 28 FM
5 WATT FM MED 23 KANALER PLL PÅ 10 METER
Tekniske specifikationer:
M odtager:
Følsomhed: Bedre end o,2 uV ved 12 DB SINAD 1/2 EMK.
Kanalseparation: h- 45 dB.
Spurious: -r 50 dB.
Sguelch: (støjsquelch) justerbar.
LF udgangseffekt: 2 W att i 8 ohm.

M ellem frekvens: (dobbeltsuper) 10,695 MHz 455
KHz.
Sender:
Udgangseffekt: 5 Watt.
S purious: h- 60 dB.
M odulation: Frekvenssving + / h - 2 KHz. ( - h / h - 4 KHz.)
Frekvenser: Fra 29,4 til 29,69 MHz. i CB raster.

Universe 28 FM kan også leveres til andre frekvensområder, dog kun på bestilling.
Universe 28 FM kan ligeledes mod en merpris leveres som bredbåndsanlæg, (20 kHz raster med et frekvens
sving på + /- r 4 KHz).

PRIS: 2525,25 KR. INCL. MOMS...

BENSØ PRINT ApS

Finsenvej 52. 2000 Kbh. F, tlf. (01) 10 64 91
Nærmeste forhandler anvises.
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Elektronisk nøgle med CMOS
Af OZ6DT, Eddy Visser, Skolelodden 9, 3450 Allerød.
In dle dn in g
P rincippet er konventionelt og ligner den gamle
7AQ-keyer, men der anvendes CMOS IC’er fo r at
spare på batteriet, hvor man onsker at anvende et
sådant. Der findes 2 udgange til hhv. rorsender
(grid block keying) og transistorsender (nogling
af positiv spænding). En indbygget medhorsoscilla to r og m inihojttaler giver mulighed for
medhor.
P rik /s tre g -g e n e ra to r
En variabel clock-oscillator, beregnet til nøgle
hastigheder på 8 - 40 WPM (dvs. 40 - 200 tegn pr.
m inut), afgiver clock-pulser til D -flip-flop 1, som
deler med 2.
Når der frem bringes prikker, styrer Q1 de to
udgangstransistorer via en NOR-gate og en in
verter.
Nar streger skal frem bringes, styrer Q1 D-FF 2,
som deler endnu engang med 2.
I en NOR-gate adderes signalerne fra Q1 og Q1,
dette giver det onskede 1:3 forhold mellem prik
og streg.
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To dioder sorger for, at prikker og streger
bliver lavet fæ rdig, selvom prik- eller stregkon
takten afbrydes fo r tegnelementet er afsluttet.
D1 aktiverer clock-oscillatoren når stregkon
takten sluttes. D2 holder clock-oscillatoren igang til prikken eller stregen er afsluttet. D3
holder FF2 ¡gang indtil en streg er afsluttet,
selvom stregkontakten slippes.
U dgangstrin
For at nøglen kan anvendes til flere typer sendere
findes der to udgange. Den ene med en PNPtransistor med en Vce på mindst 100 V, denne
bruges til rørsendere som nogles med en negativ
spæ nding (gitterblokering). Positive spændinger
nogles med en NPN-transistor. Alternativt kan
man anvende et relæ, som bruger mere effekt og
forvræ nger tegn/m ellem rum sforholdet pga. fo r
skelle i træ kke- og faldetider.
M edhor
O scillatoren er en m ultivibrator med frekvensen
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ca. 550 Hz, den udstyrer via en forstæ rker med to
gates en 0,2 W m inihøjttaler. Volum enkrontrollen er forsynet med afbryder fo r forsyningsspæ n
dingen.

b rugbar løsning, men bedre er en kommerciel
eller hjemm elavet nøgle beregnet fo r elektronisk
nøgle.

Strø m forbrug
Forsyningsspæ ndingen er et 9 V batteri, forbrug
6 m A i m iddel, 18 mA spids ved max. volumen.

T idsdiagram
Fig. 1 viser tidsforlø bet af vigtige spændinger
ved m orsetegnet U (• • -).

N ø gleko n takt (»paddle«)
Jeg har selv brugt 2 tastatur-trykknapper limet på
et stykke plexiglas, vendt mod hinanden. En

M eka nisk opbygning
E lektronikken inkl. batteri og højttaler er mon
teret i en Eddystonealum inium skassetype71348
(111 x 60 x 31 mm). Plexiglas med de to tastatur
kontakter er skruet på den smalleste side af
kassen.
Der er ikke konstateret nogen indflydelse af
HF-signalet på funktionen af nøglen.

25 W PA-trin
FM. SSB. CW

Så kom det he lt rig tig e PA-trin til alle de portable stationer.
Lige velegnet til m obil og hjemme. 10 dB m odtageforstæ r
ker, 25 W ud fo r 3 W styring, HF-VOF eller manuel styring.
Max 2,8 A.
Pris kr. 775,- incl. moms.

N O R AD ...S L ,
420

10 M DX med
2M stationen

Lineæ r transverter 2M til 10M. Kør 10M DX, OSCAR osv.
med din 2M station og M M T28/144.10 W ud. M odtagerstøjtal max 2 dB. Forbrug max 2,1 A. Pris kr. 1375,- incl. moms.

Rekvirer datablade på MM kvalitetsprodukterne.

08-96

01 88
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Lyn-afledning
A f OZ8CY, Chr. M. V erholt Tranbjerg Hovedgade 68, 8310 Tranbjerg J.
I juni måned har det lynet en del, og mange ama
tø rer har afm onteret antennestik fo r at undgå lyn
nedslag i deres radioer. Denne losning er stadig
den mest effektive, men en »ny« komponent, den
gasfyldte overspæ ndingsafleder, har vist sig at
være særdeles effektiv, og den kan i de fleste
tilfæ lde klare de ikke direkte lynnedslag.
Overspæ ndingsaflederen kommer fra SIE
MENS, og er to metalstykker (gnistgab) med en
ioniseret gasart imellem.

»U,8

«9,7 max

sÆ Lz)

Det betyder at udstyret kun modtager brøkdele
af lyneffekten, og som man kan se af kurven er
aflederen særdeles hurtig; Typiske stigetider på
5 kV/ns. Her typiske data på en, der egner sig til
beskyttelse af lavspændingsanlæg.

O verspæ ndingsafleder SIEMENS B1-A350
Mærke overslagsspæ nding
350 V dc
T æ ndpunkt fo r stodspæ nding < 2 kV
Aflede stødstrøm
ca. 5000 A (af
hængig af kurve
form
5A
Aflede strøm AC
< 0 ,5 A
Lysbue strøm
ê1010 Q
Isolation (100 V dc)
Kapacitet
< 2 pF
Tem peraturafhæ ngighed
Tropefast
Tegningssym bol DIN 40712
M onteringsforslag: Lyn kan komme ind flere
steder, ad lysnettet og ant. bøsning.
Strøm forsyningen beskyttes ved montage af
afleder tværs over sekundæ rviklingen - og ved
antennen er det tværs over antennebøsning.
Aflederens 2 pF har ingen betydning overfor HF
hvis man altså ikke sender med mere end 200
watt.
S PI D SS PÆ NDI NGEN FRA TRAFO + 10*/.
SKAL VÆRE UNOER MÆRKE OVERSLAGS

Virkem åden er den at aflederen forbliver le
dende når den først er »antændt« af en overspæ nding.
LYN

SPÆNDINGEN
EN SR E TTE R

ENERGI

OVERSPÆNDINGSAFLEDER

Som det kan ses af den fuld t optrukne kurve 2 får ud
styret kun en brokdel af lynenergimængden når der er
m onteret en overspæ ndingsafleder.
OZ SEPTEMBER 1979

Til slut et lille m onteringsfif, efter montagen
skal tille d n in g e r klippet over helt oppe ved afle
deren loddes sammen igen. Derved vil en fu ld 
træ ffer få aflederen varmet op til tinnet flyder, så
falder aflederen af og man undgår ildebrand i
radioen på grund af aflederen!
Jeg kan desværre ikke oplyse den eksakte pris
på aflederne, men jeg ved at de bruges på KIRK
tlf-fa b rik k e r i Horsens, og måske kan erhverves
der. Ellers kan jeg hjælpe i beskedent omfang.
NB!: Jeg har endnu ikke afprøvet dem på XYL
men....
421

OPRYDNING

•

WERNER RADIO

DRAKE
TR4C med power og HT (lidt brugt) ............................................... 3.995,TR4C mobil consol MC-4 (HT + watt-meter) .................................. 495,W att-m eter MV-4 3-50 M H z ................................................................ 495,R4B, brugt ........................................................................................... 2.995,T4XC sender, n y .................................................................................. 3.995,Power AC 4, n y ....................................................................................... 895,T4XC sender, b r u g t ............................................................................ 2.995,AC4, brugt .............................................................................................. 795,S om m erka m p FT 250 m / power, brugt ......................................... 2.995,KENWOOD
DS1A DC/DC converter for TS-820, ny ............................................. 395,DG1 digital display for TS-820, n y .................................................. 1.250,2 m SSB, 10 Watt, ny ......................................................................... 1.695,2 m TR 7400, 25 watt, 400 kanler, n y .............................................. 2.995,2 m transverter for TS 520, brugt ....................................................... 995,DRAKE filtre for TR7, SL1800-SL500 ............................................... 395,K ry s ta lle r for R4C, pr. stk....................................................................... 20,13.1 - 14,1 - 14,6- 15,1 -1 5 ,6 -1 7 ,6 -1 8 ,1 -1 8 ,6 - 19,1 -19,6-20,1 -2 0 ,6 21.1 -22,1 - 2 2 ,6 -2 7 ,1 -2 8 ,6 - 3 6 ,6 -3 7 ,1 -3 7 ,6 - 3 8 ,6 - 3 9 ,6 - 4 0 ,1 -4 0 ,6 For TR4C 42,5.
Div. DRAKE kry s ta lle r U6 å .................................................................. 10,20,8 - 11,590 - 39,09 - 5.595 - Fix. X-tal 3.6070 - 7.3575.

WERNER RADIO - 5450 OTTERUP - TLf. (09) 82 33 33
422
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16 kanal scanner med 7-segment display
A f OZ9LC Ralf Larsen, Halskovgade 2, 2100 København 0.
Hvis man ønsker at scanne på m indre end 16
kanaler, skal man blot forbinde en af udgangene
på 74154 til reset (ben 13) på 74177. Ønsker man
f.eks. at scanne kanal 0-3 igennem skal udgang 4
(ben 5) på 74154 forbindes med reset på 74177.
Ønsker man der skal startes på kanal 3, skal der
kodes et binæ rt 3-tal ind på A, B, C, og D (ben 4,
10, 3 og 11) på 74177. Det kan f.eks. gøres med 4

Den her beskrevne scanner har den fordel, at den
foruden at kunne låses fast på en bestemt kanal,
kan startes og stoppes et hvilket som helst sted i
kanalræ kken 0-15. Det vil med andre ord sige, at
man i stedet fo r at lade scanneren steppe hen
over alle 16 kanaler (0-15) kan nøjes med at scan
ne f.eks. på kanalerne 3-9.
Funktionerne er følgende: Oscillatoren, der
består af 727400, bestemmer det antal kanaler
som skal gennemlyttes pr. sek. Denne gennemlytn in gstid kan gøres længere eller kortere ved at
gøre C1 større eller mindre. Impulserne sendes
ind på den ene indgang af en AND-gate (1A 7408).
AND-gaten vil så længe dens andet ben
holdes højt, lede pulserne gennem sig. Det andet
ben holdes højt med en af de to øvrige NANDgates fra 7400'en, der således virker som inver
ter. Denne vil stoppe fo r tæ lleim pulserne hvis
squelchen på m odtageren åbner, så der kan
ledes en positiv spæ nding fra squelchlampe el.
lign., til NAND-gatens indgange. Kan man deri
mod kun få et L-signal fra sin squelch er der
endnu en NAND-gate tilbage i 7400’en, der kan
bruges som inverter.
Tæ lleim pulserne sendes hen på ben 8 af 74177
(4-bit binæ r tæller). Denne kreds tæ ller pulserne
og om sæ tter dem til binærkode, der sendes
videre til 7447 og 74154. Sidstnævnte er en 4-bit
binæ r dekoder, der sender hver i rækkefølgen
1-16 (kanal 0-15) ud på sit ben af 74154 i form af
et L-signal som således kan sluttes til en X-tal
o s c illa to r med diodesw itch (Se fig. 3). 7447 er en
BCD- til 7 segment dekoder, der sørger fo r at
kanal 0 -9 direkte kan aflæses på et 7-segment
display. Kanal 10-14 skal aflæses som vist på fig.
1, og stopper scanneren på kanal 15 er displayet
helt mørkelagt.
Det er selvfølgelig en ulempe, men med den
tra fik der efterhånden er på vore VHF- og UHFbånd har man sjæ ldent brug fo r at overvåge mere
end 10 kanaler (0-9).
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+ 1 3 ,5 V

X-tal o scilla to r med diodeom skiftning
for2m . modtager

Spoledåse 13,7 x 13,7 x 19 mm med 5 mm 0.
Spoleform : 9-10 vindinger 0,25 mm Cu.
Koblingsspole: 2 vindinger om spolens kolde ende. Kry
stallerne er 45 MHz af den type der anvendes i FDK
MULTI 7 og 8.
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m ini-om skiftere. Derudover skal punkt S (ben 1)
på 74177 anvendes som reset i stedet fo r ben 13.
(Se iovrigt fig. nr. 2).
Skal man lytte fast på en bestemt frekvens
tager man det kanalnum m er man har dobt denne
frekvens til og koder det binæ rt ind på A, B, C og
D af IC 74177, som ved senere start i kanal ræk
ken, dog med den æ ndring at nu skal indgang S
på 74177 holdes konstant på L-niveau.
Man kunne selvfølgelig i stedet blokere tæ llepulsgeneratoren og håbe, at scanneren stopper
på den rigtige kanal, men det er ligesom om det
ikke er så smart.
Printet kunne nok komprim eres lidt mere, men
det står selvfølgelig enhver frit fo r at udlægge sit
eget print.
Hvis man følger tegningen af printets kom po
nentside skulle der ikke være de store problemer
med m onteringen.
IC 7805 (5 volt spæ ndingsregulator) skal m on
teres med kølesiden ud mod printkanten. Har
man 0 på det chassis enheden monteres i kan
dette um iddelbart bruges som køleplade, ellers
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kan en alum inium splade på 20-30 cm 2anvendes.
Den DC-spæ nding der sluttes til ben 1 på 7805
skal helst ikke overskride 9 volt. Imodsat fald må
man påregne at der skal væsentlig bedre køling
til 7805.
De 4 korte trådforbindelser der er ført på prin
tets kom ponentside er uisoleret monteringstråd.
De afklippede forbindelsestråde fra modstande
ne kan f.eks. anvendes. De 2 lange forbindelser
er isoleret m onteringstråd.
Udgangsterm inalerne fra 7447A (ben 9-15) til
7-segm entets anoder er tæ nkt ført med lednin
ger. Det skal b lo t nævnes at strækningen hojst
kan tåle 15 volt 40 mA.
K om ponent liste til scanneren:
D 1 = ZX 4,7
R 1, R 2 og R 5 = 1K5 1A W
R 3 og R 4 = 1K V* W
C 1 = 47 uF 10 V tantal
C 2 og C 3 = 100 nF polyester
De 2 med R mærkede modstande afhænger af
spæ ndingen (ved 13,5 V 1 k).
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All-New FT-101ZD Series:
Base Station Operation at its Best
//ttitt/ttitntttttinutititui

t f i t m

u t t t

Utttiltlltl

Kr. 7.495,Incl. moms

S P E C IF IC A T IO N S
GENERAL

T R A N S M IT T E R

R E C E IV E R

F re q u e n cy coverage:

PA in p u t p o w e r:

S e n s itiv ity :

A m a te u r bands fro m 1 .8 —2 9 .9 M H z,
plus W W V /J J Y (receive o n ly )
O p e ra tin g m odes:

180 w a tts DC
C a rrier suppression:

LS B , U S B, CW.
Pow er requ ire m e n ts:
1 0 0 /1 1 0 /1 1 7 /2 0 0 /2 2 0 /2 3 4

v o lts A C ,

5 0 /6 0 Hz; 13.5 vo lts DC (w ith o p tio n a l
D C -D C c o n ve rte r)
Pow er c o n s u m p tio n :
A C 1 1 7 V : 75 V A receive (65 V A
H E A T E R O F F ), 2 8 5 V A tra n s m it;
DC 1 3 .5 V : 5.5 amps receive (1.1 amps
H E A T E R O F F ), 21 am ps tra n s m it
Size:
3 4 5 (W) x 157 (H) x 3 2 6 (D ) m m
W eig ht:
A p p ro x . 15 kg.

0.2 5 a/V fo r S /N 10 dB

B e tte r th a n 4 0 dB
U n w a n te d sid eband suppression:

S e le c tiv ity :
2.4 k H z at 6 dB d o w n , 4 .0 k H z at
6 0 dB d o w n (1 .6 6 shape fa c to r);

B e tte r th a n 4 0 dB @ 1000 Hz, 14 M H z

C o n tin u o u s ly

S p u rio u s ra d ia tio n :

and 2 4 0 0 H z ( - 6 d B ); CW (w ith
o p tio n a l CW f ilt e r in s ta lle d ): 6 0 0 Hz

B e tte r th a n 4 0 dB b e lo w rated o u tp u t
T h ird o rd e r d is to r tio n p ro d u c ts :
B e tte r th a n —31 dB
T ra n s m itte r fre q u e n c y response:
3 0 0 - 2 7 0 0 Hz (—6 dB )
S ta b ility :
Less th a n 3 0 0 Hz in f ir s t 30 m in u te s
a fte r 10 m in . w a rm u p ; less th a n 100
Hz a fte r 30 m in u te s over any 30 m in .
perio d
N egative fe e d b a c k :
6 dB @ 14 M H z
A n te n n a o u tp u t im ped ance:
5 0 —75 ohm s, unbalanced
M ic ro p h o n e in p u t im pedance:
5 0 0 - 6 0 0 ohm s

variab le

betw een

300

at 6 dB d o w n , 1.2 k H z at 60 dB d o w n
(2:1 shape fa c to r)
Image re je c tio n :
B e tte r th a n 60 dB (1 6 0 —15 m ete rs);
B e tte r th a n 5 0 dB (10 m eters)
IF re je c tio n :
B e tte r th a n 70 dB (1 6 0 , 80 , 2 0 — 10 m );
B e tte r th a n 60 dB (40 m )
A u d io o u tp u t im ped ance:
4 —16 ohm s
A u d io o u tp u t p o w e r:
3 w a tts @ 10% T H D (in to 4 ohm s)
S p e c ific a tio n s subject t o change with-o u t n o tic e .

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

BEIAFON IS T E D G A D E
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Antennemasten - uden byggetilladelse
Af OZ5RB, Hans Bonnesen, Birkebakken 25, 3460 Birkerød.
For næsten alle amatører med egen grund kom 
mer problem et antennemast fo r eller senere til at
spille en rolle. - Normalt regner alle med, at en
antennemast er det samme som et stålgittertårn
til 3^4- eller 5 kilo /kr. - det behover slet ikke at
være tilfæ ldet. En antennemast kan nemlig ud
mæ rket være en mast i ordets oprindelige betyd
ning.
Bortset fra at en antennemast af træ ikke er
velegnet til rotorer og beams, kan den udmærket
bruges til en lang række andre form ål. Her tæ n
kes på vertikal-arrangem enter, invertede V-antenner samt til ophæng af 2x20 m antenner til
HF. Herudover er den ganske alm indelige træ 
mast velegnet til placering af VHF og UHF
ground-plane antenner. - Med andre ord er der
ingen egentlig undskyldning fo r den ofte horte
udtalelse: »Min antenne hænger fra mit vindue
og ud i haven i ca. 2 meters højde.«
Den ene helt store fordel ved en egentlig an
tennem ast er, at den ingen byggetilladelse kræ 
ver. idet den overhovedet ikke er om talt i den ny
landsbyggelov. - Bygningsreglem ent '77 taler
overhovedet ikke om »flagstænger«, og det er i
virkeligheden en flagstang, vi onsker at rejse. At
flagstangen måske ikke er hvidmalet og mangler
en fo rg yld t glasknop, er et fortolkningsspørgs
mål, som ingen dom stol mig bekendt endnu har
taget stillin g til.
T rods de fuldstæ ndig fri forhold, der råder med
hensyn til at placere en eller flere flagstæ nger på
sin grund, er der alligevel et par hensyn, man må
tage. Selve antennemasten (læs flagstangen) må
ikke stå nærmere end 2 V2 meter fra el-master og
el-ledninger. Der må heller ikke findes barduner
til masten, som er nærmere end 2 1/2 meter fra el
masten og dens ledninger eller barduner.
Ejendom m eligt nok er der ingen begræ nsnin
ger med hensyn til hojden på en flagstang; men
en smule m alurt i bægeret kan der dog findes,
idet der lokalt kan være tinglyst private eller o f
fe ntlig e begræ nsninger på flagstænger.
Den anden store fordel ved en antennemast af
træ er, at den findes på markedet til priser fra kr.
800,- og helt ned til kr. 52,- incl. moms fo re n 12 m
mast. Hertil skal lægges den betonstøtte, som må
nedgraves der, hvor man onsker masten place
ret. I den forbindelse er det værd at nævne, at der
ikke skal stobes om kring betonstøtten - derved
opnår man kun, at støtten brækker i den første
storm . Betonstotten skal blot placeres i et dybt.
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men ikke fo r sto rt udgravet hul og rettes op med
et lod-bræ dt. Derefter fyldes stenfri jord, sand
eller 1er på, sam tidig med at der stampes godt og
ofte. Betonstøtten kan leveres i flere størrelser
fra de fleste cementstøberier.
Selve masten kan leveres fiks og fæ rdig fra et
flagstangsfirm a. Her er alle træmaster udsogte,
næsten knastfri, konisk rundhøvlede, imprægne
rede og rullelagrede. Det sidste fo ra t undgå at de
slår sig. For en m erpris leveres de grundede e lle r grundede, malede og med knop.
A lt dette koster naturligvis penge og dertil
komm er, at de fleste firm aer lader master levere
pr. fragtm and, hvilket selvsagt yderligere fordy
rer sagen.
Hvis ens radioam atorånd strækker til at arbej
de med andet end print-konstruktioner og loddebolt, kan man sagtens selv lose problemet. Her
kom m er både private og statens skove os til
hjæ lp. - Henvend dig til den nærmeste skovfo
ged og spørg ham, hvor man fo r øjeblikket er ved
at skove eller tynde ud i granplantningerne.
Skovfogeden vil sikkert hjælpe dig og henvise
dig til en skovløber, som arbejder inden for d i
striktet. - Fortæl skovløberen omhyggeligt, at du
er på udkig efter en slank og aldeles ret gran på
så og så mange meter. Tro ikke, at du selv kan
afgøre om en gran er ret og af den rigtige længde.
På det punkt er skovløberen professionel - og du
skal evt betale fo r hver gran, du fejlagtigt udpe
ger. - Den økonom iske ruin indtræ ffer nu ikke
ø jeblikkeligt, idet f.eks. rødgran leveret fra en
statsskov koster kr. 3,60/m eter leveret fældet og
afgrenet på voksestedet.
B orttransport og afbarkning må man selv have
fornøjelsen af. Den sidstnævnte manøvre sker
lettest ca. 1-2 uger efter at fæ ldningen harfundet
sted. Sørg endelig for at masten er understøttet
på flere steder, når den ligger ned, ellers slår den
sig uvæ gerligt. Afbarkningen foretages med en
afbarkningshøvl - et herligt stykke arbejde, som
kan udføres på et par tim er. Eftersom afbarkningshøvlen må følge stammens konturer, und
går man at beskadige den glatte naturlige hinde,
som findes under barken. Modstandskraften
mod vandets indtræ ngen forstærkes herved og
kan naturligvis forbedres yderligere med et træ 
beskyttelsesm iddel. Rejses masten nu um iddel
bart efter afbarkning, udjævning af knaster og
im præ gnering, vil den stærke udtørring i sol og
vind forårsage vindridser. Egentlig burde masten
427

ligge i tør skygge i ca. 1 år for at alle safter lang
som t kan forsvinde. Det er der sikkert ingen, der
vil vente på, så man må tage vindridserne, som de
kom m er. Et år eller to senere kan man tage
masten ned igen og mætte vindridserne med impræ gneringsvæ dske.
Før masten rejses fo r første gang er der natur
ligvis endnu et par ting, der skal ordnes, nemlig
a fsnit i foden, bolthuller, samt ikke at forglemme
top-beslag. Disse tre ting er intim t forbundne og
bor foretages i den nævnte rækkefølge.
A fsnittet er den vanskeligste del. Årsagen til at
a fsnittet må foretages vil fremgå af hosstående
tegning. Uden et afsnit vil masten ikke komme til
at stå lodret. Det kan foretages enten med en
fuchsvans eller med en normal snedkersav - er
man sikker på hånden, kan det også udføres med
en skarp økse. Under alle om stæ ndigheder bør
man udnytte en eventuel skævhed, som let lader
sig afsløre, nar man ruller masten på et dobbelt
underlag. Hvis masten har en tendens til at falde
til ro i en bestemt stilling, er det den side, der
vender opad, som bør vende ind mod betonstøt
ten. Det er her afsnittet bør foretages, og det er
her bolthullerne skal placeres efter en nøjagtig
udm åling på betonstøtten. Det nederste hul bo
res efter man har sikret sig, at mastens bund ikke
kom m er fo r tæ t på jordens overflade. Sker det, vil
jord af slagregn blive slået op mod mastens bund
og frem m e forrådnelse.
Når afsnit og b olt-h u lle re rp la ce re t, er mastens
o rientering klar, og top-beslag kan fastgøres.
Her bør der ikke spares. Et kraftigt galvaniseret
bom -beslag og en fiberblok fra en forretning for
sejlsportsudstyr vil virke usvigelig sikkert i man
ge mange år.
Såfrem t masten tages ned hvert3. eller 4. år for
nyim præ gnering, vil en rødgransmast kunne hol
de i 15-20 år. - Ikke ringe for en investering på
50-100 kr.
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LF CW-filter til transceiveren
A f OZ6DT, Eddy Visser, Skolelodden 9, 3450 Allerød.
In dledning
Mange amatører har en transceiver uden CWfilte r i mellemfrekvensen. Selvom et LF-filter ikke
loser alle problem er ved CW -drift, kan det dog
være en god hjæ lp og er i hvert fald en simpel og
b illig løsning. Det her beskrevne filte r indskydes
mellem transceiverens LF-udgang og højttale
ren, når man vil kore CW.
D iagram m et
Filteret er opbygget af et 7.ende ordens lavpasfilte r og et 4.de ordens højpasfilter i serie, så
resultatet bliver et båndpasfilter for 400 - 700 Hz.
Filtrene er af samme opbygning som vist i
OZ2JY's artikel i OZ november 78, hvor nærmere
beskrivelse kan hentes.
F iltret forsynes med en LF-udgangsforstæ rker
type LM380 som kan levere 2 W til en 8 ohms
højttaler. Den totale forstæ rkning fra indgang til
udgang er ca. 3 dB i midten af båndpasset. Ind

|-------

C H E S iY C H E F 7 * h ORDER L F R ,

f « . 700 H z,

gangsim pedansen er 8 ohm for at belaste trans
ceiveren korrekt. Når filteret ikke bruges, fo r
bindes højttaleren direkte til transceiveren (SSBstilling).
B andpaskurve (fig. 2)
Kurven viseren 6 dB-båndbredde p å 400-700 Hz
og en 40 dB-båndbredde på 130 - 1030 Hz. På
grund af kobling udenom filteret i den anvendte
opbygning er den maxi male dæmpning ca. 57 dB
op til 3 kHz og ca. 50 dB ved 10 kHz, hvilket dog
ikke generer.
S tro m forsynin g
En indbygget nettransform er med brokobling og
12 V stabilisator leverer den nødvendige d rifts
spæ nding. Via en jack kan de 12 V udtages til
andre form ål, fx. til at spæ ndingsforsyne en elek
tro n isk nogle.

5 0 4 B / OC TAVE

............. ■ .............. .................... ..........................................................|

400 H z , 2 7 d B / OCTAVE

2

------ <
12V OUTPUT

r
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P raktiske resu ltate r
Filteret er afprøvet i forbindelse med en Drake R4C modtager, som har 2,4,1,5, 0,5 og 0,25 kHz Xtalf iltre. Det viste sig, at resultatet med modtage
ren i S S B -stilling og filteret indskudt var næsten
lige så godt som med modtageren i 0,5 kHz stil

ling og uden LF-CW -filter. Forskellen ligger i, at
uønskede signaler i 2,4 kHz båndpasset påvirker
AG C’en. R ingning i filte re t er uhørlig og telegra
fitegn med 200 tegn sv. til 40 ord pr. m inut er
læselig uden forvræ ngning.

