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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR

Julegaven
A ndet sted i b ladet frem går det, at planstyrelsen den 7. no
vem ber i år har besvaret EDR s henvendelse af 11. januar 1977 
om  radioam atørers antennem astproblem er*).

Det kan ikke forbavse nogen, at planstyrelsen med et pen
nestrøg ikke kan give radioam atører generel ret til opsæ tning 
af a lle  m ulige  og um ulige antennekonstruktioner -  det ville 
også være u rim e lig t i hvert fald set med naboers og genboers 
o jne, men man burde kunne forvente en vis libera lisering og 
ikke m indst en standard isering af kom m unernes behandling 
af antennesager.

Im id le rtid  er vi nu ikke kom m et et skrid t videre end vi var i 
1977, da sagen blev starte t og man kan undre sig over hvad 
p lanstyre lsen egentlig  har b rug t tiden til, idet det forekom m er 
m ig, at brevets indhold  er gam m elt kendt stof.

Et har planstyre lsen dog opnået, nem lig at få ro om anten
nesagen i næsten 2 år, en ro der nu er fo rb i idet EDR må gen
optage sagen fo r at b ib ringe  de radioamatører, der bor i en 
»antennefjendsk« kom m une tå le lige fo rho ld  at dyrke deres 
hobby under.

Der blev a ltså heller ikke lys i mange amatørers antenne
ju le træ  i denne ju l, men alligevel vover redaktionen at ønske 
a lle  m edlem m er og læsere iøvrigt en glæ delig ju l og et godt 
nytår med tak fo r god t samarbejde og sam m enhold i året der 
svandt.
*) se side 601 OZ6PN.
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Meteor-scatter
Af OZ2GZ, Gert Andersen, Egevolden 150 st., 2650 Hvidovre, med skelen til DUBUS, OKW, QST, CQDL.

Jeg vil tro  at der er mange der har hørt om mete
o r-sca tte r og kunne tæ nke sig at vide mere 
derom , Jeg v il ikke gå fo r meget i dybden, men 
prøve at begræ nse det så alle har en m ulighed fo r 
at være med.

Stjerneskud?
Alle har set et stjerneskud og mange tæ nker at 
de t bare var et naturfæ nom en, men det kan 
bruges til at at køre fo rb inde lse r på VHF fo r os 
am atører.

Med det som udgangspunkt vil jeg kort beskri
ve hvad det er fo r s igna ler der b liver reflekteret.

Den hale som stjerneskud slæ ber efter sig, når 
de fa re r igennem  atm osfæ ren gør at der bliver 
et ion ise re t lag, som vi kan bruge til at reflektere 
på. Dette lag er frekvensbestem t, idet det kun er 
visse frekvenser der b liver godt reflekteret, der 
ib land t er 144 MHz. Men man må dog ikke tro  at et 
enke lt »skud« kan være nok. Tvæ rtim od er det 
kun de bedste vi kan se med det b lotte øje. I 
v irke ligheden er der jo  et konstant bombardement 
m od jo rden  af store og små meteorer.

Jeg vil nu fo rtæ lle  om hvad der skal bruges af 
gre j og hvordan den tekn ik er, der skal bruges.

Stationen.
Senderen skal kunne klare et D C-input på 100- 
200 W. S cattering er også m ulig med m indre 
power, men det g iver sig selv at reflektionerne 
derm ed vil b live svagere og læseligheden fo r
svinder, så de rfo r må maximum effekt anbefales. 
Dernæst skal driften holdes til et absolut minimum, 
±  100 Hz/time. MS kan køres både påSSB og CW, 
følgende om handler CW.

Nøgling
TX skal kunne lave det bedst tæ nkelige CW- 
s lgna l på a lle  hastigheder, da det er CW der er at 
fo re træ kke  ved meteorscatter.

Nøglen
Der er mange måder at sende high-speed CW på, 
så det må lægges op til den enkelte at vælge.

H åndnøg ling  af CW ved MS er praktisk og har 
den fo rde l at det ikke kræver noget sæ rlig t 
udstyr, men desværre, fo r at der skal kunne 
kom m e nogen in fo  Igennem skal der køres meget 
stæ rkt, helst 150-200 tegn pr. m inut, og det kan 
være svæ rt at klare fe jlfr it i 5 m inutter, men 
se lv fø lge lig  kan det lade sig gøre. Det kræver kun 
at man er skrap til CW. Men det er også m u lig t at 
benytte  en båndoptager og indsp ille  det man skal 
sende. Men her er man nødt til at lave et kredsløb 
til at kob le  på senderen f.eks fig  1.

I dag, hvor det er så let at lave en program m er
bar morsenøgle med static RAM, vil jeg anbefale 
denne form .

Hastigheden fo r det udsendte signal skal være 
så s to r som m ulig , e lle r så hu rtig t som man nu 
kan m odtage, når det er kørt ned i hastighed fra 
den båndop tager man bruger sammen med RX.

N orm alt ligger den hastighed som de fleste 
b ruge r til MS på ca. 400-600 tegn pr. m inut, 
nogen helt op til 1200-1500, men det kræver da 
også en masse af den lyttende operatør, samt en 
båndop tager der kan klare det. F-. ting  man 
måske lige skal tæ nke på er at hvis man kører så 
stæ rkt, vil det signal man har r .d s tille t på i RX på 
ca. 1 kHz b live dybere i tenen når man går ned i 
speed. Fra m ine egne e rfa ringer er 500 tegn det 
de r passer bedst og g iver et godt resultat.

Antenner
De fleste  M S-aktive har deres egne ideer om hvil
ken antenne man skal benytte. Men i praksis er 
der ingen faste regler om hvilken antenne der er 
bedst. Men a lligevel vil jeg dog sige at en god 
antenne, kan være en s to r gruppe e ller en enkelt 
10-e lem ent Yagi. Det er jo  k la rt at des bedre 
antenne, jo  bedre s igna ler har man. Dog er der

Fig. 1. GW3ZTH nøgle-kredsløb.
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m ange der har kørt MS-QSO med 4-6 element 
antenner. Så har man ikke den m ulighed at sætte 
en s to r antenne op, går det a lligevel at køre MS.

Den mest benyttede antenne er 10 element, og 
m indre  g ruppe r f.eks 2 x 6  e ller 4 x 5  element, 
sam t 14-16 element. Det kan ligeledes være en 
s to r fo rde l at kunne elevere sine antenner på 
korte  afstande, 500-1000 km. Jeg vil sige at det 
næ sten er nødvendig t fo r at det kan lade sig gøre, 
men det er også op til den enkelte at vælge, om 
han er in teresseret i de korte afstande.

A ntenne-elevation ved MS.
Fra »Dubus« a f PE1AVU.
I DUBUS har PE1AVU beskrevet en form el og 
beregnet en tabel fo r e levation af antenner til MS 
brug.

2 H
cc =  arc tan (-----------------) (0,001 DX)2

DX

a =  den nødvendige elevation.
DX =  d is tance der ønskes forsøg over.
H =  re flektionshø jde.

Form len er ikke helt nø jagtig, men til am atør
b rug er den god nok. Jeg tro r at fe jlen ligger i 
stø rre lsen 1 grad.

For m eteorscatter ligger re flektionerne i hø j
der m ellem  90-100 km i E-laget, derfo r er H valgt 
t il 100. Hvis fo rm len g iver en negativ grad ved 
e levation, er re flektionen under horisonten, så 
QSO er teo re tisk  um ulig , men med lid t tropo- 
h jæ lp  kan det god t blive til noget. Til praktisk 
b rug er der lavet en udregning af elevation fo r 
nog le  fo rske llige  afstande.

500 km - 21.5 deg 1200 km - 8 deg
600 km - 18 deg 1400 km - 6 deg
700 km - 15.5 deg 1600 km 4.5 deg
800 km - 13.5 deg 1800 km - 3 deg
900 km - 12 deg 2000 km - 2 deg

1000 km - 10.5 deg 2200 km 0.5 deg

M odtager
Er h u rtig t overset, fo rd i det kom m er meget an på 
hvilken type og hvor meget der er lavet ved den. 
Men den bør overho lde følgende.
1. Lavt stø jta l, 2-2,5 dB e ller bedre.
2. Enten variabel båndbredde eller 1 kHz filter, 
men no rm a lt S S B -filte r kan selvfø lgelig også 
bruges.

I det hele taget vil jeg tro  at alle gængse 
s ta tione r på m arkedet kan være med.

Frekvensnøjagtighed
er m eget v ig tig t ved det at køre MS, ford i i de 5 
m in u tte r sendetid, m odparten har til at sende sin 
in fo rm a tion  i, vil man som regel kun modtage 
nog le  få sekunder, så allerede deraf kan man se 
hvor nødvend ig t det er med præ cis frekvensind
s tillin g . Så hvis man har en tæ ller er der ingen 
p rob lem er, e llers må man få sin skala kalibreret.

Operatøren
er der ikke så m eget at sige om, andet end at 
tå lm od ighed  e rv ig tig , samt det atvæ re vågen når 
der kom m er et god t burst (udtales børst). En god 
ide er at skaffe sig en stor fo rsyn ing  af kaffe, the 
og håndm adder, fo r det hjæ lper på hum øret i de 
sene nattetim er.

MS og SSB
SSB er m ulig , men kræ ver mere tekn ik ved betje
n ing af stationen. Det er alligevel meget nyttigt, 
også fo r 'd e n  der skal prøve fo r første gang. så jeg 
kan kun sige at man ikke skal lade sig afskrække 
med at det kun er de store der kan være med, 
tvæ rtim od  kan alle være med.

Den præ cise frekvens indstilling  er netop her af 
m eget s to r betydn ing, fo r om det kan lykkes, 
fo rd i når man kører SSB er m iddeleffekten m in
dre end ved CW, og derfo r er reflektionerne også 
ko rte re  og svagere. Derfor skal man kore med 
max. effekt. Hvis m indre effekt benyttes, må man 
regne med at chancen b liver mindre, men derfor 
skal man ikke ho lde sig tilbage.

Følgende procedure skal følges nøje 
ved QSO på SSB
Det fø rste  man skal gøre er at skaffe sig en sked 
med en e lle r anden amatør, enten ved at skrive til 
en, e lle r hvis man har m ulighed fo r at køre 20 m, 
kalde det Europæ iske VHF-net der er i gang hver 
lørdag og søndag fra ca. kl. 11 til 17, men det er 
også m u lig t på andre tider. Jeg ved at der på den 
tid  er mange sta tioner i gang. Frekvens 14.345 
MHz + /-f- QRM. Man skal bare kalde CQ VHF-net, 
så skal man nok få svar.

Det u r man vil bruge skal helst være med 
sekunder, fo rd i det gør det lettere nar man skal 
sk ifte . Da vi er i d ig ita lens magt hvor næsten alle 
har et d ig ita lu r, vil jeg anbefale at benytte dette. 
Uret skal være tim et efter te lefonen e ller gå ! øjst
5 sek. fo rke rt. Da man ved SSB benytter 1 min. 
sk ift el ler 30 sek., skal der ikke megen fantasi til at 
tæ nke sig hvor meget man mister, hvis uret går 
fo rke rt.
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Timing
A lle  M S-aktlve am atører der bor i samme område 
og tæ t til h inanden, skal være enige om at sende 
på samme tid , også i random, samt at være så 
lang t fra  h inanden i frekvens som det er m uligt.

Fastlagt som standard sk ifte tid  er fo r CW 5 
m in u tte r og SSB 1 m inu t fo r norm al sked.

Hvis det er m u lig t skal nordgående og vestgå
ende transm issioner køres i perioderne 1, 3, 5, 
osv. tæ llende fra  hel time, f.eks. (HH.05 - HH.05 - 
HH.10 - HH.15). Sydgående og østgående skal 
ske i perioderne 2, 4, 6.

Når sked arrangeres køres norm alt med 2 
tim ers test. Så brug kun 00.00-02.00, 0200-0400 
og ikke tim er som 0100-0300, 0300-0500. Det 
g ive r den bedste udnyttelse af alles tid , og i 
random  ind ikeres hvor megen tid  en station kan 
have fø r næste sked.

Rapport-systemet
er ikke det norm ale RST-system vi kender, ford i 
de t kun g iver op lysn ing  om man er OK. læselig 
e lle r ej hele tiden. Rapportsystem et ved MS er en 
op lysn ing  om hvor længe man har hørt m odpar
ten via en re flektion . Og fø lgende tabel skal 
kendes 100 % fø r en ms QSO startes.

Første num m er angiver burst-læ ngden i sek.
1 - kun p ings (bruges a ld rig  i praksis).
2 - bu rs t op til 5 sek.
3 - bu rs t fra  5 til 20 sek.
4 - bu rs t fra 20 til 120 sek.
5 - bu rs t over 2 m in. (kan forekom m e).

A ndet tal ang iver signalstyrken.
6 - fra  S2 til S3
7 - fra  S4 til S5
8 - fra  S6 til S7
9 - fra  S8 til S9

I 26 er 2 læ ngden i sek. 6 signal. En RPT kan 
b live  sendt så snart man har hørt noget af et 
ka ldesigna l e lle r nog le  få ord. Kaldesignal og 
RPT kan blive stykket sammen lid t efter lidt, men 
man må ikke sende noget »ROGER« fø r der er 
m odtaget både kaldesignal og rapport 100 % OK.

Det fø rste  man gør er at kalde på m odparten, 
og det fo regår således, f.eks. I2VRN OZ2GZ 
I2VRN OZ2GZ osv. Ordet »De« benyttes ikke da 
det ingen betydn ing har fo r de im plicerede parter 
i testen, Ved SSB gøres det på samme måde, men 
der skal b lo t tilfø jes  at man ikke bruger »Nato- 
a lfabetet« men udelukkende siger kaldesignaler- 
ne som de er, fo rd i det heller ikke her har nogen 
betydn ing , og sam tid ig  kun gør det sværere at 
ud ta le  det sådan i en hel periode. Denne kalden 
b live r man ved med ind til man m odtager noget

fra  den anden station. Og derefter kan man så 
begynde at sende sin rapport.

F.eks. OZ2GZ I2VRN 36 36 36 OZ2GZ I2VRN 36 
36 36 osv.., kan sagtens blive m odtaget på fø l
gende måde OZ GZ I 2 6 36 OZ 2V 60G Z IV«. 
S åvid t det er m u lig t bør man finde en RPT der 
ikke passer fo r meget ind i begge kaldesignaler, 
men dette er ikke nødvendigt. I dette eksempel 
b ruges ikke RPT nr. 2 da begge kaldesignaler 
indeho lde r et 2-ta l, det gør det derfo r meget nemt 
at skelne om det er en RPT der er sendt e ller om 
det kun er et kaldesignal.

Rapportering
En rapport kan blive som følgende, I2VRN OZ2GZ 
38 38 38 I2VRN OZ2GZ 38 38 38 osv. En ting  der 
skal huskes, er at man under ingen om stæ ndig
heder må æ ndre en RPT i en test dvs. har man 
fø rs t sendt 38 skal man blive ved med det i hele 
sked perioden ud, e lle r til QSO er en realitet.

Så snart man har m odtaget call og RPT helt 
OK., kan man begynde at sende sit »R« udtales 
»ROGER« samt RPT, f.eks I2VRN »Z2GZ R38 R38 
R38 I2VRN OZ2GZ, men her kan man også kom 
me ud fo r at hvis en af sta tionerne i sit call skulle 
have et »R« (OZ1RR) kan man med forde l sende 
RPT RR38 RR38 RR38. Dette bør være 100 % ind 
fo rs tåe t af begge parter fø r man begynder en 
test, men det er ikke nødvendigt, kun en m u lig 
hed fo r  at lette at QSO kan blive hu rtig t fæ rdig.

Når så den ene part har m odtaget ROGER samt 
RPT, og call er kom plet, kan man begynde at 
sende en strøm  af »ROGER ROGER ROGER«, 
»RRRRRRRRR« fo r C\N, i heleperioden, kun 
a fb ru d t fo r at sige kaldesignaler ved periodestart 
og slu t. Dette gentages i m indst 3 perioder eller 
in d til man har hørt at den anden har m odtaget alt 
OK og selv sender ROGER ROGER. På SSB bør 
man sende noget længere.

En ting  der måske kunne lyde fristende, men 
under ingen om stæ ndigheder kan accepteres, er 
at fo rtsæ tte  dagen efter, den går ikke. QSO skal 
væ re fæ rd ig  indenfo r 3 tim er og samme døgn.

Log
Log er en v ig tig  del af arbe jdet med at køre mete- 
o rsca tte r. Det fo rtæ lle r nem lig operatøren hvor 
m ange gange han har hørt re flektionerne og hv il
ken in fo rm a tion  der er m odtaget samt ligeledes 
de fo rske llige  perioder med maxim um  af meteor- 
sto rm e og hvor meget aktiv ite t der er når man 
kører med RANDOM (sporadisk meteor).
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Tim e
GMT

In form ation
sendt

Inform ation
m odtaget Pings

0200 YUIEU OZ2GZ

0205 NIL

0210 YUIEU OZ2GZ

0215 2GYI I

0220 YUIEU OZ2GZ 
26 26 INI

0225

0230 YUIEU OZ2GZ 
26 26

0235 OZ2GZ YUIEU 
Z 28 28 lll l l

0240 YUIEU OZ2GZ 
R26 R26

0245 28 OZ2 8 E l ll l l l

0250 YUIEU OZ2GZ 
R26 R26

0255 RR Y INI

0300 YUIEW OZ2GZ 
R26

0305 OZ2GZ
RRRRRR II

0310 YUIEV OZ2GZ 
RRRRRRRR

YU1EV OZ2GZ MS OSO på CW er een måde at skrive loggen 
på. NIL betyder kort og godt overhovedet ingen reflektion eller 
»no Identifica tion located«.

MS med CW er faktisk ikke fo rske llig t, fo rd i det 
er den samme procedure i RPT og teknik. Kun 
kore r man med en anden skifte tid , nem lig 5 
m inu tte r og HIGH SPEED CW, 100-600 tegn pr. 
m inu t e lle r mere samt en fle r-hastigheds bånd
optager.

Valg af frekvens
Ved skeds bør man holde sig indenfor CW- 
båndet, men en god ting  er at have sin egen 
standard-frekvens, hvor man så ved at der vil de 
der kender denne frekvens ikke starte op og lave 
QRM. Frekvenser fo r RANDOM skal være fø lgen
de e fte r REGION 1: CW, 144.100-144.110 MHz (5 
m in. skift), 144.145-144.150 MHz (1 min. skift). 
For SSB 144.200-144.210 MHz (1 min. skift).

Følgende tabel ang iver hvornår der er maxi- 
mum  og er uundvæ rlig  fo r dem, der skal køre MS. 
Ud fo r den ko lonne hvor der står ECHOES/h står 
der fo rske llige  tal og de betyder at der hvor ta lle t 
er hø jst er der max. og kan bruges. Der hvor der 
s tår 60, 40 ,100 er der bedst til SSB og giver altid 
QSO med ca. 95 % sikkerhed. Og ligeledes, hvis 
man k igge r på tiderne og sørger fo r at sende i de 
re tn inger, der står, er chancen størst fo r QSO.

T ilbage kan man så spørge om det at køre MS 
er noget fo r d ig? Ja, det kan du selv svare på, men 
jeg vil sige at har man fø rst kørt QSO på andre 
fo rm e r fo r udbrede lsesforho ld  og bagefter prø
ver på MS, kan man fø rst sige om det er noget fo r 
en. For man kan da sagtens sige at man har kørt 
QSO på MS uden at være sikker af den grund, da 
der til tid e r kan forekom m e både ES og tropos
fæ re a fbø jn inge r i den højde hvor m eteor-reflek- 
tio n e rn e  forekom m er.

Men OK., det kan da være at der er nogen der 
få r lyst til at prøve noget nyt.

Jeg vil her give nogle op lysn inger om hvad der 
kan være til nytte fo r den der skal i luften på MS 
fo r fø rste  gang. O plysn inger jeg selv har fået efter 
at jeg er starte t på MS. Det gæ lder både fo r SSB 
og CW.

1. Den første test man vil lave bør lægges i en af 
m eteor m ax.-tiderne fo r ikke at blive alt fo r 
sku ffende, og sam tid ig  er også den m ulighed at 
man ligesom  får mere fø ling  med hvordan de fo r
ske llige  burst og ping giver sig til kende.

2. Ved SSB-test er det bedste tidspunkt i ma- 
x im um -pe rioden  fo rd i man har bedre chance fo r 
QSO.

3. En god ting  man kan gøre er at s tille  sin 
m odtager ind på en beacon. Lytte i en periode 
og læg mæ rke til hvor mange gange du hører 
noget fra  den i tim en. En god beacon der er let at 
b ruge er den nye beacon på Færøerne OY6VHF 
på 144.885 MHz. Med sine kun godt 60 W ERP 
og 4 el. ant. kan den let høres hverdage med 
p ings og burst.

E ller bare stil d in m odtager på 144.050 CW og 
vent idet der a ltid  er nogle sta tioner iganget eller 
andet sted i Sydeuropa.
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Table 1. Meteor scatter shower list for 1975. Latitude 50” N at DJ5DT'
Best Shower

Date of shower possible period Path/Optimum time (gmt) Velocity
maximum dates Echoes/h (days) SW-NE E-W SE-NW N-S (km/s)
4 January 3/4 100 9 h 0930-1500 2300-0330 2300-0500 0000-0530 41
Quadrantids January 1130-1630 0930-1430
22. April 15 2 2300-0130 0200-0400 0330-0730 0500-0930 48
Lyrids 0600-0900 2030-2300 2030-0130
5 May 20 5 0230-0630 0400-0900 0630-1000 0200-0500 64
1] Aquarids 0800-1100
7 June 6-10 60 8 0500-0830 0730-0830 0900-1330 0330-0700 39
Arietids June 1230-1400 1100-1430
9 June 8,9 40 8 0530-0930 0830-1130 0430-0530 0430-0800 29
£ Daytime Perseids June 1330-1500 1000-1430 1200-1530
16 June 10 2 2300-1030 0200-0400 0330-0730 0500-0930
June Lyrids 0600-0900 2030-2300 2030-0130
27, 28 July 15 2 2100-0130 2230-0330 0100-0430 0300-0530 41
6 Aquarids 2100-2330
13 August 11-14 60 4 0600-1300 0900-1400 1800-0200 0700-1130 60
Perseids August 1900-0000 2130-0200
9 October 10 1 h 1700-2300 0730-0930 0500-1230 0800-1300
Draconids 1730-2200
21 October 21, 22 20 2 2300-0300 0100-0530 0300-0800 0500-0830 66
Orionids October 2230-0130
8 November 10 20 1900-2300 2100-0200 2300-0400 0130-0430 30
Taurids 1830-2130
18 November 10 3 h 0100-0430 0400-0700 0530-1000 2330-0330 72
Leonids 0700-1100
14 December 12-14 60 3 0400-0700 2330-0230 0200-0500 0300-0700 35
Gem inids December 1830-2130 1830-2300
22 December 21, 22 15 12/7 0700-1900 1800-0600 Nil 34
Ursids December
' Compiled from information in VHF Communication and the BAA Handbook. Allowance should be made for slight variations at 
UKQTHs.

Følgende er et par eksem pler på hvor lid t der 
skal til fo r at køre MS. »Z9FW, Frede har kørt en 
del MS på CW med bare 30-40 W out fra 06/40 PA- 
tr in , og en s ing le  14 el. ca 6 m over jorden. Det 
bedste ¡eq har a io rt fra m in QTH er I3LGP i QTH- 
loc. GF24G med ca. 100 W og 16 el. indendørs 
ant. og godt og vel 35 m kabel (et tab på ca. 3-4 dB).
QSO blev kørt på random  (sporadisk meteor).

T ilbage har jeg kun at sige, at hvis nogen skulle  
få lyst til a t prøve er de meget velkom ne til at 
ringe  e lle r skrive til m ig.

Følgende litte ra tu r er der hentet oplysn inger 
fra: DUBUS VHF/UHF teknik, UKW Berichte,
R egion D ivsion C onference 24.-28. april 1978.

Store RSGB håndbøger:
Evan & Jessop: VHF/UHF Manual, 3. udg., indb.......109,00
TEST EQUIPMENT fo r radioamatører, indb ...............  69,50
Hawker: Amateur Radio Technique, 6. udg...............  59,50
Radio Com m unication Handbook, bd. 1 155,-, bd. 2 133,- 
Orr (W6SAE) Radio Handbook, 21. udg. indb......... 195,00
A/s AHRENT FLENSBORG - 4100 Ringsted 
Tlf. (03) 61 00 11 - Set. Hansgade 9 - G iro 5 40 59 39

Qt

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

“  ver, brochure + prisliste. -
Logboger kr. 11,40. Sum- 
m arylog og contestlog kr. 
12,95 incl. moms + porto.

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

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

„RadiosmedeiT
KØBMAGERGADE 32 B -  GYLLING 

8300 ODDER -  0 6 -5 5 1 6 1 6

OZ1DPL
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Til lykke med 
licensen!

FT 225 RD
25 w a tt AM - SSB - FM - CW. NYHED FT 227 RA
Kr. 6.985,00 nu mecj scanner over hele 2 meter

om rådet. -  4 m em ory frekvenser. -  
Kr. 3.385,00

FT 202 R HANDTRANSCEIVER
6 kanaler
3 m onteret 145.500 - 145.525 - 145.550 
Følsomhed 0,32 uV ved 20 dB 
T ils lu tn ing  fo r udv. antenne og m ikrofon 
Toneopkald 1750 Hz er indbygget 
Gummi-ant samt taske medfølger

CPU 2500
25 watt, 400 kanaler, scanner, 4 hukomm elser, 
m eget fine  data.

kr. 4.380,00

Ekstra tilbehor:
Lader 255.00 
M ikro fon /hø jtta le r 210,00 
Nikkel batteri pr. stk. 18,00 
Krystaller pr. stk. 50,00

Kr. 1.485,00

Vi ønsker a lle  vore kunder en rig tig  glæ delig  
ju l  sam t et g o d t nytår.

73, Andrea, OZ5AB Arne,

OZ1FXP Kim, OZ5JV Klaus. 
Generalagent

BEIAFON

TILBUD!
Omvendt repeater.
Har du en FT 227 RA, kan vi tilbyde at m on
tere om vendt repeater, så du kan lytte på ind 
gangen fo r kun 

kr. 125,00 inc l. moms.

S T E D G A D E  7 9 -1 6 5 0  K Ø B E N H A V N  V • T LF . 01 -31 02 73
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Kodeenhed, scanner og frekvensudlæsning 
for syntese.
(specielt for »Syntese uden besvær«)

Af OZ26RG, Rich. Jensen, Lysgårdsvej 11, 7480 Vildbjerg.

Næ rvæ rende artike l har 3 hovedform al: 1) som 
konstruk tionsa rtike l specie lt i fo rb indelse med 
næ vnte syntese (OZ aug. 1974 og jan. 78). 2) at 
v irke  som »triggerpu ls« fo r ideer til æ ndring / 
udbygn ing . 3) at frem m e forståelsen af d ig ita le  
kredse, -  her specie lt kredsen SN 7483.

Jeg har bygget »Syntesen uden besvær« med 
tilh o re n d e  spacing-enhed og i m it tilfæ lde har

kons truk tionen  levet op til sit navn. I første 
om gang var det måske i nogen grad netop 
navnet, der fris tede, -  men efter at »være kommet 
i lu ften« med den fø ler jeg lyst til at give fo rfa tte r
ne et sku lderk lap  fo r en efter min mening ud
m æ rket konstruktion .

I m it tilfæ lde  skulle  enheden ikke tilkob les en 
bestående sta tion , og jeg valgte at ændre

Fig. 1. Kodeenhed og scanner fo r syntese. A lle transistorer er alm. LF-småsign. 
(BC 548/558-N/P). A lle d ioder kan være 1N4148 eller andet, ukritisk. Ved x) kan 
indsæ ttes trykafbr. - »step videre«. Vil man gerne haveen bestemt kanal, -» den 
lokale« sæ rlig le t ved hånden, kan man som S2 otre en om skifter med 3 s tillin 
ger og desuden nogle fa d ioder ekstra. Eks.: 145.250 vist.
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TXVCO-frekvensen fra de oprinde lige  12 MHz til 
48 M H z(æ ndring af kredsene Li og L15) og TX- 
s igna le t fra syntesen skal så kun trip les og 
de re fte r forstæ rkes op til ønsket udgangseffekt.

Nu var det jo  fris tende, om man autom atisk 
kunne aflytte  et antal kanaler (scanne), -  og 
sam tid ig  opstå r behov fo r udlæ sning af kanal
num m er e lle r frekvens. Jeg har de rfo r foretaget 
m indre  æ ndring  samt et par tilfø je lser:

Kodeenhed -  scanner
A f d iagram m et (fig. 1) ses, at jeg har valgt en 
løsn ing  med »pull-dow n«-m odstande på kode- 
indgangene til de variable delere i syntesen (192 
og 193). Som manuel kanalvæ lger bruges en 
dobbe lt (e lle r 2 enkelte) BCD-om skifter(e) af 
typen »aktiv høj«, -  d,v,s, at den ønskede BCD- 
kode etableres ved fo rb inde lse  til fæ lleslin ien, -  
COM. -  i om skifter. Bruges type »aktiv lav« 
om skifte r, må signa le t på de 6 lin ie r inverteres. C- 
indgangen på 193 styres med en sæ rskilt om skif
te r (S i) og her vælges altså område: 144-145 e ller 
145-146 MHz. Norm alt samler interessen sig jo  om 
et af de to om råder ad gangen, og man opnår på 
den måde, at scanneren kun skal køre over 40 
kanaler. I de 6 lin ie r fra BCD-om skifteren indsæ t
tes som vist dioder fo r at fo rh indre fe jlkodning ved 
at m anuel og autom atisk kodning indvirker på 
h inanden.
N ederst på fig . 1 ses den valgte scanner. Den 
består af en pulsgiver med transistorerne Ti og T2. 
Speed bestem mes af P2, der godt kan erstattes af 
en fast m odstand. Pulserne føres via T3 til ind 
gangen på '7490/1, hvor de tæ lles, og antal 
om sæ ttes til BCD-kode på udgang, og derfra via 
d io d e r til var. de ler(192). Menten fra 7490/1 (10- 
ere) føres til indgang p å '7490/2 som på tilsvaren
de måde ho lder regnskab med antal tiere og 
a fg ive r BCD-kode til den anden variable deler 
( ’193). C -udgangen på ’7490/2 føres til reset på 
begge ’90-erne, således at tæ lleren starter fo rfra  
når den er nået til 40. Ønskes i stedet scanning 
over alle 80 kanaler, bruges D -udgangen fra 
’7490/2 som reset, -  og C-udgangen må så 
fo rb indes  som de øvrige, -  og Si udgår.

Med om sk ifte r S2 væ lges mellem manuel og 
auto, og man har således en slags hukomm else 
stående på den m anuelle kanalvæ lger.

Nu h jæ lper det jo ikke så meget, om scanneren 
b lo t få r m odtageren til at galopere hen over 
kanalerne, -  den skal gerne stoppe, når den 
kom m er til en kanal, hvor der er et signal, Her 
skal den ho lde en lille  pause, hvis varighed vi selv 
kan fo rudbestem m e med Pi og C 1 (Vi skal lige 
have tid  at lytte lidt!).

