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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR -

EN SØNDAG PÅ FYN - eller tanker 
efter et repræsentantskabsmøde

OZ9SN fremfører SIN mening.

Det var så den årligt tilbagevendende begivenhed, som jo 
altid er et højdepunkt af mange årsager. -  Det er her, man får 
bekræftet, om bestyrelsens linie er den rette-det er her, med
lemmernes mening kommer frem.

Og hvad skete der så i år? -  For mig at se er der een ting, der 
skinner klart igennem: Alle HB’s forslag blev vedtaget. Det må 
betyde, at HB's linie er i overensstemmelse med »folkets« 
vilje, og at vi kan arbejde videre i vished om, at vi har opbak
ning fra dem, vi repræsenterer.

Bortset fra enkelte episoder er det vel efterhånden ved at 
være sket med landsdelenes gensidige bekrigelser. Megen 
gammel mistænksomhed ligger endnu og lurer under over
fladen, men tiden går, og det lader til, at der er kommet ro i 
EDR, så vi forhåbentlig ikke skal opleve flere kriser.

Kontingentforhøjelsen kostede EDR nogle medlemmer, 
men ikke så mange som man kunne frygte. Vi kører videre i 
1980/81 med de 180 kroner; men allerede nu kan vi se, at vi 
nok ikke slipper for en forhøjelse i 1 9 8 1 Mon Ikke tiden nu er 
moden til, at vi indfører indexreguleret kontingent?

Jeg synes, RM I år var en positiv oplevelse. Det har vist sig, 
at RM er en god ting; der blev arbejdet anderledes sagligt, end 
det har været tilfældet på en generalforsamling. -  Det må 
desuden siges, at være særdeles glædeligt, at der var så 
mange tilhørere til stede i år -  det tyder på, at der virkelig er 
interesse for foreningens liv ud over, hvad der står i OZ.

OZ10Q.
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C D
2 meter 
FM - SSB - CW

IC-245E
En rigtig all-mode station med digitaludlæsning, 2 PLL-VFO'er, 2 VFO hastigheder, variabel repeaterspace 
(Oscar), tilslutning for ICOM s tastatur-scanner enhed, altsammen for under 5.000 kr.
IC-245E er markedets mindste all-mode 2 meter transceiver med digitaludlæsning -  lige velegnet for mobil 
og hjemmebrug -  den har forresten også automatisk regulering af lysstyrken i udlæsningen, afhængigt af 
lyset udenfor; en af desmå ting, der er med til at gore en ICOM transceiver perfekt i mindste detalje.
IC-245E har naturligvis også mangler. Den korer kun USB, men kan let modificeres til også at kore LSB - 
v.h.a. et ekstra krystal, som vi naturligvis også har på lager.
IC-245E -  en lille station med store faciliteter!

Teknik kort: 144-146 MHz, FM, CW, USB (LSB), 12 V DC, 10 W out, digital, dobbelt VFO i 100 Hz eller 5 kHz, 
RIT, noiseblanker, tilslutning for remote computer control. Mål: 90x155x235 mm. Vægt: 6.8 kg.
Pris incl. moms kr. 4.895,00.

Se og prøv IC-245E hos DOGPLACE - COMMANDER - OP ELECTRONIC - H.T. ELECTRONIC eller...

-NORAD Lonstrup 

9800 Hjørring 08-96 01 88
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EDR Viborg-afdeling’s Rævemodtager til 1825 kHz.
Af OZ5LD, Leo Dam, A. S. Ørstedsvej 37, 8800 Viborg.

Da der har vist sig stor interesse for denne mod
tager, er jeg blevet opfordret til at sende beskri
velse, diagram m.v. til OZ.

Det er ikke en ny opfindelse der er gjort, men 
en modtager der gennem et par år er blevet af
prøvet og forbedret i Viborg-afdelingen.

Det er en modtager der er blevet til gennem et 
samarbejde, hvor forskellige ideer er stykket 
sammen, og resultatet er blevet en ret god ræve
modtager. Projektet er altså ikke en enkelt mands 
arbejde, bl. andre harOZ8XU i desene nattetimer 
lavet printudlæg, OZ3MC og OZ8PX har leveret 
forskelligt ekspertise, ingen nævnt ingen glemt.

En af de sidste forbedringer der er blevet 
indført, er den dobbeltgate (40822) der er i ind
gangen. Den har en rimelig høj impedans, så
ledes at rammen kan føres direkte ind på gaten, 
uden tabsgivende tilpasninger.

Modtageren er altså ikke noget »skrivebords
projekt«, den er prøvet af mange i Viborg-afde
lingen med godt resultat.

Temperaturstabiliteten er ret god, jeg har prø
vet at indstille den i nulstød med en rævesender i 
stuetemperatur og derefter anbragt modtageren 
i en dybfryser af ukendt fabrikat, ved en tempera
tur på ca. h- 20°. Efter en tilpas lang nedkøling 
blev modtageren fremdraget tilrimet m.v. og da 
var den ca. 400 Hz fra rævesenderens frekvens. 
Det må vel siges at være til at leve med, selv i det 
danske klima, det er nok ikke ofte der bliver en 
temperaturdifferens på 40°.

Der skal kun gives nogle enkelte bemærknin
ger til diagrammet m.m. Den variable 10 kohm 
modstand, der er i serie med senseantennen, 
kan i mange tilfælde udskiftes med en fast mod
stand på ca. 5 kohm. LF-reguleringen kan efter 
temperament føres ud på forpladen eller udføres 
med en trimme-potmeter. Det kan være en fordel 
at indstille LF fast til en passende værdi i relation 
til HF-reguleringen. Der er nogle der undværer 
LF-reguleringen fuldstændigt.

Kassen er udformet således, at der kan være en
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Beat ose (BFO) kobler til den 10 pF kondensator der sidder L2 Oy L3 dobb. Neosid. 35 vind. 0  0,2 mm.
mellem L6 og 7 ved hjælp af leder paralelt med kondensator. L3 80 vind. (40 + 40) rød Neosid. 0  0,2 mm.

L4-5-6-7-8 455 kFlz dåser BRC 250 A (trimmes 445 kHz). 
L9 rod Neosid. 80 vind. (40 + 40) 0  0,2 mm.
LIO rod Neosid. 170 vind. (20 + 75 + 75) 0  0,15mm. 
Neosid dåserne alle uden klokke, tysk model.

PNP NPN FET

NPN BF 157 173 22  U
- © i

A0 8 2 2

NPN. BC107 —1 0 8 - 1 0 9 - U 9  -  549

■ © ”  
G1 G2

NPN. BC1A7- 5 4  7 - 5 4 9 SET FRA BUNDEI

PNP BC 15 7- 55 7 -  5 5 9

D | ^ ) s FET. TIS 8 8 - 2 N 5 2 A 5
G [ • J P r i n t e t  t i l  d e n n e  t r a n s i s t o r

H D FET. TIS 88A 3C 2 m. fl.

SE T FRA 
BUNDEN

H us k  at  k r y d s e  S og 6 h v i s  
du b r u g e r  d e nn e t y p e
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EKS PÅ KASSE TIL RÆVEMODTAGER

1 cm

batteriholder til 6 stk. små 1,5 V-batterier. De 
normale 9 V-batterier er ofte meget dårlige. Hvis 
man ikke selv har værktøj til at lave kassen, kan 
den købes færdig hosOZ6QZ Bjarne, 06-62 85 96 
for ca. 40 kr.

For at imødekomme enhver tvivl, kan det oply
ses at enhver lighed med nuværende og tidligere 
fabrikerede modtagere, ikke beror på en tilfæ l
dighed. God fornøjelse og god jagt.

^ K E N W O O D i r a i i c o M L

AOR-JBM - YAESU
HF, VHF og UHF stationer...

NYHED 
STANDARD 
C 8800 
Kr. 2.995,-

commander radio Sm al legade 4 - 2 0 0 0  Kbh. F -Te le fon  CD1- 3 4  3 4  2 2
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ROM - BUG
Af OZ1BII, Henning Andresen, Svanevej 12, 6100 Haderslev.

Ja,så fik jeg atter denne trang til at bygge et eller 
andet, mærke lugten af loddekolbe, rode rundt i 
databoger og odelægge diverse komponenter 
for endelig til sidst at sidde tilbage med en eller 
anden lille »dims« som er hjemmelavet og som 
forhåbentlig virker.

Denne gang gik det ud over min »gamle« 5LP 
el-bug, som nu må stå ubenyttet hen indtil jeg 
måske en dag finder ud af at den kan bruges til et 
eller andet igen. Måske en kombineret QRP/TX- 
ELBUG.

Som sagt har jeg i flere år kort med 5LP el-bug 
og har også været meget glad for den. Det var mit 
første mode med IC'er og jeg fandt ud af at det var 
nogle skægge fyre, som kunne bruges til mangt 
og meget. I foråret fik jeg så bygget en ACCU- 
keyer OZ5RM, OZ nr. 12,1977 side 591 (og rettel
se nr. 4, 1978 side 177). Men den kom aldrig i 
kasse så den kunne bruges for jeg havde jo min 
gamle 5LP. Så kom trangen og jeg rodede gamle 
OZ'er igennem for at finde et eller andet spæn

dende at gå i gang med. I OZ 77 side 527 har 
OZ2TG beskrevet en morsegenerator og den 
faldt jeg over. Den kunne være god at have når 
jeg kørte tester. Lidt små ændringer hist og her 
og den kunne kore sammen med ACCU.

I fig. 1 er den ændrede udgave. Grundelemen
tet er stadig det samme, nemlig 5623 ROM og 
4040 tæller. ROM-BUG'en virker således:
-  Ved tryk på start vil tælleren få clock-pulser fra 
ACCU-clock og begynder at tælle. Dette bevirker 
at 5623 får adresseinputs og sender outputs, som 
går til ACCU og nøgler senderen.
-  Ved tryk på stop vil tælleren resettes og stand
se. Samtidig standser ACCU-clock og der kom
mer ikke flere signaler fra 5623.
-  Hvis man ønsker at stoppe hurtigt kan man 
sende en prik med ACCU, det virker på nøjagtig 
samme made som STOP-knappen (det vil sige at 
ACCU vil lukke for ROM-BUG).
-V ed  hjælp af omskifter kan man vælge mellem 4 
forskellige budskaber.

+  5V
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Teori:
Hvis du kigger på diagrammet over ACCU-keyer 
vil du finde forskellige funktioner som styrer hele 
naglen og en af dem kan vi brugetil at styre ROM- 
BUG'en med.

Når der intet tegn sendes med ACCU er clock- 
generatoren stoppet. Dette sker ved hjælp af U5B 
Flip-Flop (ben 8), som går HØJ. Signalet går til 
CR1 og videre til Q1 emitter. Det vil sige at når 
U5B (8) er HØJ er clocken stoppet og når U5B (8) 
er LAV korer den.

Vi skal bruge clock-signalet til ROM-BUG'en, 
så vi indskyder en AND-gate mellem U5B (8) og 
CR1. Nu har vi mulighed for at gøre CR1 lav 
udenom U5B.

På ACCU har vi også en indgang der hedder 
»man. key«, og hersender vi udgangssignalet fra 
5623 til, via en OR-gate og en inverter. Den anden 
indgang på OR-gaten bruger vi til manuel nøg- 
ling.

Dioden D1 på ROM-BUG bruger vi til at sende 
HØJ fra inverter E8 til STOP, således at ROM’en 
stopper når ACCU starter.

Virkemåde:
Lad os prøve at følge hvad der sker når vi trykker 
på START: D1 går HØJ, D3 LAV, D4, LAV, D6 HØJ, 
D2 HØJ, D3 LAV, B11 LAV, A13 LAV, E6 HØJ, D9 
LAV og starter ACCU clock til B10, B/out sender 
pulser til A/adresse og A/out går HØJ (bestemt af 
programeringen), C6 HØJ og E4 LAV som sendes 
til ACCU (man. key). Når tælleren (4040) når til 
256 er budskabet sendt færdigt og den går videre 
til 257 (000100000000). Derved går bit 9 HØJ, A14 
HØJ, C2 HØJ, D5 HØJ, D6 LAV, D2 LAV, D3 HØJ, 
B11 HØJ (og resetter B så Bit 9 går LAV og A14 
LAV, C3 LAV, og D5 LAV), A13 HØJ, E6 LAV, D9 
HØJ og ACCU-clock stopper.
-på STOP: Medens den er stoppet sker der intet. 
Medens den korer vil C3 gå HØJ, D5 HØJ, D6 LAV, 
D3 HØJ o.s.v.

Når vi starter ACCU-keyer:
Medens ROM-BUG er stoppet, sker intet (ACCU 
virker normalt). Medens ROM-BUG kører: Som vi 
ved vil U5B (8) gå LAV når ACCU starter, E8 gå 
HØJ OG D1 lede så C1 går HØJ, C3 HØJ, D5 HØJ, 
D3 HØJ og stoppe ROM-BUG'en. Selv om D3 er 
HØJ vil D9være LAV medens ACCU-clock sender 
pulser til B10 starter ikke tælleren fordi RESET- 
indgangen holdes HØJ af D3.

Komponenterne:
Selve »grundstenen« i projektet er en Read Only 
Memory, 4 x 256 bit. Det vil sige at vi har 4 
forskellige muligheder for output (altså 4 forskel
lige budskaber kan programmeres). Virkemåden 
er lettest at beskrive ved hjælp af et skema som 
vist i fig. 2. Adresse input, er de binære tal som vi 
får fra tælleren (4040). Output er det vi får ud af 
ROM’en. 1 = HØJ og 0 = LAV. Desuden er der 2 
CE (chip enable) indgange. Nåren af dem går hoj 
vil udgangstrinnet i 5623 blive »flydende«.

Adresseinputs *Output

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
o.si.V. o.s.v o.s.v o.s ,v.

*) Det er kun output nr. 1 der er vist programme
ret. Fig. 2

CD 4040 er en 12-bit binær tæller. Hver gang 
den får en clock-puls vil den lægge en til. Reset- 
indgangen bruges til at nulstille tælleren med. 
Når den går hoj nulstilles tælleren og når den går 
lav tæller den (forudsat at der kommer clock-pu I - 
ser).

CD 4049 er en Hex inverter-buffer. Når indgan
gen er lav er udgangen hoj og omvendt.

CD 4071 er en Quad 2-input OR-gate. Hvis 
begge indgange er lave er udgangen høj og hvis 
den ene eller begge indgange er høje er udgan
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gen også lav. Er den ene eller begge indgange 
høje er udgangen høj.

CD 4001 er en Quad 2-input NOR-gate. Hvis 
begge indgange er lave er udgangen høj og hvis 
den ene eller begge indgange er høje er udgan
gen lav.
Konstruktion:
Det hele (ACCU og ROM-BUG) er bygget sam
men i en lille kasse (160 x 65 x 110) med diverse 
omskiftere og potmeter.

Selve ROM-BUG'en har jeg bygget op på et 
print i samme størrelse som ACCU og strømfor
syningen er en MC 7805 + Kondensator 2200 pF. 
Jeg har taget spændingen (12 volt) fra TX.

I diagrammet er der vist 1 NOR-gate og 2 
invertere til at starte/stoppe clocken. Man kan 
roligt bruge 1 AND-gate ¡stedet for, man da der jo 
er fire NOR-gates i 4001 og seks invertere i 4049 
sparer man en IC på denne måde. Forbindelsen 
fra U5B (ACCU) og til CR1 (ACCU) er på printet 
udført med en såkaldt »lus«, så det er lige at tage 
saksen -  KLIP -  og du har de to ender du skal 
bruge.

Bemærkninger:
ROM en kan købes hos EVJ Elektronik, telf. 
(01)83 90 22. De vil gerne have output data i 
hexadecimaltal. Når du har lavet tabellen (binær)

har du en 4 bit binær kode for output og derefter 
finder du det Hexadecimale tal for koden.

Da jeg skulle bestille min ROM var der ca. 1 
måneds leveringstid, da deres programmer var 
gået i stykker. Så jeg bestilte en uprogrammeret 
og ville så selv gå i gang herhjemme. Jeg lavede 
en lille fiks »programmer« og startede med ud
gang nr. 1. Jeg kunne ikke få den til at blive høj så 
der kom lidt mere strøm på (den skal have 28 volt. 
210 mA ind i udgangen). Pludselig trak den ikke 
mere strøm og da jeg målte efter var udgangen 
brændt i stykker. Samtidig var udgangene 2 og 3 
gået høj, men det var ved alle 256 adresser, så nu 
har jeg udgang 4, som jeg ikke rigtig tør gå i gang 
med, hi. Jeg vil råde til at man køber den færdig- 
programmeret (og så betaler de ca. 15 kr. det 
koster ekstra).

Hele historien koster fiks og færdig, lige til at 
samle, ikke over 100 kr. Printet må du selv lave. 
Her brugte jeg ALFAC overføringsstreger og det 
har jeg forresten gjort til næsten alle mine kon
struktioner. Hvis interessen er stor nok kan man 
måske få lavet færdige print (tegningerne skulle 
jeg jo nok kunne lave, hi).

Håber der er nogle der får glæde af deres ny 
ROM-BUG.

God fornøjelse og BCNU søndag kl. 1100 DNT 
på 3555 kHz.

^  K E N W O O D

TR 2400 
HÅNDSTATION
Værd at vente på...
144-145.995 MHz, Synthese 5 kHz spring.
Store LCD digital udlæsning (kan aflæses i direkte solskin, om natten med 
indb. lampe). -  10 memory frekvenser med automatisk scanning. -  Simplex 
eller repeaterfunktion. -  LCD pil indikator fo r : ON-AIR-Memory recall-batt., 
check-kontrol af ON OF lamp. -  Reverse funktion, 1750 Hz toneopkald. -  
BNC antennetilslutning. -  Minimum output: 1,5 W i antennen. -  Standard 
tilbehør: Gummiantenne, Nic batterier og lader.-Ekstraudstyr: ST-1 hurtig
lader (1 time), fungerersom holderforTR 2400, på dit bord ved hjemmebrug. 
Har indbygget impedanstrafc til MC 30 S mikrofon.

Amatørvenlig pris 2.695,- (lev. jan. 1980).

WERNER RADIO - OTTERUP TLF. (09) 82 33 33 - 0Z8BW , Werner
LØRDAG LUKKET.
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M orsetræ ner
Af OZ5PZ P. K. S. Rosenbeck, Mosbækvej 29, Skivum 9240 Nibe.

Følgende konstruktion er tænkt anvendt ti I at ove 
sig på mens man forbereder sig på at gå op til 
morseprøve. Den er konstrueret over en 4011 IC 
og en 1 watt udgangsforstærker, LM386, hvis 
udgangerfort ud tilen liniebøsning, hvorfra man 
kan sende signal til andre modtagere. Desuden 
er den forsynet med et jackstik således, at man 
kan sidde i ro og mag med hovedtelefonen på og 
øve med sig selv. Ved at betjene omskifteren 
højttaler/hovedtelefon har man en mulighed for 
at lytte på en lille indbygget højttaler.

Træneren fungerer ved at 3A af IC 1 fungerer 
som en multivibrator, der sender en tone ind i 
indgangen på udgangsforstærkeren LM 386, hvis 
indgangssignal ligger på et fast niveau, hvilket 
således også giver et fast niveau på højttaler
udgangen. Den sidste 1A af IC 1 anvendes til at 
nøgle et 5 volts reedrelæ, hvis kontaktsæt kobler 
IC 2’s udgang ud på liniebosningen og til enten 
højttaler eller hovedtelefon for medhør. Når nøg
len er åben er ben 8 og 9 høj, hvilket betyder at 
ben 10 er lav, og relæet dermed i hvilestilling og 
afbrudt. Trykker man på nøglen, vil ben 8 og 9 gå

på lav, hvorved ben 10 bliver høj, reedrelæet vil 
trække og koble generatorsignalet ud på linien. 
Når nøglen ikke er påvirket stårtræneren således 
i lyttestilling, og et ankommende signal på linie
bøsningen vil kunne komme til henholdsvis højt
taler eller hovedtelefon.

RC-leddet bestående af modstanden R4 og 
elektrolytten C3, er monteret for at modvirke et 
smæld i højttaleren, når nøglen nedtrykkes. Hvis 
tonen kommer for langsomt efter nedtrykning af 
nøglen er C for stor, og man må lave den lidt min
dre. Kredsløbet fungerer på følgende måde: Når 
nøglen er åben bliver C3 opladet med en DC- 
spænding gennem R4, og denne spænding blo
kerer via R5 udgangsforstærkeren. Når nøglen 
nedtrykkes bliver R4 lagt til stel, C3 vil nu begyn
de at aflade, og blokeringsspændingen på IC 2's 
indgang vil nu forsvinde, hvorefter IC 2 igen vil 
afgive signal.

Det er muligt at koble helt op til 10-12 enheder 
sammen og man kan således oprette et helt CW- 
net, hvor man kan skiftes til at sende og modtage 
signaler til hinanden.
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Det ubenævnte potentiometer kan fx være 47 kohm.
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NYHED
P F M 2 0 0  Technical S pecifications

Gate Time Reading Resolution Frequency
Rate Range

io seconds o.i Hz 0.1 Hz -
FUNCTION ! i second o.8Hz i Hz i 20Hz -

A o.i seconds 3.3Hz 10Hz i 10MHz
o.oi seconds 4.8Hz 100Hz

FUNCTION | 2 seconds 0.4Hz 10Hz
B -J 0.2 seconds 1.6Hz 100Hz j" 200MHz0.02 seconds 2.4Hz i kHz

Accuracy: L i count + Time base error
Sensitivity: : graph
Input Characteristic: i M O / /50pF nominal 
Attenuator: -2odB nominal
Maximum Input: see graph
Time Base Characteristics:
Initial Adjustment: ±2ppm at 22°C
Setability: ±ippm
Temp. Stability: better than o.3ppm/°C
Ageing Rate: better than ioppm/year

Sinclair PFM 200
2 0 0  M H z  D ig ita l Fre q u e n c y  M e te r

kr. 944,00

HELMHOLT
elektronik

JOHS. BUCHHOLTZVEJ 17 
7600 STRUER 
TLF. 07-852611 
GIRO 7270348

ÅBEN:
Mand.-torsd. ... kl. 16,00-17,30
Fredag .......... kl. 16,00-20,00
Lørdag .......... kl. 10,00-12,00
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^  S T A N D A R D
2 M/70 cm TVILLINGERNE 
C-8800/C-7800

1 2 3 4 5

1) Toneopkald/Squelch
2) Valg for 3 modtagerfølsomheder
3) Digitaludlæsning til 1 kHz
4) Indicatorer for repeaterskift
5) Lysdiode signal/powermeter
6) Mikrofontast
7) Mikrofon
8) Op/Ned frekvensscan-kontrol
9) Vælger for Scan-hastighed

10) Vælger for Scan-mode 
(busy/auto/vacant)

11) Computer-tastatur
12) Frekvensvælger
13) 10 W/1 W effektvælger
14) Volumenkontrol med afbryder

Så er STANDARD igen kommet med et hit - denne gang hele 2 stationer, en virkelig avanceret 2 meter FM 
microprocessorstyret transceiver, og ikke mindst: Markedets første 70 cm FM syntese-station.
Begge stationer har, uden at være prangende, en mængde nyttige funktioner, bl.a.

•  Styring af frekvens fra mikrofonen.
•  frit programmerbare simplex- eller duplex hu

kommelser
•  Auto-scanner, enten for optagede- eller for frie 

kanaler.
•  Scanner område over hele båndet, eller kun på 

memory-kanalerne.

•  Scanning valgbar i 2 hastigheder.
•  Letlæst lysdiode S- og powermetre.
•  Valgbar udgangseffekt 10 W eller 1 W.
•  Kanalspring valgbar enten 25 kHz eller 5 kHz 

på 2 meter
•  Kanalspring valgbar enten 50 kHz eller 25 kHz 

på 70 cm.
•  Mål kun 5,8 x 16,8 x 24,0 cm.

Kort sagt: STANDARD tvillingerne skal ses og proves!

PRISER INCL. MOMS:
C 8800 komplet med mobilbeslag, mikrofon m.m.........................................................................  kr. 2985,00
C 7800 komplet med mobilbeslag, mikrofon m.m.........................................................................  kr. 3385,00

Se og prøv STANDARD hos: COMMANDER RADIO, DOGPLACE, ELFON, H T ELECTRONIC, 
O P ELECTRONIC, WERNER RADIO eller hos

-NORAD Lonstrup 

9800 Hjørring
08-96 01 88
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D igitalur med væ kkeautom atik.
Af OZ1DHU, Lars Arendt Nielsen, Ærøgade 8, 8000 Arhus C.

Som grundlag for denne artikel forudsættes læst 
»frekvenstæller for amatører«, som blev bragt i 
OZ nr. 1-79.

Denne artikel forklarede hurtigt de mest grund
læggende elementer i digitalteknikken, denne 
artikel her vil på tilsvarende måde fortsætte i den 
belærende fortælleform. Man har altså med den
ne artikel yderligere mulighed for at udvide sin 
begrebsverden med hensyn til digitalteknikkens 
mange anvendelsesmuligheder.

Uret er bygget op af almindelige TTL-kredse da 
disse jo er de grundlæggende byggesten. Der er i 
dag udviklet kredse med et helt ur i en chip, men 
for at forstå virkemåden må man helt tilbage til 
TTL-teknikken, eller MOS-teknik. Jeg har bygget 
uret op af TTL da det er nemmest at arbejde med. 
Det er selvfølgelig muligt selv at konvertere 
opbygningen over til MOS.