FD4-antennen
A f OZ8RY, Aage Lehm ann.

FD4 - ANTENNE

FD4-antennen. - Igen en af disse betegnelser,
der ikke siger noget som helst om, hvad det dre
je r sig om, bortset fra at det er en antenne. Men
n a tu rlig v is e r det lettere med en så kort betegnel
se, hvis man ellers ved, hvad man taler om. Kort
sagt; det er jo en slags m ultibåndsantenne til 80,
40, 20 og 10 m, og mere herom finder man bl.a. i
OZ april 1973, hvorOZ7EM har beskrevet den, og
desuden er SW R -forholdet på de 4 bånd nævnt.
Eet er nu at beskrive antennen, et andet at få
det bedst m ulige ud af den, og til dette formål
skulle denne lille artikel kunne hjælpe.
Forst må det siges, som det vist er alle bekendt,
at det i praksis er ret ligegyldigt om standbølge
fo rh o ld e t på de enkelte bånd er lidt hojere eller
lavere, så længe det holder sig indenfor sømme
lighedens rammer. Men p rincipielt må man som
430

radioam atør, efter min mening, også for anten
nernes vedkomm ende søge at gøre dem så ef
fektive som overhovedet m uligt. Nok er der lidt
prestige i at kunne fortæ lle at ens SWR er 1:1,
men der er jo også sport i på dette område at nå
det bedste. Folk sidder og trim m er og trim m er på
deres stationer, men hvorfor ikke også lade an
tennerne gøre deres bedste.
P åtegningen vises en praktisk ophæ ngning og
om tre ntlige mål.
Har man en flagstang eller kan man rejse en
rørm ast på 10 m, har man et godt grundlag, men
fo r øvrigt, jo højere, jo bedre. I mastetoppen fast
gøres en talje og derigennem føres en endeløs
snor, så tyk, at den ikke kan komme i klemme
mellem rullen og taljens sider. Snorens længde
OZ SEPTEMBER 1979

skal gå næsten til mastens fod. Til snoren binder
du din balun. Gor antennetrådene fast til denne
og vær nu ikke fo r fedtet med antennetråd. Be
regn i begge ender et par meter mere end de
opgivne mål. Dem kan vi få brug fo r senere. Sæt
antenneæg i enderne af tråden og buk resten
tilba ge og gør dem godt fast med en slags
klem m e eller lignende. Så sætter du dit kabel til
balunen og hiver op. Brug kraftigt, isoleret an
tennetråd og brug ord en tligt godt kabel. Der er jo
da ingen grund til, du gor dit yderste for at få det
sidste ud af antennen, hvis du så lader de sidste
indvundne dB gå tabt i et ringe kabel.
Nu skal vi gerne finde resonansen. Brug dit
SW R-meter og brug kun 80 m. Find ud af hvor dit
bedste SWR ligger. Det er mest praktisk at have
det m idt i båndet, m edmindre du kører CW. Lig
ger det fo r lavt, så fo rko rter du antennetråden i
begge ender, men husk, at tager du f.eks. 30 cm
af i den korte ende af antennen, så skal du tage 60
cm af i den lange. Altså hele tiden i forholdet 1:2,
når du regulerer trådlæ ngden. Og overskudslæ ngden bukkes stadig tilbage og gøres fast. Når
du så ved forsøg har fundet det bedst opnåelige
SWR, så er du ikke fæ rdig endnu. Nu kommer
nem lig im p e d a n stilp a sn in g e n .-H e rska l du hele
tiden huske, at den totale længde af din antenne
skal være uforandret, målt naturligvis fra anten
neæg til antenneæg. Du skal nu så at sige skubbe
antennen fra side til side fo r at finde det punkt på
den samlede længde, hvor impedansen er ca.
300 ohm, forudsat at du bruger50 ohms kabel. Så
passer balunens transform ation 1:6.
Fremgangsmåden er, at du i den ene ende af
antennen gør den f.eks. 50 cm længere og i den
anden ende gør den 50 cm kortere. Blev SWR nu
bedre, så fortsæ t med lidt mindre hvergang. Blev
derim od SWR dårligere, ja så fo rko rt den forste
ende med 1 m og forlæ ng den anden med 1 m.
Således kan du forsøge med lidt mindre hver
gang indtil du opnår det bedst m ulige SWR. Men
antennens total-læ ngde skal være uforandret
hele tiden. Du kan komme helt ned på 1:1,2 med
en del tålm odighed og tid.
Vi m anglede jo 15 m, et d ejligt DX-bånd. Det
skal jo med. Det gør man ved til balunen at sætte
de opgivne trådlæ ngder plus lidt i reserve. Vi skal
nem lig igennem den samme fremgangsmåde
igen fo r at afstemme 15 m-antennen. Afstem nin
gen vi lavede på 80 m passer også på 40, 20 og 10
m, s å d e rh a rv i dettegratis. Husk forøvrigt på ved
15 m -antennen, at den lange ende heraf skal
være i den side af den store antenne, der er
kortest.
OZ SEPTEMBER 1979

For at undgå »interaction« mellem antennerne
bør du lade 15 m antennen hænge 20-25 cm fra
den anden i den yderste ende. Hæng den op i per
lonsnor, der kan fastgøres på den anden tråd
med en klat a raldit eller pålidelig tape. Enden kan
du evt. gøre fast i et antenneæg for at give
tyngde, så den hænger pænt ned.
Alle m ultibåndantenner er vel kom prom isan
tenner, hvor man må regne med at give noget for
at få noget andet. Her får du det hele for dine an
strengelser. Du skal lige vide, a td in kabellængde
er ligegyldig. Når du endelig er færdig, så klip
den unødvendige antennetråd af og gør det hele
g od t fast.
OZ7EM beskrev, hvordan du selv kan lave din
balun med kasse etc. Overstiger det dine kræfter,
kan du købe den fæ rdige balun med ophal,
isolation og kabeltilslutning hos firmaet Kurt
Fritzel, 67 Ludwigshafen/R h., Postfach 210506,
Vesttyskland. Han frem stiller dem selv. Den ko
ster ca. 52 DM. Hele antennen med isolatorer
(dog uden 15 m tråd) koster ca. 88 DM, men skriv
fø rst om pris. Der kom m er jo lidt fragt på. Men
besværet med at trim m e antennen kan du ikke
betale dig fra.

D e n ny, s p æ n d e n d e

ATLAS 110 serie

Begynd 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, fuldtransistoriseret, 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
fo lg e n d e facilite te r: R IT-kontrol, 800 Hz C W -filter og RFgaln kon trol. P r is ....................................................... 2.885,00
TX-110-L. Sender m odul 20 W PEP SSB/CW.
Kan strøm fodes fra RX. Pris ................................... 1.550.00

M
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TEKNISK KORRESPONDANCEim
Et stød under bæ ltestedet.
Under rubrikken Teknisk korrespondance i OZ’s
jun i nr. h a re n unavngiven person (antagelig en
fe jll!) et ikke sæ rligt positivt indlæg vedr. beskri
velsen af en frekvenstæ ller i OZ jan. 79.
At forfatteren åbenbart ikke har samme opfat
telse af hvordan elektroniske vidundere skal kon
strueres er efter min opfattelse i orden. Jeg
mener også, at det er prisvæ rdigt, at man giver
sig tid til at delagtiggøre et bredere publikum i
sine ideer og forslag.
Men jeg finder det m ildest talt forkasteligt at
gøre det i en så nedladende og bedrevidende
tone som det er tilfæ ldet i juni-nr. ligesom jeg
fin d e r det under OZ’s værdighed at være fo rm id 
ler af så surt et opstød.
Der er naturligvis dem der vil opfatte det som
græ nsende til blasfemi at kalde konstruktionen
af e lektronik fo r en kunstart, men der er dog den
lighed, at to personer aldrig vil løse den samme
opgave på nøjagtig samme måde. Det er en
charm e som vores hobby deler med de ædlere og
mere anerkendte kunstarter, og det er vel deri, at
væ rdien af konstruktionsartikler i OZ ligger.
Der er sikkert en del del, der direkte kopierer
konstruktionerne i OZ, men jeg tror, at der er
endnu flere der som jeg selv bruger dem som
inspiration og idéskabende, og som måske på et
senere tid spu nkt plukker dele af disse ideer til en
individuel løsning.
Endelig befinder ikke alle OZ’s læsere sig på et
så »højt« og fuldstæ ndigt afklaret teknisk niveau
som jun i-in dlæ g ge ts forfatter, og med lidt objek
tiv ite t tro r jeg, at de fleste vil indse, at en hvilken
som helst konstruktion er med til at udvide vor
h oriso n t - om ikke i dybden så i bredden.
Jeg håber ikke, at juni-indlæ gget får den virk
ning, at man undlader at sende sine ideer til OZ i
fryg t fo r en tilsvarende afklapsning, men jeg tror
da heldigvis, at de fleste kan se, at det er et stød
under bæ ltestedet som man kan ignorere.
I ø vrigt mener jeg, at både konstruktionen i jan.
og forslagene i jun i var udmærkede hver fo r sig.
Med venlig hilsen
OZ8ET, Erik Palsbo,
Jordbæ rvangen 49, 2760 Målov.
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Ja, der er desværre sket en fejl, idet forfatterens
navn samt TR's kom m entarer er faldet ud. - De
sidstnæ vnte lignede iø vrig t meget OZ8ET's
ovenfor, bortset fra, at red. 's opfattelse af bæ lte
stedets placering i dette tilfæ lde er noget ander
ledes. - Lige en enkelt komm entar: Amatørens
behov fo ra t eje en frekvenstæ ller er større, fordi
den professionelle som hovedregel har adgang
til at bruge (låne) en tæller, det har amatøren
sjæ ldent. - lo v rig t var indlæ gget skrevet af
OZ5CO, Carsten Holck, Slagelsegade 6, 5. sal,
2100 København 0 . - Vi undskylder!
TR.
Til hest i åben båd.
Dear OM OZ7AQ, Bent.
Efter at have læst spørgsmålene til den udvide
de tekniske prøve fo r radioamatører november
1978 og derefter dine svar og løsninger på opga
verne stopper jeg op ved opgave nr. 9, som vel
nok bør regnes fo rd e n simpleste af dem alle, hvis
man ellers har læst licensbestemmelserne.
Men, nu kom m er det. /M betyder mobil, d.v.s. i
bilen eller på cykel. /P angiver portabel - man er
til fods.
Hvad er man så, når man træ kker cyklen op ad
bakken, eller den måske er punkteret? - Jeg
mener /P.
T ro r du ikke, du kan bruge m it spørgsmål til
andres orientering i »OZ«, efter du har givet det
rette svar, så smid brevet i papirkurven, men jeg
m ener, at man kan være i tvivl.
lø vrigt er jeg selv /M M en halv snes dage endnu
inden, jeg får ferie og kommer hjem og kører
uden / / / /.
Vy 73 de OZ2TN/MM, Herman.

Ja, jeg kan udm æ rket forestille m ig en række si
tuationer, hvor man kan være stæ rkt i tvivl, om
man er /A, 19 e ller /M eller evt. noget helt fjerde.
Jeg tro r nu, at P&T er ret ligeglad, så længe man
ikke laver forstyrrelser, om man så er på ru lle 
skø jter m ed hundeforspand (/RH) eller på 1h ju le t cykel m ed faldskærm (/CF).
TR.
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WARC 1979
A f H. O. Pyndt, OZ5DX, Udstolpe, 4990 Sakskøbing.
Den 24. september starter i Geneve den adm ini
strative radiokonference, World Adm inistrative
Radio Conference WARC 79, som skal revidere
det internationale radioreglem ent og det v ig tig 
ste arbejde bliver en revision af frekvensalloke
ringen fo r radiospektret. WARC afvikles i den in
ternationale teleunions ITU's regi. De to sidste
store konferencer fandt sted i Atlantic City i 1947
og i Geneve i 1959. Man må antage, at de resulta
ter som kom m er ud af WARC 79 vil være gæ lden
de i resten af dette århundrede.
I
henhold til ITU’s regler har hvert land een
stemme på konferencen, og det betyder, at ud
viklingslandene i dag har flertal let i ITU, ligesom i
en lang række af de ovrige internationale o rgani
sationer. Den tidligere Øst-Vest problem atik er
således afløst af industrilande-udviklingslande
problem atikken,
I Danmark er det Post- og Telegrafvæsenet, der
har til opgave at varetage samtlige radiotjene
sters interesser i frekvensmæssig henseende og
sam tidig sikre en rationel udnyttelse af frekvens
spektret. Om de principper som P&T lægger til
g rund fo r tild e lin g af frekvenser, siger Borge
Nielsen fra P&T bl. a.:
Da frekvensspektret er en begrænset ressour
ce, må der foretages en prioritering af de forskel
lige tjenesters behov.
Der må til stadighed søges udveje for at sikre,
at der anvendes en teknik, som tager videst mu
lige frekvensokonom iske hensyn. Under tiden vil
det være nødvendigt at foretage investering til
udskiftn ing af udstyr, som anvender en forældet,
frekvensuokonom isk teknik, uanset at det på
gæ ldende udstyr i øvrigt er kassabelt.
M obile tjenester må generelt set have storre
p rio rite t end faste tjenester, der som regel har
m ulighed fo r at benytte kabel.
R adioteknik finder efterhånden anvendelse til
flere og flere form ål, og man kan næsten daglig i
aviser og tid sskrifte r se omtale af nye anvendel
ser, hvori radio er involveret. Hertil kommer en
lang række m ilitæ re anvendelser, som ikke altid
er genstand fo r fuld offentlig omtale i presse m.
m.

dingssystem er, TV-satellitter, mobile TV-reportager, autom atiske døråbnere, tyverisikring i
storm agasiner, hastighedskontrol af m otorkøre
tø jer m. m.
For alle sadanne anvendelser er det nødven
d igt, at der er forstyrrelsesfrie frekvenser til dis
p osition, men disse forhold påberåber sig alm in
deligvis ikke sæ rlig opmærksomhed i den offent
lige omtale.

Af nytilkom ne anvendelser af radio i de senere
år kan nævnes satellitsystemer til meteorologi,
navigation og særlig overvågning, rum forsk
ning, fjernfotografering af andre planeter, positionsbestem m else for skibe og luftfartøjer, lan-

Ø vrige HF-bånd.
For de øvrige HF-bånds vedkommende er P&T's
synspunkter indeholdt i følgende: »I forbindelse
med amatørbånd ved 3,5, 7,14 og 21 MHz tilføjes
en fodnote om at give prioritet inden fo r 10 kHz af
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P&T's fo re lø bige synspunkter vedrørende am a
tø rbåndene.
Som tid lig ere nævnt er det P&T, der varetager de
danske interesser med hensyn til frekvenskoor
dinering, og derfor også P&T der repræsenterer
Danmark på WARC 79. P&T’s foreløbige syns
pun kter vedrørende æ ndringer i frekvensalloke
ringen blev der redegjort fo r på et møde, hvori
deltog repræ sentanter fo r brugere af radiospek
tret og fabrikanter af radioudstyr - og altså også
EDR. EDR’s ønsker baserer sig på vedtagelserne
på de to lARU-konferencer i 1975 og 78, samt
drøftelser med de øvrige nordiske landes fo r
eninger. Der h a rtid lig e re i OZ været re d eg jortfo r
Region 1 konferencerne i specielle artikler, me
dens forlø bet af NRAU-moderne har været at fin 
de under »Internationalt Nyt«. I det følgende vil
der blive redegjort for EDR's ønsker i forbindelse
med P&T’s synspunkter i forbindelse med de en
kelte band.
160 m.
Herom siger P&T: »Såfremt der ved en planlagt
om planering af de m aritime tjenester baseret på
SSB opnås en tilfredsstillende plan, der sikrer
opfyldelse af de i øjeblikket udækkede behov for
den m aritim e tjeneste, allokeres eksklusivt 20
kHz fo r radioamatører placeret over 1800 kHz
men under 2000 kHz. I givet fald vil fodnote 3488/
194 kunne slettes«.
EDR kan kun glæde sig over, at der nu synes
m ulighed fo r at tildele radioamatørerne et eks
klusivt bånd på 160 m, selv om 20 kHz er et meget
lille bånd, f. eks. har Norge foreslået 50 kHz.

433

de pågæ ldende bånd til hjælpetjenester, der o r
ganiseres ved store naturkatastrofer. I fo rb ind el
se hermed allokeres så vidt m uligt 20 kHz eksklu
sivt fo r radioamatører ved 3,5 MHz«.
EDR er betænkelig ved at placere de her fore
slåede nodtrafikfrekenser indenfor amatørbån
dene og EDR henstiller at de i stedet placeres
um iddelbart under amatorbåndene. For 3,5
MHz's vedkomm ende er et eksklusivt bånd på 20
kHz fo r lidt (båndet 3,5-3,8 MHz vil på nær det
foreslåede eksklusive område stadig være et delt
bånd). På 40 m har radioamatorerne foreslået at
udvide båndet nedadtil, f. eks 6,9-7,1 MHz På 20
m onsker EDR fodnote 218 fjernet (218 giver
Sovjet tilladelse til faste tjenester i den øverste
del af amatorbåndet). Nogle lande har foranle
d ig et af lARU-forslag stillet forslag om nye amatorbånd ved 10, 18 og 24 MHz, og af disse p rio ri
terer EDR 10 MHz højst, dog ikke på bekostning
af de allerede eksisterende amatorbånd.

50 MHz.
P&T: »Der skabes grundlag fo r på langt sigt at
kunne udnytte frekvensbåndene 47-68 MHz og
174-216 MHz fo r landm obile tjenester, såfremt
der bliver m ulighed fo r at ophøre med at bruge
båndene til fjernsyn«.
Selvom EDR er klar over, at disse bånd i mange
år frem over vil blive benyttet til fjernsyn, så, EDR
gerne, at der allerede nu blev indføjet en fodnote
om, at der om kring 50 MHz kunne allokeres et
e ksklusivt bånd fo r radioamatører.
144 og 432 MHz.
For disse to bånd fo re stille r P&T sig ingen æn
dringer.
1300, 2400, 5800 og 10.500 MHz.
P&T: de nuværende delte allokeringer for radio
am atører ved 1300, 2400, 5800 og 10.500 MHz fo 
reslås afløst af små eksklusive amatørbånd af
størrelsesordenen 10 MHz hver. Mulig placering
vil være 1290-1300 MHz, 2440-2450 MHz, 57255735 MHz og 10490-10500 MHz«.
EDR glæ der sig over de eksklusive allokerin
ger, men mener, at 10 MHz, er fo r små områder;
netop i disse frekvensom råder må man forudse,
at der vil blive eksperim enteret med nye kom m u
n ikationsform er.
WARC har afgørelsen.
Det må indskærpes, at det ovenfor refererede, er
P&T's foreløbige synspunkter, og den endelige
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afgørelse træ ffes på WARC, og der må selvfølge
lig indgås kompromisser.
Selv om visse løsninger på WARC kan være
u tilfredsstillende for enkelte lande og tjenester,
er det dog en fordel, om alle lande kan tilslutte sig
konferencens resultater, for ellers ender man i
kaos, og det vil i høj grad gå ud over radioamatø
rerne.
WARC slutter i begyndelsen af december. På
konferencen er radioamatørerne repræsenteret
ved IARU, der har fået tild e lt observatørstatus.
OZ5DX.

D et inte rn a tio n a le konferencecenter i Geneve, hvor WARC 79
fin d e r sted i dagene fra 24. septem ber t i n . decem ber 1979.

R ettelse til o scillosko pa rtikle n OZ JUNI side
275
Tabellen side 279 nederst: I rækken F irm a/im 
p ort er sm uttet et Ins. under Dartron D12, hvor
ved resten er blevet forskudt en plads til venstre.
Det rigtige er altså: Dartron Ins., Hameg AB. Scopex og T rio ITT, Leader ATIM og endelig Heathkit
DMR.
Side 282, afsnittet Forsinkelse, 8 linje: Der er tale
om 100 ns, hvilket også passer med de senere
beregnede 20 m coax.
Side 283,15 lin je fra oven: Den forsinkede trigger
skal ud efter en vis tid, og ikke ud af den.
En enkelt læser har g jo rt mig opmærksom på at
det er længe siden vi havde 18% MOMS. Dertil
kan jeg kun svare, at det er også længe siden jeg
skrev og afleverede artiklen. (Afleveret MAR 78).
73 Ole/8VL
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Den første QSO
Af OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen, redaktør af SW L-spalten.

Med rystende hænder og sved på panden forsogte jeg at dreje T-R-kontakten, der forbinder sen
deren til antennen. Højrehånden famlede efter
nøglen. Men jeg har ikke nerver til det. Jeg har
gennemgået denne procedure op til flere gange,
fo r at være klar når licensen dumpede ind gen
nem brevsprækken. Hver eneste dag styrtede jeg
efter postbudet og fattede ikke. han kunne glem 
me m it brev med licensen. D ergikdage, u g e r-ja ,
det føltes som år. Stationen ventede på mig og
jeg på licensen.
Endelig kom postbudet med brevet, det brev
der var så afgorende for mig, NU skulle det være.
Jeg styrtede til senderen og tunede op. Det var
befriende at høre lyden af radio og vide, at nu var
jeg på vej, jeg er radioamatør.
Efter adskillige CQ-opkald uden reaktion, var
jeg dybt n e d try k t-v a r der virkelig ingen, der ville
optage QSO med lille mig. Jeg gav op - jeg måtte
have hjælp. Jeg ringede til min Elmer (en radioam ator-far. der altid er parat til at yde hjælp). Min
Elm er var meget travlt optaget, så der gik to dage,
inden han kunne komme. Du milde, sikken en
ventetid. Alverdens pinsler skulle jeg gennemgå.
Endelig kom han så, Elmer. Jeg tunede statio
nen op, folte mig syg og svimmel - havde alt, lige
fra tynd mave til en kvalmende fornemmelse.
M ine hænder kunne næsten ikke dreje skaladre
vet på m odtageren, men det lykkedes mig atfinde
en station der kaldte CQ. Hans CQ-opkald var ro
ligt og behersket, det var min station! Ham ville
jeg have!!
Go ahead, sagde min Elmer, prov ham.
CQ CQ CQ CQ det foltes som om hans opkald
ald rig ville høre o p -m e n endelig, de OZ1 LO K.
Jeg vippede TR-kontakten og famlede efter
m orsenoglen. OZ1LO de OZ9XYZ AR K.
Det var et stort opkald, snerrede min Elmer.
T ro r du han har hort det. Du skulle have sendt dit
og hans kaldesignal m indst 3 gange.
Men så kom han - du milde himmel, han
sendte: OZ9XYZ OZ9XYZ de OZ1LO OZ1LO Tnx
fer call o.s.v.
Han har svaret mig, han har svaret mig - min
forste kontakt, det virker, jeg kan, jeg har kon
takt.
Hold kæft, snerrede min Elmer, han sender
endnu og du har ikke fået skrevet et eneste ord
ned af hvad han har sendt. Jeg var gået fuldstæ n
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dig i baglås, hvad var der galt med mig - jeg hav
de fuldstæ ndig glemt morse-koden.
Du godeste, hvad skulle jeg gøre, jeg havde in
tet som helst fået skrevet ned.
Men - bag mig stod Elmer, han havde skrevet
det hele ned.
Han har lige skiftet over til dig, kom nu i gang,
vrissede Elmer. Jeg skiftede TR-kontakten, den
ne gang var det som om nervøsiteten var mindre,
m orsenoglen foltes som en del af min hånd. Jeg
sendte OZ1LO de OZ9XYZ, så stoppede jeg, for
hvad vidste jeg om ham, hvad havde han sendt
o.s.v. Jeg kendte ikke hans navn, hans QTH eller
havde skrevet rapporten ned. Dog sendte jeg
hvad der faldt mig ind og det var: »TNX FOR ANS
OM, JEG ER NYBEGYNDER OG DU ER MIN FØR
STE KONTAKT«.
Bag mig snerrede Elmer, du skulle have sendt
d it navn, din QTH og en ra p p o rt-d e t var for sent,
jeg havde allerede skiftet til OZ1LO.
Langsom t og behageligt startede OZ1LO sit
opkald til mig og jeg skrev ned »VELKOMMEN
OMBORD, JEG HÅBER DU VIL NYDE DENNE
HOBBY PÅ SAMME MÅDE SOM JEG GØR«.
Denne gang fik jeg det hele, han sendte til mig herligt. Da QSO'en var afsluttet, lænede jeg mig
tilbage i stolen og sad et kort øjeblik - m in forste
OSO.
Elmer var stadig i lokalet, jeg lavede et nyt CQopkald, imens han var der - da der kom svar på
opkaldet, spurgte Elmer om han skulle blive lidt
endnu. Jeg svarede ham ikke, jeg var langt inde i
QSO'en. Jeg havde ikke brug fo r hans hjælp
mere. Elmer fo rlo d lokalet, han havde gjort sit ar
bejde.
Den hjæ lpende Elmer er guld værd for den vor
dende radioamatør. Denne historie er delvis op
digtet, men inspirationen er hentet fra ARRL's
bog »Tune in the world with Han Radio«.
Det skulle være overflødigt at sige, at vi faktisk
m angler Elmer her i landet.
OZ-DR 1815, Eigil.

★

★

★
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DEBAT
E D R -O X
Så har der været valg af form and, til HB og RM in 
d en for EDR.
Med maj OZ fik vi tilsendt stemmesedler, så vi i
hvert fald her i Julianehåb netop kunne nå at få
den sendt rettidig af sted, såfremt man ønskede
at være med til at vælge - vælge hvad?
Ja, ifølge stemmesedlen kan amatørerne i
G rønland kun stemme på form and. Til HB skal
man tilhø re en af kredsene i Danmark - tidligere
var vi dog placeret i kreds 4, men det er måske
gået i glemm ebogen?
Til RM har vi før stillet kandidat op, men han
har nu sagt fra, bl. a. fo rd i det årlige møde ikke er
fo re n lig t med hans arbejde, som presser på
netop i den tid, er eet af hans argumenter. Vi har
haft nogle i kikkerten som m ulige emner, men vi
har desværre ikke kunne overtale dem om at s til
le op.
OX-amatørerne fø ler faktisk, at man bliver til
sidesat af EDR. Hovedparten af dem er amatører
som stamm er fra OZ-land, og igen er de fleste af
dem kun i Grønland gennem en kortere årrække.
Andre har været i Grønland i en lang årrække,
men ens fo r alle er, at de føler en nær samhørig
hed til EDR, hvilket også syntes at være ret natur
ligt, så længe at det hovedsageligt er tidligere
OZ-amatører, der nu er bosiddende i Grønland.
En egentlig forening fo r Grønland har dog væ
ret luftet, og efter at Grønland har fået hjemme
styre i lighed med Færøerne, synes en selvstæn
dig fo re nin g måske næ rliggende, i hvert fald ud i
frem tiden - måske i takt med, at Grønlands op
rindelige indbyggere måske kommer mere med i
amatørbevæ gelsen - heri ligger der jo en stor
forskel m ellem fæ røerne og Grønland.
Tilbage til valget. Til form andsposten var op
s tille t to kandidater. Den ene er kendt af nogle
am atører her i Julianehåb - heldigvis kun for no
get g o d t - hovedsagelig fra nogle QSO'er på bån
det. Den anden er der ingen som kender noget til,
så det kan vist kun være tilfæ ldigt, hvor man evt.
vil placere sit kryds.
Vi savner, at OZ også benyttes til at præsentere
de fo rske llig e kandidater - det måtte være en fo r
nem opgave fo r bladet. Sandsynligvis er det ikke
kun amatørerne i Grønland, der mangler sådan
ne inform ationer, men hvad med de medlemmer i
Danmark, som ikke er medlem af en lokalafde
ling, men gerne ville være med til at vælge fo r
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mand og HB. Ganske vist har de m ulighed fo r at
kom m e til kredsarrangementerne, men hvor
mange er der egentlig plads til i sådan et møde? Der vil stadig være behov fo r en præsentation i
OZ.
På stemmesedlen kunne man også give sin
m ening, om man syntes om RM ordningen eller
det gamle system med GF. For min part har jeg nok lid t p ro v o k e re n d e -s te m t fo r GF. I øjeblikket
er der intet RM-medlem fo r Grønland, og m ulig
heden fo r at få et RM-medlem fo r Grønland, der
b o r i Grønland, er tidligere afslået af E D R -i hvert
fald med hensyn til medlemmets rejse til mødet
(betaling). Med GF-ordningen ville det være mu
lig t at eet eller flere medlemmer i Grønland kun
ne være på besøg i Danmark i tiden hvor GF hol
des, og vedkomm ende kunne således have nogle
aktuelle sager med fra Grønland.
Herfra vil vi ønske, at den kommende HB vil
vise større interesse fo r medlemmerne i Grøn
land, ikke m indst vore m uligheder fo r at være
med i foreningsarbejdet indenfor EDR.
OX3RA.