Hvis vi ikke med om skifte r S3 bestemmer os til 
at b live på denne kanal, skal scanningen -  efter 
end t pause -  b lo t fortsæ tte  til næste »bemande
de« kanal. Besked om at holde pause kom m erfra  
sque lch  i m odtageren. Den i d iagram m et viste 
løsn ing  (T4 med tilbehør) forudsæ tter, at den 
styrende sque lchspæ nding fra m odtageren b li
ver højere ved indkom m ende signal, hvis om 
vendt må der fasevendes. Er æ ndringen i 
sque lch-spæ nd ingen  fo r lille  til s tyring kan ind 
skydesen  passende DC-forstæ rker. Størrelsen af 
Ri bestem mes ved forsøg -  prøv 47 k.

Kredsen SN74121 er en m onostabil m u ltiv ib ra- 
to r. I dens stab ile  tils tand er udgangen (Q) på ben 
1 høj og d ioden Di sørger for, at det ikke har 
nogen v irkn ing  på pulsgiveren. Får ’121-eren en 
passende pos itiv  spæ nding (ind til 5 V) på in d 
gangen (ben 5) v ipper den over i den modsatte 
s tillin g , så ben 1 går lav. Herved fjernes lade
strøm m en fra  C2, og pulsgiveren (scanning) 
stoppes, ind til ’121 vipper tilbage til den stabile 
tils tand . Varigheden af den ustabile tilstand 
(pauselæ ngden) bestemmes som fø r om ta lt af Pi 
Og C 1 (se databl. fo r ’74121). Er man tilfreds med 
fast in d s tille t pauselæ ngde, kan Pi erstattes af en 
fast m odstand, e lle r evt. trim pot.

Udlæsning af kanalnummer eller frekvens
kan fo regå på fle re  måder, og her skal angives 3.

1) Ønskes udlæ sning af kanalnum m er uden 
hensyn til spacing kan opstillingen  på fig . 2 
anvendes. Man kan så på anden måde (lysdiode) 
ind ike re  spacing. En b illig  og pladsbesparende 
løsning.

Fig. 2. Udlæ sning af kanalnummer uden hensyn til spacing. 
Katodemodstande fo rd isp l. (DL 707); 14 x ca. 330 ohm, kan til
passes efter onsket lysstyrke, ga ikke lavere end 220 ohm.
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2) Foretræ kker man i stedet fo r kanalnum m er 
at udlæ se de 3 sidste c ifre  i frekvensen, stadig 
med anden fo rm  fo r spacing-ind ikering , kan 
o p s tillingen  i fig . 3 bruges, når man undlader 
fø lgende: '7483/2 samt displays fo r 1., 2. og 3. 
c iffe r med tilhø rende  inverter. I stedet fo r 7483/2 
skal altså afsæ ttes fo rb inde lse  fra '7483/1 til 
7 4 4 7 /1  således: S2til A, S3 til B, S4 til C og C4til D.

Funktionen af '7 4 8 3 - »4-bit b inary fu ll adders« 
beskrives i s lu tn ingen  af artik len.

3) Benyttes hele opstillingen  i fig . 3 fås 6-c ifre t 
frekvensud læ sn ing  med spacing indregnet. På 
d iagram m et er tilhø jre  fo r hvert c iffe r (display) 
no tere t hvilke(t) tal vedkom m ende display skal 
kunne vise, det hjæ lper fo rm entlig  på begynde
rens forståelse af systemet.

Ved h jæ lp af '7483/1 omsæ ttes kode lin ie rr o 
BC D -kode til b inæ rt tal, og '7483/2 klarer nd-

regn ing  af spacing. Indregning af spacing kunne 
jo  med rim e lighed forventes at foregå ved at 
træ kke 6 fra  på 4. c iffer, (-f- 600 kHz). Det er 
im id le rtid  noget sim plere at lægge til, og gen
nem går man sandhedstabellen fo r '7483, kan 
man se, at den ønskede udlæ sning vil ske, hvis 
der lægges 10 (en 2-er og en 8-er) til på 4. ciffer. 
De 10 lægges ti I ved at B2 og B4 på /7483/2 sættes 
høje, når spacing  aktiveres.

Nu har den opm æ rksom m e læser nok optaget 
»noget«, og jeg må hellere straks tils tå, at syste
m et ikke er fu ld tud  100 %. Spacer man på en 
kanal lavere end 600, f.eks. 145.450, skulle  d is
p lay vise 144.850, men 3. c iffe r påvirkes ikke af 
spacing  og viser stadig 5, og 4. c iffe r viser tegnet 
fo r 14 (ss sandhedstabel fo r 7442). Altså udlæses 
145. 50. Det v irke r måske lid t underlig t men nor
m alt er der jo  ikke brug fo r spacing på frekven
ser i om rådet 0-600.

6
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På repeaterkanalerne v irke r det efter ønske -  så 
m åske alligevel.

Hvis man abso lu t vil have det 100 % kan man 
f.eks. detektere hvad ’7483/1 afleverer til '7483/2,
-  og er det m indre end 6, skal '7483/2 kun lægge
4 til, men sam tid ig  skal 3. c iffe r »gå 1 ned«. Jeg 
m ener dog ikke, at pris og pladsbehov til nødven
d ige kredse er rim elig i fo rho ld  til problem et. 
Hvem leverer den smarte løsning?

Måske har en og anden undret sig over, at 
BCD -koden på de variable delere skal laves om til 
b inæ rt tal i '7483/1. Er BCD-koden da ikke binæ r
-  der er da kun tale om to tilstande: lav og høj. 
Svaret må blive både ja og nej, e lle r ingen af 
delene. De fleste m ennesker er mest fo rtro lige  
med tita lsystem et, mens d ig ita le  kredse arbejder 
b inæ rt. Ved på lid t snedig måde at lave en slags 
sam m enbland ing  af de to talsystemer, kan vi 
opnå, at både kredse og vi får talsystem efter 
ønske. Første variable de ler ( ’192) kører »1-2-4- 
8«, men er en ti-de le r, så mente til '193 kom m er 
på 10 (elI. 0). D erfor fo rtsæ tter '193 ikke rent 
b inæ rt »16-32-64-128«, men i stedet »10-20-40- 
80« -  (den tæ lle r tiere binæ rt). D -indgangen (80) 
er lagt konstant høj, og på grund af den valgte 
frekvensgang i syntesen passer det netop at dele 
med 80 +  kanalnum m er. Når vi væ lger frekvens, 
sæ tter vi a ltså BCD-koden fo r ønsket kanal-nr. 
Væ lges f.eks. 145.550, svarende til kanal 62, skal 
BCD -koden se således ud:
________ 193__________  192_________
D(80) C(40) B(20) A(10) D(8) C(4) B(2) A(1) 

( fa s t  1 ) 1 1 0  0  0  1 0

6 tie re  2 enere
Tager vi koden fra hver deler fo r sig, kan vi 

udlæ se d irekte : e 2 (se fig . 2).
E fter /7483/1 (se fig . 3) er koden omsat til ta lle t 

22 b inæ rt (ud tryk fo r an ta lskrid t fra start. Husk vi 
væ lger om råde med kontakt S1). Da vi kun skal 
have udlæ st frekvens med 25 kHz spring, men i 
tita lssystem et, kan vi snyde lid t fo r at opnå det 
ønskede og sam tid ig  spare kredse. Når linien 
A(1) er lav, skal 6. c iffe r være 0, men er A(1) høj 
skal vises 5. For 0 og 5 er segm enterne a, c, d, og f 
fæ lles, og de rfo r tæ ndt fast, mens A(1) styrer, 
tæ nder b og e fo r 0 e lle r g fo r 5.

Femte c iffe r skal være 0 ,2 ,5  e lle r 7 afhæ ngig af 
tils tanden  på lin ien A(1) og udg. Si på '7483/1 
e fte r fø lgende skema:

A(1) Si 5. ciff.
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0
1
0
1

0, 1, 2 e lle r 3 b inæ rt må omsættes til 0, 2, 5 
e lle r 7 på display, det kan vi få en '7447 til at o rd 
ne, når den kob les som vist.

F jerde c iffe r skal vise ta llene fra 0 til 9, og det er 
her så he ld ig t at udgangene S2, S3, S4 og C4 på 
'7483/1 s tå rb in æ rtfo ra n ta l hundrede kHz, så det 
udlæ ses trad itione lt, bortset fra turen gennem 
’7483/2, hvor der som om ta lt lægges 10 til, når 
spacing  aktiveres.

3. c iffe r skal vise 4 e lle r 5, og det klares tilsva
rende 6. c iffe r, -  styret af kontakt Si.

1. og 2. c iffe r skal vise fast henholdsvis 1 og 4, 
så der e r ingen problem er.

P rin tud læ g? Nej jeg ha rva lg t Vero-board, af to 
g runde . For det første er jeg ikke stæ rk til p r in t
ud læ g /tegn ing , og fo r det andet er opbygning på 
V ero -board  lettere at æ ndre i, og som nævnt i 
ind ledn ingen  er det jo  netop m eningen, at in te 
resserede skal æ ndre/udbygge efter ønske og 
behov.

I m it tilfæ lde  er scanner (+  inverter fo r BCD- 
om skifte r, da jeg mod fo rventn ing  havde fået en 
»aktiv lav«!) bygget påen plade på3y2 x  5 cm, og 
hele fig . 3, dog undtaget de 6 displays, er på en 
anden plade: 5 x 5  cm.

Funktionsbeskrivelse for SN7483
Kaldenavn: »4-bit b inary fu ll adders«. Navnet kan 
med lid t god v ilje  oversæ ttes til dansk således: 
»kom ple t 4 -c ifre t b inæ r læ gge-sammen-enhed«. 
For at fo rstå  p rinc ippe t er det nok bedst at s tu 
dere en 1-c ifre t enhed først. Men allerfø rst lid t 
om vo rt a lm inde lige  tita lssystem  i fo rho ld  til to 
ta lssystem et på den måde, at ta lle t læ ngst til 
hø jre  (i helta l) s tå r fo r antal enere, og på pladsen 
til venstre herfo r står antal tiere, derefter kom m er 
anta l hundreder o.s.v.:
<— o.s.v. hundreder tiere enere

2 3 4 (eks. 234)
I det b inæ re system anvendes også pos itions

system, men her således at ta lle t læ ngst til højre 
v iser anta enere, -  til venstre herfo r står antal 
toere, og dere fte r i ræ kkefølge 4-ere, 8-ere, 16- 
ere o.s.v.:

1 0  0 1 1 0  (eks. 38) 
regn selv efter:
3 2 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 =  38

I tita lssystem et kan vi have fra 0 til 9 af en slags. 
Og skal vi lægge to heltal A og B sammen, begyn
der vi med enere læ ngst til højre (m indst bety
dende ciffer). Er der ia lt mere end ni enere, føres 
en mente over til næste plads (som 1 tier), og 
resten skrives under enerne. Således videre med 
de øvrige cifre.
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I det b inæ re system kan vi have 0 e ller 1 af en 
slags. Kom m er vi op på ia lt 2 på en plads, må vi 
skrive  0 og overføre mente til næste plads. 

Eksempel med 15 + 9:

c iffe rvæ rd i 10 1

m enter 1

1 5
+ 0 9

= 2 4

K ontro l 20 + 4 =  24

Tallene, som viser anta lle t af hver enkel slags, -  
enere, tiere, 2-ere, 4-ere o.s.v. kaldes i tita lssy
stem et fo r cifre, men i det binære system kaldes 
de bits. Et c iffe r kan altså være tallene O til 9 mens 
1 b it kun  kan være 0 e lle r 1.

Vi kan nu skitsere vores: »kom plette 1-cifrede 
læ gge-sam m en-enhed«. Den skal se således ud:

(M EN TE U D)

Indgangene A og B benyttes på den måde, at vi til 
indgang A fø re r antalsvæ rdien af enere i ta lle t A, 
(0 e lle r 1). til indgang B tilsvarende 0 e ller 1 enere 
fra  tal B. Sum, -  e lle r rest af sum, -  fra de to bits 
kom m er på S, -  og evt. mente kom m er på C. Sum 
e lle r rest af sum er jo  det vi ved alm. »håndreg
ning« skriver lige under de tal vi læ gger sammen,
-  og evt. mente op øverst i næste kolonne. På 
sk itsen er tegne t endnu en »dims«, -  Co. Vores 
enhed er na tu rligv is  helt upåvirket af, hvad vi 
ka lder de tal, den skal lægge sammen, og det er 
jo  også bare et spørgsmål om, hvor i pos itions
system et, vi henter dem. Den behandler dem ens, 
uanset om vi ka lder dem enere, toere, 4-ere e ller 
måske noget helt andet. Vil vi nu fortsæ tte med at 
lade den læ gge 2-erne fra ta llene A og B sam
men, få r vi måske netop brug fo r Co, der er ind 
gang fo r mente. Skal Co ikke bruges kan den 
læ gges til stel (0). Når Co er lav udlæ ser enheden 
sum m en af indgangene A og B, men er Co høj 
(a ltså 1 i mente fra  foregående bit) udlæ ser 1 
m ere end summ en af indg. A og B. Ved mente 
ind læ gger enheden altså autom atisk en ekstra 
oveni. Det er lige hvad vi kan bruge. Vi kan lave et 
skem a over enhedens funktion , -  kaldes sand
hedstabel, -  men vi laver det dobbe lt fo r lettere at 
skelne mellem uden  mente ind og med  mente 
ind:

indgange  udg.

A B Co S C

0 0 0 0 0 
uden  mente ind: 1 0  0 1 0  
Co =  0 0 1 0  1 0  
___________________________ 1 1 0 0 _ l

0 0 1 0 1
m ed  mente ind: 1 0  1 1 1
Co =  1 0 1 1  1 1

1 1 1  1 1

b in æ rt system
16 8 4 2 1

■ '1 ’1 ’1 1
1 0 0 1

1 1 0 0 0

16 +  8 + 0 0 +  0 + 0 =  24

Enheden kan altså bruges igen og igen, -  bit 
fo r  bit, og vi kan ved h jæ lp af tabellen fø lge p ro 
ceduren. Hver gang skal vi huske på, om det skal 
være med e lle r uden mente, og bruge den rig tige 
del af tabe llen.(m ente på engelsk: carry, -  derfor 
C).

I praksis b ruge r man en enhed fo r hver bit, - o g  
s tab le r enhederne. På m arkedet tilbydes »pakker 
med flere enheder samm enbygget. SN7483eren 

sådan pakke med fire enheder. Ind- og udgange 
har samme bogstav-navne som før, men med 
num re, som fortæ lle r, hvilke der hører sammen. 
Bem æ rk at m enteindgangens num m er er 1 lave
re end de øvrige numre fo r vedkom m ende enhed.

Co

c4

F IG .5  "P A K K E " MED U ENHEDER
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I en del da taboger bruges det græ ske bogstav 
s igm a (2) i stedet fo r S på udgang.

C I R C U I T  T Y P E S  S N 5 4 8 3 ,  S N 7 4 8 3  
4 - B I T  B I N A R Y  F U L L  A D D E R S

På fig . 5 er ind- og udgange af hensyn til over
s ig t p laceret anderledes end de vil være på en 
pakke man kø b e r,-d e su d e n  er + og stel udeladt. 
Tegn ingen om term ina lernes p lacering er sakset 
fra  da tabogen (Texas).

Texas b ruger bogstaverne SN foran ta lle t 7483, 
-  fo r standardudgave, -  de-luxe-udgaven (med 
bedre data) hedder SN 5483. Nogle firm aer b ru 
ger andre bogstaver, og i visse tilfæ lde også 
andre, -  især flere, -  c ifre  i ta lle t (nummeret).

En C-MOS udgave med samme funk tion  har 
hos en del firm aer nr. 4008.

J O " N  D U A L  IN -L I N E  

O R  Y* F L A T  P A C K A G E  (T O P  VI E W )*

i •■■nr. *c. -  •£” ■ht Je. *L
-ni - i **£-;

i-iCr
nir; t>  . - r - iv ;  ••*>■•*■ r ?r

I !

H U E m u
1 3 CC

»Apollo-Dyt« - især for SSB-entusiaster!
Af OZ1ALL, Peter D. Sørensen, Hannesvej 6, 8220 Brabrand.

Der har bl.a. her i OZ været vist et »Apollo-dyt« 
med en TTL-kreds (7400), men da TTL-kredse ef
te rhånden er ved at være fo ræ ldet (hi) p.g.a. de
res store s trøm forb rug  og lave impedanser, har 
jeg  lavet et »Apollo-dyt« med den mere tidssva
rende C-MOS kreds. D iagram m et er enkelt og 
lige til, og der sku lle  ikke være nogen ben i det. 
Jeg har ikke lavet noget p rin tud læ g, da jeg me

ner, at det kan laves både pæ nt og småt på vero- 
board.

Kommentar.
TTL lever skam i bedste velgående, især dog som 
Low  Power Schottky TTL (LS) samt andre h u rti
ge, og nye fam iliem edlem m er kom m er stadig til, 
s ids t F a irch ild ’s »Fast«-typer.

TR.

2.7K 3,9K / r X

25V Z I 6 8 n  j~jlOK

TONE 
r-O  UD
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HAL COMMUNICATIONS

0 k

m

DS2000KSR
Tx/Rx mode med 3 koder 
(baudot, ASC 11, Morse Tx)
Morse Rx option.
Mulighed for rettelser i 
sendeteksten.
Fuld 72 karakterer/24 liniers 
display.
Lysstyrke forskel mellem 
Tx og Rx tekst.
255 karakteres memory for 
sende teksten.
RYRY tekst-tast.
Metalkabinet t il skærmning 
for HF-indstråling.
Data:
110 og 300 baud ASC II 
45, 50, 57, 74 
og 100 baud Baudot 
1 -1 75 wpm Morse Tx 
1-175wpm Morse Rx (option) 
120/240 Volt/50-60 Hz
Pris, incl. MOMS:
DS 2000 KSR kr. 4 .475,
Video Monitor kr. 1.495,
Rx morse option kr. 1.485,

Coax
Cable

TRANSCEIVER

Rcvr Xmtr
Audio Audio
Output PTT Input

Gnd % w

/
? Shielded

Cables

f t ___i f  Ê
Demod
Audio
Input

Tone
Keyer

Output

ST-6000
DEMODULATOR

Loop
Output

Shielded
Cable

Loop
Input

DS3100 ASR 
TERMINAL

DS3100ASR
Tx/Rx mode med tre koder 

(Baudot RTTY, Morse og ASC II). 
Modtager memory: 150 linier.

Sender memory: 50 linier. 
Præsentation af Rx og Tx me

mory samtidig. 
Programmerbar "answer-back" og 

"selective-call" facilitet. 
Automatisk Rx/Tx kontrol. 

Indbygget 24 timers "c lock" 
og dato.

Indbygget CW modtager. 
Kontinuerlig linie-mode mulig
gør ændringer i sendeteksten.

RY test signal. 
Indbygget i metalkabinet til 

skærmning for HF-indstråling.
Data:

Baudot: 45,50,57,74 og 100 baud. 
(60,66,75,100 og 132 wpm). 

ASC II: 110,150,300,600,1200, 
1800,2400,4800 og 9600 baud 

(10,15,30,60,120,180,240,480 og 
960 cps.

Morse: Rx: aut. track 1 -199 wpm 
Tx: 1 -199 wpm.

Pris, incl. MOMS: kr. 18.650,-

E R I h  T D R P D f l H L  T E L E C D M  «
D A M V E J 6 -  3660  STEN LØ SE -  03 -1 7  12 00  

H A L -1980  kataloget kan rekvireres, mod fremsendelse af 5 kr. i frim æ rker
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EN STABIL VFO
Af OZ5IQ, K. Liljekrans, Nordskovvej 8, 4190 Munkebjergby.

Til at begynde med, så har jeg »stjålet« d iagram 
met fra OZ nr. 5 1970, da jeg fandt det yderst t i l 
fredsstillende .

D iagram m et, som ses i fig . 1, ta ler faktisk fo r 
s ig selv, bortset fra kom ponentvæ rdierne som 
nok skal tilpasses til den enkeltes frekvensom rå
de. Nå, nu noaet om hvordan man laver en stabil 
VFO:

Spolen skal være uden jernkerne, da denne er 
med til at skabe en varia tion af se lvinduktionen. 
Tråden bo r være af en passende tykkelse, 1,0-3 
mm, da også tråden haren udvidelseskoeffic ient. 
S po le form en bør være et stykke pyrexglasror, 
men også en keram isk form  kan anvendes. Jeg 
benyttede et stykke 13 mm pyrexrør. Når spolen 
er v ik le t, oversm øres hele  herligheden med Aral- 
d it. D rejekondensatoren skal helst være forsynet 
med kug le le je r i begge ender, og også være uden 
indvend ig t m onteret udveksling, da der sædvan
ligv is  er en sm ule slup der. E llers skal dre jekon
densatoren bare være af en god mekanisk type, 
med ha lvc irku læ re  plader (lineæ r kapacitetsva- 
ria tion ), da det g iver den bedste skalalinearitet. 
Parra lle lkondensa to rer skal også være af en god 
tem pera tu rs tab il type såsom silver m ica el. lign. 
(S tyro flex  TF!.).

Sørg fo r at alle  returveje er stellet i samme 
punkt, da også dårlige  returveje fo r HF-strøm- 
men g iver ustab ilite t, dette er kun nødvendigt i 
selve osc illa to ren  og evt. også bufferen.

Kassen og p laceringen er faktisk noget af det

v ig tigs te , da man nemt ødelæ ggeren ellers stabil 
VFO ved at p lacere den i en fo r tynd kasse e ller i 
næ rheden af et varm eafgivende element som f. 
eks. et rør. Kassen kan eventuelt være en Eddy- 
s tone box beklæ dt indvendig e ller fy ld t op med 
F lam ingo-p lade, fo r at gøre en eventuel varme- 
æ ndring  udvendig  meget langsom indvendig, så 
man ikke m æ rker at VFO'en er drevet nogle 
hundrede  Hertz.

Er man m eget nø jeregnende, hvad stab ilite t 
angår, som jeg er, laver man kassen af 10 mm alu- 
p lade, og skruer det hele sammen med 6 mm b o l
te. Hvis man er helt fanatisk, fræ ser man s im pe lt
hen hele kassen og låget ud af en a lu-klods.

Ja, det var VFO'en, så til m ikrodrevet. Det skal 
he lst være et tandhju lsdrev, da den frik tionsdrev- 
ne type er ringe til det form ål. Det bør også være 
med kug le le je r ved hver aksel. Ja, jeg ved god t at 
de er dyre (ca. 2-300 kr.), men når der bliver be
ta lt lignende fo r mange andre ting, hvorfor så 
ikke til et drev, der ho lder en hel menneskealder.

Spæ ndingen til VFO'en skal være stabil og 
uden ripp le , da det kan forekom m e at den bliver 
m odu le re t heraf.

F rem stille r du VFO'en på denne måde, er der 
ikke nogen p rob lem er fra 1 til 20 MHz.

Den e lektriske  opbygn ing  vil jeg overlade til 
den enkelte, jeg har dog bedst erfaring med fug- 
le redeops tillinge r frem fo r prin t. Hvis der bliver 
taget hensyn til a lle disse ting , kan et godt resul
ta t ikke undgås.

Frekvensbestemmende kom ponenter er udregnet til et dæk
ningsom råde Ira 3.3 MHz til 3.65 MHz, der blandet med 10.7 
MHz g iver en dæ kning af 14 MHz-båndet.
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Hvordan forøger man sin VHF-modtagers følsomhed?
Af OZ4NT, Niels-Jørgen Trælle, Fjordvej 12, 4400 Kalundborg.

Efter D -licensens frem kom st er anta llet af 2-me- 
te r am atører vokset stæ rkt. Skont mange af disse 
nok starte r med »stik-kontakt-sta tioner«, er der 
nok stadig nogle  få tilbage, der, som jeg selv 
g jo rde , s tarter med en gammel S torno e ller AP- 
sta tion , som jo  er til at få fo r rim elige penge. 
Disse gamle sta tioner har jo  rør i modtageren (og
i senderen), som min gam le AP af typen 616 en 
EF95. Det er om en udsk iftn ing  af netop dette rør, 
denne lille  a rtike l skal handle. O m bygningsbe
skrive lsen er sakset fra »HAM-Radio« nr. 10, 
1976; den er afprøvet her på to typer modtagere, 
hhv. AP 616 og AP 640, begge med meget fin t 
resultat. Æ ndringen i AP616 er ralativt let at 
udføre:

1) Først udtages røret EF 95, og alle fo rb in 
de lser »udefra« til soklen, undtagen ledningerne 
til ben 3 og 4 samt fo rb inde lsen fra ben 5 til 
anodespolen, afm onteres.

2) Derefter m onteres en isoleret stø ttebuk i 
næ rheden af soklen -  den kan udmæ rket loddes 
fast til chassiset. S tøttebukken skal være en type 
med tre  ben. Fra rørsoklens ben 6 og til s tø tte 
bukken fo rb in d e r man nu en 68 kohm 1/3 W 
m odstand. Fra ben 6 monteres også til stel en 
33 kohm  1/3 W samt en styro flex 4,7 nF konden
sator. Dette b live r gate 2-kredsløbet om lidt.

3) Indgangsspolerne i AP-stationen er et 
båndpas-filte r. Den spo le /trim m er, der sidder i 
an tenne ledn ingen, fjernes, og i stedet m onterer 
man nu en 470 pF styro flexkondensator til et 
udtag ca. 3A v ind ing  fra stelsiden på det sæt, der 
sad i rørets g itterkreds. Denne kondensator m on
teres på antennerelæ et.

4) S te lfo rb inde lsen  til s idstnæ vnte g itterspo le  
består af en 100 kohm 1/3 W modstand, samt 
endnu en 4,7 nF styro flex kondensator. Spolens 
varm e side fo rb indes nu til rørsoklens ben 1, og 
vil udgøre gate 1-kredsløbet.

5) På den spole, der sad i anoden af røret, 
f in d e r man nu den ende, der ha rfo rb inde lse  med 
anodespæ ndingen. Ledningen herfra afloddes 
og overtræ kkes med et stykke flex, så langt, at 
loddeenden a tte r ses. Dette flex bruges til at 
træ kke ind over ledningen fra en 6,8 kohm brun 
P h ilips-m odstand , hvis anden ende loddes på 
sam m e punkt på støttebukken som den 68 kohm 
m odstand, der sidder fra før. Nu kan man så 
k igge  i rodekassen og væ lge enten en 15 volts 
zenerd iode e lle r en MC7815, jeg valgte det s id 
ste, men det er egentlig  ligegyld ig t, hvis zener- 
d ioden  er en 2 watts. Væ lger man zenerdioden, 
skal denne sam t endnu en 4,7 nF kondensator 
fo rb indes  fra sam lingen mellem 68 kohm og 6,8 
kohm  m odstanden til stel. Væ lger man MC7815 
er der brug fo r  stø ttebukkens tre ben idet man da 
skal lade ben 1 på 7815 gå til 6,8kohm m odstan
den, ben 2 på samme til stel, og ben tre til 68 
kohm s m odstanden. De 4,7 nF skal da sidde 
m ellem  ben 2 og 3 på 7815.

Den tid lige re  anodespoles »kolde« ende fo r
b indes nu med en 330 kohm 1/3 W modstand til 
den på stø ttebukken, hvor der vil komme en 
spæ nding på 15 volt. Endvidere afkobles spolens 
»kolde« ende med en 4,7 nF kondensator, hvis 
de r ikke a llerede sidder en der.

6) Rørsoklens ben 2, samt m id tpunkte t o på 
soklen fo rb indes  til stel.
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D 4 0 6 7 3
S E T  FRA BUN D EN

G2

7) Nu må m odtageren tændes, og spæ ndin
gen på sto ttebukken måles. Den skal være 15 
vo lt. Samme spæ nding skal også være at finde på 
ro rsok lens ben 5. Se også efter, at der er lys i alle 
resterende rer, specie lt nabororet til EF 95. Der er 
nem lig  ligeen  lille  ting  mere: over rørsoklens ben
3 og 4 fo rb indes  en 5 W m odstand, 33 ohm. Så er 
g lodekreds lobe t in takt igen. M onter denne m od
stand og boj den så langt væk fra rorsoklen som 
m u lig t. Hvis a lt nu ser O.K. ud slukkes m odtage
ren igen, og man tage ren  Dual-Gate Mosfet RCA 
40673 Transistor, vender benene opad på den og 
s toppe r den ned i m idten af rorsoklen på dennes 
underside. Man sæ tter transistoren således, at 
D rain kan loddes på ben 5, Source på ben 2, Gate
1 til ben 1 og Gate 2 til ben 6.

Dobbelt strømforsyning af OZ8HX, OZ nr. 81979.
Forfa tteren gør opm æ rksom  på to fejl på d ia 
gram m et side 373. M odstanden R19 skal ikke gå 
til p lussiden af C10, men til m inussiden, altså til 
det sted, hvor C10, Pi og R20 modes. Ligeledes 
skal R 4 9 g å til p lussiden af C30. altså have fo rb in 
delse til P15. Fejlen gæ lder kun diagrammet, og 
ikke prin te t.

Vedr. Elbug keyer, OZ september 1979.
Jeg har funde t en lille  designfe jl i den e lektron i
ske nøgle, som viser sig specie lt ved højere ha
stigheder.

Det v iser sig at pausen mellem prikker og stre
ger kan blive m indre end en priklæ ngde.

p i . . . . . . .

8) M odtageren tæ ndes igen, og man checker 
lige at de rs ta d ig  er ca 15 vo lt på støttebukken, og 
at det ikke ryger nogen steder, hvorefter man kan 
jus te re  indgangsspole  og udgangsspole til max. 
begræ nserspæ nding på et signal fra en venlig 
m edam atør. Nu skulle  man gerne have opnået en 
be tyde lig  fø lsom hedsforbedring . Min AP 616 
havde fø r »operationen« en fø lsom hed på 1|.iV 
EMK fo r 12 dB stø jreduktion , efter var fø lsom he
den steget til 0,2 [.tV fo r samme reduktion i støjen. 
Den i begyndelsen om talte æ ndring af en AP 640 
er lavet efter samme læst, alle oprinde lige  kom 
ponen te r i indgangstrinne t er fje rne t og erstattet 
med nye om kring  en RCA 40673, og denne m od
tagers fø lsom hed var fø r 0,8 nV EMK, efter 0,15 
i^V EMK, så også i dette tilfæ lde var operationen 
en succes.

Sa nu er det bare at spidse loddekolben og 
kom m e igang -  God fornøjelse.

s, — ____________ ]—

ck, _ r u i n _ r L n _ n _

^PAUSE FOR L ILLE

C lock-osc illa to ren  b liver standset uden at kunne 
lave »pause-perioden« fæ rdig.

Det a fh jæ lpes ved at sætte en diode mellem 
IC1,1 og IC1,4  (se diagram ). Nu laver c lockosc il- 
la toren a ltid  en ekstra halv c lockperiode efter at 

et tegn er fæ rd ig t, uanset hvornår man taster 
igen. Jeg har også konstateret at det er m u lig t at 
få p rikke r i stedet fo r streger, når man berører 
s tregkon takten  meget hurtig t. Det sker ca. 1:50 
gange. E fter at have sat et »pre l«-filter, 0,1 uF fra 
IC 1, 1 til 0 V kunne jeg ikke konstatere det mere. 
Jeg har ikke haft tid  til at undersøgehvorfor det 
skete.

