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Experimenterende radioamatør - sæføli’...
OZ6UP Mobil HF
fra Dovrefjellet ca. 700 m o.h.

Åbningstider:
Mandag t.o.m. fredag 09.00-17.30
Lørdag: 09.00-12.00 I

TR-9130 2M all mode
Pris: 6195,00 kr.
25W output

TR-7930 2M FM
Pris: 4195,00 kr.
30W output

TR-2500 2M Håndst.
Pris: 3385,00 kr.
2,5W output, FM

S qu rø ^key
Morsenøgle
Pris: 1085,00 kr.

ID C C D

^

OZ1CJY John ■Hillerodvej 29 • 3 3 3 0 Gorlose ■(02) 2 7 8 8 8 0

FT-290R 2M all mode
Pris: 3885,00 kr.
3Woutput

IC-251 E 2M all mode
Pris: 8750,00 kr.
10W output

FT-230R 2M FM
Pris: 3885,00 kr.
25W output

IC-25E 2M FM
Pris: 3995,00 kr.
25W output

IC-2E 2M Håndst.
Pris: 2895,00 kr.
2,5W output, FM

TR-2300 2M Håndst.
Pris: 2195,00 kr.
1W output, FM

Antenneforst. 2M
200W gennemgang
Pris: 450,00 kr.

^Dogplace ant. 2M
5/8 pris: 310,00 kr.
1/4 pris: 195,00 kr.

Vi har næsten altid en del brugte stationer på lager, ring og spørg.
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Henrik Jacobsen, OZ6PN,
Kløvervænget 9, Haldbjerg,
9900 Frederikshavn, tlf. 0 8 - 47 90 57.
Poatadr.: Box 247, 9900 Frederikshavn.
Teknisk redaktør:
Sven Lundbech, OZ1AW J,
Folkvarsvej 7 st.tv. 2000 København F,
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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR

OZ og EDR’s lokalafdelinger
Vi har en service i OZ, der er åben for alle EDR’s lokalafdelinger - nemlig
afdelingsspalten.
Desværre er det ikke alle afdelingssekretærer der er med på hvad, hvor
og hvordan den skal bruges, og det vil jeg her prøve at redegøre for så
godt pladsen tillader:
Afdelingens faste hoved i spalten kan bestå af følgende:
Afdelingens navn, Call, lokale, møde, formand, sekretær og kasserer (en
mønsterafdeling er Amager), men desuden er der også mulighed for at
få medtaget postadresse og gironummer samt oplysninger om faste
nyhedsudsendelser via repeater såfremt udsendelsen kun har et lokalt
sigte - ellers vil meddelelser om nyhedsudsendelser normalt være under
kredshovedet
Afdelingshovedet gentages i hvert nummer uanset om der er indsendt
stof eller ej, det slettes dog hvis aktiviteten indenfor et år har været lig
nul.
Hvis der sker ændringer i afdelingens bestyrelse ved generalforsamlin
gen er det tilstrækkeligt at indsende meddelelse om ændringerne og
intet andet. Det er altså ikke nødvendigt at gentage hovedet ved hver
indsendelse til redaktionen, derimod kunne det være ønskeligt om
sekretæren først startede med at skrive ca. 1O cm nede på det ark A4,
som alle selvfølgelig anvender, ved indsendelse af meddelelser til OZ!
Og selvfølgelig skal det fremgå af indsendelsen hvilken afdeling stoffet
drejer sig om.
Det øvrige stof er stort set op til den enkelte skribent, men jeg må
anmode om at man begrænser sig til tørre facts (i lighed med f.eks.
København afdeling) og ikke maler side op og side ned. Tænk på, at det
ikke blot er din afdelings medlemmer der læser stoffet, men hele landet og så undgår du også at blive sur på redaktøren fordi han har klippet i
stoffet.
Indsendelsesfrist:
l hver måned er der under spalten »Nyt og Noter« en oplysning om de
næste to måneders vigtige datoer og de skal overholdes fordi arbejdet
med OZ efterhånden er så omfattende, at det er nødvendigt at have en
week-end til rådighed for bearbejdelse af stoffet, samt den følgende
week-end til ombrydning m.v.
Og husk så: Rigtig adresse:
Henrik Jacobsen, OZ6PN
P ostbox 247
9900 Frederikshavn
og intet andet, udover afsender, på kuverten.
Go’ sommerferie!
OZ6PN
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Tag radioen med på ferie!
af OZ6UP, Knud E. Pind, Hyllestykket 10, Udsholt, 3230 Græsted
Indledning
Jeg har kaldt denne lille artikel »Tag radioen med
på ferie«, fordi jeg nu skal fortælle om radio og
ferie; jeg vil fortælle om, hvordan min XYL og jeg
gennem en årrække har taget radioen med på
ferie.
Af emner jeg vil berøre er: gæstelicens, 2 m
mobil, HF mobil, HF stationær og en antenne til
ferien.
Først skal vi have ansøgningen om gæstelicens
ordnet. Husk, det skal gøres i god tid, min. 4 uger
før du skal bruge den. hvis din bil ligner et pindsvin,
og den er fyldt med radiogrej, kan du få problemer i
tolden, hvis du ikke har licenserne i orden. De
søges gennem de pågældende landes P&T.
40 m spolen.
rerne i Nord-Norge har en repeater, der rækker ca.
400 km? Den er beliggende i Harstad ca. 1.000 m
over havet, den giver mulighed for fra Bodø at have
kontakt til Tromsø, det er 400 km længere nord på.

Her ses ferieantennen rejst ved en lille by, der
hedder Harran, Norges geografiske midtpunkt.
2 m mobil eller for den sags skyld håndspille
»traske-snakker«, kan du have megem glæde af på
ferieturen. Du kan næsten altid komme i kontakt
med nogen af de »indfødte«; det kan man have god
brug for i et fremmed land. Det er ikke nogen
hemmelighed, at der eksisterer en form for »frimu
reri« blandt radioamatører også ud over alle lande
grænser. Det medfører, at du får vist vej, du bliver
inviteret på kaffe eller på middag, overnatning eller
til hyggeligt samvær i den lokale radioklub. Du
knytter venskaber, der giver dig stor glæde.
Min XYL og jeg har gennem en årrække besøgt
hyggelige venner på vore ferieture i Nord-Norge det indebærer også, at du skal skrive en håndfuld
julekort mere.
Før de mange 2 m-repeatere har vi oplevet at
blive »fulgt på vej« af mange forskellige radioama
tører, som kom ind og kaldte os op efterhånden
som vi kom inden for rækkevidde på 2 m, samtidig
havde de indbyrdes kontakt på 80 m. l dag er der
så mange repeatere, at kontakt næsten altid kan
lykkes med 2 m. Vidste du i øvrigt, at radioamatøOZ JUL11983

Installation
Installation af grejet i bilen er en ting, man bør tage
ret alvorligt. Lad mig sige det med det samme: Du
kan ikke gøre dette for godt. Radioerne skal ubetin
get monteres fastskruet eller i »knap-ud-beslag«
således, at de sidder fast under kørslen. Strømfor
syningen direkte fra bilens batteri, og husk sikringer
i tilgangsledningerne (og i reserve). Husk også
ledningerne skal være korte og tykke nok, f.eks. 6
kvadrat til en 20 A sikring.
Spændingsfaldet i tilgangsledningerne er i høj
grad afgørende for en god eller dårlig virkningsgrad
på udgangstransistorerne i senderen. Det vil sige,
ganske lidt ned i forsyningsspænding, ganske me-

10m spolen.
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get ned i udgangseffekt. Når man kører HF mobil
gælder det for alvor om at få alt til at virke optimalt.
Antennemulighederne er jo ikke noget at prale af,
men fat mod, der er muligheder alligevel. Jeg har i
gennem tiderne anvendt en »Hustler« mobil-antenne til HF-båndene med godt resultat. Den består
normalt af et beslag til montering på bagkofange
ren, herpå skrues en »mast«, der kan knækkes,
når man vil sætte spole og pisk på - og hermed her
jeg jo så allerede røbet, at der skal en spole med
justerbar pisk oven på masten. Der findes en spole
med pisk til hvert bånd.
Her er ulempen, idet du skal ud af bilen og skifte
spole med pisk, når du ønsker at skifte bånd. Det
gælder for denne spoleantenne, som for alle andre
antenner med forkortningsspoler, de er kun i abso
lut resonans på en lille del af båndet, værst på de
lave bånd som 80 m, rimeligt på 15-10 m båndene.
For god ordens skyld vil jeg lige understrege, at den
her af mig beskrevne antenne ikke nødvendigvis er
den eneste, der kan bruges. En hjemmelavet
antenne af tilsvarende udførelse kan med økono
misk fordel anvendes. Jeg har kørt Østgrønland på
80 m ved midnat med den beskrevne antenne og
transcieveren TS120S i bilen, RS 5-4.
2 m radioen - en IC25 - lille nok til at sidde der,
hvor askebægeret sad. Jeg er ikke-ryger - så jeg
tog hele det modul ud af instrumentbordet Her
sidder nu 2 meteren fastskruet. Lige under sidder
HF-transcieveren i et solidt fastgjort mobilbeslag.
2 m antennen er en 5/8. Jeg har bl.a. prøvet en af
dem, der limes på forruden, de virker stort set lige
godt allesammen.
Når vi nu kører derudad, har vi en »arbejdsforde
ling« gåemde ud på, at jeg styrer bilen og min XYL
OZ1CRY Ellen-Sofie snakker i HF-radioen - det vil
vel næppe kræve den store forklaring! Når vi så er
fremme, ja, så er det med at få sat antenne op - kun
til HF, idet 2 m begrænses tilhåndspiller. Nu er det
nemlig min tur til at køre HF (fra hytten).

--------------

c

Antennemast
Jeg vil nu beskrive »antennemasten«: den består
af alu rør 32 mm udvendig diameter, 2 mm godstyk
kelse, fås i længder å 5 m bl.a. hos ref. 1. Jeg har
købt 2 længder, der hver er skåret ud i 4 lige lange
stykker. Nu kan de være i bagagerummet i bilen.
Hos en el-installatør fås 200 mm lange 5/4” galva
niserede rørmuffer, i alt 8 stk. Endelig fås samme
sted et stykke 5/4” plastrør, ca. 1,5 m. Jeg har lavet
10 pløkke af 8 mm rustfrit stål, o,5 m lange.
Bardunerne er almindelig tøjsnor. Nu samles alu
rørene med mufferne. l toppen anbringes 0,5 m
plastrør, det forsynes med huller lige over muffen til
bardunerne samt monteres med en 10x10 cm2
plexiglasplade, 8 mm tyk. Denne plade forsynes
med 4 mm skruer til fastgørelse af antennelednin
ger og fødekabel samt evt. en balun. Vi er nu klar til
at prøverejse antennemasten og tilpasse bardun
længden. l sandhedens interesse skal jeg sige, at
jeg normalt ikke bruger mere end 6 rør; det giver ca.
7,5 m højde til toppen af antennen.
Selve antennen: tidligere brugte jeg en dipol
2x10,25 m med 13 m fødeledning, 300 ohm twinlead samt antenneafstemningsled, som det i ameri
kaner-håndbogen beskrevne, se ref. 3 og 4. Nu er
der det at sige, at vi skal jo have en mængde
ligegyldige ting som tøj og sådan noget med, når vi
skal på ferie - og sådan en stor kasse til antenneaf
stemning var rar at være fri for.
Målet var nu, at lave en simpel antenne, der
umiddelbart kørte alle bånd og helst virkede ligeså
godt som min 3 elementer beam hjemme!
Det gik naturligvis ikke! - men det gik nu rimeligt
alligevel.
Antennen er en dipol med spoler - jeg ved godt,
at spoler giver tab - totallængde 30 m, fødeledning
RG58, ca. 24 m lang.
Transceiveren jeg bruger er en »Atlas 350 XL« med
transistorudgang, der er ret sart overfor mistilpas
ning, d.v.s. den skruer ned for effekten. Det lykke
des imidlertid at lave en antenne, som på alle bånd
kørte, som det var målet. Af en spoleforkortet
antenne at være, kører den over al forventning.

---------------
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Et kig ind i spolen - loddestederne er lukket med
siliconelim så vand ikke kan trænge ind.
OZJULI1983

Ferieantenne
Jeg vil nu beskrive min antenne nøje, idet jeg tror,
at også andre end »ferie-radioter« kan have glæde
af sådan en antenne.
Sagt med det samme: det tager mindst en hel
eftermiddag at justere den - og det giver god
motion.
Vi starter med spolerne. De vikles på det førom
talte plasticrør med 1,5 kvadrat stiv elektrikerled
ning med isolering på og kondensatoren er lavet af
RG58 coaxkabel. Når spolerne er klar, fastlimede til
røret og forsynet med messingskruer, hvortil spole
enderne er loddet på indersiden - her er også
coaxstykkerne loddet på - så dækkes loddestederne med siliconelim. Coax kondensatoren klippes til,
til en lidt lavere frekvens (dykkes med gitterdykme
ter, ret. 6) end den endelige.
Nu starter vi så med at måle 1O m dipolen ud. Du
skal bruge en ledningslængde, der er lidt for lang til
den frekvens, du vil have resonans på. Du afslutter
enderne med isolatoren og hænger den op i
masten.
Nu prøver du din antenne og finder bedste
standbølgeforhold. Er frekvensen for lav, korter du
antennen af til frekvensen passer, f.eks. 28.600
M Hz.
Herefter bytter du den ene -og kun den ene isolator ud med 1O m spolen og forlænger antennen
efter spolen med et tilfældigt stykke ledning (skal
være forbundet til spolen). Så skal vi prøve igen.
Denne gang klipper du en lille bid af coax»kondensatoren«, en lille bid ad gangen, indtil vi
igen har standbølgeforholdet i orden (samme frek
vens som før). Når det er i orden, gentager vi det i
den anden antennehalvdel.
Vi ved nu, at antennen er i resonnans på den
ønskede frekvens. Det er de to spoler også, d.v.s.
at de virker som isolatorer på denne frekvens,
hvorimod de kun virker som et stykke af antenne
ledningen på 15 m.

Hvad kan vi så få ud af det? Jo, vi skal lave 15 m
dipolens tråd længde, 1O r'n spoletrådens længde
kortere. Vi monterer isolatorer i enderne som før,
justerer trådlængden (mellem 1O m spolen og 15 m
isolatoren) til resonans på den ønskede frekvens,
f.eks. 21.250 MHz. Husk, antennen skal op på
plads i masten hver gang! - ellers kan du ikke regne
med, at det passer, når du er færdig.
Så bytter du først den ene isolator ud med spolen
til 15 m og en tilfældig tråd, justerer »kondensato
ren« ved afkortning, derefter den anden spole.
Nu er det så kun at følge samme metode til de
andre båndområder.
Der er i øvrigt intet til hinder for, at lave spoler til
de nye CW bånd også. Vil du eksperimentere med
spoler hertil, laver du »et godt gæt« på vindingstal
og længde af coax og dykker det hele med gitter-

Øverste muffe, plasticrør og plexiglasplade.
dykmeteret til en frekvens, der er lidt lavere end den
ønskede. Den endelige justering foretages, når
spolen er på plads.
Til slut lukkes coaxenderne med lim således, at
vand ikke trænger ind i kablet. Jeg vil opgive nogle
vej/vild-ledende (vælg selv) mål til brug for dem,
som går i gang med ideen.
Se spoletegning, fig. 1.
10 m
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20 m

40 m

A

15 mm 15 mm 25 mm 55 mm

B

50 mm 50 mm 50 mm 80 mm

c

70 mm 70 mm 70 mm 105 mm

Spole

5 vind 5 vind 8 vind 18 vind

Kapaci
tet RG58

14 cm 53 cm 62 cm 85 cm

Dipol
Antennen delvis rullet ud. Coax-enderne hænger
frit, opbinding til antennetråden ændrer på juste
ringen.