Ethvert ur må have en eller anden form fortids
normal, og jeg har valgt netfrekvens 50 Hz. Der vil 
ved en senere lejlighed blive beskrevet en kry
stalstyret oscillator som kan bruges til tidsnor
mal istedet, af de mere præcise.

Vi har nu 50 svingninger pr. sekund til vores 
rådighed, så den forste opgave må være at få den 
ned til noget med minutter da uret ikke har 
påbygget sekunder.

Delekredsløbet ses på fig. 1.
Dioden D1 lader kun den positive halvperiode 

af vekselspændingen kommer Igennem og Ze
nerdioden klipper toppen af den så den får en 
amplitude på 5 volt. Resterne af sinuskurven 
sendes nu gennem en Schmitt-trigger. Der kom
mer 50 fine pulser ud af den, og dem deler vi først 
med 5, så har vi altså 10 Hz. Disse 10 Hz deles med 
100 af to tidelere, så får vi 1 svingning hvert 
10’ende sekund, det vil sige at 6 af dem giver 1 
svingning pr. min. vi slutter derfor rækken af med 
en 6-deler.

Man skal nu huske på at det skal være muligt at 
»stille« uret, derfor er S1 og S2 Indsat. De sætter 
henholdsvis 1 eller 2 tidelere ud af funktion.

Den næste opgave er nu at få tidsnormalen 
(timebasen) på 1 svingning pr. minut talt og læst 
ud på et display som timer og minutter. Ener
delen af minutterne kan blive talt umiddelbart, og 
der skal sendes en puls videre for hver gang 10 
nås, denne puls skal tælles i en tæller der tæller 
ti-delen af minutterne, der jo max. kan være 6 
(60 min.).

Da tælleren max. må tælle til 6 må der arran
geres en anordning der resetter tælleren ved 6 og 
sender en puls videre til den tæller der skal tælle 
enerdelen af timerne.

Denne reset funktion er lavet med en alminde
lig andgate 7408, der undersøger om der er de to 
ettaller i 0110 (6).

Hvis de er tilstede, resettes tælleren og reset- 
pujsen føres samtidig til den næste tæller og 
bliver talt da den er udtryk for at der er gået 60 
minutter hvilket jo er en time.

Ener-tælleren til timerne er en alm. »til-ti- 
tæller«, der sender en puls videre til »ti-delen af 
timeren« tælleren. Denne tæller skal max. tælle 
til 2 (24.00). Det vil sige at den tæller skal resettes 
ved 2, samtidig skal ener-delen af timer-tælleren
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resættes ved 4 (0100), det er tal fra det binære 
kode til 4 og det et-tal fra den binære kode til 2 
(0100) samles også i en and-gate, der så sender 
plus til pin 3 og 2 på 7490.

Princippet til at få de binære sendt ud til et 
display skulle være kendt fra før omtalte artikel, 
her kan man dog undvære latchen. Jeg har i min 
opstilling brugt nogle integrerede displays fra 
Texas, TIL 309.

Hvis man er interesseret i at bruge dem. sparer 
man dekoder og driver da disse er indbygget.

Det skal oplyses at pin 15,6,7,10 er binært 
input henholdsvis 1,4,8,2. Pin 5 er latch og skal 
holdes lav, pin 13 er LED-test og skal være hign 
normalt, og 0 ved test, pin 11 er ripple blanking 
og skal være high normalt. Pin 16 og 8 er hen
holdsvis 5 volt og 0.

Der skulle nu ikke være flere problemer ved 
selve urværket.

Der er mulighed for at udvide med sekund
visning hvis man mener at have behov for det. 
Denne uropstilling kan køre uden den herpå 
følgende beskrivelse af vækkekredsløbet.

Dette vækkekredsløb skal have følgende mu
ligheder:

at vække uden repetition
at vække med en repetition
at vække med et vist antal repetitioner.
Systemet er bygget op omkring 4 thumb- 

switches der er nogle specielle kontakter eller 
omskiftere der sender en binær kode ud sva
rende til hvad der er indstillet på.

Når denne kode passer med den fra urets 
tæller skal der vækkes, af en klokke eller radio 
der spiller eller hvad man vil have styret, jeg har 
valgt en såkaldt beeper.

Sammenligningen mellem aktuelt tidspunkt og 
indstillet vækketidspunkt sker i exklusive or- 
gates (7486) der virker som komparatorer. De 
har følgende sandhedstabel:

A B X
0 0 0
0 1 1 A og B er indgange
1 0 1 X er udgang
1 1 0

Hvis begge indgange er identiske vil den give 0 
ud, og kun da. Alle udgangene fra de 13exklucive 
or-gates kunne nu samles i en stor or-gate, men 
en sådan ka'l er ret dyr og jeg har valgt at gøre det 
ved hjælp af 13 dioder, da de fleste har sådan 
nogle liggende alligevel,

Diagrammet for vækkekredslobet ses på fig. 3. 
der er to timere NE555, der skal styre væknin-

gen. Den første IC 17 sender en puls af sted, forat 
lukke for ringningen, uden at aktivere repeti
tionsdelen. IC 18 og IC 19 er repetitionsdelen 
hvor man skal vælge at slukke ved hjælp af S4.

Det er klart at man skal løbe ind i nogle pro
blemer med f.eks, kun at lave repetitions væk- 
ning når den lige har ringet og ikke hvis man akti
verer den på andre tider. Der skal også være 
mulighed for at anullere en programmeret repe
titions vækning, hvis man alligevel beslutter at 
stå op før den kommer.

Nå men lad mig begynde at gennemgå opbyg
ningen så vil virkemåden komme klartfrem.

Den første NOR-kreds har fra komparatorerne 
normalt 1 på den ene indgang og 0 påden anden, 
så den giver 0 ud, og det første til den næste OR- 
gate der på den anden indgang normalt har 0 og 
det giver 0 ud og T1 er off og relæet trækker ikke.

Hvis nu vækketidspunktet passer med den ak
tuelle tid vil alle komparatorerne give nul ud og 
NOR-1 vil få to nuller på indgangene og derfor 
give 1 ud. OR-1 får henholdsvis 1 og 0 ind og 1 ud, 
relæet trækker og beeperen hyler. Der skal nu 
tages stilling til hvorledes vi vil slukke med eller 
uden repetitlons-vækning. Vi kigger på de to 
situationer særskilt, først uden repetitionsvæk- 
ning.

Vi trykker på S3, og det medfører, at timeren IC 
17 sættes på den bagkant vi laver ved at lægge 
ben 2 på 0. Udgangen går nu high og det føres til 
OR-2, der i forvejen har 0 på den anden indgang, 
altså nul ud, og det går på til NOR-1 der stadig 
har 0 på den anden indgang (fra komparatorer
ne). Den giver 1 til OR-1, der så giver 0 ud og 
relæet slipper. Den tilstand at alle komparato
rerne er nul holder kun i 1 minut, så den puls der 
skal til for at »neutralisere« det, altså pulsen fra 
IC 17, skal derfor minimum have en længde på et 
minut. For hvis den ikke var på 1 min. ville det jo 
medføre at relæet begyndte at trække igen så 
snart pulsen faldt væk.

Hvis vi i stedet havde valgt S4 ville OR-3 få 0 på 
begge indgange (komparatorer giver jo O), altså 
nul ud, i modsætning til det normale 1. Den bag
flanke der herved bliver frembragt sætter IC 18 
der sender puls op til OR-2, og funktionen er den 
samme som før relæet slipper, men roen holder 
ikke ved.

Pulsen fra timeren IC18 er imidlertid ca. 5 min. 
og den bagflanke der kommer efter de 5 min. 
sætter en ny timer IC19 der er en 74122.

5 minutter efter kommer der altså en puls fra IC 
19 og går til OR-1, der har 0 på den anden ind
gang og derfor giver 1 ud og relæet trækker og
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beeperen hyler igen. Hvis vi prøver at slukke med 
S4 sker der ikke noget da OR-3 nu ikke mere har 0 
på den indgang der kommer fra komparatorerne. 
Kombinationen 0 og 1 giver ikke 0 og derforfår vi 
ikke nogen bagflanke der sætter IC19. Men fraS4 
gär der også en forbindelse ned til NOR-3 der 
virker som inverter og vender det nul vi sender 
derned om til 1 der gar videre til NOR-2 der har 0 
på den anden indgang og får derfor 0 ud der gar 
ind på ben 5 og resætter 74122 og det medfører 
logisk nok at OR-1 går low.

Hvis vi nu vælger S3 sætter timer IC17 og pul
sen på udgangen fores blandt andet til NOR-2, 
der som før uanset hvad der er på den anden 
indgang vil gå low og resætte IC19. Det medfører 
jo at OR-1 går low og på samme made som før 
slipper relæet.

Det kunne tænkes at vi var interesseret i at 
kunne fortsætte med at lave disse repetitions- 
vækninger flere gange med 5 minutters forskyd
ning, så kan der også blive mulighed for det ved 
at indskyde 2 ekstra NOR-kredse, NOR-4 og 
NOR-5.

Da OR-3's udgang normalt er 1 bliver det inver
teret i NOR-5, NOR-4 har derfor normalt begge 
indgange low, og giver følgelig 1 ud. Når OR-3 
går low vil NOR-4's udgang også gå low og vi har 
stadig en bagflanke til at trigge IC 18.

Hvis så vi trykker både S3 og S4 ned på én gang 
vil den ene indgang på NOR-4 gå high og udgan
gen går low, og der kommer igen en bagflanke til 
at sætte IC 18, så den sender en puls som før 
beskrevet der på kendt vis trigger IC19, og vi får 
nok en repetitionsvækning 5 minutter efter.

Som sagt i indledningen skal der være mulig
hed for at afbryde den cyklus der vil komme til en 
repetitionsvækning, og det gøres ved hjælp af S5 
der resætter IC18 og IC19 samtidig. Dioderne D3 
og D4 viser henholdsvis at relæet er slået fra 
f.eks. i en week-end og at der kan ventes en 
repetitionsvækning.

Strømforsyningen til opstillingen kan tages fra 
den før omtalte artikel. Spændingen til T1 afhæn
ger af relæets type, men ellers laves spændings
forsyningen på tilsvarende måde blot med en 
anden integreret spændingsregulator.

Det er så blot mit håb at artiklen har yderligere 
bevist at logikken faktisk er meget smart og at 
man ved ren logisk tænkning kan lave lige hvad 
man har brug for.

Til ejere af 
HAM 

og CD 44 

rotorer...

Ved en fejltagelse har vi fået nogle løse HAM 
rotorenheder på lager.

Vi tilbyder dig derfor helt specielt en løs ekstra 
HAM rotor til ....................................  kr. 995,-

Benyt tilbuddet - så længe lager haves - det 
kommer ikke igen.

Vy 73. OZ4SX. Svend

-  NORAD 08-96 01 88 -

-  den ekstra hånd du altid mangler ved montering, 
lodning, måling og andet arbejde på printplader.

FIX-PRINT fastholder printpladen i en vilkårlig øn
sket stilling, der let kan ændres eller 
låses.

FIX-PRINT beskadiger ikke printpladen.
FIX-PRINT holder printplader pa max 180> 255 mm 

ved 360 drejning, men tager også 
større plader.

FIX-PRINT sparer tid og letter arbejdet.
FIX-PRINT fås også hos din sædvanlige forhandler
ellers

LAUTRONIC (02) 85 52 74 Vy 73
Kaplevej 29 2830 Virum OZ3FN
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FT-207R
MICROPROCESSOR  
CONTROLLED PLL 
SYNTHESIZED HANDIE

SPECIFICATIONS: FT-207R
GENERAL
Frequency coverage: 144-146 
MHz.
Number of channels: 400. 
Emission type: F3 
Batteries: NiCd battery pack. 
Voltage requirement: 10.8 VDC 
+/-=- 10%, maximum.
Current consumption: RX 150 
mA (35 mA squelched)*'
TX 800 mA (Hi), 250 mA (Low). 
Mem. backup: Approx. 4 mA. 
Case dimensions: 68x181x54 
mm HWD.
Weight (with batteries): 680 g.
** Display OFF.

TRANSMITTER
Power output: 2.5 watts RF.
Deviation: + / x  5 kHz.
Spurious radiation: -60 dB or
better.
Microphone: Condenser type, 
2000 ohms impedance.

RECEIVER
Circuit type: Double conversi
on superheterodyne.
Internediate frequencies.
1ste IF = 10.7 MHz.
2nd IF = 455 kHz.
Sensitivity: 0.32 uV for 20 dB 
quieting.
Selectivity: + /x  7.5 kHz at 60 
dB down.
Audio output: 200 mW at 10%.

6<

$ %
K *$ < '
A

Med i prisen er:
LÆDERTASKE 
NICCEL BATTERIER 
ØRETELEFON 
GUMMI ANTENNE 
BÆREREM 
ENGELSK MANUAL

EXTRA TILBEHØR:
YM 24 MONOFON kr. 210,00 
NC 1 A LADER kr. 225,00

2 .6 8 5 ,-
(alle priser er incl. moms).

BEIAFON TLF. 01-3102 73 
I S T E D G A D E  79 • 1650 KØ BENHA VN V
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LITTERATUR N Y T
N ye bøger
Bogen om operationsforstærkere
Af E. Dam Ravn -  I bogen vises grundkoblinger 
og talrige praktiske konstruktioner.

104 sider, kr. 37,30. Clausen.

Lær elektronik
Af E. Dam Ravn-En begynderbog med enkle for
søg der viser den grundlæggende elektronik. 
Spænder fra grundbegreberne til forstærkerkob
linger med transistorer.

84 sider, kr. 34,10. Clausen.

Elektronik-håndbogen
Af Niels Dreijer -  Giver i kort og præcis form svar 
på mange af de spørgsmål, man ofte møder 
under arbejdet med elektronik. Kan bruges som 
opslagsbog.

108 sider, kr. 57,55. Clausen.

Digital-teknik
Af Niels Dreijer -  Giver et bredt indblik i den 
teoretiske del af digitalteknikken, samt viser 
hvordan kredsløb kan konstrueres med kredse 
fra 7400 serien.

116 sider, kr. 41,70. Clausen.

Amatørradio
Af Kurt Forshåger -  Giver en bred oplysning om 
amatørradio med oplysning om, hvordan man får 
sendetilladelse, samt hvilket udstyr, der er bedst 
egnet.

104 sider, kr. 33,70. Clausen.

Ovennævnte oplysninger er tilsendt fra OZ1D.
OZ6GH

Fra Franzis Verlag:
Wie liest man eine Schaltung?
Forståelse af diagrammer. Af Dietmar Banda. Kr. 
32,60.

Electronische Bauelemente - einfach geprüft 
im Hobby-Labor.
Øvelser, elektroniske opstillinger omhyggeligt 
afprøvet. Af Dieter Nuhrmann. Pris kr. 32,60.

DX Vademécum. Af Best. Kr. 41,15.

KW- und UKW-Sender für den Funkamateur.
Grundlag, konstruktionsprincipper, transistor
opstillinger med printtegning, spoletabel og 
stykliste. Af Werner W. Diefenbach, DL3VD. Kr. 
41,15. OZ6GH.

Modell- Autorennbahn elektronisch gesteuert.
Mange har sikkert set eller leget med en racerba
ne, hvor bilerne bliver styret af et spor nedlagt i 
banelegemet. Uden tvivl et morsomt stykke lege
tøj det første stykke tid. Men efterhånden forsvin
der nyhedens interesse, og mange racerbaner 
ligger sikkert gemt væk i skabe og skuffer. 
Tanken om selv at styre bilerne, og derved indfø
re en ny dimension i legen, har sikkert strejfet 
nogle. Fljælpen til at fore denne tanke ud i livet er 
nu kommet fra Franzis Verlag i form af en ny bog 
med titlen Modell-Autorennbahn elektronisch 
gesteuert. I denne bog bliver der givet anvisning 
på, hvorledes elektronikken kan anvendes til 
fjernstyring af modelracerbiler, hvor informatio
nerne bliver overført via lederstrimler pålimet ra
cerbanen.

Alt foregår på LF basis, og de kredsløbsele
menter, der anvendes, omfatter tonegeneratorer, 
monostabile multlvibratorer, analoge C-MOS 
omskiftere og LF effektforstærkere. Simple ser- 
voforstærkere er anvendt i bilerne.

Forfatteren beskriver meget udførligt både te
ori og praksis og bogen indeholder for den inte
resserede læser sikkert mange gode ideer.

Skrevet af dr. Dirk Christoffers, er på 100 sider 
udgivet af Franzis Verlag München. Pris DM 7,80.

OZ6GH.
Arbeits- und Stationspraxis im Funkfernverkehr,
eller: en vejledning til succesfuldt DX-arbejde.

Denne bog giver læseren den grundlæggende 
viden, som er nødvendig for succesfuldt DX-ar- 
bejde på FIF, VHF og UFIF. Ikke alene indeholder 
den mange nyttige oplysninger om radiobølger
nes udbredelse og antenners udstrålingsdia
grammer. Emner som inversions-DX, scatter, 
satelitforbindelse og EME samt et afsnit om hvil
ke krav, der bør stilles til modtagere og sendere, 
er at finde i bogen. Den indeholder også mange 
tabeller, bl.a. oversigter over de tider og frekven
ser, der er muligheder for forbindelser til på de 
forskellige dele af jorden.

Bogen er holdt på et teoretisk plan, skrevet 
kortfattet og letforståeligt. En håndbog mange, 
både lytter- og senderamatører, kan have glæde 
af.

Arbeits- und Stationspraxis im Funkfernver- 
kehr, af Gerhard Gerzelka. Udgivet af Franzis 
Verlag og på lager hos bl.a. OZ1D, Ahrent Flens
borg. Prisen i hård valuta er DM 7,80.

OZ6GH.
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Dieter Nührmann:
Standardschaltungen der Industrie-Elektronik
Franzis-Verlag, München, DM 38,-, 284 sider.

Her er en samling bestående af 271 små kon
struktioner, der spænder vidt i anvendelse, dog 
med hovedvægten på områderne styring og re
gulering.

Til hver konstruktion følger en omfangsrig 
beskrivelse, således at man selv, om nødvendigt, 
kan modificere kredsløbet uden for stort besvær.

Egentlige HF-kredsløb er der et godt udvalg af, 
f.eks. HF-diodeprobe, AM-modulator, bred
båndsforstærker, x-taloscillatorer etc.

Man får faktisk mange gode diagrammer og 
ideer for pengene -  og kan man ikke ret meget 
tysk, kan man da ihverfald læse diagrammerne!

OZ1AWJ, Sven.

Gerhardt E. Gerzelka:
UKW-Amateurfunk
Franzis-Verlag, München, DM 18,50, 156 sider.

Har man en interesse i VHF - UHF, der går ud 
over at indkøbe en plasticspille, sætte en skrue
trækker i antennestikket og netop være i stand til 
at kommunikere over den lokale repeater, kan 
denne bog muligvis være af interesse.

Der gives en udmærket omtale af de mulig
heder, der foreligger for at opnå lange forbindel
ser på VHF-UHF, bl.a. troposcatter, aurora, mete- 
orscatter, satellittrafik og månereflektion.

Et stort afsnit indeholder konstruktionsforslag 
til både sender- og modtagerudstyr for 2-meter, 
70-cm og 23-cm; disse ideer er dog mest en 
beskrivelse af færdige apparater af tysk fabrikat, 
og er ikke umiddelbart anvendeligt til efterbyg- 
ning.

Bogen slutter med et kapitel om antenner, 
også mest med henblik på tyske fabrikater. En 
litteraturliste og stikordsregister mangler heller 
ikke.

OZ1AWJ, Sven.

Vergleichstabelle für japanische Transistoren
Der er efterhånden kommet meget japansk elek
tronik på det danske marked. De fleste vil sikkert 
nikke genkendende til fabrikater som National, 
Yaesu Musen, Kenwood og leom for at nævne 
nogle få. Hvis en transistor i et af disse apparater 
får et ildebefindende, kan det i de fleste tilfælde 
være vanskeligt at få opsnuset de vigtigste data, 
hvis man ikke harVergleichtabelle für Japanische 
Transistoren. Det er en bog, der med sine oplys
ninger om ca. 5000 transistorer, er ret så omfat
tende. Og det er ikke alene de vigtigste data man

kan finde. Der er også angivet erstatningstyper, 
og hvis erstatningstypen evt. afviger fra den 
søgte transistors elektriske data, da hvilke para
metre der er større eller mindre. I indledningen er 
der en forklaring til typenummerbetegnelsen, og 
oplysninger om benforbindelser og mekaniske 
mål gør bogen komplet. Så bogen indeholder 
mange informationer, og den vil være til stor 
gavn ikke alene for radioamatører, men også for 
de mange, som reparerer japansk elektronik.

Vergleichtabelle fur Japanische Transistoren 
er på 352 sider og udgivet af Franzis Verlag. På 
lager hos bl.a. Ahrent Flensborg. Pris DM 28,-.

OZ6GH, Gorm.

Rettelse
til besvarelse for »udvidet teknisk prøve for 

radioamatører, maj 1979«, OZ nr. 10,1979:

Et medlem har gjort opmærksom på, at der har 
indsneget sig en fejl i besvarelsen for spm. 9b. 
Svaret skal lyde som følger:

SSB-senderens spektrum består af et ønsket 
sidebånd, en delvis undertrykt bærebølge og et 
endnu mere undertrykt uønsket sidebånd. Det 
ønskede sidebånd har en styrke på 50 %, eller 
0,5, hvis maximal udstyring sættes til 1; bære
bølgens styrke er da -r- 20 dB eller 1/10 gange 
maximal udstyring, og det uønskede sidebånds 
styrke er -r- 30 dB eller 1/31,6 gange maximal 
udstyring.

Figuren bliver da:

R «lv fc 'iV
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OZ1AWJ, Sven Lundbech, Folkvarsvej 7, st. tv.,
2000 Kbh. F.

542 OZ NOVEMBER 1979



/  Redaktion: 0Z10Q, John Meyer,
/  Strandvænget 30, Sædding, 6700 Esbjerg,

Vedrørende kontingentindbetaling med mere.
Som vedtaget på repræsentantskabsmødet kan man fra 1980 
betale kontingent kvartalsvis, dog under forudsætning af, at 
indbetalingerne går via en bank gennem »betalings-service«. 
Denne form er valgt, fordi det er billigere for EDR at modtage en 
indbetaling på denne måde end via giro. På den måde bliver det 
ikke dyrere for foreningen at administrere fire indbetalinger om 
året end f.eks. 2 halvårlige.

Der vil senere her i OZ komme en tilmeldingsformular til brug 
for a) overgang til kvartalsvis betaling - eller b) overgang til 
bankoverførsel for hel- eller halvårskontingent.

Som lovet på RM vil afdelingerne en gang om året få en gratis 
EDB-I iste over kredsens medlemmer. Hvornår det bliver, tør jeg 
ikke med bestemthed sige nu, men en gang i løbet af foråret 
1980 skal vi alligevel bruge en liste til brug for opstilling af 
kandidater til RM, og denne liste vil så blive kopieret i det 
fornødne antal eksemplarer.

Desuden vil afdelingerne kunne købe f.eks. adressemærker 
for de i et bestemt område boende medlemmer, men nærmere 
herom vil komme i afdelingsmapperne, som i den allernær
meste fremtid vil blive grundigt revideret.

OZ10Q.

Referat fra HB-mødet i Odense den 13. oktober 1979, nr. 7905.
Alle HB-medlemmer, OZ5DX, OZ9JB, OZ6PN og Grethe mødt.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste HB-møde.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. A, FU beretter.

B. Formanden beretter.
C. Sekretæren beretter.
D. Breve fra P&T.
E. Vedrorende Horsens afdelingen.
F. Beretninger fra kredsmoderne.
G. WARC.
H. Revisionsrapport.

4. A. Vedr. den blå nål.
B. Stemmeseddel med fejl.
C. VTS på bånd.
D. Antennesag.
E. Udgivelsen af VTS.
F. Udgår.
G. EDR Handicapudvalg.
H. Prisstigning på OZ.
I. Abonnementspriser på OZ.
J. RM 1979.
K. SAC 1979.
L. Sag vedr. VHF station.

5. Fremtidens virksomhed.
6. Eventuelt.

Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste HB-møde.
Referat godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelserne 3H, 4J, 4K og 4L.

Ad. 3A. FU beretter.
Formanden har fået en henvendelse fra P&T med en forespørg
sel om EDR's stilling til bibeholdelse af tvungen morseprøve til 
licens til HF-båndene. P&T var blevet orienteret om, at nogle 
lande ønskede den afskaffet på WARC. FU har svaret P&T, at 
EDR ikke I øjeblikket har ønsker om at ophæve morseattesten, 
hvilket blev bakket fuldt op af HB.

Brev fra Thule afdelingen der takker for godkendelse af 
deres vedtægter og orienterer samtidig om deres forestående

aktiviteter. Afdelingen har bekymring vedr. aflæggelse af mor- 
seprover. HB kan ikke afvige reglerne om, at de to personer, 
som underskriver morseattester, skal have mindst C-licens. 
OZ9QQ vil skrive til afdelingen.