Vy 73 de OZ6DT, Eddy Visser.
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SPAR 100 KR. ★
Vi har endnu nogle få TURNER + 3B m ikro foner tilbage fra 
åbn ingsudsa lge t:
•  C eram ic
•  A m p lified
•  6- Wire C o il Cord
•  Volume C on tro l
•  Lock Lever

N orm a lp ris  
CRF pris  ...

kr. 595,- Leveres med 4 fo rske llige  m i- 
kr. 495,- k e - s t ik

GITTERDYKMETER
SPECIFICATIONS
Frequency Range 1.5 10 ^50MH/ with 6 coils

BAND RANGE
A 1 .5 - 4.0MHz
8 3 3 - 8 0
C 6 8 18
D 18 47
£' 46 110 
F 100 -  250 

Modulation Approx 2kH/. sine wavn
Crystal Oscillator Uses 1-I5MH* crystal (not supplied)

se prisen ^  

575,-

CRF C om m unica tion  åbnede en ny fo rre tn ing  på Amager den 1ste november.
Det her viste er kun en lille  del af a lt det am ator grej vi er lagerforende i.
GÅR DU OG TÆ NKER...... pa at anskaffe noget nyt, så ring til os. Det beta ler sig.
Vi har også brugte stationer, til meget rim elige priser.

Skriv e lle r ring efter b rochurer på hele vort program i YAESU MUSEN - 2-m eter og HF- 
stationer.

Vi ønsker alle læsere af OZ en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
OZ1BGL, Bruno.

CRX/5 FORRETNING: 
COMMUNICATION a m a g e r b r o g a d e  255

Aktieselskab-postboks112-2770Kastrup 2300 S -  TLF. 01-52 43 43

TURNER
COMMUNICATIONS
MICROPHONES
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r LITTERATUR N Y T,
Kfz-Elektronik im Selbstbau.
Man kan ins ta llere  megen e lektron ik  i en bil, og 
m ange fo rske llige  kons truk tione r har da også i t i 
dens lob set dagens lys. Denne bog videregiver 
fle re  konstruktione r, som kom binerer reprodu
cerbarhed med anvendelighed. Læseren kan f in 
de lade- og kontro lkredsløb, e lektron iske b lin k 
relæ er, om dre jn ingstæ lle re , thyristortæ nding, 
advarse lskredslob  og meget mere.

K fz -E lek tron ik  im Selbstbau af Jan Hendrik 
Jansen. 102 s ider med 70 illus tra tione r og 5 ta
be ller. Udgivet af Franzis Verlag. Pris DM 7.80.

Electronic-Pianos und Synthesizer og 
Mischpulte und Mischpultmodule.
Franzis Verlag har fo r nylig udsendt 2 boger om 
LF. Den ene g iver anvisning på opbygning af den

..ELECTRONIC«
Der har a ldrig været mangel på forhandlere af elec- 
tron ic, at de så ikke er lige gode allesammen, er der 
vel ikke noget at sige til.

For os radioam atører, der er fo rbrugere  i den
ne sam m enhæ ng, kunne man nok ønske sig lid t 
konkurrence, det er der desværre ikke tale om.

Det er fak tisk  sådan, at en bestemt vare koster 
een bestem t pris, uanset hvor den købes, uanset 
de fo rske llige  fo rhand lere  ikke  kan have samme 
om kostn inger, f. eks. til servicefacilite ter, lager 
m. m., a ltså må der fo re ligge  en slags »fastprisaf
ta ler«, om den slags er lov lig t, er nok et spørgs
mål.

Når nu prisen s to rt set er ens hos forhandlerne, 
er der andre ting  der varierer (meget!). Det vil 
være k log t at se på, om e lectron ikfo rhand leren er
i stand til at yde den garantiservice, der norm alt 
hører s tø rre  sager til, på eget værksted. Endelig 
må man snuse lid t til om forhandleren fører et r i
m e lig t lager af »stumper« til det han sælger, e ller 
rettere har so lg t tid ligere .

Hvad sidstnæ vnte angår, kan mangel på servi
ce være fantastisk, a ltså er det ikke nok, at sæ lge
ren har gode talegaver. Lad mig nævne et per
so n lig t eksempel.

En ICOM IC225 blev købt fo r nogle år siden. 
B eta lingen kontant. Jeg bemæ rkede ved leverin
gen, at m anual (brugsve jledn ing) manglede. 
Sæ lgeren svarede: »Manualen var ikke i kassen,

e lektron iske  del af et e lektron isk piano og en 
synthesizer. Bogen indeholder diagram m er og 
fo rs lag  til p rin tud læ g, og beskriver meget ud fø r
lig t v irkem åde af de fo rske llige  kredsløb.

I en anden bog få r læseren en hel del at vide om
m ik ro fo n e r og de enkelte kredsløb i m ixerpulte. 
Den er illus tre re t med en mængde diagrammer, 
og e re n  m eget nyttig  bog fo r alle dem, som arbe j
der med store forstæ rkeranlæ g.

E lec tron ic-P ianos und  Synthesizer af Helmuth 
T iinke r. 2. nyredigerede oplag. 168 sider med 194 
illu s tra tio n e r og 7 tabeller. Pris DM 9,80.

M ischpu lte  und  M ischpu ltm odu le  af S iegfried 
W irsum . 4. nyredigerede og udvidede oplag. 206 
s ider med 107 illus tra tioner. Pris DM 9,80. Begge 
bøger er u indbundne.

DEBAT
men jeg sender den snarest«. Det skulle  gå an
derledes. E fter rykkere og lang tids venten m od
tog  jeg en »am erikansk udgave« manual, fo to ko 
piere t, og den er ubruge lig  m. h. t. tr im m evejled
n ing.

Foruden andre ting  og sager, sidder der i 
sådan en IC225 også 7 (syv) skalalam per af spe
c ie lle  d im ensioner. Ingen af dem har vist tilbø je 
lighed  fo r at få betegnelsen evighedslam per. A lt
så bestilte  jeg hos fo rhandleren, fo r lang tid  s i
den, 10 stk. af slagsen. Jeg har rykket fo r leverin
gen een gang sk rift lig t, og een gang på telefon. 
R esulta te t negativt, stadig ingen skalalamper, og 
jeg har i og fo r sig opg ivet at få dem fra det »elec
tron ic«  foretagende.

MEN, det undre r m ig, at manden stadigvæk 
averterer i OZ, endda flere steder, -  men dog ikke 
med skalalam per, sådan nogle sm åting er der in 
gen penge i!

P.S. Hvor kan de købes, (hvis de kan købes)?
OZ3Y.

M arkede t er ikke så stort, a t hver fo rhand le r kan 
have eget specia lvæ rksted , men eet sådant i OZ- 
land  er n o k  også tils træ kke lig t, hvis det bruges! 
A t m anuals og reservedele som skalalam per ikke 
kan leveres hu rtig t, er der derim od ingen u n d 
sky ld n in g  for.

TR.
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Heathkit
- byg selv professionel kvalitets-elektronik

HEATKIT byggesæt med kvalitet, håndværk og designidé!
Radioamatør udstyr:
Begyndermodtagere, 2 m tranceivere, 
5 bånds tranceivere, tilbehør ti! radio
stationer samt en komplet serie målein
strumenter.

Hobby, bil og hjem:
Digital-ure, tyverialarmer, automatisk 
garagedøråbner, metaldetektor, digital 
tachometer og speedometer, power- 
supply 6/12 volt DC til 220 volt AC., 
transistortænding, autotest-udstyr.

Måleinstrumenter:
FET-multimeter, digitalmultimeter, 
funktionsgenerator, frekvenstæller, 
oscilloscoper, XY-skrivere, vejrstatio
ner.
Undervisning:
Kurser til selvstudium og klassebrug 
indenfor bl.a.: digitalteknik, kredsløbs- 
teknik, halvlederkomponenter, jævn- 
strøms- og vekselstrømsteknik og 
computerprogrammering.

Computere: »Home Computere«, videoterminaler, linieprintere o.s.v.

HEATKIT - kendt for verdens bedste »Let-at-følge«-instruktioner. 
- et byggesæt-projekt, der aldrig fejler! 

Rekvirér HEATHKIT’s hovedkatalog, vejledende prisliste. 
Aut. forhandlere:

Dansk Mini Radio, telefon (01)111570 
Norad ApS, telefon (08) 96 0188

EVJ ELEKTRONIK A-S
TITANGADE 15 • 2200  KØBENHAVN N • 12* (01) 83 90  22
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Redaktion: OZ1OQ, John Meyer, 
Strandvænget 30, Sædding, 6700 Esbjerg. HBinformation

R eferat af repræsentantskabsmødet 1979
Søndag den 14. oktober på Park Hotel, Odense.

1. Valg af dirigent.
Formanden OZ5RO bod velkommen til alle, især de ta lrig t 
frem m odte gæster, og udbad sig forslag til dirigent.

OZ2WK blev enstemmigt valgt med akklamation. Dirigenten 
takkede fo r valget og konstaterede efter afholdt navneopråb, at 
repræ sentantskabet var re ttid igt indkaldt.

Til stemmeudvalg valgtes OZ7OG. OZ9NT og OZ6WR. 
Modet gav sin tilladelse til at Kobenhavnsafdelingen optog 

mødet på vidiobånd.

2. Resultatet af de afholdte valg, herunder evt. klagebe
handling samt evt. supplering af manglende HB-medlemmer.
Der var ikke indkommet nogen klager over det i OZ o ffen tlig 
g jorte  valgresultat.

Kreds 9 ønskede, efter at kredsens hidtid ige HB-medlem 
OZ1AT var blevet valgt til formand, at modet udpegede OZ9NT 
til kredsens HB-medlem.

Modet godkendte enstemmigt dette. (Se også sidste punkt 
under 8.)

3. Formanden aflægger beretning.
Formanden indledte sin beretning med at bede forsamlingen 
rejse sig og mindes de af vore amatørvenner, der i årets lob var 
afgået ved doden. Derefter overbragte formanden en hilsen til 
modet fra OX3RA.

Formandens beretning var udsendt til alle deltagere og var 
iovrig t o ffen tligg jo rt i OZ for oktober 1979.

Formanden havde enkelte tilfo je lser til den udsendte beret
ning:

En op ford ring til alle, især de med 3-bogstavs-kaldesignaler, 
om at tale tydeligt, når de identificerer sig på båndene, også af 
hensyn til de utrænede og de ældre. Og glem ikke »OZ«.

-  Landsforeningen fo r Boligselskaber har inviteret den nye 
form and OZ1AT samt OZ9QQ til to  moder, hvor de ove rfo r bo
ligselskabernes forretn ingsførere kan redegøre for hvad en ra
dioam atør er.

-  Der er planer om sommerlejre bade i Jylland og på Sjæl
land.

-  Henviste til de udsendte udvalgsberetninger og meddelte, 
at HB var indstille t på at fortsætte de week-end-kurser, der af
holdes fo r amatører, der ønsker at gå op til teknisk prøve.

Inden man gik over til diskussion af formandens beretning, 
oplyste dirigenten, at der var 62 stemmeberettigede medlem
mer til stede, således at a lm indeligt flertal udgjordes af 32 
stem mer og 2/3 flertal udgjordes af 42 stemmer.

Herefter g ik man over til diskussion af formandsberetningen. 
OZ6I. kreds 1, spurgte om forbudet mod operation uden for 

båndene også g ja ld t modtagning. Gjorde opmærksom på den 
nye lejelovs § 29, der ikke er lig den gamle lovs § 55, hvori om
tales antenner.

OZ9SN, kreds 1, overrakte forhandlingsprotokoller for 
1935-1948 samt en gæstebog, der var fundet i Kobenhavnsaf
delingen. Spurgte, om de nye licensbestemmelser, der sand
synligvis træ der i kraft efter WARC 79. vil indeholde tilladelse til 
større effekter. Var hele HB til stede ved HB-modet dagen før? 
Samt: Hvor mange medlemmer har meldt sig ud af EDR p.g.a. 
forhø je t kontingent? Efterlyste rapporter fra OZ5GF (PR-ud- 
valg) samt op lysn inger om tilbud  på trykning af OZ.

OZ7LX, kreds 4, udbad sig fra salen uddybning af de punkter, 
der havde været drøftet med P&T forud for WARC 79.

OZ1W, kreds 5, henstillede til den nye formand at kontakte 
P&T snarest efter WARC med henblik på at opnå tilladelse til 
160 m. Efterlyste oplysninger om OZ's forsendelsesmåde.

OZ1CID, kreds 1, efterlyste beretning fra VHF-udvalget samt 
udbad sig op lysninger om handicapudvalget og week-end- 
kurser. Mente, at prisstigningen på den nye VTS burde have 
været meddelt noget før.

OZ9NT, kreds 9, bad om at få afkræftet e ller bekræftet rygter 
om at D-licensen skal til at være tidsbegrænset.

Som svar på nogle af de ovennævnte spørgsmål gennemgik 
OZ1AT sagen om kring konfiskation af en VHF-station. Da sa
gen frem går af referatet fo r HB-modet dagen før, vil den ikke 
blive gentaget her. Rygterne om kring tidsbegrænsning af D -li
censen er rygter, men der går jo  sjældent rog . . . OZ6PN nævn
te, at OZ i dag udsendes som »uadresseret forsendelse«, hvil
ket g iver postvæsenet 3 arbejdsdage til at udbringe bladet i. HR 
og HB er opmærksomme på andre måder at få OZ udbragt på. 
OZ1OQ oplyste, at af 6048 udsendte g irokort blev 917 ikke be
talt. Af disse har nogle senere meldt sig ind igen, og nyindmel
delser kommer stort set som i tid ligere år. OZ9QQ fremhævede, 
at ca. 75 % af vore indtæ gter går til OZ. Indhentede tilbud viser, 
(og her nævnte OZ9QQ nogle konkrete tal) at vort nuværende 
trykkeri absolut er konkurrencedygtigt. OZ5GF gjorde op
mærksom på, at der ikke fandtes noget PR-udvalg, men at han 
var PR-manager til ekspedition af enkeltsager. Der er dog nu 
nedsat et PR-udvalg bestående af OZ5GF og OZ9QQ. OZ5GF 
opfordrede alle til at indsende artik ler m. v. med relation til ra
dioam atører til PR-udvalget. Gensidighedslicenser har HB ikke 
kunnet gøre noget ved, da der ikke har været holdt møde med 
P&T i lang tid. OZ5DX gav modet den samme redegørelse om 
WARC 79 som HB fik  dagen før (se referatet af HB-mødet). Hen
viste endvidere til OZ for september og tidligere, også vedrø
rende de onsker EDR har over fo r P&T.

OZ1W, kreds 5, stillede sig uforstående overfor, at vi ikke må 
lytte på alle frekvenser, når vi dog har tavshedspligten. Mente, 
at eftersom en C-amator ikke skal aflevere nogen aktivitetsrap
port med Q SL-kort efter et års forlob for at få B-licensen, kunne 
man lige så godt afskaffe C-licensen.

OZ7IV, kreds 5, gennemgik et eksempel på konfiskation af en 
HF-station i Odense. Hvor er EDR i denne sag?

OZ1AT svarede, at EDR ikke havde hørt noget om sagen. Op
læste uddrag af c irkulæ re nr. 521 om salg af radioudstyr. -  Det 
eksisterende handicapudvalg fortsæ tter uændret.

OZ5GF oplyste til de efterhånden mange mobilstationer, der 
bliver stoppet af po litie t, at ifølge rigspolitichefen ligger der et 
eksemplar af QTH-listen på samtlige landets politistationer. 
OZ1OQ uddybede dette med, at såfremt vi oplevede overgreb 
fra uvidende personer, skul le vi rapportere til P&T øjeblikkeligt. 
V ille gerne aflive den udbredte opfattelse, at D-amatorer, der 
går til morseundervisning, godt må have en HF-station ståen
de. Det går ikke -  det ER ulovligt.

OZ3BC, kreds 1, mente, at den skærpede kurs måske kunne 
skyldes nogle ulovlige propagandaudsendelser i FM-radiofo- 
n ibåndet og berettede derefter om en oplevelse, han havde haft 
med politie t.

OZ1 AT oplæste det seneste brev fra EDR til P&T i VHF-konfi- 
skationssagen.

OZ7LX, kreds 4, nævnte, at problemet med typegodkendel- 
sesskilte også findes i udlandet og opfordrede amatører inden 
fo r po litie t til at skrive artik ler i politie ts blade.

OZ5RO oplyste, at hele HB havde været samlet til mødet 
dagen før.

OZ2WK, kreds 1, foreslog en »vagthavende« advokat til kon- 
fiskationssager m.m.

OZ5RO redegjorde for prisen på den nye udgave af VTS.
OZ4EV redegjorde for, hvorledes EDR's week-end-kurser 

afholdes. Der findes ingen egentlig rapport fra VHF-udvalget, 
idet VHF-aktiviteter på udmærket måde offentliggøres i VHF- 
spalten i OZ af VHF-manageren. Nævnte, at der efter WARC vil
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blive a fho ld t et møde i England til drøftelse af de evt. æ ndrin
ger, der måtte komme med VHF-frekvenstildelingerne.

Efter diskusionen, hvori deltog OZ3BS, kreds 8, OZ6KV, 
kreds 7 og OZ1CID, kreds 1, blev disse spørgsmål uddebattere
de.

OZ6UP, kreds 2, spurgte nu, om man stadig har et repeater- 
udvalg, om det har ho ld t møder og om hvad der har været 
behandlet på disse moder.

OZ7IS, kreds 4, spurgte om EDR vil sende repræsentant til 
det næste region 1 møde; nævnte den svenske måde at forsen
de am atørtidskrifte r på; har ikke hørt om beaconplanen siden i 
foråret; hvordan er beslutningsprocessen i VHF-sager? Hvor
når har VHF-udvalget sidst holdt møde?

Til disse spørgsmål svarede OZ4EV, at der stadig eksisterer 
et 3-mands udvalg nedsat blandt repeaterlicensindehaverne, 
og disse fortsæ tter i hvert fald indtil mødet i England. Beacon
planen har ikke været behandlet siden i foråret. VHF-udvalget, 
der består af OZ4EV, OZ8SL, OZ9SW samt måske OZ7IS, har 
s idst ho ld t møde fo r ca. et år siden.

OZ7IS redegjorde, hvorfor han trods opfordring endnu ikke 
er ind tråd t i VHF-udvalget. OZ8SL havde ikke været med til det 
sidste møde.

OZ4EV lovede, at man ville tage arbejdsformen i VHF-ud
valget op til overvejelse, så man kan få g jort noget ved tingene.

Hermed afsluttedes diskusionen om formandsberetningen.
Beretningen blev nu sat under afstemning og enstemmigt 

godkendt af forsam lingen.
OZ5RO sluttede af med at takke alle de medarbejdere, han 

havde haft i EDR, især i de sidste 5 år. Det har måske ikke altid 
været en fornøjelse, men det har været de jlig t at arbejde med 
problem erne. En sæ rlig tak gik til XYLOZ5QR, der har været en 
sto r støtte i de forløbne år.

OZ5RO blev hilst med kraftig t bifald fra forsamlingen.
OZ1AT hyldede OZ5RO ved at gennemgå, hvad OZ5RO gen

nem årene havde haft af tillidsposter i EDR: næstformand i 
Københavnsafd. 1952-1958 - sekretær i EDR 1959-1968 - 
form and i Københavnsafd. 1959-1972 - formand for EDR 1974-
1979.

På baggrund heraf havde HB enstemmigt besluttet at ind
stille  til repræsentantskabet, atOZ5RO udnævnes til æresmed
lem af EDR og tildeles EDR’s blå æresnål med egeløv. Forsam
lingen tils luttede sig dette med et kraftigt bifald.

D irrigenten tillod  sig sam tidigt at opfatte dette som en en
stem m ig godkendelse af OZ5RO som æresmedlem af EDR.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Det reviderede regnskab var o ffen ligg jo rt i OZ for august og 
blev frem lagt af OZ6PN, der havde opstille t regnskabet. En 
revisionsrapport fra de »folkevalgte« revisorer var blevet om 
delt ved mødets begyndelse. OZ6PN gennemgik regnskabets 
hovedtal og overlod derefter regnskabet til mødets godken
delse. Derefter blev mødet a fbrudt fra kl. 13,00 til kl. 14,15 p.g.a. 
spisning.

Efter pausen gik man over til diskussion af det fremlagte 
regnskab.

OZ9NT, kreds 9, fremhævede det uheldige i budgetoverskri
delser og spurgte derefter om hvad »testpræmier« til 6100 kr. 
samt »diplomer« til 2100 kr. var fo r noget. Henstillede til HB at 
være lid t mere fors ig tig  i fremtiden.

OZ9SN, kreds 1, spurgte, hvilke licenser posten »licenser« 
dækkede.

Som revisor svarede OZ2WK, at beløbet til testpræmier dæk
kede plaquetter til NRAU-testen og at revisorerne mente, at det 
var fo rke trt at føre dette som en driftsudg ift, så meget mere som 
ca. 80 % af udgifterne blev dækket af de øvrige nordiske 
am atørforeninger. Istedet burde det være bogført under vare
lager.

Licenser omfattede OZ7IGY, OZ7EDR samt OZ7YDB.
Da der ikke var flere kommentarer, blev regnskabet stille t til 

a fstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
Budgettet, der var udsendt til mødedeltagerne, blev fremlagt af 
OZ1OQ. Det var opstille t efter den nye kontoplan, der var udar
bejdet i årets løb. Budgettet, der er lagt after HB's bedste skøn, 
er baseret pa 5000 medlemmer og et kontingent på 180 kr/år.

Som svar på et spørgsmål fra OZ9SN under gennemgang af 
regnskabet sagde OZ1OQ, at forhøjelsen af udgifter til licenser 
skyldes forventn ing om flere beaconlicenser.

HR. OZ6PN sagde, at han beklageligvis ikke havde været med 
til budgetlæ gningen. Pågrund af ændrede arbejdsforhold bad 
OZ6PN om at få hævet HR s honorar til 24.000 kr. Samtidig bad 
han om, at man hævede TR's honorar til 20.000 kr. og teknisk 
tegners honorar til 12.000 kr. Endelig foreslog OZ6PN, at 
honoraret fo r artik le r til OZ hæves til 160 kr./side. Alt dette 
androg en forhøje lse i udgifterne til OZ på 18.600 kr.

OZ1OQ bemærkede til OZ6PN, at budgetgrundlaget havde 
været »samme service-neveau -  ingen lønforhøjelser bortset 
fra overenskomstmæssige«.

OZ1CID, kreds 1, spurgte, om HB kendte noget til OZ6PN's 
ønske om forhøje t honorar samt advarede generelt mod, at vi 
bevilgede hinanden fo r store lønforhøjelser.

OZ6PN sagde, at det var hans personlige forslag.
OZ1ABK, kreds 5, støttede OZ6PN’s forslag samt åbnede 

debatten om annoncer i OZ.
OZ6MI kritiserede, at OZ indeholdt så meget om Unicef, 

Bakken, Tunis etc. og mente, det lå uden fo r EDR's vedtægter.
D irigenten påpegede nu, at det var budgettent, man diskute

rede.
OZ1OQ svarede OZ1CID, at HB først havde hørt om OZ6PN's 

ønske om honorarforhøje lse dagen før.
Derefter udspandt der sig nogen diskusion om annoncer i 

OZ, hvori deltog OZ1OQ, OZ9QQ, OZ6PN, OZ7IV (kreds 5), 
OZ7LX (kreds 4) og OZ5GF.

OZ6I, kreds 1 foreslog, at licensposten fastsattes til 300 kr. 
Herefter g ik  man over t il afstemning om budgettet.
For OZ6l's forslag stemte 19, imod stemte 22. Forslaget blev 

forkastet.
For OZ6PN’s forslag stemte 42 og 11 stemte imod. Forslaget 

blev godkendt.
For budgetforslaget i sin helhed incl. OZ6PN’s ændring 

stemte 61 og 1 stemte imod. Budgettet blev godkendt. (Refe
rentens bemærkning: dette betyder, at kontingentet er uæn
dret 180 kr. fo r regnskabsåret 1980/81.

6. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Der blev foreslået følgende: OZ6WR, OZ6I og OZ9WN. Samti
dig spurgte OZ6I, om revisionen kunne få et eksemplar af HB's 
forretn ingsorden.

OZ1AT meddelte, at revisorerne ville få tilsendt forretn ings
ordenen.

E fte rsk riftlig  afstemning (stemmeseddel nr. 1 )fikO Z6W R 58 
stem mer (valgt), OZ6I 41 stemmer (valgt) og OZ9WN 20 stem
mer (suppleant).

7. Valg af faguddannet revisor.
OZ6PN blev foreslået genvalgt.

OZ6PN redegjorde for, at på grund af ændrede arbejds
fo rho ld  havde han deponeret sit medlemsskab af Dansk Revi
sor Union og de rfo r ikke længere virkede som revisor. OZ6PN 
ville  dog gerne (oven i købet vederlagsfrit ) opstille EDR’s 
regnskab og skrive det under.

OZ6PN blev enstemm igt valgt.

8. Indkomne forslag.
Forslagene blev behandlet i den rækkefølge, hvori de stod i OZ 
fo r august.

Forslag fra OZ9SN.
OZ9SN ønskede sit forslag ændret med folgende tilføjelse: 
»Blanke stemmer tæ ller ikke«. Derefter motiverede OZ9SN sit 
fors lag med, at v ille  skabe større klarhed.
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OZ8VL, kreds 2, mente ikke, der var mulighed for m isforstå
elser vedrørende de blanke stemmer.

OZ1OQ nævnte, at HB anbefalede det i OZ offentliggjorte 
forslag.

Der var skrifIig  afstemning (stemmeseddel nr. 2 )o m  OZ9SN’s 
æ ndrede forslag: For stemte 25, imod 36 og 1 var blank. 
Forslaget blev forkastet.

Det i OZ o ffentligg jo rte  forslag: For stemte 37, imod 13 og 10 
hverken fo r e ller imod. Forslaget blev ikke vedtaget (ej 2/3 
flertal).

Forslag fra Kobenhavn afdelingen til vedtægternes §3. 
OZ1CID motivered forslaget, idet hun mente, at der i vedtæg
terne burde være noget om EDR s nale.

OZ6I, kreds 1, spurgte, om HB havde styr på de i tidens løb 
uddelte blå nåle.

OZ1OQ redegjorde for HB's stilling, idet han nævnte »nåle- 
regulativet« fra maj 1971, der burde have været i afdelingsmap- 
perne. Regulativet var blevet a jourført af HB dagen før. OZ1OQ 
oplæ ste det ændrede nåleregulativ. HB kunne iøvrigt ikke 
anbefale det stillede forslag.

E fter diskussion, hvori deltog OZ1CID (kreds 1), OZ9SN 
(kreds 1) OZ5DX (kreds 4), OZ1ADX (kreds 1) OZ7IV (kreds 5), 
OZ1OQ og OZ1AT, gik man over til afstemning (begge forslag 
til §3 blev behandlet under et).

For stemte 12, imod 43. Forslagene blev forkastede.

Forslag fra Kobenhavn afdelingen til vedtægternes §10. 
Forslaget vedrørte æ ndringer i kredsinddelingen, der ikke om
taltes i §10, men derimod i §8 stk. 3A. Samtidig ønskede fo r
s lagsstille rne forslaget ændret således: »2/3 af de stemmebe
re ttigede- ændre til »2/3 af de afgivne stemmer«.

Efter nogen diskussion var alle klar over, hvad forslaget med 
æ ndringen g ik ud på, og man gik til afstemning om det 
æ ndrede forslag (skriftlig  afstemning, stemmeseddel nr. 3): 

For stemte 31, imod 27 og 3 var blanke (1 fraværende), 
fors laget blev ikke vedtaget.

Forslag fra HB til vedtægternes §4 stk. 2.
OZ1OQ redegjorde fo r HB’s forslag til indførelse af kvartalsvis 
indbeta ling af kontingent. HB foretrak den korte form af 
æ ndringen.

OZ3VB, kreds 8, nævnte, at de, fo r hvem den kvartalsvise 
indbeta ling nok først bliver aktuel, nemlig de unge, måske ikke 
har nogen bankkonto, og derfor ikke kan benytte PBC.

Afstem ning gav følgende resultat: Forstemte 54, imod 0 og 8 
stemte hverken fo re lle r imod. Forslaget blev vedtaget, hvorved 
den anden æ ndring til §4 stk. 2 bortfaldt.

Forslag fra HB ti l vedtægternes §5 stk. 1.
Forslaget blev uden diskusion sat under afstemning: For 
stemte 59, imod stemte 0 og 2 undlod at stemme (1 fraværen
de). Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra HB ti l vedtægternes §7 stk. 1.
OZ1OQ motiverede forslaget, der er afledt af en konkret sag og 
en princ ip ie l d iskussion i HB. Forstem te59, imod Oog 2 undlod 
att stemme. Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra HB til vedtægternes §7. nyt stk. 5.
0Z 10Q  motiverede forslaget, som efter HB’s mening var et 
m indstekrav, man kunne stille til en lokalafdelings bestyrelse.

OZ3VB, kreds 8, mente, at forslaget var fo r vidtgående og 
kunne ikke anbefale.

OZ6PN kunne heller ikke anbefale.
OZ1AT begrundede forslaget med bl.a. hensynet til underskrif
te r på morseattester.

OZ6UP, kreds 2 støttede forslaget, mens OZ9SN, kreds 1, var 
imod.

OZ1OQ fremsatte ét æ ndringsforslag: Formanden skal være 
medlem af EDR.

OZ1ABK, kreds 5, udtalte sig som tilhæ nger af HB’s forslag. 
OZ1CID, kreds 1, kunne ikke gå ind for nogen af forslagene. 
En diskussion, hvori deltog OZ3BS (kreds8), OZ7IV(kreds5), 

OZ3BC (kreds 1) og OZ9SN (kreds 1) resulterede i fremsættelse 
af et æ ndringsforslag: »Afdelingen væ lgerselv sin formand og 
bestyrelse«.

OZ1OQ trak sit forslag tilbage.
Der var først afstemning om det ændrede forslag (skriftlig 

afstemning, stemmeseddel nr. 4). For stemte 20, imod stemte 
40 og 1 var blank. Forslaget blev forkastet.

S kriftlig  afstemning (stemmeseddel nr. 5) om HB's oprinde
lige forslag: For: 46, imod:15, blanke: 0. Forslaget blev ved
taget.

Forslag fra HB til vedtægternes §9 stk. 11 og nyt stk. 12.
O Z1OQ motiverede HB’s forslag.

OZ8CV, kreds 6, ønskede tilfø jet, at de nye HB-medlemmer 
har taleret på mødet. HB’s forslag med OZ8CV’s ændring blev 
s tille t under afstemning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag fra OZ8VL til vedtægtsændringer.
OZ8VL redegjorde fo r årsagen til fremsættelse af sit forslag. 

OZ9NT, kreds 9, var imod forslaget.
OZ4EV anførte, at HB ikke kunne gå ind forfo rs lage t, mens 

OZ6I, kreds 1, støttede forslaget.
OZ8VL sagde til OZ4EV, at meningen var, at man skulle 

opstille  i den kreds, hvortil man havde sit tilhørsforhold.
Ved afstemningen stemte 16 for, imod 43 og 4 undlod at 

stemme. Forslaget blev forkastet.

Forslag fra Hvidovre og København afdelinger til vedtægts
æ ndringer.
De to  forslag blev diskuteret under et. Ændringen vedrørte 
vedtægternes §7 stk. 5.

OZ1ADX, kreds 1, motiverede forslaget.
En længere diskussion, hvori deltog OZ1OQ, OZ9SN (kreds 

1), OZ9NT (kreds 9), OZ1ADX (kreds 1), OZ1CID (kreds 1), 
OZ3BC (kreds 1), OZ3BS (kreds 8), OZ1AT og hvorunder 
København afdelingen trak sit forslag tilbage, idet man var 
tilfreds med HB’s løfte om, at der ville komme en gratis liste en 
gang om året.