Nye agenturer hos

O P electronic...
Vi er nu leveringsdygtige i hele BSP’s byggesæt
program - F.eks. den populæ re MD5 2 m variable
FM -m odtager til .............................................. kr. 450,Fra Vesttyskland har vi desuden fået forhandling af
MIHO’s byggesæ tprogram, der bl.a. omfatter:
80 mt SSB m odtager og sender,
2 m FM m odtager/sender,
Speech-processor, el-bug m.v.
Vi har fra Vesttyskland også fået forhandling af SSB
ele c tro n ic ’s program, der indeholder f.eks.:
23 cm transverter (pris ca. 1900,-),
2 m /10 m transverter.
særdeles støjsvage HF-forstærkere (2 m/70
cm /23 cm), PA-trin til 2 m /70 cm /23 cm, coax relæ samt specielle UHF/SHF komponenter.

Ring efter nærmere oplysninger og datablade.
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B o gfin ke ve j 7 K ragh ave
Telefon (03) 83 91 70

4800 Nykø bing Fl.
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R e daktion: OZ6PN, H enrik Jacobsen,
Kløvervæ nget 9, H aldbjerg, 9900 Frederikshavn.

NYT*NOTER

Ø lg o d le jre n 1979.
Som m erlejrene er en tra dition, som ikke må blive brudt. Derfor
op stod EDR Esbjerg afdeling atter som arrangør af en som m er
lejr, da det ikke lykkedes at samle tilstræ kkelig mange interes
serede andet steds i landet. For fjerde gang blev det Ølgod,
som dels ligge r ret centralt placeret, dels har de nødvendige
fa cilite te r.
Og hvordan g ik det s å -s u c c e s eller fiasko? Vel, no ken blan
ding . N obody’s perfect, heller ik k e O Z IO Q o g OZ2ZJ. Deltager
an tallet var igen større end nogensinde før - 363 personer
overnattede på pladsen i lobet af lejren, og der var stor delta
gelse I sam tlige arrangem enter, bortset fra kondiløbene.
Det i forvejen fastlagte program indeholdt de sæ dvanlige
konkurre ncer: ræ vejagtsturneringen med 4 jagter, 12 ræve ialt,
Ø lgo djagte n med 4 ræve, m obiltest samt 2 meter m obiljagt.
Disse afvikledes planmæ ssigt, og resultaterne kan ses andet
steds i bladet. Efter de to aftenjagter var der som vanligt pølse
g ild e i hallen, og igen i år blev der sat ny rekord, 30 kilo på 2 af
tener. Ræ vejagterne blev på udm æ rket vis tilre tte la g t af OZ1LD
og OZ8JD. Et postkasseløb m anglede heller ikke, det klappede
ta kke t være OZ1 A L I, som nok ved hvordan det skal gøres.

dom m er, og som vist på et billede var OZ2ZJ i brandm andsunifo rm i fu n k tio n som redningstjeneste. Mange spillere måtte en
tu r uden fo r banen fo r a t få e n ø ltransfusion. Efter fod boldka m 
pen var der dam efodboldlandskam p Knivsbjerg mod resten af
riget. En fo rn ø je lig efterm iddag.

ØLGODNYHEDER
redigeret af OZ1OQ
Tlf. (2 m) OZ5ESB

S idste års spontane arrangem ent, indkøbsturen til Tysk
land, blev gentaget, men denne gang annonceret forud. Det re
sulterede i, at ikke fæ rre end 82 personer drog sydpå i to busser
fo r at hjem føre ad skil lige kasser med alt fra sukker til cykler.
Af andre arrangem enter kan nævnes: Foredrag om antenne
m aster ved fa b rik a n t Carl J. Jensen, Skjern. Dette foredrag
sam lede 48 am atører en form idda g med solskin. OZ1IF viste os
sin lysbilledserie fra B ornholm og fortalte om dette paradis på
jo rd e n , som v irke lig er et besøg værd. OZ7IS viste os billeder
fra Fæ roerne og fo rta lte med megen lune om hin berøm melige
D X -ped ition sidste sommer. Jo, foredragsvirksom heden var
stor, og deltagelsen ganske pæn.
Der var også sp o rtslig e arrangem enter. Som før nævnt var
de r ikke sæ rlig s to r tils lu tn in g til kondiløbene. Det var der der
im od til rundbo ld fo r børnene. Det store num m er var fo d b o ld 
landskam pen O Z-S M , d e rsom aftalt endte uafgjort. OZ9QQ var
OZ SEPTEMBER 1979

Ugen igennem var der hver dag kl. 9 og 18 nyhedsudsendel
ser på 145,5 MHz. Takket være en speciel tilladelse fra P&T var
der hver aften kl. 18,15TV-avis med billede på UHF og lyd på 2
m. Planen kunne realiseres takket være OZ9NI, som havde ud
lånt en sender, og OZ5XN m. fl. som stod fo r det tekniske. S tu
die t var indrette t med c a .3 w a tt, hvilket gaven ræ kkevidde på et
par kilom eter. U dsendelserne blev set af 100-150 personer
hver dag. Det viste sig nem lig, at flere fab rikate r UHF-TV kan
trim m es så langt under kanal 21, at de kan modtage et TV-sig-
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en orm tilfre d sstille lse at se, at fo lk kom m er til lejren og nyder
ferien. Tak fo r denne gang, og på gensyn på næste som merlejr,
hvo r end det bliver!
O Z IO Q + OZ1ESB / OZ2ZJ + OZ7YS.
ØLGODLEJREN 1979
RESULTATLISTE
R æ ve ja g ttu rn e rin g e n :
V in d e r af gåja,gterne: OZ2O E
V in d e r af kørejagterne: OZ1CHN/OZ2ST
V in d e r samlet: OZ1AEB/OZ1 AEL
2. plads samlet: OZ1CHN/OZ2ST
3. plads samlet: O Z3M C /N iels Erik
Ø lg o d ja g te n :
1. plads OZ1YX/OZ4VW
2. plads OZ8CY/XYL
3. plads OZ1AEB/OZ1CNS
M o b ilte s t:
1. plads OZ2O E
2. plads OZ8KF
3. plads OZ3MC
nal på 70 cm. OZ1ESB fik æren af at være den første speaker
pige på en am atør-TV-avis, og udsendelserne blev redigeret af
OZ1ESB og OZ1OQ.
Lejren slutte de med festen i Ø lgodhallen lørdag aften. Næ
sten 300 personer deltog. Der startedes med spisning, hvoref
te r præ m ieoverræ kkelser m. v. fandt sted. Derefter spillede Sø
rens D iscotek og orkestret N ight Flight afvekslede til dans, alt
im edens de fra D L-land hjem bragte varer blev omsat til fest
stem ning.
Det var et kæ mpearrangem ent. Skønt ledelsen kun bestod af
to personer, var de r m ange flere involveret. I år valgte vi at gøre

M o b ilja g t 2 m eter:
1. plads OZ1AKI
2. plads OZ8PV
3. plads OZ1DVH
P o stkasse lø b:
1. plads OZ8UY
2. plads OZ1DJJ/OZ1FCO
3. plads OZ1DVG
R æ ve jagt fo r børn:
1. plads S andra/P ia (OZ7OU)
2. plads D orthe/F rans/C arsten (OZ1ALI)
3. plads Henrik (OZ1LD)
A ngående lotte rier: ALLE præ m ier er afhentede.
Vi ta kke r de mange firm aer, som har kastet glans over arran
gem entet ved at skæ nke præ m ier og gevinster:

det således, at OZ2ZJ stod fo r alt angående selve indkvarterin
gen og a fregningen, medens OZ1OQ stod fo r nyhedsudsendel
serne, a d m inistra tione n og koordinationen. Der var så mange
fo rske llig e personer sat på hver sin delopgave, og det viste sig
at væ re en heldig løsning.
Det er en um ulig opgave her at nævne alle, som har hjulpet
med at få det hele til at kore. Tak til alle, som har været med. Det
e r et ræs at have med en som m erlejr at gøre, men det er også en
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HARBO ELEKTRONIK
RADIO CENTRALEN
LAUTRONIC
HT ELECTRONIC
BETAFON RADIO
HELM HOLT ELEKTRONIK
ROSENDAL ELEKTRONIK
FONA
JASPERS RADIO
INSTRUTEK
NORAD
AHRENT FLENSBORG
AARHUS RADIO LAGER
STAUNING
BRDR. BOJSEN ApS
WERNER RADIO
BORGE JAKOBSEN
MADS OLESEN A /S
OP ELECTRONIC
JOHN HANSEN BOGTRYK & OFFSET ApS
LINDVIG POULSEN OZ9DQ
OZ7UHF-GRUPPEN
EXPERT RADIO, ØLGOD
HOTEL HJEDDING, ØLGOD
P. AGENTOFT, ØLGOD
ELITE MARKED, ØLGOD
THEILGAARDS BOGHANDEL. ØLGOD
FRØSIG, ØLGOD
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STÆVNET I REBILD 1979.
S traks man lukker op fo r sin 2 m eter m odtager søndag morgen,
så hø rer man ordet Rebild. Det er i dag, at radioam atørerne
sæ tter hinanden stævne i Rebild, så vi mødes vel der tii efter
m iddagskaffen.
Det har i en årræ kke været sådan, at radioam atørerne den
forste søndag i august sæ tter hinanden stævne i Rebild Bakker
og efter at man har gået rundt og hilst på hinanden og fået en
lille hyggesludder, samles man om det fæ lles kaffebord i Rebild
hus. Her går snakken så videre på alle m ulige emner, men dog
m est radiosank.
I år var der o m k rin g et halvt hundrede licenserende radioam atørere sam let med YL, XYL, OM og harm oniske, således at
vi var 87 sam let til kaffebordet.
OZ1CYU ho ld t un der sam menkomsten en mindetale over
OZ4CC, og bad forsam lingen rejse sig og mindes Peter.
E fter kaffen g ik mange en tu r i deskønne bakker fo r senere at
m ødes til aftensmaden.
S æ rlig opm æ rksom hed vakte det, at Skagen afdeling mødte
op ifø rt festlige h u e r-im p o rte re t fra Amerika og med kaldesignal - hvad der gav anledning til, at Skagen afdeling optrådte
som s an gkor med OZ1CYU som dirigent.
U nder stæ vnet cirkulerede en nylavet scrapbog med billeder
m. v. fra tid lig e re stævner.
Jo, man må sige at arrangem entet var vellykket igen i år, og
man friste s til at tro, at måden det hele afvikles på er årsagen,
fo r kun een ting er fastlagt på forhånd, nem lig datoen og resten
er så op til de ltagerne selv. Sådan har initiativtagerne nok også
ment, at det skulle være, og lad os mødes på samme måde den
fø rste søndag i august i mange år fremover.
OZ1AT og OZ1CYU.

Fra Bågø le j ren.

P&T m e ddele r:
P røver fo r ra dioam atø rer.
Til u n derretnin g meddeles, at der i november måned d. å. i Ko
benhavn og enkelte provinsbyer vil blive a fh o ld t prøver fo r ra
dioam atører.
S id s te fris tfo rtilm e ld in g til p rø verneerden 79. oktober 1979.
T ilm e ld in g sker ved indsendelse af skemaet »Ansøgning om
am atørradiosendetilladelse« i ud fyldt og underskrevet stand
til: G en era ld irekto rate t fo r Post- og Telegrafvæsenet, Telesty
relsen, Farvergade 17, 1007 København K.
Ansøgere, der har været in d stille t til en tid lig e re prøve, må
indsende fornyet anm odning på et brevkort.
T ilm eldinger, de r indko m m e r efter ovennæ vnte dato vil blive
h e n fø rt til de næ stfølgende prøver.
E.B., Børge Nielsen.
/S øren Hess, overass.

B å g ø -le jre n 1979 - en va n d fa s t succes.
De fynske afdelingers som m ertræ f på Bågø den sidste week
end i august blev en succes, og et halvt hundrede mennesker
nod det fo rholdvise gode vejr og oens dej lige barske natur.
Af aktivite ter var der en lettere HF-rævejagt, som efter en
spæ ndende om kam p med bind fo r øjnene gav følgende place
ringer:
1. plads OZ8CV
2. plads OZ1ALI
3. plads OZ1AKI
Senere var der fæ llesspisning og sno-brø ds-bagning (As
sens afd eling havde sørget fo r en stor po rtion dej, så kom ikke
og sig, at der ikke er krum m er i den forholdvise nye EDR lokal
afd eling).
Fæ llesspisningen og fortæ ringen af de velsmagende sno
brød gav anledning til en rask rundboldkam p, der blev vundet
af »de harm oniskez bistået af OZ1LD og OZ8CV.
E fter m ørkets fre m brud hyggede man sig, og en del kom
»tid lig t« i seng, de opdagede vist først, at det havde regnet i lø
bet af natten, da de vågnede næste m orgen - »lidt våde«.
Søndag var afs lu tn in g s - og hjem rejsedag, og om kring m id
da gstid blev det »store lotteri« udtrukket.
Der var mange pæ ne præ m ier, og vi vil gerne sige tak til fø l
gende firm aer, der støttede os, så vi kunne gennem føre som 
m erlejren Bago 1979: Norad. H jørring - Radiocentralen, Vejle B etafon, København - W erner Radio, O tterup - Flemming Kjærulf, Odense - Kuwa C om m unikation, Odense - EBC Com m unikation, V issenbjerg - Bikuben, Assens - B ryggeriet Vestfyn, As
sens - John Hansen B ogtryk & Offset ApS, Nyborg - OZ8CV og
OZ1DPA.
P e rso nligt nåede jeg ikke frem, da jeg lå med m otor-haveri i
S torebæ lt, så undskyld til alle dem jeg selv satte stævne på
Bågø, men vi ses vel til næste år igen.
På de fynske alde lingers vegne, OZ7IV, Helge.
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SILENT KEY
OZ9WO
OZ9WO, Søren M ø ller Pedersen, fiskeauktionsm ester i Grenå,
betød m eget fo r am atører i ind- og udland. For mig var han
am atøren, der førte mig ind i radioam atørernes eventyrlige ver
den i en tid (1950) da man eksperim enterede med at få P35 og
hjem m eviklede spo le r til at virke. I den sidste halve snes år gik
det stæ rkt ned ad bakke fo r denne farverige, dygtige mand, der
havde en u d stråling som få, og et liv så begivenhedsrigt som få.
Nu e r Søren ikke mere, han sov ind den 25. ju li om efte rm id 
dagen på gigthjem m et i Grenå, nøjagtig en måned efter at min
m and og jeg besøgte ham der. Da kunne jeg glæ de ham med at
lade ham beholde en avis, hvori der var et foto af dronning M ar
grethe, der un der sit besøg i Grenå underholdt sig med ham.
Han fo rta lte os om denne sidste så store oplevelse, hvor han
havde haft s it ridd erko rs på, selv om hans påklæ dning ikke var
forskriftsm æ ssig. Som tid lig e re form and fo r Lolland-Falster
a fd eling, og i ad skillig e år medlem af EDR's hovedbestyrelse
har jeg det p rin c ip ikke at skrive om gamle kammerater, gæ lder
det fest e lle r sorg - fo r ikke at glem m e nogen god kammerat men i dette tilfæ ld e d rejer det sig om min mands, mine sønners
og m in gamle ven og læremester, Søren, der ville være fyldt 88
år den 30. novem ber i år. Avisernes spalter har igennem årene
skrevet om denne mands dygtighed og også nu ved hans død.
Man vil savne ham.
OZ2MI, Mimi.
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HUSK SAC-TESTEN
CW: 15. septem ber 15 GMT til 16. septem ber 18 GMT.
P hone: 22. septem ber 15 GMT til 23. septem ber 18 GMT
Det er S kandinavien, der k ontakter resten af verden og
om vendt.
Se reglerne i sidste OZ. - God test.
OZ1LO.

V K /Z L /O c e a n ia DX co n te st 1979
afh oldes i følgende perioder: Phone: 6. okto ber 10 GMT til 7.
o k to b e r 10 GMT. CW: 13. o kto ber 10 GMT til 14. oktober 10
GMT.
F orm ål: S tation er fra hele verden skal kontakte så mange sta
tio n e r i Oceanien, hovedsagelig VK/ZL, som muligt.
B ånd: 10-80 m. Kun en QSO med hver station på hvert bånd.
K ode grup per: Består af RS(T) + nr. fra 001.
Klasser: A lle bånd, single bånd, SWL (kun V K/ZL-stationen
skal logges).
P o in ts: 2 po in ts fo r hver V K /ZL QSO, 1 po in t fo r andre Oceaniastationer.
M u ltip lie r: Hvert V K /Z L kaldeom råde V K 1 -0 og Z L1-4 på hvert
bånd.
S am let score: Sum m rn af Q SO -points på alle bånd m u ltip lic e 
res med sum m en af m u ltip lie rs på alle bånd.
D ip lo m e r: Til vinderen i hvert land på phone og CW samt enkelt
bånd, hvis deltagelsen er tilstræ kkelig.
Logs: Separate logblade fo r hvert bånd og sam m entæ llingsblad skal være m odtaget senest 31. januar 1980 hos: WIA C on
test M anager VK6NE, 388 H untriss Road, W oodlands, West Austra lia 6018. Vedlæ g 1 IRC fo r tilsendelse af resultatliste.

RSGB 21/28 MHz te le fo n i co n te st 1979
a fh oldes i år søndag den 14. okto ber 07-19 GMT. - Formålet er
at kon takte så m ange statio ner på de britiske øer som m uligt.
Der udveksles sæ dvanlige kodegrupper bestående af RS +
num re fra 001. - Hver QSO giver 3 points.
M u ltip lie r er hvert prefix kontaktet på hvert bånd (G2-G3-G4
etc.), max. 36 på hvert bånd. G B -stationer tæ ller ikke.
S am let score er sum m en af Q SO -points på begge bånd m u lti
p lice re t med sum m en af m u ltip lie rs på begge bånd.
Der kan kun deltages som single operator og SWL. SWL logger
kun de b ritiske statio ner og får points som ovenfor.
S eparate logblade fo r hvert bånd og sam m entæ llingsblad sen
des til RSGB HF Contest Comm ittee, c /o M. H arrington, 123
C lensham Lane. Sutton, Surrey SM1 2ND, England, og skal
væ re m odtaget senest den 3. decem ber 1979.

N ovem ber:
10.-11.: IPA CW og Phone.
10.-11.: OK DX.
24.-25.: CQWW DX CW.
OZ1LO.

OZ A k tiv ite ts te s t au g u st 1979.
CW :
Mult.
Points
Total
C all
Amt
54
1. OZ1CCB
14
5
405
14
5
54
405
OZ1FGS
60
300
3. OZ1BII
8
5
58
290
4. OZ8VL
2
5
54
270
5. OZ2FL
1
5
44
220
6. OZ4QX
1
5
14
42
210
5
7. OZ8SO
200
5
40
8. OZ6KS
10
22
110
8
5
9. OZ1EQC
M anglende logs: Ingen. - Mob ildeltagelse: OZ1FGS, OZ1CCB.
Fone:
Mult.
Points
Total
Amt
C all
104
1092
4
7
1. OZ1XV
1050
14
7
100
2. OZ1CCB
7
98
1029
14
3. OZ1FGS
7
108
756
4. OZ6WX
9
742
14
7
106
5. OZ1ACZ
700
4
7
100
6. OZ3YE
7
98
686
12
7. OZ7SAC
7
672
1
96
8. OZ7XE
672
7
96
OZ6ARC
8
7
94
658
1
10. OZ4QX
644
7
92
11. OZ1CCM
1
24
120
9
5
12. OZ1BCC
90
5
18
13. OZ6KH
9
M obildeltagelse: OZ1XV, OZ1FGS og
M anglende logs : 4.
OZ1CCB. - K lubdeltagelse: OZ7SAC, OZ6ARC.
Lytteram atø rer:
C all
1. OZ-DR 844
2. OZ-DR 2026
3. OZ-DR 1815

A flyttede Q SO 'er
112
83
27

Points
224
154
54

Der efterlyses deltagere fra am t 11 (R ingkøbing), amt 7 (Fyn) og
am t 13 (Viborg). Disse am ter har ikke været ret aktive i år, så
hvad med at støve n o glen/m ikrofo nen af?
Hvis du kigger ind e n fo r i testen, skal du være velkom men til
at sende d in log til: Erik Jacobsen, Postbox 306, 8700 Horsens.
My 73 de OZ6KS.

C o n te s tk a le n d e r.
S eptem ber:
15.-16.: SAC CW.
22.-23.: SAC Phone.
O kto ber:
6.-7.: V K /Z L/O ce ania Phone.
13.-14.: V K /Z L/O ce ania CW.
14.: RSGB 21/28 MHz Phone.
20.-21.: WADM CW.
21.: RSGB 21 MHz CW.
27.-28.: CQWW DX Phone.
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A M ID O N ring kernelageret fin d e r du hos:

OZ4SJ, tlf. (01) 46 95 14

Forlang data og prisliste.
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Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann,
Postbox 213, 5100 Odense C.
Tlf. (09) 12 34 29.

1LO.

Total
405
405
300
290
270
220
210
200
110

:CB.

Total
1092
1050
1029
756
742
700
686
672
672
658
644
120
90
og

its
24
54
54

^g
så
til
s.
S.

In fo rm a tio n .
Interessen fo r DXCC d iplo m et er stæ rkt stigende - i året 1978 er
der m odtaget 5313 ansøgninger, det er 35% mere end i 1977.
Siden afslutningen af 2. verdenskrig er der udstedt 26.000
DXCC diplom er, deraf ca. 18.000 »mixed« (CW og fone) og
8.000 fo r ren fone - fo r CW er der udstedt mellem 500 og 600
dip lo m e r, der er in d til nu udstedt 800 5-bånds DXCC. WA1KSF arbejder efter 26. feb rua r 1979 som sagsbehandler for
ARRL ved ansøgning af DXCC.
Jeg skal lige gentage her, da mange har spurgt, at efter hvad
jeg kan se i m ine papirer, er der ingen m inim um sgræ nse for
a n givne rapporter ved ansøgning af DXCC, men alle QSLkortene skal være k orrekt udfyldt.
»9G1-Award «.Jeg har fået oplyst, at SWL ikke kan søge dette
Award.
2 5 x 4 A w ard.
Dette dip lo m gives til alle licenserede am atører og SWL ved at
kon takte de sam me 25 lande på 4 forskellige bånd (ialt 100
QSL). A lle kon takter efter 1. januar 1960 er gyldige til diplom et.
Det kan søges direkte el ler gennem EDR. Prisen er 5 DM e ller 10
IRC - hvis du søger direkte med GCR-iiste er adressen: DARC,
O rtsverband Kempen, 4152 - Kempen (Ndrrh), Parkstrasse 24,
Germany.
S iam A w ard.
RAST (Radio A m ateur Society o f Thailand) udgiver dette d i
plom , de r kræ ver forbinde lse med 10 forskellige HS-stationer,
alle bånd og alle m oduiatio nsarter er gæ ldende. - Her er in fo r
m ation, hvor man lettest kan træ ffe HS-stationer:
SEA net: 14320 kHz kl. 12,00 UT (GMT) daglig.
RAST net: 7070 kHz kl. 03,30 UT søndag (undtagen forste
søndag i hver måned).
Prisen fo r dip lo m e t er 20 IRC eller tilsvarende beløb i USd o lla r (4 U S -dollar). - D iplom et kan søges gennem EDR eller
d ire kte hos RAST, HS1ZALP, P. O. Box 2008 Bankok, Thailand.
EDR's S W L -a k tiv ite ts d ip lo m (lic. radioam atører).
D iplom et udstedes af EDR og kan efter ansøgning tildeles en
hver dansk licenseret radioam atør, der kan opfylde nedenstå
ende betingelser.
1.) For at opnå diplo m et krpeves bevis i form af SWL-QSLko rt s tile t til ansøger-stationen, d.v.s. stationens kaldesignal
skal frem gå af Q SL-kortet.
2.) D iplom et udstedes i folgende kategorier:
Europa
A frika
Amerika
Asien
Oceanien
svarende til at dine signaler er hørt af lytteram atører i disse
verdensdele.
3.) Til opnåelse af diplo m et i de respektive kategorier kræ 
ves S W L-Q S L-kort fra følgende antal DXCC (lande):
Europa 10
A frika 5
A m erika 5
Asien 5
Oceanien 3
4.) Ved indd eling i verdensdele samt ved sam m entæ lling af
DXCC (lande) benyttes den til enhver tid af den am erikanske
am erikanske am atororganisation ARRL fastlagte liste, idet
N ord - og Sydam erika dog tæ lles som een verdensdel.
5.) A lle ra d ioforbind elser i alle m oduiationsarter, på et hvil
ket som helst am atørbånd, efter 1. august 1947 kan anvendes,
hvis senderstationens kaldesignal er anført på lytterstationens
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(SW L-QSL) tilse n d te QSL-kort. - Som dokum entation fo r
a n sognin g skal SW L-Q S L-kort fremsendes sammen med en
liste over de frem sendte Q S L-kort. Listen skal være underskre
vet af ansøgeren og være forsynet med kaldesignal, navn og
QTH.
6.) Gebyret fo r udstedelsen af diplom et udgør kr. 10,-, der
skal frem sendes sammen med ansøgning. Evt. overskud går til
EDR's hjæ lpefond. - A nsøgning, Q S L-kort samt al korespondance vedrørende diplom udstedelsen bør sendes til EDR’s
D R -leder, E igil Juul Jensen, E m drup Banke 22, 2100 Køben
havn 0 .
D iplom et kan ansøges efter den 1. januar 1979.
ED R's S W L -a ktivite tsd ip lo m (DR-am atører).
D iplom et udstedes af EDR og kan ansøges af enhver dansk lyt
teram atør, der er i stand til at opfylde nedenstående regler:
For at opnå d iplo m et kræves frem lagt bevis på aktivitet i
fo rb in d e lse med aflytning af ra diokom m unikation imellem li
censerede radioam atører over hele jorden.
D iplom et udstedes i folgende kategorier:
Europa
A frika
Amerika
Asien
Oceanien
svarende til aflytn in g af radiosignaler stam mende fra am atør
s ta tio n e r lokaliseret i de respektive verdensdele.
Til opnåelse af diplo m et i de respektive kategorier kræves
a flytn in g af am atorradio station er fra henholdsvis folgende
antal D X C C -om råder (lande):
E uropa
35 D XCC-om råder iflg. ARRL C ountries List.
A frika
20 D XCC-om råder iflg. ARRL C ountries List.
A m erika
20 D XCC-om råder iflg. ARRL C ountries List.
Asien
20 D XCC-om råder iflg. ARRL C ountries List.
O ceanien 15 D XCC-om råder iflg. ARRL C ountries List.
Ved inddeling i verdensdele samt ved sam m entæ lling af
D X C C -om råder (lande) benyttes den til enhver tid af am eri
kansk am atørorganisation ARRL fastlagte liste, idet Nord- og
S ydam erika dog tæ lle r som een verdensdel.
A lle fo rb in d e lse , der kan være fø rt i alle m oduiationsarter
sam t på et eller flere vilkårlige am atørbånd, e fter 1. august 1947
kan anvendes som grundlag fo r ansøgning af diplom et.
Som do kum en tatio n kræves enten frem lagt bekræftelse
(Q S L-kort) fo r de aflyttede ra dioforbindelser eller et lo g u d 
s k rift. der er forsynet med un derskrift som garanti for un der
skrifte n s æ gthed.
Gebyret fo r udstedelsen af d iplo m et udgør kr. 10,-, det fre m 
sendes sammen med ansøgningen. - Evt. overskud ved u d 
stedelse af d ip lo m erne tilfa ld e r EDR's hjæ lpefond.
A n sø g ninge r sam t al korrespondance vedrørende d ip lo m 
udstedelsen bør sendes til: EDR’s DR-leder, OZ-DR 1815, Eigil
J uu l Jensen, E m drup Banke 22, 2100 København 0 .
D iplom et kan ansøges fra 1. janu ar 1976 og Indtil meddelelse
om diplo m ets b o rtfald gives.