15 m

80 m

255 cm 38 cm 116 cm 385 cm 645 cm

De opgivne mål er baseret på den før omtalte
antennemast, altså toppunkt ca. 7,5 m over jord 377

e n d e rn e ca. 1 ,5 m o ve r jo rd - 24 m fødekabeL B alun
a n be fa le s! H vo rfo r 24 m kabel - jo, d e t er en god
læ ngde til W 3 D Z Z an te n n e r - derfor! Læ s i øvrigt
O Z 7 A Q ’s artikel. Ref. 2, side 24, se og så ref. 7.
A f u le m p e r ka n næ vnes: ta b i sp o le r sam t ringe
d æ m p n in g af harm oniske. D et sid ste skal jeg ikke
fordyb e m ig i, m en blot sige, at m an naturligvis altid
bør tilstræ b e a t sen de så re n t et signal som m uligt
op til an tenn en .
R e s u lta te r
Hvad kan så d a n en an tenn e så bru ge s til? Ja, mit
svar er her: med en lille hytte 1 00 km nord for
P olarcirklen som Q TH , ca. 10 m o ve r daglig vande
(det v a r ne de ve d S altfjo rde n) har den kø rt bl.a. W,
VE, O X, JA, VK2, VK9, s to re d e le af E uropa og
Sovjet, O Z både på 20 m og 80 m. Jeg husker
f.eks. en kon takt til fie ld -d a y-sta tio n e n på A m ager, i
hvis an te n n e ko n stru ktio n bl.a. in dg ik en alum inium stige!
Nu ska l de tte ikke m isforstå derhen, at je g er
m o d sta n d e r af g o de an tenn eforh old . Jeg har selv
en 24 m høj g itte rm a st m ed m uligh ed fo r alle de
e ksp e rim e n te r je g kan ønske. For dem, d e r ikke har
de t så let, i et in de klem t villakvarter, e r der m åske
en m uligh ed i ove nståe nd e.
Ju ste rin g sp ro ce d u re n g æ ld e r o g s å for W 3D Z Z
antenner, hvad bygning af traps og ju ste rin g angår.
D et duer a ltså ikke altid, at m åle te o re tiske læ ngder

ud, og så tro, at d e t skal virke. D et gør det m eget
sjæ lde nt. D et e r i gru nd en synd fo r alle de, der har
k ø b t sp o le r i d y re dom m e, og så kun få r noget
ha lvg odt ud a f det. D er er ingen he m m eligh ed ved
an te n n e r - går du m etod isk frem og bruger din
s u n d e fo rn u ft og lidt tå lm o dighe d, så skal du bare
se/høre. S im p le h jæ lp em idle r som e t g itte rd ykm e 
te r og im p e d a n sm å le b ro til a n te n n e e ksp e rim e n te r
(ref. 5 og 6) burde væ re stan dard ud rustnin g hos
e n h v e r radioam atø r. Lav de t selv! N å r du først har
la vet de t grej, kan du ikke fatte, a t du har kunnet
un d væ re det. Til sidst: Lån det ikke ud! Den am atør,
der låner det, b live r sikke rt så glad fo r det, at han
g le m m e r at le vere det tilbage.
G od fornø je lse med an te n n e e ksp e rim e n te rn e og
go d radioferie!
Ref. 1: M etalgå rden A/S, T em po vej i B allerup, tlf.
(02) 97 71 11.
Ref. 2: O Z 1982, ja n. nr., sp ræ n g fyld t med viden og
id e e r om antenner.
R ef. 3: O Z 1980, sid e 591, O Z8S O , antennetuner.
Ref. 4: A m e rika n e r-H å n d b o g e n 1975, side 584-85,
a n tenn etun er.
Ref. 5: O Z 1980, sid e 55, O Z1A W J, A n te nne im p ed a nsm å leb ro.
Ref. 6: O Z 1980, sid e 107 , O Z5ZI, gitte rd ykm eter.
Ref. 7: O Z 1982, side 155, O Z 5 G T , antenner,
fø d ele dn ing og SW R .

LITTERATUR NYT
VHF/UHF Manual
S iden sin in tro du ktion i 1969 har den engelske
V H F /U H F M anual o p n å e t de t ry at væ re den bedste
af sin art. Men den rivende udvikling, . der til
sta d ig h e d sker, har gjort en g e n n e m g rib e n d e revisi
on a f in dh old et nø dvendig. D e t e r nu sket, og den
ny udgave, som nu e r på la ge r hos OZ1 D, A hre nt
F len sbo rg i R ingsted, fre m s tå r som en helt m o d e r
ne håndbog, d e r kan bibrin ge den aktive V H F /U H F
a m a tø r m egen nyttig viden og m ange gode ideer.
A t m an har g jo rt m eget fo r a t d æ kke alle in te res
se sfæ re r in d e n fo r om rå d e t o ve r 30 MHz ses hurtigt
a f in d h old sfo rte gn elsen, idet m an kan finde o ve r
skrifte r som filtre, m ikrobø lge og ru m -ko m m u n ika 
tion , o g i fo rh o ld til tidlige re u d ga ver er det m est
iø jnefaldende, at der e r indført et nyt kapitel,
om h a n d le n d e tra n sve rte re og transce ive re. H e rud
o ve r e r d e t v æ rd at bem æ rke, at sid etallet er
forø ge t betydeligt, og de fle ste kapitler er o m re d ig e 
re t m ed m an ge nye o p lysn in g e r og konstruktioner.
Isæ r ka p itle t om m ikro bø lge r er væ rd a t studere
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næ rm ere, og m an kan heri fin d e fle re g o d e k o n 
stru ktio n e r fo r am a tø rbå nd en e op til 2 4 G Hz. D ia
gra m e kse m p le rn e i fo rb in d e lse m ed teo rien kan ind
im ellem se lidt g a m m e ld a g s ud, m en d e r er i vid
u d stræ kning an ven dt m od ern e h a lvle de rkom p one n te r i kon stru ktion ern e, dog m ed visse u n d ta g e l
ser, hvor radio rø ren e m ed fuld t ove rlæ g har beholdt
d e re s plads. D ette e r gjort, fordi rørene, set m ed
raioa m a tø re ns øjne, til visse a n ve n d e lse r stadig har
en ke lte forde le . l de t hele ta g e t e r d e r anlagt et
m e g e t a m a tø rven ligt syn sp u n kt i fo rbind else m ed
kred slø bsd esig n og valg af kom ponenter.
B ogen er trykt på papir, som ikke g iver genskin
fra lam per, h vilke t gør den yd e rst behagelig at
læ se. Og den so lid e indb ind in g sikre r holdbarheden
i m ange år. A lt i alt er d e t ikke fo r m e g e t a t påstå, at
V H F /U H F M anual holder sin førerposition, o g da
prisen e r m eg et rim elig, kr. 212,50, har bogen
herm ed min b e d ste anbefaling.
V H F /U H F M anual, 4. udgave. A f G. R. Jessop,
G 6JP . 528 s id e r indbundet.
ISBN O 9 0 06 12 63 0.
OZ6GH.
OZ JUL11983

Amatørradio via satellit
a f O Z 6Q X , A .B . C h ris te n s e n , G ra n e n 7, 9260 G is tru p
D e rsom man b e slu tte r sig til at a rb ejde via setellit,
er de r nogle g ru n d læ g g e n d e ting, m an m å gøre sig
kla rt b å d e på den m aterielm æ ssig e side og ikke
m in d st på den fo rstå e lse sm æ ssig e side.
Ikke m in dst d e n n e gren a f am atø rradio kræ ver,
fo r at m an o v e rh o ve d e t få r noget ud af det, e t vist
m in im u m ske n d ska b til hvad d e t er, d e r fo re g å r og
ikke m indst, hvo r det foregår.
Ind led nin gsvis kan vi v is t m ed rette fastslå, at en
sa te llit på nogle kilo ikke fyld e r alverd en i him m el
ru m m e t o ve r os, og pro blem ern e e r ikke slut
herm ed. Den flytte r sig - og den flytte r sig hurtigt. l
de bedste om løb er den hørbar i ca. 20 m in. fra den
d u kke r op ved den ene horisont, og til den fo rsvin 
d e r bag den m odsatte, fo r så ca. 2 tim er efter
(afhæ ng ig a f hvilken satellit, der er tale om ) påny at
du kke op - m en d e svæ rre ikke sam m e sted som
sidst.
Vi m å konkludere, at det ikke er g jo rt m ed at
bru ge den såka ld te »am erika nske m etode«, efter
hvilken man po ster en kolosal m æ n gd e w a tt op i
luften og så be de r til, a t de nok ram m er et eller
an de t.
L a d os stik im od sæ d van e tage m ateriellet først.
F or h a r m an det i orden e lle r tilp a sse t de første
forsø g - som a n be fa le s at væ re aflytning af sa te llit
tra fikke n - så få r m an da stillet noget a f den
n yh e d sh u n g e r tilfre d s som vist er den, de r har
sta rte t in te resse n for at køre am atø rradio via satellit
hos de fleste. Men lige inden vi gør det, er det
m åske på sin plads at se et kort ø jeblik på de
sate llitter, vi ø nsker at kom m u nike re via.
l skrive n d e stund e r der 3 ho ved typ er am a tø rra
d io sa te llitte r op d e lt e fte r arb ejdsfrekven s:
T yp e l M an se n d e r til sate llitten på
145,--- M H z og m od ta ge r på
29 ,--- M H z
T ype Il

M an s e n d e r til sate llitten på
145,--- M H z og m od ta ge r på
4 3 5 ,— M Hz

T ype III

M an se n d e r til sate llitten på
21 ,--- M H z og m odtager på
2 9 ,--- MHz.
J e g ska l evt. senere in dg åen de be ha nd le de
en ke lte sa te llitte r sæ rskilt, m en her kort om tale
hovedtyperne.
T ype l
H er har vi A M S A T O S C A R -8, d e r som navnet
antyder, er den otten de i en forsø gsræ kke. Den har
a llere de nu nogle år på bagen, men fun gere r
sæ rd e le s tilfre d sstille n d e på trods af de ca. 25.000
ga ng e, den har væ re t jo rd e n rundt.
OZ JUL11983

D en kre d se r rundt om jo rd e n i en bane, d e r fo r
hve rt om løb fo rskyd e s med + 26° og i en højde af
ca. 900 km, og er ca. 1 03 min. om det.
O s c a r-8 kan be n ytte s til kon takter ud til m ax. ca.
60 0 0 km.
l typ e 1-satellitterne har vi o g s å de so vje tiske RSere. De blev alle seks se n d t op i d e ce m b e r 1981 og
har indtil nu v æ re t ca. 4 0 00 gang e rundt om jorden.
F o r rad io am atø ren sa m le r interessen sig isæ r om
R S -5 , R S -6 , R S -7 og RS-8, fordi vi kan ko m m u n i
kere v ia dem e lle r m e d dem , hvorim od R S -3 og R S 4 in d til vid ere kun b e nyttes til vid e n ska b e lig e
forsøg.
R S -e rne s o m lø b sba ne fo rskyd e s for hvert jo r
do m lø b m ed ca. + 30°. De b e væ g er sig i en bane
ca. 1600 km o ve r jo rd e n og er ca. 120 min. om et
om løb. M axim um afstand fo r 2 vejs kontakt til en
an de n am atø r e r ca. 8 6 00 km.
T yp e l's fre kve n sp la n kaldes M o d e »A«.

T y p e 11
Som e n este sa te llit a t de nn e type har vi A M S A T
O S C A R -8 . Dvs. at sate llitten i virke lig he den m ed fø 
re r 2 transp on de re, én fo r M ode A og én fo r Mode J.
A t køre s a te llittra fik i Mode J stille r sæ rdeles store
krav til udstyret, og jeg kan ikke anbe fa le at starte
her, m en kan på det va rm e ste an be fa le at gøre sig
nogle e rfa rin g e r på M ode A og så »foræ dle« grejet
med he nb lik på M ode J, som er næ sten fri for Q R M
og andre forstyrrelse r.

T y p e III
O gså her fin d e r vi kun 1 satellit, den sovjetiske
IS K R A III, d e r som den tredie i en forsø gsræ kke
b e væ g e r sig rundt om jo rd e n i en bane kun ca. 800
km oppe. M .h.t. ud b re d e lse sfo rh o ld er det lidt
va n s k e lig t at sige no ge t bestem t, idet såvel uplink
som d o w n lin k er i kortbø lg eo m råde t, m ed hvad
heraf fø lger af re fle kte ren de lag, skip d ista n ce r m.v.
Den e r ca. 9 0 min. om en tu r jo rde n rundt. S lutteligt
om R K O III som de n og så kaldes. Den har de t ikke
for godt idag. Den har kun væ re t oppe i nogle
m åneder, m en har vist aldrig fun gere t tilfre d sstil
lende.
A f andre sp e cie lle typ e r kunne næ vnes O S C A R 9 og ve jrsatellitterne , men da de kun bruges til
vid e n ska b e lig e forsøg, sa m t nedtagning af vejrkort
og i hvert tilfæ lde ikke kan bruges af radioam atø rer
til at kom m u nike re over, skal je g ikke (i hvert
tilfæ ld e i de n n e om g an g) kom m e næ rm ere ind på
dem .
O g så til grejet. O g vi starter med M ode A. Dvs. vi
skal lytte på 29 ,--- M Hz.
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E nh ver S S B /C W -m o d ta g e r med om rå de t 29.300
MHz - 29 .500 MHz kan benyttes. Er m odtageren en
æ ld re sag, betaler det sig at ofre nogle tim e r på at
trim m e den op til m ax. følsom hed. T æ n k på at det
signal, d e r skal m odtages, m åske ko m m e r fra
nogle tu sin d e kilo m e te rs afstand og kun er på nogle
få w att, og det skal tydes ge nnem QRM, Q SB og
m eget andet godt. A ltså, m odtageren trim m es til
m ax. følsom hed.
O g så antennen. H er g æ ld e r det som ve d al
anden am a tø rrad io virksom h ed , at den om hu m an
o fre r antenn en kom m e r m an ge fo ld tilb ag e i form af
pro blem lø se Q S O ’er, og i tilg ift D X -stationerne,
som m åske kun er hørbare i få m inutter.
Har m an, eller vil man ofre en 1 O m beam med
tilh ø re nd e rotor, er man startet godt. Men fæ rre
penge på bordet kan også gøre det. På fig. 1 er vist
en løsning, som vil tilfre d sstille be gynderen et langt
stykke hen ad vejen.

É n-e le m ent Q uad fre m stille t af nem t tilg æ n geligt
m a te ria le og m ed en g a nske god forstæ rkning .
O m m an væ lg e r den e n e e lle r den anden fo rm er
g a n ske ligegyldigt, d e rsom d e t u d elukken de er
gain, d e r e r afgørende. M en h vo r vi af sim p le
m ateriale r, f.eks. bam bus, e lektrikke rrø r eller lign.
k a n fre m stille d e n ro m b eform e de og så indstille
den fo r o p tim al fo rstæ rkn in g fra om løb til om løb, er
vi bu nd et til fast in dstillin g m ed den trekan tede .
M en e r m an f.eks. in te re sse re t i U SA, få r m an ved
s a m m e op hæ n g n in g hele S ydø stasien foræ ret.
In d le d n in g svis m å dette væ re dæ kkende, hvad
a n g å r m od ta ge an te nn e fo r M ode A, altså 29,450
MHz som cen terfrekven s.
A n te n n e fo r s tæ rk e r
O g så til an te n n e fo rstæ rke re n (eller H F-trinet).
U a nse t om m an væ lg e r M ode A e lle r svin g e r sig ud
på de t dyb e og væ lg e r M ode J, er det helt enkelt
nø dve nd igt at m on te re en fo rstæ rke r m ellem a n te n 
ne og m odtager. En sa n d h e d alle, der blot ga nske
kort tid har arb ejdet med satellitter, har m åttet
erfare. Fig. 3 vise r en fuld t an ven de lig op stilling
s n u p p e t fra W 3 T M Z som opgiver forstæ rkning en til
22 dB ved 2 ,5 dB støjtaL Her g æ ld er for en ordens
skyld na turligvis sam m e regel som for a lle andre
an te n n e fo rstæ rke re , så tæ t ved antennen som
m uligt.

(75OHM RG59)
(QST)
Bottom View

FIG 1 10 METEB-.TURNSTILE FOR CIRCULAR POLARIZATION
K rydsd ip ole ns store forde l ligger i, at den m od ta
ger lige godt 360° run dt, sam t den m od ta ge r
op tim alt, når sa te llitte n e r lig e over. D ette punkt
v e n d e r jeg tilb ag e til u n d e r sending, idet et v a n s k e 
ligt o m rå de for ko m m u n ika tio n via sate llitter m ed
»alm in de lig t« a n tenn eg rej er afstan de m indre end
1000 km.
A n te n n e n s sva g h e d er, a t den absolut ingen
fo rstæ rkn in g giver, så e r m an in te resse ret i DX eller
bare en Q S O m ed G rønland, m å vi se os om efter
no ge t an d e t. På fig. 2 vise s en sådan løsning.

L2- 1OTNo. 24Esp*ced wire dl&nlter; 1/4" di«. slut tulled (MDj'&mm)
L, - lOTMo. 24closewoundj l/4" dh. slug tuned (RED) form,
winding approx. 1/4" long
C -- / vf
L. - sameas L,
Fig. 3

Så er vi klar til at lytte til satellitter. M en hvor skal
vi lytte? Fig. 4 g iver de nø dvendige frekvenser.
For nu ikke at sid de og lytte på lykke og from m e,
kan vi anven de en a f flere b e reg nin gsm e to de r. På
fig. 5 ses en regneskive, som je g har ud vikle t efter
kraftige studier, af hvad klogere fo lk før m ig har
fu n d e t u d af.
R egneskiven, e lle r R -0 -ska la to re n , som je g kal
d e r den, be står af 4 dele.
En gru n d p la d e med den nordlige halvkugle sam t
4 c irkle r a lle m ed O Z som centrum . En for 1 000,
2000, 30 00 sam t 4000 km. På den sid stn æ vn te er
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Satellite
OSCAR 8
RADIO 5
RADIO 6
RADIO 7
RADIO 8

Period
(min.)
103.1836
119.4986
118.6616
119.1403
119.7090

Increment
(deg.)
25.7959
30.0159
29.8063
29.9259
30.0683

Inclination
(deg.)
98.79
82.95
82.95
82.94
82.95

Heiaht
(km)
919
1682
1632
1654
1681

RADIO 3 and RADIO 4 orbilal data wiii not be listed because these satellites are for Soviet experiments . QSLs
and telemetry reports should be sent to Box 88, Moscow .