Brev fra Handelsflådens Velfærdsråd, der orienterer om en 
artikel i deres blad Horisont, der omtaler radioamatører til søs. 
Artiklens forfatter er kaptajn K. Nissen, der selv er radioamatør.

FU har gennem Elvin Jæger (OZ1BJ) og OZ8ZT modtaget en 
invitation til at komme med et indlæg om radioamatører på et 
forvaltningskursus for forretningsførere I Boligselskabernes 
Landsforening. Møderne afholdes 30. oktober 1979 og 20. no
vember 1979. Beretning taget til efterretning.

Ad. 3B. Formanden beretter.
Brev fra OZ7EM, hvori han beder HB tage stilling til, om week
end kurserne skal bibeholdes. HB vil vente til efter RM for at 
høre kommentarerne der.

Ad. 3C. Sekretæren beretter.
Orientering om modtagne og afsendte breve.

Ad. 3D. Breve fra P&T.
Kopi af brev sendt fra P&T til annoncørerne i OZ, hvori P&T gør 
opmærksom på, at VHF-stationer, der udover 144-146 MHz, 
også dækker området 146-148 anses for ulovlige. Brevet taget 
til efterretning, da sagen drøftes under punkt 4L.

Brev fra P&T sendt til amatør vedr. forstyrrelser på amatør
båndene taget til efterretning.

Ad. 3E. Vedr. Horsens afdelingen.
FU havde suspenderet Horsens afdelingen, fordi denne ikke 
havde overholdt en aftale, som var Indgået mellem afdelingens 
bestyrelse og HB. Aftalen vedr. optagelse af to tidligere med
lemmer af afdelingen. FU havde indkaldt kreds 8 RM-medlem- 
merne for at orientere dem om sagen og fik opbakning fra 
samtlige fremmødte RM’er minus 2, som er valgt i Horsens. FU 
fik senere en invitation fra den nyvalgte bestyrelse, der øn
skede sagen afklaret. Det blev herefter aftalt, at afdelingen 
skulle indkalde til en ekstraordinær GFmed det punkt pådags
ordenen, der vedrørte den ikke afholdte aftale. Til mødet var fra 
HB mødt OZ1 AT og fra kreds 8 OZ4EV. OZ1AT orienterede om 
modet og meddelte, at han og OZ4EV kunne anbefale at afde
lingen igen optages. Sekretæren vil skrive til afdelingen. Beret
ningen taget til efterretning.

Ad. 3F. Beretninger fra kredsmøderne.
Drøftet under punkt 4J.

Ad. 3G. WARC.
OZ5DX orienterede om konferencens forløb, dels fra oplys
ninger fra R. Stevens og dels fra samtaler med P&T's folk, som 
er til stede. Konferencen afvikledes meget langsomt, og fik en 
sen start p.g.a. uoverensstemmelse med hensyn til valg af diri
gent. Der har til dato ikke været truffet nogen væsentlige 
afgørelser der vedr, vore amatørbånd. Man har behandlet 10 
meter båndet, og her er der ikke vedtaget nogen ændring. Det 
henstillestil den, der tømmer EDR’s postbox, at breve afsendt 
fra IARU straks tilsendes OZ5DX. OZ5DX vil løbende orientere 
HB gennem Grethe. Beretning taget til efterretning.

Ad. 3H. Revisionsrapport.
Revisionsrapporten fra de folkevalgte revisorer, der vedr. det 
afsluttede regnskab, gennemgået punkt for punkt. Revisions
rapporten taget til efterretning.

Ad.4A. Vedr. EDR s nåle.
HB fastsatte kriterier for tilsendelse af den nye gule nål, som 
afdelingerne kan bruge som hæderstildeling til medlemmer I 
afdelingerne og kredsene. Betingelserne vil blive tilsendt afde
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lingerne til indsættelse i afdelingsmapperne. Den sorte nål 
tilsendes ved indmeldelse i EDR. Den røde nål bæres af for
mand, HB, HR, TR, contest manager, HF manager, VHF mana
ger, diplom manager, SWL manager og lokalafdelingernes for- 
mænd. Mærkerne, der leveres til afdelingerne, tilhører afde
lingerne og skal gå i arv fra den ene formand til den anden. Den 
blå nål er EDR's hædersnål. Den blå nål med egeløv er EDR’s 
æresnål og tildeles æresmedlemmer.

Ad. 4B. Stemmeseddel med fejl.
Der var i kreds 1 en beklagelig fejl på stemmesedlen. Der er ikke 
kommet skriftlig protest fra vedkommende. HB henstiller til 
kredsenes HB medlemmer, der læser korrektur af stemme
sedlen, kigger den grundigt igennem og hurtigt retter henven
delse til formanden. Sagen taget til efterretning.

Ad. 4C. VTS på bånd.
Der er fremsat ønske om, at VTS kommer på bånd. Handicap
udvalget vil undersøge sagen. Taget til efterretning.

Ad. 4D. Antennesag.
HB er blevet orienteret om en antennesag i et boligkompleks i 
København. Da pågældende radioamatør ikke har efterkom
met henstillinger fra Lejerforeningen, ser HB sig ikke i stand til 
at hjælpe. Sekretæren vil undersøge sagens udfald og under
rette HB. Taget til efterretning.

Ad. 4F. Udgår.

Ad. 4G. EDR Handicapudvalg.
Der blev på mødet udarbejdet nye retningslinier for EDR's 
Handicapudvalg, således at OZ5SH kan fortsætte som formand 
for udvalget. Sekretæren orienterer P&T og Vanføreforenin
gen.

Ad. 4H. Prisstigninger pa OZ.
Fra OZ’s trykkeri er der tilsendt ny prisliste for trykning af OZ. 
Prisstigningen er de af Monopoltilsynet godkendte forhøjelser. 
Prisstigningerne er på bogtryk- og offsetarbejde der udgør 
11,4% exe I. papir, der er steget kr. 0,50 pr. kg papir. Taget til 
efterretning.

Ad. 41. Abonnementspriser på OZ.
Grethe bad HB fastsætte abonnementsprisen for OZ. HB ved
tog enst., at den skal følge medlemsprisen, da ordningen 
medfører ekstra administration.

Ad. 4J. RM 1979.
HB gennemgik dagsordenen og forslag til RM-mødet. HB var 
enige om, at de ville foreslå OZ2WK som deres emne til diri
gent. Derefter foretog man en opdeling af emnerne imellem HB 
medlemmerne. Ved samme lejlighed orienterede de enkelte 
HB-medlemmer om synspunkterne fra kredsmøderne, som har 
været afholdt inden RM. OZ4EV orienterede om, at der ved et 
kredsmøde i kreds 8, var vedtaget et mistillidsvotum overfor et 
RM-medlem i kredsen. HB tog OZ4EV’s orientering til efter
retning.

Ad. 4K. SAC 1979..
Formanden har fra den finske amatørorganisation modtaget en 
protest vedr. udregningen af testresultaterne ved SAC 1979. 
Fra OZ1 LO forelå en redegørelse for udregningen. En enst. HB 
bakker OZ1LO op, og sekretæren meddeler dette til SRAL og 
sender kopi til OZ1LO.
Ad. 4L. Sag vedr. VHF-station.
P&T har ved et kontrolbesøg hos en radioamatør i Grenå kon
fiskeret en 2 meter station, der også dækkede området 146-148 
MHz. Efter P&T’s fortolkning er denne station ulovlig og derfor

Generalagent for
YAESU MUSEN

konfiskeret. Ejeren har underrettet EDR. HB mener enst., at 
P&T fortolker loven uheldigt for radioamatørerne, da mange 
ved forsats konverterer signalet til 70 cm. Ved P&T’s fortolk
ning bliver dette straks mere kompliceret. HB er af den ind
stilling, at sagen er meget alvorlig og er en forhindring til at 
eksperimentere. Derfor bemyndiger HB, at P&T-udvalget (FU), 
hvis sagen udvikler sig imod radioamatørerne, at de så sætter 
en sagfører på sagen, da HB mener, at sagen er af principelt 
karakter.
Ad. 5. Fremtidens virksomhed.
Ingen beretninger.
Ad. 6. Eventuelt.
OZ8TV henstiller, at der udsendes en bedre forhåndsoriente
ring til emnerne, som er til behandling.

OZ9QQ redegør for, hvordan de i Sønderjylland kører re- 
peaternyt og efterlyser protester fra HB, hvis der var indvendin
ger. (Der var ingen).

0Z10Q redegør for, at Esbjerg er villig til at arrangere som
merlejr 1980. hvis der ikke er andre, der har samme tanker. 
OZ1AT bekendtgør, at Ålborg afdelingen går med samme tan
ker, hvis de andre nordjydske afdelinger vil hjælpe, og op
fordrer at kontakte Ålborg afdelingen.

OZ1AT redegør for, at hans repeaterlicens er overdraget til 
OZ4FK. Det vedr. OZ3RET, Kig-Ud repeateren.

OZ5GF redegør for forslag til en ny og billigere brochure til 
brug ved arrangementer. Vil komme med et mere detaljeret 
forslag ved et senere HB-møde.

Referat ved OZ1AT, Anders.

25 W PA-trin 
FM. SSB. CW
2 M

Så kom det helt rigtige PA-trin til alle de portable stationer. 
Lige velegnet til mobil og hjemme. 10 dB modtageforstær
ker, 25 W ud for 3 W styring, HF-VOX eller manuel styring. 
Max 2,8 A.
Pris kr. 775,- incl. moms.

Vy 73. OZ4SX. Svend

-  NORAD ....... 08-96 01 88

BEIAFON
ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V TELEFON 01-31 02 73
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^ K E N W O O D
UDNYT DIN LICENS 

Kør satelit med KENWOOD TS 770
TS 770 dæ kker 70 cm og 2 m

Data: Du kan f.eks. lytte på 2 m og sende på 70 cm eller omvendt. 
Digital VFO: 200 Hz step i fast og 20 Hz step i slow.
Dobbelt VFO system: A - RX-TX styres af A.

B - RX-TX styres af B.
A-B - RX styres af A, TX af B.
B-A - RX styres af B, TX af A.

Der kan indtastes 8 faste kanaler, disse kan scannes.
FM scanning: 5 kHz step (slow), 20 kHz step (fast).
SSB/CW search: Du sætter f.eks. VFo'en til 145.900 og TS 770 - searcher 
fra 145.900 til 146.000, altså 100 kHz, hvor i båndene du ønsker, 70 cm 
eller 2 m. Det er en lettelse, når du venter et OSCAR-signal.
TS770 har indb. vox, 1750 Hz tone, S-mtr., centermeter, noiseblanker. Hi 
ou tpu t 10 W, low 1W. Tilslutning for 70 cm og 2 m ant. 50 ohm. 1 MF 21.6 
MHz, 2 M F 8.83 MHz (FM 455 kHz). -  Selektivitet: SSB/CW 2.4 kHz v/6 dB 
- 4.8 kHz v/60 dB. -  159 transistorer, 223 dioder, 63 IC, 31 FET.

Se den hos:
NORAD - DOGPLACE - COMMANDER - HT ELECTRONIC og
GENERALAGENT:

WERNER RADIO - OTTERUP TLF. (09) 82 33 33 • 0Z8BW , W ERNER
ABEN: MANDAG-TORSDAG KL. 9-17,30 -  FREDAG KL. 9-19,00 -  LØRDAG LUKKET.
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Redaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen,
Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn,

Kursus.
Mange amatører kunne have godt af at lære lidt praktisk lodde- 
og montageteknik. Derfor vil jeg lige gøre opmærksom på, at 
specialarbejderskolerne i Danmark afholder 14-dages kurser i 
lodde- og montageteknik med det formål at uddanne personale 
til arbejde i elektronikindustrien.

Til kurset har så vidt vides alle gratis adgang. Man betaler 
endog kursusløn, vistnok omkring 180,- kr./dag. Der betales 
eventuelt befordringsgodtgørelse og om nødvendigt hotelop
hold.

Dette må lige være et tilbud for radioamatører, som ikke i 
deres daglige arbejde er beskæftiget indenfor området. Der 
findes sikkert også arbejdsledige radioamatører!

Er du interesseret i flere oplysninger, er du velkommen til at 
ringe til mig privat (3)17 05 30 eller arbejde (01)17 20 11.

OZ1EE.

Ferie.
EDR's forretningsfører, Grethe holder ferie i tiden 26. novem
ber til 2. december.

Efterlysning!
EDR søger foredragsholdere til alle emner, som har 
med radio at gøre. Det behøver Ikke at være professo
rer, men ganske alm. jævne foredrag er også meget 
velkommen. Så hvis du vil holde foredrag i lokalafde
lingerne rundt omkring, eller i et bestemt område, så 
skriv eller ring til OZ9NT, som så vil formidle kontakten 
til afdelingerne.

Honorarer p.t. 75,- kr. pr. time, dog max. 2 timer samt 
relevante rejse- og fortæringsudgifter dækket.

AJØN
er født i Norge, men har været bosat i USA i en årrække og er 
aktiv både pa CW og SSB. Han synes, det er hyggeligt at træffe 
danske radioamatører i luften, og QSO kan da foregå på norsk/ 
dansk.

På SSB kan man oftest træffe ham rundt 21270 og 14270 kHz, 
når forholdene er gode. På CWer han mest på de laveste 25 kHz 
af 15 og 20 meter båndene. Stationen er en Kenwood TS 520 S 
og 3 elementer (Mosley TA 33) 12 meter oppe.

Bag en amatørs hæk sker der forunderlige ting. 
(Foto via PM. Andersen).

Pres stop: Fra sædvanligvis velunderrettet kilde meddeles det, 
at redaktøren og redaktionskatten har været til GEDEMARKED 
i Herning. Nærmere følger i næste nummer.
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Repræsentantskabsmødet 1979

EDR's »formænd« 0Z1AT og OZ5RO. Afstemning om ændringsforslag nr. 17.

0Z7B W serverer eftermiddagskaffe.Stemmetællerne i funktion.

0Z8TV, 0Z9QQ, OZ5GF og 0Z1AT støber kugler.Københavns afdelings videooptagelse at RM.

EDR's vandrepokal gik i år til OZ1LO. OZ3SH, OZ5RO, 0Z6PN, 0Z6MI, 0Z10Q og 0Z4EV.
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Redaktion: OZ5DX, H. O. Pyndt, 
Udstolpe. 4990 Sakskøbing.

WARC-79.
Som det vil være OZ's læsere bekendt, startede den admini
strative radiokonference i Geneve den 24. september. På 
konferencen er IARU tildelt observatørstatus, og lARU's dele
gation ledes af lARU's præsident Noel Eaton, VE3CJ. Endvi
dere deltager i delegationen Vie Clark, W4KFC - Dick Baldwln, 
W1RU - Roy Stevens, G2BVN - Carl Smith, WØBWJ - Dave 
Sumner, K1ZZ - Bruce Johnson, WA6IDN - Tom Clarkson, 
ZL2AZ-Shigetake Morimoto, JA1NET -Alberto Shaio, HK3DEU 
og Erik Godsmark, G5CO. Desuden er der i flere landes dele
gationer repræsentanter for de nationale amatørorganisatio
ner, så man ma håbe, at disse delegater kan gøre amatorbe- 
vægelsens synspunkter gældende.

Allerede ved konferencens start forelå et meget omfattende 
materiale at gennemgå - ialt 2800 sider. lARU-delegationen har 
indrettet et kontor i EFTA-bygningen, der ligger i umiddelbar 
nærhed af ITU's bygning, hvor konferencen holdes,

I tilknytning til WARC-79 afholdtes der I Geneve omkring 
konferencens start en stor telekommunikationsudstilling - 
TELECOM 79 - som vel nok er den største udstilling af sin art 
overhovedet, idet den tiltrækker udstillere og besøgende fra 
hele verden i stort tal. På udstillingen havde amatørerne også 
en stand, der tiltrak sig stor opmærksomhed. Udstillingen var 
arrangeret af amatorklubben ved CERN, det europæiske center 
for nuklear forskning, under ledelse af Jaap den Herder, F6FYI. 
CERN-klubben stod også for amatørstandene ved de tidligere 
TELICOM-udstillinger i 1971 og 1975.

Lørdag den 2.. september afholdtes der I Palals des Expo- 
sitions et teknisk amatorsymposium, hvor Daln Evans, G3RPE 
holdt foredrag om mikrobølgeteknik - Tom Lott, VE2AGF om 
smalbåndsmodulation og Karl Meinzer, DJ4ZC og Fase-3 
generationen af amatørsatellitter.

Lørdag aften afholdt IARU Region 1 med den tyske amatør
organisation DARC som vært en reception for WARC-delegater 
og for amatører. Blandt gæsterne var to delegater fra Den 
Kinesiske Folkerepublik, der nu viser mere og mere Interesse 
for amatørradio; måske er den dag Ikke så fjern, da man får By
stationer at høre på amatørbåndene.

WARC slutter I begyndelsen af december, og der vil natur
ligvis i OZ blive givet oplysninger om konferencens resultater, 
så snart de foreligger.

Nye regler tor EMC i Vesttyskland.
I juni 1979 har den vesttyske teleadmlnistration, Deutsche 
Bundespost. udstedt regler for EMC, Electro-magnetlc Com- 
patlbillty; eller på godt dansk regler for indstråling. Formålet 
med reglerne er, at definere såvel ejeren af BC-modtageren 
som det forstyrrende sendeanlægs rettigheder.

Reglerne starter med at fastlægge den minimums feltstyrke, 
der skal være på modtagerens antenneklemmer, for at mod
tageren kan beskyttes. På langbølge og mellembølge er denne 
feltstyrke 60 dB uV, svarende til 1 mV/m, og på FM og i 
VHF/UHF TV-båndene skal feltstyrken være større end 42-55 
dB uV/m (0,1-0,5 mV/m). Hvis der ikke pa modtagerens ind
gang, er de her anførte niveauer, vil der ikke blive taget hensyn 
til eventuelle klager over forstyrrelser.

Tidligere har man i Vesttyskland kun stillet krav til modta
gerne med hensyn til oscillatorudstråling, men de nye regler 
stiller nu også krav til modtagerens passive egenskaber, 
nemlig deres evne til at modstå HF-felter. Modtagerens im
munitet til at modstå HF-felter er karakteristisk ved følgende 3 
forhold:
1.) Immunitet mod fremmede HF-signaler på antennen, men 
udenfor det ønskede omrade, på tysk: »Eingangsstorfestig- 
keit«.

2. ) Immunitet mod forstyrrende induktion ved omgivende HF- 
felter på ledninger, som er tilsluttet modtageren, f.eks. net
ledning, højttalerledninger og ledninger til grammofon og 
båndoptager, på tysk: »Einstromungsfestigkeit«. Reglerne si
ger, at et HF-slgnal, der ligger på tilslutningskablerne med en 
spænding på 130 dB uV svarende til 3 volt, kun må give anled
ning til en støj i modtageren, som ligger 40 dB under det øn
skede signal.
3. ) Immunitet mod HF-indslag, »Einstrahlungsstorfestlgkeit«. 
Denne del af reglerne omtaler modtagerens egenskaber for at 
modstå omgivende HF-felter. Man taler her om 3 forskellige 
feltstyrker; en almindelig feltstyrke pa 130 dBuV/m, dog er 
denne nedsat til 0,5 V/m i området mellem 47 og 108 MHz, som 
dækker TV bånd 1 og FM, og signaler der ligger direkte på 
standard mellemfrekvensen, må ikke overstige 0,2 V/m.

Den tyske amatørorganisation, DARC har i forhandlinger 
med Bundespost, forsøgt at opnå mere realistiske værdier for 
feltstyrker, idet amatørstationer, der arbejder Indenfor lovens 
rammer, kan skabe feltstyrker, der ligger på 15 V/m I antennens 
nærfelt. Til dato har det Ikke været muligt for DARC at komme 
Igennem med mere realistiske værdier for feltstyrken, selv om 
Bundespost har stor sympati for de af DARC fremførte syns
punkter. Modstanden kommer især fra den tyske elektroniske 
industri, der hævder, at større krav til modtagernes HF-immu- 
nltet vil betyde en væsentlig fordyrelse.

De her omtalte regler vil træde i kraft 1. juli 1981. Det formo
des, at fællesmarkedslandene også arbejder med disse pro
blemer, og man kan frygte, at disse lande vil indføre betingel
ser, som set fra et amatørsynspunkt, er ringere end de tyske.

Det bør understreges, at disse regler kun omtaler radio
modtagere, og ikke andet elektronisk udstyr, såsom båndop
tagere, grammofoner etc. Hvordan en amatør, der forstyrrer 
sådanne apparater, skal forholde sig, siger reglerne intet om.

Uddrag fra: »Technlsche Vorschriften fur Ton- und Fernseh- 
Rundfunkempfånger« - »Amtsblatt des Bundesministers fur 
das Post- und Fernmeldewesen« Nr. 68 v. 11 juni 1979, Vfg. 
425/1979.

QST med luftpost.
Klager over postvæsenets effektivitet er åbenbart kendt over 
hele kloden. I det sidste nummer af QST fortælles, at der er 
åbnet mulighed for, at abonnenter i Europa kan få tilsendt QST 
med luftpost til Amsterdam med KLM, og derfra med normal 
overfladepost videre frem. Prisen for denne service er 35 US 
dollars, der skal sammenlignes med den normale pris I Europa 
på 21 dollars.

160 m.
Flere og flere lande åbner nu 160 m for amatørtjenesten. Senest 
har amatørerne I Rumænien og Sovjet fået tilladelse til at 
benytte 160 m. I Sovjet er der givet tilladelse til at benytte 
båndet 1850 til 1950 kHz med CW, SSB mellem 1875 og 1950 og 
AM mellem 1900 og 1950 kHz. Den maximale effekt, der må 
benyttes, er 10 watt. desuden har man lavet en begynder
licens, der ligeledes har fået tilladelse til at benytte 160 m, dog 
kun med 5 watt. Begynderne benytter preflxet EZ. EZ-stationer 
må kun kontakte andre EZ-stationer.

Amatørradio i Kina.
Den politiske åbning mod udlandet som i de senere år har 
præget kinesisk politik, giver sig nu også udtryk i øget interes
se fra kinesisk side overfor amatørradio: Pa flere moder I ITU- 
regi har kinesiske telekommunikationsfolk drøftet amatørfor-
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hold med lARU-folk, senest som ovenfor omtalt ved WARC-79 i 
Geneve.

Den yugoslaviske forening SRJ, som var meget aktiv for at 
introducere amatørradio i Iraq og senest i Sudan, har i maj 79 
deltaget i en delegation til Kina, hvor man bland andet har 
drøftet udviklingen af amatørradio i Kina. Amatørradio vil 
antagelig følge mønsteret fra de kommunistiske lande, hvor 
man starter med elektroniske byggeprojekter i »pioner-korp
sene« først med at bygge simple modtagere og senere sendere.

Der er dannet en forening i Kina, The Association of Radio 
Sport af the Peoples Republic of China, som har knyttet visse 
relationer til IARU. Hvornår vi så får Kina at høre på båndene, er 
et andet spørgsmål; iagttagere siger, det bliver snart.
40 m beacon i Vesttyskland
Siden februar 79 har DL9AH haft en beacon arbejdende i 40 m 
båndet for at studere udbredelsesforholdende. Senderen hop
per mellem 3 frekvenser: 7056, 7066 og 7076 og sender i 
tidsrummet 1800-0000 gmt. Identifikationen er: test de DL9AHA 
ar. Rapporter bedes sendt til DL9AHA, Arno Weidemann, Blüc- 
herstrasse 69, D4630 Bochum 6 (Wattenscheid), Vesttyskland.

Personligt forekommer det mig, at være en unødig form for 
QRM; i 40 m båndet er der desværre så mange ulovligt 
arbejdende radiofonistationer, at man ved aflytning af dem kan 
få et udmærket kendskab til udbredelsesforholdene på dette 
bånd.

Jubilæumskaldesignaler i Holland
I anledning af 50-året for udstedelsen af de første amatørlicen
ser i Holland, kan de hollandske amatører fra 10. oktober ti I den 
10. november udvide deres kaldesignal med et 5-tal, såledesat 
PAØ bliver til PA50 osv.

Vækst i USA
Med en tilvækst på 6,3 % er antallet af radioamatører i USA pr. 
1. juni 79 nået op på 363.820, det er det højeste nogensinde. 
Væksten var størst for den fineste licenskategori »ekstra- 
class« med 15,4%. OZ5DX

r

AR-240 er en helt 
fantastisk lomme
station for 2 meter 
FM med følgende 
fantastiske data:

AR-240 400 
KANALER
på 2 m

Frekvensområde: 144-146 MHz i 5 kHz step -  400 kanaler, 
Simplex, Repeater +/-t- 600 kHz.
3-dæks rulleomskifter, 0/5 kHz omskifter.
Output: 1,5 W. -  Følsomhed: 0,3 uV/20 dB. -  Selektivitet: 80 
dB ved 30 kHz. -  LF udgangseffekt: 0,5 W. -  
Mål: 4x6,2x16,5 cm.
Leveres med NiCad akkumulatorer, lader for 220 V, indbyg
get toneopkald til 1750 Hz. Stik for udvendig antenne og 
højttaler. Pris...................................................  kr. 2.195,-

ELECTR0NK
Bogfinkevej 7, Kraghave 
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70 J

Lineær blandingsstyresender MD 512 A

[*@■“ 0 s ®  Jr

«i,

MD 512 A er en lineær styresender efter blander-systemet, som 
blander signalet fra MD 538 ved FM og fra MD 502/39 ved SSB/CW, 
med signalet 133,3 - 135,3 fra MD 530. Der findes separate indgange 
for at sikre, at bærebølgen ikke bliver genindført. Anvendelsen af 
Schottky-mixer sikrer, at der ikke opstår IMD produkter under blan
dingen.
De to efterfølgende forstærker-trin, hvoraf det første er regulerbart, er 
koblet med båndpasflltre, hvilket sikrer størst mulig dæmpning af 
uønskede blandingsprodukter. Den sidste forstærker er en almindelig 
pi-led kobling.