Forslag fra København afdelingen vedr. VTS.
OZ9SN, kreds 1, motiverede forslaget.
OZ5RO nævnte, at den nye udgave af VTS vil komme på 
kassetebånd ved B lindeinstitutte ts foranstaltning.

OZ9NT, kreds 9, omtalte den norske blindeudgave af den 
danske VTS.

OZ7IV, kreds 5, forta lte om de blindekonsulenter, der findes 
ud over landet.

OZ1CID, kreds 1, spurgte, om man ville nævne VTS på bånd i 
OZ under EDR's medlemsservice.

OZ3SH anbefalede, at alle sager vedr. handicappede gik 
d irekte til handicap-udvalget.
København afdelingen trak i lyset af HB’s redegørelse sit fo r
slag tilbage.

Forslag fra København afdelingen om oplæ sning af breve. 
Sekretæren OZ9QQ læste de ønskede breve op, hvorefter fo r
slaget blev trukket tilbage.

Forslag fra København afdelingen om reklamemateriale. 
OZ1CID, kreds 1, motiverede forslaget.

OZ5GF gennemgik, hvad HB har i gang med hensyn til PR- 
materiale. Efter diskussion, hvori deltog OZ1W (kreds 5), 
OZ3BS (kreds 8), OZ9QQ, OZ1CID (kreds 1), OZ6MI og OZ7IV 
(kreds 5), erklærede København afdelingen sig tilfreds. Forsla
get blev ikke sat under afstemning.
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Forslag fra de fynske afdelinger.
Dirigenten konkluderede efter gennemgang af §9 stk. 5, af det 
fremsendte forslag var vedtægtsstridigt, da OZ6MI ikke var 
medlem af repræsentantskabet.

OZ1ABK, kreds 5, erkendte det vedtægtsstridige og foreslog 
i stedet OZ7IV som HB-medlem fo r kreds 5.

En evt. supplering efter §9 stk. 4 skulle være foregået under 
dagsordenens pkt. 2. Efter forslag fra OZ9SN, kreds 1, og 
OZ9QQ enedes modet om at vende tilbage til dagsordenens 
pkt. 2.

OZ1ABK, kreds 5, var glad for, at mødet havde givet sin t i l
ladelse og anbefalede OZ7IV som kredsens HB-medlem.

Det vedtæ gtsstridige i det oprindelige forslag blev diskuteret 
af OZ9QQ, OZ1CID (kreds 1) og OZ2WK fra stemmeudvalget, 
hvorefter man gik over til afstemning og enstemmigt godkend
te OZ7IV som HB-medlem for kreds 5.

Hermed afsluttedes behandlingen af indkomne forslag. 
OZ6PN anbefalede nu, at man holdt et års pause med ved
tæ gtsæ ndringer.

9. Fastsættelse af mødestedet for næste års repræsentant
skabsmøde.
RM i 1980 skal være sted, og HB oplyste, at det vil blive afholdt 
12. oktober 1980.

10. Eventuelt
OZ3BC. kreds 1, mente på vegne af et medlem fra kredsen, at- 
OZ6PN i udtålelse'r i OZ havde udtalt sig diskrim inerende om 
pensionister. Samme medlem mente, at medlemmer på efter
løn burde være om fattet af de samme regler for kontingentned
sættelse som pensionister.

OZ3BC syntes, det var beklageligt, at man nu i modsætning 
t il tid lige re  i hojere grad overlod undervisningen af vordende 
amatører til undervisningsforbundene, hvorved arbejdet gled 
væk fra  lokalafdelingerne.

OZ9SN, kreds 1, svarede OZ3BC, at ingen lokalafdeling læn
gere magtede at betale en lærer ca. 100 kr. i timen, hvilket 
op lysn ingsforbundene kan. Endvidere bliver ca. 80 % af ele
verne medlemmer af EDR og /e lle r lokalafdelingen. Spurgte 
derefter, hvad et punkt i revisionsberetningen vedr. et kreds
mode i Næstved gik ud på, samt hvad en telefonregning 
egentlig  var for. Efterlyste regler fo r EDR s hjæ lpefond. Mente i 
lighed med en tid ligere udtalelse, at C-licensen var et irrita ti
onsm om ent og burde afskaffes. Endvidere burde forslagsstil
lere have taleret på RM. Endelig mente OZ9SN, at man burde 
genoptage HF-bulletinen.

OZ1 AT svarede, at de 500 kr. til OZ5GF var en gammel gæld, 
der var betalt- sent. Telefonregningen stammede fra et HB- 
mode, hvor man benyttede en biltelefon fo r at få nogle oplys
n inger frem til HR. Hjælpefonden skal være på 30.000 kr., for 
der kan ske udbetalinger. HF-bulletinen er opgivet af økono
m iskegrunde. S lutte lig  præsenteredeOZIAT den nye HB samt 
EDR’s »funktionærer« for mødet.

OZ7LX, kreds 4, spurgte om HB's stilling til det af OZ8VL 
fremsatte forslag.

OZ7IS, kreds 4, efterlyste en mulig QTH for OZ7IGY, helst i 
Nordvest-Sjæ l land. QTH skulle helst være en silo el. 1. Oplyste, 
a t OZ7YDB eren planlagt beacon på Yding Skovhoj. Nævnte, at 
den tid lige re  omtalte beaconplan medfører, at det bliver EDR, 
der driver (og betaler licens for) alle beacons i Danmark. 
Klagede over. at der i alm indelighed manglede feed-back på 
breve til såvel OZ som EDR's HB. Det mindste man kan 
forvente, når man sender, brev, er at få et svar, positivt eller 
negativt.

OZ5RO bad OZ1LO modtage EDR’s vandrepokal for godt 
ud ført arbejde fo r EDFi. B ifald fra forsamlingen.

.OZ6I, kreds 1, takkede OZ7IS for oplysninger om beacon- 
planer. Efterlyste mere stabilite t i båndplaner samt kopier af 
breve fra OZ9QQ og QZ4EV.

OZ7IH, kreds 1, efterlyste større klarhed over, hvad man skal 
m edbringe i bilen, når man benytter mobilstation. Flere oplys
te OZ7IH om, at kvittering er tilstræ kkelig.

OZ5GF mente, at det måske senere bliver nødvendigt også at 
m edbringe licensen. Uddybede O Z IAT’s svar til OZ9SN vedr. 
revisionsberetningen.

OZ9QQ indrommede, at han ikke havde svaret OZ6I, hvilket 
han beklagede.

(U identificeret på båndet) spurgte, hvor EDR’s contest-pokal 
befandt sig, hvilke regler, der g jald t for erhvervelse af pokalen 
og om HB ville o ffentliggøre disse regler. Mente, at udstillings- 
m aterialet træ ngte til en gennemgribende revision, da det ikke 
længere er tidssvarende. Opfordrede HB til at nedsætte et 
udvalg til drøftelse af EDR’s struktur, således at der kunne 
kom me en debat om emnet på næste repræsentantskabsmode. 
Takkede til slut den afgående formand OZ5RO for et godt 
arbejde i den forløbne tid samt ønskede den nye formand 
OZ1AT held og lykke fremover.

OZ3PO, kreds 4, efterlyste de nye skemaer til antennean
søgninger. Savnede oplysninger om hvor Hjælpefondens ma
teriel befinder sig.

OZ1CID, kreds 1, bad om at måtte se et brev på EDR-papir 
vedr. en QSL-service fo r ikke-EDR-medlemmer. OZ9QQ frem 
viste brevet, hvilket OZ1CID takkede for, sam tididig med at hun 
oplyste, at den pågældende service allerede var ændret. Gav 
m odet nogle op lysn inger om nordiske gensighedslicenser, der 
stammede fra OZ8II, der havde været kontakt med Nordisk Råd 
via fo lketingsm and Poul Schluter. Ifølge disse oplysninger er P 
& T meget positive over fo r at lade danske tilladelser blive 
gæ ldende i de ovrige nordiske lande og omvendt. OZ1CID 
lovede at holde HB orienteret om sagens videre udvikling.

0Z 10Q  overrakte på Ø lgod-lejrens vegne en præ mieobli
gation til EDR med håbet om at gevinsten på 1 mill. kr. kunne 
rede EDR’s okonom i.

OZ6I, kreds 1, takkede OZ9QQ for tilsagnet om et svar, men 
efterlyste stadig et svar fra OZ4EV.

OZ9QQ bekræftede, at antenneudvalget også ville se på 
antenneansogningsskemaerne. Oplyste vedr. gensidighedsli- 
censer, at der i et af de andre nordiske am atørti^sskrifter stod, 
at det var det danske PST. der var vrangvillig over for spørgs
målet om gensidighedslicenser. Opfordrede de øvrige HB- 
medlemm er til at benytte sig af de lokale repeaterbulletiner til 
udbredelse af nyheder om HB’s c rD e jd e .

OZ6HK, kreds 7. efterlyste QSL-kort fra OZ7HVI og OZ5AUR 
(?) i forb inde lse med EDR’s 50 års jubilæum.

OZ7IV, kreds 5 efterlyste et konkret call eller navn, man 
kunne henvende sig til i konfiskationssager.

På fornyet forespørgsel fik OZ7LX, kreds 4, oplyst, at HB’s 
s tilling  til OZ8VL’s forslag var negativ.

OZ3BC, kreds 1, der først havde bragt de nordiske gensidig
hedslicenser frem i 1977; opfordrede HB til at være velvillig 
over fo r forslagene. Takkede HB for de fremkomne oplysnin
ger, men henstillede også, at HB blev bedre til at svare på 
breve.

D irigenten afsluttede herefter modet og takkede for god ro 
og orden og gav så ordet til formanden OZ1AT.

OZ1AT takkede OZ2WK fo r veludført dirigentjob, takkede 
også de fremmødte og udbragte til sidst et leve for EDR.

Der blev til fordel for EDR’s hjæ lpefond indsamlet 836,90 kr. 
hvilket bestyrelsen fo r Hjælpefonden takkede for.

OZ2WK, d irigent OZ6BL. referent.

Planstyrelsen meddeler den 7. nov. 1979 (sag nr. 420-35)
I en skrivelse af 11. januar 1977 til bo ligm inisteriet har foren in
gen på baggrund af en række konkrete sager vedrørende 
opførelse af radioamatørantenner anmodet om, at der i byg
ningsreglem entet bliver optaget bestemmelser, der sikrer, at 
radioam atører kan få bygningsmyndighedernes tilladelse til at 
opføre de fo r deres hobby fornødne antenneinstallationer.
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Deres henvendelse er af bo ligm inisteriet oversendt t il plansty
relsen til videre foransta ltning med henblik på planlæ gnings
mæssige overvejelser af det af foreningen rejste spørgsmål.

Ved opførelse af antennemaster skal dels bestemmelser i § 
43 i lov om kommuneplanlæ gning om det såkaldte vandrette 
højdegrænseplan og dels bestemmelserne i §§ 8 og 9 i byggelo
ven og de i henhold til disse bestemmelser fastsatte regler i 
bygningsreglem entet om bebyggelsens højde- og afstandsfor- 
ho ld iagtages.

I henhold til kom muneplanlovens § 43, stk. 1, må en bebyg
gelse ikke opføres med mere end 2 etager, og ingen del af en 
bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8,5 
meter over det omgivende terræn.

I m edfør af kom muneplanlovens § 43, stk. 3, kan m iljøm ini
steren fastsætte, at særlige arter bygninger, konstruktioner 
e lle r anlæg skal være undtaget fra bestemmelserne i stk. 1.

Bestemmelserne i kommuneplanloven § 43 skal i henhold til 
kom muneplanloven § 39 overholdes, medmindre anden be
stemmelse er tru ffe t i en lokalplan, en byplanvedtægt, en regu
leringsplan e ller en dispensation efter reglerne i § 47.

Bestemmelserne i kommuneplanlovens §43 om det vandret
te højdegrænseplan er bestemmelser, der tilgodeser naboers 
og andre omboendes interesser, og disse bestemmelser kan 
kun fraviges, såfremt vedkommende kommunalbestyrelse på 
grundlag af et konkret projekt finder det forsvarligt at fravige 
dem.

Foreningens henvendelse har af planstyrelsen været fo r
handlet med genera ldirektoratet fo r post- og telegrafvæsenet 
og boligm inisteriet.

På grundlag af disse forhandlinger har planstyrelsen over
vejet foreningens henvendelse, og man beklager herefter at 
måtte meddele foreningen, at planstyrelsen i betragtning af de 
hensyn, som bestemmelser i kommuneplanlovens §43 vareta
ger, ikke mener at kunne medvirke til, at radioantennemaster 
fo r licensierede radioamatører generelt fritages for overhol
delse af bestemmelserne i kommuneplanloven om det vandret
te højdegrænseplan, eller at der fastsættes lempeligere regler 
fo r sådanne antennemaster.

P.D.V.
Kaj Borsing.

Vi ønsker alle | en god ju l 
vore kunder § og et godt nytår!

WERNER RADIO - OTTERUP TLF. (09) 82 33 33 - OZ8BW, Werner
LØRDAG LUKKET.

Generalagent for p p i  / \  p r —1|\|
YAESU MUSEN l=3l=IAA,_LJI NI S T E D G A D E  7 9  1650 KOBENHAVN V TELEFON 01-31 02 73

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent
Statsaut e jd rrtg l.-M D E

Byrlund
( 0 2 )  9 4 1 2 1 3

Se annonce OZ april 1979, 
side 192.

Oin leverandør af AMATØRGREJ i Midtjylland 
hedder nu:

.0 D
Ribisvej 11 7400 Herning (07)22 13 00

l i l
TOIVINA

VHF - UHF - YAGIS
STAUNING - OZ7IS
Tlf. (02) 52 33 14 efter kl. 17.
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ICOM LINE 160 m - 2 m

IC-701
100 W, 160 m -1 0  m, CW, RTTY, USB, LSB. -  Variabel 0-100 W påCW og RTTY. 
M odtager med 3 mf's, variabel båndbredde, separate bredbåndsafstemte HF- 
trin , CW -filtre 500 Hz og 100 Hz indbygget, 2 VFO'er, direkte computerstyring 
med RM3. VOX, Speech-processor m.m. standardudstyr.
IC-701 .................................................................................................................  9.995,-
IC-701 PS p o w e r..............................................................................................  1.795.-
IC-SM2 bordmike ...............................................................................................  385,-
Samlet pakkepris .......................................................................................... 11.995,-

IC-RM3 computer ............................................................................................ 1.195.-

IC-211E
144-146 MHz, FM, USB, LSB, CW, RTTY, 2 VFO’er, direkte computerstyring, 
VOX, SWR-meter, toneopkald, normal og vilkårlig  spacing (70 cm og OSCAR 
o.s.v.) og masser af andre features.

IC-211E ............................................................................................................... 6.985.-

OZ's læsere ønskes glædelig jul og godt nytår.

L o n s t r u p  r t O  O O  Rekvirer datablad over ICOM's de-luxe line. Se og
— prøv ICOM hos Commander Radio, Dogplace, HTNORAD —  0 8 -9 6  0 1 8 89800 H jø rrin g  Electronic, OP E lectronic e ller hos:
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Er forsikringen i orden?
Dette er ikke et forsøg på at sælge forsikringer, men en kort 
gennem gang af hvad man bør være opmærksom på, når ens 
radioudstyr - men for den sags skyld også andre ting - skal 
forsendes.

Grunden til, at jeg mener, det er værd at ofre lidt spalteplads 
på dette emne er, at antallet af tyverier af forsendelser er i 
meget stærk stign ing og især af ting, som gennem emballa
gens påtryk kan identificeres som elektronisk udstyr.

Overgiver man en ting til forsendelse, går de fleste ud fra, at 
skulle  sendingen bortkomme eller blive beskadiget undervejs, 
så dæ kker »fragtforen«, som det hedder i fagsproget, auto
matisk til fu ld  værdi. Dette er im idlertid ikke tilfæ ldet.

Tager vi DSB, så dækker man her kun efter vægt. Dette 
betyder, at der ved vor tids lette apparatur og høje værdi kun 
betales en brokdel af værdien i erstatning. Ved skibsforsendel- 
ser påtager selskabet sig ofte slet intet ansvar, d.v.s. at det er op 
til afsenderen selv at forsikre sendingen i fu ld t omfang. Og 
sådan varierer forholdene for det enkelte selskab og trans
portmåde. Står man derfor overfor en forsendelse af stationen, 
bør man om hyggeligt undersøge, hvorvidt selskabet påtager 
sig ansvar i tilfæ lde af tyveri, hærværk etc. og i hvilket omfang. 
Er selskabets ansvarsforsikring ikke fu ld t dækkende for sen
dingens værdi, bør man sikre sig mod differencen ved tegning 
af en ekstra fors ikring.

Et andet forho ld , som også har relation til ovenstående, er 
transport i forb inde lse med køb af udstyr hos en udenbys 
leverandør. Her regner de fleste også med, at forsendelsen 
autom atisk sker fo r sælgers regning og ansvar. Dette er abso
lu t ikke altid givet. Salgs- og leveringsbetingelserne kan varie
re fra  firm a til firma. Nogle sælger ab forretn ing, hvilket bety
der, at transport og dermed forsikring er fo r købers regning. 
Andre sæ lger fr it leveret nærmeste transportselskab, og her er 
transporten den første del af vejen til transportselskabet for 
sæ lgers regning, medens den resterende del af vejen for 
købers. Den tredie m ulighed kan være fr it leveret købers adres
se, hvor sæ lger påtager sig såvel fragtom kostningen som fo r
sikringen, medmindre der fo r sidstnævnte ikke er sket en 
ansvarsfraskrivning. Forholdene varierer som nævnt fra firma 
til firm a, og man bør derfor i egen interesse klart få disse 
fo rho ld  belyst fø r købet og anført skriftlig t i kontrakten, så 
ingen tvivl er m ulig i tilfæ lde af tyveri under forsendelsen.

Ovennævnte er som sagt ikke skrevet fo r at sælge fo rs ik
ringer, men som en advarsel. Og denne bygger igen på den 
sørgelige kendsgerning, at en af OZ’s annoncører - Werner 
Radio, O tterup - har mistet fo r ret så store beløb materiel ved 
forsendelse og kun fået delvis dækning herfor. Derfor disse 
lin ier. I samme forbindelse vil jeg også gerne bedeOZ's læsere 
om, såfremt de måtte møde eller få noget af nedenstående 
udstyr tilbud t, at rette henvendelse til Werner Radio, så sager
ne eventuelt derved kan blive opklaret.

trebh.

Følgende varer er forsvundet:
1 stk. Kenwood TR-2300 No. 0011335 
1 stk. Kenwood TS-180 S No. 950021 
1 stk. Kenwood TS-120 No. 0010094
1 stk. Kenwood PS-30 No. _
1 stk. Kenwood AT-180 No. _

Ny forretning på Amager.
CRF Com m unication åbnede torsdag den 1. november på 
Amagerbrogade 255 en specia lforretning fo r privatradio, ama
tø rrad io samt antenneanlæg, specielt fjersynsantenneanlæg. 

Udover at føre totale anlæg fører forretn ingen fu ld t sortiment

i løsdele og stik, således at den ivrige amatør har fået mulighed 
fo r at købe alle nødvendige småkomponenter.

Firmaet har i sin opstart især haft mange radioamatørers be
vågenhed, og da radioamatører jo  som bekendt er et hjæ lp
som t folkefæ rd, har denne bevågenhed strakt sig langt udover. 
at handle med firmaet. Firmaet vil derfor gerne benytte denne 
le jlighed til at sige tak fo r denne enestående opbakning, og vil 
til gengæ ld love, at de skal gøre deres bedste for fremover at 
yde en service helt i topklasse.

Firmaet har åbent daglig fra kl. 9,00-17,30, lørdag kl. 9,00-
12,00, hvor OZ1BGL, Bruno vil være til d isposition med råd og 
dad.

HJÆLPEFOND

Siden sidste opgørelse i august 1978 er der indkommet fø lgen
de bidrag til fonden:
OZ1AEI ...................................................................................  73,00
OZ5TP ....................................................................................  218,00
Hillerød a fd ............................................................................. 115,00
OZ5TP ....................................................................................  109,00
Indsam let ved RM i O de nse ..............................................  623,40
Indsamlet i Ølgod lejren .................................................... 908,05
Indkomm et på Sabro-m ødet.............................................  141,00
Fra mødet i kreds 1 ............................................................  257,00
Anonym ............................................................................... 2.030,00
Fra modet i kreds 9 ............................................................  150,00
Fra mødet i kreds 4 ............................................................. 75,00
OZ1CGF ................................................................................. 200,00
Hillerød a fd ............................................................................. 84,00
Indsamlet ved RM i O de nse ..............................................  826,90
OZ6DT ....................................................................................  435.00

Fondens bestyrelse takker fo r de indkomne bidrag, og vi erin
drer om, at vi også gerne modtager brugbart radiogrej, som vi 
enten kan istandsætte og udlåne eller sælge til fordel fo r fon
den.

P.v.f. OZ5KD, kasserer.

Artikler og andet stof til OZ.
Det sker ofte, at stof sendes til OZ til de forkerte redaktører med 
deraf følgende forsinket offentliggørelse. Naturligvis er der 
ingen regel uden undtagelser, men generelt skal stof sendes 
saledes:
Tekniske artik ler o .lign ......................................................  OZ7AQ
Bøger til anm elde lse.........................................................  OZ6GH
Afdelingsmeddeielser og programmer .........................  OZ6PN
Læ serb reve ..........................................................................  OZ6PN
A m atø rannoncer.................................................................  Grethe
A nnoncer iøvrigt ................................................................  OZ3BH
-  og er man i tvivl, kan en opringn ing til OZ6PN klare proble
merne.
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Gedemarked i Herning.
Hern ingafdelingen har afholdt sin årlige fest. der i år var holdt i 
landbrugets tegn. I nærheden af hundrede radioamatører og 
(X)YL'ere fra nær og fjern flokkedes om det store ta sæl bord 
og landets billigste bar. Taler og sange var der minsanten også 
og en af sangene, der gik på melodien Min Amanda fra Kerte
m inde. havde folgende hip til OZ:

Som I ved. var OZ-medlemsbladet - 
seriøst og sag lig t - tem li' trist, 
in d til 6PN jo  kom til »fadet«, 
og han skrev en leder om walkist - 
disse syv-tre-natm æ nd er nu fæle, 
fø j!! de alle er incogn ito  - 
de vil trafik-tæ lle-kasser stjæle, 
alle cjav'erne sku ' ha ' bank-ol!

Festens ho jdepunkt var det store landbrugslotteri, hvor 
redaktionskatten på lod nr. 133 gik af med hovedgevinsten: En 
levende ged - t il stor jubel for hele forsaml ingen og ikke mindst

fo r OZ1AT og XYL, Lilly. Efter at geden var blevet bortauktio- 
neret til fordel fo r afdelingen, fortsatte festen med dans til ud 
på de små timer. -  Alt ialt et meget vellykket arrangement, som 
festkom iteen kan være stolte af.

OZ6PN.

Rettelse.
Sidste maneds udmærkede fotoreportage fra RM 1979varfoto- 
g ra fe re ta f OZ2EV og ikke af Erik fra Alborg. -  Re-aktionskatten 
beklager.

Kontingent via
Banker & Sparekassers

Betalings-Service

Hvis du ønsker at betale via en bank- eller spare
kassekonto, skriv da til OZ1OQ inden den 31. 
december 1979.

Opmærksomheden henledes på, at du ved at 
benytte Betalings-Service far mulighed for at 
betale kvartalsvis i marts, juni, september og 
december. Dette skal også meddeles til OZ1OQ. 
HUSK AT OPGIVE MEDLEMSNUMMER!

Så husk at skrive inden den 31. december til:

OZ1O Q, John Meyer,
Strandvænget 30,
6700 Esbjerg.

PS. Det koster ikke ekstra at betale via Betalings- 
Service.

EDR’s kopitjeneste.
OST (amrk.)
April 79: A simple CW -Audio filte r ...................................... .3 s.
Maj: Build a broadband VMOS a m p lif ie r ........................... .4 s.
Juni: A m edium -power Solid-State tra n sm itte r............... .4 s.

The practical side of Toroids .................................... ..4 s.
Juli: A digita l Morse co d e -c lock .............................................5 s.
Aug.: Build a simple »super« for SSB ..................................4 s.

73-Magazine (amrk.)
Juni 79: A digita l display fo r 50 Dollars .............................. 3 s.

Ham radio (amrk.)
Juni 79: AFC-circu it fo r VFO ................................................  5 s.
Juli: Display SSTV pictures on a Fast-Scan TV ..............  14 s.
Okt.: The handi-counter w ith 7216.D...................................  4 s.

Radio Com m unication (eng.)
Maj 79: A frequency counter fo r a 144 MHz TX ................  6 s.
Aug.: A C-Mos keyer m e m ory ...............................................  6 s.

CQ-DL (tysk)
Aug. 79: Sprach-Clipper nach dem H F-P rinc ip ................  4 s.

OTC (svensk)
Juni 79: El-Bug med 6 IC-er ................................................. .2 s.
Juli: D igital Voltmeter ............................................................ .2 s.
Okt.: 160 watt slutsteg for 144-146 MHz ............................ .3 s.

Prisen for kopier: 1 kr. pr. side +  porto, der lettest indbetales til 
g iro  6 45 93 66 eller sendes i check til Ejv. Madsen, OZ7EM, 
Valstedvej 6, 9240 Nibe.
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Alt om print med SENO.
P rin tfrem stilling er en del af radioamatørens dagligdag - hvis 
ikke lige man hører til dem, der er så avancerede, at de bruger 
w ire-w rap e ller lader andre om opgaven. Mange nybegyndere 
opgiver på halvvejen ofte ford i resultatet bliver elendigt med de 
for-hånden-væ rende materialer såsom speedmarkere, tape og 
andre husholdsningsmaterialer. For at søge at råde bod på 
disse fo rho ld  har Lautronic udgivet et lille  hæfte, der på en let 
fa tte lig  made gør rede fo r de forskellige prin tfrem stillings
metoder, der kan anvendes hjemme på køkkenbordet uden ret 
meget specialudstyr.

Heftet, der ikke udgiver sig fo r at være nogen lærebog, kan 
fås hos de fleste løsdelsforhandlere for under en ti er. Print
frem stillingsm etoderne er opstille t kronologisk, og der angi
ves ved hver enkelt metodefordele og -ulemper samt oplyses 
om hvilke materialer og hjæ lpemidler, man skal rade over for at 
gennemføre processen. Der henvises naturligvis til SENO's 
egne produkter, hvilke redaktionen også kan anbefale at 
anvende, idet der altid medfølger en udførlig brugsanvisning 
fo r hvert enkelt produkt.

OZ6PN.

Værd at vide om batterier.
1. U dskift alle apparatets batterier samtidig. Og anvend altid 
ens batterier (Samme typenr., samme farve).

2. Følg nøje apparatets instruktion fo r korrekt placering af 
batteriernes + og -  poler.

3. Bland aldrig brugte og friske batterier.

4. Fjern straks batterierne fra apparatet, når de er tjenlige til 
udskiftn ing.

5. Tag altid batterierne ud af apparatet, hvis dette ikke skal 
anvendes i længere tid.

6. Fotoudstyr, radioer og bandoptagere er ofte forsynet med 
batteriind ikator, der viser at ba tterisk ifte r forestående. Huskat 
afbryde apparatets hovedafbryder efter endt brug.

7. Bedste lagerbetingelser for batterier er tørt og køligt, 4 5- 
10 C.

8. Tørbatterier må ikke genoplades på grund af eksplosions
fare.

9. Deres fagmand besvarer gerne alle sporgsmal om batterier 
og deres anvendelse.

10. Brugte kviksølvbatterier - marcury batteries - skal indsam
les i specielle æsker, som forefindes hos forhandlere af bl.a. 
fo to - og høreapparater. For miljøets skyld.

Hellesen.

Et knaldgodt tilbud!!!
Komplet DRAKE C-LINE R-4C, T-4XC, AC-4, MS-4, 
samt 8 ekstra RX områder og et sæt ekstra PA rør. 
Stationen har kørt 7 QSO'er og fremtræder fu ld 
stændig som ny.
Kontant incl. moms og 12 mdr. garanti 11.500,-Cfe

%  EGERNSUWD 
ELEKTRONIK
DAMVEJ 13 DK 6320 EGERNSUND

TESTLEDNiNGSHOLDER

- fo r  god ordens skyld
- til tes tledn inge r og m ålekabler
- den ønskede ledn ing findes let
- har 15 s lidser fo rde lt på 2 bredder
- u d fo rt i kra ftig  m atsort pladejern
- anbringes let på bord, væg eller skab
- et e ffek tiv t h jæ lpem iddel
- resu lta te t ses omgående!

Din sæ dvanlige losde lsforhand ler har den 
e llers
kon tak t os fo r nærmeste leverandor.

G læ delig ju l og god t nytår 
de OZ3FN - Jess.

LAUTRONIC 02 85 52 74
Kaplevej 29 - 2830 Virum

Silent Key
OZ6PJ.
Det var med sorg, at vi modtog meddelelsen om OZ6PJ, Poul 
Jørgensens pludselige død. Det var en blodprop, der brat satte 
punktum  fo r et virksom t liv såvel inden for det praktiske 
arbejde som inden fo r hjemmets fire vægge, hvor han altid har 
væ ret en storartet fam iliefader. Det er nu ca. 30 år siden, han 
kom ind i amatørbevægelsen som medlem af EDR med nr. 
5305, sam tidig med at han varen interesseret og aktiv deltager i 
arbejdet inden fo r Sorø afdeling, hvor han også igennem en 
lang arrække har virket som revisor.

Vel er det tris t at miste en god ven og kammerat, men sorgen 
og savnet er selvfølgelig størst hos Ingrid og deres 2 sønner 
Leif og Ole samt den øvrige familie, og alle vi, der nu igennem 
en lang årrække har kendt je r alle, beder jer modtage vor dybe
ste medfølelse ved Pouls alt for tid lige  bortgang.

EDR Sorø afdeling, OZ4NO, Niels.

OZ1DVO.
OZ1DVO, Frank M osfort i København er gået bort den 17. 
november 1979. Frank blev ramt af en svær sygdom for nogle ar 
siden, men som gammel telegrafist kunne han nu få tid til at 
dyrke sin hobby og blive aktiv radioamatør. EDR fik udvirket i 
samarbejde med P&T, at Frank fik  sin Licens igen, men det blev 
kun til 2 m QSO’er, hans sygdom gjorde, at det kneb med at 
betjene grejet. Vi siger på OZ1 DVO s vegne tak til de som hjalp 
ham med antenner og opstilling af grejet, både på Rigshospita
let og pa plejehjemmet i Valby -  og udtaler et æret være hans 
m inde.

OZ1LL, Ebbe - OZ5RO, Ove.
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Redaktion: OZ1LO, Leif Ottesen, 
Bankevejen 12, Køng, 4750 Lundby.