W AP (W orked A ll Pacific).
Til dette diplo m kræves kontakter med m indst 30 forskellige
»Oceanian C ountries« efter nedenstående liste; da de forskel
lige om råder af og til kan kontaktes med forskellige prefix, skal
der kun gås frem efter navnelisten.
1. P ort Tim or.
2. A delie Land.
3. P hilippines.
4. New Caledonia.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

French Oceania.
W allis Island.
New Hebrides.
Baker, How land, Am erican Phoenix Island.
East Carolines.
W est Carolines.
M ariana Island.
M arcus Island (ikke Minami Island).
Guam.
Hawaiian Island.
Joh nston Island.
M idw ay Island.
Palmyra Island.
A m erican Samoa.
W ake Island.
M arshall Island.
Java.
Sumatra.
Borneo.
Celebes.
W est Irian.
A ustralia.
Lord Howe Island.
W illis Island.
M acquarrie Island.
New Guinea.
N ord folk Island.
Papua.
Nauru Island.
C hrism as Island.
C ocos Island.
G ilb e rt Island.
E llice Island.
Br. P hoenix Island.
Fiji Island.
Fanning & W ashington Island.
S olom on Island.
Tonga.
P itcairn Island.
Sarawak.
B runei.
North Borneo.
N orthen C ook Island.
S outhern C ook Islands.
Samoa.
Tokelau Islands.
Kerm adec Islands.
Niue Island.
New Zealand.
C hatham Island.
A uckland & Campell Island.
A ntarctica (kun ZL5).

The seco nd S tra d iva ri Award.
Den italienske section af ARI, Cremona, har i forbindelse med
ud stillin g e n »The international E xibition of S tringed Instru
ments« udgivet dette diplom fo r kontakter mellem 22. septem
be r 1979 kl. 00,00 G MT (UT) og 10. oktober 1979 kl. 24,00 GMT
(UT), med statio ner beliggende i Crem ona distriktet.
A lle bånd kan benyttes (også repeater) og alle m odulationsa rte r (også CW og fone), opkaldet på fone vil blive »CQ Stra
d iva ri Crem ona« og på CW »CQ STR CR«. - En kontakt med
sam m e station på samme bånd med forskellig m odulationsart
(CW og fone) er tilla d t på samme dag.
For opnåelsen af diplo m et skal du indsende log-udskrift over
de stationer, du har kontaktet, begyndende i nummerorden
med 001 o.s.v. plus time, dato, call, bånd, RS(T); det skal
udføres fo r hver kontakt. Desuden skal medsendes et stk. QSLko rt til hver af de stationer, du har på Ilsten. - Der kræves
m in d st 40 points fo r at få diplom et. Der gives et point fo r hver
kon takt, dog gives der to points fo r kontakter på 10 m båndet.
Der vil blive give te n væ rdifuld pris til den station, der har højest
p o in t i hver kontinent.
Prisen fo r dip lo m e t er 10 IRC, og det hele sendes til: ARI-SEZ
Di Crem ona, Box 144, 26100 Cremona, Italy.

VHF - UHF - YAGIS
STAUNING - OZ7IS
TONNA

Tlf. (02) 52 33 14 e fte r kl. 17.

N@V.EL.

Prisen fo r dip lo m e t er 60 cents e ller tilsvarende belob i IRC.
»WAP« dip lo m e t kan soges gennem EDR eller som GCR-liste
d ire kte hos: NZART, Box 1459, C hristhurch, New Zealand.

PW 120B

™

M angler du Q S L-kort? Så
lad os sende dig gratis prøver, bro ch u re + prisliste. Lo g b o g e r kr. 11,40. Sum m arylog og con testlog kr.
12,95 incl. moms + porto.

JOHN HANSEN - BOGTRYK & OFFSET ApS
St
Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58
442

P rofe ssionelt D um m y-Load w attm eter. DC - 500 MHz. Fuldt
udslag fo r 5/20 e lle r 120 W, SWR bedre end 1,15. N øjagtig
hed 10%. R ekvirer Nov.-EI. brochuren.
P ris PW-120B incl. m o m s ........................................ 5 9 5 ,0 0
O B S ! S pecialp ris ne top nu. Forhør nærmere.
Vy 73, OZ4SX, Svend

NORAD
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE
a fh o ld e s søndag den 14. oktober 1979 kl. 11,00 på Park Hotel, Odense, med følgende
dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Resultatet af de afholdte valg, herunder evt. klagebehandling.
3) Formanden aflæ gger beretning.
4) Kassereren frem læ gger det reviderede regnskab.
5) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
6) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7) Valg af faguddannet revisor, jfr. § 17, stk 1.
8) Indkom ne forslag.
9) Fastsættelse af modestedet fo r næste års repræsentantskabsmøde.
10) Eventuelt.
Opmæ rksom heden henledes på
at alle m edlem m er af EDR har ret til at overvære modet,
at kun RM og de i § 10, stk. 8 nævnte har taleret på mødet og
at kun repræ sentantskabsm edlem merne har stemmeret.
OZ9QQ, Kjeld Petersen
Sekretær

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 1979
Indkom ne fo rsla g:
F o rslag til ved tæ g tsæ n dring er
S idste sæ tning i § 3 ændres til:
. . . vedtages nar m indst 2/3 af sam tlige stem m eberettigede
stem m er fo r det.
OZ9SN
F o rslag til ved tæ g tsæ n dring er:
Jvf. ref. af HB-m ode den 24. m arts 1979 pkt. 4i om indstiftelse af
gul nål til ud deling i lokalafdelingerne, find er vi det i Københavnsafdelingen u rig tig t at indstifte en sådan uden RM’s go d
kendelse. Den blå nål kan uddeles til EDR-medlemmer, som
har g jo rt et s to rt arbejde fo r landsforeningen. Et EDR-medlem,
som har g jo rt et s to rt arbejde i en EDR lokalafdeling har sam ti
dig u d fo rt et s to rt arbejde fo r EDR, da lokalafdelingerne er
g ru n d p ille n i EDR. K onklusion: Den gule nål er overflødig.
Tilfø je lse til § 3:
EDR's blå nål kan efter in d s tillin g til HB tildeles et EDR-med
lem, som har g jo rt et stort arbejde fo r EDR. T ilde ling af den blå
nål m edfører ikke autom atisk æresmedlemsskab.
T ilfø jelse til § 3:
EDR’s røde nål uddeles til HB-m edlem m er samt lokalafdelingsfo rm æ nd og skal ikke returneres ved endt hverv.
T ilfø jelse til § 10:
Ved tvis tig h e d e r m ellem nabokredse er kun de berørte kredse
stem m eberettigede.
Københavns afdeling.

F o rslag til ved tæ g tsæ n dring er:
§ 4 stk. 2 æ ndres til:
M e dlem sko nting ente t indbetales årsvis forud inden den 15.
marts, halvårsvis inden hhv. den 15. marts og den 15. septem 
b e re lle r kvartalsvis den 15. marts, 15. juni, 15. september og 15.
decem ber. Hovedbestyrelsen fastsæ tter re tningslin ie r fo r indbe talingsfo rm .
Kan dette ikke vedtages, foreslås:
§ 4 stk. 2 æ ndres til:
M e d lem sko nting ente t indbetales årsvis forud inden den 15.
marts, halvårsvis inden hhv. den 15. marts og den 15. septem 
ber el ler kvartalsvis den 15. marts, 15. juni, 15. septem ber og 15.
decem ber. Hel- og halvårsvis betaling kan ske via de fra fo rre t
ning sfø reren tilse n d te g iro k o rt eller via P engeinstitutternes
Betalingsservice. Kvartalsvis betaling kan kun ske via Penge
in stitu tte rn e s B etalings-S ervice. A nm odning om æ ndring af
be ta lin g sfo rm e lle r be talingsterm iner rettes til forretn ingsfø 
reren. Har et medlem ikke inden indbetalingsfristens udløb
m o dtag et ovennæ vnte giro ko rt, giver dette ikke ret til henstand
med ko n tingen tindb etaling en.
T ilfø jelse til § 5 stk. 1:
H ovedbestyrelsen kan fastsætte et gebyr, som tillæ gges kon
tin g e n te t ved udsendelse af rykkerskrivelse.
§ 7 stk. 1 sidste sæ tning æ ndres til:
Den enkelte afd eling benævnes EDR X AFDELING, hvor X står
fo r en ge ogra fisk lokalite t (by elle r egn).
(fortsæ ttes side RM 3)

RM 1

EDR’s regnskab fo r tiden 1/4 1978 - 31/3 1979
B udget
1 8 7 8 /7 9

U dgifter:

Ind tæ g ter:
Salg af RTTY-materiel m.v.:
Indtæ gter .....................................................
U d g ifte r ........................................................
B ru tto a v a n c e ...................................................
K ontin gen t og indskud .................................
Indvundne renter ...........................................

34.523
25.442
9.081
5.000
646.703 680.000
13.615 15.000

Indtæ gt ialt ......................................................

669.399

700.000

M oder m.v.

A fskrivn in g e r .
- U dgifter ialt .....................................................

72.534
73.081
414.475
15.804
23.603
112.195
7.493

59.900
58.500
456.600
0
15.000
104.700
5.500

719.185

700.200

.. 669.399
.. 719.185

700.000
700.200

.. 49.786

200

der overfores til kapitalkonto.

Status pr. 31. m arts 1979
AKTIVER:
L ik v id e m idler:
K assebeholdning ...........................................
P ostgirokonto ................................................
B ankko nti ........................................................
T ilg o d e h a v e n d e r:
VTS m .v..............................................................
A nno ncer .........................................................

PASSIVER:
Fo rud beta lt k o n tig e n t...................................
2.400
28.762
26.754
9.068
33.318

B e ho ld ning er:
VTS 4. udgave ................................................
Q S O -instruktion .............................................
Em blem er ........................................................
RTTY-materiel ................................................
Diverse salgsartikler .....................................

553
77
4.073
8.200
9.966

Inve ntar:
Saldo pr. 1. april 1978 ...................................
T ilgang .............................................................
A fskrivning ......................................................

15.232
1.347
- 5.916

A ktiver ialt .......................................................

57.916

42.386

K re d ito re r:
S kyldige belob ...............................................
M e rv æ rd ia fg ift................................................

29.226
77.863
5.271

83.134

M ellem regning m. VTS 6. udg. iflg. side 5

204.785

Gæld .................................................................

317.145

F o ren in gen s kap italund ersku d:
Saldo pr. 1. april 1978 ...................................
P eriodens underskud ...................................

133.525
49.786

Passiver ialt .....................................................

183.311
133.834

22.869

10.663
133.834
Hovedbestyrelsen:
Ove B lavnsfeldt
OZ5RO
Formand

A nd e rs H julskov A ndersen
OZ1AT
Næstform and

K jeld Petersen
OZ9QQ
Sekretær

John Meyer
OZ1OQ
Kasserer

L e if M. Olsen
OZ5GF

Orla B. Petersen
OZ4EV

Bent Bagger
OZ6BL

Svend Hansen
OZ3SH

Frede Larsen
OZ8TV

Per M. Andersen
OZ6MI

Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af foreningens bogholderi, meddelte oplysninger samt forelagt dokum entation.
Jeg har gennem læ st bogforingen, men ikke foretaget revision og henviser til foreningens repræsentantskabsvalgte revisorers
rapport.
Frederikshavn, den 12. august 1979.
Henrik Jacobsen. OZ6PN.

RM 2

S p e c ifik a tio n e r til re sultato pgø relsen fo r 1978/79.
B udget
1978/79
F o re n in g s u d g ifte r:
H F -B u lle tin ......................................................
Q S L -b u re a u .....................................................
Q S L -m a n a g e r..................................................
F o re d ra g ..........................................................
Testpræ m ier m .v..............................................
Rævejagt, stem pelure m .v.............................
Em blem er ........................................................
Region 1 ...........................................................
Kursus ..............................................................
D iv e rs e ............. .'...............................................
D iplom er m.v....................................................
OZ7IGY samt forstyrr.-kasse, teknisk udv.

10.105
12.000
11.742
6.105
437
10.101
10.837
2.393
3.357
2.155
1.952

0
12.000
12.000
8.000
(1.500)
500
10.000
8.000
4.500
3.400
0
0

72.534

59.900

1 .350

M o der m.v.:
R epræ sentantskabsm ode............................
15.850
15.000
H B -m o d e r......., ................................................
25.750
18.000
Rejser ...............................................................
12.588
9.000
Revision, ekstern ...........................................
1.200
1.000
Revision, intern .............................................. 659
2.000
U d v a lg s m ø d e r.................................................
4.006
4.000
U dvalgsom kostninger ..................................
2.548
1.000
Stemm esedler, tryk og p o r to .......................
10.480
8.500
73.081

58.500

M e d le m s b la d e t OZ:
U d g ifte r:
T rykning ...........................................................
H onorarer, tekniske a rtik le r m .v..................
A n n o n c e p ro v is io n ..........................................
Teknisk tegner ...............................................
Teknisk redaktor, Ion og telefon ................
H ovedredaktør, løn ........................................
P refixliste ........................................................
F o rs e n d e ls e .....................................................

365.242 360.000
45.439 60.000
19.031 13.000
8.500
8.400
14.600 14.400
17.000 16.800
10.796
0
68.039 75.000
548.647

547.600

Indtæ gter:
A n n o n c e r.........................................................
A m atø rannoncer ............................................
Salg af gamle n u m re .....................................

126.876
5.609
1.687

85.000
4.000
2.000

134.172

91.000

U d g ifte r overstiger indtæ gter med ............

414.475

456.600

T ry k s a g e r og k o n to ra rtik le r:
A d re s s e rin g s m a te ria ie ..................................
G iro k o rt og EDB-udg. ved udskrivning ....
K o n to ra r tik le r..................................................
Kuverter m .v......................................................
T ry k s a g e r.........................................................

309
5.682
3.462
9.368
4.782

A d m in is tra tio n :
F o rre tningsforer, løn ....................................
Sekretæ r, Ion ..................................................
M aterialeforvalter, Ion ..................................
Form and, telefon og porto ..........................
N æ stform and, telefon ...................................
Sekretæ r, telefon og p o r t o ..........................
Kasserer, telefon og p o r to ...........................
Telefon .............................................................
P orto .................................................................
L ic e n s e r............................................................
Gaver ................................................................
D iv e rs e ..............................................................

23.603

15.000

68.078
6.000
3.000
2.000
800
1.653
300
2.395
27.360
225
330
54

65.000
6.000
3.000
2.000
800
2.000
600
2.500
20.000
300
2.000
500

112.195

104.700

A fs k riv n in g e r:
D ebito rer .........................................................
Inventar under kr. 1.200 ................................
Inventar: 30% af kr. 15.232 ..........................

1.577
1.346
4.570
7.493

5.500

R egn skab fo r VTS 6. udgave:
S a lg s in d tæ g t....................................................................
T ilg o d e hos EDR pr. 1. april 1978 ................................

85.143
119.642

T ilg o d e hos EDR pr. 31. marts 1979 ...........................

204.785

B e h o ld n in g pr. 31. marts 1979: 528 stk. (6. udgave 2. oplag).

Ind kom n e fo rs la g (fortsat)
Nyt § 7 stk. 5:
A fdeling en væ lger selv sin form and og bestyrelse, som alle skal
være m edlem m er af EDR.
§ 9 stk. 11 æ ndres til:
Med hensyn t i l . . . valget, forholde s i lighed med det i §8 stk. 14
og 15 anforte.
Nyt § 9 stk. 12:
Den nye hovedbestyrelse tiltræ d e r ved repræ sentantskabsm o
dets afslu tning.
Ho vedbestyrelsen.
F o rslag til ved tæ g tsæ n dring er:
F orm ål:
At gore det m u lig t at blive o p stille t til HB eller RM i en kreds,
hvo r man ikke bor, men h a re t andet tilkn ytn in g sfo rh o ld til.
E ksem pel:
M edlem m erne i Pæ rekøbing lokalafdeling vil gerne vælge de
res form and ind i RM, men det kan de ik k e - f o r form anden bo r I
Æ blekø bing som ligge r i nabokredsen. Ingen i nabokredsen
ken der »P æ rekøbingform anden« da han jo »virker« i Pærekø
bing.
N odve ndlg e vedtæ gtsæ ndringer:
§ 8 stk. 4 tilføjes:
Ø nsker m edlem m erne i en kreds at opstille et medlem fra en
na bokreds til RM, skal de m edbringe skriftlig t tilsagn fra dette
m edlem , da kun medlem m er bosiddende i kredsen har adgang
til kredsm ødet jfr. § 19 stk. 2.
Man kan kun lade sig op stille til RM i een kreds.
§ 8 stk. 9 æ ndres til:
F lytter et RM ud enfo r den kreds, hvori han er valgt (eller den
kreds, hvori han boede da han blev valgt) bortfalder hans
m edlem sskab af repræ sentantskabet og en suppleant fra kred
sen indtræ d er efter reglerne i stk. 8.
§ 9 stk. 4 sidste linie æ ndres til:
. . . blan dt de i kredsen valgte RM.
F o rslag til ved tæ g tsæ n dring er:
§ 9 stk. 6 æ ndres til:
F ly tte re t HB-m edlem udenfor den kreds, hvori han er valgt (el
ler den kreds, hvori han boede da han blev valgt) bortfalder
hans m edlem sskab af HB og en suppleant fra kredsen indtræ 
de r efter reglerne i stk. 5. Er der ikke op stille t suppleant, kan re
præ sentantskabet efter sk riftlig forespørgsel tillade, at ved
kom m ende H B -m edlem fo rb live r i HB sin valgperiode ud, eller
til nyt HB-m edlem er valgt.

RM 3

§ 9 stk. 9 æ ndres til:
Et m edlem kan kun opstilles som H B-kandidat, når m indst 20
andre m edlem m er bosat i den kreds, der ønsker at stille ham
op, anbefaler hans kandidatur. S tillerlisten indsendes sammen
med den i stk. 7 næ vnte tilkendegivelse. Et medlem kan kun
være s tille r fo r een H B-kandidat.
H B -kand idate r kan o p stille s i den kreds, hvori han bor, eller i en
nabokreds.
Man kan kun lade sig o p stille til HB i een kreds.

B em æ rkninger:
Det kan diskuteres, om disse ting ikke har væ ret m ulige i fo r
vejen, da der i vedtæ gterne kun indirekte har stået noget om
hvo r man må s tille op.
Det er vort håb, at ovenstående æ ndringer vil medvirke til at
»udglatte« græ nserne mellem kredsene, og derigennem få af
slu tte t den »evige« debat om kredsgræ nser. - Denne burde
selvfø lgelig være afsluttet efter sidste æ ndring af reglerne om
kre d sin d d e lin g (§ 8 stk. 3a), men der er stadig nogle få der føler
sig i klem m e på grund af de stramme kredsgrænser.
Vi håber ikke, forslaget skal falde på g rund af manglende p ro 
p o rtio n . I praksis kom m er det måske til at dreje sig om et par
stykker på landsplan, og selv om det skulle blive flere, så er en
ra dioam atø r fra Æ blekø bing vel lige så god som een fra Pære
købing.
OZ8VL.
F o rslag til vedtæ gtsæ ndring:

NU FØRES FØLGENDE AM IDO NRING KERNER: Incl. 20'4 % m oms
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

200
184
157
130
106
94
80
68
50
37
30
25
12

-2 og -41 .................................................................................
-2 ...............................................................................................
- 2 ...............................................................................................
-2 o g -41 o g - 0 .......................................................................
-1 o g -2 o g - 0 .........................................................................
-2 o g -12 .................................................................................
-2 o g -3 o g -6 o g -10 o g -12 o g -0 ...................................
-2 o g -6 o g -10 o g -12 o g -41 o g -0 .................................
-2 o g -6 o g -10 o g -12 o g - 0 ...............................................
-1 o g -2 o g -3 o g -6 o g -10 o g -12 o g - 0 .......................
-2 o g -6 o g - 1 2 .....................................................................
-2 o g -6 o g -10 o g -12 o g - 0 .............................................
-6 o g -12 o g - 0 .......................................................................

EDR sender hvert kvartal til lokalafdelingerne en fortegnelse
over de EDR-medlemmer, som er bosiddende i den pågæ l
dende kreds, uden om kostning er fo r lokalafdelingerne.
EDR H vidovre afdeling.

FT
FT
FT
FT
FT
FT

240
114
82
50
37
23

F o rslag til re præ senta ntska bsm ø det 1979:

FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB

43
73
43
73
64
43
43
77

EDR sender hvert kvartal til lokalafdelingerne en fortegnelse
over de EDR-medlemmer, som er bosiddende i den pågæ lden
de kreds.
EDR Kobenhavns afdeling.
F o rslag til re præ senta ntska bsm ø det 1979:
EDR’s handicapudvalg pålæ gges at udarbejde (eller frem skaf
fe) »Vejen til sendetilladelsen« på b lin d s k rift i det antal, som
de r menes at være behov for. Et sæt skal da kunne rekvireres af
hver lokalafdeling.
EDR Københavns afdeling.
F o rslag til re præ senta ntska bsm ø det 1979:
EDR's sekretæ r oplæ ser og redegør fo r ansøgning 1979 samt
svar ang. tip s m id le r til fo rdeling til lokalafdelingerne.
EDR Kobenhavns afdeling.
F o rslag til re præ senta ntska bsm ø det 1979:
EDR udarbejder snarest reklamem ateriale, som af lokalafdelin
gerne kan deles ud i større mængde, da den grønne pjece kun
kan rekvireres i begræ nset om fang.
EDR Kobenhavns afdeling.
F o rslag til re præ senta ntska bsm ø det 1979:
På de fynske afdelingers opstillingsm ø de til RM blev der ved en
be kla gelig fejltagelse ikke afgivet stillere nok til OZ6MI, Per’s
o p s tillin g til HB.
A fdeling sform æ n den e fo r de fynske afdelinger og repræ sen
tantskabsm edlem m er in d stille r på denne baggrund til RM at
go dkend e OZ6MI som fortsat repr. af kreds 5 i HB.
OZ7IV, OZ1ABK, OZ1WL, OZ1W, OZ1LD.
B em æ rkning fra HB: Der fo re lig g e r nu en liste med 20 stillere.

RM 4

-61
-61
-61
-43
-43
-43

46.90
39.75
31.60
27.50
16:30
11.20

9,15
7.15
6.10
5.10
4.85
4.60
2.75

.........................................................................................
og - 7 5 .............................................................................
o g - 7 5 .............................................................................
og -61 og -63 og - 7 5 ...................................................
o g -61 o g -63 o g -72 o g -75 .....................................
og -61 og -63 og 75 .................................................

59.50
13.45
10.10
7.30
6.15
5.05

-101, 1 hul (50 - 200 m c/s) pr. d u s in ................................
-101, 1 hul (50 m c /s and below) d u s in ............................
-801, 1 hul (50 - 200 m c/s) pr. dusin.................................
-801, 1 hul (50 m c /s and below) dusin.............................
-901, 2 hu lle r »grisetryner« (200 m e/ and above) pr. dus.
-2401 (ringe - kan stables) 50-200 m c/s) pr. dusin .........
- 5111, 6 h u lle r (50-200 m c/s) d u s i n ...............................
- 6301 (fo r w ide band am plifiers, dusin .........................

24.45
24.45
33.65
33.65
38.80
38.70
36.70
36.70

10 M L (2,6 mm) specialb. baluntrad pr. rulle ................
14 M L (1.8 mm) specialb. baluntrad pr. m e te r................
18 ML (1.0 mm) pr. r u l l e .....................................................
20 ML (0.8 mm) pr. r u l l e .....................................................
22 ML (0.7 mm) pr. r u l l e .....................................................
24 ML (0.6 mm) pr. r u ll e .....................................................
28 M L (0.5 mm) pr. r u ll e .....................................................
36 ML (0.3 mm) pr. rulle .....................................................
40 M L (0,2 mm) pr. r u ll e .....................................................

33,55
2.70
23.30
23.30
23.30
23.30
23.30
23.30
29,30

AM IDO N AN TENNA BALUN KIT 1 KW
88 mH b e v ik le d e choke s kan kobles til 22mH
FERRITE ROD 1.2 x 18 cm ...........................................................
FERRITE ROD 1.0x18 cm .............................................................
FERRITE ROD 1.2 x 10 cm ...........................................................
RF TOROID EXPERIMENTERS KIT (2 ringe + t r a d ) ................

69.30
14.25
40.30
37.00
25.20
16.30

W IRE
WIRE
WIRE
WIRE
WIRE
WIRE
WIRE
WIRE
WIRE

Kodenum m eret in d ike re r udvendig diam eter og anvendt materiale
M ix-o m rå d e -41 er grø nne (noisefiltre, trafoes, LF) . . . 1-10 kHz
M ix-o m rå d e -2 er røde .................................................... 1 - 3 0 MHz
M ix -o m rå d e -3 er g r å ........................................................ 0.05-0,5 MHz
M ix-o m rå d e -6 er gule ..................................................
2-50 MHz
M ix-o m rå d e -10 er sorte .................................................. 10-100 MHz
M ix-o m rå d e -12 er g rø n /h vid e ....................................
20-250 MHz
M ix-o m rå d e -0 er brune ..............................................
50-300 MHz
Eks.: T200-2 h a re n udvendig diam. på 2 inches og m ix-om råde -2.
Eks.: T 50-6 har en udvendig diam . på V2 inch og m ix-om råde -6.
1 in ch = 2,54 cm.
Og p o w e r to m m e lfin g e rre g e l:
T 200 har ca. 5 cm udvendig diam eter og kan klare 100 watts i en nor
mal tu n e t LC -kreds og 1000 watts i en broad-band antenna balun.
Brug d e tte som reference. Har en ring f. eks. den halve diameter, skal
den ny »power max« divideres med 4.
Eksem pel:
LC -kreds
broad-band
cm udv. dia.
T 200
100 W
1000 W
ca. 5
T 100
25 W
250 W
ca. 2,5
T 50
ca. 6 W
ca. 60 W
ca. 1,25

SPACE ELECTRONIC

v/ s v e n d aa.
F ru g th a ve n 37. 2500 Valby, tlf. (01) 46 95 14.

je n s e n

-

oz4sj

G en eraldire kto ratet for
Post- og tele gra fvæ sen et

Måned: Oktober 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
12,3
12,1
12,1
12,8
13,2
15,5
18,8
20,1
13,9
20,4
17,8
18,1
16,4
16,0
16,0
15,6
16,0
16,0
15,4

3
15,5
15,8
16,3
17,1
17,2
17,6
17,6
17,3
12,6
19,0
17,5
18,3
16,3
14,8
14,7
13,6
14,0
14.1
14,6

5
23,8
25,6
27,7
30,0
30,4
31,1
28,1
23,3
14,9
18,1
14,9
15,0
12,4
11,2
11,2
11,2
12,1
12,4
15,3

7
33,4
32,7
38,3
32,7
41,4
34,8
34,0
35,1
27,4
25,4
27,1
25,9
18,0
14,5
13,1
15,0
13,6
15,7
20,3

9
34,7
29,7
40,5
31,4
41,8
35,8
32,0
34,4
33,0
34,4
39,9
30,0
13,9
13,7
15,5
23,6
12,3
22,1
24,8

K e n d e r du et ra diogram ?
A f R ick M eilstrup, OZ5RM, Bavnestien 6, 2850 Nærum.
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13
18,9
27,9
38,2
26,2
40,3
35,3
31,7
35,9
31,1
37,5
38,5
37,2
39,9
37,6
36,3
34,5
12,2
27,8
17,5

15
16,1
23,6
32,6
24,2
35,0
36,2
28,8
36,5
31,2
36,8
38,7
38,0
38,4
36,4
36,2
33,3
21,7
24,2
14,6

17
15,4
20,4
24,2
20,9
25,5
27,9
28,0
35,5
28,3
37,1
37,0
37,9
37,2
34,5
34,2
30,2
28,1
27,3
22,8

19
13,6
18,2
18,3
18,5
18,7
20,7
25,6
29,2
20,6
30,7
29,8
31,2
30,6
28,3
28,0
24,3
23,1
22,5
19,2

21
16,3
16,3
15,8
16,3
16,4
18,0
22,1
25,0
16,0
25,0
22,5
23,6
22,3
20,9
20,8
18,7
18,5
28,3
17,2

23
14,0
13,8
13,8
14,5
14,8
17,4
21,3
23,2
14,9
22,2
19,0
19,5
17,6
17,0
17,0
16,4
16,8
16,8
16,5

CW hjørnet

Redaktion: OZ2NU. Bygaden 3.
9000 Aalborg.