Spacecraft Frequencies
Up link

Fig. 4

OSCAR 8
Mode A
Mode J
RADIO 5
RADIO 6
RADIO 7
RADIO 8
RADIO 5 ROBOT
RADIO 7 ROBOT
RADIO 3 and RADIO 4 are

samtidigt påført graderne efter hvilke man skal rette
sine antenner på det beregnede tidspunkt. På den
yderste ring af skiven er angivet graderne ud fra
Greenwich i England. Det er ud fra denne grund
skala vi skal grundindstille skiven.
Endvidere består regneskiven af en gennemsig
tig vinkel visende antennens beamvinkel. Denne
fastgøres med en nipsenål eller lignende med den
sidste ende i OZ.
Til slut har vi to gennemsigtige skydere, en for
OSCAR-8 og en for RS banerne. Disse fastgøres
med en tegnestift gennem det angivne kryds ned i
»N« på grundskiven, som meget praktisk kan
klæbes på en tyk papplade.
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Downlink

145.850 -145.950 MHz
29.400- 29.500 MH z
145.9001-146.000 MHz
435.200-435.100 M Hz
145.9101-145.950 MHz
29.410- 29.450 MHz
145.9101-145.950 MHz
29.410- 29.450 MHz
145.960 -146.000 MHz
29.460- 29.500 MHz
145.9601-146.000 MHz
29.460- 29.500 MHz
145.826 MHz
29.331 MHz
145.835 MHz
29.341 MHz
for experiments only to -be announced by USSR.

Beacon
29.402 MHz
435.095 MHz
29.330/450 MHz
29.410/450 MHz
29.340/500 MHz
29.460/50 MHz

Skyderne kan nu drejes rundt.
Og nu til et regneeksempel.
Hver måned få* vi i OZ de såkaldte »Reference
omløb« for OSCAR-8 og RS.
Vi vil prøve det første omløb for RS-6 den 1/2
1983.
Her står 4980 - altså har den været 4980 gange
rundt om jorden. Videre står der 0:06 UTC og 80
GrdW. Dette betyder, at RS-6 kl. 01:06 passerer
ækvator ved 80° (Dansk tid er UTC eller z tid + 1
time om vinteren, ellers + 2 timer).
Vi grundindstiller nu RS skyderen. Drej skyderen,
så 0 min. er ud for 80° på ækvatorskalaen.
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Satellitter
Reference-omløb
OSCAR 8
Dato
1.2.-83
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Omløb
nr.
25022
25036
25050
25064
25078
25092
25106
25120
25134
25148
25162
25176
25190
25204

UTC
t: m
0:08
0:13
0:17
0:22
0:26
0:30
0:35
0:39
0:44
0:48
0:52
057
1:01
1:05

RS-6
Grd.
w
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96

Omløb
nr.
4980
4993
5005
5017
5029
5041
5053
5065
5077
5090
5102
51 14
5126
5138

Vi se r nu, at sate llitten pa ssere r æ kva to r ved
M ellem a m erika . E fter 1O min. er den 1600 km over
Florida. E fte r 20 min. pa sse re r den 4000 km cirklen,
og er a ltså hø rbar fo r os. D ette sker o ve r VE land,
og klokken er nu 01 :26 den 1. feb. 1983.
Nu d re je r vi antenn evinkle n, så le d e s a t cen terlinie n
p e g e r m o d d e t fu n d n e skæ ringsp un kt, og vi ka n på
4 0 0 0 km cirklen aflæ se a n tenn ere tn ing en til RS-6,
den e r ca. 310°.
S a te llitte n s bane ses videre hen ove r O X ned
o v e r U A 9 ca. ved Ural for igen at forsvin de ud o ve r
4 0 00 km cirklen ved ca. 65° antenn ere tn ing , se t fra
D anm ark.
Nu e r de t en sim pel sag at beregne næ ste om løb
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UTC
t:m
0:06
1:49
1:34
1:19
1:03
0:48
o ;32
0:17
0:02
1:45
1:30
1:14
059
0:43

RS-8
Grd.
w
80
107
105
103
100
98
96
93
91
119
116
114
112
109

Omløb
nr.
4937
4949
4961
4973
4985
4997
5009
5021
5033
5045
5057
5069
5081
5093

UTC
t:m
1:13
1:10
1:07
1:05
1:02
0:59
056
0:53
0:50
0:48
0:45
0:42
0:39
036

Grd.
w
92
93
93
94
95
96
97
97
98
99
100
101
101
102

fo r R S-6. O m lø b 4981 = 01 :06 + 2 tim e r (cirka) =
kl. 03 :06 og æ kva to rp a ssa g e = 80° + 30° = 110°.
De første ga n g e m an la ver bereg nin ge rne og
lytter, kan der g o d t fo re ko m m e en fejl på et par
m in utte r, m en fo rb a vse n d e hurtigt kan man, n æ 
sten på seku nd , fa stslå en hve r a f am a tø rsate llitter
nes an kom sttid.
J e g har herm ed op fyldt e t ø nske fra ikke så få,
d e r h a r rin ge t og be dt om råd om at dyrke s a te llita 
m atø rradio.
S kulle de tte ikke væ re tilstræ kke lig t, ve n d e r jeg
gerne tilb a g e m ed su p p le re n d e stof. Det kunne
v æ re s e n d e a n te n n e r e lle r O S C A R M od e J. lø vrigt
vil O Z 1 W L T a g e følge op m ed sate llitd iplom er.
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VI ER LA G ER FØ R EN D E l A LT A M A TØ R G R EJ

r£ M !T H

MONITOR
FT 480 R
med scanner over hele 2 meter
området. - 4 memory frekvenser.

2 METER STATION
DER KAN NÆSTEN DET
HELE! r Y A E S U FT 2 9 0 R
$KENWOOD
S T A N D A R D

TEKNISKE DATA:
SSB, FM, CV - 10 hukommelser, scanning af bånd
eller hukommelser - 2 VFO’er, Off/set tuning af
modtager - 2,5/0,5 W udgang, Memory backup Indb. litium batteri - Dansk brugsanvisning
Ring eller skriv efter udførlig tekniske data.

FT 230 R:

at) lIC O M I
DRAKE

NYHED
C

ROTORER

K r. 3 8 8 5 ,FM 144-146 - Output 25 W - Følsomhed 0,25 uV Spacing +/-;- 600 - Omvendt repeater - 10 hukom
melser.
Vi e r også lagerførende i BSP print.
Vi står meget gerne til rådighed for råd og vejledning, ligesom vi uforpligtende tilsender brochurer og andet materiale efter ønske.

TRADING ...

FC (06)173300

GRENÀVEJ 271 ■ 8240 RISSKOV

AMATØRRADIO-DATA
OZ JULI 1983

O Z 1 C IA
FLEMMING CARLSEN
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7,30-16,30
(evt. aftale lørdag eller aften).
POSTGIRO 6 22 48 14. REG. NR. 62 670
BANK: DEN DANSKE BANK, LYSTRUP AFD.
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REFLEKSIONSMÅLING
A f O Z 8 P X , P o v l R a s k m a rk , S v a le g å rd s v e j 21, 9000 A a lb o rg .
In d le d n in g
E ksp e rim e n te re n d e rad io am atø rer m øder ofte m å
le te kniske p ro blem er når kom ponenter ønskes b e 
ste m t ved højere fre kve n se r end R L C -m etere t kan
arb e jd e m ed. På 145 MHz e r en m odstand nok ikke
læ ng ere bare en m odstand, men tille d n in g e rn e kan
give den en spo le virkning.
l de nn e artikel o m tales de b e gre ber de r a n ve n 
de s ved re fle ksio n sm å lin g e r og d e r sk its e re s hvo r
ledes et re fle ksio n sm e te r kan opbygges.
R e fle k s io n s k o e ffic ie n te n
Ved ko m p o n e n tm å lin g an ven de s ofte en m ålebro
hvor m an enten be n ytte r refe re n ce ko m p o n e n te r til
u d b a la n ce rin g e lle r m åler spæ nd ing s-strø m sa m 
m e n hæ nge n ved kom p on ente n. B egge m etod er
ka n v æ re va n ske lig e a t rea lise re ved høje fre k v e n 
s e r, her b e nytter m an i sted et andre m ålem etoder,
der b yg g e r på en b ø lg eb eskrive lse i ste d e t for
spæ nd ing sstrø m beskrivelsen. Man kan sige, at det
i p rin cip p e t er de t sam m e, m en bø lgebeskrivelsen
e r m ere h e nsigtsm æ ssig , når bølgelæ ngden er kort
i forho ld til kom ponenter, ledninger, osv.
På fig. 1 er vist hvo rle des en ge n e ra to r tilslutte s
den kom p on ent man ønsker at be stem m e (Z lj. Man
kan fo re stille sig en bølge, d e r u d se n d e s af g e n e ra 
toren , og ved ove rg a n g e n til kom p on ente n (m åle
planet) o p sp litte s de n n e bølge og vil dels refle kte
res, de ls afsæ ttes som varm e i kom ponenten.
Den fa ktiske spæ nding, d e r er o ve r k o m p o n e n 
ten d e le s a ltså op i to fiktive bidrag: den tra n sm itte 
rede bølge (V+) og den refle kte red e bølge (V -).

stø rre lse r reg ne s både med størrelse og fase og
det kan væ re va n ske lig t um idd elb art at regne frem
og tilb ag e. H ertil find es et hjæ lpem iddel, nem lig
S m ith-ko rte t, hvo raf m an kan aflæ se de m ålte
im p e d a n se r direkte.
S m ith -k o rte t
S m ith -ko rte t har ge nn em m ange år væ ret an vendt
ved kon stru ktio n af hø jfrekvente kredsløb, de t er en
h isto rie fo r sig selv, her vil je g kun benytte det på
sa m m e m åde som skalae n på et vise r-instrum e nt.
K orte t e r in de holdt i en cirkel m ed radius én
(refle ksion splan et), og d e r er in dtegnede cirke lbu er
m o d sva re n d e im p ed ansvæ rdie r. Et s æ t cirkle r
s k æ re r m idteraksen, og her kan im p ed anse ns
rea lvæ rd i (den resistive del) aflæ se s. De ø vrige
cirke lu d sn it skæ re r enhe dscirklen , og her kan im a 
gin æ rd e le n aflæ ses dvs. spo le r forove n og ko n d e n 
s a to re r forneden. K ortet e r norm ere t til re fe re n ce 
im p ed anse n, de r p ra ktisk talt altid er 50 ohm, de rfo r
skal det aflæ ste tal g a ng es m ed 50 ohm fo r at få
den rigtige im p ed ansvæ rdi. På fig u r 2 er vist nogle
ekse m p le r på fo rske llig e kom p on ente rs placering i
S m ith -ko rte t ved fo rske llig e frekven ser.

ZG Transmitteret
G /'"V j ^ i
GenReflekteret j

Z l I"

F igu r 2. S m ith -ko rte t med tre fo rske llig e ko m p o 
n e n ttyp e r, fre kve n se n i MHz. (R eference 2).

Måle j. plan
F igur 1. M åleo pstilling til
uke n d te kom p on ent (Z lj.

be stem m else

af den

F orho ld et m ellem d isse to spæ nd ing er kaldes
re fle ksio n sko e fficie n te n r (gam m a). R e fle ksio n s
koe fficien te n kan og så fin d e s ud fra ge ne rator- og
b e la stn in g sim p e d a n s som vist i form el 1 :
( i)
r = — - = A r .Z g
V+
Zl + Zg
M en en ken dt g e n e ra to r-im p e d a n s kan refle k
sio n sko e fficie n te n u m idd elb art om re gn es til en im 
pedans, og koe fficien te n fo rtæ lle r hvor la n g t væ k
fra g e n e ra to rim p e d a n se n be la stn ing en er. S åledes
vil en tilp a sn in g (Z l = Z g ) g ive re fle ksio n sko e ffici
enten O. V e d d å rlig st m ulig tilp asn ing (kortslutning
el!e r to m g a n g ) e r ga m m a nu m erisk lig 1. A lle
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Det ses forø vrigt, at den perfekte m od sta nd på
150 oh m s v a re r til 3,0 efte r norm erin g (150 oh m /5 0
ohm ), og at de tte sva re r til s ta n d b ø lg e fo rh o ld e t
D e nn e de l af m id te rakse n give r sta n d b ø lg e fo rh o l
d e t direkte, og er be la stn ing sim p eda nse n ikke
p la ce re t her, kan m an blot m åle afstan den til
ce n tru m og a flæ se på højre del a f aksen.
S e rie fo rb in d e lse rn e få r e t en kelt forlø b som fu n k 
tion af frekven sen , og det er um idd elb art m uligt at
u d re g n e spo le n e lle r kon de nsa to ren ud fra de
a flæ ste væ rd ie r:
1
X l -50 (ohm )
og C(F) L(H ) =
(2)
2 -7T-f(M H z) ~ ' '2-7T-f(MHz)*Xc
hvo r X l og Xc a flæ se s henholdsvis forove n og
fo rn e d e n på S m ith -k o rte t Som endnu et ekse m pe l
v is e r fig u r 3 en pa ra lle lfo rb in d e lse a f en spole, en
OZ JUL11983

kondensator og en modstand. l refleksionsplanet er
denne impedanssammensætning en pæn cirkel
(som funktion af frekvensen) og cirklen skærer real
aksen i den værdi, der svarer til tabsmodstanden
ved resonansfrekvensen.

Figur 3. Forløbet af parallelsvingningskreds ved
frekvbenssweep. Impedansen er nul både ved lave
og ved meget høje frekvenser. (Reference 2).
Når man måler på et ukendt kredsløb og finder
den aktuelle refleksionskoefficient er det muligt at
udtale sig om sammensætningen af en ubekendt
komponent. Hertil kræves et frekvenssweep og et
godt gæt på hvad der egentlig er indeni kompo
nenten!
Målemetode
Til måling af refleksionskoefficienten er det, som
vist på fig. 1, nødvendigt at adskille den transmitte
rede og den reflekterede bølge, hertil benyttes
retningskoblere, se figur 4. Ofte bygges to koblere
sammen til dobbelt retningskoblere; ud over frek
vensområde og impedanser er koblling og direktivitet vigtige specifikationer. Med en perfekt generator
(50 ohm) og belastningsmodstand vil der ideelt kun
komme signal ud af den ene koblingsport, og dette
vil være koblingen (måles ofte i dB) mindre end
generatorsignalet.
Intet i denne verden er helt perfekt, heller ikke
retningskoblere, derfor vil der være en lille lækage
på porten, der kun skulle måle det reflekterede
signal. Forholdet mellem det koblede signal og
denne lækage kaldes direktiviteten, og den sætter
en grænse for, hvor tæt på 50 ohm man kan måle.
r
I trans .

Figur 4. Refleksionsmåling med dobbelt retningskobler og vectorvoltmeter. Der er skitseret hvorle
des den reflekterede bølge har en længere vej at
løbe.
Med et fase-amplitude meter (vector voltmeter)
måles blot(!) de to spændinger V+ og V - samt
OZ JUL11983

deres fase og efter formel (1) kan refleksionskoeffi
cienten udregnes.
Nu er det de færreste der har et vector voltmeter,
men princippet er medtaget dels fordi det oftest
anvendes i kommercielt udstyr, dels fordi det illu
strerer et vigtigt problem ved målinger. Af figur 4
ses, at der er forskel i vejlængden for den transmit
terede og reflekterede bølge hen til vectorvattmeter, denne forskel giver en faseforskel, og den vil
være frekvensafhængig. Der kan korrigeres for
dette ved indskydelse af en transmissionslinje i den
direkte koblede del med en længde svarende til den
ekstra længde den reflekterede bølge skal tilbage
lægge. På denne måde får man et fast målepunkt
(måleplan) uanset frekvensen.
l praksis fastlægges den ekstra længde med en
kendt komponent, en kortslutning er hensigtsmæs
sig, i måleplanet og med frekvenssweep justeres
linielængden til konstant faseforløb.
Hybrid reflektometer
Et reflektometer kan opbygges på andre måder,
her skal til slut vises en interessant måde at omgå
fase/spændingsmålingerne på, nemlig ved hjælp af
hybrid transformatorer og effektdetektorer. Selve
metoden har været benyttet til lidt andre formål,
men det er først for nylig at hybridkredse er anvendt
ved refleksionsmåling. Det hænger sammen med,
at kredsløbets enkelhed købes på bekostning af
nøjagtigheden samtidig med at hybridtransformato
rens frekvensområde sætter en grænse for anven
deligheden. Med fremkomsten af mikrodatamater
er der muligheder for at omgå det første problem.
Det er muligt, men også meget omfattende, at
korrigere for reflektorneterets fejl og få særdeles
nøjagtige målinger.
Principdiagrammet er vist på figur 5, de fem ens
retningskoblere udtager tre transmissionssignaler
og to refleksionssignaler (der er anvendt seperate
koblere for at undgå loop i opstillingen). Det første
signal (transmitteret) føres direkte til en effektdetek
tor og benyttes til fastholdelse af generator-effekten
med en AGC tilbagekobling.
Da metoden udelukkende bygger på effektmålin
ger, er det vigtigt at referenceniveauet fastholdes.
Alternativt kunne referenceeffekten måles og be
nyttes til en division (normering) af de øvrige målte
effekter. De resterende fire retningskobleres signa
ler føres to og to ind i to hybridkredse, hvorefter de
effektdetekteres. Hver hybridkreds modtager et
transmitteret og et reflekteret signal, og hybriden vil
addere signalerne i medfase på den ene udgang og
i modfase på den anden udgang. Da den ene
hybrid samtidig faseforskyder det ene signal 90°, vil
man ud fra de to oprindelige (transmitteret og
reflekteret) signaler have konstrueret fire nye (kva
dratur-signaler), der har faseinformationen fra de
oprindelige to signaler indeholdt i de fire nye
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F igur 5. B lo kdiagra m over reflektorneteret. A G C
udgangen styrer ge ne ratore n. X og Y ud ga ng ene
føres til et o scillo sko p m ed S m ith-kort. Lin ie læ n g 
d e rn e L0 til L3 tilp a sse s efter det valgte refere nce
plan.
s ig n a le rs am p litu d e . M an kan sig e a t de oprin delige
tre p a ram e tre (am p litud en a f de to bølger og deres
in d b yrd e s fase) nu er givet ved fire param etre.
D enne o ve rb e ste m th e d kun ne undgås ved a n ven
de lse af andre kred se og kun tre effektde te kto rer,
men som det er søgt vist på figu r 6 vil den valgte
k on figu ration give S m ith -ko rt param e tre ne næ sten
direkte.
På fig u r 6 e r vist hvo rle des spæ nd ing en fra
e ffe ktd e te kto re n e (P1 - P4) er p ro po rtiona le m ed
a fstan den fra de tilh ø re nd e pu nkter (Q1 - Q 4) og til
Ql.