CQWW CW 1978
W orld top ten single opr. all band

%

1. CT3BZ 5.135.104 6. W3RJ 2.186.948
2. KP4RF 4.908.186 7. ZL1ADI 2.063.712
3. C5AAO 4 874.559 8. XE2MX 2.048.010
4. PJ9CG 4.436.556 9. UV9AX 1.966.670
5. ZS6WW 2.864.22410. UA1DZ 1.935.315

Single opr. Bånd Samlet score OSO Zoner Lande
OZ6XT A 253.878 453 73 189
OZ1EE A 249.077 509 69 164
OZ5QU A 129.786 329 55 139
OZ1BII A 122.840 380 54 131
OZ7BW A 60.236 170 52 96
OZ1CTK A 58.860 211 46 89
OZ5WQ A 54.600 199 51 105
OZ1EQC A 51.405 366 30 85
OZ8ND A 32.095 126 41 90
OZ1DYU A 28.892 124 50 74
OZ1AIK A 28.609 400 49 142
OZ6PI A 11.376 101 25 54
OZ1W A 5.984 152 37 76
OZ6KS A 2.820 46 14 33
OZ1EEH A 2.080 55 11 21
OZ5CI A 1.200 22 12 13
OZ7XG A 714 14 10 11
OZ1DDJ A 6 1 1 1
OZ7YL 14 45.942 280 20 58
OZ3QY 14 20.808 225 17 34
OZ1CBW 14 2.596 33 11 17
OZ6XR 3.5 16.687 400 6 35
OZ6DT 3.5 13.230 218 9 40
OZ5VT 3.5 1.178 40 6 25
Checklogs: OX3RA, OY1 H, OY7ML, OZ1BCI.

Færøerne:
M u lti/M u lti Bånd Samlet score OSO Zoner Lande
OY6FRA A 4.232.270 3934 126 389

Danish DX Group blev nr. 9 blandt de deltagende klubber 
udenfo r USA med 8.847.001 points.

C5AAO = O ZILO 's resultat opnåedes på flg. måde. Tallene 
angiver QSO/Zoner/Lande: 160 m: 2/1/1. 80 m: 199/11/26. 40 
m: 888/22/53. 20 m: 791/26/65. 15 m: 839/26/64. 10 m: 1485/ 
23/69. Ialt: 4204/110/279.

Fransk contest 1979
CW: Points OSO
OZ4HW 42.840 140
OZ6XR 28.431 120
OZ2NU 10.078 61
OZ1AIK 3.564 40
OZ2PG 3.402 42
OZ9O I 1.725 26
OZ1CCB 360 12
OZ5MJ 40 2
OZ1CMK 12 2

Phone.
OZ7DX

Points OSO 
29.475 117

1. »Camping Valverde« Contest
Algarve lokalafdeling af R. E. P. indbyder alle amatører til 
denne test, der afholdes 21. dec, oo GMT til 22. dec. 24 GMT på 
alle bånd 80-10 m.

QSO-points: QSO med eget land 1 point, med andre lande i

samme kontinent 3 pts., andre kontinenter 5 pts., CT6-stationer 
(Algarve) 10 pts. og CT7PTV 20 pts.

Der kaldes CQ Camping Valverde-Algarve og udveksles 
RS(T) +  nr. fra 001.

Samlet score er summen af QSO-points på alle bånd ganget 
med summen af DXCC-lande.

Der anvendes sædvanlige logblade og loggen skal være 
m odtaget senest 30. jan, 1980 (desværre har man I Indbydelsen 
glem t at oplyse adressen, men evt. deltagere må kunne få 
denne hos de deltagende potugisiske stationer).

Førstepræmien er en 15 dages rejse med alt betalt fo r 2 
personer. Ophold i en villa, hvor man kan benytte CTISC's 
station Drake TR4 og TH6DXX. Andenpræmien er et 8 dages 
ophold  på hotel. Desuden diplom er og specielt award fo r 100 
po in ts score med Algarve-stationer.

Anbefalede frekvenser: CW: 3520, 7020,14050, 21050,28100. 
SSB: 3650, 3700, 7050, 14150, 21200,21300,28500.

Juletesten 1979
Så har vi igen nået den årstid, hvor EDR har fornøjelsen at 
indbyde til den traditione lle juletest. Testen har så vidt vides 
a ltid  været afholdt udelukkende på 80 m. Der har været udtrykt 
ønske om at prøve at inddrage 40 m i testen. Vore nabolande 
anvender jo både 40 og 80 m til deres lokale tester og NRAU- 
testen har de sidste par år vist, at det går udmærket at anvende 
40 m til OZ-QSO er i dagtimerne.

I første omgang kører den bestående 80 m test uændret som 
tid ligere, men vi forsøger med en ny separat 40 m test i pausen 
mellen de to  80 m omgange. Man kan altså deltage i kun den 
ene eller i begge, men vi vil med dette in itia tiv  opfordre så 
mange som kan afse tid til at deltage på 40 m. Udfaldet af denne 
nye test og dine evt. kommentarer, som jeg gerne modtager 
sammen med din log, vil være afgørende for, om vi til næste år 
evt. skal forsøge at anvende både 40 og 80 m samtidig.

Reglerne er følgende:
Juletesten foregår som sædvanling 2. juledag den 26. de

cem ber med følgende testperioder alle i dansk tid:
80 m testen: Phone: 08.30-09.30 og 15.15-16.15. CW: 09.45- 

10.45 og 16.30-1730.
40 m testen: Phone: 11.00-11.30 og 14.00-14.30. CW: 11.30-

12.00 og 14.30-15.00.
Følgende frekvensområder må anvendes: Phone: 3600-3700 

og 7040-7090. CW: 3550-3600 og 7010-7040.
Foruden de sædvanlige phone og CW-klasser findes en for 

afdelingssendere og SWL.
Der udveksles de sædvanlige kodegrupper bestående af 

RS(T) +  nr. fra 001. Der anvendes separate nummerserier for 
phone og CW samt fo r 80 og 40 m. Hver station må kontaktes 1 
gang i hver periode.

Hver rig tig  afsendt og modtaget kodegruppe giver 1 point. 
En kom plet QSO giver således 2 points.

I SWL- klassen kan deltage alle medlemmer af EDR. Det 
gæ lder om at aflytte flest mulige QSO'er og nedskrive begge 
stationers kaldesignal og afgivne kodegrupper.

Loggene skal Indeholde følgende oplysninger: Tid - Call - 
A fsendt kodegruppe - Modtaget kodegruppe samt en rubrik til 
contestmanagers beregninger.

Foroven på loggen eller på separat blad anføres deltagers 
call, navn og adresse samt stationsbeskrivelse.

A fdelingsstationer skal anvende det call, der er t ilde lt afde
lingen. På loggen anføres, hvem der har betjent stationen.

De bedste placeringer i hver klasse modtager diplom. Des
uden ekstrapræ mier til de 3 bedste på CW og phone på 80 m.
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Logs sendestil: OZ1LO, Leif Ottosen, Bankevejen 12, Køng, 
4750 Lundby, med sidste poststemlingsdato den 4. januar
1980.

Hermed er blot tilbage at ønske alle rubrikkens læsere en 
god ju l og et godt nytår og en god juletest.

HNYC CW 1980
Den tyske AGCW minder os om denne CW aktivitetstest, der 
finder sted i tidsrum m er 09.00-12.00 GMT den 1. jan. 1980 på 
80-40-20 m.

Desværre fore ligger der ikke nærmere info om reglerne, men 
yderligere info kan fås hos sekretæren, DJ5QK, Otto A. Weis- 
ner, Fendenheimer Str. 12, D-6900 Heidelberg 1. Logs sendes 
til: DJ9SB, Renate Krause, Johannesmuhler Str. 36, D-6800 
Mannheim 31, senest 31. jan. 1980.

NRAU 1980
arrangeres af NRRI.

Tider: Phone: Lørdag den 5. januar kl. 12.00-15.00 GMT. - 
Søndag den 6. januar kl. 10.30-13.30 GMT. CW: Lørdag den 5. 
januar kl. 15.30-18.30 GMT. - Søndag den 6. januar kl. 07.00-
10.00 GMT.

Frekvenser: CW: 3510-3580 kHz og 7010-7040 kHz. - Phone: 
3600-3740 kHz og 7040-7090 kHz.

Opkald: NRAU de... (eget kaldesignal).
Klasser: Klasse A: CW. - Klasse B: Phone. - Klasse C: CW + 

Phone (uoffic ie lt).
Kodegrupper: Der udveksles RS(T) efterfu lg t af QSO-nr. fra 

001 +  en valgfri bogstavgruppe, der består af 5 bogstaver. 
F.eks. CW: 599001 Radio. - Phone: 59001 Radio. Bogstaverne 
Å, Æ, og 0  må ikke benyttes.

Under efterfølgende QSO sendes den sidst modtagen bog
stavgruppe videre. Dersom man ikke har fået en gruppe OK, 
sendes den sidste rig tig  modtagne gruppe. - Der anvendes 
separate nummerserier fo r CW og Phone. Derimod skifter man 
ikke serie, når man skifter bånd eller periode.

Pointberegning: Kun en CW og Phone-QSO med hver station 
på hvert bånd i hver periode. Hver rigtig afsendt og modtaget 
kodegruppe giver 1 point fo r QSO med eget land og 3 points for 
QSO med de øvrige nordiske lande. Hver QSO kan således max. 
give 2 respektive 6 points. Deltagere, som har haft QSO med en 
station, der ikke har indsendt log, godskrives 1 respektive 3 
points, dersom denne station findes i m indst 5 andre deltager
logs.

Landskampen: Summen af deltagernes CW og Phone-points 
sammenlægges landsvis og danner grundlag.for placeringen.

Ind iv idue lle  vindere: Individuelle vindere kåres i både klasse 
A og B.

Præ mier: Det sejrende lands forening modtager en vandre
pokal og de 5 bedste i hver klasse i hvert land specielt NRAU- 
dip lom .

Logs: Logs skrives på sædvanlig A4-format på højkant og 
skal indeholde fø lgende rubrikker: Dato - tid  (GMT) - bånd - 
station kontaktet - kodegruppe afsendt - kodegruppe modta
g e t- p o in ts .-A nve nd  separate logblade fo r CW og Phone, men 
skriv alle QSO'er i kronolog isk rækkefølge uanset bånd. An
vend blokbogstaver til ordet.

Øvrige bestemmelser: M ultioperator-stationer må ikke del
tage, K lubstationer må derfor kun betjenes af en operatør, og 
dennes kaldesignal skal anføres I loggen. -  Hver deltager skal 
underskrive en erklæ ring af standardtype eller med følgende 
form ulering: »Hermed bekræfter jeg ... på ære og sam vittig
hed, at jeg har deltaget i-NRAU-testen i overensstemmelse med 
dens regler, og at m in station er kørt og betjent efter de regler, 
som min licens foreskriver. -  ...Underskrift.«
Arrangøren har ret til at kontrolere, at reglerne er fulgt.

Indsendelsesfrist: Logs skal være poststemplet senest den 
31. januar 1980 og sendes til: NRRL Contest manager LA5QK, 
A lf Almedal, N-4052 Royneberg, Norge.

For at skærpe interessen for denne test har EDR indstiftet en

vandrepokal til den bedste danske station både på CW og 
Phone.

YU 80 m CW DX Contest.
YU DX Club afholder denne test fo r at stimulere aktiviteten på 
80 m CW. Testen starter den 12. januar kl. 20 GMT og slutter 13. 
januar kl. 21 GMT.

Klasser: S ingle- og multioperator.
Kodegrupper: RST +  nr. fra 001.
S coring : QSO med eget land 1 point, med andre lande i 

Europa 2 points, med andre kon tinenters points. QSO med YU- 
sta tioner 10 points. Kun 1 QSO med hver station.

M ultip lie r: Hvert DXCC-land og hvert YU-prefix.
Samlet score: Summen af QSO-points multip liceres med 

summen af m ultip liers.
Logs: Logblade og sammentællingsblad sendes senest 1. 

marts 1980 ti: YU DX Club of SRJ, P. O. B o x4 8 ,11001 Belgrade, 
Yugoslavia.

Contestkalender
December:
26.: Juletest Phone og CW

Januar:
5.-6.: HNYC CW
5.-6.: NRAU Phone og CW 
12.-13.: YU 80 m CW
19.-20.: QRP CW
26.-27.: Fransk CW

Aktivitetstest november 1979
CW:

Februar:
2.-3.: RSGB 7 MHz SSB 
9.-10.: PACC CW og Phone
16.-17
16.-17.
23.-24.
23.-24.

ARRLCW  
YL-OM Phone 
Fransk Phone 
RSGB 7 MHz CW

Marts:
1 .-2.: ARRL Phone
8.-9.: YL-OM CW 
29.-30.: CQWWWPX SSB

OZ1LO

Call Amt Mult. Points Total
1. OZ1BII 8 7 6 588
2. OZ1CCB 14 7 50 525
3. OZ1FGS 14 7 60 420
4. OZ8VL 2 6 54 324
5. OZ8XW 10 6 52 312
6. OZ8O 1 7 42 294
7. OZ4QX 1 6 26 156
8. OZ8E 9 5 20 150
QRP-deltagelse: OZ8E. Mobildeltagelse: OZ1CCB, OZ1BII.

Fone:
Call Amt Mult. Points Total

1-, OZ1XV 3 10 110 1650
2. OZ1ACZ 14 10 112 1120
3. OZ9JV 6 10 110 1100

OZ7XE 1 10 110 1100
5. OZ5JR 11 10 100 1000
6. OZ3YE 4 10 90 900

OZ6ARC 8 9 100 900
8. OZ1CCM 1 9 100 900
8. OZ1CCM 1 9 94 846
9. OZ4QX 1 9 90 810

10. OZ5DSB 12 9 86 774
11. OZ1CCB 14 8 52 624
12. OZ6EI 12 8 38 304
13. LAØBT LA 4 20 80
M obildeltagelse OZ1XV, OZ1CCB. Klubdeltagelse: OZ6ARC.

Lytteram atorer:
Call QSO Points
1. OZ-DR 2026 87 159

Regler for 1980-testen vil komme i januar OZ. Logs sendes 
til: OZ6KS, Erik Jacobsen, Postbox 306, 8700 Horsens.

Vy 73 de OZ6KS.
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Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, 
Postbox 213, 5100 Odense C.
Tlf. (09) 12 34 29.

Information
Jeg har fået et brev fra SM7COS angående min artikel om Mo
roku lien, der er lid t der skal rettes, noget der er m isfortolket. 
For det første er de tider der er opgivet ikke rigtige, QRV- 
tiderne var for den svenske handicapring, Morukulien er 
sjæ ldent med der. LG5LG/SJ9WL s tider pa bandene er afhæn
gig af de besøgende i Morokulien og kan derfor af gode grunde 
ikke bekendtgøres i forvejen. Ansøgningerne om Morukulien- 
d ip lom et sendes til LA2ZN/Ulf. A. Strandberg og ikke til 
SM7COSsom der fe jlag tig t står i OZ, QSL kort ønskes ikke, kun 
en liste med alleQSO detaljer. Morokulien Guiden på svensk til
1,30 kr. (d) på engelsk til 2,20 kr. (d) i frim æ rker fås hos 
SM7COS, og den anbefa lestil a lleder gerne vil vide noget mere 
om Morokulien.

Jeg vil hermed ønske alle læserne en rigtig  glædelig ju l og 
sam tidig takke fo r de oplysninger om nye diplom er og de 
mange venlige breve jeg har modtaget, glædelig jul.

WAG (Worked All Gitmo).
»Guantanamo Bay Amateur Radio Club« giver dette diplom til 
alle amatører der har haft kontakt med 6 forskellige KG4 sta
tioner efter 1ste januar 1971. Ansøgningen skal indeholde 
kaldesignalet, dato og tid  i GMT (UTC) på de 6 stationer, og 
være underskrevet af 2 licenserede amatører. Prisen pa d ip lo 
met er ikke opgivet, GCR-listen sendes til:

WAG Award c /o  KG4EY, FTG Box 551. FPO, New York, NY 
09593, U. S. A.

CESP (Certificado Estado de Sao Paulo)
»LABRE« afdelingen i Sao Paulo giver CESP diplomet til licen
serede amatører og SWL, der har kontaktet (hørt) 35 PY2 
stationer. Prisen er 6 IRC og ansøgningen sendes som GCR- 
liste til:

Awards Manager, LABRE - Sao Paulo, P. o. Box 22, Sao 
Paulo (SP), Brazil.

Horowhenua Branch 16 Award
Til dette d iplom  kræves kontakt med tre Branch 16 stationer, 
e ller kontakt med ZL2DS og en anden Branch 16 station efter 
1ste januar 1976m alle bånd og mode er gældende og her er 
oversigten over de forskellige Branch 16 stationer:

ZL2DS (Branch Call), ZL2CP, GN, GW, IG, IK, JY, LG, MP, MV, 
QY, SD, UK, VV, AAF, AAK, ADX, AHQ, ANA, APD, ARC, AVQ, 
AVT, AZL, BFJ, BHH, BIZ.

Prisen fo r dip lom et er 6 IRC der sendes sammen med GCR- 
listen til:

Award Manager, E. P. Tomps, 4 Victoria Street, Levin, New 
Zealand.

A -08
A -08  emblemet er en skøn plaqette i massiv flerfarvet eloxieret 
a lum inium  og er 21 cm i diameter, den vil være en pryd for hver 
shack. For at opnå denne plaqette skal man kontakte 3 
forske llige amatører i DOK A-08 området, alle forbindelser 
efter 1ste januar 1971 er gældende, der er ingen bånd eller 
mode begrænsningere, også mobil eller portabel forbindelser 
tæ ller. Prisen er 7 DM eller 10 IRC, diplomet kan søges gennem 
EDR e lle r som GCR-liste hos:

H.W ittmund, DL7JW, D-763 Lahr, Hugo-Eckener Strasse 48, 
Tyskland.

DCM (Diploma Cidade Maravi-Lhosa)
DCM dip lom et udstedes til alle licenserede amatører af en 
afdeling under LABRE, Guanabara. Der er ingen dato, mode 
e ller båndbegræ nsning. For g runddiplom et skal man kontakte

10 såkaldte »Administrative Regions of the City R iode Janeiro, 
State o f Gaunabara« (Regeringsområdeaf byen R iodeJanerio, 
under staten Gauanbara). QSL-kortene fra området kendes ved 
at de har påtrykt betegnelsen l-RA, ll-RA, lll-RA o.s.v.

D iplom et udstedes i fire klasser: Grunddiplom, klasse D. 
Kontakt med 10 forskellige områder. Bronze-stickers, klasse C. 
kontakt med 15 forskellige områder. Sølv-stickers, klasse B. 
kontakt med 20 forskellige områder. Guld-stickers, klasse A. 
kontakt med alle 23 forskellige områder.

D ip lom et og stickers er gratis, men der forventes medsendt 5 
IRC's til dæ kning af porto. Det kan søges gennem EDR eller 
som GCR liste hos:

LABRE-Directoria Seccional GB, Caixa Postal 58 - ZC oo, Rio 
de Janeiro, GB, Brazil.

Scorpion Group Award
Alle QSO, er med »DX Scorpion Group« efter 1ste januar 1971 
er gyldige til dette diplom, også fo r SWL amatører. Du skal have 
kontakt med m indst 3 af de efterfølgende preflx:

HI8CAB, CDS, CRO, EDS, FIH, EVA, FED, HAM, LC, LPC, 
SRH, MOG, HI8LPN (Silent Key 1974). Prisen fo r diplomet er 10 
IRC, det kan søges gennem EDR eller direkte hos:

DX S corpion Group, P. o. Box 1722, Santo Domingo, Domini- 
can Republic.

Karmøy Island Award
Dette dip lom  udgives af Karmøy Society af NRRL, der skal 
kontaktes 10 forskellige stationer på Kårmøy Isl., der er ingen 
bånd, mode eller tim e restriktioner, diplomet kan også søges af 
SWL. Prisen er 10 IRC eller 10 norske kroner, Diplomet kan 
søges som GCR liste, eller gennem EDR.

Karmøygruppen av NRRL, N-4270 Akrehamn, Norge.

WAK (Worked all Korea Award)
Da der er mange der søgeret diplom fra hvert land, har jeg taget 
dette med, da der kun skal to kontkter til. D iplomet udgives af 
»Korea DX, ers Society« til alle amatører der har haft kontakt 
med en HM og en HL station. Prisen er 1 US-dollar eller 10 IRC, 
d ip lom et kan søges gennem EDR eller med GCR liste hos: 

Byong-joo Cho, HM5AP, Korea DX, ers Society, P. o. Box 4, 
Haeundae, Pusan 601-04, Korea.

STW-Award
»Kumla Radio Club« udsteder dette diplom fo r kontakter med 
alle Len indenfor SM4 området. De forskellige Len kendeteg
nes ved bogstaverne S, T, og W, diplom et udstedes i tre klasser 
og alle kontakter efter 1ste januar 1960 er gyldige.

Klasse 1. 30 kontakter - Klasse 2. 20 kontakter - Klasse 3. 10 
kontakter.

Prisen er 8 IRC, der kan søges gennem EDR eller som GCR 
liste hos:

Award Manager Kumla Radioklubb, Andrésv. 16, S-69200 
Kumla, Sverige.

WAPX (Worked Asian Prefixes)
Dette d iplom  kan søges af alle licenserede amatører og SWL 
ved kontakt med asiatiske prefixer, alle kontakter efter 1945 er 
gæ ldende. D iplom et udstedes i 4 klasser efter følgende skala: 

Klasse grøn. 20 prefixer - Klasse rød. 40 prefixer - Klasse sølv. 
60 prefixer - Klasse guld. 80 prefixer.

Prisen er 7 IRC, men hvis du har 100 forskellige prefix er 
d ip lom et gratis, det kan søges gennem EDR elles GCR liste 
hos:

Tadao Shim oichi, JA1WPX, 4-12-8 Ebara, Shinagawa-Ku, 
Tokyo 142, Japan.
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, .  TRANSFORMATORER - 2 W -  2 kW

Spoler, knapper, chassiser, kabinetter, rack samt finm ekaniske emner.

MULTI METAL
v / P. Leander Andersen, OZ3L, Kigkurren 6-8, 2300 København S. Telefon (01) 54 35 20

S C  A
Kontakt 3 medlemmer fra Radio Club of Subotica. Alle kontak
ter efter 1ste januar 1966 er gyldige. Medlem af klubben er: 
YU1DVW, SF, YE, NOL, NQF, NRQ, NTO, AKA, AJE.

Send Log data +  5 IRC til:
YU1SF, Ladislav Rudié, Parceticeva 27, 24000 Subotica, 

Yogoslavia.

Zone 29 Award
Zone 29 dip lom et er indstifte t af »The West Australian Division 
of the Wereless Institute of Australia«, til alle licenserede 
amatører og SWL for kontakt med 25 forskellige stationer i 
zone 29 efter 1ste januar 1952. Diplomet udstedes i følgende 
klasser:

(a) A lle 25 stationer på et bånd - (b) Alle stationer kontaktet 
med SSB, AM, FM - (c) A lle 25 stationer kontaktet med CW - (d) 
A lle 25 stationer kontaktet med fone på et bånd. (e) Alle 25 
sta tioner kontaktet med CW på et bånd - (f) Alle 25 stationer 
hørt af SWL (a) +  (e).

Prisen fo r d ip lom et er 1 do lla r (A) e ller 10 IRC, det kan søges 
gennem EDR, e ller direkte hos:

The Secretary, W. I. A. (W. A. Division), Box N. 1002, G. P. O., 
Perth. W. A. 6001, Australia.

VMRC (Worked Maritime Radio Club in Gdansk)
Det maritim e radio club »PZK« udgiver dette diplm. Danske 
amatører skal samle 8 point fo r at få diplomet.

QSP med klub stationen SP2PAH giver 3 point. QSO med 
klubbens grundlæ ggere (SP2PAN, CC, GMH. SJ) giver 2 point. 
QSO med andre medlemmer giver 1 point. Medlemmernes 
kaldesignal er følgende:

SP2AN, ADH, AVE, BF, BK, BKF, BMM, BNL, BRZ, CC, CG, 
CX, DTO, DVH, DXL, EFC, EO, EP, GAJ, GE, GMH, GNB, GS, 
HNF, HQG, IPJ, JQM, IQP, IQT, IQW, MQ, MW, OY, PAH, SJ, YK, 
ZT, SP3AUZ, SP5GH (ex SP7GH).

A lle QSO’er mellem 5 maj 1962 og 5 maj 1987 er gyldige til 
d ip lom et. Prisen er 7 IRC, ansøgningen kan gå gennem EDR, 
e ller direkte som GCR liste til:

Award Manager, Zbigniew Ejtm inowicz SP2AVE, P. o. Box 
232, 81-963 Gdynia 1, Poland.

Obs..! Obs..!
V or e rhvervsrad ioproduktion  er ved at spræ nge murene i 
huset på Finsensvej. D erfor har vi indgået aftale med

commander radio Smal legade 4  
2 0 0 0  Kbh. F -Telefon 0 1  - 3<4 3 4  2 2

om at overtage a lt salg og service i fo rb inde lse  med BSP elektroniske byggesæt fra og med 2/1 
1980.

Da vi ho lder lukket mellem ju l og nytår, er sidste åbningsdag derfo r den 21/12 1979.

Vi takke r vore kunder fo r godt samarbejde og ønsker Commander Radio held og lykke.

G od ju l.

BENSØ PRINT ApS Finsenvej 52, 2000 Kbh. F, tlf. (01) 10 64 91
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Generaldirektoratet for Måned: Januar 1980 
Post- og telegrafvæsenet Solplettal: 150 

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 10,3 10,4 15,0 24,1 26,8 17,3 11,8 10,5 10,8 9,7 8,3 11,8
New Zealand 17.800 54,1 9,5 10,0 16,1 27,0 25,4 26,1 26,6 20,6 12,5 11,2 12,0 11,3
Filipinerne 9.700 66,4 8,9 9,7 17,3 30,2 39,2 35,5 29,1 22,2 12,8 10,9 9,8 11,0
Sydl. Australien 16.000 85,0 8,8 9,5 18,4 25,8 24,7 24,0 23,9 24,4 14,2 10,8 11,0 11,1
Sumatra 9.300 90,0 9,0 9,5 18,5 34,0 40,5 41,0 36,1 25,8 14,7 11,0 11,0 11,3
Indiske Ocean 10.100 115,9 10,9 9,8 18,3 26,7 29,2 30,4 29,7 29,3 18,7 13,2 11,9 12,4
Madagaskar 8.300 146,0 14,2 11,1 16,1 26,9 26,6 27,8 28,2 28,0 24,4 18,6 15,5 14,6
Syd Afrika 10.100 171,3 16,0 12,8 13,2 26,8 26,4 29,3 29,4 28,4 28,6 22,8 18,8 16,3
Middelhavet 2.200 181,0 9,8 8,7 7,8 18,5 31,1 31,2 30,0 27,6 21,3 14,6 11,1 9,7
Antarktis 13.600 202,5 15,2 13,9 10,2 21,8 26,5 28,0 28,3 27,5 27,0 24,5 19,7 16,1
Kanariske Øer 3.500 226,9 12,2 12,4 8,8 15,5 34,4 38,4 37,7 36,3 31,8 22,6 16,8 13,2
Argentina 11.900 232,4 12,5 12,9 9,2 14,4 21,3 27,2 26,2 29,6 32,4 24,0 17,9 14,0
Peru 11.000 264,1 11,0 11,8 9,5 9,0 13,8 24,8 40,1 38,6 33,4 22,5 15,7 12,1
Vestindien 8.100 289,6 11,3 12,1 10,4 7,7 12,1 14,0 31,4 36,9 30,7 20,0 14,1 11,7
New York 6.100 291,4 11,4 12,2 10,4 7,7 10,6 17,6 32,5 36,6 30,4 19,7 14,0 11,7
Vest Grønland 3.600 313,6 12,1 12,7 10,6 8,1 16,8 26,3 32,7 31,5 24,8 15,9 12,3 11,4
San Francisco 8.800 324,5 13,2 13,7 11,6 8,8 12,2 10,7 8,0 15,3 22,5 15,2 12,8 12,4
Sydl. Stillehav 16.200 328.6 13,4 13,9 11,7 9,0 15,4 23,2 22,5 17,3 21,4 14,7 12,8 12,6
Hawaii 12.000 356,4 14,3 13,9 11,9 11,3 16,7 13,5 13,7 9,9 13,2 12,6 13,3 14,0

CW hjørnetRedaktion: OZ2NU, Børge Petersen, 
Beatesmindevej 36, 1. th.,
9210 Aalborg SØ, Telt. (08) 14 51 00.

Mangler du passende CW-træning?
Udover deltagelse i de forskellige lokalafdelingers morsekur- 
ser ligger der hos de fleste deltagere heri, trangen til også 
hjemme at kunne stabilisere og udbygge de tillæ rte fæ rdig
heder.

Man er sikket klar over, at der på de forskellige bånd findes 
m orsetræ ningsudsendelser fra amatørorganisationer i og 
udenfor Europa. Kendskabet kan naturligvis være begrænset. 
Det skal vi im id le rtid  lid t efter lid t råde bod bod på her i »CW- 
hjørnet« ved at bringe oversigter over deres frekvenser - 
tidspunkte r - hastigheder - tilhørssted m.m

I vort indlæg i dette nr. af »OZ« skal vi give nogle oplysninger, 
der um iddelbart må interessere OZ-stationer, og det er de 
fo rske llige  aktiviteter, der køres af »Scandinavian CW-Activity 
Group« (SGAG). Vi skal nævne:

(1) HQ-Net, der kører hver lørdag kl 0900 UT pg 3555 kHz. 
Net Contro l Stn (NCS) er SM7IUN, og bulletinen sendes af 
SM7FBJ, der er sekretæ r i SCAG.

På dette net er der mulighed fo r at træffe nogle af styrelsen 
bl.a. den fungerende formand OZSO og gruppens tra ffic  mana
ger OZ5RM. Her gives der oplysninger om alt vedr. gruppen og 
ne t-kon tro l stationen, sætter dig i forbindelse med een af de 
andre stationer i nettet, så i kan QSY til en anden frekvens og få 
jer en QSO.

(2) HQ-nettet kører også om lørdagen kl. 0930 UT på 7030 
kHz. hvor man kan få lejlighed til også at møde stationer fra LA 
og OH.

3) Rag Chew nettet hver søndag kl. 10,00 på 3555 kHz har 
sæ rlig deltagelse af OZ-stationer, og ledes i alm indelighed af 
OZ5RM.

(4) Men af størst interesse er måske et Slow Speed Net, der 
køres af danske stationer på 3560 kHz hver lørdag kl. 1600 UT, 
hvor man har oplevet glæden vedat kunne hjælpe CW-novicer i 
gang, så de får selvtillid , og selv oplever glæden ved at kunne 
kommunikere.

A lt dette er ikke kun for medlemmer af SCAG - alle interes
serede C W -amatører- kan ro lig t kalde ind og deltage. Fatter du 
interesse fo r gruppens arbejde og føler trang til at være 
medlem kan du a ltid  i nettet hente oplysninger om, hvad du 
skal foretage dig i så henseende.

Straight Key Day
Dette arrangement finder som sædvanligt sted nytårsdag d. 1. 
januar mellem kl. 06-18 UT. El-buggen og de øvrige automati
serede nøgler stilles til side og man henter den gamle »gård
pumpe« frem. Opkald: CQ SKD. -Bem æ rk det er ingen test - 
men en mulighed fo r at få kontakt i et afslappet tempo.

Send en liste over de »kørte« stationer til SCAG: SM7FBJ 
Bjarne B irch - Ulvøgatan 21. S - 25372 - Helsingborg. Sverige, 
senest 14 dage efter SKD. S traight Key Day er åben for alle 
uanset medlemsskab i SCAG. God fo rn ø je lse -o g  godt nytår til 
alle.

OZ2NU.
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VHF UHFRedaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57.