Som mange af je r nok har bemærket i sidste num m er af OZ
(aug. 79), har P&T fo relobig givet gront lys fo r forsogsvis ud
veksling af radiogram m er fo r danske amatører.
T ra fik i denne form (QTC) har fundet sted i mange år i USA,
og på in itia tiv af Scandinavian CW A ctivity Group (SCAG) har
am atørerne i Sverige fo r ca, 11/2 år siden fået det svenske
Televerkets tillade lse til Q TC -trafik - og nu altså i Danmark
også.
Et radiogram er en am atør-til-am atø r meddelelse i fast form
som (evt. viaen m ellem station) kan anvendes på vore bånd, CW
såvel som fone, så man sikrer sig, at indholdet overføres præ 
c ist fra afsender til m odtager. Altså ikke noget med »Jeg skal
fo r resten hilse fra OZ2TD, tro r jeg det var, og sige, at han er
QRV i sin ferie fra Tyskland engang i løbet af efterm iddagen på
v istn o k 7 MHz«. R adiogram m et ligger i faste rammer efter
det her viste eksempel.
Det består af 4 dele: indledning, adresse, text og underskrift.
En næ rm ere gennem gang af opbygningen vil foreligge til
næ ste num m er af OZ til oplysning fo r dem, der ikke allerede
gennem SCAG er fo rtro lig hermed.
Det er v ig tig t at understrege, at indholdet skal være i over
ensstem m else med Bekendtgørelse om A m atørradiostationers
§ 8, altså skal dreje sig om tekniske m eddelelser og personlige
bem æ rkning er af ringe betydning. Ligeledes må radiogram tra
fik kun foregå med lande, hvis teleadm inistrationer har go d
kendt denne trafik.
T ræ n in g i Q T C -trafik forekom m er i Danmark og Sverige på
visse CW -net, der drives af SCAG. SCAG anser dette fo r en
glim re n d e made fo r amatøren at dygtiggøre sig på ved siden af
den a lm in delige form fo r QSO, som SCAG også kører med på
sine net. I Sverige er man i gang med at igangsæ tte nogle SSBog FM -net, men noget lignende er ikke organiseret her i landet

11
25,7
29,0
40,3
28,3
40,9
36,7
31,7
35,4
32,1
38,2
41,0
39,0
29,6
21,4
26,1
30,7
10,5
27,8
20,6

SCANDINAVIAN

CW ACTIVITY GROUP

R A D IO G R A M

i

AMATÖRRADIOM ED DEL AN DE

Nr

12
""

"'¡W
K

Ht

Avs. (onropssignal)

OZ 1 T D

OZ5rø“|/4
ViA 'JijKrtøj

Ordarla 1

%

lo m s ^ s
R e p e a te d .

'øaJTOFTE

1655 ¿AU;

A nropssignal

Tfn

Namn
Adress

= QF^ SOM OZ 1T D /P L/^ 7030 KH% 11 A U 6 0 S T
-133 0 U T X
1 4 o 5 5 kH z 1Z A U 6 U S T o645~ U T =
TOW E
SCAG är en o r g a n isation sammansatt av
sändaramatörer ned det gemensamma in—
tresset for telegrafikommunikation.

Söof ,¡11

drn

M ot,, fra n

endnu. Et skrapt CW tra fik-ne t kører ¡øvrigt ogsa mandag aften
i Tyskland på 80 meter.
SCAG har ikke »patent« på radiogram trafik. Det egner sig
lige så g o d t fo r FM eller SSB . . . og kunne give en væ rdifuld
træ n in g fo r am atørerne, evt. som forberedelse til en am atør
nø dtjeneste jvfr. bem æ rkninger herom fo r nogle måneder si
den her i bladet fra anden hånd.
Men sæt nu ikke en strøm af radiogram m er i gang i morgen
over jeres yndlingsrepeater, eller hvor I nu mest holder til; ra
d io g ra m tra fik kræ ver rutine, d isciplin, viden og organisering.
Mere, som sagt, om radiogram m er i næste OZ.
OZ5RM.
PS: U dfø rlige op lysn inge r findes i den amerikanske Traffic Ma
nual, udgivet af ARRL.
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VHP -UHF

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

A k tiv ite ts te s te n .
A ugusttesten gav folgende placeringer:
SSB a fd eling:
1. OZ5DD
181 QSO
2. OZ1CTC
128 QSO
3. OZ1ELF
129 QSO
4. OZ3ZW
90 QSO
5. OZ8RY/a
72 QSO
6. OZ7UO
66 QSO
7. OZ4MM
54 "QSO
8. OZ1BGL
65 QSO
9. OZ8T
50 QSO
10. OZ1BCY
47 QSO
11. OZ1EBI
32 QSO
12. OZ7O MR
44 QSO
13. OZ1BUR
30 QSO
14. OZ1CJF
40 QSO
15. OZ8QD
34 QSO
16. OZ3NH
33 QSO
17. OZ1DEA/a
36 QSO
18. OZ1EXZ
28 QSO
19. OZ1CUI
24 QSO
20. OZ1UNU/a
22 QSO
21. OZ6HY
11 QSO
22. OZ1CRY
15 QSO
23. OZ1DLA
12 QSO
24. OZ1FYG
11 QSO
25. OZ5DI
11 QSO
26. OZ1AGO
8 QSO

1354
840
787
415
415
302
264
260
243
204
197
166
162
147
147
147
124
124
92
65
62
53
35
31
30
26

FM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

afd e lin g :
OZ6HR
OZ1DDD
OZ1BCC
OZ8XS
OZ1CUI
OZ1CWQ
OZ3TG

UHF-SHF a fd eling:
1. OZ7LX
OZ7IS
3. OZ3LQ/a
4. OZ1ABE
5. OZ4XO
6. OZ9SW
7. OZ3ZW

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

88
69
66
51
35
27
17

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

244
181
161
137
103
46
28

points
points
points
points
points
points
points

34-5
34-5
23-8
19-5
24-0
13-3
16-0

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

249
249
223
146
116
108
65

points
points
points
points
points
points
points

OZ - DM PA 10 GHz?
I sidste num m er af D ubus-inform ation står det at læse, at en
tysk am atør i april måned harvæ ret i Gedser og foretaget nogle
10 G H z-forsog. Det skulle således også være lykkedes at opnå
fo rb in d e ls e med DM. Altså, hævdes det, en fø rstegangsforbindelse mellem O Z -D M på 10 GHz. Desværre har den pågæ l
dende tyske am atør »glemt« at få tilladelse til at køre 10 GHz i
Danm ark, idet de r jo som bekendt skal speciel tilladelse til alle
bånd over 438 MHz. Licensbestem m elserne om fatter også
gæ stelicenser, så de rfo r kan o m talte »førstegangsforbindelse«
ikke anerkendes.

444

Her e t b illed e fra VHF-mødet i Orebro, h vo r LA2PT(med ryggen
til) d isku te re r S M 0 DFP's 1,2 m pa rabo l kontra de 2% 75 e/., han
s tå r m ed i hånden. LA8AK (til højre) kigge r interesseret på.

FC -O Z på 2 m e ter - e n delig!
I O Z's jubilæ um sn um m er stod der bl.a., at OZ1O F i 1975 skulle
have kørt FC (Korcika). Der var mange spørgsm ålstegn, og
o p lysn inge n var da også ukorrekt. Men nu har Orla gjo rt m is
forståelsen god igen ved, den 19. ju li om kring kl. 22 GMT, at
køre F6CTT/FC på meteorscatter. Tillykke.
Q T H -lo ca to rko rt - and how to get them !
Der spørges tit efter Q T H -locatorkort, og hvordan man kan få
fat i dem. Der find es nu forskellige udgaver af Region 1-kortet,
der d æ k k e re t om råde fra Nordkap i nord til N ordafrika i syd og
fra P ortu gal i vest til et stykke øst fo r Ural-bjergene.
De fire udgaver vi fo r tiden kender til, er DUBUS-kortet på
5 0 x 5 0 cm, der kan erhverves fo r kr. 10,- hos OZ7IS. RSGBk o rte t kan fås hos OZ1D (Ahrent Flensborg) form edelst kr.
15,75 og m åler 55x61 cm. Endelig kan man hos SSA (Sveriges
Såndaream atorer) få to forskellige, nem lig et på 28x30 cm til
4,10 svenske kr., og et på 85 x110 cm til 35 svenske kr. De to
sidstnæ vnte ko rt fås ved henvendelse til: SSA, Forsåljningsdetaljen, Ostm arksgatan 43, S-123 42 Farsta (giro 5 22 77 -1).
For alle kortene gæ lder priserne forudbetaling, pr. giro.
S kulle der findes flere typer herudover, så send os et par ord
derom .
OZ SEPTEMBER 1979

R e fe re n c e -d a ta vedr. O scar 7 og 8.
O rb it
Dato
UTC
22116
16. sept.
0103
22128 QRP
17. sept.
0002
22141
18. sept.
0057
22154 X
19. sept.
Ma ej anvendes
22166
20. sept.
0050
22179
21. sept.
0144
22191
22. sept.
0044
22204
23. sept.
0138
22216 QRP
24. sept.
0037
22229
25. sept.
0132
22241 X
26. sept.
Må ej anvendes
22254
27. sept.
0125
22266
28. sept.
0025
22279
29. sept.
0119
22304 QRP
1. okt.
0113
22316
2. okt.
0012
22329 X
3. okt.
Må ej anvendes
22341
4. okt.
0005
22354
5. okt.
0100
22367
6. okt.
0154
22379
7. okt.
0053
22392 QRP
8. okt.
0148
22404
9. okt.
0047
22417X
10. okt.
Ma ej anvendes
22429
11. okt.
0041
22442
12. okt.
0135
22454
13. okt.
0034
22467
14. okt.
0129
22479 QRP
15. okt.
0028
7802 J
7816 A QRP
7830 A
7844 X
7858 A
7872 A
7886 J
7900 J
7914 A QRP
7928 A
7942 X
7956 A
7970 A
7984 J
8011 A QRP
8025 A
8039 X
8053 A
8067 A
8081 J
8095 J
8109 A QRP
8123 A
8137 X
8151 A
8165 A
8179 J
8193 J
8207 A QRP

16. sept.
17. sept.
18. sept.
19. sept.
20. sept.
21. sept.
22. sept.
23. sept.
24. sept.
25. sept.
26. sept.
27. sept.
28. sept.
29. sept.
1. okt.
2. okt.
3. okt.
4. okt.
5. okt.
6. okt.
7. okt.
8. okt.
9. okt.
10. okt.
11. okt.
12. okt.
13. okt.
14. okt.
15. okt.

SSA 's n o rd iske VHF-test.
S in g le -o p e ra to r:
Call
Locator
1. SM6JWH
GQ26G
2. SM4GGC
GT80C
3. SM5BEI
JU72C
4. OZ3ZW
F018e
FP08]
5. OZ6XR
OZ SEPTEMBER 1979

0030
0035
0040
Må ej anvendes
0050
0056
0101
0106
0111
0116
Må ej anvendes
0127
0132
0137
0004
0009
Må ej anvendes
0019
0025
0030
0035
0040
0045
Mä ej anvendes
0055
0101
0106
0111
0116

A ntal OSO
59
56
59
84
43

Long W.
81.2
66.0
79.6
78.1
91.7
76.5
90.1
75.0
88.5
87.0
71.8
85.4
83.9
68.7
67.2
80.8
94.3
79.2
92.8
77.6
76.1
89.7
74.5
88.1
73.0
53.8
55.1
56.4
59.0
60.3
61.6
62.9
64.2
65.5
68.1
69.4
70.7
47.5
48.8
51.5
52.8
54.1
55.4
56.7
58.0
60.6
61.9
63.2
64.5
65.8

Points
17251
16065
13714
13597
11052

6.
7.
8.
9.
10.

SM7EML
LA9DI
OH3MF
OZ1FBV/A
OZ5WK

HQ54d
FT62g
MU23j
F040b
EP78g

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

SM7HPV
SM5EJN
SM5FND
OH3NE
OH2GY
SM 0 IHR/O
OZ1DGN
OH8RS
OZ1CFO/P
OH2BKY
OH6UH
OH3BK
OZ5DI
SM3ICT
OH5RZ

Locator
HQ
IT
HT
LV
MU
JT
EP
MZ
EQ
MU
LX
LV
GP
JX
NU

36
21
33
25
29

7166
3935
3742
3689
3481

P oints
2881
2471
1995
1443
1405
1393
991
953
856
590
520
496
410
382
30

M u lti-o p e ra to r:
C all
Locator
A ntal QSO
Points
1. SK7MW
GP38C
315
108916
2. OZ7TST
GP71F
313
88603
3. OZ8RY/A
GP61 j
84
17332
4. OZ7O MR
GP13d
63
11565
5. SM7JMV
HQ74g
41
9066
6. SM7ACN
GP31e
37
6678
7. OZ5W T/A
EP19j
50
6605
8. OZ4HAM /A
HP75h
33
6500
7
9. OZ2AGR
38
2596
10. OZ1O HR
FP09j
25
2220
C hecklog: LA9T, LA3JA, OZ8QD, SK7JC, OZ3NH, SM1BSA,
0 H 5 0 D , DK5LA.
Logs uden s in g le /m u lti-in fo : SMOJEM, OH6MK, 0H 50D ,
SM 7BH M /7P, OZ5DD, LA3FV, SM3COL, OZ6HY.

S S A 's n o rdiske UHF-test.
S in g le -o p e ra to r:
C all
Locator
1. OZ9FW
GP31b
2. SM5BEI
JU72C
3. OH1SM
KV49b
4. OH5LK
NU37G
5. OZ5WK
EP78g
6. SMOJEM
IT60d

A ntal OSO
22
14
2
4
3
1

M u lti-o p e ra to r:
1. OZ4HAM /A
HP75h
4
C hecklog: OX7LX.
Logs uden sin g le /m u lti-in fo : OH2DG, OH2GY.

P oints
4207
3744
511
333
111
91
595

T e stin d b yd e lse .
UBA indb yder herm ed til årets Region 1 UHF-SHF contest.
T irsp u n kt: Fra lørdag den 6. okt. kl. 16,00 GMT til søndag den
7. okt. kl. 16,00 GMT.
Frekvensom råder: 432 MHz, 1296 MHz, 2304 MHz o.s.v.
Points: 1 p o in t pr. km.
S eparat log fo r hvert band. Hver log skal begynde med QSOn u m m e r0 0 1 .-S e k tio n 1: S ingle-operatorstationer. Sektion 2:
A lle andre.
Reglerne er ellers de samme som fo r VHF-testen (se august
OZ). Logs sendes til undertegnede inden den 1. november
1979. - En ekstra resultatliste om fattende de deltagende OZstatio ner, vil blive bragt her i spalten.
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T e stre slta t.
M arconi M em orial Contest CW. November 1978.
Faste statio ner:
1. DKØVL
310
124.567
2 . DJ2MG
311
116.105
3. DL1BU
300
94.717
77. OZ9FW
46
15.167
93. OZ8RY
45
12.183
123. OZ6XR
27
7.572
132. OZ3WU
21
6.167
154. OZ1ERC
21
3.483
Ialt 186 deltagere.

P orta ble statio ner:
O K 1K TL/p
H B 9A M O /p
D K Ø BN /p
Ialt 81 deltagere (ingen fra

354
250
298
OZ).

UKW-BERICHTE
J

I I

v h f
COMMUNICATIONS

KVG-krystaIfi Itre - 9 MHz
XF-9A fo r SSB-TX m. sidebåndskrystaller 328,00
XF-9B fo r SSB-RX m. sidebåndskrystaller 438,00
samt andre typer fo r CW, AM og FM.

Ny p ris lis te over sam tlige byggesæt, løsdele og tids
s k rifte r tilsendes mod fremsendelse af svarkuvert i
A5-form at, frankeret med kr. 2,00.
B e s tillin g kun ved forudbetaling på nedenst. giro.
O venstående priser er incl. porto, forsendelse sker
fra Vesttyskland. Ingen told, men evt. opkræves
moms. Leveringstid norm alt 2-3 uger. Kursforbe
hold 2,89.

130.306
103.306
102.058

vy 73 de OZ7LX, Egon

OZ9SW.

HALSKOV ELECTRONIC
Sigersted gam le Skole
4100 R ingsted

GIRO 7 29 68 00
Telefon (03) 61 61 62 (kl. 18—22)

Eneforhandling i D anm ark af V erlag U K W -Berichte's produkter
HF M INI-ANTENNER og
HQ-1 10 -1 5 - 20 m 1.195,00
G nrl.
Eim ac rør 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
Electr. 6BE6
Electr. 6JS6
Electr. 6LQ6

MORSEKURSUS

88,00
20,85
36,85
45,00

på
s p o le b å n d og på k a s s e tte r
tim e r på 1 stk. lp 96,20
tim e r på 4 stk. A g fa C90
138,- kr. in cl. 20,25% m om s

6
6

P rise r incl. mom s, excl. porto.

CONTRONIC

Sv. Aa. Jensen,

oz4sj

F rugthaven 37, 2500 Valby,
tlf. (01)46 95 14

Tlf. (0 1 )6 0 39 16 (kl. 17-21)
S kipping evej 16, 2700 B rønshøj/K bh.

D A T Q N G E L E C T R O N IC S LIMITED

i

‘ *2
mmm

w k i'™

ife

*

M Z m s m TUTDR-OATOMQ WK3Q6L 070

D-70
MORSETRÆNER

kr. 675,00

DATONG D70 m o rsetræ ne r er den h u rtig s te genvej til m orseprøven.
D70 er lille og handy, den har indbygget lydgiver, indbyggede batterier og er altid klar til brug. Tag den med i tasken eller
m appen og træ n, når der er 5 m inu tter til overs!
D70 har variabel hastighed fra 30-180 te g n /m in u t og variabel afstand mellem tegnene fra det korrekte op til 3 sekunder
m ellem hvert tegn.
D70 sender enten bogstaver, tal e ller en blanding af begge, i tilfæ ld ig orden, og den gentager aldrig sig selv - der er derfor
ikke m ulig hed fo r at gæ tte de følgende tegn.
D70 har ligeledes indgang fo r nøgle, og der er udtag fo r øreprop, der medfølger.
K ort sagt: D70 er den ideelle m orsetræ ner, den kan tages med overalt, og den er altid klar til brug. Når prøven er bestået, er
070 ideel til træ ning i store hastigheder, eller vi tager den gerne i bytte på stationen.

NORAD
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Lon stru p
9800 H jørring

0 8 -9 6 01 88
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R e daktion: OZ1AKD, Karsten Jensen,
Højm arksvæ nget 56, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 81 30 96,

S AR TG -N ew s no. 32 er udkom m et.
Det skal nævnes, at indh olde t fortrinsvis om handler elektro
n isk R TTY/video-displays. Der er endvidere om tale af nogle
fæ rdigb ygge de anlæ g.
R esultaterne af de første 5 runder i SARTG's aktivitetstest
vises herunder. Deltagelsen har været ret lav, hvilket måske
skyldes de dårlige fo rh o ld på 80 m.
A k tiv ite ts te s te n 1979.
C all
4. febr. 4. marts 28. marts 25. april
11
LA7AJ
13
12
3
OZ2ZZ
8
10
8
OZ4DZ
8
2
9
OZ7XE
10
OZ9JR
7
6
7
OZ9EDR
_
6
7
OZ3UL
SM6AEN
14
12
13
15

30. maj

SM5BAK
SMØIIB
SM4GOH
SM6ASD
SK7HW
SM 7BNL
SM7MO
SL3ZR
SM6FYU
SM4CNN
DJ5IL
LZ1KDP
OK3RMW
SW L:
D-17229
DL-O 051694785
LA-M 7016

G eneralagent for

YAESU MUSEN

-

-

13
9
15
12
4
12

10
-

-

13
7
11
10
9

_

_

-

6
6
6
16
3
-

_

_

_

_

_

_

_

-

2

4

_

-

10

_

6

_

-

_

9
6

_

_

-

-

_

7

-

-

_

-

-

-

_

_

-

-

5
9

-

-

13

-

-

-

-

14

17
16

17

3

_
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SS7V&7V

Redaktion: OZ6GH, G orm Helt-Hansen,
Y d erh olm vej 66, 4623 LI. Skensved.

Når jeg læser OZ igennem , spekulerer jeg tit på, om de danske
SSTV-am atører ikke laver noget spæ ndende. Da jeg selv mest
leget med ATV på videobasis, kan det ind imellem være van
s ke lig t at følge med i, hvad der sker blandt SSTV-entusiasterne. Men jeg har fået oplysninger om, hvad der sker i udlandet.
G 30Q D har væ ret m eget flittig , da han har kopieret Robot 400
på Vero board. En japansk SSTV gruppe har lavet prin t til en
tid lig version af R obot 400. M edium-Scan TV er under ud vik
lin g i USA. Dette system kom binerer FSTV og SSTV. Det er som
SSTV på 128x128 linier, men d o bbelt interlaced. Båndbredden
er 35 kHz og 7,5 d e lb ille d e r pr. sek. En 4 bit sync-kode bliver
b ru g t til at betegne de enkelte delbilleder. Farve kan overfores

ved at indko de de forskellige delb ille der med rød, grøn og blå.
Flere forsøg har væ ret foretaget med overførsel af SSTV og lyd
sam tidig. Farve-SSTV virke rtiltræ kke n d e på flere. E taf de mest
lovende forsøg går ud på at overføre farverne med et m o d ifi
ceret NTSC-system. En 737,5 Hz underbæ rebølge bliver m odu
leret i kvadratur med farvedifferens signalet, mens lum inans
(det egentlige videosignal) m odulerer den sæ dvanlige 15003200 Hz bæ rebølge. Rå m odtagersiden om dannes signalet, så
det kan vises på et farve-TV.
Det er bemæ rkelsesvæ rdigt, at Robot 400 gå r igen i mange af
forsøgene. - N ogle meget flittig e SSTV'er i USA er W9NTP,
W3EFG, WB8DQT, W6MXV og WØLMD.
OZ6GH.

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

En s o ls k in h is to rie
er vel sagen efter den ret triste som m er vi har haft. Historien
kom m er fra OZ1EHL, Holger, som har væ ret mig behjæ lpelig
med Q S L-ko rt til OZ-CCA (et diplom som alle danske radio
am atører bør stræ be efter).
Selvom man er handicappet på den ene eller den anden
måde, så er am atørradio nok den hobby der åbner vinduet for
mange. OZ1EHL, Holger, er 100 procent døv og har været det
fra fødslen. A lligevel er H olger blandt de mest ivrige CWam atører i OZ-land.
Hvordan kan det gå til, vil du så spørge.
Ved hjæ lp af en snedig konstruktion, med en højttaler
fo rb u n d e t til en m asonitplade og en indskudt forstæ rker, kan
H olge r m odtage CW. Via m asonitpladen om form es lydim p ul
serne til v ib ra tio n e r og med sine følsom m e hæ nder er OZ1EHL
således i stand til at have C W -kontakt med alverdens lande. El
buggen betjenes med højre hånd og med venstre hånd på
m asonitpladen har Holger, der har haft licens siden 1977,
form åe t at skabe kontakt til sam tlige kontinenter, det har
ud m ø ntet sig i mange Q S L-kort o g e n pæn diplom sam ling. Det
skal lige bemæ rkes at H olger bestod telegrafiprøven med NUL
(0) fejl.
Hvis ikke denne historie har givet dig mod på am atør-radio,
så ved jeg ikke hvad jeg skal stille op med dig.
Holgers brev har givet mig energi nok til hele vinteren.

fø lge deraf af m ilitæ r afstam ning, den dæ kker HF-området og
der køres med en Long W ire 6-7meter op.
Børnene i radiogruppen kender hver eneste radioam atør der
bevæ ger sig på 80-m eter-båndet. Der arbejdes i øjeblikket på
et Q S L-kort, en gruppeopgave, kortet indeholder de nødven
dige op lysn inge r, men hvad angår »pynt« er det op til den
enkeltes fantasi - hvert enkelt Q S L-kort får sit særpræg, det er
m ålsæ tningen.
P osten og lid t s p re d t fæ gtning
Først af alt er der et velkom m en til OZ-DR 2086. Peder Peder
sen, Terrasserne 33, 2. tv. 2700 Brønshøj. Peder fulg te den
korrekte frem gansm åde, når det drejer sig om medlemsskab af
EDR og få et OZ-DR-num m er. Vi har allerede haft en lille snak
om sagerne på min QTH.
Hvad er så den korrekte fremgansmåde:
1) S kriv til EDR's forretn ingsfø rer, Grethe S igersted, Borgm es
tervej 58, 8700 Horsens. Her bør du anm ode om medlemsskab
og vil du være lytteram atør, så skal du bede om et DR-nummer.
Når du har m odtaget dit nummer, så skriv til undertegnede,
så du kan kom m e med på QTH-listen.
Jeg er v illig til at hjæ lpe dig i begynder-fasen, eller til atvæ re
dig behjæ lpelig med at find e en lytteram atør e ller senderamato r i næ rheden af hvor du bor, således du har en erfaren radio
am atør der kan hjæ lpe dig i starten.
OZ-DR 1861, Arne B irk er flyttet, og du skal æ ndre hans adresse
på Q TH -listen til, Norregade 136, 2. tv., 4100 Ringsted.
OZ1DFS, Bent, er den lykkelige ejer af et QSL-SW L-kort fra
M o ngolie t, men savner stadig et fra JT-land hvad angår 2-vejs
kom m unika tion.
Der er rift om S W L-diplom erne fo r lic. radioam atører og det
er glæ d e lig t at kunne ønske følgende tillykke med dette
dip lo m . OX3PK, Per (Europa). OZ6QX, Arne (Asien) og OZ1BII,
H enning har kort S W L-kort hjem til diplo m et fra både grønland
(via OX-nyt) har fået kendskab til diplom et.
D iplom et findes også fo r lytteram atører, OZ1WL, Tage, d i
plom m anager tager begge d iplo m er op i OZ (se dette nummer).
Min personlige m ening om S W L-diplom erne er, at man ska
ber en kon takt mellem lytteram atørerne og de lic. radioam atø
rer der er til gensidig glæ de og jeg mener at kunne mærke at vi
er pa rette vej.
Det er dog m it onske at D R-am atørerne også prøver at sende
Q S L -ko rt til O Z-stationerne, det åbner mange m uligheder for
ko m m unika tion, og - det erm in tanke - m ulighed fo r et ekstra
dip lo m som min hjerne i øjeblikket tum ler med. nem lig et OZSWL diplom .

OZ-DR 2049
F ritidshjem m et Kastaniehuset har leveret billedet til septem 
ber udgaven af SW L-spalten. Operatørerne på lytterstationen
er (se billedet) fra venstre, Jacob, Jesper, Anders, Ole, Carsten
(OZ-DR 2042) og Flem m ing OZ2FL - manden i baggrunden er
spaltens skriverka'l.
På fritid s h je m m e t har ra diogruppen møde hver fredag, hvor
de kom m ende ra dio-a ktiviteter planlæ gges og OZ2FL, Flem
m ing bid ra g e r med im pulser fra »bølgetoppen«.
Yngste mand på ra dioholdet er Anders, kun 6 år, men hvad
radio angår, kan man hverken begynde fo r sent eller fo r tid lig t.
OZ-DR 2042, Carsten, er ansvarshavende, når OZ2FL har andre
a ktivite te r - men det skal nævnes at Flemming gør et meget
sto rt stykke arbejde ved at indøve QSO-teknik, bogstavering
og anden radiom æ ssig træ ning v.h.a. Fritidshjem m et WT, som
er ganske udm æ rket til at lære børnene hvorledes man taler
pæ nt via radiobølgerne.
M odtageren i baggrunden har vi haft lidt vanskeligt ved at
stedfæ ste, men vi mener den har siddet i en jeep og er som
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S k a n d in a v is k A k tiv ite ts C ontest (SAC) 1979
fo re g å r pa CW, når dette num m er af OZ dum per ind gennem
brevspræ kken m edio september. Du bør de rfor om hyggeligt
læse hvad OZ1 LO, Leif, skriver om SAC i OZ-august side 388.
C W -afdelingen af SAC køres i dagene den 15. og 16. september
og P hone-afdelingen køres den 22. og 23. september 1979,
I fo rb in d e lse med SAC udsæ tter SW L-redaktionen et ekstra
dip lo m , til den station der har aflyttet flest prefix i forbindelse
med SAC. B etingelsen er dog, at du sam tidig deitager i SASW L-CONTEST og indsender din log i overensstemmelse med
gæ ldende regler (læs O Z-februar 1979).
Jeg håber deltagerantallet fo r 2. periode af SA-SWL-C bliver
stø rre end i 1. periode.
V or Jo ke r i forbinde lse med SA-SWL-CONTEST er OJØ
(M arket Reef) og fo rd e n opm æ rksom m e lytter kom m er det ikke
som en overraskelse at OJØMA var i luften den 27. juli/S S B på
20-m eter og samme dag på CW på 15-meter, og har du hørt
statio nen kan jeg fortæ lle at QSL skal sendes via OHØNA.
OZ SEPTEMBER 1979

M e te o r S ca tte r (MS) og M oonbounce (EME)
hvad er nu det fo r noget. M eteor Scatter opstar nar en (eller
flere) m eteorer ram m er den øverste del at atmosfæ ren. På dette
tid s p u n k t produceres en ionisering, dog kun m idlertidig, men
nok til at man på VHF-frekvenserne ksn opnå kontskt med
lande flere hundrede kilom eter borte - og det er ikke alm inde
lig t pa disse frekvenser, hvor signalerne ikke reflekteres men
går den direkte vej. For kontakter af den slags (MS) er det
v ig tig t at frekvens og tid sp u n kt er aftalt med stor nøjagtighed,
da tiden er begræ nset og QSO'en er m inim eret til rapport
udveksling.
M oonbo unce (EME), d.v.s. EARTH-MONN-EARTH kom m u
n ika tio n forega r på VHF og AUHF frekvenserne. Det er en
inte resan t kom m unikationsform , som s tille r store krav til an
tenne og m odtager. K om m unikationsform en anvender månen
som en s to r passiv reflektor, signalet sendes direkte mod
manen, der sender det tilbage, enten til en anden radioamatør,
et andet sted i verden, eller til den radioam atør der har afsendt
signalet. Det kræ ver en hel del at op stille en MOONBOUNCEstation.