I fo rs t . |—I Tîx. |—I rëg. |—| j— | . |—̂

T  S

TEKNISKE DATA:
Input 135 MHz.
Input 10,7 MHz. SSB 
Input 10,7 MHz. FM 
Output 145 MHz.

Spænding
Strømforbrug
Båndbredde
Mål

1mW.
150 mV. (DP1).
150 mV. (DP1).
2 W. typisk
regulerbar 10 mW.-2 W 
13,8 volt
600 mA (fuldt udstyret) 
2 MHz -r- 3 dB.
L 175 mm. B. 68 mm.
H 22 m.

Pris kr. 558,-
BENSØ PRINT ApS Finsenvej 52, 2000 Kbh. F, tlf. (01) 10 64 91
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Redaktion: OZ1LO, Lei* Ottesen, 
Bankevejen 12, Kong, 4750 Lundby.

CQWW Phone 1978.
World top ten single opr. All band:
1. 9Y4VT 8.281.800 6. OH2MM 3.649.556
2. EAØCR 7.639.624 7. UB5WE 3.551.757
3. CT3BZ 7.211.790 8. G3FXB 3.520.445
4. N1GL/VP9 3.815.736 9. DK8FZ 3.189.028
5. 9Y4VU 3.732.944 10. OZ5KF 3.186.303

Single opr. Bånd Samlet score QSC Zoner Lande
OZ5KF A 3.186.303 3174 109 272
OZ2BM - 155.928 394 58 120
OZ3KE - 60.750 189 41 94
OZ4HW - 32.186 193 35 86
OZ7MP - 21.176 98 36 43
OZ1ZE/A - 13.172 90 27 62
OZ6EA - 8.200 117 9 31
OZ7BW - 7.200 75 17 19
OZ1CCM - 6.136 80 19 40
OZ1DM - 2.880 44 19 21
OZ5EV 28 396.760 1076 35 95
OZ6PI - 110.142 507 27 60
OZ1CPQ - 11.327 102 16 31
OZ9ZS - 9.471 113 13 20
OZ6IC - 910 19 7 7
OZ6YO 21 5.954 97 11 15
OZ8T - 84 4 3 4
OZ6QV 14 30.051 195 21 60
OZ90L - 9.240 38 7 20
OZ6XR 3.5 5.285 151 5 30
OZ3ZK - 2.430 81 5 25
QRP max. 5 W
OZ1AYY A 1.836 42 11 23
Checklogs: OZ1LO, OZ3SK, OZ7KU , OZ9PP.

Færøerne:
OY1A A 10.875 120 18 57

Multi opr. single TX:
OY5J A 929.610 2292 66 231

Grønland:
OX3ZM A 56.826 316 35 47
OX3AK - 23.746 156 21 41
OX3BX - 9.028 52 20 41

Vi ønsker OZ5KF til lykke med den flotte 10. plads pa top ti
listen. Kristians resultat fordelte sig således på de enkelte 
bånd. Tallene angiver QSO/zoner/lande: 80 m: 217/9/42.40 m: 
296/18/56. 20 m: 978/30/66. 15 m: 1019/25/59. 10 m: 664/27/ 
50.

CQWW CW 1979.
Husk CW-afdeling af denne test den 24.-25. november. Se 
reglerne i sidste OZ.

CQ OZ SWLContest den 1. og 2. december 1979.
Denne test er et forsøg på samtidig at aktivere både 
sender- og lytteramatørerne -  såvel nye som erfarne -  
til en udvidet aktivitetstest-træ ning til juletesten, eller 
hvad man nu vil kalde den.

Jeg vil nøjes med at orfordre alle OX, OY og OZ sen
deramatører til at deltage og gøre dette nye initiativ til 
en succes, der evt. kan blive en tilbagevendende begi
venhed til gavn for alle. Blad videre og læs alt om testen 
i SWL-spalten.

Spansk DX Contest.
Tider: Phone 1. december 20 GMT til 2. december 20 GMT. -  
CW 8. december 20 GMT til 9. december 20 GMT.

Formål: Alle verdens amatører skal kontakte så mange span
ske stationer som muligt.
Klasser: Kun single operator.

Band: 80 til 10 m.
Kodegrupper: RS(T) + numre fra 001.
Points: Gver QSO giver 1 point.
Multipller: Hvert EA prefix, EA1-9, på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points multipliceres med 

summen af multipliers på alle bånd.
Logs og sammentællingsblad sendes til: URE International 

Contest, P. O. Box 220 Madrid, Spanien, med 15. februar 1980 
som sidste poststemplingsdato.

Ungarnsk CW Contest
afholdes i år fra den 8. december 16 GMT til 9. december 16 
GMT på alle bånd 80-10 m.

Contestcall: TEST HA. HA-stationer kalder TEST WW. -  Det 
gælder om at kontakte så mange HA-stationer som muligt.

Klasser: Single operator enkeltbånd og allebånd samt multi- 
operator.

Der udveksles RST + numre fra 001. HA-stationer sender 
desuden 2 bogstaver, der indikerer deres provins. Hver QSO 
giver 1 point. Multipliers er hver provins på hvert bånd. Samlet 
score er summenet QSO-points på alle bånd multipliceret med 
summen af HA-provinser på alle bånd.

Logs sendes senest 6 uger efter testen til Radio Amateur 
League of Budapest, P. O. Box 2, H-1553 Budapest, Ungarn.

ARRL 10 m Contest
afholdes i år den 8. december 00 GMT til 9. december 24 GMT. 
Der findes både single- og multioperator-klasser. Single opr. 
må max. deltage 36 timer.

Alle stationer må kontaktes en gang på CW og en gang på 
phone. Også QSO'er via Oscar tæller.

Stationer i USA og Canada sendes RS(T) og stat eller provins. 
Alle andre sender RS(T) + fortløbne numre fra 001. Hver QSO 
giver 2 points.

Multipliers er hver USA-stat og Canada-provins samt hvert 
land efter DXCC-landslisten.

Samlet score er summen af QSO-points multipliceret med 
summen af multipliers.

Vinderen i hvert land modtager diplom.
Logs og sammentællingsblad sendes til: ARRL Communica

tions Dept., 225 Main St. Newington, Conn. 06111, USA med 
seneste poststemplingsdato 5. januar 1980.

2. Friendship Sardinian Trophy Contest
afholdes den 8. december 00 GMT til 9. december 24 GMT. Det 
gælder om at kontakte ISØ- og IWØ-stationer på alle bånd. 
Hver station må kontaktes 1 gang på CW/SSB/RTTY/AM/FM 
pa hvert bånd, max. 5 gange pr. bånd.

Der gives tig. points. 80 m: 1 point. 40 m: 2 points. 20 m: 3 
points. 15 m: 3 points. 10 m: 4 points. 2 m: 10 points. 70 cm: 25 
points. Flg. stationer giver dobbelt points: ISØFPH, TVE, FDW, 
IIT, OPO, ZFL, DRD, TVI og WWL.

Der udveksles RS(T) og de sardinske stationer angiver deres 
provins, der tæl ler som multipliers. Provinser er: CA = Cagliari, 
SS = Sassari, NU = Nuero og OR = Oristano. -  Samlet score er 
summen af QSO-points gange summen af multipliers.

Vinderen af testen får gratis rejse til trofæoverrækkelsen på 
Sardinien, desuden diplomer til vinderen i hvert land.

Logs sendes til: ARI Regional Manager ISØFDW, Angelo 
Fadda, P. O. Box 21, 1-09100 Cagliari, sardinia, senest 15. 
januar 1980.
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Contestkalender:
November:
24.-25.: CQWW CW.

December:
1.-2.: CQ OZ SWL CW og Phone.
1.-2.: Spansk Phone.
8.-9.: Spansk CW.
8.-9. ARRL 10 m CW og Phone.
8.-9.: 2. Friendship Sardinian Trophy.
26.: Juletest CW og Phone.

OZ1LO.

Aktivitetstest oktober 1979.
CW:
Call Amt Mult. Points Total

1. OZ1FGS 14 7 68 714
2. OZ1BII 8 8 58 696
3. OZ1CCB 13 7 60 630
4. OZ8VL 2 7 64 448
5. OZ6ZZ 1 7 58 406
6. OZ8XW 10 7 50 350
7. OZ8XO 2 7 40 280
8. OZ8SO 14 7 38 266
9. OZ4QX 1 6 30 180

Checklog: OZ1DFS. 
OZ1CCB.

Mobildeltagelse: OZ1FGS. OZ1BII og

Fone:
Call Amt Mult. Points Total

1. OZ1XV 4 9 119 1607
2. OZ1CCB 13 9 116 1566
3. OZ1FGS 14 9 110 1485
4. OZ1ACZ 14 9 122 1098
5. OZ5DSB 12 9 114 1026
6. OZ4QX 1 9 112 1008
7. OZ7XE 1 9 110 990
8. OZ1DID 12 9 106 954

OZ7SAC 12 9 106 954
10. OZ6WX 9 9 104 936
11. OZ3YE 4 9 102 918
12. OZ3KE 12 9 96 864

OZ1CCM 1 9 96 864
14. OZ6ARC 8 9 94 846
15. OZ1CWM 10 9 88 792
16. OZ9JV 6 8 94 752
17. OZ8IE 6 9 80 720
Klubdeltagelse: OZ5DSB, OZ7SAC, OZ6ARC. Mobildeltagelse: 
OZ1XV, OZ1CCB, OZ1FGS.

Lytteramatorer:
Call OSO Points
1. OZ-DR 2026 80 119
2. OZ-DR 844 58 116

OZ-DR 2035 58 116

Når dette læses, er der et par uger til den sidste aktivitetstest i 
ar. Det er ikke for sent at være med, selvom man naturligvis ikke 
kan regne med en topplacering. December-testen kan også 
bruges til at træne til EDR's juletest.

Har du etforslag til ændringer af reglerne for aktivitetstesten, 
må du meget gerne skrive til mig. Breve og logs sendes til: 
OZ6KS. Erik Jacobsen, Postboks 306, 8700 Horsens.

Vy 73 de OZ6KS.

BASISMIKROFON 
MODEL 95-328
Forstærkermikrofon med af
tagelig højohms quarts-kapsel 
og 2-trins forstærker med af
stemt lavohms udgang. Impe
dans: 5 kOhm eller mindre. 
Forstærkningsreg.: — 26 dB. 
Strømforsyning 9 V. 30 cm 
høj. Vægt 1,3 kg.

P ,  390:
HÅNDMIKROFON
Justerbar håndforstærker- 
mikrofon, moderne design og 
professionel ydelse. Med lille 
rød kontrollampe. Kan anven
des både til relæ- og elektro
nisk omskiftning. Følsomhed: 
— 3 6 d B v / 1 kHz. Impedans: 
1 kOhm. Strømfors.: 9 V batt. 
Vægt: 170 g.

Pris................

SWR-METER
Lille men virkningsfuldt og hurtigt SWR-meter. 
Monteringsbøjle til mobilbrug medflg. Impe
dans: 52 Ohm. SWR: 1:1-1:3. Nøjagtighed: 
+ /  -h 5%. Frekvens: 3,5-50 MHz. 85 x 55 x 55

::: 110.-

Ngboe - radio
Trøjelsvej 46 - 6760 Ribe - Tlf. (05) 42 19 58

Microcomputere
Home-computer
Microprossessor ★  ★  ★

... kært barn har mange navne, men et er sikkert nemlig, at 
teknikken er kommet for at blive og for at blive udviklet 
yderligere.
Mange radioamatører beskæftiger sig sikkert med hobby- 
dataanlæg eller små prof. anlæg. Nogle har måske inve
steret en del penge i noget de egentlig aldrig har fået noget 
ud af, måske fordi der ikke rigtigt er noget tilgængeligt 
materiale på dansk om emnet.
Vi bør nok tage udfordringen op her i OZ, men hvor skal vi 
begynde?
Jeg efterlyser derfor materiale om emnet, evt. bare til låns 
for at kunne danne mig et indtryk af de muligheder, der er 
på det danske marked.
Senere vil jeg så i samarbejde med læserne søge at starte er 
computerprojekt op, evt. på selvbyggerbasis.
Men alt i alt vil det hele afhænge af hvor meget stof, der 
kommer fra læserne og evt. fra prof. firmaer, der læser 
dette.

Vil du være med, så skriv om dine erfaringer m.v. til OZ6PN, 
Henrik Jacobsen, Box 247, 9900 Fr.-havn.
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Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, 
Postbox 213, 5100 Odense C,

Tlf. (09) 12 34 29.

Information.
Jeg vil her starte med at ønske OZ5VT/Victor og OZ3GW/ 
Hans hjertelig til lykke med det opnåede medlemsskab af »XL- 
Club« (omtalt i OZ marts 1979), de er de to første danske med
lemmer. Når man ved, der kun over hele kloden er 98 medlem
mer, er præstationen stor.

Så vil jeg igen henstille til flere (og vel især nye) medlemmer, 
næste gang I skal have lavet QSL-kort. da husk at få jeres 
adresse på. Det er et stort arbejde at kontrollere QSL, når man 
skal finde adressen i QTH-listen.

Hvis du har informationer liggende over nye diplomer, da 
vær venlig at sende mig et par ord derom. Vi skal jo helst have 
det sidste nye med her i OZ.

5-bånd WAZ nye regler.
Der er kommet nye regler til dette diplom (se marts 1979 side 
124), de bekendtgjorte regler gælder ikke mere.

Jeg har fået inform fra »CQ-Magasin« angående de nye 
regler, men OZ5VT/Victor, som havde indsendt ansøgning til 
5-bånd WAZ ifølge de regler, der var i marts OZ, som jeg havde 
fået tilsendt fra W4KA (diplom manager for WAZ), og disse 
regnede vi med var i orden fremover. Ifølge et brev fra K2EEKtil 
OZ5VT. som jeg har fået et kopi af, er reglerne nu. at man skal 
have alle 200 zoner bekræftet, før man kan soge diplomet. 
Begrundelsen for dette er, at de regner med, at det bliver for 
dyrt og for stort arbejdet med at kontrollere QSL, hvis man kan 
begynde med grunddiplomet (100 zoner), og så gå videre til 150 
zoner, for derefter af få 5-bånd WAZ. Efter hvad jeg kan forstå af 
reglerne, er det kun de 5 første, der vil få tildelt en plaquette. 
De, der allerede har søgt grunddiplomet, vil få beløbet kredi
teret eller få pengene tilbagesendt, alt efter eget ønske. Det var 
i hovedtrækkene, hvad der stod i brevet og det andet info, jeg 
har fået; men du kan læse det hele i CQ-Magasin oktober 1979. 
Prisen er stadig 5 US-dollar eller 25 IRC, QSL skal medfølge 
ansøgningen, man skal starte med at søge et bånd af gangen, 
og så ellers tage hvad det falder af i svingene.

OZ-CCA.
Efter allede forespørgsler, jeg får angående OZ-CCA, gengiver 
jeg her bade reglerne for dette diplom og for OZ-CCA/VHF.

Reglerne her gælder kun for de skandinaviske lande, OZ-LA- 
SM-OH og OY. Alle kontakter efter 1. april 1970 er gældende. 
Diplomet kan erhverves af alle licenserede amatører og SWL. 
der fås særskilt CW- og fone-diplom, og reglerne er følgende.

Alle kontakter på 80, 40, 20, 15, 10 og 2 m tæller 1 point, og 
kontakt på 70 cm tæller 2 points. Man må kun have 3 kontakter 
på 40 og 80 m og 4 kontakter på 20,15,10 og 2 m plus 5 kontak
ter på 70 cm i hvert amt. -  Du kan få tilsendt et afkrydsnings
skema til eget brug foruden et ansøgningsskema.

Klasse 1: 70 points og kontakt med alle 14, foruden 1 kontakt 
med Grønland. Kun OX3 kan bruges fra Grønland. -  Klasse 2: 
50 points og kontakt med mindst 10 amter (ikke Grønland). -  
Diplomet kan ikke søges som GCR-liste, men tilstilles EDR med 
ansøgningsskema og QSL-kort.

Prisen er 10 danske kr. og tilsvarende beløb for udlændinge. 
Overskudet fra diplomsalget går til EDR's hjælpefond.

Her er listen over de 14 amter: 1. Københavns Amt. - 2. 
Frederiksborg Amr. - 3. Roskilde Amt. - 4. Vestsjællands Amt. - 
5. Storstrøms Amt. - 6. Bornholms Amt. - 7. Fyns Amt. - 8. 
Sønderjyllands Amt. - 9. Ribe Amt. - 10. Vejle Amt. - 11. Ring
købing Amt. - 12. Århus Amt. - 13. Viborg Amt. - 14. Nordjyl
lands Amt. -  Forbindelser via repeater tæller ikke.

OZ-CCA/VHF.
Alle amatørforbindelser efter 1. april 1970 tæller til OZ-CCA/ 
VHF. Diplomet kan søges af SWL. -  Diplomet udstedes enten 
for telefoni eller CW. Krydsbåndsforbindelser og forbindelser 
mellem CW og fone er ikke tilladt. Kontakter via repeater tæller 
ikke til diplomet. Forbindelser I de af EDR arrangerede VHF- 
contester tæller med til diplomet, såfremt de pågældende for
bindelser er godkendt af EDR s VHF-manager. Ansøgningen 
skal indeholde QSL-kort eller underskrevet contestliste (se 
ovenfor) samt en liste over de forskellige forbindelser. Diplo
met er delt i to klasser.

Klasse 1: Forbindelser med alle 14 amtskommuner (se under 
OZ-CAA) og et samlet pointtal på 70 points. -  Klasse 2: Forbin
delser med mindst 10 amtskommuner, og et samlet pointtal på
30.

En 144 MHz-forbindelse giver 1 point. En 432 MHz-forbin- 
delse giver 2 points. Forbimdelser over 432 MHz giver 3 points. 
Prisen er 10 danske kr. for alle skandinaviske amatører for hver 
klasse. Hvis du har opnået klasse 2-diplomet, kan du ved at ind
sende liste og QSL over de resterende points få tilsendt OZ- 
CCA/VHF klasse 1, dette gælder også OZ-CCA.

The Maple Leaf Award.
Diplomet er både for licenserede amatører og SWL. Det udste
des i tre klasser, og alle kontakter efter 1. januar 1965 tæller; 
det var dette år, at ahornbladet kom på det officielle canadiske 
flag. Diplomet er lavet på fint pergament, og I tilg ift får man 
også en nål med et ahornblad, beregnet til knaphullet.

Klasse 1: 30 forskellige canadiske prefix. Klasse 2: 25 for
skellige canadiske prefix. Klasse 3: 15 forskellige canadiske 
prefix.

Hvis der er nogen, som ikke er klar over, hvad prefix betyder, 
er her en forklaring. Har man kontaktet VE1XX, VE2XX, VE3XX, 
har man tre forskellige prefix. Canada er vel et af de lande, der 
bruger flest kombinationer i deres prefix, deri forstås, at det er 
de to første bogstaver i prefixet, der bruges. VE2XX kan på 
visse tider bruge XL2XX, det er altså samme station, men man 
har 2 forskellige prefix, som tæller til diplomet.

Her er en oversigt over de fleste af de forskellige bogstaver, 
der bruges (de to første bogstaver i prefixet): CF, CG, CH, Cl, 
CY, CZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VO, VX, VY, XJ, XK, XN, XO, 
3B, 3C.

Diplomet kan søges gennem EDR eller som GCR-liste (Gene
ral Certified Ru le). Prisen er V/ 2  dollar eller 10 IRC, og adressen 
er: Mr. Garry V. Hammond, VE3GCO, Radio Club, LDSS, 
Geography Dept., Listowel District Secondary School, 155 
Maitland Ave. S. Listowel, Ontario Canada.

The Cheshire Award.
Dette diplom kan opnås ved kontakter med amatørstationer i 
det engelske grevskab Sheshire(også for SWL). Der kan benyt
tes alle bånd og mode. Det udstedes særskilt for CW, fone eller 
andre modulationsarter.

Diplomet udstedes i 3 klasser. Klasse 1, guld for 50 points. 
Klasse 2, sølv for 30 points. Klasse 3, bronze for 15 points. -  
Pointgivningen er efter følgende skala: CW/SSB/AM giver 2 
points pr. kontakt. FM giver 5 points pr. kontakt. SSTV/RTTY/ 
OSCAR giver 10 points pr. kontakt. Forbindelser med mobil
stationer tæller også. Alle kontakter med byen Chester tæller 
dobbelt. Det første diplom, der udstedes til hvert land. vil få en 
særlig påtagning.

Prisen for diplomet er 3 US-dollar eller IV2 engelske pund 
(kan ikke omregnes i danske kilo, hl) eller 10 IRC. -  Ansøg
ningen skal indeholde dato, time (UT), kaldesignalet på den
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station, man har haft kontakt med, egen QTH, modulationsart 
samt det antal points, man har opnået. Når du har dette, sendes 
det til: J. Maynard, G4EJA, 10 Churchfields, Widnes, WA8 9RP, 
Cheshire, England.

The Waterway Award.
Dette diplom udgives af amatører boende fra New Waterway til 
cyty of Rotterdam. Der skal kontaktes mindst 8 amatører I ne
denstående liste efter januar 1971. Alle bånd og mode kan 
benyttes. Prisen er 4 IRC.

Amatører boende i området er følgende: PAØAKN, ARX, 
BDH, DMT, DTL, ELS, EKR, FEC, GWK, KLM, MZJ, PVC, ROT, 
SVL, SMC, TIR, TOR. VDG.

Ansøgningen sendes sammen med QSL-kortene til: 
PAOGWK, Lependaal 87, Rozenburg, Holland.

Amsterdam DX Award.
The Radio Club Amsterdam udgiver dette diplom til de amatø
rer, der efter 1. januar 1957 har haft kontakt på CW eller fone 
med 10 amatører efter følgende liste: PAOACG. AKA, AL. AMC, 
AML, ANH, AOB, ASD, BDR, BEA, APN, CEA. CF. CHN, CKV, 
CWS, DOG, ELD, ELG, FCM. FHV, FL, GAR. GE, GHB, GPA, 
GVZ, GZ, HAL, HAN, HIL, HGD, HOR, HPO, IF, JAC, JEL, JEM, 
JPC, JRV, JSO, JVZ, JWA, KAP, KHR, KJN, KST, KTB, LGR, LRK, 
LVA, MEB. MER, MFC, MIR, MOR, MOT, MPH, NIC, NIR, NLC, 
NMN, NNO, Ol, PAF, PAN, PEP, PER, PJE, PMC, POB. PRF, 
PRX. PRY, PSO, PTR, PUR. QK, RCA, RL, RSA, TAP, TBK, TKS, 
UW, VDW, WAL. WFS. WJV, WIL, WKL, WOR. WOR, XRL. XYL, 
ZV, ZWO, PI1ZKA.

Diplomet koster 4 IRC. Ansøgningen sendes vedlagt QSL- 
kort til: G. Leenheer, PAØOI, Boerhaaveplein 14, Amsterdam, 
Holland.

The 3-Band Award.
Til dette diplom skal man kontakte alle 6 kontinenter på 3 for
skellige bånd; d.v.s. man skal have WAC på hvert bånd, altså 
ialt 18 QSL-kort - QSL fra en JA6-station er obligatorisk. Prisen 
er 10 IRC.

Diplomet kan søges gennem EDR eller som GCR-liste hos: 
Award manager T. Murakomi, JA6KZ, 324 Idenakama Tamuko, 
Kumamoto City, Kumamoto, Japan.

The JA6-Award.
JA6-diplomet kan fås for kontakt med 25 lande med et 6-tal i 
preflxet, f.eks. LA6, W6, VE6 o.s.v. - kontakt med en JA6-station 
er obligatorisk.

Prisen for diplomet er 10 IRC. Det kan søges gennem EDR 
eller som GCR-liste hos: Award manager T. Murakomi, JA6KZ, 
324 Idenakama Tamuko, Kumamoto City, Kumamoto, Japan.

The 6-6 Award.
Til dette diplom skal alle 6 kontinenter kontaktes med en 
station fra hver kontinent, der har et 6-tal i prefixet - en station 
fra JA6 er obligatorisk (6 QSL-kort).

Prisen er 10 IRC. Kan søges gennem EDR eller som GCR-liste 
hos: Award manager T. Murakomi, JA6KZ, 324 Idenakama 
Tamuko, Kumamoto City, Kumamoto, Japan.

f å

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

™ .m w L V V  ver, brochure + prisliste. -  
Logbøger kr. 11.40. Sum- 

\ l \ r  marylog og contestlog kr.
12,95 incl. moms + porto.