Aktivitetstesten
Novembertesten gav følgende placeringer: 
SSB afdeling:

1. OZ1CTC 84 QSO
2. OZ1CWQ/a 86 QSO
3. OZ5DD/a 71 QSO
4. OZ8RY/a 53 QSO
5. OZ3ZW 42 QSO
6. OZ1 FKZ/a 33 QSO
7. OZ8T 38 QSO
8. DZ8QD 45 QSO
9. 3Z1CBX/a 42 QSO

10. OZ1KLB 31 QSO
11. OZ5VO 45 QSO
12. OZ7UO 31 QSO
13. OZ1CJF 47 QSO
14. OZ4NE 30 QSO
15. OZ8VL 36 QSO
16. OZ1FV 39 QSO
17. OZ8CY 20 QSO
18, OZ5DI 34 QSO
19. OZ1CUV 31 QSO
20. OZ6QX 10 QSO
21. OZ2AGR 30 QSO
22. OZ7HVI 25 QSO
23. OZ6HY 7 QSO
24. OZ1FDJ 26 QSO
25. OZ1CFO 12 QSO
26. OZ1DEA 23 QSO
27. OZ1AGO 9 QSO

FM afdeling:
1. OZ6HR 46 QSO

UHF-SHF afdeling:
1. OZ7IS 30-4 QSO
2. OZ7LX 26-4 QSO
3. OZ1ABE 19-3 QSO
4. OZ3ZW 14-0 QSO
5. OZ9SW 4-1 QSO
6. OZ7UO 12-0 QSO
7. OZ7UO 12-0 QSO
7. OZ1CUV 9-0 QSO
8. OZ1APA 8-0 QSO

491 points 
468 points 
400 points 
222 points 
196 points 
192 points 
173 points 
154 points 
135 points 
126 points 
124 points 
123 points 
105 points 
90 points 
88 points 
85 points 
79 points 
74 points 
55 points 
52 points 
50 points 
42 points 
39 points 
36 points 
35 points 
32 points 
27 points

93 points

223 points 
174 points 
123 points 
61 points 
49 points 
38 points 
38 points 
19 points 
14 points

som deltagerne selv udregner efter nedenstående skema. 
Nederst på loggen noteres antal QSO samt samlet pointssum. 
Da det er en aktivitetscontest, skal du deltage i m indst 4 tester, 
fo r at opnå placering.

Logs sendes inden den 15. i respektive måned, d.v.s. at 
undertegnede skal have modtaget loggen senest den 16. i 
måneden, fo r at resultatet kan nå at komme med. Send loggen 
til: Jørgen Brandi, OZ9SW, Rugvænget 1, 7870 Roslev, (husk 
tils træ kkelig  porto).
Fra 0 1 
Fra 2 5 t 
Fra 50 t 
Fra 75 t 
Fra 100 t 
Fra 150 t 
Fra 200 t 
Fra 250 t 
Fra 300 t 
Fra 350 t 
Fra 400 t 
Fra 450 t

I 25 km =  1 points 
I 50 km =  2 points 
I 75 km = 3 points 

:il 100 km = 4 points 
:il 150 km = 5 points 
:il 200 km = 6 points 
:il 250 km =  7 points 
:il 300 km = 8 points
I 350 km = 9 points 

til 400 km = 10 points 
til 450 km = 11 points 
til 500 km = 12 points 

Fortsæ tter med 1 points pr. 50 km til max. 950-1000 km =  22 
points.

1296 MHz forb inde lser m ultip liceres med 3.
2304 MHz forb inde lser m ultip liceres med 5.
De bedst placerede i hver sektion får tilde lt EDR's Contest- 

dip lom .
Vi håber på gode forho ld  og stor aktivitet i 1980. Alle ønskes 

en god test.

Juletesten 1979
NRRL har hermed fornøjelsen at in „  ¡'.ordens VHF ama
tø rer til årets juletest.

Tidspunkt: 26. december 1979 kl. 0800-1100 GMT. 
Frekvensområde: 144.000-145.575 MHz efter Region I bånd

planen.
M odulationstype: Alle.
Kode: RST + QSO nummer samt QTH locator.
Points: 1 points pr. km.
Sektion 1: S ingle operatør.
Sektion 2: Multi operatør.
Husk at mærke loggen med single eller multi.
Logs sendes senest den 15. januar 1980 til: Svein-Erik Bak

ken, LA8SJ, Kurlandstien 30, Oslo 10, Norge.

Aktivitetstesterne 1980
Testerne i 1980 vil blive afviklet med kun 2 sektioner, en VHF 
sektion og en UHF-SHF sektion.

På grund af manglende interesse udgår FM-sektionen.
144 MHz sektion 1: Den første tirsdag i måneden kl. 19,00- 

23,59 DNT. Frekvensområde: 144,000-145,575 MHz. Alle modu- 
lationsarter er tillad t.

432 MHz og 1296 MHz sektion 2: Den første torsdag i måne
den kl. 19,00-23,59 DNT. Frekvensområder: 432 og 1296 MHz 
båndene efter Region I båndplanen. Alle modulationsarter er 
tillad t. Hvis behovet viser sig, vil 2304 (2400) MHz blive medta
get.

Regler fo r testerne:
QSO via aktive repeaterstationer er ikke tilladt. Der må kun 

anvendes eet kaldesignal under testen. Ved multioperatørstati- 
oner skal ansvarshavende fo r kaldesignalet befinde sig på 
stationen. Brug venligst EDR's A4 testlogblade eller tilsvaren
de. Loggen skal indeholde følgende: Klokkesiet, modstation, 
sendt og modtaget rapport, QTH eller QTH locator d 
sendt og modtaget rapport, QTH eller QTH locator samt points,

Oktobertesten
Følgende OZ stationer har indsendt log til UHF-SHF Region I 
testen.

432 MHz single operatør:
1. OZ9PZ 52 QSO 12.569 points
2. OZ9FW 47 QSO 12.378 points
3. OZ7IS 43 QSO 12.290 points
4. OZ7LX 37 QSO 7.449 points
5. OZ3ZW 46 QSO 6.521 points
6. OZ9SW 22 QSO 4.427 points
7. OZ8WK 9 QSO 1.429 points
8. OZ6HY 11 QSO 1.327 points
9. OZ9FR 5 QSO .480 points

1296 MHz single operatør:
1. OZ7LX 9 QSO 1.507 points
2. OZ7IS 6 QSO 1.050 points
3. OZ9SW 8 QSO .937 points
4. OZ8WK 3 QSO .455 points
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5. OZ9PZ 3 QSO .285 points
6. OZ9FR 1 QSO .175 points

S lutresultate t vil blive bragt her i spalten, så snart det fo re lig 
ger.

UHF-SHF nyt
OZ9PZ har kørt følgende:

432 MHz d. 26 og 27. okt.: LA1IC (FT), SM4FXH (GU), SM4AXY 
(HT), OH3TH (LV), SM6KKX (GR), SMØFZS (JT), SM4DHN/4 
(GU), SM3AKW (IW, SM3EQY/3 (HV) og SM5BEI (JU). 1296 MHz 
d. 27. okt.: SM4FXH/4 (GU) og SM4DHN/4 (GU).

VHF nyt
OZ2QF har kørt følgende:

24. okt.: OK2BFH/P (JJ), OK1AGE/p (HK) og SM4ELM (HU). 
25. okt.: OK1IDK/p (GK) og SM3EUS (IU). 26. okt.: SM4DDY 
(GT), SM2CFG (JX) og SM2CKR (KX). 27. okt.: LA9DI (FT). 
OZ2QF kører med 12 W output og 2 x  11 el. yagi.

Super tropoforhold på 144 MHz.
De trad itione lle  gode tropoforho ld  i oktobermåned på 2 meter 
udeblev heller ikke i år, men forholdene i år adskilte sig fra 
tid lige re  års ved at være helt fantastiske i nord-nordøstlig 
re tning, hvorimod de i syd-sydøstlig retning var ringere end 
norm alt fo r sådanne efterårsåbninger. Kun nogle højt belig
gende OK-stationer gik kraftigt igennem. De gode forhold 
begyndte om kring den 23. og sluttede den 27. oktober. Især 
den 26. var en god dag fo r den DX-interesserede VHF-amatør, 
og har sikkert givet mange nye QTH storfelter til samlerne. 
Mange OZ-stationer blev hørt i QSO med SM2-, SM3-, OH6- og 
OH8-stationer fra det nordlige Sverige og Finland. Den nord
ligste beliggende station der blev kørt var tilsyneladende 
SM2GHI i Haparanda (MZ01h), mere end 1300 km NNØ for 
København. Desværre har ikke sæ rlig mange indsendt rappor
ter, men følgende er kommet med bidrag:

OZ1CLL (GP23c) kørte med kun 10 W og en 16 elem. yagi 
følgende:
24. oktober: OK1 KIC/p (IK77h), OK1 AGE/p (HK29b), OK2BFH/p 
(JJ33g). alle med CW.
25.-27. oktober: OOH1DY (KV68f), SM4DJO (HU39a), SM3COL 
(IWø6f), OH1FA (LU42h), SL3ZZW (IU26c), SM40J (HU), 
SM3FGL (IV), SM5GJB (IU), OHØNB (JU), SM2GHI (MZølh), 
SM2CKR (KX12g), SM2CFQ (JX2of), SM2JDU (KX12j), SM2HLM 
(KX21e), SM3IZB (JX54e), OH3PF (LV), SM4KOR/p (IU), 
SM4KIC (IU), SM5HII (HU), SM3JAW (JX56f), SM3IXY (JX54j), 
SK3LHZ (JX54c), SM3DCX (IV), OH6MK (LX24e), SM3HZA (IU). 
Desuden en utro lig  bunke i felterne GT, HT, IT, JT, GS, HS, IS, 
GR og HR. QSO'erne blev gennemført med CW eller SSB. 
Åbningen gav John 4 nye QTH-storfelter, og han er nu opppe 
på 103 fe lter ialt og 23 lande på 2 meter.

OZ1DXE i Kirke Hyllinge kørte meden FT-221R +pa(60 W) og 
en 14 elem. beam 60 m.o.h. følgende stationer:
23. oktober: OK1AGE (HK29e).
24. oktober: SMOKCR (JT), SMØFOB (JT), SMØHPH (JT), 
OK1KCI/p (IK), OK2BFH/p (JJ).
25. oktober: SM3KIF (IU), SM3COL (IW), SM3JGG (HV), 
SM3EUS (IU), SM5HII (HU).
26 oktober: SK2AT (QTH?), SM3IXY (JX54j), OH6PA (KW47a), 
SM3HZA (IU).
27. oktober: SM4- og SM5-stationer i HU, GU, HT, og IT samt 
LA8SJ i GU62d. Åbningen gav Hans 10 nye storfelter.

OZ1FDH (GP22c) korte med en Multi 2700 (10 W output) og 2 
x  9 elem. antenne 25 m.o.h. følgende:
24. oktober: OK2BHF/p (JJ) og OK1AGE/p (HK), begge med 
SSB.
26. oktober: SM4DDY (GT) med CW og LA50M (FT) med SSB. 

OZ8SL (GP31e) korte:
23. oktober: OK2BHF/p (JJ), OK1 AGE/p (HK), OK1KHH/p (HJ).
25. oktober: OHØJN (JU), OK1 AGE/p (HK), OK1KHH/p (HJ).
25. oktober: OHØJN (JU), SMØHAX (JT), SM5FNU (IT). SM5EFP 
(HT).

26. oktober: SM2GHI (MZØLH), LA7KK (FU), SM2CFG (JX3of), 
OH1 FA (LU), OH3PF (LV), OH1 DY (KV), OH6MK (LX24e), OH3PF 
(MZ79g), OH8RS (kun hørt), SM40J (HU), OH3AWH (LV), 
OH3ZG (LV), OH1NI (LU), SM5KX (IT), SM2AQT (KX22a).
27. oktober: OH6VHF (KW59f), beacon, SM4MI (GT), SM4VA 
(GT), SM5DSE (IT), SM4IAZ (HT).

Hovedparten kørte med CW. I de 14 år jeg har været aktiv på 2 
meter, har jeg aldrig oplevet lignende forhold i nordlig retning. 
Mange af de kørte stationer er iøvrigt for no rd lig t placeret til, at 
det er m ulig t at køre dem på aurora fra OZ.

Vy 73 de OZ8SL.

Forste transatlantiske krydsbands-QSO mellem OZ og VE på 
28/50 MHz.
Den 5. november blev en mærkedag fo r OZ9QV, idet han 
fo rm en tlig  som den første OZ-amatør gennemførte en kryds
bands-QSO med to VE1 -stationer på 28/50 MHz. OZ9QV sendte 
på 28 MHz og canadierne sendte på 50 MHz. De to stationer 
varVEl AVX og VE1BXC/1, begge fra Bridgewater, Nova Scotia. 
T idspunkterne fo r QSO'erne var henholdsvis 1245 og 1248 
GMT. Der blev benyttet SSB og rapporten var i begge tilfæ lde 
RS43 begge veje. OZ9QV lyttede på en hjemmelavet 50 MHz- 
converter e fte rfu lg t af en Drake SSR-1, og som modtager
antenne benyttede han en indendørs dipol. Ved sending benyt
tedes en FT-7 med 10 W output og en 28 MHz lodret polariseret 
d ipo l. QSO'erne fandt sted dagen efter at Jan havde fæ rdig
bygget sin 50 MHz modtagerconverter.

50 MHz-båndet havde været åbent over nordatlanten næsten 
hver dag i en meget lang periode. De første transatlantiske 
signa ler blev form entlig  hørt af OZ6PU den 21. okt. Jørgen 
hørte denne dag, med påen vil ir lig  tråd som antenne, en WB- 
station.

Den 28. oktober hørte OZ8SL stationerne V01JN fra St. John, 
New Foundland og VE1 BXC/1 fra Bridgewater i krydsbånds- 
forb inde lse med adskillige europæiske stationer.

Lørdag/søndag den 3. og 4. november var forholdene helt 
fantastiske på 50 MHz. Begge dage begyndte signalerne at 
blive hørbare mellem 1230 og 1300 GMT og åbningerne varede 
til om kring 1630 GMT. OZ8SL hørte i løbet af de to dage 
s tationer fra Canada og USA med følgende prefixer: V 01, VE1, 
VE2, K1/W1/WA1, K2/W2/WB2, KI/W3/N3/WA3, W4/WA4/N4, 
WA5 samt K8/WA8/WB8.

Da OZ9QV via OZ8SL erfarede lørdagens sensationelle fo r
hold, byggede han en 50 M Hz-converter påen tid, der sikkert er 
ny Danmarksrekord, og var lytte-QRV flere tim er før åbningen 
startede om søndagen. OZ9QV hørte mere end 30 stationer med 
ovennævnte prefixer samt en enkelt W6-station.

Langt de fleste af stationerne kørte krydsbånds-forbindelser 
med europæerne, isæ rG-stationer, men også LA, SM6, DK/DL, 
PAØ, OE, og HB9 blev kørt. Nordamerikanerne lytter efter 
europæ erne på 28,885 MHz +/-f- 5-10 kHz, og de fleste sender 
om kring 50,1 MHz, men der blev hørt stationer i området 50,0 til 
ca. 50,3 MHz.

En del VE- og W -stationer blev hørt i QSO med andre 
nordam erikanere på 50 MHz. EI2W fra Irland, der er en af de 
meget få amatører i region I, der har fået tilde lt en speciel 
tillade lse til at sende på 50 MHz, var en meget eftertragtet 
station, og mange nordamerikanere fik her lejlighed til at høre 
et nyt land og kontinent på 50 MHz. Også den 6., 7., 10. og 11. 
november blev der hørt VE- og W -stationer hos OZ8SL.

De gode fo rho ld  på dette spændende bånd skyldes den 
stæ rkt øgede strå ling fra solen (sol-flux), der fø lger variatio
nerne i solplettallet, og vi er lige nu form entlig på toppen af 
solp le tcyklus nr. 21. Den forøgede stråling fra solen medfører 
at ionosfærens F-lag bliver i stand til at reflektere radiosignaler 
med frekvenser, der er meget højere end normalt, i dette 
tilfæ lde  højere end 50 MHz.

Man skal tilbage til solpletcyklus nr. 19, altså mere end 20 år 
tilbage, fo r at finde tilsvarende forhold på 50 MHz.

Vy 73 de OZ8SL.
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Aurora, 144 MHz.
Der blev registreret aurorasignaler på 2 m hos OZ8SL i dagene
7., 9. og 13. november. Der blev kort LA, OHØ, OH5. og SM3- 
stationer.

OZ1FDH (GP22c) kørte den 13. nov. LA6PV (FT) med SSB 
samt SM4JGU (HT) og LA3JA (FT) med CW. OZ1FDH beretter, 
at forho ldene startede allerede omkring kl. 1200 G MT.

Vy 73 de OZ8SL.

70 cm Tropo-nyt.
Oktober måned bragte, traditionen tro, en god tropo åbning, 
vel iøvrigr den eneste virkelig gode der har været i år, og så var 
der endda ikke, på 70 cm tale om overvældende signalstyrker!

Det startede så småt den 23. med SM4AXY (HT), SP1 DSU og 
SP1EPG (HN) samt OK1AIB/p (HK).

Den 24. bragte igen OK1AIB/p, OK1AGE/p (HK) og SMØCPA 
(IT).
Den 25.: SMØDME (IT), SM4AXY, SMØDFP (IT), DM2BYE (HM), 
OK1 A lB /p , SMØFFS (JT), SM3EQY/3 (HV), SM5DSN (IT), 
SM3AKW (IW).
Den 26. g ik det så løs for alvor: SMØFFS, hørt SK3UHF: 519, 
SM4DHN (GU), SM4AMM (HU), SM3AKW, SM2CKR (KX), 
SM5FND (HT), SM4AXY, SM4RRS (HU), OK1AIB/p, SM4CFL 
(GT), OH1SM (KV), SMØAGP (IT), OH3TH (LV), OH5NR (NU), 
OH2DG (MU), SM3BYA (IV).
Den 27.: SMØFFS, SM3AKW, SM4FXH (GU), SM5DSN, SMØFZH 
(JT), SM2GGF (KZo2j = ODX: 1217 km), SM2HDF (JY), SM5EBG 
(HR), SM5CNF (HS), SM5CUI (IT), LA1IC (FT), SM5EFP (HT). 
Hørt: SM3JAW (JX) og SMGCQ (LZ).

På 23 cm var udbyttet relativt magert: Den 25.: SMØCPA (IT). 
Den 26. hørt SK4UHG (GU). Den 27.: SM4DHN/4 (GU).

Vy 73 de OZ7IS.

Aurora
På 70 cm kørte OZ7IS følgende den 13. november: UR2EQ (NT), 
SMØFZH (IT), LA3VU (FT) og SM&HYG (FS).

løvrig t findes der en rapporterings-central fo r Aurora-obser- 
vationer, i lighed med den fo r Es.

Rapporterings-skemaer rekvireres fra, og tilbagesendes til: 
C. E. Newton, G2FKZ, 61 Merriman Road, London SE3 8SB, 

England, eller via OZ7IS. Husk at noteregen og modstationers 
beamretning i grader.

Øget 70 cm FM aktivitet
Takket være de Svenske Jernbaners negative indstilling til 
brugen af spadserestokke i den daglige tjeneste, kan der 
forventes en stæ rkt øget aktivite t på 70 cm FM i Københavns
om rådet i den nærmeste fremtid!

Dansk fremstillet parabolskærm
OZ5HF påtænker i nærmeste fremtid at seriefremstille en 
parabol skærm på 155 cm, der vil være velegnet for 23 cm og 13 
cm, med et form odet gain på 24 dB, henholdsvis 28 dB.

Som det ses på billedet er der tale om en forholdsvis solid 
konstruktion, udført i alum inium med ' med en samlet
vægt på ca. 7 kg. Uden fødeelemer .uIle den kunne fås, i 
byggesæt, fo r under 1000 k r„  fæ rdigsamlet fo r ca. det dob
belte.

OZ7IGY
2 meter beaconen på 144,930 har i et stykke tid  kørt med 
reduceret styrke på grund af antenneproblemer. Da vi stadig 
ikke e r kommet væk fra Sydhavnen (er der da ikke nogen der 
kan hjæ lpe os?), er det ikke m ulig t at opsætte det ønskede 
antennesystem, men vi må så i givet fald lappe os frem!

Beaconen på 1296,075 vil i nærmeste fremtid blive flyttet til 
1296,930 i overensstemmelse med båndplanen.

Mere om beacons
Der er i den sidste tid kommet endnu et par svenske beacons, 
så her er en liste over samtlige:

Call Frekvens OTH Effekt Antenne Retning Hojde Nøgling
SK2VHF 144,875 JY69h 30 W 2 x  kløverblad Rundstr. 300 m A1
SK7VHF 144,920 GP38C 30 W 2 x  Kløverblad Rundstr. 190 m A1
SK1VHF 144,950 JR41d 10 W 2 x  Kløverblad Rundstr. 60 m A1
SK4MPI 144,960 HU46d 100 W 4 x 6 el. yagi Nord 510 m A1
SK3UHF 432,855 IW4ob 10 W 4 x  dobb. Quad Rundstr. 180 m A1
SK6UHF 432,925 GR61a 10 W Kløverblad Rundstr. 75 m A
SK4UHF 432,960 HT55j 5 W 10 el. log. per. SSW 285 m A1
SK5UHF 432,975 IU79c 12 W 2 x  Kløverblad Rundstr. 90 m A1
SKØUHG 1296,835 IT6oh 25 mW Dobb. helical Rundstr. 30 m F1
SK4UHG 1296,960 GU79d 4 W 2 x 1 5  el. Yagi Syd 450 m A1
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Reference-data vedr. Oscar 7 og 8
O rb it Dato UTC Long W.
23256 16. dec. 0100 82.2
23269 QRP 17. dec. 0154 95.8
23281 18.dec. 0054 80.7
23294 X 19. dec. Må ej anv. Må ej anv.
23306 20. dec. 0047 79.1
23319 21. dec. 0141 92.7
23331 22. dec. 0041 77.5
23344 23. dec. 0135 91.1
23356 QRP 24. dec. 0034 76.0
23369 25. dec. 0129 89.6
23381 X 26. dec. Må ej anv. Må ej anv.
23394 27. dec. 0122 88.0
23406 28. dec. 0022 72.9
23419 29. dec. 0116 86.5
23432 30. dec. 0015 71.3
23444 QRP 31. dec. 0110 84.9
23456 1 .jan. 0009 69,8
23469 X 2. jan. Må ej anv. Må ej anv.

9072 J 16. dec. 0125 69.2
9086 A QRP 17. dec. 0130 70.5
9100 A 18. dec. 0136 71.8
9114 X 19. dec. Må ej anv. Må ej anv.
9127 A 20. dec. 0003 48.6
9141 A 21. dec. 0151 49.9
9155 J 22. dec. 0013 51.2
9169 J 23. dec. 0018 52.5
9183 A QRP 24. dec. 0023 53.8
9197 A 25. dec. 0028 55.1
9211 X 26. dec. Må ej anv. Må ej anv.
9225 A 27. dec. 0039 57.7
9239 A 28. dec. 0044 59.0

9253 J 29. dec. 0049 60.3
9267 J 30. dec. 0054 61.6
9281 A QRP 31. dec. 0059 62.9
9295 A 1. jan. 0104 64.2
9309 X 2. jan. Må ej anv. Må ej anv.

Af pladshensyn må vi stoppe med at bringe reference data. 
O rb it kalendere kan fås ved ved AMSAT Danmark ved OZ5FK. 
Ring e ller skriv til: AMSAT Danmark, Postbox 55, 2750 Balle
rup. Tlf. (02) 65 52 25.

A lle VHF-UHF amatorer ønskes en glædelig ju l samt et godt 
nytår.

En speciel tak til OZ7IS og OZ8SL fo r hjælpen med stoffet til 
denne spalte.

OZ9SW - Jørgen.

Alt i transformatorer...
F.eks. kan vi tilbyde :
18 V /10 A .....................................................  95,00 
18 V /20 A ..................................................... 160,00
1. sek.: 550 V /0 ,3 A
2. sek.: 2 x6 ,3  V /3  A

1x12,6  V /3 A .............................. 78,00
Desuden føres loddetin og loddebar 
tråd. -  Alle p rise r in d . moms.

Trafi-Transformatorer
Set. Jørgensgade 127-129, 5000 Odense C.
Tlf. (09) 11 06 77 eller evt. (05) 12 22 40.

ABC-80 MICROCOMPUTER

OZ's læsere ønskes glædelig jul og godt nytår...

Vy 73, OZ4SX, Svend

NORAD Lønstrup

9800 H jø rring

Vi kan nu tilbyde dig Skandinaviens mest købte 
datamat, komplet system med tastatur, skærm og 
kassettebåndstation til virkelig konkurrencedygtig 
pris.

ABC-80 benytter den kraftfulde Z80A processor, den 
har 16k ROM BASIC og 16k RAM. Ydre kassette
lager, overføringshastighed 700 baud.
ABC-80 er svensk konstrueret og fabrikeret. En 
stadig udvikling sikrer tilbehør og programmer t il
passet skandinaviske forhold.
ABC-80 til styring, QSL-lager, komponentlager, 
bogholderi og meget mere.

Rekvirer brochure og data over ABC-80 og det store 
tilbehørsprog ram.

Pris for ABC-80 systemet, bestående af computer, 
skærm og kassetteenhed, komplet med brugsanvis
ning og demo-bånd:
K r. 8 .6 75 ,0 0  exel . moms, d.v.s. kr. 10.431,00 incl. moms

0 8 -9 6  0 1 88
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^K E N W O O D
_________  flIIC O M j, Vi onsker alle vore kunder en god ju l
AOR - STANDARD - YAESU samt et god l nytår
HF, VHF og UHF stationer...

Bem æ rk venligst, at vi ho lder fe rie lukket fra 7.-14. 
ja n u a r 1980 inclusive.

commanden padio Smallegade 4 - 2 0 0 0  Kbh. F-Telefon 0 1  - 3 4  3 4  2 2

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

SARTG nytårstest 1980
Tidspunkt: Tirsdag den 1. januar 1980. 1. periode: 0900-1030, 
DNT, 2. periode: 1030-1200, DNT.

Frekvens: 3,5 og 7 MHz.
Flapport: RST, Navn, QSO nr. og -godt nytår« i landetssprog. 
P oint: Hver QSO på 3,5 MHz giver 1 point. Hver QSO på 7 MHz 

g iver 2 points. Den samme station må kontaktes på begge bånd 
og i begge testperioder, (dvs. max. 6 points pr. station).

LA1LN, Einar M. Thomassen, Rådyrvegen 30, N-3900 Pors- 
g runn, Norge.

Resultater: B liver bekendtgjort i den månedlige SARTG 
bulle, og desuden i SARTG NEWS. Årsresultatet udregnes efter 
de 9 bedste test ud af 11 mulige.

D ip lom : Til de 5 førende stationer.

SARTG WW RTTY Contest 1979
D ip lom : Til de 5 bedste placerede stationer. Call QSO Points 3.5 7.0 14 21 28
Logs: Logs sendes senest 10 dage til: 1. I3FUE 309 408,120 12 17 37 36 12

OZ2CJ, C. J. Jensen, Postboks 717, 8600 Silkeborg. 2. W3EKT 249 295,800 0 12 49 24 2
N.B. Bemærk ny postadresse fo r contest-manager. 3. SM6ASD 239 262,500 12 13 38 28 9

4. IT9ZWS 250 258,500 5 10 41 29 9
5. DJ6JC 224 258,240 11 12 39 29 5

SARTG Bulletin og aktivitetstest 1980 18. OZ9JB 116 86,125 9 7 32 12 5
I marts, april, maj, jun i, ju li, august, september, oktober, trans 25. OZ8GA 116 72,020 5 4 36 7 0
mitteres bullen som sædvanligt, den sidste onsdag i måneden 28. OZ2X 90 55,380 4 5 32 11 0
kl. 1730 GMT, frekvens 3590 KHz + / h- QRM, efterfu lgt af akti 48. OZ7XE 72 26,775 0 3 23 6 3
vitetstest fra 1815 GMT til 1930 GMT. 81. OZ3UL 12 780 0 0 6 0 0

I januar, februar, og november sendes bullen som ovenfor 
nævnt, men efterfølges ikke  af a-test. Bullen gentages den 
efterfø lgende søndag i koncentreret form kl. 1100 GMT på 7

Class B Multi operator: 
1. I5MYL 261 341,040 11 16 45 28 12

MHz. (dato: 3/2, 4/3, og 1/12). A-test fø lger fra 1115 GMT til 2. LZ2KRR 196 189,240 5 6 36 31 5
1230 GMT også på 7 MHz. 3. UK4FAD 219 182,115 6 0 45 20 0

I december måned sendes ingen bulletin og der er heller ikke 4. G3UUP 176 176,175 13 13 29 23 9
nogen aktivitetstest. 5. DM3GM 175 156,375 5 11 28 28 3

14. OZ8JYL 65 22,240 9 7 16 0 0
Regler for aktivitetstest 1980.
R apport: RST, navn, og QSO nr. begyndende med 01 hver 
måned.

S. W. L.'s 
1. G8IZD 196 209,475 10 10 40 27 8

Points: QSO med bulletinstationen giver 2 points. Alle andre 2. DM-7481/B 180 180,225 0 17 38 19 5
QSO's giver 1 points. Alle stationer, også udenlandske, må 3. D L -0 0 5 -1 694785 161 142,740 3 16 37 20 2
kontaktes. 4. 16-10977 162 134,400 0 3 36 31 0

Logs: Logs sendes inden 8 dage til: 5. DL-A36/158337 126 96,205 3 2 48 14 4

fKEIMWOOD R 9 f i  (  STÅR S0M NY ^1 w U£,U V meget lid t brugt )

TS 820

Kr. 7.995,-
VFO 820
(m eget lid t brugt)
Kr. 995,-

Vi g iver 12 måneders fu ld  garanti.

WERNER RADIO OTTERUP TLF. (09) 82 33 33 - OZ8BW, Werner
LØRDAG LUKKET.
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Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen, 
Emdrup Banke 22, DK-2100 København 0.

Udkald til EDR's juletest 1979
hvor alle medlemmer, licenserede og lytteramatører, Indbydes 
til kamp om poin t og d iplom er på 80 meter, 2. juledag, d.v.s. 
den 26. december 1979.

Igen i år er der lid t »julegodt« i form af diplom er til lytter
amatørerne. Alle SWL's der har logget m indst 25 forskellige 
OZ-stationer i forbinde lse med juletesten, får et sæ rligt ju led i
plom . Betingelsen er, at alle 25 stationers QSO er logget 
korrekt.

PLEASE læs om hyggeligt hvad EDR's contestmanager, 
OZ1LO, Leif, skriver om EDR's juletest (blad venligst om til 
CONTEST manager og læs, men fortsæ t her når du har læst alt 
hvad OZ1 LO skriver) Har du deltaget i OZ SWL CONTEST den 1. 
og 2. december 1979, har du fået et indtryk af hvorledes man 
kører CONTEST og i OZ-november var der udførlige vejlednin
ger i hvorledes man som sende- og lytteramatører skriver 
CONTEST-log.

De væsentlige data på loggen er:
T idspunkt (DNT), kaldesignalerne på begge stationer i 

QSO’en og de rapporter der udveksles mellem parterne, gør 
pladds til po intberegning, der gives 2 point fo r en korrekt 
logget QSO og der er også d iplom er til de bedst placerede 
SWL's på fone og CW.