O X -nyt
som vi jo e fterhånden alle sammen kender (hvis ikke så skriv til
O X-nyt, postboks 121, 3920 Julianehab) sender inform ationer
ang. G rø nlan dsdiplo m er (hjemmestyret) og fortæ ller at fristen
med ansøgning er udsat (igen) til den 1 november 1979.
A rsagen er ferie hos radioam atørerne pa Grønland og på QSLbureauet.
Det er vanskeligt at planlæ gge CONTEST hvis primære
form ål er at udveksle Q S L-kort, men alligevelsynes jeg at man
fra O X-land skal fortsæ tte med denne C O N TE S T-det eren god
ide og med et Q S L-kort i handen, fornem m er man ligesom en
d ire kte kontakt med radiamatøren.
Lad os habe at man i OY-land fin d e r pa noget lignende.

M o b il og bæ rbar station
G æ ldende sendetilladelse giver adgang til på dansk territoriu m
at gore brug af m obil og bæ rbar station. Endvidere giver
gæ ldende sendetilladelse adgang til at gøre brug af station fra
lystbåd (m obil station), der befinder sig i dansk te rrito ria lfa r
vand eller i in te rnatio nalt farvand. Under brug af station fra
køretøj e lle r lystbåd (m obilstation) skalder til kaldesignalet
føjes /M f.eks. OZ6XX/M og under brug af bæ rbare stationer
føjes /P, f.eks. OZ6XX/P. M obile og bærbare stationer er i
ø vrigt underkastet de fo r am atør-radiostationer i alm in delig
hed gæ ldende bestemm elser. Det bemærkes, at am atørradio
statio ner i lystbåd (m obil station) ikke ma benyttes til udveks
lin g af korrespondance af en sådan art, som hører hjemme i
den norm ale m aritim e radiotjeneste. Se iøvrigt Bestemmelser
om am atør-rad ¡ostationer fra P & T . Du kan få disse bestemm el
ser tilse n d t, hvis du skriver til:
G en era ld irekto rate t fo r Post- og Telegrafvæsenet,
Telestyrelsen,
Farvergade 17, 1007 København K.
Det skal lige bemærkes, at når du skriver til Post- og Telegraf
væ senet behøver du ikke sætte frim æ rke på, blot du skriver
POSTSAG der hvor du norm alt sæ tter frim æ rket. Jeg synes du
skal skrive efter disse bestemmelser. Når du underskriver din
a n søgning om radioam atør-licens, skriver du sam tidig under
på at du er bekendt med bestemm elser om am atør-radio
stationer.
HUSK DET.
EDR’s a fd e lin g e r og tekn isk kursus
V interen næ rm er sig, rettere sagt. tidsp unkte t fo r aftenunder
visn in g o.l. står fo r døren. Mange af EDR’s lokalafdelinger
a fh o ld e r tekniske kurser med henblik pa D-licens.
Jeg synes det ville være en god ide at bruge vinteren til at
gøre sig bekendt med de tekniske krav der sti Iles til D-licensen.
GOD FORNØJELSE.

AR-240

400 KANALER!

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

kr. 2.295,-

Com m ander
København
Tlf. (01) 34 34 22

Børge Jacobsen
Esbjerg
Tlf. (05) 14 16 79

HT Electronic
Gråsten
Tlf. (04) 65 09 08

M idtjysk Radio
Viborg
Tlf. (06) 62 74 81

OP E le ctro nic
Nykøbing Fl.
Tlf. (03) 83 91 70

Radiosm eden
Gylling
Tlf. (06) 55 16 16

Dogplace
Gorløse
Tlf. (03) 27 83 18

Norad
Hjorring
Tlf. (08) 96 01 88
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S tore n o rd jy d s k e ræ vejagt 1979.
Nat +
Points
P lac./ho ld
dag Ræve til DM
1. Hans Damm, Kresten, Kirsten
196
10
100
2. Axel L. B org, Ove, Leif
189
10
96
3. Helm uth Chr., Egon, John
188
10
93
4. Steen Kristensen, Erik Nielsen
182
10
91
181
9
90
5. K urt Poulsen, Fibbe, Steen
6. Peter Pedersen, Ove, H. Fynsk
179
10
89
179
7. Jørn Thom sen, Finn Crauslund
10
88
8. John Jacobsen, Jan, Kent
174
87
9
172
9. Jørgen Nielsen, Kaj Christensen
5
86
10. Steen Pedersen, Per Jensen
2
85
85
H erm ed resultatet af »Store Nordsydske«. Tak til alle frem 
mødte deltagere og til hjæ lpere ved arrangementet.
OZ1CEX, Jorgen.

DM i ræ vejag t den 22. og 23. septem ber.
T ø nde r Ræveklub indbyder alle landets rævejægere til at del
tage i årets DM -jagt. - Se nu at komme ud af hullerne og få
m odtageren i orden - senderen virker og er sådan placeret, at
alle kan deltage. Lad os se je rfra Sjæ lland, Fyn, Nord-, Vest- og
Ø stjylland og os selv sønderjyder, også jer der ikke fø r har
tu rd e t en storjagt - kom bare den 22. september, måske bliver
det dig, der skal have præmie.
Vel m ødt på T o ftlu n d Cam ping lørdag senest kl. 19,00. S tart
penge kr. 15,00 pr. deltager. - Kortet, du skal have med, hedder
1212 IV Vojens.
S endetider: Lørdag A kl. 20,00
9,00
9,01
U kl. 20,01
V kl. 20,02
9,02
4 kl. 20,03
9,03
*)5 kl. 20,04
9,04
9,05
*)6 kl. 20,05
Jagten er slut 5 m in. efter sidste udsendelse. - *) med fo rb e 
hold. - Hvis nogen har lyst til at tilm elde sig, er m it tlf.-nr.
(04) 74 14 48.
På gensyn den 22. september.
Erik.

ROTHAMMEL nu på lager.

707 sider spændende læsning. Vi har netop i disse
V inderne a f »S tore N ord jydske•• får overrakt præmie.

T in g le v ja g t 1979.
Der indbydes hermed til årets Tinglevjagt søndag den 7.
okto ber. - Mødestedet er som sæ dvanligt Mørks Gæ stgiver
gård i Kliplev. Der er tvungen fremmøde kl. 11,00. - Der køres
på T in glevkortet 1211 IV 1:50.000. (A 4208, 1-40.000 kan
bruges). - Jagten køres fra kl. 12,00 til 16,00. - Der vil være
u d la g t 6 ræve.
OZ6GV, Peter, tlf. (04) 66 67 63.

dage fået denne berømte bog hjem fra DDR. Pris kr. 97,50. (Bestil venligst nu).
FRANZIS bøger
De vesttyske håndbøger rummer mange nyheder:
Reithofer: Am ateurfunkgeräte 70 cm ............ 43,90
Reithofer: UHF Amateurfunkantennen ......... 43,90
Reithofer: Transistor Amateurf.ger. 2 meter 43,90
P ietsch: Kurzwellenam ateurfunk-Tech., ind. 199,50
T ra n s is to r ta b e lle r
Bl.a. VJT-Vergleichstabelle Jap.Tr................ 118,50
- Vi har et stort lager af Franzis bøger og andre tyske
bøger o^g sender gerne udvalg og kataloger.
D anske bøger:
H annibal: M icrocom putere bind 1. Grundlæ ggende
interfacing ......................................................... 150,00
Bind 2: Teori og p ra k s is ................................. 132,00
T ekniske ordbøger:
D a n s k /E n g e ls k .................................................
E n g e ls k /D a n s k .................................................
Dansk/Tysk .......................................................
Tysk/D ansk .......................................................
Forsendelse overalt.

M atches 50 ohm unbalanced o u tp u t from transm itter to a
variety o f balanced o r unbalanced antenna impedances.
P opu la r universal Transm atch c irc u it w ith one kV capacitor
spacing and 46-tap silver plated (pat. pending) allows ver
nier ad justm ent up to 200 w att rf rating.
Fås også med SWR-meter. - M odel 277 .................... 790,-

SPACE ELECTRONIC

SVEND A AGE JENSEN, OZ4SJ,
F ru g th a ve n 37 - 2500 Valby.
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154,00
142,00
138,50
104,00

a/s Ahrent Flensborg
boghandel
telefon 03-61 0011
4100 Ringsted
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Redaktion: OZ3AG, Arne G otfredsen,
V e stb irk Allé 42, 2770 Kastrup, tlf. (01) 51 86 18

Ben 22. JOTA afvikles i week-enden den 20.-21. oktober,
og også i år kan vi vel forvente om kring 50 danske stationer
som deltagere i spejderbevæ gelsens største internationale
arrangem ent.
M ange statio ner deltager fra år til år og vil allerede nu være
igang med planlæ gningen, der jo ikke alene om fatter spej
dernes direkte deltagelse ved m ikrofonen, men som også om 
fa tte r de mange bi-beskæ ftlgelser, der skal til fo r at deltagerne
på stationerne kan få et in db lik i det store felt, der ligger bag
o rd e t elektronik.
Men de r er stadig plads til nye stationer, hvo rfor der igen i år
kan rettes en appel til alle EDR's afdelinger og medlemmer om
at de ltage I JOTA med spejdere som »second operators« på
statio nerne. A ntallet af deltagere på de enkelte stationer varie
rer fra nogle få interesserede til stationer med OVER •">»
deltagere. Men planlæ gningen bl.a. af antal deltagere skal
selvfø lgelig altid foretages som en fæ lles planlæ gning mellem
d e n /d e pågæ ldende am atør/er og den ansvarlige spejderle
der, således at man find er frem til et deltagerantal, der kan
accepteres af begge parter.

22
jamboree^on-the-air
jamboree surlesondes.

WORLD SCOUT BUREAU
BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME
C.P. 78
1211 Geneva 4, Switzerland

TOOK PART

TEGNEFOLIE TA-4
-

Oct. 2 0-2/ J979
A PARTICIPE

Her kan vi jo passende gentage, at P&T har givet tilladelse til,
at spejdere ved dette arrangem ent må benytte m ikrofonen »til
at udveksle kortfattede personlige bemæ rkninger« med tilsva
rende stationer, Idet det forudsæ ttes at den enkelte stations ra
dioa nlæ g fortsat betjenes af vedkom m ende licenserede radio
am atør.
U nder JOTA find es der ingen regler, der slavisk skal følges,
blo t skal de gæ ldende licensbestem m elser suppleret med
ovennæ vnte tilfø je ls e altid overholdes.
JOTA har gennem årene udviklet sig til en verdensom spæ n
dende begivenhed med deltagelse af mere end 6000 stationer
fra o m k rin g 100 spejderlande og med mere end 300.000 del
tagende spejdere i alle aldre. Fra spejderbevæ gelsen har man
fra arrangem entets start I 1958 opsat følgende form ål:
1) at spejdere få r kendskab til kortbølgeradio.
2) at spejdere få r kendskab til elektronik.
3) at spejdere gennem ovennæ vnte får m ulighed fo ra t få k on
ta k t med andre spejdere i ind- og udland, og at de får m u lig 
heder fo r at udbygge disse kontakter.
Bag disse måske lid t kortfattede linier, skjuler sig lidt tanker,
der bl. a. viser JOTA's form ål I relation til den internationale
kortbølgebevæ gelse, idet pu nkt 1 er medtaget ikke alene fo r
den »etablerede verdens skyld, men så sandelig også af hensyn
til den 3. verden. De fremsynede spejderledere, der jo alle var
kortbølgeam atører, så klart I 1958, at den 3. verdens spejdere
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skal gøres m indede fo r kortbølgeradio. Dels fo r at give disse
lande et tilsku d af tiltræ ngte kom m unikationsm uligheder, men
også fo r at den stø rre brug af am atørfrekvenserne i disse lande
kan påvirke de pågæ ldende teleadm inistratloner til at se med
lid t m ilde re øjne på disse frekvenser, således at de Indskræ nk
ning er, man kan fryg te bl. a. I forbindelse med WARC 79, bliver
små og få.
P unkt 2 har bud til ungdom i alle lande, ikke alene fo r at
frem m e en ren og skæ r hobby, men også fo r at give ungeet in d 
b lik i et om råde, som de måske ikke til hverdag har m ulighed
fo r at få kontakt med. I den forbindelse kan jeg ikke lade være
med at citere ove ringeniør S. Hagemann-Petersen fra »Autom a tisering steknik« ved Teknologisk Institut. Han udtalte i ju n i
ved årets tekn ologid ag, at »elektronikkens frem m arch vil ska
be en m illio n nye jo b i den vestlige verden, heraf 400.000 i Eu
ropa«. Dette p u n kt 2 skal de rfo r opfattes som spejderbevæ gel
sens lille bidrag til at få unge i alle lande til at komme ind i
»e le ktron ikkens verden«, enten som erhverv eller som hobby.
Den o fficie lle åbning af JOTA vil find ested lørdag den 20. o k
to b e r kl. 15,00 DNT på 3710 kHz over stationen OZ5DDS fra Es
bjerg, hvor spejderchef fru Gerda Thygesen fra KFUK-spejderne i D anm ark vil erklæ re JOTA 79 fo r åbnet. På denne station vil
vi fin d e OZ1OQ, OZ7UD m. fl. ved m ikrofonen samt selvfølgelig
spejdere fra alle korps i Esbjerg området. Og som vel eneste
sta tio n i JOTA 79 vil vl kunne høre to uniform erede divisions
chefer, nem lig OZ1DVW, D orit og OZ1DUI, Svend. Hvilket land
kan slå dette?
Har du lyst til at hore mere om organisering af JOTA, så ring
e lle r skriv.
OZ3AG, Arne.

genvejen

til

fotoprint!

D e n mest v e l e g n e d e m e t o d e til hurtig
fremstilling af egne print her og nu.
Færdigt print på h øjst 25 minutter!
* lav en printtegning i 1:1 med absolut
lystætte symboler og streger. Her er
SENO print- og liniesymboler prima!
* overfør på SENO-fotoprint 4005 med en
OSRAM Nitraphot S-lampe på 250 watt.
Belys i 10 min. med 25 cm afstand.
* fremkald 4005 i 2-3 min, fortsæt med
ætsning i SENO-finætsekrystal 3207.
* yderst enkle hjælpemidler og tillige
beskedne udgifter.
Tegnef o l i e TA-4 er en m å lfast og fugtbe
standig polyesterfolie, der ikke k a n ri
ves i stykker. Tegnearbejdet er lettet
p.gr. af et påtrykt blåt 1/10" raster,
der forsvinder totalt v e d kopiering.
Tegnefolie TA-4 , får du sammen m e d vore
SENO-kvalit e ts pr o du kt e r hos din sædvanlige
l ø sdelsforhandler - ellers kontakt os.

LAUTRONIC

Kaplevej 29

02 85 52 74

2830

Virum
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Hovedbestyrelsesm 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.

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: S trandlodsvej 17. B uslinie 37 til Lergravsvej.
Mode: Hver torsdag kl. 19,30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, B jarne Jensen, Drogdensgade 11 st./tv.
2300 København S, tlf. (01) 58 69 35.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 B røndby Strand, tlf. (02) 54 34 30.
Som næ vnt sidste gang, bliver vi husvilde pr. 1. januar 1980.
Selvom vi har forske llig e kontakter, har der endnu ikke I s k ri
vende stund vist sig den helt ideelle løsning. Derfor, tæ nk
endnu en gang på os, og såfrem t en eller anden idé til løsning
af p ro blem et skulle dukke op, så lad bestyrelsen det vide.
P rog ram :
20. septem ber: OZ1FWS, Erik, vil m edbringe sin avancerede 2
m eter station. Da den kører alt fra FM til CW, vil jeg foreslå, at
også m edlem m er (eller andre interesserede) med C, B og A li-

FOF
a fh o ld e r i sam arbejde med EDR Københavns afdeling
fø lg end e kurser i vintersæ ssonen 79-80.
T e le g ra fi fo r b e g y n d e re ,80 tim er 330,-, arbejdsledige 130,Til 60 te g n /m in afsluttende i afdelingen eller hos P & T med
prøve. Hold nr. 6631 tirsdag og torsdag kl. 18,00 til 19,40,
Svend Aage Jensen. Hold nr. 6632 tirsdag og torsdag kl.
20,00 til 21,40, Svend Aage Jensen.
T e le g ra fi fo r øvede,51 tim e r 260,-, arbejdsledige 130,-. Til
120 te g n /m in . Hold nr. 6634 lørdag kl. 9,00 til 11,40,
OZ4SJ, Svend Aage Jensen.
E lem en tæ r ra d io te k n ik , 75 tim er 320,-, arbejdsledige 130,-.
Der undervises med henblik på P & T prøve til D-licens.
Hold nr. 7703 tirsdag kl. 19,00 til 21,40, OZ 9 SN Svend
Nielsen. Hold nr. 7704 onsdag kl. 19,00 til 21,40, OZ 1 AWJ
Svend Lundbech.
U d v id e t ra d io te k n ik , der undervises med henblik oå P & T's
udvidet tekn isk prøve. Hold nr. 7705 onsdag kl.19,00 til
21,40. OZ 1 AWJ Svend Lundbech.
T ra n s is to rte k n ik og fe jlfin d in g , 21 tim e r 110,-, arbejdsle
dige 60,-. Hold nr. 7728 fredag k l.19,00 til 21,40, OZ5ER,
E rling Rasmussen.
K urserne starter i ugen fra og med mandag den 1. oktober
1979. U ndervisningen foregå r i »Radioamatørernes Hus«
Theklavej 26, 2400 København N.V.
In d m e ld e ls e : F o lk e lig t O plysn in gs Forbund,
K øbe nha vn-F red erlksbe rg.
K ø bm agergade 22, 4. sal. 1150 Kbh. K.
Tlf.: 01-12 23 52. G iro: 7 03 35 24.
D aglig t 11,00-15,00, torsdag 11,00-18,00.
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cens du kke r op, måske vil du blive grebet af at kunne køre 2
m eter SSB og CW.
27. septem ber: Klubmøde.
4. okto ber: Vi vil forsøge at bringe et antal forskellige form er for
dataskæ rm e til at køre. Herved kan vi få en forsm ag på, hvad
RTTY am atører og andre vil kunne kom me ud fo r nu eller inden
ret mange år.
11. okto ber: Klubmøde.
My 73 de OZ9JB, Jørgen.

GLADSAKSE
C all: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3.
Møde: 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.
Afd. giro ko n to : 4 25 18 73.

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
K lubhus: R adioam atørernes Hus, Theklavej 26, 2400 KBH. NV.,
tlf. (0 1 )8 7 83 88.
Møde: 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 København 0 , tlf. (01) 29 32 85.
Sekr.: OZ1CMU, Ebbe Bruun Sørensen. Gudenåvej 10 st.,
2720 Vanløse, tlf. (01) 34 29 37.
Kass.: OZ1BHA, Jørn Kristensen, Hovedvejen 178, st./th.,
2600 G lostrup, tlf. (02) 96 60 05, kl. 16,30-18,00.
A fd. g iro ko n to : 5 05 97 55.
QSL adresse: B ostbo x 96, 1004 København K.
In d k a ld e ls e til ord in æ r ge nera lfo rsa m lin g .
EDR Københavns afdeling indkalder hermed til ordinæ r gene
ra lforsam ling m andag den 22. o k to b e rk l. 19,30 I »Radioamatø
rernes Hus«, Theklavej 26, 2400 København NV.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
G yld ig t medlem sbevis skal medbringes.
Følgende bestyrelsesm edlem m er afgår efter tur: OZ1CID,
OZ1CKG, OZ4KS, OZ4QW og OZ6MK. OZ4KS m odtager ikke
genvalg.
Følgende forslag til vedtæ gtsæ ndringer er til behandling:
Fra bestyrelsen:
§ 5 »O rdinæ r generalforsam ling afholdes een gang å rlig t i o k
to b e r måned« æ ndres til:
O rd in æ r generalforsam ling afholdes een gang å rlig t prim o
marts.
§ 5 Forslag til vedtæ gtsæ ndringer skal være bestyrelsen i
hæ nde senest den 15. august og offentliggøres sam tidigt med
indkaldelsen i OZ, æ ndres til:
Forslag til vedtæ gtsæ ndringer skal være bestyrelsen i hænde
senest den 15. janu ar og offentliggøres sam tidig med indka l
delsen i OZ.
§ 3 A fdeling ens regnskabsår er fra den 1. ju li til den 30. juni.
R egnskabet om fatte r kasseregnskab og driftsregnskab samt
statusopgørelse pr. 30. ju n i og frem læ ggelse af budget fo r det
kom m ende regnskabsår, ændres til:
A fd eling ens regnskabsår er fra den 1. januar til den 3 l"d e c e m ber. R egnskabet om fatter kasseregnskab og driftsregnskab
sam t statusopgørelse pr. 31. decem ber og frem læ ggelse af
b u dget fo r det kom m ende regnskabsår.
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Fra OZ1BHA:
§ 2 M edlem m er, der ønsker at betale kontingent fo r 10 år ad
gangen, betaler 1000 kr., æ ndres til:
Medlem m er, der ønsker at betale kontingent fo r 10 år ad gan
gen, betaler fu ld t kon tingen t (halvårligt) gange 20 + 20 %.
Fra OZ1CMU:
Ny §. Form andens beretning sam t afdelingens regnskaber skal
fo re lig g e s k riftlig t til uddeling blandt afdelingens medlemmer,
senest den sidste mødeaften fø r generalforsam lingen.
N y§. Foreningen må ikke optage lån med m indre derved lånets
op rette lse fo re lig g e r s kriftlig e aftaler vedrørende tilbagebeta
lin g og re ntetilskrivn inger. Et sådant lånepapir skal fo r a t være
g y ld ig t være underskrevet af udlåneren, afdelingens form and
og kasserer samt m indst 4 andre bestyrelsesmedlemmer.
Fra OZ1DQF:
Ny §. Foreningen kan ikke optage lån, uden at generalforsam 
linge n go dtager gæ ldsstiftelsen.
Fra OZ9SN:
§ 1 Ved optagelse som fu ld t betalende medlem i afdelingen
betales et indskud på 60,00 kr. Dette indskud går til dæ kning af
dragtm æ rke, a d m inistra tion samt udstedelse af en obligation
pålydende 50,00 kr.
For m edlem m er, som betaler halvt kontingent, er indskuddet
15,00 kr., og der udstedes ingen obligation.
10-14 årige betaler intet indskud.
Ved restance udover 4 måneder ophører medlemskabet auto
m atisk og nyt indskud betales ved fornyet medlemskab.
Ny § S åfrem t et medlem bevist udøver undergravende virksom 
hed o v e rfo r afdelingen med he nblik på at skade denne, kan
vedkom m ende ekskluderes som medlem. De nærmere regler
fastsæ ttes på generalforsam lingen.
§ 3 Ved revision af regnskabet, skal begge de valgte revisorer
væ re til stede, e lle r een revisor samt revisorsuppleanten.
Ny § Det påhviler bestyrelsen m indst 2 gange å rlig t at afholde
orie nterend e m øder med medlemm erne angående afdelingens
a n lig gen der. Der kan på disse m øder ikke vedtages vedtæ gts
æ ndrin ger.
S iden sidst.
23. og 30. ju li sam t den 6. august havde vi som m erhyggeaftener, hvo r mange gamle og nye m edlem m er kikkede indenfor,
desuden sås en del gæ ster fra ind- og udland.
13. august første møde i den nye sæson. Heldigvis havde vi
b ru g t som m erferien til at få fjernet en del indbyggede skabe og
andet pladskræ vende inventar, således at vi havde plads til alle
67 frem m ø dte i eet lokale.
A rb e jd e r på huset.
Skønt den n ylig t afsluttede som m erferie, har der været en del
arbe jd s a k tiv ite te r i vo rt klubhus, hvilket mange sikkert har o b
serveret. S am tlige medlem m er bør nok takke de personer, der
har g jo rt dette stykke arbejde.
S kulle nogen have gode ideer til bedre udnyttelse af lokalerne
e lle r synes du der er noget der træ nger til at blive g jo rt i stand,
er du velkom m en til at tale med bestyrelsen om disse ting, og
hvis du skulle kede dig en week-end er du velkom men til at
kikke ud i huset, men fo r din egen skyld, ring først derud og hør
om der er nogen.
B yg g e a fte n e r.
Fra den 2. o kto ber vil OZ6IA igen være klar med teknisk vejled
ning i lab o ra to rie t hver tirsdag, desuden vil OZ3FN fra Lautronic den første tirsd ag i måneden kunne give dig råd og vejled
ning i p rin tfre m s tillin g , første gang den 2. oktober.
K urse r.
O pfriskn i ngskursus til D-licens onsdage kl. 19,00, start 6. o kto 
ber. Læ rer: OZ9SN, Svend Nielsen, tlf. (01) 78 44 87.
Pris 50,- kr.
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D igitalku rsus, 20 tim er, fredage kl. 19,00 til 21,30, start 26. o k to 
ber. Pris 40,- kr.
Læ rer: OZ1CKG, P oul-E rik Hansen, tlf. (02) 84 61 26.
T ilm e ld in g til læ rerne eller i afdelingen.
K urser afh o ld t i sam arbejde med FOF, København:
T elegrafi fo r begyndere, 80 tim er, pris 330,- kr. (for arbejdsled ig e og pe nsioniste r 130,- kr.).
H old nr. 6631 tirsd ag og torsdag kl. 18,00 til 19,40.
H old nr. 6632 tirsd ag og torsdag kl. 20,00 til 21,40.
Læ rer: OZ4SJ, Svend Aage Jensen, tlf. (01) 46 95 14.
T elegrafi fo r øvede, speed 120, 51 timer. Pris 260,- kr. (for arbe jd sledige og pe nsionister 130,- kr.)
H old nr. 6634 lørdag kl. 09,00 til 11,40.
Læ rer: OZ4SJ, Svend Aage Jensen, tlf. (01) 46 95 14.
D -licen s kurser, 75 timer.
P ris 320,- kr. (fo r arbejdsledige og pensionister 130,- kr.)
H old nr. 7703 tirsd ag kl. 19,00 til 21,40.
Læ rer: OZ9SN, Svend Nielsen, tlf. (01) 78 44 87.
H old nr. 7704 onsdag kl. 19,00 til 21,40.
Læ rer: OZ5ER, E rling Rasmussen, tlf. (03) 18 45 44.
A -iice n s kursus, 75 timer.
Pris 320,- kr. (fo r arbejdsledige og pensionister 130,- kr.)
H old nr. 7705 onsdag kl. 19,00 til 21,40.
Læ rer: OZ1AWJ, Svend Lundbech, tlf. (01) 86 24 42.
T ra n sisto rte kn ik og fejlfin d in g , 21 timer.
Pris 115,- kr. (fo r arbejdsledige og pensionister 60,- kr.)
Hold nr. 7728 fredage kl. 19,00 til 21,45.
Læ rer: OZ1AWJ, Svend Lundbech, tlf. (01) 86 24 42.
A lle kurser sta rte r i ugen fra og med mandag den 1. oktober.
T ilm e ld in g til FOF eller lærerne.
P rogram :
17. septem ber: B eretning om SUA 79 turen til 3V8 land.
24. septem ber: Lo kalt møde vedrørende RM.
1. okto ber: A uktion . Sælgere kan tilm elde sig hos formanden.
8. okto ber: Phonepatsh og digita le modtagesystem er v / OZ6IE,
H enning.
15. okto ber: Repræ sentanterne refererer om RM.
22. okto ber: G eneralforsam ling, se andet steds.
29. okto ber: Foredrag.
5. novem ber: Betafon dem onstrerer radiogrej.
12. novem ber: OZ-DR 1815, Eigil fortæ ller om SWL's.
19. novem ber: A fdelingsanliggender, den nye bestyrelse præ 
senteres.
Vy 73 de OZ1CMU, Ebbe.