JO H N  HANSEN - BOGTRYK & OFFSET ApS
Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58

ICOM
YAESU MUSEN 
J.B.M.
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30 MHz erhervsanlæg
Danphone VHF - UHF 
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8300 ODDER -  06-551616
OZ1DPL
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M ANUAL
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Det er lykkedes RSGB at bringe den mest om
fattende håndbog om de hoje frekvenser over 
30 M Hz-og verden overerden højt anerkendt

3. udgave er helt up to date -  også om micro- 
waves og space communication.

A/s Ahrent Flensborg
4100 Ringsted - Telefon (03) 61 00 11
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Generaldirektoratet for 
Post- og telegrafvæsenet

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

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 11,2 11,3 15,9 25,4 27,3 17,3 10,6 9.8 10,9 9,7 8,9 13,2
New Zealand 17.800 54,1 10,7 11,0 17,2 28.7 28,7 29,9 30.7 20.9 13,4 11,9 13,1 12,9
Filipinerne 9.700 66,4 10.2 10,8 18,6 32,3 42,1 39,4 31,8 22,6 13,7 11,5 10,6 12,6
Sydi. Australien 16.000 85,0 10,2 10,6 20.0 27,2 26,2 25,5 25.9 25.7 14.9 11,1 11,6 12,4
Sumatra 9.300 90,0 10,4 10.6 20,2 36,5 43,0 44,5 38,0 26,5 15,4 11,2 11,4 12,4
Indiske Ocean 10.100 115,9 11,7 10.9 20,2 28,5 31,6 32.4 30.9 30,3 19.1 13,3 11,7 12,8
Madagaskar 8.300 146,0 14,3 12,1 18,0 28.3 27,8 29,7 30,2 29,1 25,3 18,8 15,1 14,5
Syd Afrika 10.100 171,3 16,2 13,4 14,5 28.2 28,3 30.7 31.2 31,0 29,9 23,1 18,3 16,2
Middelhavet 2.200 181,0 9,9 9,2 8,4 19,6 32,9 33,8 32,3 29,5 22,0 14,6 10,5 9,6
Antarktis 13.600 202,5 15,3 14,2 10,7 24.3 30,0 31,1 31.2 30,4 28.9 24,7 28,8 15,8
Kanariske Oer 3.500 226,9 11,9 12.8 9,2 16,8 36.4 41,5 41,1 39,7 33,4 22.7 15,8 12,7
Argentina 11.900 232,4 12.0 13,2 9,7 15,6 25,1 28,9 27,1 31,0 33,8 24,1 16,9 13,3
Peru 11.000 264,1 10,5 12,2 10,1 10,0 14,0 28,6 44,1 42,5 35,2 22,7 15,0 11,5
Vestindien 8.100 289,6 11,2 12,5 10,8 8,4 12,7 14,8 33,0 40,9 32,3 20,3 13,6 11,1
New York 6.100 291,4 11,2 12,6 10,8 8,4 12,0 18,8 35,1 40,5 32,0 20,1 13.5 11,1
Vest Grønland 3.600 313,6 12,3 13,2 10,8 8,6 18,3 28.4 35,6 34,2 26,0 16,3 12,0 11,2
San Francisco 8.800 324,5 13,5 14,2 11.2 9,1 12,3 11,0 8,0 16,4 23,5 25,6 12,6 12,1
Sydi. Stillehav 16.200 328.6 13.8 14.4 11,9 9,2 16,4 24,7 25.3 21,0 22,3 15,1 12,6 12,4
Hawaii 12.000 356,4 14,9 14,3 11,9 11,4 16,3 12,7 13,1 10,4 15,0 12,8 13,6 14,2

Måned: Oktober 1979 
Solplettal: 155

/  Redaktion: 0Z2NU, Børge Petersen, 
/  Beatesmindevej 36, 1. th.,

/  9210 Aalborg SØ, Telt. (08) 14 51 00. 'I CW  hjørnet få

Slow Speed Party
Nu har du i længere tid gået på CW-kursus...eller måske er du 
»fone«-amatør med en nogen rusten telegrafi, du gerne vil 
have pudset op. Men det kniber med at komme I gang med en 
rigtig QSO på 80 meter, for de fleste kører lidt for hurtigt eller 
har ikke tålmodighed nok. måske er du også endnu uvant med,

hvordan en QSO afvikles? Netop til dig og andre, der står og 
tripper for at komme igang, har nogle af SGAGs danske med
lemmer afsat en times tid lørdag eftermiddag. Du stiller mod
tageren ind på 3560 kHz, og her vil du snart høre nogle CQ CC 
SLOW SPEED PARTY de OZ... Så er det at tage mod til sig oc 
selv svare på opkaldet. Farten er yderst behersket, så de fleste 
kan nok være med. Og vi har bemærket, at de CW-begyndere 
der nu nogle gange har trænet med os, har fået tillid til al 
optage forbindelse også med andre stationer. Skulle der alle
rede være en Slow Speed QSO i gang på 3560 lørdag 17-1 £ 
DNT, så prøv at lytte eller kalde 3-4kHz ved siden af. Så ei 
chancen for at fange en anden station, der sender i rolig takt 
også til stede. Og vi hører gerne fra eventuelle lyttere! Pé 
genhør.

OZ80 & OZ5RM og andre i SCAG

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

i VHF UHF
Aktivitetstesten
Oktobertesten gav folgende placeringer:

SSB afdeling:
1. OZ5DD 191QSO 1466 points
2. OZ1CWQ/a 159 QSO 1305 points
3. OZ1CTC 160 QSO 1261 points
4. OZ1QQ/a 67 QSO 570 points
5. OZ4HAM/a 57 QSO 388 points
6. OZ1 FKZ/a 42 QSO 353 points
7. OZ3ZW 62 QSO 343 points
8. OZ8RY/a 61 QSO 335 points
9. OZ1BGL 70 QSO 304 points

10. OZ8T 49 QSO 253 points
11. OZ8QD 48 QSO 212 points
12. OZ1CJF 46 QSO 185 points
13. OZ5VO 37 QSO 171 points
14. OZ1EYX 40 QSO 159 points
15. OZ3NH 29 QSO 149 points
16. OZ1BCY 25 QSO 132 points
17. OZ1FER 34 QSO 114 points
18. OZ8PG 23 QSO 98 points
19. OZ7HVI 37 QSO 97 points
20. OZ5DI 29 QSO 83 points
21. OZ9HN 13 QSO 71 points
22. OZ6HY 10 QSO 55 points
23. OZ1AGO 10 QSO 50 points

FM afdeling:
1. OZ6HR 39 QSO 71 points
2. OZ1 HD/a 28 QSO 64 points

UHF-SHF afdeling:
1. OZ7IS 35-10 QSO 347 points
2. OZ7LX 38-9 QSO 345 points
3. OZ9FW 39- 0 QSO 223 points
4. OZ9SW 13- 6 QSO 180 points
5. OZ3ZW 32- 0 QSO 155 points
6. OZ7UO 16- 0 QSO 71 points
7. OZ6HY 6- 0 QSO 29 points

En dårlig spøg?
Under denne overskrift omtales, i det svenske QTC, nr. 10, et 
udmærket eksempel på dårlig amatorånd!

For øjeblikket er Aurora-distance-rekorden, i Region 1 på 
1915 km. mellem G3CHN og UP2BBC.

Natten mellem den 18. og 19. august var der en udmærket 
Aurora-åbnlng, og en hel del Nordeuropæiske VHF-amatorer, 
troede at have slået den gamle rekord, med indtil flere hun
drede kilometer, idet de kørte UA4NM i QTH-feltet YS29a, med 
ret gode signalstyrker. Den længste forbindelse skulle have 
været med DK1KO i FN19g, en distance på mere end 2450 km!

Hvis du også korte UA4NM den nat, så glem alt om den QSO! 
Der er nemlig tale om QTH-LOCATOR-SVINDEL!

I samme tidsrum foregik der i Tallin, I UR2, et VHF-stævne, 
hvori flere SM-statloner deltog. Da disse kom hjem kunne de 
berette at omtalte UA4NM, havde været deltager i samme 
stævne! Han havde endog berettet om sine Aurora-forbindel- 
ser, dog uden at omtalte hvilken QTH-locator han havde 
anvendt! Tallin ligger I MT feltet, 1200 km vest for YS!

Man må da håbe at der virkelig er tale om en dårlig spøg.
Amatørradio bygger jo i høj grad på gensidig tillid og for

ståelse, så lad derfor, når vi oplever det. misbillige snyd og 
dårlig amatørånd.

Aktivitetsforøgelsen på 10 GHz.
Søndag den 7. oktober havde OZ90U sin første 10 GHz QSO. 
Modstationen var OZ9KC. Herbert korer med bredbånds FM- 
grej a la gunnplexer og 30 MHz MF.

Hermed er antallet af aktive 10 GHz stationer oppe pa 6.

Nyt QTH-Locator system
På næste Region 1 mode vil et af emnerne der bliver taget op, 
være indførelsen af et nyt QTH locator system.

Det nuværende system har en del væsentlige mangler, Idet 
det ikke kan bringes til at dække hele kloden og også van
skeligt at bruge til afstandsberegning, medmindre man har en 
mindre computer til rådighed.

Der er i Europa udarbejdet to alternative systemer: Georef og 
EA8EX/SM5AGM systemerne, og I U.S.A et system der er en 
kombination af begge disse.

Nogle af kravene til et eventuelt nyt system, må være, at det er 
foreneligt med det nuværende, til en vis grad, at positions
angivelsen Ikke bliver for kompliceret, at nøjagtigheden Ikke 
bliver ringere, samt at det bliver anvendeligt over hele kloden.

Nærmere info om de forskellige systemer, vil blive bragt i OZ 
ved en senere lejlighed, således at vi kan debattere emnet og 
dermed være forberedte til konferencen.

Under alle omstændigheder vil der ga en arrække Inden et 
eventuelt nyt system kan Indføres.

OZ7IS

2X14 el. med HAM II rotor hos Interessegruppe OZ1SHF (1AUX 
HALM - 1BGZ) fra septembertesten.
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Station OZ1SHF med 1AUX ved mikrofonen. FT225og WOW PA 
og TSI20 med converter som kontrolmodtager.

Septembertesten
Følgende OZ stationer har indsendt log til VHF Region 1 
testen:

Single operator:
OZ2GZ 236 QSO 75.418 points
OZ1ALF 237 QSO 72.108 points
OZ3ZW 116 QSO 25.755 points
OZ1 AXG/a 70 QSO 19.496 points
OZ6XR 51 QSO 15.510 points
OZ1 FBV/a 71 QSO 15.495 points
OZ8RYBa 53 QSO 15.293 points
OZ1 DEA/a 39 QSO 11.172 points
OZ6HY 47 QSO 10.164 points
OZ8QD 26 QSO 6.622 points
OZ1CFO 21 QSO 4.295 points
OZ5DI/a 16 QSO 2.477 points

Multi operator:
OZ7TST 594 QSO 194.995 points
OZ5DD 382 QSO 115.160 points
OZ9FW 144 QSO 45.302 points
OZ1SHF/a 109 QSO 31.561 points
OZ4HAM/a 116 QSO 31.531 points

Slutresultatet af testen vil blive bragt her i spalten, så snart det 
foreligger.

Aurora, 144 MHz.
I lobet af den forste halvdel af oktober måned har der været et 
par mindre aurora-åbninger på 2 meter. Følgende rapporter er 
indløbet:

OZ9QV (GP) kørte 6.10. mellem kl. 1448 og 1616 GMT følgen
de stationer, alle med CW:

SM4GGC (GT), SM4HAI (HT), SM4ANQ (HU), SM5EBG (HR), 
SM5CNQ (HS), SM6EUZ (GS), SMØHJZ (JT), LA3JA (ET) og 
LA7KK (FU). Hørt: UR2EQ (NT).

Den 7.10. kørte OZ9QV: LA7KKog SM6PV. Sidstnævnte QSO 
blev gennemfort med SSB.

OZ1EYX (GQ73h), Johan, rapporterer, at han 6.10 mellem kl. 
1725 og 1745 DNT korte følgende stationer via aurora: SM4ANQ 
(HU), SM6EVT (GS) og LA6PV (FT). Alle stationer blev kørt med 
SSB. Johan bemærker, at han tror mange amatører ikke er klar 
over, at det faktisk er muligt at kore aurora-QSO’er med SSB. 
Han håber på, gennem sin rapport, at aktivere de mange 
amatører, der som han selv, har D-licens og derfor endnu ikke 
mestrer CW. Johans rig består ¡øvrigt af TS-700 SP (ca. 7 W) og 
en dobbelt hybrid quad antenne 25 m.o.h.

OZ8SL (GP) kan bidrage med følgende: Mellem kl. 1415 ot 
1600 gmt den 6.10 kort med CW: SM4IVE (HT), SM40J (IT) 
0H2L.0 (MU) OH2BKY (MU), OH5KB (NU), UQ2GEK (MR) oc 
UQ2IV (KQ). Desuden hørt UA1WW (OR). Den 7.10. kørte: 
mellem kl. 1423 og 1537 gmt: SM4IAZ, SMØEPO (IT), SM3DC) 
(IV), SMØHJZ (JT), SM4JSF (HT), LA7KK og LA3EQ (CS).

Forskelligt VHF-nyt.
Et rygte vil vide. at PA1ALM i Rotterdam har hørt ZS6DN 
Pretoria på 144 MHz den 19. marts mellem kl. 1808 og 1810 gmt 
Signalstyrken var et par dB over støjen. Hvis rygtet taler sandt 
er det første gang, at et 2 meter-signal rapporteres hørt over er 
afstand på ca. 9.000 km via tranmission i jordens atmosfære.

Fra USA rapporterer W7LUX, Flagstaff i Arizona, at han der 
5. juni 1979 kl. 0037 gmt. gennemførte to-vejs-forbindelse mer 
K5PHF, EL Paso, Texas. QSO'en foregik via back-scatter på er 
kunstig opvarmet del af ionosfæren over byen Platteville 
Colorado nord for de to deltagere, der begge havde dere: 
antenner pegende mod Plattevill. Ionosfæren blev opvarme 
v.h.a. et lodret udsendt HF-signal i Platteville på frekvensen 6,1 
MHz. Der forlyder intet om denne »HF-kanons« sendeeffekt 
men den er formentlig i mega-watt-klassen (hvem sagde elek 
tromagnetisk forurening). Man må ikke gå ud fra, at dettr 
signal udsendtes til ære for de to amatører, men at de profite 
rede af et videnskabeligt eksperiment. QSO'en skulle være der 
første af sin art mellem amatører. Signalerne rapporteres son 
svage med flutterkarakter. Den direkte afstand mellem de t( 
stationer er kun ca. 600 km.

I »Radio Communications læses, at EI2W I Dublin stadig ha 
tilladelse til at køre 50 MHz. Under solpletmaximaet i 1957-51 
kørte han omkring 300 QSO’er med W-stationer på dette bånd 
Formentlig får han chancen igen her i dette efterår og i foråre 
1980, idet den nuværende solpletcyklus forventes at nå si 
maximum I dette tidsrum. Foruden EI2W har så vidt det vide: 
kun ZB2BL I Gibraltar speciel tilladelse til at køre 50 MHz 
Europa.

Ny 70 cm distancerekord
Den 18. Juli d.å. lykkedes det omsider efter mange års forsøg a 
etablere tropoforblndelse mellem Hawaii og USA s vestkyst p; 
70 cm. Den første QSO fandt sted kl. 0517 gmt. og de tc 
deltagere var KH6HME, der befandt sig på bjerget Mauna Loa 
ca. 1600 meters højde, og WB6NMT i San Diago. Denne QSC 
efterfulgtes af flere andre mellem KH6HME og andre califor 
niske stationer. Forbindelsen mellem KH6HME og WB6NMT e 
ny verdensrekord pa 70 cm. Afstanden mellem de to deltagen 
er over 4000 km. Der er tidligere lavet flere forbindelser mellen 
Hawaii og Californien på 144 og 220 MHz.

Reference-data vedr. Oscar 7 og 8
Orbit Dato UTC Long W
22880 16. nov. 0041 76,
22893 17. nov. 0135 90,
22905 18. nov. 0034 75,
22918 QRP 19. nov. 0129 88,
22930 20. nov. 0028 73.
22943 X 21. nov. Må ej anvendes
22955 22. nov. oo22 72.
22968 23. nov. 0116 85.
22980 24. nov. 0015 70.
22993 25. nov. 0109 84.
23005 QRP 26. nov. 0009 69.
23018 27. nov. 0103 82.
23030 X 28. nov. Må ej anvendes
23043 29. nov. 0057 81.
23056 30. nov. 0151 94.
23068 1. dec. 0050 79.
23081 2. dec. 0145 93.
23093 QRP 3. dec. 0044 78.
23106 4. dec. 0138 91.
23118X 5. dec. Må ej anvendes
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23131 6. dec. 0132 90.0
23143 7. dec. 0031 74.8
23156 8. dec. 0125 88.4
23168 9. dec. 0025 78.3
23181 QRP 10. dec. 0119 86.9
23193 11. dec. 0018 71.7
23206 X 12. dec. 0113 85.3
8653 A 16. nov. 0034 55.9
8667 J 17. nov. 0039 57.2
8681 J 18. nov. 0045 58.5
8695 A QRP 19. nov. 0050 59.8
8709 A 20. nov. 0055 61.1
8723 X 21. nov. Må ej anvendes
8737 A 22. nov. 0105 63.8
8751 A 23. nov. 0110 65.1
8765 J 24. nov. 0115 66.4
8779 J 25. nov. 0121 67.7
8793 A QRP 26. nov. 0126 69.0
8807 A 27. nov. 0131 70.3
8821 X 28. nov. Må ej anvendes
8835 A 29. nov. 0141 72.9
8848 A 30. nov. 0003 48.4
8862 J 1. dec. 0008 49.7
8876 J 2. dec. 0013 51.0
8890 A QRP 3. dec. 0018 52.3
8904 A 4. dec. 0024 53.6
8918 X 5. dec. Må ej anvendes
8932 A 6. dec. 0034 56.2
8946 A 7. dec. 0039 57.5
8960 J 8. dec. 0044 58.8
8974 J 9. dec. 0049 60.1
8988 A QRP 10. dec. 0054 61.4
9002 A 11. dec. 0100 62.7
9016 X 12. dec. Må ej anvendes

IICOM STATIONER

IC 211E 2 meter transceiver SSB/FM/CW ..........  6 .9 9 5 ,-
IC 245E 2 m mobil transceiver SSB/CW/FM ......  4 .8 9 5 ,-
IC 240E 2 m mobil FM transceiver, 23 kanaler .... 2 .4 9 5 ,-  
IC 280E 2 m mobil FM transceiver, 80 kanaler .... 3 .5 9 5 ,-
IC 701 HF transceiver...........................................  11.995,-
Vi sælger gerne på afbetaling og giver en god pris for dit 
brugte udstyr.

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

»When quality counts...«

8010 1 GHz kr. 3.135,-

Optoelectronics USA. Nyt moderne program 
af frekvenstællere med opsigtsvækkende fine 
data til lavere priser end nogensinde tidligere.

Følsomhed på 1-30 mV. 1 Mohm og 50 ohm 
Indgang. Flydende decimal. Robust metalka
binet i kompakt format. Kan fås med oplade
lige batterier. K7000 leveres i byggesæt, de 
øvrige færdigbyggede med et års garanti. -

Priserne er i danske kroner inclusive told og 
ekspresporto til din adresse. Eneste ekstra
omkostning er moms ved klareringen. -

Bestil venligst katalog direkte fra general
agenten...

Navn: ________________________________

Adresse: _____________________________

IDAXTRONIC11.1
Box 21012, S-400 71 Göteborg, Sverige 
00946 - 31 22 37 02 - 03
Distributor og servicecenter for Optoelectro
nics i Danmark, Norge og Sverige.
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/
Redaktion: OZ1AKD. Karsten Jensen,
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 81 30 96.

15. Alexander Volta RTTY DX Contest
Testperiode: Lørdag den 1. dec. 1979 kl. 1200 GMT til søndag 
den 2. dec. 1979 kl 1200 GMT.

Bånd: Alle amatørbånd, 3,5-28 MHz.
Points: Der må Ikke føres QSO med eget land. Kun 2-vejs 

QSO's er gyldige. QSO med egen zone tæller 2 points. QSO’s 
udenfor egen zone udregnes efter »Exchange Points Table«. 
QSO's på 7 MHz multipliceres med 3, Den samme station må 
kun kontaktes 1 gang. pr. bånd.

Multipliers: Hvert land giver en multlpller pr. bånd.
Scoring: Samlet antal points multipliceres med antal mul- 

tipliere. Dette resultat multipliceres endelig med samlet antal 
QSO's. Endelig kan der adderes 1000 points for hver kontakt 
med l/IS/IT calls.

RTTY
Country List: Her anvendes ARRL Country List. For USA, 

Canada og Australien tællerhvert distrekt som 1 land.
Kode: RST, Zone nr. samt QSO nr. startende med 001.
Logs: Der skal anvendes separat blad for hvert bånd. Logs, 

der modtages senere end 20. januar 1980 vil blive afvist. Logs 
sendes til: A.V. RTTY DX CONTEST COMM. C/o SSB & rtty 
CLUB, p.o. box 144, 1-22100 Como, Italien.

SWL’s: Contesten er også åben for SWL's. Der anvendes 
samme regler som ovenstående og der vil blive udfærdiget 
separat resultatliste for SWL’s. Logs skal indeholde følgende: 
Tid GMT, Kaldeslgnal på den modtagne station, dennes num
mer samt point-udregning.

Præmier: 1) 40-80 meter dipolantenne. 2) 1 års abonnement 
på RTTY Journal. Bedst placerede SWL: The Radio Amateurs 
Callbook DX listenings.

/  Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen, 
/  Emdrup Banke 22, DK-2100 København 0.

Calling CQ (alle sender- og lytteramatorer i OX. OY og OZ).
CQ OZ SWL Contest 1., og 2. december 1979. Plot allerede nu 
dato og tidspunkt Ind på din contest-kalender.

Kære sender- og lytteramatør jeg håber du vil være med til at 
gøre lørdag den 1. december og søndag den 2. december 1979 
til en OX, OY og OZ CONTEST-dag.

Betragt dette som et forsøg på at bringe lytteramatøren og 
senderamatøren nærmere hinanden. Falder forsøget vellykket 
ud kan det med sikkerhed gentages til næste år.

Vi kan kalde de to contest-dage for juleforberedelse, da vi jo 
nærmer os juletesten. Eller kan vi kalde det for en øvelsesop
gave i contest, da nogle måske står lidt usikker hvad contest 
angår. Vi kan også bruge denne test til QSL-indsamling, da 
nogle af os mangler QSL-kort til OZ-CCA.

Uanset hvad, så er det SWL-folkets udfordring til de license- 
rede radioamatører om at være med til at skabe en fælles con
test.

MEN -  det hele afhænger af den lic. radioamatør og vi håber 
derfor på din støtte og hjælp, og ikke mindst din tilslutning. 
UDEN DIG. INGEN CONTEST.

DERFOR -  aktiver din sender den 1., og 2. december 1979, 
den skal alligevel støves af og aftestes Inden årets juletest 2. 
juledag.

Dato(er) og tidspunkter for OZ SWL CONTEST: 1. december 
(lørdag) kl. 1400-1800 DNT. 2. december (søndag) kl. 0945-1200 
og 1400-1800 DNT.

RS(T)- nummer-systemet: Nummersystemet er afhængig af 
hvilken contest du ellers deltager i, da point hentet fra EDR's 
aktivitets-test søndag den 2. december (O945-1200) naturligvis 
også tæller med.

Deltager du i andre contests I ovennævnte perioder og på de 
nævnte frekvenser, benyttes det pågældende nummersystem i 
den løbende rækkefølge, men kun i kontakter med OX, OY og 
OZ-stationer.

1/4-GP til 2 m

▲

Stråler og radialer udført i 
søvandsbestandigt alumi
nium. -  Isolationshovedet 
udført i trovidur. Topstyk
ket forkromet. Hovedet er

# r eloxeret aluminium. An-

* bringes direkte på 5/4' -rør. 
Tilslutning: SO-239. «  ’

'WfT Kr. 168,00 1 J
1 ’
i __________

0 Z 4 S J, Sv. Aa. Jensen
Telefon (01)46 95 14 _______i _______

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

Kr. 256,00
Incl. 201/4 % moms.

W3DZZ multiband dipol, 10-15-20-40-80 m OZ4SJ

J- 6,55 m 9.91 m 9,91 m 6,55 m

Isolator Trap TRAPS pr. par 136,00 kr. Trap Isolator
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Deltager du kun I OZ SWLCONTEST, startes med nummer 01 
for den første QSO og så fortløbende, runder du hundrede 
startes med 01 igen.

Testen finder sted på følgende frekvenser:
80 meter 3510-3590 kHz telegrafi 
80 meter 3700-3770 kHz telefoni
40 meter 7010-7040 kHz telegrafi kHz telegrafi
40 meter 7040-7090 kHz telefoni
20 meter 14025 + / -  QRM telegrafi
20 meter 14150 + /-x QRM telefoni (grønlandsfrekvensen)
Opkald telegrafi er CQ OZ SWL
Opkald telefoni er CQ-SWL CONTEST.

Hvem kan deltage I OZ SWL CONTEST
Alle sender- og lytteramatører I OX, OY og OZ-land er velkom
men til at deltage I denne contest.