Tid 08.30 - kaldesignal OZ1 LO - RS(T) 59001 - QSO OZ9XYZ - 
RS(T) 59001 - po in t 2 -

Således kan du stille  loggen op ( se også OZ-november 
under SWL-spalten). Husk at underskrive loggen med navn og 
kaldesignal, giv gerne lidt kommentarer til testen. Loggen skal 
have sidste poststemplingsdato den 4. januar 1980.

Slå ørene ud og lyt med, put watt i antennen og send. 
Telefoni 08.30-09.30 og 15.15-16.15 3600-3700 kHz.
Telegrafi 09.45-1045 og 16.30-17.30 3550-3600 kHz.

Contest-log fo r EDR’s juletest skal sendes til:
EDR’s Contestmanager, OZ1 LO, Bankevejen 12, Køng, 4750 

Lundby.
Sidste år var der stor deltagelse af lytteramatører, lad os håbe 

at tils lu tn ingen bliver større I år -  og lad os håbe at mange 
licenserede radioamatører vil være med til at skabe en god og 
fa ir contest.

Posten og andet
godt fra nær og fjern, men først lid t rettelser der længe har 
presset på. I OZ september fremgår det ikke tydeligt at OZ1BII, 
Henning har kørt lic. SW L-diplomer hjem fra Europa og Asien, 
og he lle r Ikke at man i grønland er blevet opmærksom påSW L- 
dip lom erne -  men det er man, takket være OX3PK og OX-nyt. 
Forøvrigt forlyder det at OX-nyt ikke udkommer mere, bladet 
går ind ved årets udgang. Men rygterne vil vide at man prøver 
på at stable noget andet på benene -  lad os håbe at rygtet taler 
sandt.

OZ-september side 435, tredie sidste linie, bogen hedder: 
»Tune in the world w ith Ham radio«.

OZ3RC, Bro, har fået lic. SWL-diplom fra Europa og OZ-DR 
1239, W illy, har nu alle 5 d iplom er for lytteramatørerne, d.v.s. 
de 5 kontinenter, tillykke Bro og Willy.

OZ-DR 2082, Palle, er i skrivende stund ved at få antennerne 
på plads og begynder at jage, alt hvad der kan jages.

På QTH-listen skal påføres OZ-DR 1744, Flemming Peder
sen, Nyborggade 28, 2100 København 0.

Der vil først komme en komplet QTH-liste i juni udgaven af 
SWL-spalten, men du kan få en komplet QTH-liste, hvis du 
ønsker det, bare skriv.

Du kan også komme med på Ilsten over aktive DR-amatører, 
skriv endelig.

OZ-DR 2058, Horst, haretQ SL-problem , der skulle være løst.

Men jeg skal lige bemærke, at de 20,00 kr. der indbetsles til 
EDR's QSL-bureau, ikke dækker fo r tilsendelse af nye, fæ rdig
trykte  standard-QSL-kort, men til forsendelse af QSL-kort til 
dig fra indgående QSL-contral, d.v.s. QSL-kort til dig fra andre 
dele af verden via EDR’s QSL-bureau. Har du ellers problemer 
med QSL-kort du ønsker at få belyst, ved jeg d u e r velkommen 
til at kontakte OZ7BW eller OZ1FRR, se adressen i OZ -  men 
husk at sende svarporo med, PSE.

Det var lid t forskellige blandede emner -  har du noget på 
hjerte, så er det bare at sende mig et par ord.

Mandag den 12. november
tog jeg båndoptageren under armen og drog på foredrags
turne til OZ5EDR. Mange gode impulser blev født og imens 
båndoptageren leverede CQ opkald og andet godt, prøvede jeg 
på at fortæ lle lid t om lytteramatørerne.

Jeg vil gerne via SWL-spalten takke alle for en god og fair 
behandling og håber vi længere fremme kan gøre denne aften 
om. Hvordan mine ord om SWL’erne blev opfanget? Meget 
positive og jeg vil gerne via spalten stille mig til rådighed for 
andre afdelinger, hvis man ønsker at vide noget om lytterama
tørerne.

Tak til OZ1CID, Hanne, ford i hun tog in itiativ til dette 
foredrag, der er behov fo r det blandt nye og unge i vor forening. 
Men -  også tak til OZ1CMU, Ebbe. Der er mange grunde til at 
takke Ebbe, men først og fremmest fo r de 2000-3000 standard 
Q SL-kort han gav mig.

Standatrd-QSL-kort
på lager. Er du Interesseret i, under startfasen af dit arbejde 
som lytteramatør, at benytte disse kort, inden du evt. får udfær
d ige t dine egne, så skriv endelig. Kom fr it frem, der er kort nok 
til alle, jeg vil bestræbe mig på at fordele kortene ligelidt 
mellem os.

Jeg venter på d it brev.
Der er bestemt ingen grund til at holde sig tilbage, og er du 

lige begyndt på DR-arbejdet så må du slet ikke holde dig 
tilbage.

December-spalten billeder
kom m er fra OZ-DR 2223, Bent, der velvillig s tille r sin station til 
skue. Bent kører med en FRG-7 modtager og en FT225RD, 
sidstnæ vnt er en tranceiver. Spørgsmålet er så, må Bent have 
en sådan stående. Det må Bent godt, for hans forhandler har
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Julerengøring på 40 meter
Fra på lidelig kilde, OZ1 LO, Leif, forlyder det, at vi skal holde jul 
på 40 meter. Imens tasterne på skrivemaskinen endnu glødede 
med denne artikel, indløb der inform ation fra OZ1LO ang. ju le
rengøring på 40 meter -  læs under contest-manager hvad det 
går ud på.

Et godt in itia tiv  skal belønnes og vi der endnu har lid t ild 
tilbage i pennen og noget watt i antennen kan forlænge 
juletesten (uafhæ ngig af 80 meter testen) ved at være på 40 
meter i perioden:
Phone 11.00-11.30 - CW 11.30-12.00 - Phone 14.00-14.30 - CW 
14.30-15.00 den 26. december.

Forøvrigt bør vi benytte 40 meter noget mere da det efter
hånden bliver mere og mere overtaget af radiofonistationer.

sat senderdelen effektivt ud af drift. Så det ifølge P&T's 
bestemmelser lovligt, da en korrekt fremgangsmåde er an
vendt.

Fra vor mand på Færøerne, OZ-DR 2044, Palle, finder vi hans 
Q SL-kort her i spalten. Da han befinder sig i OY-land, har han 
ikke valgt at kalde sig OY-DR 2044 -  det er en skam at vi endnu 
ikke har fået »farve« i OZ, så havde Palle s QSL-kort taget sig 
lid t pænere ud.

OK, OY-DR 2044 er manden fra OY-land der kører Phone, CW 
og RTTY.

/ Redaktion: OZ6QE, Svend Stenkilde, Stenledsvej 6 
4050 Skibby, tlf. (03) 32 00 32.

EuroSchout Radio Activity Day 
(Årets fuser)
Som nævnt i OZ fo r marts, skulle ovennævnte aktivitetsdag af
vikles lørdag den 5. maj, og formålet var, at spejderstationer fra 
Europarådets medlemslande skulle forsøge at få kontakt med 
hinanden i løbet af lørdagen.

Pa selve dagen kunne der konstateres en ret livlig trafik, men 
mest mellem danske og engelske stationer, idet der fra de 
øvrige lande, kun kunne konstateres en alm indelig »lørdags- 
aktivitet«. Og flere af stationerne anede intet om selve akti
vitetsdagen, men var blot i luften for at forsøge at få kontakt 
med en eller flere af de spejderstationer, der normalt er i luften 
om lørdagen.

Resultatet af dagen blev o ffentligg jo rt prim o oktober, hvor 
der fra organisatoren af dagen, Mr. L. F. Baker fra The Avon 
County Schout Counsil, kom en kortfattet rapport om, hvor- 
mange stationer, der havde indsendt rapportskema. Resultatet 
gav :
OZ 9 stationer - G 6 stationer
og så undlod endda danske stationer at indsende rapport. Kort 
sagt -  en meget ringe deltagelse fra de resterende euroæiske 
medlemslande. Les m edde le ra t» der er ingen grund til at tvivle 
om, at alle spejder organisationer modtog inform ationer i 
oktober 78, men at kommunikationen (fra de nationale kon to
rer) synes at have svigtet«.

Da der ikke er »copyright« på ideen, udtrykker Les ønsket 
om, at andre organiserer en lignende aktivlteti fremtiden.

Dette er så det sidste indlæg der kommer fra min hånd, idet 
jobbet som JOTA-organisator nu er overgået til:
Svend Stenkilde, OZ6QE, Stenledsvej 6, 4050 Skibby, tlf. (03) 
32 00 32.

Til slut derfor en tak til EDR's formænd, redaktører, QSL- 
central. lokal-afdelinger, medlemmer m.m.f.l., der siden 1968 
meget aktivt har støttet mig i arbejdet om kring JOTA og 
RADIOSPEJD -  et samarbejde, som jeg håber også vil finde 
sted i frem tiden under Svends ledelse. OZ3AG.

Selv tak og velkommen til OZ6QE.
OZ6PN.
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Glædelig jul
til alle radioamatører i OZ-land, næste SWL-spalte er at finde i 
OZ januar 1980 og vil du have indflydelse på hvad den skal 
indeholde bor du hive fiduserne frem.

Der sendes også julehilsener via denne spalte til alle OZ’er i 
udlandet, til alle OX-stationerne og tiæ alle OY-stationerne.

Vi mødes alle på 80 (og 40) meter den 26. december kl. 08.30 
DNT.

73, Eigil.

JOTA 1979
blev afviklet i week-enden den 20.-21. oktober med stor aktiv i
tet fra såvel udenlandsk som fra dansk side. I år deltog ca. 58 
danske am atørstationer med spejdere, det er en stigning på ca. 
10 % i fo rho ld  t il sidste år. Jeg vil hermed sige tak til de ca. 160 
danske radioamatører, der gjorde det m ulig t at afvikle JOTA. 
Uden disses hjælp var JOTA ikke mulig. Det er jo  amatørernes 
radioudstyr og kaldesignaler der bruges, og det er amatørerne, 
der ansvarlige fo r at QSO'erne afvikles på en fornuftig  måde, 
samt at licensbestemmelserne overholdes.

Det kan jo ikke undgås, at der bliver trængsel på båndene, 
når ca. 7000 JOTA s ta tionerer i gang ud over jorden, foruden al 
den alm indelige amatørtrafik. Alligevel afvikledes JOTA i rime
lig ro og orden, selvom nogle amatører måske ikke kunne få 
deres week-end s ludder på den frekvens de plejer fordi den var 
optaget, men det er jo  også tilfæ ldet ved de store contester. 
Den danske henstilling om at undgå danske QSO’er i området 
3750-3800 kHz blev stort set efterkommet, og den vil blive 
gentaget til næste år, så her har andre amatører et område, 
hvor der skulle være minimal chance for at blive forstyret at 
danske JOTA stationer.

JOTA giver spejderne mulighed fo r at træ ffe andre spejdere 
over hele jorden og ud fra de modtagne rapporter at dømme, vil 
en del spejdere opretholde kontakten fra JOTA ved at brev
veksle med hinanden eller mødes personligt. En del spejdere 
har fået kontakt med radioamatørbevægelsen og vil prøve at få 
deres egen licens. Der er i øjeblikket en del spejdere med 
amatørlicens. Nogle af disse samt andre spejderinteresserede 
am atører træ ffes på det danske spejdernet hver lørdag kl. 14.00 
DNT på 3740 kHz eller på det europæiske spejdernet hver 
lørdag kl. 14,00 DNT på 3740 kHz eller på det europæiske spej
dernet hver lørdag kl. 10,30 DNT på 14290 kHz.

Næste ar afvikles JOTA i week-enden den 18.-19. oktober 1980.
Svend OZ6QE.
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Hoved bestyrelsesmed I:
OZ9JB, Jørgen Badstue, 
Lindevang 27, Brøndby Strand, 
tlf. (02) 54 34 30.

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

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Sundby Algård Fritidshjemmet, Jens Warmingsvej 77, 
2300 København S.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30, hvis intet andet er bemærket. 
Fmd.: OZ9BD. Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 s t./tv .,
2300 København S, tlf. (01) 58 69 35.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand, tlf. (02) 54 34 30.

Som det frem går af ovenstående, mødes vi hver torsdag kl.
19,30 påSundby Algård Fritidshjemmet, som velvilligt har ladet 
os låne et lokale hver torsdag aften. Men på lang sigt er det ikke 
tilfredsstillende, og vi må derfor fortsat bestræbe os på at 
skaffe egne lokaler.

Program:
20. december: Juleafslutning, se OZ november. Vi mødes med 
madpakker kl. 19,00 i vort gamle klubhus, Strandlodsvej 17. 
Dette bliver sam tidigt farvel til huset.
3. januar: Klubmøde.
10. januar: Klubmøde.
17. januar: Klubmøde.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, venner og bekendte af 
afdelingen og deres fam ilie r en glædelig ju l og et godt nytår.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

GLADSAKSE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Pedersen, Gammelmosevej 125, 
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: 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.
Mode: Hver mandag kl, 19,30.
Fmd.: OZ1CID, Hanne Nielsen, Hvidovrevej 468, 1./tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 44 87.
Næstfmd.: OZ4KS, Kaj Sand Pedersen, Edvard Griegsg. 7 ,4.th., 
2100 Kobenhavn O, tlf. (01) 29 32 85.
Sekr.: OZ1CMU, Ebbe Bruun Sørensen, Gudenåvej 10 st.. 
2720 Vanløse, tlf. (01) 34 29 37.
Kass.: OZ1BHA, Jørn Kristensen. Hovedvejen 178, st./th., 
2600 G lostrup, tlf. (02) 96 60 05, kl. 16,30-18,00.
Afd. g irokonto : 5 05 97 55.
QSL adresse: Bostbox 96. 1004 København K.

Kobenhavnsafdelingen er nu begyndt at bygge antennemast.

Siden sidst.
20. oktober: Week-enden stod over hele landet i JOTA'ens 
tegn, og også på Theklavej var der spejderaktivitet. Til forskel 
fra t id lige re år, var man i år blevet hjemme og havde indskræn
ket aktivite terne til lørdag - også de medvirkendes antal var 
indskræ nket, 5 amatører og ca. 10 spejdere. Et københavnsk 
firm a, der forhandler amatørgrej, havde venligst stille t en 2 
meter station til rådighed. Det skal nævnes, at man i anledning 
af børneåret kørte under kaldesignalet OZ1ONU, der som be
kendt tilhø rer UNICEF-gruppen.
22. oktober: Tiden var inde til vor ordinæ re generalforsamling. 
Referat kan afhentes i afdelingen. Det skal dog her nævnes, at 
man vedtog, at den siddende bestyrelse fortsatte til den ekstra
ordinæ re generalforsam ling den 3. december 1979.
27.-28. oktober: Langt om længe var det tid  at støbe fundament 
til antennemasten. Via »Søborg« fik  man i løbet af kort tid 
»trommet« et arbejdshold sammen, og inden sondag aften var 
hu lle t fy ld t med beton.
29. oktober: Klubaften.
5. november: Betafon skulle have demonstreret diverse nyt 
grej, men forskellige problemer havde vist sig, så ingen af 
efterårets nyheder var nået frem til lille  Danmark. I stedet havde 
vi så a lm indelig  klubaften.
12. november: EDR sSW L-managerOZ-DR 1815, Eigil holdt et 
noget u trad itione lt foredrag om SWL’s. Flere gange i løbet af 
aftenen blev der diskuteret SWL’s contra licenserede radio
amatører. Samtlige tilstedeværende, alle licenserede radio
amatører, mente absolut, at SWL's var til nytte og gavn for 
radioamatørbevægelsen. Under foredraget fremkom en be
mæ rkning om at gøre SW L-aktivitet obligatorisk for opnåelse 
af licens. Dette, kom bineret med en »Elmer«-tjeneste hvor 
SWL'en havde mulighed for at operere fra en station under en 
licenserets opsyn og kaldesignal, mente elle ville forbedre vor 
»båndkultur«.
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Program:
Søndag den 16. december: Gran(de) expedition. Man henter 
ju letræ er i Jægersprisskovene. Der er afgang fra afdelingen kl.
10,00. Efter afhentningen af juletræerne korer vi til en opvarmet 
gildesal, hvor den medbragte mad nydes.
Mandag den 17. december: Juleafslutning med almindelig 
hygge - og hvem ved, måske selveste julemanden kommer på 
besog. Husk at tage OM, YL eller XYL samt eventuelt harmo
niske med, vi ser dem så sjældent.
Mandag den 7. januar: Sidste nyt indenfor print v/ OZ3FN. 
Mandag den 14. januar: OZ8VL, Ole gennemgår vort nye oscil
loskop.
Mandag den 21. januar: OZ1BOI, Mogens og OZ1CMU, Ebbe vil 
prove at få alle til at fole en smule varme her i den kolde vinter
tid : det skulle nemlig være m uligt at vise et lysbilledshow fra 
turen til Tunesien, der kan få alle til at fole, at de havde været 
med Ved samme lejlighed håber OZ1 CM U at kunne vise, at selv 
ved frem visning af lysbilleder har datamatikken gjort sit indtog. 
Mandag den 28. januar: Auktion. Som alle ved, kniber det med 
pladsen, og da det åbenbart ikke respekteres, at vi helst kun ser 
medlemmer af afdelingen på disse aftener, er vi desværre nodt 
til at foretage kontrol. Derfor, husk gyldig t medlemsbevis. da 
du ellers ikke kan få adgang til auktionslokalet.

Til sidst vil jeg onske alle vore medlemmer, alle OZ's læsere 
samt redaktionen en glæ delig ju l og et rig tig t godt nytår.

Vy 73 de OZ1CMU, Ebbe.

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI og OZ7TST (Contest-gruppen).
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Mode: Tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ADX. Mogens Griis. Krogstens Allé 52 A.
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Red.: OZ8RU. Rubæk Hansen, GI. Kogevej 259 B. 2./tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: OZ1DEA. W olfgang Reble, Vejlebrovej 34 A,
2635 Ishoj, tlf. (02) 73 84 92.
Postadr.: Postbox 14, DK-2650 Hvidovre.
Giro: 6 28 29 11, EDR Hvidovre.

Program:
Tirsdag den 18. december: Julefest.
Tirsdag den 8. januar: Klubaften.
Tirsdag den 15. januar: Filmaften.

Pa grund af tidsfristen for indsendelse af stof til OZ (20./11.) 
bringes intet program fo r julefesten. Enkelthederne om festen 
vil være at finde i medlemsmeddelelserne for december.

Mellem sidste mode i år og første mode i det nye år er der en 
ret lang pause, men mon ikke medlemmerne moder op i loka
lerne en gang imellem alligevel.

Bestyrelsen onsker medlemmerne en god jul og et godt nytår 
og på gensyn til den forste aften efter nytår, der bliver en k lub
aften, hvor man så kan bytte julegaver.

God ju l og godt nytår.
Ily  73 de OZ8RU, Rubæk.

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ6BL. Bent Bagger, 
Bregnerodvej 151, 3460 Birkerod, 
tlf. (02) 81 44 35

Nyhedsbulletin /afdelingsnyt hver mandag kl. 19,00 via 
OZ9REH. Stof sendes til OZ1DQJ, Jorgen Pless-Rasmussen, 
Skippermosen 12, 3400 Hillerod, tlf. (03) 25 22 24.

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

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 Brenøe-Hansen, Horsevænget 37,
3400 Hillerod, tlf. (03) 26 19 28.
Kass.: OZ1DLJ, Bente Lodberg. Rishojvej 43. Annisse,
3200 Helsinge, tlf. (039 29 51 35.
Afd. g irokonto : 2 26 78 96, Hillerod.

Nyhedsbulletin/afdelingsnyt.
Som I vel efterhånden ved og endvidere kan se ovenfor under 
kreds 2 ’s »hoved«, er bulletinen via OZ9REH hver mandag 
rykket fra start kl. 21,00 til kl. 19,00. Dette skyldes, at ingen i 
bestyrelsen var i stand til at køre bulletinen på dette tidspunkt 
på grund af forskellige aftenskolekurser m.v. Der er dog en 
væ sentlig fordel forbundet med at rykke tidspunktet, idet der jo 
køres Amatør-nyt via Knivsbjerg-repeateren kl. 21,00, og vi har 
jo  set, hvordan det kan gå, når der er »gode forhold«. -  Jeg skal 
i denne forbinde lse gøre opmærksom på, at alle der har stof, 
som de mener kan have almen interesse, er meget velkomne til 
at komme frem med dette, så det kan komme med på bulle
tinen. I særdeleshed er både Stenløse- og Helsingor-afdelin- 
gen velkom ne til at komme med deres program m.v.

Program:
Det har desværre ikke været m uligt at få programmet for det 
nye ar med i dette nummer på grund af det store arbejde med 
Festlig Fritid m.v., men dette vil fremkomme i januar-numme- 
ret. Så derfor: Lyt til nyhedsbulletinen, hvor du vil få at vide, 
hvad der sker på de to første modeaftener i net nye år. Den 
første modeaften er den 8. januar 1980.

Her. i dette sidste nr, i 1979, er der kun tilbage at ønske al leen 
g læ delig ju l samt et godt nytår. I denne forbindelse skal der 
rettes en tak til de foredragsholdere m.v., der i det forlobne år 
har været så venlige at komme, når vi har »kaldt«. Vi har overalt 
m odten  særdeles god velvilje, og vi håber, selvfølgelig, at dette 
kan fortsæ tte i 1980. Tak skal I have!

PS! I januar nummeret vil der bl.a. komme et referat fra Festlig 
Fritid.

HUSK - HUSK: Nyhedsbulletinen hver mandag kl. 19,00 via 
OZ9REH!

Vy 73 de OZ1CKB, Steen.

HUSK
Sidste fris t for stof til OZ er den 20. i hver måned, og skal 
sendes til redaktionens rig tige  postadresse, som er:

Henrik Jacobsen, OZ6PN
Postbox 247
9900 Frederikshavn.
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KREDS
Hovedbestyrelsesmedl 
OZ8TV. Frede Larsen
Arsballevej 48. 3700 Ronne. flHfjBBP
tlf 03 - 99 91 77

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

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdage kl. 19,30.
Fmd.: OZ4OW, 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, Arsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.

Rævejagtsresultater, Bornholm 1979.
Fod:
Nr. Hold Strafpoints Antal ræve

1. OZ5ZH 342/38 10
2. OZ3UI +  OZ1EBI 369/31 10
3. OZ4RX 479/54 10
4. OZ1IF + Lizzie 528/21 10
5. B irger +  Poul Aksel 594/33 7
6. Bo 629/32 6
7. OZ4EM 671/32 6
8. OZ1CSI + OZ1CSK 689/28 5
9. OZ4OW 885/04 3

10. OZ1UU + OZ1EMJ 950/14 2
11. Susanne +  Bjarne + Karsten 1027/21 1
12. Allan + Karsten 1035/02 1

M obil:
1. OZ1CSU + OZ2IY 336/11 10
2. OZ1IF +  Lizzie 373/34 10
3. OZ3UI +  OZ1EBI 400/57 10
4. OZ5ZH 453/23 10
5. Allan + Mogens 580/45 10
6. OZ4RX + Bodil 590/33 10
7. Holger + Erna 675/59 8
8. OZ1CSI + OZ1CSK 798/36 4
9. 0Z 40W  + Lene 811/02 4

10. OZ8TV + Betty 811/58 4
11. OZ1DGE + Erik 917/53 2
12. OZ4EM 922/57 2
13. B irger +  Poul Aksel 976/36 2
14. Karsten +  Torben 1039/06 2

EDR's jubilæ um spokal: OZ1CSK + OZ1CSI.
Faxe pokal: Delt, OZ1EBI +  OZ3UI - Allan + Mogens.
Familie rævejagt: OZ1CSK + OZ1CSI.

Vel modt næste sæson, hilsen rævene.
OZ1CSX, Dan.

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

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

KALUNDBORG
Call: OZ1KLB.
Lokale: K lintegården, 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.

LOLLAND
Call: OZ1LOL.
Lokale: Mågevej 2A, Rodby havn.
Fmd.: OZ1BYO, Ib Christensen, Kragemosevej 1,
4900 Nakskov, tlf. (03) 93 93 75.
Kass.: OZ1DZN, Søren Schmidt, Mollersvej 22,
4930 Maribo, tlf. (03) 88 04 36,
Afd. postboks: Boks 15, 4960 Holeby.
Afd. g irokonto : 9 29 83 98.

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. g irokonto : 6 25 98 55.

A fdelingen onsker alle en god jul samt et godt nytår og håber, 
alle vil møde friske til det første møde i det nye år, som bliver 
den 21. januar. Programmet fo r denne aften er endnu ikke 
fastlagt, men kommer i næste OZ.

Vy 73 de OZ8NZ, Ole.

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

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 Tappernøje, tlf. (03) 76 52 60.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braa, Gallemarksvej 48, 
4700 Næstved, tlf. (03) 72 32 75.
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ODSHERRED SLAGELSE

Call: OZ1OHR.
Lokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 12,
4500 Nykøbing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19,00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandsvej 14,
4500 Nykøbing Sj., tlf. (03) 41 17 11.
Sekr.: 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. g iro : 5 68 75 43, EDR, Box 30, 4500 Nykøbing Sjælland.

ROSKILDE

Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mode: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8, 
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, 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. 
A fdelingens postboks: 103, 4000 Roskilde.

Torsdag den 22. november 1979 afholdtes generalforsamling i 
vore lokaler i Lejre.

1. Til d irigen t valgtes OZ7LX, som takkede fo r valget og kon
staterede, at generalforsam lingen var lovligt indvarslet og be
slu tn ingsdygtig , 14 medlemmer +  1 stk. XYL var fremmødt.

2. Formanden aflagde beretning og startede med at mindes 
vort bortgangne medlem OZ6RT, Bent, som har sat sit præg på 
afdelingen. Det ringe fremmode blev ud iagtsom  en tillid  til den 
siddende bestyrelse, eller rettere arbejdende bestyrelse. Status 
over aktivite ter: OZ1CDW har ved sin morsetræning tilfø rt 
afdelingen 10 nye morseattester, og et nyt hold vil bringe et 
lignende antal. Af arrangementer blev nævnt vore auktioner, 
vor aflyste julefest, som blev afløst af julehygge i klublokalet - 
en speciel tak blev overbragt til OZ7IS for sine underholdnings
aftener i afdelingen - o ldtim er aften med et helt fantastisk 
indlæ g af OZ1D, Ahrent, fo r endelig at nævne tilløbsstykket 
med OZ7HV, Henning/m icroprocessorer. Af vore externe ar
rangem enter blev nævnt besøget på Niels Bohrs Institut samt 
udflugten til Moens Klint og Decca stationen, som gæ stfrit blev 
forevist af OZ4EH - den gode stemning som prægede dette 
arrangem ent blev især fremhævet.

3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og kom
menterede dets indhold. Det blev vedtaget at forhøje hjæ lpe
fondens andel af auktionssalæ r til 500,00 kr. - andre poster, 
især de m indre, blev kraftigt debatteret.

4. Fastsættelse af kontingent; det blev vedtaget, at vi følger 
prisstoppe t og bibeholder kontingentet endnu et år uændret.

5. Valg til bestyrelsen. Næstformand OZ1APA, Per. Kasserer 
OZ1NY. Bestyrelsens suppleant OZ7LX.

6. Ingen indkomne forslag.
7. Eventuelt. Vedr. julefest - det nedsatte festudvalg med 

OZ8UL som leder genvalgtes, og kantineudvalget med 
OZ1CLG, OZ1AQW og OZ1DON genvalgtes i håb om, de var 
v illige  til at modtage genvalg - som observatør fo r bestyrelsen 
indsattes OZ1APA.

Formanden takkede dirigenten for at bevare sig ro lig t under 
generalforsam lingen.

Vy 73 de OZ8JK, Jorgen.

Call: OZ2SLA.
Lokale: Baggade 43, 4220 Korsør.
Møde: 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.

SORØ
Call: OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30, Sorø.
Mode: 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.

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

ASSENS OG OMEGN
Call: OZ7ASO.
G iro: 6 60 17 74.
Lokale: Møllevej 2.
Mode: Hver 2. onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1ABK, Martin Callesen, Blomstervænget 15,
5610 Assens, tlf. (09) 71 35 60.
Sekr.: OZ1DOK, Ole Brauer-Christianr ‘ e  Vejsmark 7, 
5560 Arup, tlf. (09) 45 12 13.
Kass.: OZ3UW, Ib Nielsen, Ladegårdsvej 43,
5610 Assens, tlf. (09) 71 15 07.

G læ delig ju l og godt nytår. -  Vi mødes igen til klubaften den 2. 
januar 1980 medbringende diverse »tømmermænd«.

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. g irokonto : 5 04 87 53.

Vi ønsker al le amatørkammerater en glædelig jul og godt nytår. 
Torsdag den 3. januar kl. 19,30 starter vi igen med vore hygge- 
aftener.

Vy 73 de inge.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 90 (indgang ved Roersvej).
Mode: 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.
K ontingent er kr. 50,00 pr. halvår.
Pension istkontingent er kr. 20.00 pr. halvår.
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SVENDBORG
Call: OZ7FYN.
Lokale: S immerbølle Kirkevej 4, Rudkøbing.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ9HX, Jorgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, Simmerbølle Kirkevej 4,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CJS, Ole Rasmussen, Ørbækvænget 1A, 
Svendborg, tlf. (09) 21 60 45.

Efter ju lea fs lu tn ing holdes der ferie til januar 1980.
Den 7. januar fortsæ tter teknisk kursus.
Den 9. januar fortsæ tter klubaftenerne.

G læ delig ju l og godt nytår.
Vy 73 de OZ9EG, Eli.

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

Am ator-nyt hver mandag kl. 21,00 pro. 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.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle brandstation, Domkirkepladsen.
Mode: 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, Hans J. Larsen, Søparken 17, Jels,
6630 Rødding, tlf. (04) 55 26 68.
Afd. g irokonto : 7 09 84 48.

Første del af det nye års program ser således ud:
9. januar: A lm inde lig klubaften.
23. januar: Byggeaften, hvor alle digitalbyggesættene forhå
bentlig  er fæ rdige, så vi kan gå over til alle de eksperimenter, 
som det er m u lig t at foretage med dette byggesæt.
13. februar: A lm indelig klubaften.
27. februar: Byggeaften med digitalbyggesættet.

Vy 73 de OZ1DLE, Hans J.

Tirsdag den 4. december: Morseprøve.
Onsdag den 5. december: Teknisk kursus - licens til verden. 
Torsdag den 6. december: Sidste mobiltestkørsel i år.
Onsdag den 12. december: Teknisk kursus.
Torsdag den 13. december: Juleafslutning m /X Y Log  YL - film. 
Onsdag den 19. december: Teknisk kursus.

Vy 73 de OZ1CCE, Erik.

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

Bestyrelsen ønsker hermed alle medlemmerne en glædelig jul 
og et godt nytår.

Der vil i januar blive afholdt en auktion til fordel fo r klub
kassen. Hvis du har nogle sager, du gerne vil af med, så tag dem 
endelig med den aften.

Kurt, OZ1EQH er trådt til som suppleant foreløbig i stedet for 
Gert, OZ1BVF, der er rejst til Esbjerg. - Ved CW-træningen er 
Søren, OZ6SX også lærer, men han rejser desværre også fra 
byen.

Program:
Tirsdag den 20. januar kl. 19,30: Auktion.
Tirsdag den 19. februar kl. 19,30: Møde.
Tirsdag den 18. marts kl. 19,30: Generalforsamling.

Vy 73 de OZ6AQ. Werner.