re fle ksio n sp u n kte t (X, Y). den kan vises at (X, Y)
sim p elth en er givet ved diffe re nce n m ellem disse
spæ nd ing er.
Der er altså m uligt at tilfø re spæ n d in g e rn e X og Y
til et oscillo sko p (eller X-Y skrive r) og med et S m ith 
kort an b ra g t på skæ rm e n d irekte aflæ se væ rd ien af
den tilslu tte d e im pedans.
O p stillin g e n b yg g e r på en ræ k k e fo rud sæ tning er
hvoraf de v æ se n tlig ste er korrekt effektm åling og
ko rre kt norm ering af effekterne, det kan en dvidere
væ re va n ske lig t at få Q -pun kterne til at ligge helt
korrekt. Det e r dog m uligt at o p nå g o d e resu ltater
allig eve l, en op b yg g e t pro to type kan m åle refleksio n sko e fficie n te n m ed m in dre end 1O % afvigelse
og m ed en m ulighed fo r større nø jagtighed ved
m åling tæ t på kendte re fe re n ce p u n kte r (ko rtslu t
ning, 50 ohm term in erin g). E ventuelle in te resse re
de kan få yd e rlig e re op lysn in g e r om kring denne
pro to type v e d h e n ve n d e lse til mig.
A fs lu tn in g
Jeg hå be r herm ed at have givet en orien te ring om
m å le m e to d e r om kring refle ksio nsm åling . Den te o 
retiske b a gg rund kan fin d e s i reference 1 , en
b e skrive lse a f S m ith-ko rte t og fle re a n ve n d e lse s
m u lig h e d e r i refere nce 2. De restere nd e referencer
er »byggeblokke« til op byg nin g af et refle kto m eter
e fte r hyb rid -m e tode n.

x = ¡r l-cos 8= K( P1-P2)
y= l r l-si n8 =Ki P3 - P4 )
F igur 6. R e fleksio nsp la n med indteg ne t refleksion
((X, Y) e lle r g a m m a) fra en given be la stn in g sim p e 
dans. Q1 - Q 4 a n g ive r de punkter i refle ksio nsplane t, hvor de tilsva re n d e effe ktd e te kto re r giver m in i
m um u d ga ng sspæ n ding (ideelt nul). K er en kon
sta n t afh æ ng ig af fo rstæ rkn in g og effektniveau .

386

Referencer:
1. »Fields and waves in communication electronics«
Simon Ramo et.al.
2. »S-parameter design«
HP application note 154
3. »Azac RF and Microwave components«
(SC Metric A/S)
4. »A broad band stripline or coaxial resolver...«
Gordon P. Riblet, IEEE lnt. Microwave Symp. 1981
5. »A broad band power tracking VSWR bridge«
Ham Radio, August 1979, p. 72
6. »HF - power meter«
OZ7AQ, OZ november 1981
OZJUL11983

Ham-Master HM 201 O
Ham master 201 O 2 m - base SSB, CW og FM
Kvalitet til lav pris - Normalpris kr.......... 6.399,00

PCS-2000
Piezo PCS 2000 400 kan. - FM mobilcomputer
normalpris kr. 3.900,00
Nu kun kr............................................3.359,00
2 meter glasfiber 5/8 Caletti kun kr...........280,00

MULTI 3000
Multi 3000 2 meter base - SSB, CW og FM.
Kvalitet til lav pris - normalpris kr.......... 7.995,00

T-1200 400 cha
10 memory, 4 watt - Scanning m.m.
Normalpris kr...................................... 2.995,00

HC 1400 Memo

MULTI 750/E

400 cha. 25 watt - 3 memory m.m.
Normalpris kr...................................... 2.895,00

Multi 750/E - 2 m. FM/SSB
Normalpris kr...................................... 4.995,00

Ring til os, og få de tekniske oplysninger
Gerne på konto.

PA trin 3 watt input 30 watt
output 2 meter. kun kr. 585,00

Generalagent for CB MASTER i Danmark - OZ6LZ

UG ELECTRONIC ENGROS/DETAIL
SØMÆRKET 3 - UGGELHUSE - 8900 RANDERS
TELEFON 06-49 52 99
OZ JUL11983

387

Billig og nem beregner til EME-trafik
a f O Z 1 A S L , P o u l R o e rh o lt, K a s ta n ie v e j 14, 4 9 90 S a k s k ø b in g
Som d e t fre m g å r a f figu ren , be stå r bereg nere n a f 3
dele. Fig. 1. er en g ra d ska la o ve r m ånens van dring
i v a n d re t plan. Fig. 2. e r en urskala. Fig. 3. er en
g ra d ska la o ve r m ånens be væ g else i lodret plan
(eleva tion). Fig. 1., som er en alm ind elig fotokopi,
h a r je g lim e t på et stykke tykt karton. Fig. 2. og 3.
h a r je g kop ie ret på fotofilm til ove rhe adp rojektor,
dvs. de e r ge nn em sig tige :

For nu at kunne bruge beregneren, bliver m an
nø dt til a t in vestere i 1 stk. A lm a na k: S kriv- og
R e jse ka le n d e r 1983, den fås i bogh an dle n og
koste r ca. 4 0 ,00 kr. M ånen ku lm ine rer altid i 180°,
så d e t er fre m h æ ve t på beregneren, m ånen b e væ 
ger sig m ed 15° i v a n d re t plan og 7,5° i lodret plan i
tim en.
E kse m p le t je g bru g e r i d e t følgende er for lørdag
d en 14. m aj 1983, m ånen stå r op (m oonrise) Kl.
51 O, ku lm in e re r 1341, nedgang (m oonset) 2229
D N T. Man b ru ge r kulm in a tio n stid sp u n kte t til at
ju s te re tid og g ra d ska la m ed:
K u lm in a tio n stid sp u n kte t 1341 dre je s hen på
180°. E le va tio n sska la e n s 0° d re je r m an hen på
m o o n rise = R kl. 510, så aflæ ser m an på fig. 1.
antal g ra d e r (ca. 52°) d e t er de t sted m ånen d u kke r
frem i horisonten. Så kan m an uden efterju sterin g
a f b e reg nere n følge m ånens van dring o ve r him len
indtil kulm ina tion stid. Kl. 71 O står m å n e n i ca. 82°
og er 15° o ve r horisonten kl. 1 000 er m ånen i 127°
o g 37° o v e r ho risonten.

N år m an sa m le r be regningen, sta rte r m an m ed
Fig. 1. nederst, så 2 og 3 sidst. Til sam ling og
cen tre rin g, har je g brugt en a lum in iu m snitte (B rem s e b a kke r på bilen) og 2 fla d skive r, så nitter m an de t
hele sam m e n, m en ikke stram m ere end skalae rne
kan d re je s rundt.

N år m ånen kulm inerer, skal m an dreje skala 0°
hen på m o o n se t = S kl. 2229, så kan m an kl. 1940
se, at m ånen er i 271° og 20° ove r horisonten. Hvis
m an ikke kan eleve re sin antenne, kan m an kun
b ruge ca. de 2 første og 2 sid ste tim e r a f tiden til at
lytte og e v t. se n d e i.
S elv m ed e t e n k e lt an tenn esystem , i m it tilfæ lde
2 x 1 4 el P arabeam , kan m an høre flere a f de
k ra ftig ste EME statio ner. På nuvæ re nde tid sp u n kt
h a r je g hørt ca. 1 O fo rske llig e stationer, og kørt en
e n kelt, nem lig K1 W H S . S om forø vrigt har 2 4 x 14
e l C u sh cra ft an tenn e og 1 kW output.
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Hist og pist
Ned med G5RV?
Den meget udbredte G5RV-antenne har været
underkastet en række grundige SWR-målinger af
ZS6BKW. Orginalmålene er 31,10 m top, fra mid
ten heraf 10,36 m 300 ohm twinlead efterfulgt af en
vilkårlig længde 70 ohm twinlead eller coax. For
ender af feedersystemet (ved senderen) måltes et
standbølgeforhold på under 2:1 ved 14,2 og 24,9
MHz; på de øvrige bånd: mellem 4,7 og 38,6. Andre
har foreslået, at antennen skal være med 32,74 m
top, 13,66 m twinlead af 400 ohms impedans plus
72 ohm twinlead. Det gav i følge computerberegnin
gerne det laveste standbølgeforhold (3,5:1) på 3,65
MHz. På de andre bånd: mellem 5 og 42.
Tredje version havde en top på 27,9 m, derefter
13,6 m twin af 400 ohms impedans plus 50 ohm
kabel. Der var nu et SWR under 2 på 7, 14, 18, 24
og 29 M Hz og på de øvrige bånd mellem 4,1 og 88.
Men hvorom alting er: Et meget lavt standbølge
forhold er jo ikke nogen betingelse for, at antenne
systemet fungerer fortræffeligt, blot udgangstrinnet
kan tåle en varierende belastning (og det kan de
fleste transistor PA’er ikke, så der må en antenne
tuner til). G5RV-antennen fungerer imidlertid i prak
sis særdeles godt. Men beamantenner er det der
med SWR nok vigtigere. Men ON4EG, der har
viderebragt målingerne, erindrer sig, at han i 1932
under sin soldatertid forbavsede sin signalofficer
ved at »worke« hele Europa med en batteridrevet
sender koblet til fjederbunden i belægningsstuens
seng!
CQSC juli-aug. ’82.
Alvorlig feilkopling i FT-7
Ubrukt utgang på IC (Q1 003) på pre-drive kort
(PB1632) er feilaktig koplet til jord. IC trekker ekstra
15mA strøm slik at »stabilisert + 9V« ikke er
stabilisert lenger, selv ved høy driftsspenning. Ved
å bryte Q1 003 (MC14011 ) pin 4 fra jord, stabiliserer
zenerdioden alt ved 10.5V driftsspenning.
Denne feil er oppdaget på FT-7 tilhørende
LA8AK og LA9DL. Feilen medfører støy ved sen
ding og feil biasspenning på drivertransistor Q1002
2N4427.
73 de LA8AK
Har du et »dykmeter«?
Man kan blive helt glad ved at se første illustration i
W6GXN’s ham radio artikel om dykmetre, idet man
kommer til at tænke på salig OZ2KP’s version, der
formodentlig er en af de mest byggede begynder
konstruktioner i tidens løb.
OZ JULI1983
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E tc a p t as i n d i c a t e , d e c im a l
ra lu e s o t ca p a c ita n c e are in micro
fa ra ds ( " F o t h e r s are in p ic o fa r 
ad s (pF'j; rl's ts ta n c e s are in oh m s.
k = 1 ,0 0
lrl = 1 , 0 0 , 0 0

2KP var en gudbenådet underviser, der forstod at
lade sin begejstring gå videre til eleverne. Jeg
husker endnu, når han uddelte trådstumper til
spolerne fra en større mængde viklet på gamle
WC-ruller. Jo, 955-gitterdykmeteret fungerer stadig
glimrende.
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E ic e p t »s In d lc a tN I, d . c lm a l
N lu e s o f ^ r ; . c it a n c e are in m icro f a n d s ( r f k o th e rs a n ln pico fa rNIM ( p F ); re s is ta n c e s ere in ohm s.
t - 1 ,0 0
1 ,0 0 ,0 0

Men det er jo unægteligt mere handy med et
dykmeter, der kan klare sig med et batteri - eller
med 2 meter stations 12 V strømforsyning - som fx
PNP-transistor-udgaven, der i øvrigt benytter sepa
rat diodedetektor. (Et dykmeter benyttes som be
kendt til at måle resonansfrekvensen i afstemte
kredse med; når kredsen udstråler HF-energi,
måler man dennes frekvens via dioden som ensret
ter og batteriet slået fra. Desunden kan man bruge
dykmeteret til bestemmelse af spole- og kondensa
torstørrelser i et vist omfang). l øvrigt kan man med
fordel anvende en Schottky-diode, så følsomheden
bliver større, når instrumentet anvendes som ab
sorptionsmåler.
389

S E N S IT IV IT Y

SOk

Fig. 3

E xce pt as in d ic .te d , d e c im a l
values o f u & c i t a n c e a re in m ic ro 
farads (p F ) o th e rs sre in p ic o fa r 
a d s (pF); re s is ta n c e s a r e in oh m s.
k = 1 ,0 0
M = 1 ,0 0 ,0 0

Exce pt a s ln d ic a t-.1 , d .c :im a l
n l u n o f u " . c i t » n c t a , . In m ic r o 
l a n d s (_.F); o the rs a n In p ic o fa r
M is (p F r e s ia U n c e s a ra in ot.m a.
k K 1 ,0 0
lA E 1 . 0 0 , 0 0

Bruger man imidlertid en JFET som aktivt element i
stedet foren almindelig transistor, får vi rør-udga
vens fordele tilbage: Ligesom et rør kræver JFET ’en spænding på gaten (gitteret) for at styre
strømmen i drain (anoden), og gate-source over
gangen optræder som »gitter-katode ensretter«.
Med en betydelig lavere spænding kan man altså
sætte en N-channel JFET i et gammeldaws gitter
dykmeter og få det hele til at virke strax.
l W6GXN’s artikel vises også dykmeter med
MOSFETer af forskellige slags. Her kan man ikke
udnytte nogen diodevirkning og må indsætte en lille
1N34A.
Men der findes som bekendt en vis trækning af
dykmeterets frekvens sted, når det som oscillator
kobles til en kreds (eller antene). Derfor er det en
smart idé at sørge for, at der kan kobles en
frekvenstæller til det. Så ved man altid, hvor man er
henne. Super de luxe dykmeter i fig. 5

er et eksempel herpå. Desuden er der tilføjet andre
raffinementer (>>bells and whistles«): Der er lavet
modulation med 1 kHz, der gør det nemt at bruge
dykmeteret ved trimning af AM-modtager. Den
problematiske drejekondensator er afløst af to vari
caps, der afstemmes med et potmeter. Bemærk, at
du kan bruge spolerne fra dit gamle gitterdykmeter.
Der skal ikke spoler med 3 udtag til. Dykmeteret går
dog kun op til godt 32 MHz - og ønsker man at gå
noget højere, anbefales det at anvende en 2N5197
eller anden speciel VHF FET.
ham radio aug. ’81 s. 25-28 ind.
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Er pilottonen rigtigt justeret?
- Eller ligger dine RTTY-signaler på de rigtige
toner? Har du i foNejen en tæller for HF-VHF, kan
du benytte det har viste diagram og lave dig en
forsats, så du kommer ned på LF - frekvenser med
1 Hz nøjagtighed.
Forsatsen består af en faselåst loop med neddeling
på 100 gange, så den efterfølgende tæller modta
ger et signal, der er 100 gange indgangssignalets
frekvens. Kan man ikke klare sig med nogle hund
rede millivolts følsomhed, vises også en input
forstærker med 741.
Radio Communication juni ’81 s. 527.
Støj fra computeren
Efter hvad jeg har erfaret, er elektrisk støj en slem
plageånd, når først en computer anbringes i sam
me rum som amatørstationen. Støjen stammer vist
væsentlig fra CPU’en og breder sig fra HF og langt
op i VHF-området. (Har du mere viden om dette
emne, så vil Teknisk Redaktør sikkert blive himmel
henrykt for at høre fra dig).
En vis virkning kan opnås ved at holde kabler og
antenneledninger så langt fra hinanden som muligt.
Men da overdelen næsten altid er af plastic, vil
computeren stadig støje lystigt. l QST har W4IBU
fortalt, hvorledes han har grebet sagen an med sin
TRS80 - en fætter til Video-Genie. Han havde intet
held med omhyggelig stelforbindelse af sin station
og keyboardets stel. Tilfældigvis fandt han noget
selvklæbende kobberfolie i 0.0015 tommers tykkel
se. Du kan jo selv regne det om til millimeter på din
lommeregner eller computer. - Nu beklædte han
ydersiden af TRS80 med det tilklippede folie og lod
det overlappe ca. 2 tommer, men naturligvis med
en åbning til tangenterne. Det viser sig, at man kan
lodde på kobberfoliet, hvis man arbejder hurtigt og
har øvet sig først. Det lykkedes ham at gøre det
OZ JULI1983

uden at kassen smeltede. Evt. ventilationsåbninger
kan dækkes med kobbeNæv, der loddes til foliet
efter at være fortinnet i kanterne først. Nu kan man
jordforbinde hele historien - måske efter at have
givet interfacet samme omgang....
Muligvis kan der opnås forbedringer ved at
ændre på clock’en. Hvem har arbejdet herhjemme
med kobberfolie? Kender du nogen gode råd mod
RFI fra computere? Skriv til TR!