Jeg håber personligt på stor tilslutning fra alle og skulle du 
være optaget af andre contests, så kig alligevel ind på oven
nævnte frekvenser og tag en QSO, eller aflytte QSO’er, mellem 
så mange forskellige grønlandske, færøske og danske statio
ner som muligt.

Hvis du er nybegynder hvad angår contest, så prøv at være 
med I OZ SWL CONTEST, måske kan det give dig mod på frem
over at deltage i de forskellige tester der bydes på.

OZ-stationerne benytter vel (af gode grunde) 80 og 40 meter 
til Interne kontakter I OZ-land, men skal (af lige sa gode 
grunde) gå på 20 meter for at korrespondere og udveksle rap
porter med OX og OY-land.
Lytteramatoren bor være alle steder
det er vores udspil, sa det gælder om at være med begge dage. 
VI skulle helst have registreret alle de deltagende stationer og 
helst korrekt.

Jeg håber derfor at du vil afsætte week-enden til at deltage i 
OZ SWL CONTEST.

Jeg håber alle der vil deltage omhyggeligt har gennemlæst 
atlt til nu, så vi kan gå over til 
Pointgivning
Der gives 2 point for en komplet registreret QSO, som for 
senderamatørens vedkommende skal indeholde afsendt RS(T) 
og nummer, modtaget RS(T) og nummer, kaldesignalet på 
QSO-partner, dato, tidspunkt, bånd og om det er telegrafi eller 
telefoni.

Lytteramatoren skal på sin log registrere følgende: begge 
kaldesignaler i QSO'er, de 2 afgivne rapporter (d.v.s. afsendt 
rapport og modtaget rapport), dato, tidspunkt, bånd og om det 
er telegrafi eller telefoni.

Preflx er multipller og den samlede score er summen af antal 
points multipliceret med antallet af preflx på alle bånd. Eksem
pelvis saledes:
Band Points Prefix
80 m 10 5
40 m 40 8
20 m 8 3

ialt 58 16
samlet score er 58 x 16 = 928

Et prefix er den første del af kaldesignalet, eksempelvis OZ1, 
OZ2,0Z3.0Z4, o.s.v., for Grønd lands vedkommende er det kun 
OX3 der er gældende.
Stationerne der deltager.
må kun kontakte hinanden 2 gange pr. bånd, en gang på tele
foni og en gang på telegrafi. Crossbånd OSO er ikke tilladt, 
d.v.s. sende på 80 meter og modtage pa 40, eller omvendt, 
DETTE ER IKKE TILLADT.

Loggen skal have poststempel senest den 31. december 
(godt nytår) 1979.

Hvis du støder på punkter, du mener ikke er belyst fyldestgø
rende, skal du skrive til mig Inden den 26. november 1979, så
ledes jeg kan nå at svare dig Inden den 1. december.

OZ SWL-CONTEST-log skal sendes til: Eigil Juul Jensen, 
Emdrup Banke 22, 2100 København 0.

CQ OZ SWL CONTEST - og hvad så?
Ja, har du licens til HF, og har du en sender ved hånden, så start 
f. eks. på telefoni på 80 meter (omkring 3750 kHz) med et op
kald: CQ OZ SWL CONTEST her er OZ2FL (Oscar Zulu 2 Foxtrot 
Lima) og kald nogle gange. Bliv ved, der kommer nok en 
»torst« på krogen, mere korrekt en contest-interesseret radio
amatør. Pludselig kommer der en pjaskende gennem æterens 
bølger og melder følgende:

OZ2FL her er OZ4RP, du far 5901 (kom/sklft).
OZ4RP hererOZ2FL, tak for rapporten (5901), du er også min 

første QSO, så du får 5901,73 og god contest.
Her er OZ2FL CQ OZ SWL CONTEST -  og så ruller stationer

ne ind.
På OZ2FL's log står nu pludselig følgende:

TID (1. december 1979)
DNT. Bånd. Mode. Afs-rprt. Modt-rprt. QSO-partn. Prefix. Point
14.01 3.5 SSB 5901 5901 OZ4RP OZ4 2
14,03 3.5 SSB 5902 5904 OZ9XYA OZ9 2
14.05 3.5 SSB 5903 5901 OZ2XXX OZ2 2

SVÆRE TIDER!
Det er svære tider, devaluering, dis
kontoforhøjelse samt en prisforhø
jelse tidligere på året, på 8 % fra 
fabrikken i Frankrig, gør at priserne 
på TONNA ANTENNER må stige 
med ca. 10 %, I 1980! Indtil da 
holder de gamle priser. Men husk, 
at selv efter 31. december, vil TON
NA stadig være det bedste bud, når 
der tales præstation kontra pris!

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

Galn er opgivet i dBi. Hvis dipol ønskes som reference, træk 
da 2,15 dB fra tallet.

50 ohm power dividers for stacking af antenner:
2 x 2 m ...............  295 kr. 4 x  2 m ..................  335 kr.
2 x 70 c m ............  250 kr. 4 X 70 c m ...............  295 kr.
2 x 23 c m ............  250 kr. 4 x  23 c m ...............  295 kr.

Alle typer i vandtæt udførelse m. N-connectorer.

STOLLE ANTENNEROTOR .....................................  595 kr.
STOLLE ANTENNEROTOR m. støtteleje ...............  765 kr.

UHF - UNITS
LINEÆRE 
TRANSVERTERE 
& CONVERTERE

STAUNING Vridslosemagle
OZ7IS 2630 Tåstrup
Giro 9 31 86 58 Tlf. (02) 52 33 14 eft. 17.
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Efter nogle QSO'ers tid, synes den gode Flemming (OZ2FL), 
at det går lidt langsomt, så han laver lidt opsøgende arbejde, 
triller lidt rundt på 80 meter og får pa den made en del QSO’er 
ved st opsøge andre stationer, der kalder CQ OZ SWL CON- 
TEST.

Skal vi stoppe op her og se pa, hvad der star pa loggen oven
for og gøre en samlet score, således alle er med på fidusen.

Der er 3 komplette QSO er å 2 point, dette giver 6 point, han 
har også 3 forskellige preflx (OZ4, OZ9 og OZ2), point multipli
ceret med preflx er lig med 6 x 3 ,  som efter regnepinden skulle 
give 18 point.

For nogle kan dette virke kedeligt, for de ved alt om contest -  
men af hensyn til nyankomne HF-amatører og lytteramatøren 
bør vi tilgodese evt. tvivl.

Lytteramatøren skal gøre sig lidt flere notater I loggen, han 
skal have følgende med:
Dato, tid, kaldesignal, afs-rprt/modt-rprt. QSO-partner, mode 
og bånd:
1.12 14.01 OZ2FL 5901 5901 OZ4RP SSB 3,5

Udfærdig den log, du mener er mest hensigtsmæssig at ar
bejde med, men få alle de ovenforstående oplysninger med.

Det anbefales at føre en særskilt log for hvert bånd.
Nu bliver den glade Flemming så Ivrig, at han mener han kan 

fordoble sit pointsantal og samle flere Prefixer ved at gå på 40 
meter. Som den fornuftige radioamatør han er, har han udfær
diget særskilt log for de forskellige bånd, så er det lettere at 
overskue situationen. Får han alle (eller de fleste) fra 80 meter 
med op på 40 meter, så er det bare at se på loggen for 80 meter 
og så ellers komme ud af hullerne og få kontakt med hele bund
tet en gang til.

Omkring kl. 1700 (DNT = Dansk Normal Tid) tuner OZ2FL op 
pa 14.150 (gronlandsfrekvensen), svinger antennen mod nord. 
Men da vi alle har situationsfornemmelse, og hurtigt finder ud 
a f , at han har forladt 40 meter, drejer vi også antennen og Ind
stiller modtageren på 20 meter. Vi stryger lige I hælene på ham 
fora t opsnappe de point, der er at hente på dette bånd.

Oppe nordpå har man sikkert allerede haft de første QSO'er 
mellem OY og OX, og her ved aftenstide (i Danmark) ved man, 
at mange danske radioamatører stikker snuden Indenfor.

OZ SWL-CONTEST må lige være noget for den contest-in- 
teresserede person, derfor håber jeg bestemt på din tilslutning 
-  men testen henvender sig bestemt også til nybegynderen, 
både lytteramatoren og senderamatøren.

Jeg håber vi mødes den 1. og 2. december.

Men du - hvad kan man vinde?
Ja, det havde jeg nær glemt. For det første er det sjovt at være 
med, for det andet håber jeg den erfarne test-deltager hilser 
nye og uerfarne deltagere velkomne, for det tredie er der så 
nogle diplomer man kan vinde.

Lytteramatørerne kan vinde diplom, hvis han/hun er num
mer 1, 2 eller 3 i testen.

Den llcenserede radioamatør I OX-, OY- og OZ-land får også 
diplomer hvis han/hun er at finde blandt de 3 bedste fra Grøn
land, færoerne eller Danmark.

Tag godt imod OZ SWL-CONTEST og vær med til at gøre den 
bedre, som nævnt I indledningen, kan det blive en årlig tilbage
vendende begivenhed, men det afhænger af dig. God contest.

Contest-loggen
er det vigtigste instrument for både lytter- og senderamatøren. 
Foruden den skal indeholde dit eget kaldesignal (DR-nummer), 
din QTH og dit navn, bør den være velorganiseret og bruger
venlig. De forskellige data der skal føres Ind på loggen, bør op
stilles hensigtsmæssigt. Faste oplysninger kan anføres be
stemte steder, disse oplysninger er dato, bånd og sendetype 
(mode), disse kan evt. fremgå af overskriften på loggen. 
Eksempelvis:
DATO: 1.12.1979 Band: 80 meter Mode: telefoni.

Dette tilkendegiver, du ønsker at føre en særskilt log for 80 
meter den 1.12.1979 og kun for telefoni.

Overskriftlinie for den næste del af loggen kan være:
Tid, kaldesignal, afs. RS(T) + nr., modt. RS(T) + nr., QSO-part- 
ner, preflx, point:
16.00 OZ9XYZ 5909 5919 OZ4YYX OZ9+OZ4 2
Bemærk her at lytteramatøren får 2 prefix (multlplier) I en QSO, 
senderamatøren må arbejde lidt mere for føden.

For endelig kontrol med, at der Ikke er dobbelt-QSO er, eller 
kaldesignaler, d.v.s. at du har registreret den samme station 
flere gange. Selvom du har hørt OZ4-prefix ved OZ4YYX, kan 
du godt føre OZ4RP Ind på loggen, der giver dig 2 point mere, 
men Ingen multiplikator.

Sluttelig -  når du sender loggen til mig, eller helst Inden, for
tæl lidt om udstyret og lidt om forløbet af denne contest. Husk 
at underskrive loggen.

På min QTH-liste er der registreret 55 aktive lytteramatører, 
jeg håber hovedparten kan deltage i OZ SWL CONTEST.

Det var alt for nu, vi lyttes og høres forhåbentlig den 1. og 2. 
december 1979 I OZ SWL CONTEST.

73 og god contest, Eigil, OZ-DR 1815.

Eksempel på log for den licenserede radioamatør, der deltager i OZ SWL CONTEST:
Kaldesignal: OZ9AAA QTH: Fumleby Navn: Lyt Medsen
Telefoni, 80 m eter- 1. december 1979.

Tid QSO Min afsendte Modtaget Preflx Points Bemærkninger:
(DNT)
14.45

med
OZ9YYX

RS(T) + nummer 
5907

RS(T) + nummer 
5835 OZ9 2 aftalt QSO 40 meter kl. 15.00

15.00 OZ1LO 5908 5921 OZ1 2 OK med OZ1 LO også på 40 meter
Underskrevet af Lyt Medsen, OZ9AAA.

Fortæl noget om udstyr, sender og modtager samt antenner og selvfølgelig noget om contesten.

Eksempel på log for en lytteramator der deltager i OZSWL CONTEST:

OZ-DR nummer: OZ-DR, 9999 QTH: Pærekøbing Navn: Sen Dersen Side 1 af

cw Cso} 40 20 15 10 meter Dato for contest: 1. december 1979.

Tid Kalde Afsendt Modtaget QSO- Preflx Points Bemærkninger
(DNT) signal RS(T) + nr. RS(T) + nr. partner
14.45 OZ9AAA 5907 5835 OZ9YYX OZ9 2 40 meter kl. 15.00
15.00 OZ9AAA 5908 5921 OZ1LO OZ1 2
15.03 OZ5DSB 5909 5931 OZ4RP OZ5 + OZ4 2
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TI NGLEVJ AGTEN 1979
Plac. Jæger Observatører QTH Antal ræve Tid
1. John Egon og Svend Aage Tønder 6 173,3
2. Erling Ole Tønder 6 173,4
3. Kurt Steen og Fibbe Tønder 6 173.4
4. Mogens Gabs Holger Lassen Tønder 6 173,5
5. Steen Erik og Thomas Kolding 6 174,5
6. Helmuth Claus Tønder 6 179,9
7. Hans Kresten og Viggo Sønderborg 6 185,2
8. OZ6RI Bjarne og Sogge Tønder 6 215,7
9. Gerhard Anders og Kim Tønder 6 215,8

10. Jorn Kaj Kolding 6 221,3
11. Erik Lind Mogens og Thomas Tønder 6 236,5
12. Robert Teddy og Erik Kolding 5 215,8
13. John Peter og Oskar Tønder 5 237,6
14. Hans T. H. Ove og Jens Tønder 4 216,1
15. Jorn Finn og Per Kolding 3 221,4

DM-jagten DM 1979
På grund af visse uregelmæssigheder i sendetiderne måtte Plac./Navn QTH Points
natjagten annulleres, så kun dagjagten blev gældende. 1. Hans Damm, Viggo, Kresten Sønderborg 375
Plac./Navn QTH Hold Pts. 2. Steen Christensen, Erik, Thomas Kolding 373
1. OZ6RJ, Christian Tonder 10 100 3. Helmuth, John, Egon Tønder 372
2. Helmuth, John, Egon Tønder 14 96 4. Axel Borg, Henning, Leif Tønder 369
3. Jørgen Nielsen, Kaj Silkeborg 04 93 5. Peder Pedersen, Aage Rødekro 368
4. Steen Christensen, Erik, Thomas Kolding o5 91 6. Jorgen Nielsen, Kaj Silkeborg 362
5. Jorn Thomsen, Finn, Mikael Kolding 06 90 7. Jørn Thomsen, Finn Kolding 358
6. Hans Damm, Viggo, Kresten Sonderborg 03 89 8. Robert Storgaard, Jorn Kolding 356
7. Peter Petersen, Aage Rodekro 12 88 9. Kurt Poulsen Fibbe, Steen Tønder 353
8. Axel L. Borg, Leif. Henning Tonder 07 87 10. Aksel Rasmussen, Frank, Bent Tønder 347
9. Axel Rasmussen, Bent, Frank Tonder 30 86 11. Martin Nielsen, E. J. Petersen Fredericia 333

10. G. Jacobsen, Kresten, Sv. Aage Tonder 16 85
11. Kurt Poulsen, Fibbe, Steen
12. Ingrid Lind, Knud Erik, Benny
13. M. Nielsen, E. S. Pedersen, Sv. Aa.

Tonder
Tonder

Fredericia

23
20
21

84
83
82

Hermed tak til alle aktive tor denne sæson, med hab om bedre
tilslutning i den kommende.

Til lykke til Hans Damm og co. med titlen.
OZ1QF14. Robert Storgaard. Jorn Kolding 17 81

Fra venstre: Formanden for Tonder Ræveklub Erik Lind over- 
rækker DM-pokalerne til arets mestre Hans, Viggo og Kresten.

EDR's MEDLEMSSERVICE TIBYDER:
Logbog, format A4 med spiral, pr. stk.................... ..... 9,00 kr.
10 stk.......................................................................... ..... 78,40 kr.
Contest log, format A4 med heftning, pr. stk......... ..... 5,60 kr.
10 stk.......................................................................... ..... 50,95 kr.
The radio Amateur's World Map

(Verdenskort i 4 farver), format 70 x 100 cm i
Azimutalprojektion, pr. stk................................... ..... 32,00 kr.

10 stk.......................................................................... .....280,00 kr.
EDR T-shirts, gul med sort emblem....................... ..... 25,45 kr.

(Bestil størrelse, M. S.).
EDR-jubilæumsplatte, incl. emballage og forsendelse 47,85 kr.
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl,-

sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.
Format 1 7x 1 2  cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. stk................................................ .... 5,60 kr.

10 stk.......................................................................... .... 45,85 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 4. udgave ..................... .... 28,75 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 6. udgave ..................... .... 72,15 kr.

(Rabat til afdelinger ved samlet køb af 10 eller 25 stk.)
.... 12,00 kr.

QSO-instruktionshefte............................................ .... 5,00 kr.
EDR’s forretningsfører står til rådighed for yderligere oplysnin-
ger. Bestilling foretages ved forudbetaling på giro 5 42 21 16.
EDR, Box 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit.
Alle ovennævnte priser er incl. moms.
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GLADSAKSE
Hovedbestyrelsesmedl:
OZ9JB, Jørgen Badstue, 
Lindevang 27, Brøndby Strand, 
tlf. (02) 54 34 30.

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

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

Så synger vi på sidste vers i vore veltjente lokaler på Strand
lodsvej. Desværre har det ikke på trods af mange Ihærdige for
søg været muligt at skaffe andre lokaler, så dette er sidste pro
gram i OZ, indtil vi har været mere heldige og fundet et sted at 
være. Vi har i de forløbne 29 år været glade for at være på 
Strandlodsvej; der hvor vi alle er vokset op rent radiomæssigt. 
Derfor er vi selvfølgelig kede af, at vi skal flytte, men alt foran
drer sig jo, og intet er evigt. Vi skal med baggrund i det gode 
sammenhold og de forløbne gode år se fremad og prøve i fæl
lesskab at komme ¡gang et andet sted Igen. Sker det ikke 
meget snart, falder der jo nok en del medlemmer fra, og så 
bliver det meget sværere at starte op. Se nu at find en god ide til 
et sted at være, det er nemmest at flytte nu. Vi er villige til at 
betale mere i husleje, end vi har gjort hidtil, såfremt vi kan få 
bedre faciliteter, bl.a. et lokale til stationen, som er helt vores 
egen.

Program;
22. november: Klubaften.
29. november: Vi starter så småt på flytningen med at demonte
re vore antenner. Vi regner med en hjælpende hånd fra en stor 
del af jer. Se ovenstående ang. sammenhold.
6. december: Klubaften og oprydning i lokalet.
13. december: Vi håber at kunne informere om nye lokaler, men 
det er jo op til jer at komme med nogle gode ideer. Bestyrelsen 
har adskillige kontakter, men det trækker desværre ud med en 
afgørelse.
20. december: Juleafslutning. Vi mødes med vasketøj kl. 19,00. 
For dem, som ikke ved hvad vasketøj står for, kan det oplyses, 
at det for er sket, at enkelte personer I skyndingen for at nå at 
komme i tide til juleafslutningen, har taget fejl af pakken med 
vasketøj og madpakken. Med andre ord: Medbring en fyldig 
madkurv og hvad du vil drikke ud over ol. -  Vor højt besungne 
formand vil i år anvende sine rige evner til at underholde hele 
forsamlingen med små julelege, lotterier, sang og dans. Alt
sammen iført nissedragt, vatskæg, træsko og briller. -  Juletræ 
forefindes. -  Tag XYL/YL med for ellers er det Ikke en rigtig 
juleafslutning.
Samtidig er det sidste gang, vi mødes i de nuværende lokaler, 
og vi benytter lejligheden til at takke af og sige Skytteforenin
gen tak for det gode samarbejde i snart tredive år.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3.
Mode: Tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Pedersen, Gammelmosevej 125, 
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1EYL, Urs Liechti, Bjørnsonsvej 8, 2500 Valby. 
Kass.: OZ7TA, Jørgen Kragh, Dyssevænget 22 A,
2700 Brønshøj.

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

Program:
Mandag den 12. november: OZ-DR 1815, Eigil fortæller om 
lytteramatørerne.
Mandag den 19. november: Afdelingens anliggender.
Mandag den 26. november: Klubaften.
Torsdag den 29. november: Old-boys aften - kræver 20-års 
licens. Tilmelding til OZ1CID.
Mandag den 3. december: Ekstraordinær generalforsamling. 
Husk gyldigt medlemsbevis.
Lørdag den 8. december: Fødselsdags/julefest. Tilmelding til 
OZ1CID.
Mandag den 10. december: Phonepatch og digitale modtager
systemer v/ OZ6IE, Henning.
Søndag den 16. december: Gran(de)expedition til Jægerspris
skovene.
Mandag den 17. december: Juleafslutning.

1980:
Mandag den 7. januar: Klubaften.
Mandag den 14. januar: Vort nye oscilloskops måleteknik gen
nemgås af OZ8VL, Ole.

EDR's § vedrørende lokalafdelinger efter vedtagelsen af ved
tægtsændringen på RM I Odense den 14. oktober 1979.

§ 7
Lokalafdelinger.

Hvor flere medlemmer af EDR bor samlet, f.eks. i en by, nær
liggende byer eller et passende landdistrilt, kan disse danne en 
lokal afdeling af EDR og gennem samarbejde virke for EDR's 
program. Den enkelte afdeling benævnes EDR X-afdeling, hvor 
X står for en geografisk lokalitet (by eller egn). Afdelingen 
vælger selv sin formand og bestyrelse, som alle skal være med
lemmer af EDR.

Stk. 2. Den enkelte lokalafdeling fastsætter egne vedtægter, 
der er gyldige efter HB’s godkendelse.

Stk. 3. Hver lokalafdeling har selvstændigt regnskab og fast
sætter selv medlemskontingentet til afdelingen.

Stk. 4. Medlemsskab af en lokalafdeling er frivilligt.
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indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i EDR Ko
benhavnsafdeling.
Grundet den af RM vedtagne vedtægtsændring af §7 stk. 5 ind
kaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling den 3. 
december 1979 kl. 19,30 i Radioamatørernes Hus. Gyldigt med
lemsbevis skal medbringes. -  Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Behandling af vedtægtsændringer.
3. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.
4. Valg af arbejdsudvalg + 1 suppleant.
5. Eventuelt.

Vedtægtsændringer til behandling på ekstraordinær general
forsamling den 3. december 1979.

§ 2 -  andet afsnit ændres til: Afdelingens kontingent pristals
reguleres med 1 kr. pr. point pr. halvar fra pristal 132,2 juli 1978.

§ 2 -  tredie afsnits sidste sætning ændres til: Familiemed
lemmer i samme husstand som fuldt betalende medlem betaler 
ved medlemsskab halvt kontingent. Pensionister betaler halvt 
kontingent.

§ 4 -  ændres til: Afdelingen ledes af en bestyrelse på 3 med
lemmer, der er medlemmer af EDR og et arbejdsudvalg på 6 
medlemmer. Et medlem kan kun modtage valg til ét hverv. 
Bestyrelsen og arbejdsudvalget vælges af generalforsamlin
gen, der er afdelingens øverste myndighed.

§ 5 -  tilføjelse til første afsnit: Ved generalforsamlingens 
afslutning skal afdelingens ledelse være fuldtallig.

§ 6 -  ændres til: Ekstraordinær generalforsamling kan ind
kaldes, når der fra bestyrelsen og arbejdsudvalget er stemme
flerhed herfor. Ekstraordinær generalforsamling kan indkal
des, når mindst 10% af medlemmerne skriftligt, og med be
grundet dagsorden, forlanger det.

§7 -æ ndrestil: Bestyrelsen består af formand, næstformand 
og kasserer. Formanden vælges for et år, og de 2 andre be
styrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet der afgår 1 
bestyrelsesmedlem hvert år. Medlemmerne i arbejdsudvalget 
vælges for 2 år ad gangen, idet der afgår 3 medlemmer hvert år. 
Genvalg af formand, afgående bestyrelsesmedlem og arbejds
udvalg kan finde sted.

§ 8 -  ændres til: Dagsordenen for den ordinære generalfor
samling er:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til god

kendelse.
4. Indkomne forslag til vedtægtsændringer.
5. Valg af formand.
6. a) Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant, der begge er 

medlemmer af EDR.
b) Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til arbejdsudvalget.

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
8. Eventuelt.

§ 10 -  ændres til: Afdelingens bibliotek ledes af en bibliote
kar, der vælges af bestyrelsen og arbejdsudvalget. Desuden 
vælger bestyrelsen og arbejdsudvalget materialeforvalter, fo
redragsudvalg og evt. andre udvalg.

§ 11 -  ændres til: Afdelingens opløsning kan kun ske på en 
generalforsamling, hvor det er særligt fremhævet i indkaldel
sen, som i dette tilfælde skal ske skriftligt til det enkelte med
lem, og hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 
Samtidig skal der træffes bestemmelse angående afdelingens 
aktiver og passiver.