TØNDER
Fmd.: OZ1DRP, Kjeld B. Kristensen, Brorsonsvej 25,
6270 Tønder, tlf. (04) 72 37 95.
Kass.: OZ1BIS, Bent N. Hansen. Toftvej 11,
6270 Tonder, tlf. (04) 72 44 63.
Sekr.: OZ1FUV, Aage Holst, Sondervang 38,
6261 Bredebro, tlf. (04) 74 16 32.

Program:
Torsdag den 6. december: Julemik.
Torsdag den 3. januar: Klubaften - bygning af strømforsyning. 
Torsdag den 17. januar: Klubaften.
Torsdag den 31. januar: Klubaften - film  eller lysbilleder. 
Torsdag den 24. februar: Klubaften - evt. mobiltest.
Torsdag den 28. februar: Klubaften.

Vi har opstille t nogle forslag til klubaftener, så vi håber at se 
så mange som m uligt. -  Endvidere har vi flere gemt i ærmerne.

Vy 73 de OZ1FUV, Aage.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Mode: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyovej 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, Turøvej 17, 
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 02 60.

Program:
Torsdag den 22. november: Byggeaften - gitterdykmeter. 
Søndag den 25. november kl. 14: Åbenhus-arrangement. 
Torsdag den 29. november: A lm indelig t møde og film.
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ÅBENRÅ HERNING

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

Hoved bestyrelsesmedL KREDS
OZ1OQ, John Meyer,
Strandvænget 30. Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20. w
ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Reder Skrams Gade 9, Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærsbro, Jagtvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ1DYV, Jørgen B. Nielsen, Idrætsal le 23, Hjerting, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 59 13.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Program:
Onsdag den 19. december: Juleafslutning. Denne gang for de 
voksne. Servering af gløgg og knas. (Husk damerne).
Onsdag den 26. december og onsdag den 2. januar: Intet møde. 
Onsdag den 9. januar: Alm. mode.
Onsdag den 16. januar: OZ3EB fortæ llerom  microprocessorer.

Husk repeaternyt hver tirsdag ved OZ1OQ - og der er bygge
aften hver mandag.

Vy 73 de OZ1DYV, Jørgen.
GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6KH, Villy Hansen, Kronhedevej 4,
7200 Grindsted, tlf. (05) 32 26 80.
Sekr.: OZ1CWM, Knud Pedersen, Ostre Villavej 8, Givskud, 
7300 Jelling, tlf. (05) 73 00 72.
Kass.: OZ1CTC, Knud Teglgaard, Højmarksvej 3, 7330 Brande. 
Afd. postadresse: EDR Give og omegn, V illy Hansen, 
Kronhedevej 4, 7200 Grindsted.

Efter den ordinæ re generalforsamling den 8. november er 
bestyrelsen som følger: Fmd. OZ6KH, Villy Hansen. Næstfmd./ 
sekr. OZ1CWM, Knud Pedersen. Kass. OZ1CTC, Knud Tegl
gaard. Best.-medl. OZ8GW. Leif Christensen - OZ1FMB, Georg 
Landbo. Suppleant OZ4CR, Jørn Christensen. Revisor OZ8RI, 
R ichard Ibsen. Revisor suppleant OZ5GH, Gunnar Hansen.

Vi holder den traditione lle ju leafslutning torsdag den 20. 
december kl. 20,00, hvor der serveres gløgg m.m. Der op for
dres til at tage YL/XYL med denne aften.

Lørdag den 19. januar: Familiefest hos OZ6KH/OZ1BCC kl.
14,00. Vi håber at se hele familien, YL/XYL og harmoniske, til 
en hyggelig efterm iddag. Festen arrangeres som sammen
skudsgilde, hvor alle bidrager - tænk også på de harmoniske. 
Nærmere info hos OZ6KH/OZ1BCC. Tilm elding til OZ6KH/ 
OZ1BCC senest den 13. januar, tlf. (05) 32 26 80 efter kl. 18,00.

Jeg vil hermed ønske alle en god jul samt et godt nytår og vel 
mødt i 1980.

Vy 7<3 de OZ1CWM, Knud.

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

OZ1DLY byder velkommen til årets gedemarked, medens 
OZ6KV og OZ1FEQ diskuterer landbrugets problemer.

Gedemarkedet og tyrekåringen den 2. november forløb I vel
lykket forv irring , larm og vildskab - takket være særdeles kvali
ficerede deltagere. Festkomiteen takker og bukker for den 
gode deltagelse. Vi mødes igen - stol på det!
Irma, OZ5HF, OZ1BQM , OZ1DLY, OZ1FHQ, OZ1FEQ, OZ5XV 
og OZ6KV.

PS! Hvem har »lånt« kobjæ lden/dirigentklokken?

To a f festens hovedpersoner, OZ5HF og XYL Irma.

Program:
19. december: Juleafslutning.
26. december: Maven plejes. (Intet møde).
2. januar: Hovedet plejes. (Intet møde).
9. januar: Alm. klubaften.

Som kompensation fo r den stille ju le- og nytårstid lover vi alle 
tiders foredrag i februar måned; men herom i januar OZ. -  

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig  glædelig ju l samt et godt 
nytår.

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

Program:
Onsdag den 16. januar kl. 19,30: Foredrag v/ OZ8RH, Ryan 
Holm om elektronisk styring ud fra hans seneste bog »Styring 
med Elektronik«, System Elektronik.
Der indkaldes hermed til ordinæ r generalforsamling i EDR 
Holstebro afdeling onsdag den 30. januar kl. 19,30 i klubloka
lerne, Struervej 15.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflæ gger beretning.
3. Kassereren aflæ gger beretning.
4. Indkomne forslag behandles.
5. Valg af formand, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revi

sor samt 1 suppleant.
6. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4, 
skal være formanden I hænde senest den 1. januar 1980.

Mandage kl. 19,00: Teknisk kursus (hold 2) v/ OZ1CN. 
Onsdage kl. 19,00: Alm. klubaften.
Torsdage kl. 19,00: CW-kursus v/ OZ1BUR.
Torsdage kl. 19,00: Teknisk kursus (hold 1) v/ OZ1CN.

Kursernes ju le fe rier (sidste aften for jul og første aften efter 
nytår):
Teknisk kursus, hold 1: Torsdag den 6. december til torsdag 
den 10. januar.
Teknisk kursus, hold 2: mandag den 10. december til mandag 
den 7. januar,
CW -kursus: Torsdag den 21. december til torsdag den 3. jan.

Første alm. klubaften efter nytår er onsdag den 9. januar.
Til slut er der kun at ønske alle en glædelig ju l og et godt nytår.

Vy 73 de OZ9BI, Peder.

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsm lnde skole, Vestervig.
Mode: 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.

THISTED
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 W older 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.

Program:
Tirsdag den 18. december: Julehygge.
Tirsdag den 8. januar: Mode og CW-kursus.
Tirsdag den 15. januar: Foredrag kl. 20,00 om oscllloscopet og 
dets brug ved OZ8UW.

Vy 73 de OZ8UW, Henning.

STRUER
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, Tholk ild  Christoffersen, Reberbanen 11, 
lejl. 26, 7600 Struer.
Kass.: OZ5EX. Borge H. Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive. 

RIBE

Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Møde: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meier, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ4HY, Johnny Engkjær Sørensen, V. Vedstedvej 33, 
6760 Ribe, tlf. (05)44 50 72.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Borgergade 105,
6752 Glejbjerg, tlf. (05) 19 84 17.
Afd. postadresse: EDR Ribe afdeling, postbox 15, 6760 Ribe.

S idste mødedag inden: Onsdag den 19. december indbydes 
afdelingens medlemmer med YL, XYL og harmoniske til ju le
gløgg, og hvad dertil hører.
Første mødedag efter ju l bliver onsdag den 9. januar.
A lle ønskes en rig tig  glæ delig jul og et godt nytår.
Ø L G O D  Vy 73 de OZ4HY. Johnny.

VHF: OZ5JYL. -  HF: OZ7JYL.
Lokale: Kirkegade 1,1., Olgod.
Mode: Hver onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl, Solvænget 7,
6870 Ølgod, tlf. (05) 24 54 25.
Sekr.: OZ1EWL, Andreas Sk. Jepsen, Kongsgårdsvej 2,
6880 Tarm, tlf. (07) 37 42 18.
Kass.: OZ1BSC, Mona Breum Hansen, Solvænget 7,
6870 Ølgod, tlf. (05) 24 54 25.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.
Den 31. oktober afholdt afdelingen ordinæ r generalforsamling. 
Valg af d irigent. OZ1BSO blev valgt. Han takkede fo r valget og 
konstaterede, generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
gav derefter ordet til formanden. -  Formanden aflagde beret
ning, hvor han udtrykte tilfredshed med det forløbne års aktivi
teter, det stadig stigende antal medlemmer og den gode frem
gang både af C- og D-licenser (og en A-licens - den blev Ikke 
nævnt af beskedenhed). -  Regnskabet blev fremlagt og en
stem m igt vedtaget.
Valg af kasserer OZ1BSC. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
blev OZ1BPI, OZ1GCC og OZ1EWT. Suppleant OZ1BSO. valg 
af revisor OZ5VL.
Af indkom ne forslag var der fra OZ1BSC et forslag om at 
opkræve kontingent halvårlig i stedet for som nu kvartårlig. 
OZ4RW foreslog at indskuddets størrelse fo r optagelse af nye 
medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Begge forslag kræver 
æ ndring af vedtægternes § 5. Begge forslag blev enstemmigt 
vedtaget. -  Under eventuelt kom der forslag om et aktivitets
udvalg til hjæ lp med tekniske problemer af enhver art i afde
lingen. Til udvalget blev valgt OZ5VL, OZ1QQ, OZ1BPI og 
OZ1GCC. -O Z1B S O  sluttede generalforsamlingen med tak for 
det gode fremmøde og god ro og orden (han var ellers kommet 
på arbejde).

Og det skal oplyses, at mens disse lin ier skrives, er aktivi
tetsudvalget i fu ld gang med fo toprin t til syntese. -  Efter mange 
d iskusioner om »Zepp«-antennen: Den er hængt op og OZ4RW 
og OZ5VL har været i luften. -  Er der problemer, så få en snak 
med aktivitetsudvalget.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres pårørende en 
g læ delig ju l og et godt nytår.

Vy 73 de OZ1EWT. Andreas.
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KREDS
Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ4EV, Orla B. Petersen, Onsted,
8355 Ny-Solbjerg. tlf. (06) 92 83 73.

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Mode: Torsdag kl. 19,30 I de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, Kurt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: Erik Funda, Erritsø Bygade 39, 7000 Fredericia, 
tlf. (05) 94 32 09.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen,
H. C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14. 
Ungdomsleder: OZ1CLX, Jorgen Jensen, Pjedstedengvej 6, 
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.

Program:
8. januar: Kursus i VTS kl. 19,30.
15. januar: Kursus i VTS kl. 19,30.

Vy 73 de OZ-DR 1766.

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

Program:
19. december kl. 19,00: Juleafslutning.
9. januar kl. 19,00: Vi begynder i det nye år med en mødeaften.
16. januar kl. 18,30: A-licens studiekreds og digitalteknik.
23. januar kl. 18,30: A-licens studiekreds og digitalteknik.

Vy 73 de OZ1AYN, Børge.

HORNSYLD
Call: OZ3TRX.
Lokale: Antennefabrikken TRIAX, Hornsyld.
Møde: Onsdag kl. 19,30.1 ulige uger engelsk undervisning ved 
OZ5LL, samt morseundervisnlng ved OZ7OG. I lige uger byg
geaften og alm. klubaften.
Fmd.: OZ7OG. Ole Godsk, Begonievej 10, Klakring, 7130 Juels
m inde, tlf. (05) 69 33 04.
Kass.: OZ1BIN, K. E. Kofoed, B redgade6,8722 Hedensted, 
tlf. (05) 89 18 61.
Sekr.: Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Horsens, 
tlf. (05) 62 18 34.
Afd. g iro : 5 35 18 98 c /o  kassereren.
Afd. adr.: P. O. Box 32, 7130 Juelsminde.

HORSENS

Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Fmd.: OZ6OQ, Knud Madsen, Teglbrændervej 1,
8771 Hundslund. >
Kass.: OZ1QZ, John Kristensen, Kirkehøjvej 3, Tvingstrup, 
8700 Horsens.

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

KOLDING
Call: OZ8EDR.
Lokale: Set. Jørgens Gård, Hospitalsgade.
Mode: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1ELF, Erik Poulsen, Stenholtgade 17,
6092 Varmark, tlf. (05) 57 12 96.
Sekr.: OZ1DGN, Knud Christensen, Mariegade 14,
6000 Kolding, tlf. (05) 52 41 48.
Kass.: OZ5KT, Kristen Thomsen, Chr. Schousvej 4, Tved,
6000 Kolding, tlf. (05) 52 61 55.
Afd. g ironr.: 3 24 74 81.

Den 25. oktober afholdtes ordinæ r generalforsamling. Efter 
denne har bestyrelsen nu følgende sammensætning: OZ1 ELF, 
OZ1DGN, OZ1BZG, OZ1BVW, OZ5KT, OZ1BWF suppl., og 
OZ3FS blev revisor.

Morsekurset fortsæ tter i afdelingen om torsdagen kl. 19,00.
Vy 73 de OZ1DGN. Knud.

RANDERS
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. g irokonto : 2 14 61 69.

HF-rumm et er nu ved at være i orden. Som det kan ses, er der 
nok ingen i tvivl om, at vi der får meget fine betingelser fo r at 
dyrke vor hobby.

Et besøg pa Randers Elværk vil blive arrangeret - nærmere 
om tidspunkt og dato vil blive tilsendt medlemmerne.

Når disse lin ier læses, må vi erkende, at julen står for døren - 
så alle ønskes en glæ delig ju l og et godt nytår.

Vy 73 de OZ6YO, Bo.

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ6CY, Niels Mølgård Nielsen, Rudbølvej 3,
8900 S ilkeborg, tlf. (06) 82 05 09.
Sekr.: OZ2KI, Gunnar Wurtz, Serup Holmegårdsvej 2,
8632 Lemming.
Kass.: OZ1AJP, Finn Christiansen, Dannevirkevej 6,
8600 Silkeborg.
Afd. g irokonto : 9 21 18 88.

Program:
December: Juleafslutning. Der henvises til opslag i klubben.
8. januar: Diskusionsaften. Aktiviteterne i Lunden har gennem 
længere tid  været fo r stærkt nedadgående, men hvem har 
skylden? Hvad kan du gøre? Mød op I aften - kom fr it frem med 
forslag, ideer, strøtanker, tips - ja, hvad som helst, der kan give 
bestyrelsen inspiration og nyt mod. Vi bør i fællesskab puste
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V

nyt liv i programudvalget og lade det arbejde med de indkomne 
forslag.
15. januar: Måleaften. Tal med OZ6CY/OZ8YO et par dage fo r
inden, så der kan være de rette instrumenter til rådighed.

73's, glæ delig ju l de OZ1AKD, Karsten.

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Mode: 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.

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

Morsekursus.
Såfremt der kan blive tilstræ kkelig tils lutning, vil afdelingen 
påbegynde et morsekursus. -  Betingelse for deltagelse er 
medlemskab af EDR' lokal- og landsafdeling.
Lærer: OZ3MC, Martin, tlf. (07) 54 53 81.
Sted: Gårdsdalsvej 32. hos OZ8XU, Victor, tlf. (06)64 71 61. 
Start: Onsdag den 9. januar kl. 20,00.
Pris: Dækning af OZ3MC’s korselsudgifter.
T ilm eld ing: Mod op den første aften eller ring til OZ3MC.

l/y 73 de OZ5LD. Leo.

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

Program:
Torsdag den 3. jånuar: Byggeaften.
Torsdag den 10. januar: HF-aften.
Torsdag den 17. januar: Klubaften.

Afdelingen ønsker alle medlemmer en god jul og godt nytår.
I/ /  73 de OZ8YV. Arne.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ9NT. Bjarne Andersen, 
Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 48 60 79.

KREDS

9
VENDSYSSEL-ARRANGEMENT

Tirsdag, den 15. januar kommer Ole /OZ2OE og fortæ l
ler om syntese. -  Foredraget er som sædvanlig på 
Mosbjerg kro, og det er kl. 20,00.

OZ3EVA - OZ6EVA - OZ9EVA

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

A fdelingen har ju leferie indtil den 15. januar, hvor vi lægger ud 
med foredrag på Mosbjerg kro. OZ2OE fortæ ller om synteser. 
Da vi er m idt i vinteren, og der måske er problemer med at køre 
til Mosbjerg, kan de. som mangler korelejlighed, henvende sig 
i klubben, hvor vi så prøver at koordinere dette.

Program:
Tirsdag den 15. januar: Foredrag på Mosbjerg kro.
Tirsdag den 21. januar: Klubaften.

Afdelingen ønsker alle sine medlemmer en glædelig ju l og et 
godt nytår. -  Vel mødt I det nye ar!

l/y 73 de OZ9NT, Bjarne.

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

For dem, der ikke har opdaget det endnu, så modes vi altså 
stadig hver tirsdag i klubben. -  Indtil nu har det været alm. 
klubaften med snak, men nu sker der noget andet.

Første gang vi modes i 1980 er tirsdag den 15. januar, hvor 
OZ8CY kommer fo r at holde foredrag om forstyrrelser. Vel 
modt!

G læ delig ju l og godt nytår.
l/y 73 de OZ7IH, Henning.

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Norrebro, H jorring.
Mode: Tirsdag kl, 20,00.
Fmd.: OZ9JÉ, Peder Jeppesen, Narfesvej 8, ’
9800 H jorring, tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CVK. Vagner Christensen. Ringvejen 90,
9850 Hirtshals.
Kass.: OZ5DV, Ejner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jorring, tlf. (08) 92 74 01.
Postadr.: Box 204, 9800 Hjørring.
Afd. g irokonto: 6 23 99 27.

Siden sidst.
Der er stadig et stort fremmøde af medlemmer i afdelingen, 
men det er de samme hver gang. Så har du ikke været i afde
lingen i år, ser vi dig med glæde.

Auktionen var vellykket. Omsætningen blev kr. 1.638,00, så 
det kan siges at være tilfredsstillende - alt tyder på, at vi kan 

.genoptage spøgen ca. 1 gang om året.
Rævejagterne har haft så stor tils lutn ing, at ræveudvalget 

besluttede at fortsæ tte med aftenjagterne et stykke tid endnu. 
Det er barske fyre, intet kan stoppe dem - hverken styrtende 
regn, bortkom ne biler eller afbrudte sendere, hi, hi.

Fremover.
På nuværende tidspunkt er der ikke fastlagt program for resten
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af vinteren, men der er flere gode forslag til byggeaktiviteter, 
som vil blive taget op, og vi håber også at finde emner til andre 
aktivite ter, så lyt til afdelingsnyt via Kig Ud repeateren hver 
mandag kl. 18,30.

Så er ju len over os igen med hvad dertil horer, såsom 
ju le fe rie  m.m. Afdelingen onsker dig en god jul og et lykke
bringende nytår og på gensyn den 15. januar 1980.

Program:
Tirsdag den 15. januar: Foredrag på Mosbjerg kro. Syntese af 
OZ2OE.
Tirsdag den 22. januar: Klubaften + ?
Tirsdag den 29. januar: Klubaften + ?
Tirsdag den 5. februar: Klubaften.
Tirsdag den 12. februar: Klubaften + ?

HOBRO

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. Onsild, 
9500 Hobro, tlf. (08) 54 41 06.
Kass.: OZ1BOT, Tommy Wickberg, Daniavej 127, Assens, 
9550 Mariager, tlf. (08) 58 35 64.

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

Onsdag den 20. februar: RTTY ved OZ1AT.
Onsdag den 19. marts: Emnet er endnu ikke fastlagt, da det er 
meget vanskeligt at få foredragsholdere, se efterlysning i OZ 
november 1979 side 546.
Onsdag den 23. april: HF-antenner og måling på samme ved 
OZ7CH. Har du spørgsmål om antenner, du er ved at brænde 
inde med, så er din redning her; skriv dem ned aflever spørgs
målet til OZ5HP eller OZ7QE, som så bliver afleveret til OZ7CH 
og så far du en eksperts hjælp til at afskaffe dine problemer 
(antenne). Har du brækketarmen eller mangler du en blyant, så 
henvend dig til OZ5HP eller OZ7QE, så vil de meget gerne hjæ l
pe dig med at stille spørgsmålet, men gør det i god tid, hellere 
fo r tid lig t, end at du brænder inde med spørgsmålet.

Siden sidst.
Rævejagterne er nu afsluttet, men ræveudvalget har lovet at 
lade hore fra sig igen. Desværre er der ikke, i skrivende stund, 
helt fæ rdige resultater for jagterne, men de bliver offentligg jort 
hu rtigst muligt.
Onsdag den 31. oktober afholdtes sæsonens første foredrag 
om TTL-kredse og deres anvendelse, det var OZ8PZ der var 
foredragsholder. En tak til dig Stig fo r dit lærerige foredrag. 
Den 7. november forsøgte afdelingen sig med et bingospil, re
sultatet var en betinget succes. For afdelingen var der et m in
dre underskud, men fo r de fa, der deltog, var det en stor suc
ces. Men der var for mange medlemmer, der svigtede, på trods 
af deres onsker om sådanne arrangementer, hvor YL/XYL kun
ne deltage, men der er allerede et nyt arrangement under op
bygning som så forhåbentlig giver et større fremmøde, mere 
herom senere.
Så en gammel nyhed: Afdelingen har en komponentservice for 
medlemmerne, her findes de mest gængse komponenter, disse 
er kobt så b illig t som m uligt og sælges derfor ogsa så b illig t 
som m uligt. Men der er mulighed for at skaffe storre ting, hvis 
du sporger et bestyrelsesmedlem.

Fra bestyrelsen:
Bestyrelsen onsker alle medlemmer amatørvenner samt de
res fam ilie r en rig tig  glæ delig jul og et godt nytår.
Tak fo r jeres indsats i året, der er gået.

Vy 73 de OZ2VE. Erik.

A l b o r g

Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 9000 Ålborg.
Mode: Onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ7SG, Erik Sandberg, Vibevej 2,
9575 Terndrup, tlf. (08) 33 55 23.
Sekr.: OZ2VE, Erik Biehl, Degnelodden 22,
9000 Å lborg, tlf. 18 22 81.
Kass.: OZ1EWX, B irg it Andersen, Esbjergparken 49,
9220 Ålborg O, tlf. (08) 15 78 25.
Afd. g irokonto : 5 44 47 99.

Program
Afdelingen holder juleferie fra den 17. december til den 7. janu
ar, det vil sige, at den sidste repeaternyt i det gamle år, bliver 
mandag den 17. december; den første repeaternyt i det nye år 
bliver mandag den 7. januar.
Dette gæ lder dog ikke CW-kursisterne. her begynder Henry 
allerede at svinge nøglen over deres hoveder den 3. januar. 
Torsdag den 3. januar kl. 19,30: CW-kursus.
Onsdag den 9. januar kl. 19.30: Klubaften.
Torsdag den 10. januar kl. 19,30: CW-kursus.
Onsdag den 16. januar kl. 19,30: Klubaften.
Torsdag den 17. januar kl. 19,30: CW-kursus.
Vinterens foredrag:
Onsdag den 23. januar: Stabiliseret power supply ved OZ1BPU.

GRØNLAND
JULIANEHÅB
Postadresse: Postbox 121, 3920 Julianehåb.
Call: OX3JUL.
Fmd.: OX3FG, W alter Jessen Christensen.
Sekr.: OX3PR, Per Rud Hansen.
Kass.: OX3CS, Carsten Schou.
Mode: Første onsdag i måneden.
Foreningen udgiver månedsbladet »OX-nyt«, der udkommer 
ca. den 20. i måneden. Stof modtages gerne (indtil den 15. I 
måneden).

Læsernes mening...

Jeg har været radioamatør i 3 år og har lige så længe været 
medlem af EDR, og vil blive ved at være det længe endnu. -  Jeg 
har bemærket, at dem der skriver til »Læsernes mening« oftest
- fo r ikke at sige a ltid  - er dem, der er utilfredse med det ene 
eller det andet. Mange gange ting, som på demokratisk vis er 
blevet a fg jo rt ved enten HB eller RM. -  Hvis disse medlemmer
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er så utilfredse med det hele, burde de melde sig ud af EDR. 
Man er, uanset hvor man er i samfundet, nødt til at acceptere en 
beslutning, som er taget på demokratisk vis.

Med hensyn til O ZIBHA's bemærkninger i OZ nov. 1979 side 
572 om, at RM var en cirkusforestilling , så må man jo håbe, at 
han var tilfreds med sin egen deltagelse i samme. Endvidere 
synes jeg, at bemæ rkninger som at det danske folketing er et 
statscirkus burde udelades i OZ.

Derudover vil jeg gerne give udtryk for, at jeg synes, at prisen 
fo r medlemskab af EDR er yderst rimelig, og jeg synes at OZ er 
et godt blad, som jeg altid ser frem til at modtage.

Best 73 OZ1CUV, Klaus.

AMATØRANNONCER
Taksten fo r am atørannoncer er 35 øre pr. ord. -  Mindst 6 kr. 
Annoncerne sendes direkte til forretningsføreren inden d. 20. i 
måneden, bilagt betalingen i gængse frimærker. For sent 
indsendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ. -

Sælges: 3 stk. AP616,1 stk. køreklar (mangler convertertransi- 
stor) kr. 150.-. 2 stk. til reservedele å kr. 50,- (kan klargøres). 
A lle 3 er trim m et til 2 meter, diagram medfølger.
Købes: OZ årgang 1975,1976 og 1977 samten butterflykonden
sator 2 x  15 pF, 1000 V.
OZ4UA, Per Appel, Chr. Hansensvej 7, 4300 Holbæk, tlf.
(03) 43 99 14.

Sælges: Trio 2300 kun brugt få timer, en UFB station med Ni- 
cad-batterier og gummiantenne som ekstraudstyr, ny pris kr. 
2.625,-, sælges fo r kr. 2.000,-.
OZ1AHC, Søren Thomsen, tlf. (06) 13 32 69, lokal 100.

Sælges: AOR 240, 2 meter håndstation, 400 kanaler med ekstra 
gum m iantenne og bæretaske, fuldstæ ndig som ny, kr. 2.000,-. 
OZ6MY, tlf. (02) 98 03 56.

Sælges: Multi 11 med x-tal, VFO og org. power. Udseende og 
stand som ny, org. æske, mobilbeslag samt manual medfølger, 
kr. 2.400,-. Drake-line bestående af R4A med alle filtre, ekstra x- 
tal og T4X om bygget PA-trin til 6146 rør, der medfolger HTMS4 
med power. Endvidere haves W4 wattmeter og komplet sæt ek- 
strarør, alt FB stand, manual medfølger, kr. 4.500,-.
OZ8WD, Poul Erik Nielsen, tlf. (02) 84 73 48 efter kl. 18.

Sælges: AP 565, ikke køreklar, kr. 100,-. 
OZ1BVP, tlf. (03) 75 17 12.

Sælges: 23 kiprelæer type 4400,12 VAC, kr. 10,- + porto pr. stk. 
OZ4PM, tlf. (03) 97 01 18.

Sælges: Drake modtager R4B, Drake CW-filter, 500 Hz, 2 sen- 
darror 572B.
OZ3PZ, tlf. (09) 36 16 77.

Sælges: BC 348 KB-modiager, pladespiller Philips med 4 ha
stigheder, indbygget forstærker. Universalinstrument 20.000 
O hm /volt, pris opgives ved henvendelse.
OZ7MI, tlf. (05) 89 51 63.

Sælges: Kenwood 2 meter transceiver TR 7500, 80 kanal syn- 
theze, TX 1-10 W, 1750 Hz, m ikrofon og mobilbeslag, fremtræ 
der som ny, kun 5 mdr. gl., endnu 7 mdrs. fabrlksgaranti, 
ieveres i org. embl., kr. 2.000,00.
"If. (06) 16 05 71.

Sælges: Fu ldtransistoriseret HF-station FT301, alle bånd, 200 
W, AM-CW-SSB-FSK, fremtræ der som ny, kr. 5.000,00. Hjem
mebygget strøm forsyning til stationen, 13,5 V, 25 A, kr. 1.500,-. 
OZ8QY, Christian, tlf. (02) 45 96 08.

Har du også 

foto som hobby?

Jeg kan sælge dig alle former for fotografiske 
artik ler til favør pris, også fotoartikler til print frem
stilling m.m. Film fremkaldes, returneres til dig ved
lagt girokort.

Skriv efter priser og brochurer.

OZ1ETI, Henning.

Fotoboxen box 252 - 4200 Slagelse

Sælges: S torno CQM 33C-14 ombygget til 2 meter, Storno 
CQM 33C-14. S torno CQM33C-7 til 4 meter, urørt, kr. 200,00 pr. 
stk., sam let kr. 500,00.
Købes: Krystaller 8,09166, 8,05138, 10,32821 og 10,31928, alle 
parallelresonans.
OZ1BWW, Henning H. Jensen, Danmarksgade 14, 7600 Struer.

Sælges: Benso transceiver 6CH 10 W til under halvdelen af ny
prisen, kr. 1.200,00. Strømforsyning 4-13 V med 2 instrumenter 
V +  A, kr. 500,00.
Tlf. (03) 32 01 76.

Sælges: Spektrumanalyzer 10 /1Hz - 63,68 GHz i 10 bånd, 
fø lsomhed 100 dBm, div. tilbehør og manual.
OZ5GP, tlf. (02) 99 67 33.

Sælges: Kenwood TS-700, som ny, med ekstra højttaler, CDE 
au toro to r med 30 m kabel og 2 11-elements beamantenner 
sælges samlet.
OZ9GA, tlf. (06) 84 75 35.

Sælges: 2 m håndstation Standard SR-C 146 A, som ny, X-tal 
fo r samme til samtlige repeatere og diverse simplexkanaler. 
HF-modtager Trio 300. Signalgenerator og diverse måleudstyr 
til 10 GHz. Trio signalgenerator, 100 kHz til 30 MHz. Trio tone
generator. Trio fetvoltmeter. Philips signaltracer GM 7628. 
Transistoriseret 2 m PA prin t (Storno). S ignalgenerator 3,5 
GHz.
OZ9O U, tlf. (02) 65 07 47.

Sælges grundet køb af HF-udstyr: Næsten nyTR 7500 m. p ilo t
tone og stort S-meter, FSI-6, Ringo Ranger og 11 el. OM 144, 
begge helt nye.
OZ1DXZ, René, tlf. (06) 29 36 13 efter kl. 16,00.

Sælges: 250 MHz frekvenstæ llerkit, komponenter og print. 
Kobes: Heathkit HP23, evt. med højttalerkabinet, type SB600 
og C W -filter SBA 301-2 til SB 102.
OZ1N V.tif. (03) 29 60 72.

Sælges: Komplet H Fstation, GelosoG 4/214, G 4/225/226, kørt 
meget lidt. O rig inal emballage.
OZ3OZ, Erik Olsen, Skovbakken 23, 5260 Odense S, tlf. (09) 
15 11 33.

Sælges: RTTY udstyr, komplet, lige til at tils lu tte  stationen på 
VHF eller HF. Anlægget består af en Siemens T 37 med perfora
to r og manual på dansk, en converter med 170/850 Hz skift 
afsk. autostart m.v., en GNT strimmelsender model 20. Fjern
skriveren og det tilhørende udstyr er i fin  stand, og det sælges 
fo r højeste bud.
OZ1DF, Sven, tlf. (03) 27 72 94.
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