Byg dit eget krystalfilter
Almindeligvis opbygges krystalfiltre med 2 (eller
flere) krystaller, der har en vis afstand frekvensmæssigt, f.eks. ca. 3 kHz. F8BQP udførte nogle
forsøg i 1976 med krystaller på samme frekvens.
Nu har Rob Gurr, VK5RG, gentaget experimenterne, denne gang med bl.a. »walkie«-krystaller (i
prislaget 10 kr.). Det viser sig, at man kan bygge et
ganske fortræffeligt filter med blot 4 poler.
"

H xi

'

H <2

^’

' 'X 3

’

0
22 pf

“ ~39pf

" 27|33pf

“ _3 9 P f

T;

Båndbredden bliver således med 4 krystaller på
26.680 kHz AT-snit i K eller HC25 udgaven og
anvendt på deres grundfrekvens 8893,5 kHz:
3dB
2,1kHz
6 dB
2,8 kHz
30 dB
5,9 kHz
40 dB
7,5 kHz
FilterkuNen er symmetrisk ned til mere end 50 dB.
Amateur Radio s. 14-16, nov. ’82: Single Frequen
cy Crystal Ladder Filters.
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POWER

YAESU
FT ONE

Dækker alle frekvenser fra 150 kHz til 30
MHz.
Høj mellemfrekvens 73, 115 MHz.
Alle modulationsarter SSB, AM,
CW, FM*.
Alle frekvenser kan indtastes direkte fra
keyboard.
|ndbygget sønner.
O OQ Q C
10 digitale VFO'er.
Kr. 2200D,-

PA 144-200
byggesæt......
sam let..........

kr. 1825
kr. 2500

PA 432-100
byggesæt......
sam let............

kr. 1950
kr. 2700

PA 144-200

Pi=10W Po= 160W SSB (200W FM)
13.8 V ca. 20 A

PA 432-100

Pi=2W Po=100W SSB, FM
13.8 V ca. 20 A
Fælles for begge typer:
Ikke indbygget coaxrelæer.

R ing eller skriv etter udførlige data.

BEIAFON

s e r v ic e
Roskildevej 11 - Tune
4000 Roskilde
Telefon (02) 13 61 04
Også aften

(Lørdag lukket)

ISTEDGADE 79 • 1650 KØBENHAVN V • TLF. 01 - 31 02 73
73 OZ5JV Klaus, OZ1 FXP Kim, OZ1 GPG Lissie,
OZ5AB Arne og Andrea

Kr. 745,Y A E S U FT 480R

Y A E S U FT 2 9 0 R

Y AESU FT 780R

Y A E S U FT 208R

Y A E S U FT 230R

Y A E S U FT 708R

Y A E S U FRG 7700

IC O M IC2E

OZ9W

Sommerferielukket
187 - 307
begge dage incl.
BETALINGSORDNING FOREFINDES.

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Torsdag
Fredag
Lørdag

12.00 -17.30
12.00-18.00
09.00 -12.00

FORBEHOLD FOR PRISÆNDRINGER
DET ER KUN 150 m. FRA SUNDBYVESTER PLADS.

tfM M U M N u tiM M M M N M m M m
A lle priser incl. 22 % m om s.

CRJ{?5
- COMMUNICATION
Aktieselskab -postboks 112 - 2770 Ka^mp
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FORRETNING:
AMAGERBROGADE 2 5 5
2 3 0 0 S -T L F . 0 1 - 5 2 4 3 4 3
Vy 73 O Z I HJQ , O le
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på g ru n d a f m eget arbejde ikke tid og energi. Nu
h ar je g rigeligt a f begge dele.
H vis nogle læ sere synes at mine spørgsmål er
under lavm ålet, da e r m it svar at uden at spørge
dum t får man ikke noget fornuftigt svar. M ed venlig
hilsen.
s

Det hjalp på aktiviteten! Billedet viser teknisk redaktion dagen
efter at februar OZ var udkommet.

O m a t k o m m e i g a n g s o m ra d io a m a tø r

J e g e r en a f »begynderne« som du skriver om
under overskriften »D-amatørerne«. Je g har en del
spørgsmål at stiHe i forbindelse m ed de punkter , du
opstillede i O Z nr. 2, '83, og je g må sig e med det
samme , at je g står på totalt bar bund, selvom je g er
godt på vej ind i det sto f som skal kunnes fo r at
blive D -licens amatør. Je g har allerede tilsluttet mig
de 9 punkter du ha r opstillet, og nu til spørgs
målene.
1) K an man m ed held bygge en kom bineret 2
m eter/70 cm sender/m odtager på en sådan måde
at man senere, m ed C - eller højere licens, kan
omdanne den til f.eks. HF-båndene 10 og 80 m,
f.eks. ved at udskifte printene, hvorpå man har
bygget m odtager og sender, printene kunne forsy
nes m ed stik - eller er der andre m åder at gøre det
på?
2 ) Kan man med held om bygge en almindelig
auto-radio til VHF-UHF båndm odtager? l bekræ f
tende fald - hvordan?
3) Kan man bygge og bruge en variabel strømfor
syner, f.eks. m ed 220 V prim æ r til O - 24 sekundæ r hvordan?
D et e r foreløbig hvad je g kunne tæ nke m ig at få
at vide, helst m ed skitser og diagram. D er må være
nogle læsere som ligger inde med nogle alterna
tiver.
Jeg kan iøvrigt fortælle, at je g e r maskinarbejder,
51 år - lidt sent at begynde, men ikke for sent! Jeg
h ar faktisk haft interesse for sagen i mange år, men
OZ JUL11983

S var: B re vka sse n s m otto kunne m åske p a ssen
d e væ re: Der gives ikke dum m e spø rgsm ål, kun
sva re n e kan væ re du m m e. D e t er jo lige præ cis
fo rm å le t m ed bre vka sse n at få disse ting frem i
lyset. E ller et a f form ålen e, for og så e rfarn e am a tø 
rer kan have pro blem er, og de skal ikke forsø m 
m es. A lle k a te g o rie r af spø rgsm ål vil blive forsø gt
b e sva re t så seriø st som m uligt, men m ange gange
m å vi af tid s- og plad shen syn afstå fra m eget
d e ta lje re d e fo rkla ring er, for ikke at tale om p ro je kte 
ring af kon stru ktion er. T idlige re num re af O Z og
a n dre a m a tø rtid sskrifte r sam t de am erikanske, e n 
g e lske og tyske håndbøger, som jæ vn lig t anm eldes
her i OZ, in deholder så m ange ge nn em prø ved e
ko n stru ktio n e r (?) at man vil væ re g o d t hjulp et her.
M an ge af E D R 's lo ka la fd e lin g e r har et bibliotek
m ed de fle ste af d isse hjæ lpem idler, så m an ikke
be hø ver a t in vestere i f.eks. en håndbog før m an e r
s ikke r på a t d e n e r pe ng en e væ rd fo r en. S p ro g p 
rob le m e t skal m an ikke væ re så bange for - lidt
engelsk bør en rad io am atø r altid kunne - og isæ r
kan A R R L ’s The Radio A m ateur’s H andbook a n b e 
fale s, ikke kun for det tekniske, m en også fo r det
spro glige .
M en nu til be sva re lse n a f dine spørgsm ål. De er
m e g e t g e n e re lle og d æ kke r u d e n nogen so m helst
tvivl e t m e g e t stort antal læ seres ønsker. S vare t må
b live m ere individuelt.
1)
Ja, d e t kan m an g o d t når m an har den
fo rnø d ne e rfaring i op byg nin g af s e n d e r og m o d ta 
ger, men de t e r så spø rgsm å le t om det er et
fo rn u ftig t projekt. U den praktisk erfaring og uden en
del m ere te o re tisk vid en end P&T kræ ve r til den
»lille« prøve g å r d e t i hvert fa ld sle t ikke. Hvis d e t
ikke v a r på gru nd a f de tte her m ed a t tid + lyst +
pe ng e skal væ re til sted e på sam m e tid, ville je g
ub etin ge t a n b e fa le dig at starte m ed at an skaffe en
fa b riksb yg g e t så ka ld t »all-m ode« 2^m eter station,
d vs. en som kan køre FM, C W og SSB. D en vil
sen ere kunne fo rsyn e s m ed en tra n sve rte r som
b rin g e r den i stan d til a t køre HF (d e t m odsatte e r
m å ske m ere alm ind eligt, a t forsyne H F -stationen
m ed tra n sve rte r til VHF), En m ere b e ske d e n start er
en F M -sta tion til 2 m eter {glem 70 cm indtil videre).
M an ge a m a tø rer b live r så glad e for såd an en, a t de
ikke ville drø m m e om a t skille sig fra den igen,
he lle r ikke s e lv om de b e gyn de r a t køre HF. Du kan
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bygge sådan en station selv efter beskrivelser i OZ,
eller du kan købe et byggesæt, men det bliver ikke
billigere. Jeg vil anbefale at studere amatørannon
cerne i OZ og kigge efter en lidt ældre station med
kanalkrystaller. Mange amatører skifter ud til en
syntesestation og sælger den gamle til en absolut
overkommelig pris. Køb noget der er køreklart, du
får næppe virkeligt brug for mere end 5 - 6 kanaler i
praksis. En investering slipper du jo alligevel ikke
for, og en fabriksfremstillet station kan altid sælges
igen, en amatørbygget får man ikke noget for.
Skulle du nu - efter at have fået din D-licens og
være kommet i gang på 2 m - føle trang til at udvide
dine aktiviteter, vil næste skridt mest naturligt være
at tage morseprøven og få en C-licens. Nu åbner
der sig så helt anderledes spændende muligheder
på HF-båndene, og mulighederne for selv at bygge
noget anvendeligt grej til en billig penge er store.
Med en såkaldt direkte conversions modtager
(masser af konstruktionsvejledninger findes) samt
en simpel 1-bånds 1O W telegrafisender kommer
man let Europa rundt og fanger også en DX af og
til, selv med en simpel trådantenne. Forresten
behøver du jo slet ikke at vente på D-licensen før du
starter på morsekursus i din lokale EDR-afdeling!
2) Nej, det vil jeg stærkt fraråde. Sådan en
autoradio er meget kompakt opbygget og der bliver
svære problemer med mellemfrekvens-båndbred
de, HF-stabilitet, følsomhed og frekvensaflæsning.
Måske en læser har forsøgt sig med held?
3) Ja, det gøres efter en af de beskrivelser, der
har været i OZ eller andre steder, og det er et
projekt der er bedre egnet for en begynder, end
dem vi har snakket om tidligere. Den seneste, jeg
har fundet efter en hurtig eftersøgning er »Dobbelt
strømforsyning« af OZ8HX i OZ august 1979 (køb
eller lån bladet). Den giver 2 x O til 20 V og O til 2 A,
eller 1 x O til 40 V. Der er printtegning, diagram,
monteringsvejledning, fotos og mekanisk tegning.
Husk at se rettelsen i OZ december 1979 side 594!
7AQ
f ■ ■ Til L.M. Ericsson/SRA CN 505
71.833333 MHz- og 68.266667 MHz-krystaller
med 10 ppm tolerancer i HC18/U.
Pr. sæt kr. 59,50 (frit leveret).

-

Sidste nyt:
ESA’s ARIANE-raket blev opsendt fra Kourou den 16. juni 1983 medførende en kom
munikationssatellit ECS-1 samt AMSAT’s
Phase 1118. Opsendelsen forløb planmæs
sigt.
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Vor kontormaskine afdeling tilbyder NYE
elektroniske kontor-skrivemaskiner:
BROTHER model 8300 med skrivehjul og slet
og rette funktion før 4295,-..........NU kr. 3895,ESSELTE model 140 CE (samme som Olivetti
Praxis 35) med udskiftelig skrivehjul med 1O,
12 og 15 anslag pr. tomme
før kr. 6093,-................................. NU kr. 4295,-

ESSELTE model 150 CE (samme som Olivetti
Praxis 40) med samme faciliteter som 140 CE,
men med større valse og kraftigere skriveen
hed før 8533,90............................NU kr. 5995,Priserne incl. moms og med forbehold for
mellemsalg.
OGSÅ
ARRL
fk
fk
mm
W

bog tilbud i denne måned:
RADIO AMATEUR’S
Handbook 83.............................. 169,50
HINTS & KINKS........................ 48,00
ANTENNA ANTHOLOGY........ 58,00
ANTENNA BOOK 14. udg.........119,00

RSGB EVANS: VHF/UHF Manual 83... 199,50
A
Eckersley: Operating Manual.... 99,50
/

f\

( RSGB)

' i /

MOXON: HF Antennas for all locations............................................127,50
RADIO COMMUNICATIONS HAND
BOOK cpI. 800 s........................ 235,00

DARC HILLE: Einstieg in die Amateur Funk
technik i to dele A og B 92,00 og 82,00
CW MANUAL............................. 92,00
GIERLACH: Antennen und Funkwel
len Ausbreitung..........................112,00

ALTERNA
Betzyslyst 50 - 5600 Faaborg - (09) 61 97 70

SOMMER tilbud • i juli:

j
JULI PAKKE: 5 OZ-SAMLEBIND + 2 Logbø
ger AS ialt 98,00
Forsendes overalt - portofrit over kr. 600,00
Prisændringer forbeholdes.

a/s Ahrent Flensborg (OZ1 D)
St. Hansgade 9 - 4100 Ringsted.
Tlf. (03) 61 00 11 - Postgiro 5 40 59 39.
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Sekretær Jørgen Badstue, OZ9JB,
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand,
tlf. (02) 54 34 30

HBinformation

RM 1982
l henhold til HB beslutning bringes i dette nummer et forkortet
referat af RM-mødet 1982.
Det fuldstændige referat kan stadig rekvireres hos Grethe mod
indsendelse af frankeret kuvert (kr. 3,50) inden 15. august 1983.