Siden sidst.
24. september: De folk, der skulle til RM i Odense, fik de sidste 
instrukser. Desværre lader det til, at der ikke er mange, der 
interesserer sig for denne del af foreningsarbejdet: man spør
ger sig selv hvorfor, men de der var mødt op havde skytset i 
orden.
1. oktober: Tiden var inde til nok en auktion. Som sædvanlig

blev der budt flittigt, og først ved 23-tiden var de sidste effekter 
solgt.
8. oktober: OZ6IE, der skulle have holdt aftenens foredrag, var 
desværre blevet syg, så programmet blev ændret til en klub
aften.
14. oktober: RM i Odense. En del af afdelingens medlemmer var 
i Odense som tilhørere. Ved denne lejlighed optog OZ7VZ, 
Jackie en del af mødet på video til forevisning i afdelingen.
15. oktober: Orientering om RM ved OZ1CID, OZ2LF, OZ6IA, 
OZ6MK og OZ9SN. Som underbygning af orienteringen vistes 
nogle video-tapes, optaget under RM. Særlig diskution skabte 
RM's vedtagelse af de ændrede § 7 (se andetsteds).
16. oktober: Ekstraordinær bestyrelsesmøde. På grundlag af 
RM’s vedtagelse af den ændrede § 7 blev bestyrelsen enige om 
at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 3. dec.

Desuden er de fleste af vore kurser nu startet. Laboratoriet 
brugsklart og diverse kroge og lofter blevet ryddet.

Det skulle så være alt for denne gang -7 3 -o g  husk mandag 
den 3. december kl. 19,30 i Radioamatørernes Hus: Ekstra
ordinær generalforsamling.

Vy 73 de OZ1CMU, Ebbe.

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI og OZ7TST (Contest-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, Rubæk Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2./tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1DEA, Wolfgang Reble, Vejlebrovej 34 A,
2635 Ishøj, tlf. (02) 73 84 92.
Postadr.: Postbox 14, DK-2650 Hvidovre.
Giro: 6 28 29 11, EDR Hvidovre.

Program:
Tirsdag den 20. november: I aften vil vi gerne have medlem
merne »ud af busken«, så vi kan diskutere byggeprojekter. 
Tirsdag den 27. november: OZIADWvil I aften fortælle om kon
struktion af antenner (det manuelle) som oplæg til et bygge
projekt.
Tirsdag den 4. december: Klubaften.
Tirsdag den 11. december: Traditionen tro vil OZ7CH gæste 
afdelingen, denne gang med »noget om quadantenner«. 
Tirsdag den 18. december: Juleafslutning i studiekredslokalet 
Claus Petersens Allé. Nærmere heom i medlemsmeddelelser. 
Metallokalet i Strandmarkens fritidscenter: 16. og 30. novem
ber samt 14. december.

Som det af programmet fremgår, har afdelingen denne gang 
koncentreret sig om byggeprojekter og antenner. De to fore
dragsholdere, der jo er kapaciteter på hvert sit felt, ved jo hvad 
de taler om, så nærmere præsentation er jo overflødig.

Emnet antenner er jo uudtømmeligt, alene ting som place
ring kan jo give mange kvaler, men også gode resultater-og så 
er der jo ikke mindst glæden ved at få noget hjemmebygget til 
at fungere tilfredssti Ilende somme tider bedre end fabriksfrem
stillede ting.

Juleafslutningen er ikke færdigtilrettelagt endnu, men mon 
ikke festudvalget nok skal gøre den lige så vellykket som vore 
hidtidige fester. Nærmere om festens forløb I december
meddelelser.

Som det ses i »hovedet« har afdelingen faet ny kasserer, idet 
OZ1DEA, Wolfgang vil fungere på posten efter OZ1AJL, John. 
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke John for hans 
arbejde som kasserer for afdelingen, det er et perfekt regn
skab, Wolfgang overtager. Tak for din Indsats, John.

Vy 73 de OZ8RU, Rubæk.
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ6BL, Bent Bagger, 
Bregnerødvej 151,3460 Birkerød, 
tlf. (02) 81 44 35

K R E D S

2
K R E D S

Hoved bestyrelsesmed l 
OZ8TV, Frede Larsen 
Årsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. 03 - 99 91 77

Nyhedsbulletin/afdelingsnyt hver mandag kl. 21,00 via 
OZ9REH. Stof sendes til OZ1DQJ, Jørgen Pless-Rasmussen, 
Skippermosen 12, 3400 Hillerød, tlf. (03) 25 22 24.

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8QD, Jørgen Dragø, Krøyersvej 19, 3000 Helsingør.

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19,30: Klubatten. 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.

Når dette læses, har vi startet morsekursus. Vi starter tirsdag 
den 23. oktober, og har så kørt 4-5 gange nu. Hvis man er 
interesseret, er det dog stadigt muligt at deltage, da de forste 5 
gange er afsat til gennemgang af alfabetet. Du behøver ikke at 
være medlem i Helsingør afd., det får du nok lyst ti I senere, men 
der kræves en vis energi og udholdenhed. Har man det, er 
morseprøven nok hjemme til foråret eller hurtigere, hvis man 
ofrer mere tid. -  Vel mødt i klubben om tirsdagen kl. 19,00- 
20,00. -  Ikke-deltagere I morsekurset bedes tage lidt hensyn, 
og ikke komme buldrene før kl. 20,00.

Vy 73 de OZ8QM, Ole.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Ungdomshuset i Borup, Borupvej 57, 3320 Skævinge. 
Møde: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DQJ, Jørgen Pless-Rasmussen, Skippermosen 12, 
3400 Hillerød, tlf. (03) 25 22 24.
Sekr.: OZ1CKB. Steen Brenoe-Hansen, Horsevænget 37,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 19 28.
Kass.: OZ1DLJ, Bente Lodberg, Rishøjvej 43, Annisse,
3200 Helsinge, tlf. (039 29 51 35.
Afd. girokonto: 2 26 78 96, Hillerød.

Den ordinære generalforsamling 1979.
Ved den ordinære generalforsamling den 18. september blev 
bestyrelsen udvidet fra 4 til 6 medlemmer. Denne udvidelse 
skal, indtil vedtægtsændringerne har været til godkendelse i 
HB, betragtes som midlertidig. Godkendelsen anser vi dog I 
bestyrelsen for at være mere eller mindre proforma, Idet disse 
ændringer ikke griber nærmere Ind i afdelingens struktur. -  
Bestyrelsen fik iovrlgt følgende udseende: Formand OZ1DQJ, 
Jørgen. Næstformand OZ1MX, Mogens. Kasserer OZ1DLJ. 
Bente. Sekretær OZ1CKB, Steen. Medlemmer OZ1ASO, Niels 
og OZ9ZW. Erik.

Program:
17. og 18. november: Festlig Fritid I Frederiksborghallen. Vi er 
igen med på denne store årlige tilbagevendende hobbyudstil
ling, hvor vi har fået den samme stand som sidste år. Åbnings
tiderne er som sidste år: Lørdag kl. 13-19 og søndag kl. 10-19. 
20. november: Filmaften. Hvilke film der vises denne aften må 
du høre nærmere om i nyhedsbulletinen.
27. november: Besøg på Falck-stationen I Hillerød.
4. december: Åbent hus.
11. december: Juleafslutning. Nærmere om hvad der skal ske 
denne aften fremkommer i nyhedsbulletinen.

Vy 73 de OZ1CKB. Steen.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Mode: Onsdage kl. 19,30.
Fmd.: OZ40W, Kjeld Nielsen, Årsballeby 34, 3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 84 06.
Sekr.: OZ1CSX, Dan Pedersen, Skramman 13, Rø,
3760 Gudhjem, tlf. (03) 98 42 17.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.

Program:
14. november: Måleaften, test af station m.m.
21. november: Alm. klubaften.
28. november: Fied Effekt Transistorer med OZ1CSX.
5. december: Alm klubaften, evt. snerydning.
12. december: Oplæg til vinterens aktiviteter.
19. december: Juleafslutning.
Juleferie.
Generalforsamling den 16. januar 1980 iflg. vedtægter. 
Derudover morsekursus hver mandag.

Vy 73 de OZ1CSK, Dan.

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

K R E D S

HOLBÆK
Lokale: Midlertidigt ude hos OZ1CTX.
Fmd.: OZ1CTX, Stig Hansen, Helmdalsvej 20, 4300 Holbæk, 
tlf. (03) 43 38 88.
Sekr.: OZ4AU, Per Appel, Vesterhus 260, Samsovej 45.
4300 Holbæk.

HUSK
Sidste frist for stof til OZ er den 20. i hver måned, og skal 
sendes til redaktionens rigtige postadresse, som er:

Henrik Jacobsen, OZ6PN
Postbox 247
9900 Frederikshavn.
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KALUNDBORG KORSØR
Call: OZ1KLB.
Lokale: Klinlegården, Nostrup.
Fmd.: OZ1BCY, Kaj E. Augustesen, Toftevej 4,
4400 Kalundborg, tlf. 51 34 45.
Kass.: OZ1WI, Aage Hougaard, Munkesøparken 44,
4400 Kalundborg.
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen, Skolevej 11,
4540 Fårevejle, tlf. (03) 45 46 61.

Flusk D-licens kursus er startet under ledelse af OZ1DCL hver 
onsdag. Tilmelding til dette kursus, der er gratis, kan nås 
endnu. Flenvendelse til OZ1DCL, Børge, tlf. (03)51 31 60. -  
løvrigt henvises til det udsendte program samt sidste nummer 
af OZ.

Vy 73 de OZ1BCY, Kai Erik.

LOLLAND
Call: OZ1LOL.
Lokale: Mågevej 2A, Rødby havn.
Fmd.: OZ1BYO, Ib Christensen, Kragemosevej 1,
4900 Nakskov, tlf. (03) 93 93 75.
Sekr.: OZ1CBE, jens Andersen, Østervej 12,
4960 Holeby, tlf. (03) 90 70 67.
Kass.: OZ1DZN, Søren Schmidt, Møllersvej 22,
4930 Maribo, tlf. (03) 88 04 36.
Afd. postboks: Boks 15, 4960 Holeby.
Afd. girokonto: 9 29 83 98.

Som det ses, er der foretaget ændringer i bestyrelsen, hvilket vi 
beklager meget; men der var enkelte, som syntes sig trådt for 
meget over tæerne. Det skal dog tilføjes, at alt er gået smertefrit 
uden nogen gniderier. -  De næste aktiviteter vil blive afholdt 
som stående i sidste medlemsinfo.

De nærmere oplysninger om turen til TV-byen, såsom køre
plan m.m., tilgår medlemmerne.

Vy 73 de OZ1DZN, Søren.

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7, Kraghave. Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olesen, Bogfinkevej 7, Kraghave,
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Brøderup,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 56 82.
Kass.: OZ1DSY, Tommy Lindebjerg Nielsen, Havnegade 11, 
Rødby Havn, 4970 Rødby.
Afd. girokonto: 6 25 98 55.

Mandag den 26. november kl. 19,30 kommer OZ5DX, Hans, og 
fortæ llerom hvad der er opnået for radioamatørerne på WARC 
konferencen 1979. Hans fortæller også om DX-pedltioner, DX 
på HF og meget mere om HF.
Lørdag den 1. december kl. 14,00 mødes vi ved Decca-statlo- 
nen på Klintholm havn, hvorOZ4EH, Arne, vil vise rundt. Køre- 
lejlighed kan påregnes for dem der ikke er selvkørende, ring 
evt. til Leif, OZ5GF, om det.

Tak til Steen, OZ3SW, for et godt foredrag om UHF, SHF og 
meget andet som han vidste en masse om. Steen har ¡øvrigt lo
vet at komme igen evt. senere på året, hvis der bliver behov for 
hjælp til dem, der er begyndt at bygge grej til disse frekvenser.

Vy 73 de OZ8NZ, Ole.

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

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Mode: Tirsdag kl. 19,00-23,00.
Fmd.: OZ3WD, Jens Nielsen, Smidstrupvej 11, 
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 53 53.
Sekr.: OZ8DV, Jørgen Juhne, Røttingevej 3, 
4733 Tappernoje, tlf. (03) 76 52 60.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braa, Gallemarksvej 48, 
4700 Næstved, tlf. (03) 72 32 75.

ODSHERRED
Call: OZ10HR.
Lokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 12,
4500 Nykøbing Sj.
Mode: Hver fredag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandsvej 14,
4500 Nykøbing Sj., tlf. (03)41 17 11.
Sekr.: OZ1FHD, René Pape Andersen, Saxilds Allé 22,
4500 Nykøbing Sjælland, tlf. (03) 41 13 22.
Kass.: René Christensen, Grønnehavestræde 14st.,
4500 Nykøbing Sjælland, tlf. (03) 41 29 78.
Afd. giro: 5 68 75 43, EDR, Box 30, 4500 Nykøbing Sjælland.

Foruden ovennævnte sidder følgende i bestyrelsen: OZ1APO, 
Peter Arne - OZ1CPZ, Kim - OZ1EXL, Hans og John - OZ1AOP, 
Ebbe og OZ1ASY, Finn ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen.

Vy 73 de OZ1FHD. René.

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

Program:
15. november: Klubaften.
22. november: Ordinær generalforsamling.
29. november forlægges mødet til Køge, for at bese Hellesens 
fabrik I Køge, (det er nødvendigt med tilmelding til dette arran
gement senest den 22. november).
7. december: Mekanisk arbejde.
13. december: Klubaften (juleforberedelser).
Lørdag den 15. december: Afdelingens traditionelle julefest, 
som I år afholdes i Ungdommens Hus i Roskilde, Parkvej 5. Vi 
starter kl. ca. 19. Medbring en lille pakke til omkring en »tier«, 
lidt småpenge I lommen, amerikansk lotteri, YL, XYL, harmo
niske samt dit sædvanlige gode humør.
20. december: Juleferie.
27. december: Juleferie.

Vy 73 de OZ8JK. Jørgen.
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SLAGELSE K R E D S
Call: 0Z2SLA.
Lokale: Baggade 43, 4220 Korsør.
Mode: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CFN, Kjeld Due, Tårnborgvej 55,
4220 Korsør, tlf. (03) 57 36 42.
Sekr.: OZ1BDQ, Henning Nielsen, Ryevej 11,
Kr. Helsinge, 4281 Gørlev.
Kass.: OZ9FG, Per Larsen, Stottsvej 20,
4220 Korsør, tlf. (03) 57 08 12.

Slagelse afd. afholdt den 10/10 79 generalforsamling, der 
åbnedes kl. 19,30 af sekretæren som derefter indstillede Erik 
Nielsen som dirigent, ingen modforslag.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet.

Der var mødt 12 stemmeberetigede og et passivt medlem.
Formanden aflagde beretning.
JOTA var sidste ar kort tilfredsstillende efter anmodning fra 

spejderorganisationerne. I år var der ikke kommet anmodning 
derfra, men vi var på eget initiativ igang med forberedelserne.

Der blev iøvrigt nævnt noget om strømforsyning og ant. som 
Ikke var kommet ¡gang. Ligeledes om klublokale i Slagelse, 
hvor ansøgningen om lokale ikke umiddelbart kunne efter
kommes. Klubaktiviteterne var herudover indskrænket til 
ugentlige møder uden noget egentligt program.

Beretningen godkendt.
Kassererens regnskab kunne godkendes efter en bemærk

ning om at huske at påført renter pa en tilhørende bankbog.
Fastsættelse af næste års kontingent. Nuværende kontin

gent er 15 kr. pr. mdl. Efter forslag fra OZ4JA blev det efter 
afstemning vedtaget at forhøje dette til 20 kr. mdl.

Behandling af Indkomne forslag. OZ1FUS havde rettidigt 
indsendt følgende forslag: oprettelse af en rodekasse, og halv
arlig auktion, og at man vedrørende byggeprojekter skulle dele 
opgaverne ud pa flere hænder, for at få sat skred I tingene på 
dette omrade.

Da det fører for vidt at belyse alle forslagene her henvises der 
til referatet.

Valg af formand. OZ1 DOS John ønskede ikke genvalg p.g.a. 
andre forpligtigelser. OZ1CFN var villig til opstilling. OZ1CFN 
Kjeld, vælges til formand ved aklamatlon.

John overrækker Kjeld formandsnalen. OZ9FG blev genvalgt 
som kasserer. OZ7VG blev genvalgt som revisor. Hans Thom
sen vælges til suppleant. Under evt. vælges OZ1 FUS som kan- 
taktmand til Jota.

Generalforsamlingen afsluttes herefter. Der rettes en tak for 
godt samarbejde til de afgående og held og lykke til de valgte.

Vy 73 de OZ1BDQ, Henning.

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

Program:
Torsdag den 13. december 1979 kl. 19,00 afholder afdelingen 
sit årlige juletræ, med træ, godteposer m.v. for børnene og 
glogg og æbleskiver for de lidt ældre. Tilmelding til OZ2WN 
senest den 6. december 1979.
Torsdag den 24. januar 1980 kl. 19,30: OZ7CH, kendt fra bl.a. 
OZ, fortæller alt om impedanstilpasning og HF-antenner. Alle 
er selvfølgelig velkomne, og det er helt sikkert, at har du 
spørgsmål vedr. antenner, så er det her, du kan få svar.

Vy 73 de OZ2WN.

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ7IV, Helge Tietgen Lillevang, 
Lundekærsvej 64,
5681 Bellinge, tlf. (09) 96 19 89.

ASSENS OG OMEGN
Call: OZ7ASO.
Giro: 6 60 17 74.
Lokale: Møllevej 2.
Møde: Hver 2. onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ABK, Martin Callesen, Blomstervænget 15,
5610 Assens, tlf. (09) 71 35 60.
Sekr.: OZ1 DOK, Ole Brauer-Christiansen, Orte Vejsmark 7, 
5560 Årup, tlf. (09) 45 12 13.
Kass.: OZ3UW, Ib Nielsen, Ladegårdsvej 43,
5610 Assens, tlf. (09) 71 15 07,

Så længe CW kursus kører, vil kun første onsdag I hver måned 
være klubaften, hvilketeret kompromis, da vi normalt har klub
aften hveranden onsdag.
Kontingentet for familier er fastsat til: Fuldt kontingent for 
første person, og halvt kontingent for hver af de følgende. 
Der afholdes »julemik« på Tylle Kro torsdag den 13. december 
kl. 19,30 med glogg, kaffe og blødt brød til en pris af kr. 25,00 
pr. kuvert. Bindende tilmelding til et af bestyrelsens medlem
mer senest den 5. december. Husk det nu!

Vy 73 de OZ1DOK. Ole.

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

Vi har I klubben startet med forskellige byggeaktiviteter, men 
håber på, at flere vil være med.
Juleafslutningen er fredag den 7. december kl. 18,30. Se nær
mere herom i klubben.

Vy 73 de Inge.

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

Program:
5. november: Almindelig klubaften.
12. november tager vi på besøg hos OZ8BW, Werner Radio og 
ser på de mange spændende ting i hans nyindrettede demon
strationsrum.
19. november: Almindelig klubaften.
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26. november: OZ1W, Wormer kommer og underholder os med 
minder og oplevelser fra et langt og farverigt liv som radio
amatør.
3. december holder vi debataften, så hvis der er noget, du er 
utilfreds med, eller du har noget på hjerte, så mod op!
10. december afholder vi en lille »juleafslutning« med alt, hvad 
dertil horer.

Vy 73 de OZ1EZG. Lars.

SVENDBORG
Call: OZ7FYN.
Lokale: Simmerbolle Kirkevej 4, Rudkøbing.
Mode: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli Mlchelsen, Simmerbolle Kirkevej 4,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CJS. Ole Rasmussen, Orbækvænget 1A. 
Svendborg, tlf. (09) 21 60 45.

Hver mandag aften kl. 19,30 er der teknisk kursus.
Onsdag aften kl. 19,30 er der mødeaften m.m.
Første kursusaften var den 15. oktober, hvor der var stort 
fremmøde.

Vy 73 de OZ9EG. Eli.

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

l \ T l C > U 9

e
Amatør-nyt hver mandag kl. 21,00 prc. på Knivsbjerg R-5. -  
Specielt stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ1CCE, 
Erik Hansen, tlf. (04)45 34 92 senest samme dag kl. 18,00.

Kredsarrangement
Kreds 6 afholder »julemik« i sejlbådenes klubhus, 
Åbenrå, den 7. december kl. 19.30. Alle er velkomne.

VY 73 de OZ3ZI.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle brandstation, Domkirkepladsen.
Møde: 2. og 4. onsdag i måneden kl. 19,30.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen. Genner Bygade 61,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 69 89 04.
Kass.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181,
6100 Haderslev, tlf. (04) 57 13 17.
Sekr.: OZ1DLE, HansJ. Larsen, Søparken 17, Jels,
6630 Rødding, tlf. (04) 55 26 68.
Afd. girokonto: 7 09 84 48.

Program:
Sidste mødeaftener før juleferien er 28. november og 5. decem
ber, hvor der begge aftener er byggeaften med digitalteknik, 
derefter holder vi juleferie. Opmærksomheden henledes på, at 
kreds 6 afholder »julemik« 7. december i sejlbådenes klubhus i 
Åbenrå.

Vy 73 de OZWLE.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jorgensen. Lyøvej 40,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 46 02.
Sekr.: OZ1CCE, Erik Hansen, Lærkevej 21,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 34 92.
Kass.: OZ5WV, Chresten Bonde, Turovej 17.
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 02 60.

Program:
Torsdag den 22. november: Byggeaften, gitterdykmeter. 
Søndag den 25. november: Åbenhus-arrangement.
Torsdag den 29. november: Aim. møde og film.
Tirsdag den 4. december: Morseprøve.
Onsdag den 5. december: Teknisk kursus, licens til verden. 
Torsdag den 6. december: Afslutning på mobiltest.
Onsdag den 12. december: Teknisk kursus.
Torsdag den 13. december: Juleafslutning m/ XYLog YL- film. 
Onsdag den 19. december: Teknisk kursus.

Vy 73 de OZ1CCE, Erik.

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

Efterårets CW-træning er i fuld gang, og både nye og gamle 
deltager. Det er hver tirsdag kl. 19,30, undtagen de aftener, 
hvor der er klubmøde; da begynder man kl. 18,30. Lærerne er 
OZ1IM og OZ4LS.

Tilmelding til julemikken, der holdes påTeknikum i kantinen, 
bedes ske senest den 10. december til sekretæren, evt. på tlf. 
65 21 90. VI håber på, at kunne gentage succesen fra tidligere 
år. Der vil blive serveret smørrebrød med tilbehør.

Program:
Tirsdag den 20. november kl. 19,30: Mødeaften.
Fredag den 14. december kl. 19,30: Julemik.

Vy 73 de OZ6AQ, Werner.

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

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nodvejen, Åbenrå.
Møde: I vinterhalvåret hver torsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CLI. Hans Melchertsen, Ærholm 16,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 30 19.
Sekr.: OZ1ALK, Ole Chr. Poulsen, Grønningen 62,
6230 Rodekro, tlf. 66 23 21.
Kass.: OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshej 26. Rinkenæs.
6300 Gråsten, tlf. (04) 65 00 23.

Torsdag den 29. november kl. 19,30: Besøg på Enstedværket 
ved Åbenrå.

Vy 73 de OZ1ALK, Ole.
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Hoved bestyrelsesmedl.: 
0Z10Q, John Meyer, 
Strandvænget 30, Sædding, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skrams Gade 9, Esbjerg.
Mode: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærsbro, Jagtvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ1DYV, Jørgen B. Nielsen, Idrætsalle 23, Hjerting, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 59 13.
Kass.: OZ10Q, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Program:
Onsdag den 21. november: Praktisk fejlsøgning ved OZ5MT. 
Kan også anbefales til nystartede kursister.
Onsdag den 28. november: Alm. mode. Sidste rettidige indle
vering til auktion.
Onsdag den 5. december: Auktion.
Onsdag den 12. december: Alm. møde.
Lørdag den 15. december: Juleafslutning for børnene i afde
lingen.
Onsdag den 19. december: Juleafslutning m/ tilbehør.
Husk repeaternyt hver tirsdag kl. 19,00 ved OZ10Q, og bygge
aften hver mandag fra kl. 19,00-21,00.

Vy 73 de OZ1DYV, Jørgen.

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

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24A.
Mode: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, Rødtjornvej 30,
7400 Herning, tlf. (07) 12 71 26.
Sekr. OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Marlevej 4. Lind,
7400 Herning, tlf. (07) 12 55 91.
Kass.: OZ1FEQ, Ernst Lysgaard, Munkegårdkvarteret 137, 
Snebjerg, 7400 Herning.

Program:
21. november: Alm. klubaften.
28. november: Alm. klubaften.
5. december: Besog af radioamatører fra Arhus afdelingen. 
Forevisning af forskellige byggeprojekter, som vi eventuelt 
kunne fa op her i afdelingen. OZ4EV er med, han har lovet at 
fortælle fra amatørradioens barndom. VI glæder os allerede -  
mød op, se og hor en rigtig »old-tlmer«!
12. december: Andespil. Tag M/K samt harmoniske med.

19. december: Juleafslutning. Gløgg m.m. Nissen moder op -  
med garanti!

Obs! Rævejagt.
Søndag den 16. december kl. 9,30: Gåjagt for hele familien. -

Ræve: 3 stk. -  Mødested: Ved klublokalet. -  Kort: Udleveres på 
det »hemmelige« startsted.-Udstyr: Kompas, blyant, ur og evt. 
rævemodtager. Klubben arrangerer det sådan, at der vil være 
mulighed for at låne en modtager, evt. med Instruktor. -  Start
gebyr: 10 kr. pr. hold. -  Tilmelding: (07) 12 71 26 (Nissen). -  
Godte-poser til harmoniske, glogg til YL/OM er incl. start
gebyr. Vel mødt ved »jule-rævene«.