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI og OZ7TST (C ontest-gruppen).
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Møde: Tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis. Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Red.: OZ8RU, Rubæ k Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2./tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1AJL, John Brask Sørensen, Mågevej 46, 3./th.,
2400 København NV, tlf. (01) 10 76 28.
P ostadr.: P ostbox 14, DK-2650 Hvidovre.
G iro: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.
Så e r sæ sonen i fu ld gang efter en start, hvor der var mødt over
60 m edlem m er. Trods nogle vanskeligheder i forbindelse med
lokalerne, gik det alligevel, radioam atørerne har jo gode tilp a s
ningsevner.
I re la tion til m ø d e to m væ rkstedsteknik den 18. kan det oplyses,
at vi har fået rådighed over et lokale på »Strandm arksskolen«
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hver anden fredag, begyndende den 21. september, hvor vi kan
fa b rike re vore chassier, kasser og lave anden form fo r ■•metalslojd«.
I lokale rne e r der såvel drejebæ nke, søjleborem askiner, plade
sakse, bukkem akine og skruestikke, samt andet værktøj.
Der vil blive instruktionsaftener, h v o rv i får lært at bruge metal
væ rktøjet på den rigtig e måde, så kridt skoene og mød op.
P rogram :
Tirsdag den 18. september: V æ rkstedsteknik ved OZ1BJM.
Tirsdag den 25. september: O ptakt til RM m odet den 14. o k to 
ber holdes i stud iekred slokalet Claus Petersens allé.
Tirsdag den 2. oktober: Klubaften.
Tirsdag den 9. oktober: Præ sentation af afdelingens nyerhver
vede m ålegrej, ved OZ8GG.
Tirsdag den 16. oktober: S tationsbetjening ved OZ6SO.
Vy 73 de OZ8RU, Rubæk.

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

KREDS

K re d sa rra n g e m e n t
Herm ed indbydes alle EDR m edlem m er i kreds 2 til
møde tirsd ag den 9. o kto ber 1979 kl. 20,00 i Hillerød af
d e lin g s lokaler, B orupvej 57 i Borup. Emnet fo r dette
m øde er RM 1979, som løber af stabelen i Odense den
14. o k to b e r 1979. D e rvil, den 9. oktober, blive m ulighed
fo r at drøfte de indkom ne forslag, og repræ sentant
skabsm edlem m erne vil meget gerne høre netop din
p e rsonlig e m ening, som de så kan tage med og videre
b rin g e i Odense. Vel mødt!
OZ1CKB, Steen.

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: L ille G odthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8QD, Jørgen Dragø, Kroyersvej 19, 3000 Helsingør.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: U ngdom shuset i B orup, Borupvej 57, 3320 Skævinge.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgm estervæ nget 3,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1CKB, Steen Brenoe-Hansen. Horsevænget 37,
3400 H illerød, tlf. (03)26 19 28.
Kass.: OZ1BLW. Poul Jensen, Kornvæ nget 169,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 14 37.
A fd e lin g sn yt via OZ9REH (Vejby) hver mandag kl. 21,00.
A nsvarshavende fo r afdelingsnyt: OZ1AKY.
C W -aflytningsovelser udsendes hver mandag fra kl. 20,30 til
20,59 via OZ9REH.
A fd eling ens g iro k o n to : 2 26 78 96, Hillerød.
P rogram :
Tirsdag den 18. septem ber: O rdinæ r generalforsam ling kl. 20 i
lokale rne i B orup. Vedr. denne henvises i ø vrigt til OZ fo r au
gust sam t den udsendte foreningsm eddelelse.
Tirsdag den 25. septem ber kom m er OZ5FK, Claus, og fortæ ller
om sate litkom m u nikatio n. Det er en kendsgerning, at flere og
flere benytter denne specielle form fo r radiokom m unikation,
så Claus kan s ikke rt give stødet til en god interesse, i netop vo
res afd eling, fo r denne specielle gren af vor hobby. Der er som
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bekendt en del tekn ik forbun det med sattelitkom m unikation,
som Claus helt sikkert kan lyse op for, og da han endvidere er
form an d fo r AMSAT-Danmark, forventer vi os en masse af den
ne aften.
T irsdag den 2. okto ber: Åbent hus fo r medlemmerne.
T irsdag den 9. okto ber: Kredsmøde vedr. RM-mødet i Odense
den 14. oktober, se næ rmere andetsteds i kreds 2-spalten.
D -lice n s kursus.
Vi vil igen i år, som tid lig e re år, afholde et D -llcens kursus i vin
te r i afdelingens regi.
Det vil i år spæ nde sig over 84 tim er, idet det påtæ nkesat laveet
m in iku rsu s på ialt 3 tim e r i stationsbetjening, fo r på denne
måde at give de kom m ende nye licenserede den bedste start på
båndet til alles tilfre dshed . Dette m inikursus vil blive lavet den
næ stsidste aften i sæsonen.
Læ rer på kurset er, som de tid lig e re år, selvfølgelig OZ1BCE,
Jan, og endvidere er OZ1CHK, Elsa, som tidlige re år kursusle
der.
K urset starter m andag den 1. okto ber kl. 19,00 på Byskolen i
H illerø d. Lokale nr. vil tilg å de enkelte, der tilm e ld e r sig, lige før
starten. Prisen fo r de 84 tim e r er på 230 kr. Man tilm eld er sig
ved st indbetale beløbet senest den 25. septem ber på postgiro
k o n to nr. 5 34 44 84, som har adressen EDR, Hillerød afdeling,
kurser, G rim strupvej 3, 3320 Skævinge.
Vy 73 de OZ1CKB. Steen.

Hoved bestyrelsesm edl.:
OZ8TV, Frede Larsen
Å rsballevej 48, 3700 Rønne,
tlf. 03 - 99 91 77

KREDS

BORNHOLM
Call: 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 lubhu s: »CQ«, R osenørnsallé 2, Østermarie.
M ode: Onsdage kl. 19,30.
Fmd.: OZ4OW, K jeld Nielsen, Årsballeby 34, 3700 Rønne,
tlf. (03) 99 84 06.
Sekr.: OZ1CSX, Dan Pedersen, Skram man 13, Rø,
3760 G udhjem , tlf. (03) 98 42 17.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Rønne,
tlf. (0 3 )9 9 91 77.
P rogram :
12. septem ber: Alm . klubaften.
19. septem ber: Medlem m erne er velkom ne til denne aften at
møde op og kritisere bestyrelsen, ros m odtages også gerne.
26. septem ber: Alm . klubaften.
3. okto ber: A uktion , hvor alle mødes og gø r årets kup.
10. okto ber: Alm. klubaften.
17. okto ber: Teknisk aften vedr. ræ vejagtsmateriel medOZ8TV.
D esuden fortsaejjer-kursus hver tirsdag med OZ8TV.
Hver m andag begynder og fortsæ tter CW med OZ4EM og
OZ1DGE.
Hver torsdag byggeaften hvis interessen er der. Nærmere info
om dette på repeater-nyt, som kører hver mandag kl. 18,45, så
prøv at lytte der og benyt dig af evt. inform ationer.
Vy 73 de OZ1CSX, Dan.
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Hovedbestyrelsesm edl.:
OZ5GF, Leif Olsen, B o gfinkevej 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
Lokale: Kæ lderen under DSB's godsekspedition.
Fmd.: OZ1BCY, Kai E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 K alundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1WI, Aage Hougaard, M unkesoparken 44,
4400 K alundborg.
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle.
S om m eren er gået på hæld, og vi skal til at lukke op fo r posen
med g o d te r fo r vinterhalvåret. F o ra t få gang i aktiviteterne, op
fo rd re s m edlem m erne til at møde med en masse gode ideer på
den fø rste klubaften, som er fastsat til tirsdag den 25. septem
ber. S kulle du have nogle spæ ndende projekter under byg
ning, så tag dem med, og lad os andre få del i herlighederne.
S kulle sagen ligge sådan, at du har ting, som efter din mening
kun fyld e r op på hylden, og som du helst ville af med, så gem
dem, fo r der er så småt planer om at afholde en auktion over
b ru g t grej og løsdele senere på sæsonen.
T irsdag den 9. okto ber: Klubaften.
OZ1DCL, Børge, starter kursus fo r vordende am atører onsdag
den 17. oktober.
For C W -interesserede kan meddeles, at der vil blive startet kur
sus heri på 2 m o m kring uge 39^40, men her kan aftales næ rme
re pa 145,550.
Der bliv e r i år a fh o ld t JOTA 20.-21. oktober, og interesserede
op eratø re r bedes m elde sig til OZ1BCY snarest m uligt. A rran
gem entet vil foregå i spejderhytten på Hestehaven i K alund
borg. Der vil blive kørt både HF og 2 m.
Vy 73 de OZ9UN, Niels.

LOLLAND
Call: OZ1LOL.
Lokale: Mågevej 2A, Rødby havn.
Fmd.: OZ1HS, Herm ann Sprenger, Svanevej 53, Rødby Havn,
4970 Rødby, tlf. (03) 90 56 40.
Sekr.: OZ1CBE, Jens Andersen, Østervej 12,
4960 Holeby, tlf. (03) 90 70 67.
Kass.: OZ1DZN. Søren Schm idt, Møllersvej 22,
4930 M aribo, tlf. (03) 88 04 36.
Afd. postboks: Boks 15, 4960 Holeby.
Afd. g iro k o n to : 9 29 83 98.
Ca. 20 m edlem m er deltog I afdelingens »udflugt« til Harmsdo rf, hvo r vi de ltog i OV H eiligenhafens som merfest. Det var,
tra d itio n e n tro, en hyggelig og underholdende aften.
A fdeling en har fra fru Ebba Refshauge m odtageten masse d e j
lige m åleinstrum enter, som har tilh ø rt fruens afdøde bror. De
m ange instrum enter, som fru Refshauges gave består af, ind
går i afdelingens sam ling af m ålevæ rktojer, og vi skal vide at
b ruge dem flittig t.
For at få m ulighed fo r bedre og hurtigere kontakt m edlem m er
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ne im ellem ,sam t fo r at få m ulighed fo r at kunne oplyse om
eventuelle nyheder rent afdelingsm æ ssigt, er man begyndt at
væ re QRV på 145.550 MHz hver dag mellem 19,05 og 19,30. Hvis
du vil vide hvordag det går med f. eks. om bygningen af lokalet
på Nygaard, kan du hver dag få en aktuel rapport om hvor langt
man er nået.
Vel m ødt til om bygningsarbejdet på Nygård - og på genhør på
145,550.
Vy 73 de OZ1CBE, Jens.

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: B ogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olesen, B ogfinkevej 7, Kraghave,
4800 Nykøbing Fl.. tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Brøderup,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 56 82.
Kass.: OZ1DSY, Tom m y Lindebjerg Nielsen, Havnegade 11,
R ødby Havn, 4970 Rødby.
A fd. g iro ko n to : 6 25 98 55.
Første møde efter som m erferien bliver den 24. september kl.
19,30, h v o rv i håber, I vil møde op med mange forslag til møde
afte n e r i kom m ende sæson. Denne aften bliver der også de
m o n stra tio n af BSP p rin t (Bensø), så der allerede første aften
b liv e r noget spæ ndende at se på.
V interens k u rs e re r nu fastlagt til at blive teknisk kursus tirsdag
og m orsekursus torsdag. Der vil også blive startet et kursus i
am atør-engelsk, denne aften er ikke fastlagt, men aftales med
læ reren, når kurset starter. Interesserede bedes allerede nu til
m elde sig, så vi kan se hvor mange der bliver til kurserne.
My 73 de OZ8NZ, Ole.

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

NÆSTVED
C all: OZ8NST.
Lokale: Fodby gam le skole.
Møde: Tirsdag kl. 19,00-23,00.
Fmd.: OZ3WD, Jens Nielsen, S m idstrupvej 11,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 53 53.
Sekr.: 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.
Så sker der noget igen. Efter vellykket Tysklandstur og som 
m e ru d flu g t - og efter veloverstået som m erferie, har bestyrel
sen stukke t hovederne sammen og planlagt følgende:
P rogram :
18. septem ber: OZ7YX fortæ ller om sin tu r til Østen. Glæd jer til
at høre den gode fo rtæ lle r og se hans film.
25. septem ber: Byggeaften. Vi bygger i fæ llesskab (d.v.s. vi be
g yn d e r på a t . . .) 5 ræ vem odtagere af klubbens materialer. Når
de bl iver fæ rdige, vil de være til rådighed fo r medlemmerne. Du
må også gerne kom m e med d ine egne stum per fo r at bygge din
egen. Tag væ rktøj med.
2. okto ber: 70 cm aften. Det kan go dt blive en »lang« aften.
16. okto ber: Vi bygger videre på ræ vemodtagerne - og så be
g yn der vi på det nye væ rksted i stueetagen.
A lle fæ lle saktivitete r begynder kl. 19,30.
My 73 de OZ8DV, Jørgen.
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ODSHERRED
Call: OZ1OHR.
Lokale: G rundtvigsskolen, G rundtvigsvej 12,
4500 Nykøbing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, N ordstrandsvej 14,
4500 N ykobing Sj., tlf. (03) 41 17 11.
Sekr.: OZ1CPZ, Kim Hansen, Esbjergvej 100 Q, st. 82,
4500 N ykøbing Sj., tlf. (03) 41 14 14, lokal 263.
Kass.: OZ1AOP, Ebbe Jacobsen, Østerlyngvej 63.
4500 N ykobing Sj.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre M askinfabrik.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 R oskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jorgen Kristoffersen, Roskildevej 135,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 55 54.
Kass.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Flong, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.
A fdeling ens postboks: 103. 4000 Roskilde.
P rogram :
20. septem ber: Se opslaget i klubben.
27. septem ber: Se opslaget i klubben.
Ved redaktionens slutn in g var det ikke lykkedes os at få be
kræ ftelse fra månedens foredragsholder.
4. okto ber: M ekanisk arbejde.
11. okto ber: Klubaften.
18. okto ber: Klubaften.
25. okto ber: Månedens foredrag ved OZ7HV, Henning. Emnet
er m icro pro cessorer.
Vy 73 de OZ8JK, Jorgen.

SLAGELSE
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, Henning Nielsen, Ryevej 11,
Kr. Helsinge, 4281 Gørlev.
Kass.: OZ9FG, Per Larsen, Stottsvej 20,
4220 Korsor, tlf. (03) 57 08 12.

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

HUSK
S idste fris t fo r stof til OZ er den 20. i hver måned, og skal
sendes til redaktionens rig tig e postadresse, som er:
H enrik Jacobsen, OZ6PN
P ostbox 247
9900 Frederikshavn.
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Hoved bestyrelsesm edl.:
O Z6MI, Per M. Andersen,
K irkegyden 4. Avnslev,
5800 Nyborg,
tlf, (09) 36 17 99

ASSENS OG OMEGN
Call: OZ7ASO.
G iro: 6 60 17 74.
Lokale: M ollevej 2.
Møde: Hver 2. onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ABK, M artin Callesen, Blom stervæ nget 15,
5610 Assens, tlf. (09) 71 35 60.
Sekr.: OZ1DOK, Ole B rauer-C hristiansen, O rte Vejsmark 7,
5560 Å rup, tlf. (09) 45 12 13.
Kass.: OZ3UW, Ib Nielsen, Ladegårdsvej 43,
5610 Assens, tlf. (09) 71 15 07.
N år dette OZ udkom m er, må det være lige på trapperne, at vi
s ta rte r vinterens kursusvirksom hed. Det vedtoges nem lig på
bestyrelsesm ødet den 15. august, at starten skulle gå ca. den
18. septem ber. Der skulle blive både teknisk kursus med
OZ9EZ som venlig, men bestemt instruktør, og CW med vor
»CW -mester« OZ4MQ som nøglefører.
E fter som m erferien er der fastsat klubaften hver anden onsdag
og starten gik den 29. august.
Vy 73 de OZ1DOK, Ole.

NYBORG
Call: OZ2NYB,
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
M øde: 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 ko n to : 5 04 87 53.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: V esterbro 90 (indgang ved Roersvej).
Møde: H vor intet andet anført, 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. halvar.
P ensio n istko n tin g e n t er kr. 20,00 pr. halvår.
P rogram :
M andag den 3. septem ber: Første klubaften efter ferien, hvor vi
har ganske a lm in delig klubaften.
M andag den 10. septem ber er d e rtilm e ld in g til teknisk kursus.
M andag den 17. septem ber kom m er OZ1WL, Tage, og fortæ ller
os en hel masse om test s og d iplo m er (vi håber på at kunne
overtale ham, hi).
M andag den 24. septem ber er der alm indelig klubaften, så er
du i gang med et e lle r andet projekt, så tag det med, og lad os
an dre høre lidt om det også.
U ndskyld .
Tjae, program m et skulle jo have dæ kket en måned mere, men
på g ru n d af nogle m isforståelser, samt at det er lavet i sidste
ø je blik, er det desvæ rre ikke praktisk m uligt, hvorfor vi henvi
ser afdelingens medlem m er til vores lille folder, som allerede
sku lle være sendt ud.
Vy 73 de OZ1EZG, Lars.
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SVENDBORG
Call: OZ7FYN.
Lokale: S im m erbølle Kirkevej 4, Rudkøbing.
Mode: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 R udkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EGv Eli Michelsen, Sim m erbølle Kirkevej 4,
5900 R udkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CJS, Ole Rasmussen, Ørbæ kvæ nget 1A,
S vendborg, tlf. (09) 21 60 45.
På g ru n d af lokalem angel, har vi m idle rtidige m ødelokaler på
ovenstående adresse.
Vi håber, at alle m oder op. Der vil blive forskel lige aktiviteter, bl.
a. byggeaften. Der er 2 meter og HF-station til rådighed.
l/y 73 de OZ9EG, Eli.

Hoved bestyrelsesm ed I.:
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 ønskes optaget, bedes m eddelt OZ4ER, Erik,
tlf. (04) 45 36 06 senest samme dag kl. 18,00.

Torsdag den 20. september: M obiltest, eventuelt ræveløb.
O nsdag den 26. september: Morsekursus.
Torsdag den 27. september: Møde- og byggeaften.
O nsdag den 3. oktober: Morsekursus.
Torsdag den 4. oktober: Møde.
O nsdag den 10. oktober: Morsekursus.
Torsdag den 11. oktober: Diskussionsmøde.
O nsdag den 17. oktober: Morsekursus.
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.
P rogram :
Tirsdag den 18. septem ber kl. 19,30: Hvad e re n spectrum analyser, og hvordan bruges den i praksis? Dette belyser Erich,
OZ8DS, i aften.
Tirsdag den 23. o kto ber kl. 19,30: Møde.
Vy 73 de OZ6AQ, Werner.

TØNDER
HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
K lubhus: Den gam le brandstation, Domkirkepladsen.
Møde: 2. og 4. onsdag i måneden kl. 19,30.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen, Genner Bygade 61,
6200 Abenrå, tlf. (04) 69 89 04.
Kass.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181,
6100 Haderslev, tlf. (04) 57 13 17.
Sekr.: OZ1DLE, Hans J. Larsen, Søparken 17, Jels,
6630 R ødding, tlf. (04) 55 26 68.
Afd. giro k o n to : 7 09 84 48.
Om foredraget den 26. septem ber kom m er der næ rmere be
sked via repeater-nyt. Husk de nye m ødetidspunkter kl. 19,30.
E fterfølgende m ødeaftener 10. okto ber og 24. oktober.
Vy 73 de OZ1DLE, Hans J.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: S jellerupvej 30, N ordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 N ordborg, tlf. (04) 45 46 02.
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.
P rogram :
O nsdag den 5. septem ber: O pstart på morsekursus.
Torsdag den 6. septem ber: O pstart på byggeprojekt.
O nsdag den 12. september: Morsekursus.
Torsdag den 13. septem ber: Hyggemøde.
O nsdag den 19. september: Morsekursus.
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Fmd. OZ8CV, Carl V. Christensen, Viben 44, Tønder.
Kass.: OZ1DBU, Niels Erik Fisker, Klostergade 2, Højer.
Sekr.: OZ1DRP, Kjeld B. Kristensen, Brorsonsvej 25, Tønder.

ABENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: K lubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Mode: I vinte rhalvå ret hver torsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CLI, Hans M elchertsen, Æ rholm 16,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 30 19.
Sekr.: OZ1ALK, Ole C hr Poulsen, Grønningen 62,
6230 Rødekro, tlf. 66 23 21.
Kass.: OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, Rinkenæs,
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 00 23.

For at undgå tvivl, forårsaget af postvæsenets udbring ning af
OZ, har vi fastsat septem berm odet til den 20. september.
Vi s ta rte r på vintersæ sonen torsdag den 4. o kto ber kl. 19,00 og
d e re fte r hver torsdag. A lle nye som gamle am atører er n a tu rlig 
vis velkom ne til at deltage i klubbens aktiviteter.
Det ville være rart, hvis vi kunne få et byggeprojekt i gang, men
det kræ ver selvfø lgelig, at m edlem m erne m øder op med fo r
slag.
Vi kan igen i år tilb yd e teknisk kursus med OZ1BWJ som in 
stru ktø r. Man bedes henvise interesserede til instruktøren, tlf.
(04) 68 55 71, form anden eller sekretæren.
Vel m ødt til en »radioaktiv« vinter.
Vy 73 de OZ1ALK, Ole.
For at undgå tvivl, forårsaget af m anglende program i OZ, bør
sekretæ ren bem æ rke sig, at sto f til OZ skal være mig i hænde
den 20. og ikke en dag senere. Ovenstående er m odtaget den
23.! Hm!
Vy 73 de OZ6PN, Henrik.
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HERNING
Hovedbestyrelsesm edl.:
OZ1OQ, John Meyer,
S trandvæ nget 30, Sæ dding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.

K red sa rra n g e m e n t
Inden repræ sentantskabsm ødet bliver der onsdag den
3. o k to b e r i H erning afdeling og onsdag den 10. okto
ber i Esbjerg afd eling lejlighed til at diskutere de sager,
der skal behandles. OZ1OQ vil være til stede begge af
tener. hvor alle EDR-medlemmer fra henholdsvis den
n o rd lig e og den sydlige del af kredsen er velkomne.

ESBJERG
C all: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skram s Gade 9, Esbjerg.
M ode: 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.

P rogram :
O nsdag den 19. september: Alm. møde.
O nsdag den 26. september: Film kl. 20,00.
Tirsdag den 2. oktober: K ursusstart CW og teknisk.
Onsdag den 3. oktober: Alm. møde.
Onsdag den 10. oktober: Kredsmøde. Evt. forslag til repræ sen
tantskabsm ødet bedes m edbragt.
Husk, at byggeaftenerne er startet mandag den 3. september.
R epeater-nyt som sæ dvanlig tirsdag kl. 19,00, eventuelle nyhe
der meddeles til OZ1OQ.
Vy 73 de OZ1DYV. Jorgen.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcentret, Rådhuset, Radhusbakken, 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.
A fd. postadresse: EDR Give og omegn, V illy Hansen,
K ronhedevej 4, 7200 Grindsted.

A u ktio n
afh oldes torsdag den 20. september. Effekter til auktionen be
des m edbragt samme aften.
Vy 73 de OZ6KH, Villy.
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Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24A.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, R odtjornvej 30,
7400 H erning, tlf. (07) 12 71 26.
Sekr. OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Marievej 4, Lind,
7400 H erning, tlf. (07) 12 55 91.
Kass.: OZ1FEQ, Ernst Lysgaard, M unkegårdkvarteret 137,
S nebjerg, 7400 Herning.

I den forlø bn e måned havde afdelingen besøg af OZ1AXX og
OZ8CY. De fortalte om Y ding-Skovhøj repeateren, og især em
net om d u p le xfiltre blev uddybet. Foredraget havde mange in 
teresserede deltagere og var glim rende tilrettelagt. Tak til Poul
og Mic.
Foredraget var arrangeret med den »lumske« bagtanke, at fo r
bedre antennesystem et på Herning-repeateren, og det var til
alles tilfre d sh e d da Hans, OZ1EJR tilbø d at frem stille 6 stk. d u 
p le x filtre til kostpris.
S.M.R. afholdtes i week-enden 4.-5. august. Vejret var fin t og
jagten var g o d t tilre tte la g t og blev udemæ rket afviklet, der var
fre m m ø dt ca. 20 hold. Se resultatlisten andet sted i OZ. Tak til
O Z1EW /OZ1CIX og hjælpere.
P rogram :
O nsdag den 3. o kto ber afholdes, som optakt til det kommende
repræ sentantskabsm øde, et kredsarrangem ent, hvor H erninga fd elinge n er vært. John, OZ1OQ, kom m er og opregner sam ti
dig status over H B’s arbejde. Vi ser frem til et stort fremmøde
fra de andre a fd elinge r i kreds 7, og især de forskellige RM’er
hå ber vi at hilse på. Her har alle jo netop m uligheden fo r a t give
sin m ening til kende, samt kom m e med forslag fo r at gøre EDR
e n dnu bedre.
O nsdag den 10. oktober: OZ8RH, Ryan Holm, fo rtæ lle ro m , og
de m onstrere r e lektronisk styring, ud fra hans seneste bog:
»S tyring med elektronik« (system elektronik). Foredraget hen
ven der sig især til nye amatører, men alle vil kunne få udbytte
heraf.
Ø vrige onsdage: Alm . klubaften.
Vy 73 de OZ6KV, Keld.

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Struervej 15, Holstebro.
M ode: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1DPQ, K ristian Handgård, Poppelallé 53,
7500 H olstebro, tlf. (07) 42 06 35.
O nsdag den 15. august startede vi den nye sæson med klubm o
de. Der blev snakket frem og tilbage om hvad vi skal lave pa
vore klubaftener. Der var overvejende stem ning fo r en strø m 
forsyn in g af svær kaliber. OZ1DOY, W illy, frem viste et pragtek
sem plar: 9-30 V 15 A, med belyste metre o.s.v. Det er meningen
at p ro je kte t skal køre på den facon, at den enkelte selv find er ud
af den endelige udform ning under hensyn til ens egne ønsker,
m u lig h e d e r og behov, fo r ikke at tale om pengepung. OZ1DOY
har lovet at levere printet, hvorom opbygningen skal foregå.
Der blev desuden udtrykt ønske om bygning af en frekvenstæ l
ler. Sa hvis der kan blive tilstræ kkelig tilslu tn in g , skulle det
også være m u lig t at køre de to projekter sideløbende.
I lig h e d med tid lig e re starter OZ1CN. Claus, kursus i sam arbej
de med FOF. Det er m eningen at køre to kurser: Begynderkur
sus (fo r fo lk uden sæ rlige forkundskaber) og fortsæ tterkursus
(fo r fo lk som er på det rene med Ohms lov og matematikkens
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gru n d re g le r). Begynderkurset køres ikke med henblik på af
læ ggelse af prøven, hvorim od fortsæ tterkurset både køres
med he nblik på aflæ ggelse af prøven, samt henvender sig til licenserede am atører som enten ønsker deres teori opfrisket el
ler eventuelt ønsker en større licens.
Angående kursusstart henvises til dagspressen og FOF's kur
susplan.
P lanerne om indsam ling til k ø b a fe n 2 meter station til klubben
er gået i vasken, takket være OZ5KG, Tommy, som har lånt os
sin 2 m eter station på ubestemt tid. I anledning heraf skal vi
snarest have vores 5/8 GP sat op.
O nsdag den 26. septem ber kl. 19,30 afholder firm a Micronor,
S ilke borg, m inisem inar om kring deres m icro-processor AIM65 i klublo kalet. Interesserede bedes møde op fo r at høre hvilke
m u lig h e d e r en sådan giver radioam atører.
I/y 73 de OZ9BI, Peder.

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

Så er vi kom m et i gang efter som m erferien. Første aften var
m ange m ødt op. Lad det være et go dt tegn fo r den kommende
ksæ son.
N år dette læses, vil den store auktion være løbet af stabelen.
N æ rm ere i næste nummer.
P rogram :
4. okto ber: Film aften.
20.-21. oktober: Klubben er væ rt fo r JOTA 79.
15. novem ber: Film aften.
13. decem ber: Juleafslutning. Film m. m.
10. janu ar: Første mødeaften i 1980.
24. janu ar: Film.
6. marts: Film.
24. ap ril: Film.
A f Ikke datolagte tin g kan nævnes: Ekstraordinæ r generalfor
sam lin g i septem ber, m orseprøveforberedende undervisning
ved OZ6YJ enten under aftenskole eller i klubben, og diverse
foredrag og byggeprojektaftener.
Vy 73 de OZ1EDD, Kaj.