Referat af HB-møde i Odense den 4. og 5. juni 1983
Deltagere: OZ1AT Anders, OZ6KV Keld, OZ9JB Jørgen, OZ6BL
Bent, OZ5GF Leif, OZ7IV Helge, OZ8CV Carl, OZ8CY Mik,
OZ9NT Bjarne, OZ5DX Hans, OZ6PN Henrik, OZ5RB Hans,
OZ9QQ, OZ8XX, OZ1 FEQ Ernst, Grethe, 1 referent.
Afbud fra: OZ4EV Orla og OZ8TV Frede.
Formanden bød velkommen til de fremmødte og beklagede, at
afbuddet fra OZ4EV skyldtes, at Orla p. t. var indlagt på hospitalet.
l stedet for OZ4EV mødte OZ8CY. En særlig velkomst til OZ5RB,
OZ1 FEQ, OZ8XX og OZ9QQ.
1. Godkendelse af referat.
Referatet fra sidste møde blev godkendt med følgende rettelse:
Overskriften til pkt. 4D skal være: »Afdelingsvedtægter for Sydsjælland-Møn afdeling«.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse: 4Æ 830626
EDR’s Hjælpefond/handicapudvalg. Der blev uddelt yderligere
bilag vedrørende punkterne 4Q, 4T og 4Z.
3A. Beretning fra formanden.
Formandens udsendte beretning blev godkendt uden kommenta
rer. Den omhandlede følgende emner:
- OZ7AQ Bent’s dødsfald.
- morseattester, godkendte/ikke-godkendte.
- besøg i København og Hvidovre afdelinger.
- kaldesignalet OZ7WCY.
- budgetmøde.
OZ1AT tilføjede mundtlig beretning om:
- diverse kurser.
- brev fra Grønland vedrørende det »Uhensigtsmæssige« i, at
afholde morseprøve i Julianehåb i Grønland for en i Grønland
boende D-amatør.
- liste over contest udarbejdet af OZ1 LO.
- brev fra kreds 9 vedrørende T-shirts.
38. Beretning fra forretningsudvalget.
Forretningsudvalgets beretning blev godkendt uden kommentarer.
Den omhandlede følgende emner:
- bevilling til design af ny forside til OZ.
- revisionsrapport.
- brev fra OZ7CH.
- ræveudvalget
- tilladelse vedr. indkøb til museum.
- anklageskrift i retssag.
- ordre på brevpapir.
- indkøb af arkivskab.
- opsigelse fra OZ9ML trukket tilbage.
3C. Beretning fra sekretæren.
Der var ikke udsendt skriftlig beretning fra sekretæren, men
OZ9JB omtalte følgende emner:
- ansøgning fra Kuwait til P&T om dansk licens.
- der var endnu ikke modtaget nye tilrettede vedtægter fra
Sydsjælland-Møn afdelingen, jvf. pkt. 4D på mødet den 29./30.
januar.
- alle afdelinger skal have mindst deres hoved offentliggjort i OZ,
jvf. tidligere HB vedtagelse. OZ9JB har foranlediget en enkelt
afdelings oplysninger vedr. hoved i OZ tilsendt redaktøren.
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3D. Beretning fra forretningsføreren.
Der var ikke udsendt nogen beretning fra forretningsføreren p.gr.a.
dennes ferie.
FF havde intet regnskab. Regnskabet var blevet lovet færdigt
fra EBB-bureauet i den forløbne uge, men FF havde intet
modtaget. En forespørgsel pr. telefon i torsdags resulterede i
beskeden »træffes først mandag«.
OZ6PN oplyste, at han havde modtaget en afslutningsbalance,
men at han stadig manglede bilagsmaterialet.
Det blev aftalt, at Grethe sender bilag og bogføring til OZ6PN.
EDB-bureauets manglede hurtighed m.h.t. tilbagelevering af
kørte regnskaber m.v. blev endnu engang diskuteret. Priserne på
bureauet blev også berørt.
Grethe blev af OZ1AT anmodet om, at spørge EDB-bureauet
om det var muligt der, at udskrive listen over nytilgåede medlem
mer i stedet for manuelt at fremstille den.
3E. P&T-udvalget.
Der var fra OZ1 AT udsendt skriftligt materiale vedrørende evt.
oplæg til P&T om evt. ændring af licensbestemmelser.
Der var modtaget brev fra OZ7NW vedr. tilbagelevering af filtre
m.v., der er udlånt til nabo i forbindelse med forstyrrelsessag.
OZ1 AT’s oplæg blev debatteret og taget til efterretning/overve
jelse. OZ7NW’s henvendelse blev taget til efterretning. Det blev
besluttet at OZ9JB skriver svar til OZ7NW bl.a. indeholdende
følgende:
„
- at udgifter til filtre og lignende i en sådan sag må betragtes som
en af »omkostningerne« ved at være radioamatør og derved
udsætte naboen for et HF-felt, der er »større end normalt«.
- at den nævnte ejendomsret i det blå hæfte ikke har nogen
betydning,
- og hvis han absolut vil have sine filtre tilbage, må han henvende
sig til kongens foged.
Et tidligere udsendt referat fra P&T, bl.a. m.h.t. en evt. stram
ning af D-licensen m.v., blev debatteret og taget til efterretning.
OZ8CY omtalte en sag i Århus, hvori der nu er fremkommet
anklageskrift. OZ1AT omdelte en kopi af skrivelse til P&T af 18.
marts 1983 vedr. radio-lokations-udstyrs forstyrrelser i frekven
sområdet 432-438 MHz. En statistik udarbejdet af P&T vedr.
fordelingen af licenskategorier cirkulerede til orientering.
Der var endnu ikke modtaget svar fra P&T vedr. evt. contester
på 160 m.
3F. Beretning fra VHF-udvalget.
OZ6BL henviste til det udsendte materiale, der hovedsaglig
omhandlede det i Zürich afholdte VHF-managermøde den 16./17.
april. Beretningen blev taget til efterretning.
3G. Beretning fra PR-udvalget.
Den udsendte beretning blev taget til efterretning. Den omhandle
de bl.a.:
- konkurrence vedr. ny EDR-plakat og indlæg af girokort i OZ til
bestilling af diverse PR artikler.
OZ1AT anbefalede PR udvalget at annoncere opgavebogen i
f.eks. AOF/FOF-blade.
OZ5RB viste en engelsksproget ARRL-FILM, som han har
mulighed for, at få sat danske undertekster på. Derudover viste
han et udvalg af den tidsskriftssamling, som PR-udvalget er ved at
opbygge. l denne forbindelse nævnte han, at presseomtale
omkring »radio« i de forløbne 9 måneder kunne opgøres på
følgende måde:
Nærradio har haft 7,17 m spalteplads, diverse, dvs. VHF, P&T
og nordisk mobil telefon 14,04 m, walkie-talkie 25,14 og amatørra
dio 31,46 m, så pressedækning omkring amatørradio »er størst«.
OZ5RB nævnte, at der var mulighed for at få overspillet
sommerlejrfilmene til den rigtige hastighed.
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En meget gammel sommerferiefilm (9'12 mm) vil det, via en
fransk kontakt, være muligt at få konverteret til 16 mm.
OZ5RB havde haft forbindelse med 28 journalister. De har alle
returneret et svar-kort om at få oplysninger om radioamatører.
OZ5RB har 3 færdige artikler liggende, en om ARIANE, en om
museet og en om den landsdækkende radiostation, der starter
udenfor Danmarks Radio, nemlig EDR’s bulletin-radiostation, der
starter den 3. september. Udvalget håber at kunne skaffe billeder
til alle tre artikler.
OZ5RB oplyste, at han havde henvendt sig til flere walkie-talkieklubber der, formentlig af »uvidenhed«, anvender »hjemmelavede
kaldesignaler« der f.eks. kunne tilhøre belgiske eller andre landes
ambassade-stationer. Han havde gjort W/T-klubberne opmærk
som på, at de kunne risikere at komme i »vanskeligheder« ved at
anvende sådanne hjemmelavede kaldesignaler.
OZ5RB har fået lovning på et interwiev med O. Lønberg. Dette
bringes evt. i OZ, december.
Der har været forespørgsel fra Sverige om at låne udstillingsserien. OZ5RB havde henvist til de officielle kanaler gennem den
svenske formand.
l forbindelse med politi-konfiskation af en håndstation i Københavns-området fandt HB det hensigtsmæssigt, hvis OZ5RB havde
mulighed for at skrive en artikel til politibladet, der bl.a. forklarer, at
radioamatører har tilladelse til at være i besiddelse af »ikke
godkendte« radiostationer.
OZ1AT takkede OZ5RB og udvalget for det fine resultat og den
fyldige orientering.
3H. Beretning fra Bogudvalget.
Den udsendte beretning blev taget til efterretning. Den omhandle
de orientering om R^TTY-håndbogen, der »kører på skinner«, og
om VHF-guiden.
R^ITY-håndbogen forventes klar medio august.
OZ5GF efterlyste personlig orientering fra udvalget.
OZ7IV rykkede på OZ3WL’s vegne for svar vedr. fremsendt
materiale til VHF-guiden.
Det var meget længe siden, at materialet var blevet fremsendt
og hvis ikke OZ3WL hørte noget indenfor en måned, ville han
gerne have sit materiale retur.
31. Beretning OZ.
OZ6PN beklagede OZ7A Q’s dødsfald og nævnte, at det materiale,
der havde ligget hos ham var videresendt til OZ1AWJ, der
igennem en periode har været OZ7AQ’s afløser.
Der bliver nu anvendt kraftigere papir til OZ’s forside og
vittighedstegningerne er nu fjernet og afløst af forskellige fotogra
fier.
Der var ved en beklagelig fejl udsendt to nr. 4 (april og maj),
men kun bibliotekerne og OZ9SN havde bemærket dette. OZ1AT
udarbejder svarskrivelse til OZ9SN.
OZ6PN kommenterede et par læserbreve og disses svar.
OZ5LD havde skriftligt forespurgt om, hvor meget der må stå i
lokalafdelingernes hoved i OZ. OZ6PN oplyste, at det var kutyme
igennem ca. 10 år, at hovedet indeholder oplysninger om for
mand, sekretær og kasserer, adresse, faste mødetider og et evt.
gironummer.
OZ9NT efterlyste »den rigtige måde« at rette hoveder på i OZ.
OZ6PN svarede, at man burde indberette til ham (for rettelse i
OZ) og, da det er en officiel foreningsindberetning, også til OZ9JB.
OZ6KV fremførte på egne og OZ8TV’s vegne et forslag om en
konkurrence på en modtager med 1., 2. og 3. præmier, f.eks. en
station, der kunne bygges i klub-regi. Så kunne ApS's printservice
evt. træde i kraft samtidig.
OZ8CV havde fået et par henvendelser vedr. datastof, hvor
nogle mente, at det »var kørt helt af sporet«. OZ8CV efterlyste en
fast linie for datastof, og efterlyste desuden RM-referatet i OZ
samt kommenterede amatørannoncernes omfang.
OZ6BL mente, at der var for meget lokalafdelingsstof i OZ.
OZ9JB mente, at der var enighed om, at der skulle være
datastof i OZ. men uden alt for mange listninger.
OZ6PN lovede at offentliggøre forretningsgangen omkring
hoveder i OZ, m.h.t. konkurrencen ville han tale med OZ1AWJ om
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dette, når denne var fast ansat som teknisk redaktør (pkt. 4X),
dette ville han ligeledes m.h.t. datastof. OZ6PN mente personligt,
at en computer er et stykke værktøj og tilbehør til vor hobby, men
der bør ikke være store listninger i OZ. Disse kan evt. distribueres
via kopitjenesten. M.h.t. RM-referatet, der jo først kom for ca. en
måned siden, og var af en meget fin kvalitet, mente OZ6PN, at det
var meget sent, det var meget stort og det var allerede udsendt til
den »interesserede skare«, RM/HB incl. suppleanter, lokalafdelin
ger m.m. OZ6PN understregede at amatørannoncerne er med
lemsservice, det mente han iøvrigt også at lokalafdelingsstof var,
men at det ind imellem var nødvendigt »at sakse lidt« og bede om
•tørre facts«.
På forespørgsel fra OZ1AT lovede referenten på basis af det
oprindelige RM-referat at lave et komprimeret RM-referat til evt.
offentliggørelse i OZ. Fremsendes snarest til OZ1AT, OZ2WK,
OZ6PN og Grethe.
Det oprindelige referat kan stadig rekvireres hos Grethe.
OZ6PN og OZ5RB orienterede om et redaktionsmøde, hvor der
havde været diskuteret en evt. ny forside til OZ. l denne
forbindelse havde OZ5RB kontaktet en profesionel designer, der
er villig til at komme med et par forslag til ny forside til OZ.
Redaktionsudvalget fik bevilget 12.000 kr. til brug for videre
arbejde med sagen.
3J. Beretning fra HF-udvalget.
Den udsendte beretning, der omtalte HF-managermødet i Saltzburg den 19./20. marts 1983, var vedlagt det officielle referat fra
selve mødet.
Beretningen blev taget til efterretning.
3K. Beretning fra museumsudvalget.
Der var udsendt referat fra museumsudvalgets møde den 26.
februar. Beretning og referat blev taget til efterretning.
OZ6KV omdelte et eksemplar af museets fornemme brevpapir,
der er en kopi af det originale EDR-brevpapir fra 1927. Derudover
orienterede han om et evt. indkøb af montre til museet. Der er
modtaget brev fra OZ5KG, hvori han tilbyder at registrere gammelt
radiogrej.
OZ5KG har forbindelse med en stor del old-timere og udvalget
er glad for dette tilbud. OZ5KG er p.t. ved at udarbejde forslag til
en registreringsblanket. OZ9SN og medlemmer i Københavnsafdelingen har lovet at stå for klargøringen af det gamle radiogrej.
OZ1AT spurgte om der var fastlagt tidspunkt for åbning af
museet. OZ6KV håbede, at man kunne holde tidsplanen, ca. 1.
december.
3L. Beretning fra ApS-udvalget.
Der var afholdt møde i ApS-udvalget, hvor der var foretaget nogle
omrokeringer, således at ApS’s ledelse nu har OZ8CV som
direktør og OZ8XX som formand.
OZ8XX lovede, at nu skulle ApS’et have en hurtig opstart.
Mandag sendes det til revisor og bliver startet op i Valby-området,
hvor OZ8XX hører til.
OZ1AT havde ønsket at fratræde som direktør i ApS’et, fordi
han mente at det ville tage for meget af hans tid, således at det
ville gå ud over hans arbejde for EDR.
4A. HF-bulletin.
830110 v/OZ1AT.
HB har taget orienteringen vedrørende bulletinstationen til
efterretning.
Der var ansøgning om tidsskrifterne CQ-DL, QST og REG-1NEWS. Disse blade bevilges. OZ9JB blev udpeget som kontakt
mand for bulletingruppen, referater m.v. sendes således til
OZ9JB.
4B. Vedtægter for Hvidovre afdeling.
830601 v/OZ9JB.
Rettede vedtægter for Hvidovre afdeling blev godkendt.
4C. Vedtægter for Randers afdeling.
830602 v/OZ9JB.
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Rettede vedtægter for Randers afdeling blev godkendt, når et
nyt sæt renskrevne vedtægter tilsendes sekretæren i underskre
ven stand.

4D. Vedtægter for Københavns afdeling.
830603 v/OZ9JB.
HB kan godkende Københavns afdelingens vedtægter, dog ikke
§ 11, stk. 3, jv1. tidligere skrivelse fra sekretæren. HB henstiller til
afdelingen, at ændre den nævnte § ved førstkommende general
forsamling.

4E. Vedtægter for Gladsaxe afdeling.
830604 v/OZ1AT.
Vedtægter for Gladsaxe afdeling blev godkendt, dog undrede
HB sig over den sene fremkomst.

4N. Lejekontrakt for radioamatørernes museum.
830613 v/OZ1AT.
Kontrakt indgås mellem landsforeningen og Københavnsafdelingen og underskrives når følgende fodnote er påført tillæg til
lejekontrakt: »Nødvendige antenner for museets drift dog und
taget«.

40. Museum. Bevilling til køb.
830614 v/OZ6KV.
Der blev bevilget et beløb til indkøb af montre til museet.

4P. Ansøgning om 10 m beacon.
830615 v/OZ1 AT.
Efter en del debat omkring emnet blev det vedtaget, at OZ9JB
svarer OZ9TM.

4F. Vedtægter for Kalundborg afdeling.
830605 v/OZ1AT.
Vedtægterne kan godkendes, når et renskrevet sæt af de
reviderede vedtægter indsendes i underskrevet stand til sekre
tæren.

4 0 . Honorar for RM-referat.
830616 v/OZ1AT.
Godkendt.

4R. Ræveudvalget
4G. Vedtægter for Hurup afdeling.
830606 v/OZ1 AT.
Afdelingens vedtægter blev godkendt.

830617 v/OZ1 AT.
Der blev diskuteret udgifter til afholdelse af Danmarksmester
skabet i rævejagt. HB bevilgede et rammebeløb på indtil 1.000 kr.
til dækning af et evt. underskud.

4H. Brev fra OZSNU.
830607 v/OZ1 AT.
Ideen om et morsekursus er videregivet til bogudvalget, der
tager kontakt med OZ5NU.

41. Brev fra OZ9QQ.
830608 v/OZ1 AT.
Vedrørende foredrag i EDR, honorar og kørselsgodtgørelse m.v.
HB nedsatte et udvalg bestående af OZ9NT, OZ8CY og OZ9QQ.
Udvalget skal til næste HB-møde fremkomme med forslag til evt.
ændret praksis vedrørende honorar og kørselsgodtgørelse i forbin
delse med foredragsvirksomhed i EDR.
4J. Brev fra OZ7CH.
830609 v/OZ1 AT.
Vedr. honorar for foredrag. HB har nedsat et udvalg, jvf. pkt. 41.
OZ1AT svarer på OZ7CH's skrivelse.

4K. Antenneudvalget.
830610 v/OZ1AT.
OZ9QQ orienterede om diverse sager.
OZ8CY indtræder i antenneudvalget, der nu består af følgende:
OZ9QQ, OZ7IV, OZ8CY, OZ1 EMW og OZ9JB.

4L. Revisionsrapport.
830611 v/OZ1 AT.
Revisionsrapporten udsendt af EDRs folkevalgte revisorer blev
gennemgået og taget til efterretning.

4S. Kongresudvalg.
830618 v/OZ1 AT.
Oplæg til vedtægtsændringer i forbindelse med indførelse af
kongres blev godkendt.
Forslaget vil blive forelagt for repræsentantskabet.

4T. Bevilling af gule nåle.
830619 v/OZJB.
Der blev bevilget gule nåle til 2 afdelingers lokale æresmed
lemmer.

4U. Field day diplom.
830620 v/OZ9NT.
Der blev bevilget 1 års kontingent til den, der tegner det bedste
forslag til et diplom til brug ved field day og V2 års kontingent som
2. præmien. Alle rettigheder til de indsendte forslag overgår til
EDR.
OZ9NT og OZ9JB udarbejder i fællesskab en skrivelse til OZ.

4V. Field day 1983.
830621 v/OZ9JB.
Orientering om EDR's værtsskab ved field da y 1983 blev taget
til efterretning.

4W. Postnumre.
830622 v/OZ9JB.
HB er enige om, at postnummer 2635, Ishøj, hører til kreds 1.

4M. Budgetudvalget.
830612 v/OZ1 AT.
Budgetforslaget blev gennemgået og diskuteret. Enkelte juste
ringer blev foretaget.
OZ6BL foreslog følgende procedure i forbindelse med kvartals
regnskaber:
1. snarest og senest 14 dage efter kvartalsafslutningen fremsen
der forretningsføreren det opstillede regnskab til budgetudval
get og revisorer.
2. budgetudvalget gennemgår regnskabet og udarbejder de nød
vendige forklaringer til forståelse af regnskabets poster.
3. forretningsføreren foretager rettelser af evt. fejlposteringer.
4. senest een måned efter kvartalsafslutning udsendes det kom
menterede og ev1. kondenserede regnskab til HB-medlemmerne.
Såfremt ovennævnte ikke følges, og der ikke kommer »hold på«
regnskabet og EDB-bureauet vil OZ6BL overveje ikke at under
skrive regnskabet.
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4X. Teknisk redaktør.
830623 v/OZ6PN.
OZ1AWJ, Svend ansættes som teknisk redaktør ved OZ. FU
udarbejder ansættelsesbrev.

4Y. Speciel prefixes.
830624 v/OZ9JB.
Ved tidligere forhandlinger har P&T ikke væ ret »lydhør« m.h.t.
speciel prefixes.