Vy 73 de OZ6KV. Keld.
HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Struervej 15, Holstebro.
Møde: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1DPQ, Kristian Handgård, Poppelallé 53,
7500 Holstebro, tlf. (07) 42 06 35.

Onsdag den 26. september havde vi besøg af Sam Eyde fra fa. 
Mlcronor, Silkeborg. Sam Eyde demonstrerede Rockwell's 
microprossor AIM-65 og forklarede, hvordan den virker, og 
hvorfor den virker, som den gør. Sam Eyde gav ligeledes 
eksempler på microprocessorens anvendelsesmuligheder, 
herunder automatisk CW, antennerotor-styring o.m.a. Tak til 
sam Eyde for et underholdende »mini-seminar«.

Vore kurserer nu i fuld gang: Et begynder-kursus (hold 1) og 
et fortsætter-kursus (hold 2). -  Det tidligere omtalte kursus for 
blinde og svagtseende er blevet slået sammen med hold 2, da 
man ikke har kunnet finde en lærer specielt for dette hold.

Som en fodnote kan indsparkes, at man går med skumle 
planer om at holde juleafslutning fredag den 7. december, 
hvorfor klubaftenen onsdag den 5. december suspenderes.

Program:
Mandage kl. 19,00: Teknisk kursus (hold 2) v/ OZ1CN, Claus. 
Onsdage kl. 19,00: Almindelig klubaften.
Torsdage kl. 19,00: CW kursus v/ OZ1 BUR, Ryan.
Torsdage kl. 19,00: Teknisk kursus (hold 2) v/ OZ1CN, Claus. 
(De tekniske kurser afholdes på Birkelundsskolen).

Vy 73 de OZ9BI.
Peter.

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

Der blev den 27. september afholdt ekstraordinær generalfor
samling. OZ5MR bød velkommen og OZ1ABI blev enstemmigt 
valgt til dirigent. Eneste forslag iflg. dagsorden: OZ6YJ foreslår 
kontingentforhøjelse med virkning fra 1. april 1980. Årligt 
kontingent på 80 kr. Indskud 10 kr. Familiekontingent % afårs
kontingent for 2. og flg. familiemedlemmer. Lærlinge, stude
rende og skoleelever Vi årligt kontingent. OZ1MD stiller æn
dringsforslag: Årligt kontingent 60 kr., ellers OZ6YJ s forslag 
uændret.

Livlig debat inden afstemningen. Den gik spec. ud på, om der 
overhovedet skulle en kontingentforhøjelse til. Andre mente, at 
stigningen ville blive alt for stor. Det ville få medlemmer til at 
forlade foreningen, da et forhøjet kontingent i Hurup plus det 
store kontingent til landsforeningen vil blive en for hård øko
nomisk belastning for amnge. - Andre igen gik stærkt Ind foren
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forhøjelse. Hvis klubben skal kunne tilbyde nogenlunde tids
svarende faciliteter, må der flere penge i kassen til indkøb af 
div. måleudstyr og evt. ny 2 m anlæg.

Resultatet af afstemningen om OZ6YJ’s forslag blev: For 1 - 
Imod 15 - ikke afgivet stemme 2. - Altså forkastet.

OZlMD's ændringsforslag: For 11 - imod 6 - ikke afgivet 
stemme 1. - Dermed blev vedtaget, at det årlige kontingent er 60 
kr. med virkning fra april 1980.

OZ1ABI takker for god ro og orden og hæver mødet.
Efter generalforsamlingen oplyste OZ5MR, at han ikke øn

sker at fortsætte som formand efter kontingentforhøjelsen. 
Altså kan der ikke blive tale om genvalg til næste generalfor
samling. - Undertegnede, OZ1EDD oplyste, at jeg på grund af 
stigende arbejdspres, ikke vil kunne møde alt for tit op i klub
ben, så hvis man ønsker aktiviteter omtalt i OZ, skal det med
deles mig direkte. - Af andet kan nævnes: Der sættes udendors- 
lys op af OZ1EEG, OZ9PK leverer lampen. OZ1ABI leverer flag
stang, transport ved OZ7YD og sokkel ved OZ1BTK. OZBTF 
skal komme med et tilbud om nye gardiner.

Vy 73 de OZ1EDD, Kaj.

T H I S T E D
Call: OZ7TOM.
Lokale: Handelsskolen i Thisted.
Møde hver tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1EEE, Erling Simonsen, Markvænget 8C,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 49 79.
Sekr.: OZ8UW, Henning Wolder Jørgensen, P. L. Haldsvej 46D, 
7700 Thisted, tlf. (07) 92 53 84.
Kass.: OZ1EDH. Svend Orla Larsen, P. L. Haldsvej 27.
7700 Thisted, tlf. (07) 92 46 57.

Efter flytningen fra Solbjerg til Thisted og oprettelsen af den 
nye Nykøbing M. afdeling, har afdelingen taget navneforan
dring til Thisted afdelingen. Vi er startet i nye lokaler på 
Handelsskolen i Thisted. Det er et passende stort, lyst og ven
ligt lokale, som vi er meget tilfredse med. Vi har sat en GPog en 
yagi (vandret) op til 2 m og en W3DZZ til HF, og vi vil være QRV 
på disse bånd i hvert fald hver tirsdag aften, og også fra tid til 
anden på andre dage. - Morsekursus afholdes ved OZ1EEE i 
forbindelse med møderne om tirsdagen i et undervisningsloka
le på handelsskolen.

Vy 73 de OZ8UV7, Henning.

S T R U E R
Call: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19,
7600 Struer, tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ1AHG, Tholkild Christoffersen, Reberbanen 11, 
lej I. 26, 7600 Struer.
Kass.: OZ5EX, Børge H. Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive.

R I B E
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ60C, Ruben Kjær Meier, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ4HY, Johnny Engkjær Sørensen, V. Vedstedvej 33, 
6760 Ribe, tlf. (05) 44 50 72.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g.,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 13 41.
Afd. postadresse: EDR Ribe afdeling, postbox 15, 6760 Ribe.

Ø L G O D
VHF: OZ5JYL. -  HF: OZ7JYL.
Lokale: Kirkegade 1,1., Ølgod.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl, Solvænget 7,
6870 Ølgod, tlf. (05) 24 54 25.
Sekr.: OZ1BVO, Carlo Hansen, Nymarksvej 17,
6870 Ølgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ1BSC, Mona Breum Hansen, Solvænget 7,
6870 Ølgod, tlf. (05) 24 54 25.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

Program:
Onsdag den 21. november: Kursus i digitallæsning.
Onsdag den 28. november: Mødeaften.
Onsdag den 5. december: Kursus i fejlfinding.
Onsdag den 12. december: Mødeaften.
Julefrokost holdes som sædvanlig medio december. Hør nær
mere om tid og sted i afdelingen.

Vy 73 de OZ1BVO. Carlo.

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

F R E D E R I C I A
Call: OZ1FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19,30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, Kurt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: OZ1CMT, Eivind Sørensen, 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. 
Ungdomsleder: OZ1CLX, Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6, 
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.

Program:
20. november: kursus i VTS kl. 19,30.
4. december: Kursus i VTS kl. 19,30.
11. december: Kursus i VTS kl. 19,30.
13. december: Klubaften kl. 19,30.

Vy 73 de OZ-DR 1766.

G R E N Å
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Hver onsdag.
Fmd.: OZ1AMP, Morten Grosbøl Poulsen, Aalsrodevej 49, 
8500 Grenå, tlf. (06) 33 19 03.
Sekr.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge,
8570 Trustrup, tlf. (06) 33 43 85.
Kass.: OZ9HN, Helmuth Nielsen, Glentevej 10,
8500 Grenå, tlf. (06) 32 09 96.

Program:
14. november: Kl. 18,30 A-licensstudiekreds og kl. ca. 20,00 
digitalteknik.
21. november: Kl. 18,30 A-licensstudiekreds og kl. ca. 20,00 
digitalteknik.
28. november: Kl. 19,00 mødeaften.
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5. december: Kl. 18,30 A-licensstudiekreds og ca. kl. 20,00 
digitalteknik.
12. december: Kl. 18,30 A-licensstudiekreds og ca. kl. 20,00 
digitalteknik.
19. december: Kl. 19,00 juleafslutning.

Aktuelt: Da der fra forskellig side har været givet udtryk for, at 
der ikke var tilstrækkelig tid til studiekredsene, vil vi forsøgsvis 
prøve at ændre programmet som ovenfor anført til 2 »arbejds- 
aftener« for hver »sludreaften«. Man er selvfølgelig altid vel
kommen onsdag aften, selv om man ikke lige netop er med i 
nogen af arbejdsgrupperne.

Vy 73 de OZ1AYN. Borge.

H O R N S Y L D
Call: OZ3TRX.
Lokale: Antennefabrikken TRIAX, Hornsyld.
Møde: Onsdag kl. 19,30.1 ulige uger engelsk undervisning ved 
OZ5LL, samt morseundervlsning ved OZ70G. I lige uger byg
geaften og alm. klubaften.
Fmd.: OZ70G, Ole Godsk, Begonievej 10, Klakring, 7130 Juels
minde, tlf. (05) 69 33 04.
Kass.: OZ1BIN, K. E. Kofoed. Bredgade 6,8722 Hedensted, 
tlf. (05) 89 18 61.
Sekr.: Grethe Slgersted, Borgmestervej 58, 8700 Horsens, 
tlf. (05) 62 18 34.
Afd. giro: 5 35 18 98 c/o kassereren.
Afd. adr.: P. O. Box 32, 7130 Juelsminde.

VI har fået nye og større lokaler og er nu klar til vinterens akti
viteter.

Vy 73 de Grethe.

H O R S E N S
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Fmd.: OZ60Q, Knud Madsen, Teglbrændervej 1,
8771 Hundslund.
Kass.: OZ1QZ, John Kristensen, Klrkehøjvej 3, Tvingstrup, 
8700 Horsens.

Program:
Mandage kl. 19,00: Rævejagt. Modested klubhuset. Naboafde
linger indbydes til at deltage.
Tirsdage kl. 19,30: Teknisk kursus.
Torsdage kl. 20,00: Klubaften.

K O L D I N G
Call: OZ8EDR.
Lokale: Set. Jørgens Gård, Hospitalsgade.
Mode: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9DB, Karsten Kjær, Fabersvej 1,6000 Kolding.
Sekr.: OZ1DSL, Askan Moller, Agtrupvej 103, 6000 Kolding. 
Kass.: OZ5KT. Kristen Thomsen, Chr. Schousvej 4, Tved,
6000 Kolding.
Afd. gironr.: 3 24 74 81.

R A N D E R S
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Mode: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3LR, Carlo Lyngby, Vendsysselvej 17, 8900 Randers. 
Sekr.: OZ6YO, Bo Rasmussen, Drost Pedersvej 14,
8900 Randers, tlf. (06) 42 21 18.
Kass.: OZ1IS, Ove Sørensen. Bjarkesvej 19,
8900 Randers, tlf. (06) 43 80 92.
Afd. postadresse: Postbox 351,8900 Randers.
Afd. girokonto: 2 14 61 69.

Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6CY, Niels Mølgård Nielsen, Kroghsvej 9, 
8900 Silkeborg, tlf. (06) 82 05 09.
Sekr.: OZ2KI, Gunnar Wurtz, Serup Holmegårdsvej 2, 
8632 Lemming.
Kass.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmindevej 1, 
Vlrklund, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. girokonto: 9 21 18 88.
Program:
20. november: Klubaften.
27. november: Klubaften.
4. december: Klubaften.
11. december: Klubaften.

SILKEBORG

Der er startet et CW-kursus med henblik på C-licens. Tilmel
ding til OZ6CY, Niels, tlf. (06) 82 05 09.

Vy 73 de OZ1AKD, Karsten.
V E J L E
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OX8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 
7100 Vejle. tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ-DR 1903, Leo Sørensen, Moldevej 11,
7100 Vejle, tlf. (05) 83 03 56.
Kass.: OZ1BHQ, Per Posselt, Hollændervej 29, 5500 Middelfart, 
tlf. (09) 41 41 43.

Program:
20. november: Foredrag.
27. november: Klub- og byggeaften.
4. december: Klubaften.
11. december: Andespil for hele familien.

Vy 73 de OZ-DR 1903. Leo.

V I B O R G
Fmd.: OZ1CNS, Orla Nielsen, Karuphøjvej 5, Skelhoje,
8800 Viborg, tlf. (06) 66 15 36.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, A. S. Ørstedsvej 37,
8800 Viborg, tlf. (06) 62 98 03.
Kass.: OZ70T, Ole Rahn, Tostrupvej 7,
8800 Viborg, tlf. (06) 63 83 52.

Medlemsmøde tirsdag den 20. november kl. 20,00. OZ6WL, Per 
vil fortælle om mikrobølgeteori på Centralhotellet, Vestergade 
4.
Rævejagt. Sidste jagt i år tirsdag den 27. november. Se nær
mere i OZ august.

Å R H U S
Vy 73 de OZ5LD, Leo.

Call: OZ2EDR.
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV, Orla Petersen, Onsted,
8355 Ny-Solbjerg, tlf. (06) 92 83 73.
Sekr.: OZ1DXY, Gert Johansen, Lærkevej 20, Hou,
8300 Odder, tlf. (06) 55 65 88.
Kass.: OZ8YV, Arne Hansen, Valmuevej 7,
8450 Hammel, tlf. (06) 96 34 20.

Mandag: Teknisk kursus v/ OZ4EV.
Tirsdage: A-licenskursus v/ OZ1UD.
Onsdage: CW-kursus v/ OZ1BXG.
Torsdag den 15. november: Byggeaften.
Tirsdag den 20. november: Juleskægjagt kl. 19,30. Se novem
ber X-QTC.
Torsdag den 22. november: Talsystemer. OZ1UD vil fortælle os
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om de forskellige talsystemer, vi kommer i berøring med gen
nem vores hobby.
Torsdag den 29. november: Klubaften.
Torsdag den 6. december: Så lykkedes det endelig. Bemærk kl. 
18,30. Vi skal på det længe ventede besøg hos Chemitallic I 
Egebjerg ved Horsens. Det er en avanceret fabrik for fremstil
ling af print. Og de. der har været der før, vil nok sige, at den 
bestemt er et besog værd. Der er afgang med bus fra Fr. Alle 
164 kl. 18,30 og nul dut: og turen koster 20 kr. pr. næse. 
Torsdag den 13. december: Julestue. Reserver allerede nu 
denne aften til afdelingens julestue, og læs ¡øvrigt mere herom 
i dec. X-QTC.

Arhus nyt.
Husk hver onsdag kl. 21,00 DNT. 145.825 MHz (Holme repea- 
teren). Har du noget til Århus nyt, så kontakt OZ1FPZ, Per 
Andersen, Hans Brogesvej 25, 8220 Brabrand.

På gensyn I Fr. Alle 164.
OZ1DXY, Gert.

K R E D S
Hovedbestyrelsesmedl.
OZ9NT Bjarne Andersen,
Skræddervej. Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 48 60 79.

F R E D E R I K S H A V N
Call: OZ6EVA.
Lokale: Randersgade 57.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT. Bjarne Andersen. Skræddervej. Gærum, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 48 60 79.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1FGS, Arne Dahl, Solbæksvej 122,
9300 Sæby, tlf. (08) 46 31 01.

H J Ø R R I N G
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Mode: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE, Peder Jeppesen, Narfesvej 8,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVK, Vagner Christensen, Ringvejen 90,
9850 Hirtshals.
Kass.: OZ5DV. Ejner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 74 01.
Postadr.: Box 204, 9800 Hjørring.
Afd. girokonto: 6 23 99 27.

Siden sidst.
Hurra -  det fortsætter. Medlemmerne moder talrigt op til akti
viteterne, og hyggestuen summer af glade stemmer, altsam
men til stor glæde for dem, der ofrer tid på at skabe aktivitet I 
lokalerne.

OZ4FK, Frank startede sit kursus I praktisk radioteknik med 
at fortælle om strømforsyninger. Interessen viste sig at være 
stor, og Frank gjorde det godt, så det skal nok blive en succes.

Mange af afdelingens medlemmer ved nu, hvad en sweep- 
generator kan bruges til, blandt andet tilpasning af antenner 
m.m., takket være et udmærket foredrag af OZ1AT, Anders.

Der var mødt 62 op til foredraget på Mosbjerg kro. hvor 
OZ7CH fortalte om Quad-antenner. En tak til OZ7CH for den 
gode måde, du bringer din store viden videre på.

OZ7RÆV/a og OZ7RÆV/U bliver nu også jaget af ræve
jægere fra Ålborg afd., så samarbejdet i kreds 9 udvides på alle 
fronter.

Fremover.
Har du glemt, at vi har en forslag/idekasse opsat i afdelingen? 
Kom frem med nye Ideer til aktiviteter m.m., eller er der noget, 
du kunne tænke dig anderledes -  hvorfor så Ikke bruge den? 
Nar du læser dette, er der sendt meddelelse ud til alle afde
lingens medlemmer om juleafslutningen. Du har vel husket at 
returnere tilmeldingsblanketten?

Program:
20. november: Foredrag pa Mosbjerg kro. OZ9AC fortæller om 
BCI-TVI.
27. november: Filmaften.
4. december: Auktion over en del af afdelingens materiel, som 
er skænket af bl.a. OZ7JA, Jørgen. Har du ting, du vil have solgt, 
kan det leveres den 27. november.
11. december: OZ6PN kommer og fortæller om HB9CV anten
nen.
Derefter holder afdelingen juleferie til den 16. januar, hvor vi 
lægger ud mad foredrag på Mosbjerg. Nærmere om dette I OZ 
december.

Vy 73 de OZ9NT. Bjarne.

Vendsyssel-arrangement
20. november kommer OZ9AC og holder foredrag om 
BCI-TVI. EDR’s støjkasse vil være til fremvisning. -  
Sted: Mosbjerg kro.
Tid: Kl. 20,00 prc.

OZ3EVA. OZ6EVA, OZ9EVA.

H A D S U N D
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gi. motorkontor, Tinggade 2, Hadsund. 
Møde: Mødeaften tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9, 
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 23 42.

Program:
Tirsdag den 20. november: Foredrag på Mosbjerg kro. TVI og 
BCI af OZ9AC.
Tirsdag den 27. november: Klubaften + frekvenstæller. 
Tirsdag den 4. december: Juleafslutning. (EN aften for YL/XYL, 
der medbringes selvfølgelig OM).

Vy 73 de OZ1CVK. Vag ner.

H O B R O
Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlebyvej 4, Hobro.
Fmd.: OZ6UD, Peer Andersen. Karlebyvej 4, Karleby, 
9500 Hobro, tlf. (08) 52 02 34.
Sekr.: OZ4SU, Tage Kristensen. Engsvang 6, Sdr. Onslld, 
9500 Hobro, tlf. (08) 54 41 06.
Kass.: OZ1BOT, Tommy Wlckberg, Danlavej 127, Assens 
9550 Mariager, tlf. (08) 58 35 64.

S K A G E N
Call: OZ9EVA.
Lokale: Bunkeren, Drogden.
Mode: 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 Jørgen Bindslev, Ryttervej 42,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 58.
Postadr.: Postbox 116, 9990 Skagen.
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Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 9000 Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ7SG, Erik Sandberg, Vibevej 2.
9575 Terndrup, tlf. (08) 33 55 23.
Sekr.: OZ2VE, Erik Blehi, Degnelodden 22.
9000 Ålborg, tlf. 18 22 81.
Kass.: OZ1EWX, Birgit Andersen, Esbjergparken 49, 
9220 Ålborg 0, tlf. (08) 15 78 25.
Afd. girokonto: 5 44 47 99.

ALBORG

Program:
Onsdag den 14. november kl. 19,30: Klubaften.
Torsdag den 15. november kl. 19,30: CW-kursus.
Onsdag den 21. november kl. 19,30: Foredrag. Det kniber des
værre med at finde en foredragsholder, men forretningsud
valget leder med lys og lygte efter ham. Lige så snart udvalget 
kan, vil der via repeaternyt blive oplyst om emne og foredrags
holder, så lyt hver mandag kl. 19,00 til repeaternyt via OZ3 
Radio Ekko Nordjylland.
Torsdag den 22. november kl. 19,30: CW-kursus.
Onsdag den 28. november kl. 19,30: Klubaften.
Torsdag den 29. november kl. 19,30: CW-kursus.
Onsdag den 5. december kl. 19,30: Klubaften.
Torsdag den 6. december kl. 19,30: CW-kursus.
Onsdag den 12. december kl. 19,30: Julestue. Bestyrelsen vil, 
som lovet på GF, lave en hyggelig julestue med juletræ, kaffe 
m.m.: medlemmerne medbringer kun deres YL/XYL/OM, en 
lille gave pr. person (max. 10,00 kr. og ikke radiogrej) og det 
aller vigtigste en masse godt humør.
Torsdag den 13. december kl. 19,30: CW-kursus.
Juleferie? -  det får I at vide i næste nummer.

Siden sidst.
Week-enden den 29.-30. september afholdt afdelingen sin 
årlige udstilling. Udstillingen i år var nok den bedste, der har 
været indtil nu. Besogstallet var stort, men desværre har vi ikke 
noget konkret tal derpå, men en overgang lørdag eftermiddag, 
var der ikke til at sparke sig frem for mennesker; det var 
simpelthen skønt at se så mange mennesker. Udstillerne havde 
også gjort et stort stykke arbejde for at deres stande tog sig 
så godt ud som muligt. -  På gensyn til næste år og tak til: AB- 
Instrument, Hermann Moller Ns. Norad, Ib s Radioservice, 
Scantec og Werner Radio.

Week-enden den 20.-21. oktober blev der fra afdelingens 
lokaler kørt JOTA. Der var spejdere fra forskellige korps og 
patruljer til stede, for at få forbindelser med andre JOTA- 
stationer både i ind- og udland. Dette må siges at det lykkedes, 
idet der blev kørt ca. 70 QSO, fordelt på alle bånd. Hovedparten 
af forbindelserne blev kørt som SSB-forbindelser, men der blev

En tak til alle der deltog i arbejdet.

Sidste og eneste udkald.
På GF blev det vedtaget, at sælge et par af afdelingens instru
menter, men medlemmerne skulle have forkøbsret. Instrumen
terne sælges for højest antagelige bud. -  Rohde & Schwarz 
type USW 1 BN 15221/2 - måler modulationsgraden. Rohde & 
Schwartz type FMV BN 4620 - frekvenssving måler. Instrumen
terne kan beses i afdelingens lokaler. -  Medlemmer, der er 
interesserede, kan indsende deres tilbud skriftligt til sekretæ
ren senest den 15. december d.å.

Vy 73 de OZ2VE. Erik.

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

Læsernes mening...
Nar man ved gennemgang af EDR's regnskab 78-79, falder jeg 
over en udgiftspost, der hedder kursusser. Jeg kunne godt 
tænke mig at få at vide, hvad dette er for nogle kursusser, for 
jeg har aldrig set at EDR har annonceret disse i OZ.

EDR har lige haft RM-møde i Odense og sikken en cirkus
forestilling, den var faktisk bedre end det Danske Statscirkus 
(folketinget). Der var blandt andet en stor debat om EDR's 
diverse nåle. Når HB enevældigt kan indstifte en ny nål (den 
gule), kan HB vel også afskaffe alle vore nåle, dette vil jeg 
næsten håbe, for jeg kan ikke se nogle fordele ved disse, da de 
yderst sjældent bliver brugt, og så er vi ude over, hvem der kan 
og ikke kan erhverve disse.

Vedrørende ændring af § 7, angående bestyrelsesmedlem
mer i lokal-afdelingerne skal være medlem af EDR. Hvad er 
EDR ude på, EDR mener måske, at der er for mange lokalafde
linger eller hvad? Der er for øvrigt nogle, der påstår, at love er 
til for at blive omgået, og dette kan denne også.

Jeg overvejer meget at melde mig ud af EDR, men jeg håber 
ikke, at det bliver nødvendigt.

OZ1BHA, Jorn.

Hvis det ikke var, fordi jeg endnu er medlem af EDR, bestyrel
sesmedlem i EDR Københavns afd. og medlem af RM, ville jeg 
her give udtryk for den oplevelse, jeg havde ved RM i Odense 
den 14. oktober 1979.

Jeg ville i så fald dybt have beklaget den manglende vær
dighed og saglighed, der prægede mødet. Jeg ville græmmes 
over den manglende forståelse, HB udviste ved at komme med 
ændringsforslag til § 7, idet den nye ordlyd vil hindre mangen 
en god kammerat i at gøre en indsats for sin afdeling. Jeg ville 
spørge HB om, hvor vi fremover skal skaffe bestyrelserne i 
afdelingerne fra, idet EDR's medlemmer ikkeerdevilligstetil at 
opstille til valg. Jeg ville for de medlemmer af RM, der stemte 
for den ændrede § 7, håbe, at de får et dybtfølt tak, når de 
vender hjem til deres respektive afdelinger. Jeg ville endnu 
engang kunne konstatere, at »Københavnenet« lever i bedste 
velgående. Jeg ville også efterlyse meningen med begrebet 
»ham-spirit«.-Til slut ville jeg udbringe det »EDR længe leve«, 
som RM ikke fandt anledning til, samt udtrykke min bekymring 
for EDR s fremtid.

Men alt dette kan jeg jo ikke så godt skrive, som jeg indled
ningsvis bemærkede; eller kan jeg?

OZ9SN, Sv. Nielsen.
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