NORDTHY-MORS
Call: OZ7TOM.
Lokale: S olbjerg skole, Solbjerg Mors.
M ode: Hver tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1EEE, E rling Simonsen, M arkvænget 8C,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 49 79.
Sekr.: OZ1EDF, E rik Lauridsen, Lim fjordsvej 20,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 01 75.
Kass.: OZ1EDH, Svend O rla Larsen, P. L. Haldsvej 27,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 46 57.
Vi er startet e fter som m erferien med friske kræ fter og byder de
nye am atører velkom m en i klubben.
E fterårsprog rammet byder på bl. a. CW -kursus med 18 tilm e ld 
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te, foredragsaftener, besøg påen af P &Ts sendestationer, byggeaftener m. m. Vi håber, at tidspunkterne fo r de forskellige ak
tiv ite te r er fastlagt i næste nummer.
Ify 73 de OZ1EEE, Erling.

STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: K irkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3ZJ, H jalm ar Roesen, Tårngade 19,
7600 Struer, tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ1AHG, T h olkild C hristoffersen, Reberbanen 11,
lejl. 26, 76C" Struer.
Kass.: OZ5EX. Borge 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 Engkjæ 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 a fdeling, postbox 15, 6760 Ribe.
A fd eling ens field-day den 21. og 22. juli forlø b helt tilfre d s s til
lende. Trods det ustabile vejr var de fleste af afdelingens med
lem m er m ødt op med fam ilie, te lt og godt humør. A ntallet af
QSO er var ganske pænt, og det blev besluttet at gentage ar
rangem entet til næste sommer.
Et medlem af afdelingen har aflagt morseprøve i Tønder og
derm ed opnået C -licens. Vi ønsker OZ4ZU, Johannes, til lykke
med prøven.
Vy 73 de OZ4HY, Johnny.

ØLGOD
VHF: OZ5JYL. - HF: OZ7JYL.
Lokale: Kirkegade 1,1., Ølgod.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4RW, E rik 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. Mona Breum Hansen, Solvæ nget 7,
6870 Ø lgod, tlf. (05) 24 54 25.
A fd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.
Nu e r det tiden at spekulere over, hvad de lange mørke vinteraf
te n e r skal fordrives med, så de rfo r er her lidt om hvad Ølgod af
de lin g kan byde på:
Tirsdag den 18. september: Teknisk kursus repetition fo r de,
som har væ ret til prøve og vil forsøge igen til november.
Tirsdag den 24. septem ber: Teknisk k u rs u s fo r begyndere med
h e n b lik på prøve i maj.
CW kursus påtæ nkes også startet, hør næ rmere i afdelingen,
tilm e ld in g og eventuelle forespø rgsler rettes til en af oven
nævnte.
Vy 73 de OZ1BVO. Carlo.
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KREDS
Hoved bestyrelsesm edl.:
OZ4EV, O rla B. Petersen, Onsted,
8355 Ny-Solbjerg, tlf. (06) 92 83 73.

K redsm edlem sm ø de
Forud fo r RM vil der hervæ re lejlighed til at m odesm ed
vore repræ sentanter og HB-medlem fro drøftelse af de
ting, de r rorer sig inden fo r vor hobby, og gennem gå de
fre m kom ne forslag, inden de går til afstem ning på
repræ sentantskabsm ødet.
Måske har du et go dt forslag, der kan æ ndre et af dem
til noget bedre?
M øderne afholdes således:
Tirsdag den 25. septem ber kl. 20: Vejle afd. lokaler.
Torsdag den 27. septem ber kl. 20: Århus afd. lokaler.
Vel mødt.
OZ4EV.

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, Umanaksvej 12,
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.

P rogram :
18. septem ber: Kursus I VTS kl. 19,30.
25. septem ber: Kursus i VTS kl. 19,30.
2. okto ber: Kursus i VTS kl. 19,30.
9. okto ber: Kursus i VTS kl. 19,30.
16. oktober: Kursus i VTS kl. 19,30.
18. okto ber: K lubaften kl. 19.30.
K ursus i CW se opslagstavlen i klublokalet.
Vy 73 de OZ-DR 1766.

GRENA
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
M ode: Indtil videre efter næ rmere aftale.
Fmd.: OZ1AMP, M orten G rosbol Poulsen, Aalsrodevej 49,
8500 Grenå, tlf. (06) 33 19 03.
Sekr.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge,
8570 T rustrup, tlf. (06) 33 43 85.
Kass.: OZ9HN. Helmuth Nielsen, Glentevej 10,
8500 Grenå, tlf. (06) 32 09 96.
P rogram :
26. septem ber: Mode hosOZ9HN, Helmuth.
10. oktober: Modeaften hos Helmuth.
De fø lgende mødeaftener i afdelingen bliver: Onsdag den 24.
okto ber, onsdag den 7. novem ber og onsdag den 21. novem
ber.
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H usk »Grenå nyt« hver tirsdag aften kl. 19. Der vil vi meddele
næ rm ere om, hvad vi skal foretage os på mødeaftenerne.
Den 15. august på vores første foreningsaften efter ferien, hav
de vi den fornøjelse at se de fleste af de nylicenserede amatører
fra om rådet, tak fo r frem m ødet, velkom men i foreningen og på
gensyn og genhør fremover.
Vy 73 de OZ1AYN, Borge.

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

KOLDING
Call: OZ8EDR.
Lokale: Set. Jorgens Gård, Hospitalsgade.
M ode: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9DB, Karsten Kjær, Fabersvej 1, 6000 Kolding.
Sekr.: OZ1DSL, Askan M oller, Agtrupvej 103, 6000 Kolding.
Kass.: OZ5KT. Kristen Thomsen, Chr. Schousvej 4, Tved,
6000 K olding.
A fd. g iro n r.: 3 24 74 81.

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
M ode: 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.
Afd. postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.
Afd. g iro ko n to : 2 14 61 69.
Ferien er nu forbi, og det første arrangem ent i afdelingen blev
et besøg af vore am atørvenner fra Århus, der kom 27 amatører,
og det blev en fo rn ø je lig og hyggelig aften.
Vi kan nu glæ de os over resultatet fra teknisk kursus som
OZ4CO ole startede i vinter, 60 % fra holdet bestod »et meget
fin t resultat«, så vi ønsker OZ4CO og de nye am atorkammerater
til lykke - navne og call er følgende: OZ1FVX, Jan - OZ1FCM,
Jens - OZ1FQA, Peter - OZ1EXQ, W illy - OZ1FRB, John OZ1FXO, Hans - OZ1GBJ. Anders - OZ1GAG, Evan.
l/y 73 de OZ6YO, Bo.

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
M ode: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6CY, Niels M ølgård Nielsen, Kroghsvej 9,
8900 S ilke borg, tlf. (06) 82 05 09.
Sekr.: OZ2KI, G unnar Wurtz, Serup Holmegårdsvej 2,
8632 Lem m ing.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmlndevej 1,
V lrklu n d , 8600 S ilkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. g iro ko n to : 9 21 18 88.
OZ SEPTEMBER 1979

P rogram :
18. septem ber: OZ6CY gennem går den frekvenstæ ller, der er
u d vikle t specielt til anvendelse sammen med de fun ktionsg e
neratorer, der er blevet bygget i klubben.
25. septem ber: ?
2. okto ber: ?
9. okto ber: ?
16. okto ber: Klubaften.
Der er i skrivende stund intet program udvalg, hvorfor det ikke
har væ ret m u lig t at sammensæ tte et program fo r september og
o k to b e r måned. Lad mig i den forbindelse nævne, at forslag fra
m edlem m erne altid er velkomne. Har du et forslag bedes du
kon takte OZ9WA, G unnar (tlf. 84 67 82).
Vy 73 de OZ1AKD. Karsten.

VEJLE
C all: OZ5VEJ.
Lokale: Dæ m ningen 58, Vejle.
Mode: 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.: OZ1BHQ, Per Posselt, Hollæ ndervej 29, 5500 Middelfart,
tlf. (09) 41 41 43.
P rogram :
18. septem ber: Vi starter vinterens byggeprojekt. Hvis du ikke
var med til det indledende mode i august, kan du godt nå det i
aften.
25. septeber: Kredsm edlem sm ode i afdelingens lokaler (se
kredsm ode).
2. okto ber: K lub- og byggeaften.
9. okto ber: OZ1ENE og OZ3HI fortæ ller om store PA-trin til 2
meter.
16. okto ber: K lub- og byggeaften.
Vy 73 de OZ8XW. Flemming.

VIBORG
Fmd.: OZ1CNS, Orla Nielsen, Karuphojvej 5, Skelhoje,
8800 V iborg, tlf. (06) 66 15 36.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, A. S. Orstedsvej 37,
8800 V iborg, tlf. (06) 62 98 03.
Kass.: OZ7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7,
8800 V iborg, tlf. (06) 63 83 52.
T e kn isk kursus.
I sam arbejde med A.O.F. vil der som tidlige re år blive a fh oldt et
kursus, hvor det pensum i elem entæ r radioteknik, som kræves
til Post- og Telegrafvæ senets prøve fo r opnåelse af sendetilla
delse vil blive gennem gået.
Læ rer: Sofus Eriksen.
Sted: Vestre skole.
Tid: M andage kl. 19-21.
Start: 17. september.
Pris: 215 kr. fo r 60 timer.
Tilm e ld in g : Leif Skovby, tlf. 62 24 49.
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M orsekursus.
S åfrem t d e re r nogle, d e re r interesseret i at deltage i m orsekursus til efteråret, bedes de kontakte formanden, fo ra t se, om der
kan blive nok til et hold.
R æ vejagt.
Se OZ august.
Vy 73 de OZ5LD, Leo.

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
K lubhus: Frederiks Allé 164, Arhus.
Afd. giro ko n to : 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV, O rla Petersen, Onsted.
8355 N y-Solbjerg, tlf. (06) 92 83 73.
Sekr.: OZ1DXY, Gert Johansen, Lærkevej 20, Hou,
8300 Odder, tlf. (06) 55 65 88.
Kass.: OZ8YV, Arne Hansen. Valmuevej 7,
8450 Hammel, tlf. (06) 96 34 20.
B eklageligvis var afdelingens augustprogram forsvundet et
sted mellem Hou og box 247, Frederikshavn. Vi håber, at det a l
d rig sker igen.
P rogram :
M odetidsp unkterne er kl. 20,00 hvor intet andet er anført.
Torsdag den 13. september: Turen til printfabrikken Chem itallic i Egebjerg er udsat indtil videre, da man på fabrikken er ble
vet en del forsin ke t med et storre nybyggeri. Vi prøver igen se
nere. I stedet h o ld er vi byggeaften.
Torsdag den 20. september: Klubaften. Hvad med at invitere p i
gerne med denne aften? Vi ser dem så sjældent.
T orsdag den 27. september: Kredsmedlemsmøde. Repræsen
tan tern e fo r kreds 8 vil komme til stede denne aften, og der vil
også være m ulighed fo r at drøfte de, i dette nummer, o ffe n tlig 
g jo rte forslag, fo r disse behandles på RM i Odense den 14. o k
tober.
Tirsdag den 3. okto ber: Start på A -licenskursus ved OZ1 UD.
T orsdag den 4. oktober: Byggeaften.
Torsdag sen 11. oktober: Repeateraften. OZ1AEF, OZ1AXX og
OZ8CY fo rtæ lle ro m Yding Skovhøj repeaterens indvolde m. m.
Torsdag den 18. oktober: Byggeaften.
Så g å r det los igen.
Der er indtegnin g til kursus mandag den 1. oktober kl. 20,00.Så
spids blyanterne og mod op, klubben g i/r en kop kaffe.
Kursus starter således:
CW kursus, første gang onsdag den 3. oktober. Det bliver i år
OZ1BXG. Frantz, der vil bestyre streg/prikm askinen.
T eknisk kursus, første gang mandag den 8. oktober. Det bliver i
a r OZ4EV, Orla, som vil føre holdet frem til den eftertragtede li
cens. E ller i hvert fald til proven, hi, hi.
Af hensyn til kursister, lærere og benzinpriser, er der ikke som
tid lig e re år, kursus 2 gange ugentligt. Sådan at forstå, at de
som vil lære tekn ik m oder hver mandag, og de som vil telegra
fere m øder om onsdagen. Men vil man begge dele, ja, så må
man jo afsted både mandag og onsdag.
Bemæ rk, at m a ndagsbyggeaftenernefra 1. septem ber flyttes til
n o gle af vores torsdage. Forste gang torsdag den 13. septem 
ber. A ltsa fra 1. septem ber ikke mere byggeaften om manda
gen.
Ræ vejagter korer uæ ndret tirsdage.
Fik du det hele? Godt, så ses vi i Fr. Alle 164.
Vy 73 de OZ1DXY. Gert.
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ARHUS NYT
N yhedsudsendelse fra Århus afdelingen forsoges hermed o p 
rettet.
Hvis de nodvendige tilladelser fra P&T når frem inden, vil forste
udsendelse find e sted:
O nsdag den 19. septem ber kl. 21,00.
OZ1BSG vil fortæ lle om regler og procedure, der vil blive arbej
det efter.
Udsendelsen vil blive bragt over R9 OZ3REC, også kaldet H ol
me repeateren (145.825 MHz).
Det er så m eningen, at det skal være en tilbagevendende begi
venhed hver onsdag. Næste udsendelse er planlagt til onsdag
den 26. september.
S tof til denne udsendelse skal være indsendt senest den 24.
septem ber til: OZ1FPZ, Per Andersen. Hans Broges Vej 25,
8220 Brabrand.

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

KREDS

9

K red sa rra n g e m e n t
V or arlig 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
afh oldes i klubhuset Forchhammersvej 11. Ålborg.
Reserver denne week-end til et besog.
Der er lejlighed til at se det allernyeste: G or-det-selvgrej. kom ponenter, smarte stationer i luxusfinish, der
kan det hele, u p -to-date -instru m en ter eller hvad med
letvæ gtsantenner, der hu rtigt kan sættes sammen eller
skille s ad til /A brug?
U d stillinge n er storre i år, bl.a. oget 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 rfrisk n in g .
Å lb o rg afdeling takker på forhånd udstillerne AB in 
strum ent, Hermann M oller A/S, Norad, Ib s Radio Ser
vice, Scantec, W erner Radio.
Pa gensyn - tag en klubkam m erat med.
EDR. A lborg afdeling.

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: R andersgade 57.
Mode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ9NT. Bjarne Andersen. Skræ ddervej. Gærum.
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 48 60 79.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41.
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1FGS. Arne Dahi, Solbæksvej 122,
9300 Sæby, tlf. (08) 46 31 01.

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m o torko ntor, Tinggade 2, Hadsund.
M ode: Modeaften tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ7IH. H enning Rehné, Sjællandsgade 9.
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 23 42.
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V e n d sysse la rra n g e m e n t
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.

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: P ensionistboligen, Norrebro, H jorring.
M ode: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE. Peder Jeppesen, Narfesvej 8,
9800 H jorring, tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVK, V agner C hristensen, Ringvejen 90.
9850 Hirtshals.
Kass.: OZ5DV, Ejner C hristensen. Lundtoftevej 28,
9800 H jorring, tlf. (08) 92 74 01.
Postadr.: Box 204, 9800 Hjørring.
Afd. g iro ko n to : 6 23 99 27.
Sa er som m erferien forbi, også fo r H jorring afdeling. Der er fra
bestyrelsens side lagt op til en del aktiviteter, som nok vil inte
ressere mange. Vi har også fået nye am atører iblandt os, til lyk
ke med licensen. Vi håber at se jer i klubben, så mod op den 18.
septem ber og hor, hvad klubben kan tilbyde, alle er velkomne,
også dem uden licens.
Der skal også være plads til alm indelig hygge, og det er der
også. Vi har to lokaler, det ene vil hver tirsdag være hyggestue.
Mod op så du kan hygge dig med såvel nye som gamle ven
ner,også selvom du ikke vil deltage i aktiviteterne, her er du
selvfø lgelig også velkom m en uden licens.
Bestyrelsen ser frem til en aktiv og sund afdeling, vi er ikke
tro ldm æ nd, så uden m edlem m er i lokalerne går det ikke, så
prov om du ikke kan gnide sofaen af ryggen hver tirsdag aften
(det er sun dt at være aktiv), og det kan være så hygsomt.
A fdeling en har endelig fået tild e lt en postbox i Hjorring, afde
linge ns postadresse er frem over Box 204, 9800 Hjorring.
Så skal vi igen til at dele blom ster ud til vores ræveudvalg fo r af
viklin g e n af Store Nordjydske rævejagt (udtalelse af rævejæ
gerne: ALT var perfekt) TIL LYKKE. Se resultaterne under ræve
jæ geren.
A tter i år bliver der startet teknisk kursus med henblik på P&T's
licensprøve, læ rer bl iver OZ1 AT, Anders. Kurset starter torsdag
den 20. septem ber 1979 k l. 19,00. Tilm elding kan ske til Anders,
tlf. (08) 94 22 24.
CW kurset vil også s tartesom FOF aftenskolekursus, tid sp u n k
tet blive r i september, men dato er ikke fastlagt endnu, så kik i
lokalpressen (H jorring) eller bedre, lyt til repeaternyt hver man
dag over Kik Ud.
P rogram :
Tirsdag den 11. septem ber: Klubaften.
Tirsdag den 18. september: Klubaften samt orienteringsaften
om klubb ens aktivite ter m. m. og om kursus i praktisk radiotek
nik. OZ4FK, Frank.
Tirsdag den 25. september: Klubaften samt orientering om
byggeaktiviteter, frekvenstæ ller m. m. Alle. der har tilm eld t sig
frekvenstæ ller, bedes mode op, er du interesseret bør du også
kom m e. OZ9FI, Finn.
Tirsdag den 2. oktober: Klubaften. M åleudstyr til antenner m.
m. OZ1AT, Anders.
Tirsdag den 9. oktober: Klubaften. Praktisk radioteknik.
OZ4FK.
Tirsdag den 16. oktober: Foredrag på Mosbjerg kro. Quad an
ten n e r af OZ7CH (se OZ august).
Vy 73 de OZ1CVK. Vagner.
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HOBRO
C all: OZ4HOB.
Lokale: Karlebyvej 4, Hobro.
Fmd.: OZ6UD, Peer Andersen, Karlebyvej 4, Karleby,
9500 H obro, tlf. (08) 52 02 34.
Sekr.: OZ4SU, Tage Kristensen, Engsvang 6, Sdr. Onsild.
9500 Hobro, tlf. (08) 54 41 06.
Kass.: OZ1BOT, Tom m y W lckberg, Daniavej 127, Assens,
9550 Mariager, tlf. (08) 58 35 64.

Vedrørende afdelingens 40 års jubilæ um og den ordinæ re ge
ne ralforsam ling , e r begge dele afh oldt når dette læses, men det
kom m er fø rst med i næ steOZ. Men ly ttll repeaternyt hver man
dag kl. 19,00, her er altid op lysninger om hvad der sker i afde
lingen.
Husk:
M o detiderne er æ ndret til kl. 19,30.
Der er opsat nye priser på kaffe, brød o.s.v. I afdelingen.
Vy 73 de OZ2VE, Erik.

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Lokale: Bunkeren. Drogden.
M ode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ4HD. Harry Damgaard, Ivar Chrlstensensvej 39,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 70.
Sekr.: OZ8CB. Carl Bæhr, Markvej 108,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 49 29.
Kass.: OZ3NG, Jens Jorgen Bindslev, Ryttervej 42.
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 58.
Postadr.: Postbox 116, 9990 Skagen.

ALBORG
Call: OZ8JYL.
K lubhus: Forchham m ersvej 11, 9000 Ålborg.
Mode: Onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ7SG. Erik Sandberg, Vibevej 2,
9575 Terndrup. tlf. (08) 33 55 23.
Sekr.: OZ2VE, Erik Biehl, Degnelodden 22,
9000 Å lborg, tlf. 18 22 81.
Kass.: OZ5XD, C laus Lindholt, Svendstrupvej 45,
9230 S vendstrup J „ tlf. (08) 19 10 96.
A fd. g iro k o n to : 5 44 47 99.
P rogram :
M andag den 17. septem ber kl. 19,00-21,00: Rævejagt. Jagten
er en m o bilja g t på kort 1316-IV Hals.
O nsdag den 19. september: Besøg på Flyvestation Ålborg.
Y d erlig ere op lysn inge r og tilm e ld in g via re p e a te rn y t-e lle r ved
et bestyrelsesm edlem .
O nsdag den 26. septem ber kl. 19,30: Klubaften.
W eek-enden den 29.-30. september: A fdelingens årlige u d s til
ling, se under kredsen!
Sam m e week-end vil ræ veudvalget afholde en rævejagt i om rå
det o m k rin g klubhuset, men de vil på nuværende Ikke røbe,
hvad den indeholder. D erfor er den ordinæ re rævejagt aflyst.
O nsdag den 3. o kto ber kl. 19,30: Klubaften.
O nsdag den 10. o k to b e r kl. 19,30: Foredrag. Dette er sæsonens
fø rste foredrag, endnu er em net ikke helt fastlagt, men det vil
blive annonceret over repeaternyt.
Lørdag den 13. o k to b e r kl. 14,00-16,00: Rævejagt, jagten er en
m o b ilja g t på kort 1316-IV Hals.
O nsdag den 17. o kto ber kl. 19,30: Klubaften.
P rog ram fre m ove r:
O nsdag den 24. oktober: Virksomhedsbesøg. A fdelingen besø
ge r bryggeriet URBAN. Tilm elding via repeaternyt. Deltageran
tal m inim um 25 og m axim um 50 deltagere.
Lordag den 10. november: A uktion i afdelingens lokaler.
S iden sidst:
Da sæ sonen lige er begyndt, er der ikke meget til dette punkt.
A fdeling en startede sæsonen med et lille fikst program den 13.
august. OZ1 ALO, Flemming, var på besøg i afdelingen og fore
viste en lille sm art antenne til 2 meter brug. OZ1ALO forklarede
lid t om opbygnin gen af antennen. Der findes i biblioteket vej
le d n in g e r til denne. Tak til initiativtagerne til dette, og tak til
OZ1ALO fordi du kom.
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GRØNLAND
JULIANEHAB
Postadresse: P ostbox 121, 3920 Jullanehåb.
Call: OX3JUL.
Fmd.: OX3ZM, Anny Rasmussen.
Sekr.: OX3JA, Jorgen Asvid.
Kass.: OX3FG, W alther Jessen Christensen.
M ode: Forste onsdag i maneden.
Foreningen ud giver m anedsbladet »OX-nyt«, der udkom m er
ca. den 20. i måneden. S tof modtages gerne (ind til den 15. i
måneden).

Læsernes mening...
180 kr. endnu e n gang !
Er det ikke lidt (meget) uovervejet af OZ6PN i julinum m eret af
OZ, at diktere så kra ftig t: »at hvisen radioam atør ikke har råd til
at betale, hvad det koster at være medlem af EDR, har EDR ikke
brug fo r vedkom m endes medlemskab«.
Jeg blev g o d t gal i skralden, da jeg læste denne egoistiske
fo rm u le rin g , så gal, at jeg meget alvorligt overvejer, om Ikke mit
m edlem skab af EDR fo r i år er det sidste. - Kan EDR eksistere
uden m edlem m er? Ja, uden mig, og måske mange andre i år og
næ ste år, men frem over?
Med den stillin g ta g e n og form ulering skader du mere, end
du gavner og endda påpeger du det beklagelige i, at danske
am atører ikke har fattet fidusen i at have en stæ rk national fo r
ening, - j o d e t har de sikkert, men så skal de underrettes og mo
tiveres pa en hel anden måde.
Vel var det en hård åreladning, at kontingentet steg som det
gjorde, men nu fo rstå r jeg bedre m otivet »kæft, trit og retning«,
har du ikke slanterne, så ud, du er Ikke væ rdig i EDR, og kan
nem t undværes. Efter min og mange andres mening, havde
130-150 kr. pristalsreguleret væ ret anstæ ndigt, og så kunne
man have set tide n an. Jeg tro r ikke, at det var det, at man g jo r
de det, men måden man gjorde det på, der skabte røre i »ande
dammen«.
Jeg tro r, at mange, ligesom jeg, gerne vil vide hvor mange
m edlem m er EDR har mistet på den affære. At der er brugt ord
som pampere om personer i vor forening, kender jeg ikke no
get til - har ald rig hørt det - står det u im o d s a g t. . . ? Derimod
har jeg hørt så m eget andet, bl. a. at der findes alsidige og b illi
gere blade end OZ, men de rtil vil jeg blot sige, at disse jo ikke
varetager EDR's interesser, men denne skaber man heller Ikke
med OZ6PN s syn på radioam atører. Man må nem lig ikke glem 
me, at der hvert år kom m er en masse unge mennesker, som har
op nået licens, m ange er stadig skolesøgende, i lære eller lig 
nende, fo r disse er 180 kr. mange p e n g e -h a r EDR ikke brug fo r
deres medlem skab? Det er den generation, som gerne skulle
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fø re EDR videre, men helst ikke i OZ6PN’sån d, fo r så tvivler jeg
på EDR's eksistens. For når de unge og andre nyankomne læ
ser hvad OZ6PN mener om dem, der ikke har 180 kr., så vil de
nok sige: »så er det også lige meget« - meget mi Idt sagt.
Endvidere må vi ikke glemme, at vi har mange pensionister
og handicappede, e ller af andre årsager økonom iske betræ ng
te, om dem mener du vel det med, at vi har en vis rabat, - nuvel,
men pengene, hvor skal de kom m e fra? Vel fra tilfredse med
lem m er, skab dem, om det så er på bekostning af dine egne
pe rsonlig e m eninger, og til gavn fo r hele radioam atørbevæ gel
sen.
OZ1DZQ.
1 års m edlem skab af EDR =
. . . 220 cigarette r eller
. . . 64 øl excl. em ballage eller
. . . 45 lite r benzin eller
. . . 3 gram m o fonp lade r eller bånd eller
. . . en glad aften i tiv o li fo r 1 person.
Hvad vil du helst undvære? Har man ikke råd må man træ ffe et
valg, og fald er det valg ikke ud til fordel fo r EDR, hvor er inte r
essen og idialism en så henne?
OZ6PN.
? ? ?
Det synes mig at være betæ nkeligt, at EDR, der er en nonkom m erciel forening , yder støtte (direkte, økonom isk) til enkeltstå
ende m edlem m er, sådan som det er sket i sidste nummer af OZ.
De lærere, der underviser fo r FOF i København, har fået gratis
reklam e under afdelingsm eddelelser, mens de lærere, der ikke
er tilk n y tte t det firm a, ingen støtte har fået.
Jeg underviser selv fo r en anden af byens aftenskoler, og
e rin d re r ikke at have fået tilb u d om gratis reklame.
Det synes også som om bem eldte læ rerkreds har lokalafde
linge rne s og EDR’s anerkendelse, og som om vi andre udenfor
ikke har. Det kan ikke være meningen.
E gen tlig havde jeg tæ nkt mig at skrive direkte til hovedbesty
relsen, men det forekom m er mig høfligere og mere reelt at lade
det være op til de øvrige medlemm ers dom, hvorvidt den prak
sis kreds 1 afdelingerne har lagt op til er rim elig.
Det er i denne sam menhæ ng værd at understrege, at det ikke
er fo rd i jeg fø le r mig forbigået, at jeg skriver dette brev, - blot
fo rd i annoncen s trid e r mod EDR’s idé. Lærere og aftenskoler
kan enten selv betale deres annoncer, eller alle få samme m u
lig h e d e r fo r støtte.
Med venlig hilsen, Peter Raabye, OZ5DW.

YAESU MUSEN
J.B.M.
AOR
HY-GAIN antenner
TMK. måleinstrumenter
30 MHz erhervsanlæg
Danphone VHF - UHF
radiotelefoner

„RadiosmedeiT
KØBMAGERGADE 32 B - GYLLING
8300 ODDER - 06 - 551616
O Z1DPL

Coaxial Switches

Hvis du og den aftenskole du underviser i, h a re t godt tilb u d til
radioam atører, så lad os dog få det o ffe n tlig g jo rt i OZ, uanset
om det er reklam e fo r dig eller andre undervisere. Den løn af
tenskolelæ rere m odtager, er dem vel undt al den stund, at de
g ive r af deres fritid fo r at gavne og glæde andre, og at skatte
væ senet som regel æder over halvdelen af indtæ gten.
OZ6PN.

Jeg sæ tter s to r pris på d it hus!

OZ4BH, Bent

Vi har 14 m odeller m ekaniske og elektriske med 2,3
og 4 tilslutnin ge r. Den viste model er 100 % vandtæt,
og tåler mastm ontage fra ^ 4 0 ° til + 60°C.
Vi kan også tilbyde 22 forskellige typer coaxstik og
sokler fra lager. Forlang datablade og prisliste
tilsendt.
Vy 73 de OZ 8GI - 90G - PER

S ta ts a u t. e j d m g l - M D E

Byrlund
(0 2 ) 9 4 1213

I____ I

Se a n n once OZ a p ril 1979,
side 192.
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