4Z. Valg 1983.
OZ8XX oplæste de foreløbige resultater af HB/RM-valget 1983.
Med forbehold for fintælling blev resultatet følgende:

Formandsvalg.
OZ1AT 997 st.
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HB-valg.
Kreds
Kreds
Kreds
Kreds
Kreds
Kreds
Kreds

1
3
5
5
5
7
9

OZ9JB
OZ8TV
OZ1 FT
OZ7IV
OZ3ZB
OZ6KV
OZ9NT

202 st.
32 st.
45 st.
41 st.
44 st.
200 st.
142 st.

RM-valg.
Kreds 1:
OZ6BT
OZ3SH
OZ6I
OZ9SN
OZ2AN
OZ6PK
OZ5IH
OZ1CID
OZ2WK
OZ9PS
OZ1CKT
0Z50I
OZ3BC
OZ1FTY
OZ1DUB

Kreds 3:
80 st.
105 st.
117 st.
127 st.
64 st.
77 st.
95 st.
153 st.
69 st.
84 st.
44 st.
97 st.
48 st.
59 st.
55 st.

Kreds 2:
OZ8NJ
OZ5RB
OZ6UP
OZ8RQ
OZ1CKB
OZ1CRY
0Z90Y

64 st.
70 st.
56 st.
27 st.
46 st.
49 st.
25 st.
40 st.
17 st.
37 st.

0Z40W
OZ1DGP
OZ1GQR

Kreds 7:
17 st.
22 st.
16 st.

Kreds 4:
OZ3PO
OZ7LX
OZ8NZ
OZ1DUV
OZ1EJY
OZ1GLW

128 st.
134 st.
73 st.
58 st.
29 st.
9 st.

Kreds 5:
OZ1W
OZ1FT
OZ1LD
OZ2SQ
OZ1IA
OZ1BIW
OZ1FJZ
OZ1IZH

63 st.
39 st.
53 st.
43 st.
48 st.
24 st.
35 st.
22 st.

Kreds 6:

OZ1LN
OZ2ZJ
OZ7YD
OZ6KH
OZ1ECG
OZ1HVK

117 st.
85 st.
103 st.
114 st.
86 st.
66 st.

7. Fastsættelse af næste møder.
27./28. august, Herning.
8./9. oktober, Odense i forbindelse med RM.
Referent: OZ1CRY - Ellen-Sofie.

Kreds 8:
OZ3VB
OZ8BG
OZ1DHQ
OZ5HD
OZ4AQ
OZ1BJT
OZ1AXX
OZ1BZG
OZ1AWG
OZ1GFS
OZ1GTA

81 st.
97 st.
70 st.
43 st.
61 st.
40 st.
70 st.
9st.
27 st.
57 st.
52 st.

Kreds 9:
OZ2VE
OZ8JE
OZ1FDU
OZ1GSL

115 st.
73 st.
114st.
60 st.

OZ2EQ
20 st.
OZ6IQ
16 st.
OZ1DRP
20 st.
OZ1ALI
OZ1HGI
23 st.
OZ1EQH
37 st.
OZ1HMY
27 st.
OZ1GRD
10st.
Der var afgivet godt 1.600 stemmer.
Der var modtaget et brev fra OZ1CED stilet til stemmeudvalget,
formanden og repræsentantskabet, hvori han i grove vendinger
gav udtryk for sin utilfredshed med valget, specielt med hensyn til
kandidaterne - eller manglen på samme - til formandsposten og
HB-posten, hvortil der kun var opstillet een kandidat - i hvert fald i
den kreds (kreds 1) hvor O Z I c E d hører hjemme.
OZ9JB sender svar til OZ1 CED indeholdende reglerne for
opstilling til formands/H B/RM-posterne. OZ1 CE D’s skrivelse går
videre til evt. yderligere besvarelse på repræsentantskabsmødet i
oktober.

ozmw
0Z1DLI

OZ6KV nævnte, at det ikke altid var så vigtigt at få vist tingene
frem, men mindst ligeså vigtigt via et museum at registrere og
bevare tingene for eftertiden.
OZ1AT nævnte, at man skulle væ re opmærksom på det store
ansvar man påtog sig ved evt. at transportere gamle og uerstatteli
ge ting rundt fra den ene udstilling til den anden. Ikke alene
»moralsk«, men også »økonomisk«.
OZ1 AT efterlyste en ide i forbindelse med en gave, som f.eks.
repræsentanter fra forskellige lokalafdelinger kunne tage med, når
de aflagde besøg i lokalafdelingens navn. HB er ikke interesseret i,
at vimplen anvendes til dette formål.
Endelig meddelte OZ1AT, at der afholdes sommerlejr af Ran
ders afdelingen i perioden 9. - 17. juli.

4Æ. EDR’s hjælpefond/handicapudvalg.
830626 v/OZ1AT.
På grund af afskedsansøgning fra OZ3SH har HB nedsat et nyt
hjælpefond og handicapudvalg, idet de to udvalg pr. d.d. er slået
sammen. Udvalget består af: OZ9NT (formand), OZ6KV, OZ7IV
og OZ5GF.
OZ9NT finder evt. et nyt navn til udvalget.
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Mode: F M /s s s /c w
Input: 0,5 W - 3 W
Output: M ere end 30 W

Pris kr. 895,

5. Fremtidig virksomhed og beretning fra kredsene.
De enkelte kredses HB-medlem orienterede kort om løst og fast
fra kredsen.

1/4 bølge glasfiberantenn€1 med BNC
c o rn e r

prjs kr. 95,.

6. Eventuelt.
OZ5GF nævnte, at et veteran motorcykel museum i Stubbekøbing
muligvis var interesseret i at låne eV. overskydende effekter fra
EDR’s museum (deludstilling fra EDR museet). Motorcykel-muse
et har allerede en udstilling af kommercielt grej.
OZ8XX efterlyste gammelt grej til evt. at udstille sammen med
EDR's udstillingsserie.
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Referat af EDR’s repræsentantskabsmøde
søndag den 1O. oktober 1982. (Sammendrag).
1. Valg af dirigent
OZ2WK blev valgt til dirigent med akklamation. Han konstaterede,
at repræsentantskabet var lovligt indkaldt.
2. Resultatet af de afholdte valg, herunder evt. klagebehand
ling samt evt. supplering af de manglende HB-medlemmer i
h.t. § 9, stk. 4.
Der var ikke indsendt skriftlige indsigelser mod de afholdte valg.
Det blev fastslået, at antallet af repræsentantskabsmedlemmer
pr. kreds - udover eet - afhænger af et medlemstal deleligt med
100 plus een.
OZ1 DGP fra kreds 3 var derfor ikke valgt som medlem, men
som suppleant.
Dirigenten kontrollerede ved opråb, hvilke medlemmer hhv.
suppleanter, der var mødt.
Til stemmetællere blev valgt OZ1 FEQ, OZ9QQ og OZ8BG.
Efter en del debat tilbød OZ1 AYY sig som referent. Han bad dog
om »sproglig redaktionel støtte« - dette lovede OZ6I at give.
3. Formanden aflægger beretning.
OZ1AT startede med at mindes de medlemmer, der var afgået
med døden i det forløbne år.
Æret være deres minde!
OZ1AT henviste til den udsendte beretning og tilføjede føl
gende:
Kursusudvalget har arrangeret kurser i Hjørring, Viborg og
Kolding. Et aflyst A-licenskursus i Kolding. Han efterlyste informa
tion fra ræveudvalget OZ1AT præsenterede udstillingsserien,
som stod i salen og rettede en tak til OZ5RB og OZ8NZ. Arbejdet
med museet i København skrider frem. Det påregnes, at museet
står klar til sommer. OZ1AT sluttede sin beretning med at nævne
HB’s konstituering.
Dirigenten oplyste, at 58 medlemmer var mødt og at 2/3
stemmeflertal krævede 39 stemmer.
Herefter gik man over til bemærkninger til formandens beret
ning:
OZSUW ønskede uddybning vedrørende arbejdsformen i P&T-udvalget, særlig angående en mulig typegodkendelse af radioa
matørudstyr.
OZSNJ kritiserede OZ1AT i relation til ræveudvalget Han
mente, at udvalget var blevet behandlet uanstændigt af OZ1AT.
OZ3SH takkede formanden for beretningen og efterlyste en
SSTV-manager. Han mente at kongrestanken var en god ide.
OA1 EQH klagede over, at afdelingen i Løgumkloster ikke kom til
at deltage i field day p.gr.a. for langsommeligt arbejde i HB med
godkendelse af afdelingen.
OZ1 W henviste til vedtægternes § 8, stk. 16 og mente, at det var
urimeligt, at et »gammelt« RM-medlem ikke har taleret på RM.
OZ1W foreslog, at de nyvalgte medlemmer først indtrådte i RM
efter idag og så deltog i de 2 kommende RM-møder. OZ1W
ønskede desuden oplyst, om man een gang om året vil sende
QSL-kort ud til amatører, der »kun« er medlem af EDR, ikke af
QSL-bureauet, og heller ikke af en lokalafdeling, OZ1W kritiserede
endelig QSL-centralens arbejde.
OZ8XX ville have konkretiseret OZ1 AT’s tanker vedrørende
kongres og have løst problemet angående RM-medlemmer, som
flytter i en RM-periode. OZ8XX ville have nedsat et - eller flere udvalg om disse ting.
OZ1AT svarede, at der ikke havde været afholdt møder med
P&T, men havde været breweksling. Vedr. typegodkendelse af
grej, så har P&T ingen planer i den retning. OZ1AT nævnte, at
P&T havde været meget imødekommende, bl.a. omkring tildelin
gen af de nye bånd. Der er nogle »mærke-sager«, man gerne vil
have drøftet med P&T, bl.a. hvilket grej, det er tilladt for en
radioamatør at have stående. OZ1AT nævnte en forstyrrelsessag
fra Københavns-området, hvor forstyrrelserne kun opstod, når
amatøren kørte med langt større effekt, end han havde tilladelse
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til. Da OZ1 AT erfarede dette, afslog han straks at have med sagen
at gøre.
OZ1AT afviste OZ8NJ’s klage. OZ1AT manglede - til trods for,
at han adskillige gange havde rykket udvalgets sekretær, et
referat fra ræveudvalget Det eneste HB havde set fra udvalget,
var regninger på nogle præmier.
Til OZ3SH svarede OZ1AT, at med hensyn til SSTV-manager,
så har HB eller OZ6PN ikke modtaget noget tilbud på en sådan
spalte, kommer et tilbud, vil man kigge på det. Kongrestanken var
ment som et oplæg til debat ude i kredsene.
Til OZ1 EQH svarede OZ1 AT, at HB kræver, at en afdeling
hedder »EDR’s.....afdeling« og ikke »Løgumkloster radioklub«.
Afdelingen kunne godt have deltaget i field-day, da afdelingen var
godkendt i HB på det tidspunkt.
Til OZ1 W svarede OZ1 AT, at vedrørende vedtægternes § 8, stk.
16, om RM-medlemmers taleret, så har HB ikke nogen tanker om
at ændre vedtægterne på dette punkt.
Med hensyn til QSL-centralens administration af QSL-kort til
medlemmer af en lokalafdeling, der ikke samtidig er medlem af
EDR, så er denne administration rigtig. Man skal være medlem af
EDR, og ikke bare af en lokalafdeling. Vedr. udsendelse af QSLkort til visse medlemmer een gang om året, vil det dreje sig om ca.
1.000-1.500 medlemmer, og vil derfor ikke blive ret dyrt.
Til OZ8XX, der efterlyste noget om kongrestanken, oplyste
OZ1AT, at HB er åbne overfor alle forslag. OZ1AT håbede, at man
kunne gennemføre en kongres. Den foreslåede kongres hvert 4.
år vil koste ca. 45.000 kr.
OZSNJ var stadig utilfreds på rævejagtudvalgets vegne. Med
hensyn til regningen var det »kutyme«, at EDR dækkede et evt.
underskud på et Danmarksmesterskabs-arrangement, og beløbet
var kun nogle få hundrede kroner. Han gentog sin henstilling til
OZ1AT, om at samarbejde med ræveudvalget
OZ1W mente ikke, at ikke-medlemmer skal have tilsendt QSLkort via QSL-centralen og kom med eksempler på fejlekspediti
oner.
OZ6I ønskede at få oplyst, hvilke kommercielle anlæg, det var
P&T anså for ulovlige.
OZ1AT oplyste til OZ8NJ, at beløbet var ca. 1.000 kr. Da EDR
har dækket rejseudgifter til det møde ræveudvalget havde afholdt,
mente HB også, at man havde krav på lidt respons fra mødet.
Til OZ1W oplyste OZ1AT, at QSL-centralen ikke kan undgå, at
lave enkelte fejl, QSL-centralen havde foretaget en kontrol af de
amatører, der benyttede centralen. Der blev frasorteret ca. 400
amatører, som ikke var medlem af EDR. Så kontrol var nødvendig.
Enkelte amatører, der blev sorteret fra, havde fået ca. 3.000 kort
tilsendt.
Til OZ6I oplyste OZ1AT. at »problemet« om »ulovlige anlæg«
er, hvornår det er under ombygning. HB mener, at det bør være
brugen af et anlæg og ikke selve besiddelsen, der skal være
afgørende for ulovligheden.
OZSCY mente, at eengangsudsendelse af QSL-kort var en god
ide. Kongresforslaget var godt, endelig ville OZ8CY gerne efterly
se et referat fra antenneudvalget
OZ1DHQ spurgte, hvor lang tid, der skulle gå efter godkendelse
af en afdeling og indtil den begyndte at modtage materiale fra
landsforeningen.
OZ7LX henviste til et brev af 29. marts 1982, der havde været
behandlet på et HB-møde, det var kun blevet behandlet delvist.
Forslaget i brevet, der omhandlede nedsættelse af et udvalg til at
kritisere og lægge retningslinier for, hvad OZ6PN - eller med andre
ord redaktionen - gør, var ikke behandlet. OZ7LX mente, at man
havde misforstået hans brev, fordi man allerede havde et redak
tionsudvalg bestående af OZ6PN, OZ7AQ og OZ3BH, men man
bør ikke sætte revisoren til at revidere sit eget arbejde. OZ7LX
henstillede til RM at overveje, om et kritiserende udvalg skal sidde
indenfor HB eller udenfor HB. Der burde stilles ændringsforslag til
det af Københavnsafdelingen indsendte meget vidtgående for
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slag, som kritiserer OZ6PN ualmindeligt kraftigt. OZ7LX mente
helt bestemt, at dette forslag burde omformes til noget, der er
positivt.
Til OZ7LX sagde OZ1AT, at HB var tilfreds med den linie
OZ6PN kørte i OZ. HB havde ikke til hensigt a t blande sig i den. De
henstillinger HB havde givet OZ6PN, havde han fulgt.
OZ7LX var indforstået med, at tage emnet op under indkomne
forslag.
OZ8NJ havde foretaget et regnestykke vedr. annonceindtæg
terne til OZ. Han mente, at medlemmerne var lige ved at betale til
annoncerne med deres kontingent.
OZ6PN svarede med en længere, meget detaljeret redegørelse
og konkluderede, at OZ for 1981/82 på annoncerne havde haft et
overskud på 40.000 kr. således forstået, at 3 annoncesider kan
betale 1 side tekst.
Her blev mødet afbrudt for spisning.
Umiddelbart efter spisningen overrakte OZ1AT EDR's van
drepokal til OZ7CH.
Herefter genoptoges mødet.
OZ1 ALI gentog OZ1 DHQ's spørgsmål samt udvidede det med,
hvor lang tid en adresseændring var om at træde i kraft.
OZ7LX roste OZ6PN's store arbejde, som han dog mente, det
var tilladt at kritisere.
OZ8XX foreslog, at nedsætte et redaktionsudvalg.
OZ1AYY efterlyste igen en ungdoms-manager. Det var ikke
nævnt i referatet fra sidste RM. Udvidelse af medlemsantallet bør
nok findes blandt de unge. l visse afdelinger blev der givet
kontngentnedsættelse til unge. OZ1AYY ville stadig bede HB
overveje udpegning af en ungdoms-manager. Han pegede på
SWL-manageren som forbillede. OZ1AYY efterlyste desuden
stationsbogen. Endelig mente OZ1 AYY, at annoncerne skulle
væ re på midtersiderne i OZ.
Til OZ1 ALl svarede OZ1 AT, at der helst ikke skulle gå ret lang
tid fra en afdeling var godkendt til den begyndte at modtage
materiale fra EDR. mh.t. adresseændring, var der desværre sket
en mindre fejl.
Til OZ7LX gentog OZ1AT, a t HB v a r tilfreds med den linie,
under hvilken OZ blev kørt.
OZ1AT svarede OZ1AYY, at med hensyn til en ungdomsmanager så havde man jo allerede SWL-manageren Eigil. Han
gør et kæmpe arbejde for de unge mennesker.
OZ6BL svarede på spørgsmålet fra OZ1 AYY vedrørende sta
tionsbogen og oplyste, at arbejdet havde ligget stille på grund af
OZ7AQ's sygdom.
OZ7LX ønskede en udtalelse fra RM med hensyn til kritikken af
OZ og han stillede følgende forslag: »RM henstiller til HB nu og i
fremtiden at tage den fremkomne kritik af OZ's indhold og
redigering til efterretning og samtidig sørge for, at den tidligere
foreslåede læserundersøgelse snarest gennemføres«.
OZ8XW protesterede imod OZ7LX's forslag, han mente, at
OZ7LX burde have indsendt sådan et forslag på forhånd. Desu
den var kreds 8, hvor OZ8XW kom fra, tilfreds med OZ.
OZ9QQ gik ud fra, at OZ7LX havde fået lov til at omdele kopien
af sit brev på mødet. Han mente, at den evindelige diskussion
annoncernes placering i OZ var overflødig.
Kreds 6, hvor OZ9QQ kom fra, var tilfreds med OZ, dets indhold
og annoncernes placering.
Dirigenten oplyste, a t de 3 forslag var stillet til HB, og derfor
kunne tages til afstemning under formandens beretning.
OZ1CVZ spurgte, om HB var tilfreds med O Z's forside. Han
mente, at den kunne bruges bedre end til »sjove« vittigheder.
OZ1AT svarede, at fra nytår ville vittighederne ikke mere være
på OZ's forside. De 3 forslag blev sat til afstemning. Der var to
forslag, der hørte sammen, et fra OZ7LX og et fra OZ8XX, begge
vedr. redaktionen af OZ. OZSXX havde fremsat følgende forslag:
»HB nedsætter et udvalg til at gennemgå vedtægterne således,
at RM næste år kan tage stilling til et konkret forslag til afholdelse
af en kongres«. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Endelig havde OZ8XX fremsat følgende forslag: »HB nedsætter
et redaktionsudvalg efter følgende skitse:
1. Fastlægger retningslinier for redaktion og ombrydning.
2. Påtaler overtrædelser.
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3. Ændrer retningslinier efter behov.
4. Fastsætter grænser for hvor mange sider foreningsmeddelelser og lignende, der ønskes.
5. Iværksætter opinionsundersøgelse blandt læserne.
6. Analyserer OZ's indhold og påpeger skævheder, manglende
artikler af nærmere angiven art, o.s.v.
Udvalgets navn skal være Redaktionsudvalget«.
De 7 punkter var lig med de, der stod i OZ7LX's omdelte brev.
Der var fra OZ7LX modtaget følgende forslag: »RM henstiller til
HB nu og i fremtiden at tage den fremkomne kritik af O Z's indhold
og redigering til efterretning og samtidig sørge for, at den tidligere
foreslåede læserundersøgelse snarest gennemføres«.
HB v/OZ1 AT anbefalede a t stemme imod OZSXX's og OZ7LX's
forslag.
0Z1 EQH mente ikke, at der kunne stilles forslag og foretage
afstemning nu, det skal gøres under dagsordenens pkt. 9, men
hWs man kunne, opfordrede han til at stemme imod.
Dirigenten fastslog, at der intet var til hinder for, at der igennem
nogle resolutioner pålægges HB en retningslinie.
O Z7LX mente, at redaktøren burde have nogle retningslinier og
ikke frie hænder, som f.eks. placeringen af vittighedstegningerne
var tegn på.
OZ1CVZ mente, at O Z IAT 's indlæg tydede på, at OZ's linie
skulle læ gges af en lille snæver kreds.
OZ8XX begrundede sit forslag med, at man hvert eneste år har
man diskuteret OZ. Hvis man nedsatte et udvalg af menige
medlemmer, m.v., så var det »os selv« man skulle kritisere til
næste år.
OZ1AT oplyste, at nedsættelse af et udvalg ville medføre a t HB
ingen indflydelse fik på OZ.
OZ7LX's forslag opfattede OZSXX som et selvstændigt forslag.
Han foreslog, at hvis udvalget blev nedsat, skulle OZ6KV være
formand.
OZ8XX's forslag blev herefter sat til afstemning. 20 stemte for.
32 stemte imod.
Forslaget blev forkastet.
Herefter blev formandens beretning sat under afstemning. Den
blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
OZ6PN fremlagde det omdelte, reviderede regnskab. Han knytte
de enkelte kommentarer til bl.a. overskuddet, salgsartiklerne,
status, formue, jubilæumsfonden og afskrivning på inventar. Han
henviste endelig til revisorernes rapport.
OZ6I spurgte, hvem der havde indbetalt ca. 5.000 kr. på
»tidligere afskrevne tilgodehavende«.
OZ6PN svarede, a t nok var fordringen afskrevet, m en sagen var
ikke tilbagekaldt hos advokaten. De 5.000 kr. stammede fra et
udlæg hos skyldneren.
Regnskabet blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt
vedtaget.
Behandlingen af dagsordenens pkt. 5 og 6 blev ombyttet ved
afstemning. 1 stemte imod.

6. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
OZ5GF fremlagde det udsendte budgetforslag og nævnte bl.a., at
budgettet var baseret på et kontingent på 216 kr., d,v,s, en
stigning på 18 kr.
OZ8XX spurgte om vederlag til formanden ville indebære en
vedtægtsændring.
0Z1 EQH mente ikke, at der skulle udbetales tøn til formanden,
men diæter, overnatninger m.v.
OZ5GF mente ikke, at udbetalingen af løn - eller hvad man nu vil
kalde det - ville væ re vedtægtsstridigt og der skal betales skat af
det.
Dirigenten satte budgettet til godkendelse med den rettelse at
»løn til formanden« rettes til »godtgørelse for tabt arbejdsfortjene
ste til formanden«.
OZ1DHQ ville gerne vide, om det kostede 20.000 at holde et
HB-møde.
OZ1AT svarede, at der var brugt 65.000 kr. til at holde 6 HBmøder for. Rejser udgjorde 27.000 kr. Overnatninger udgjorde ca.
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15.000 kr. På 1'12 døgn anvendte man ca. 202 kr. til fortæring.
Herefter blev budgettet sat til godkendelse og blev enstemmigt
godkendt
5. Fastsættelse af kontingent.
HB foreslår 216 kr.
OZ1 AYY foreslog, at unge under uddannelse kun betalte 2/3
kontingent
OZ1AT svarede, at HB havde nedsat et udvalg, der skulle
undersøge virkningen af nedsættelse af kontingentet for folkepen
sionister, og kun for folkepensionister.
OZ1 AYY fremsatte forslag om, at kontingentet for unge under
uddannelse nedsættes til 2/3 kontingent subsidiært ville han
pålægge det af HB nedsatte udvalg også at arbejde med unge
under uddannelse.
OZ9QQ mente, at det var bedst at nedsætte kontingentet for
folkepensionister, de unge havde mange penge mellem hænder
ne og hvor er grænsen for »unge under uddannelse«.
OZ1AYY mente ikke, at OZ9QQ kente ret meget til unge
mennesker. Det var nemt, at sætte en grænse for unge under
uddannelse, idet alle, der studerer ved en højere læreanstalt, får
et såkaldt studiekort. OZ1AYY mente, at man blot kunne forlange
fotokopi af studiekortet for at give kontingentnedsættelse - derudo
ver blev de »gamle« smidt ud af læreanstalterne.
Dirigenten knyttede en kommentar til OZ1 AYY’s indlæg idet han
mente, at det ville være diskriminerende, såfremt det kun var
studerende ved højere læreanstalter, der skulle have kontingent
nedsættelse.
Herefter satte dirigenten HB’s forslag om kontingentforhøjelse til
216 kr. under afstemning.
51 stemte for, 5 stemte imod, 2 undlod at stemme.
Kontingentforhøjelsen til 216 kr. blev vedtaget
OZ1 AYY’s forslag om, at unge under uddannelse skal have
kontingentnedsættelse til 2/3 kontingent, blev sat under afstem
ning.
1 stemte for, 1 undlod at stemme, 56 stemte imod.
Forslaget blev ikke vedtaget .

7. Valg af 2 revisorer og én suppleant.
OZ1AT meddelte, at OZ6WR ikke så sig i stand til at fortsætte som
revisor, men at han havde bedt OZ1 AT foreslå OZ8XX, der var
villig til at modtage valg.
OZ6PN var klar over, at det var et stort arbejde at revidere
regnskabet, men han henstillede til de, der lod sig vælge, at gøre
arbejde hurtigt
OZ1FEQ oplyste, at han var villig til genvalg.
OZ6I tilbød at være suppleant
Revisorer blev således: OZ8XX, OZ1 FEQ og OZ6I som supp
leant.
8. Valg af faguddannet revisor, jvf. § 17, stk. 1.
Der blev foreslået genvalg af OZ6PN. OZ6PN blev genvalgt med
akklamation.
9. Indkomne forslag.
Det første forslag, der var stillet var fremsat af HB og lød:
»Hovedbestyrelsen foreslår, at RM ekskluderer OZ1 DAF, Ivan
Jensen af EDR«.
OZ1AT oplyste, at HB fandt - som meddelt påsidste RM-møde at OZ1DAF på uheldig måde overfor offentlige myndigheder
havde udgivet sig som repræsentant for radioamatørerne.
OZ1 DAF havde fremsat grove beskyldninger dels mod HB/RM,
dels mod personer ved P&T.
Det var HB’s tanke, at ekskludere OZ1 DAF for 2 år - hvoraf han
havde været ekskluderet det ene. Derefter bør RM tage stilling til
eV. at genoptage ham, hvis han kommer med en ansøgning.
OZ1AT overrakte dirigenten et brev, som var modtaget anbefalet
fra OZ1DAF.
Dirigenten oplyste, at man iflg. vedtægterne ikke kan ekskludere
et medlem for et bestemt åremål. Enten ekskluderer man ham,
eller også gør man det ikke.
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Derefter oplæste dirigenten det fra OZ1 DAF modtagne anbefa
lede brev.
Der blev fra salen forespurgt om OZ1 DAF var medlem på
nuværende tidspunkt, eller om han allerede var ekskluderet.
Efter en kort debat konstaterede dirigenten, at forsamlingen
skulle tage stilling til, om den eksklusion, der af HB var foretaget af
OZ1 DAF, var korrekt.
OZ8NJ oplyste, at han ville stemme imod eksklusion og
håbede, at mange af RM ville gøre det samme.
OZ6I mente at de breve, der var læst op på RM i 1981, var
tilstrækkelige til at ekskludere ham.
OZSVL mente, at man skulle stemme imod. 9 måneders
eksklusion måtte være nok.
OZ1 DHQ mente afgjort, at man burde stemme for. Han boede i
en kreds i nærheden af OZ1 DAF’s bopæl og mente, at det ville
blive næsten umuligt at drive klubvirksomhed, hvis man skulle
have OZ1 DAF gående der.
Dirigenten forklarede, at OZ1 DAF ikke havde været eksklude
ret, det ville han først blive, hvis RM godkendte HB’s eksklusion.
Dirigenten oplæste vedtægternes bestemmelse om eksklusion.
HB’s forslag til eksklusion af OZ1DAF blev derefter sat under
afstemning.
2 stemte imod, 7 undlod at stemme, 49 stemte for.
Forslaget blev vedtaget. OZ1 DAF blev ekskluderet
Det andet forslag var »Forslag til vedtægter for EDR’s Forlag
ApS«.
OZ9JB fortalte om baggrunden for forslagets tilblivelse samt
om, at det var hensigten at udskille EDR’s mere kommercielle
virksomhed således, at den del kørte handel og selve foreningen
kørte foreningsvirksomhed.
OZ5RB anbefalede oprettelse af ApS’et så hurtigt som muligt
OZSUW mente, at oplægget til ApS'et var for tyndt, men han
mente dog også, at det var en god ide, at oprette et ApS, ville
gerne have oplyst, om HB havde konkret viden om, at der var
mulighed for, at vi ville komme til at betale moms af kontingentet,
hvis man ikke oprettede ApS’et.
OZSBG mente, at der var gjort et godt stykke arbejde omkring
evt. oprettelse af ApS’et og han ville stemme for oprettelsen.
OZ8CY var lidt utilfreds med den måde forslaget var udarbejdet
på. Derudover oplyste han, at han havde kontaktet skattevæsenet
og toldvæsenet med hensyn til skat/moms. Der er ingen negative
sider og ingen farlige sider ved at oprette et ApS. Der kunne
derimod med tiden opstå den situation, at EDR blev den radioa
matørforening i Norden, der distribuerede forskellige blade, bøger
m.m.
OZSCY mente, at der var en fordel ved atoprette et ApS og han
ville anbefale det.
OZSXX anbefalede at udskille EDR’s forretningsmæssige side
af foreningen til et ApS, et A/S, et fond eller lignende. Han mente
blot ikke, at begrundelsen skulle være den, at så slap man for
moms eller skat. Man kendte jo ikke den kommende lovgivning, alt
kunne jo beskattes eller momses.
OZ9QQ mente ikke, at det var nogen fordel med et ApS og
mente ikke, at EDR skulle gå ind i erhvervslivet. Kreds 6, hvor
OZ9QQ kom fra, ville ikke støtte oprettelsen af et ApS.
OZ9JB ville gerne vide, hvad det var, kreds 6 havde imod et
ApS.
OZ9QQ mente ikke, at der var nogen grund til at oprette et ApS
sålænge foreningen ikke var større.
OZSUW spurgte om OZ var en »vare« eller et foreningsblad.
OZ9JB svarede, at det var en vare, da der tegnes annoncer og
udbetales provision. Når det kører i ApS’et og EDR køber et
færdigt blad og deler ud blandt sine medlemmer, så er det ikke
længere en vare.
En amatør kunne ikke gå ind for forslaget og mente, at
administrationen af bogfonden ville overgå fra RM til HB.
OZSXX henstillede, at man holdt op med at diskutere om det var
skattepligtigt eller momspligtigt »Forskellen« med hensyn til
moms og skat er ens, uanset om man oprettede et ApS eller ej.
Det var spørgsmålet om det var praktisk, at skille det ud i et ApS.
OZ8XX mente ikke, at RM mistede bestemmelsen over penge
ne i bogfonden.
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OZ1 ALl mente ikke, at der kunne dannes et ApS, da der ikke var
nævnt noget i EDR’s formålsparagraf om at drive forretning.
OZ9JB gav OZ8XX ret i, at det skulle være praktisk og det var
det, at lade de, der har forstand på at drive foreningsvirksomhed,
drive foreningsvirksomhed, og de, der har forstand på at drive
virksomhed, drive virksomhed.
OZ1AT mente afgjort, at man kunne oprette et ApS uden at
komme i strid med EDR’s formålsparagraf. Det måtte da være »at
støtte den enkelte radioamatør i hans tekniske kunnen« m.m., hvis
man gav ham mulighed for at købe forskellige bøger, m.v.
OZ1 BLV og OZ1 FT tilsluttede sig begge 1AT’s indlæg, derudo
ver kunne OZ1 FT tænke sig, at man samlede alle Eigil’s artikler i
et lille hæfte om, hvad det var, at være radioamatør.
OZ1 FDU gik ind for tanken om et ApS.
OZ8VL mente ikke, at RM mistede indflydelse på bogfonden,
idet RM vil blive generalforsamling for ApS’et.
Dirigenten mente, at afstemningen med hensyn til oprettelse af
ApS’et burde ske således, at en beslutning for oprettelsen skulle
ske med 2/3 stemmeflertal og ikke bare almindelig stemmeflertal.
Det kunne skabe »dønninger« mange år frem i tiden, hvis ApS’et
blev vedtaget med et meget lille almindeligt stemmeflertal
Dette tilsluttede forsamlingen sig.
Følgende blev sat under afstemning:
»Skal der oprettes et ApS« • stemmeseddel nr. 1 anvendtes.
Resultatet blev følgende: 44 stemte ja, 12 stemte nej og 1
stemte blank.
Forslaget blev vedtaget. Der skal oprettes et ApS.
Derefter blev de enkelte paragraffer i forslaget til vedtægterne
behandlet.
Behandlingen resulterede • efter nogen debat om enkelte af
paragrafferne • i følgende ændringer:
§ 3: Blev ændret til: »Selskabets formål er ... efter bestyrel
sens skøn ... virksomhed med relation til elektronik og
amatørradio«.
§ 6: Blev ændret til: »Selskabets bestyrelse består af 6
medlemmer hvoraf 3 medlemmer udpeges af EDR’s
HB og 3 medlemmer udpeges af EDR’s ordinære RM.
Både HB og RM bør ved valget af bestyrelsesmed
lemmer lægge vægt på, at udpege personer med
kommerciel erfaring«.
De således tilrettede vedtægter for »EDR’s Forlag ApS« blev
enstemmigt vedtaget.
Det næste forslag omhandlede de nødvendige ændringer i
EDR’s vedtægter i forbindelse med oprettelsen af ApS’et.
Følgende ændringer i vedtægterne blev enstemmigt vedtaget:
Efter § 10, stk. 12, pkt. 101ilføjes:
»10 A. Fremlæggelse af EDR's Forlag ApS års- og halvårs
regnskab samt årsberetning.
1O B. Fremlæggelse af EDR’s Forlag ApS plan for det
kommende år.
10 C. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 kritisk revisor i
EDR’s Forlag ApS samt 2 bestyrelsessuppleanter og
1 revisorsuppleant«.
Pkt. 1O rettes til pkt. 11. Pkt. 11 rettes til pkt. 12.
Den nye bestyrelse for ApS’et blev så hurtigt som muligt, at
udarbejde og udsende budget for det kommende år til RM.
Der var fremsat forslag til vedtægtsændringer vedrørende § 8,
stk. 3a, 2. punktum.
Forslaget blev fremsat af OZ3SH og lød som følger: »Der
kræves for at flytning kan ske, at der efter en skriftlig afstemning
blandt de i området boende medlemmer, blandt de afgivne
stemmer er mindst 2/3 der stemmer herfor«.
OZ1AT oplyste, at HB anbefalede at stemme for.
OZ9QQ mente, at der skulle foretages 2 afstemninger således:
hvis den første afstemning viste ja blandt 2/3 af de afgivne
stemmer skulle der foretages en ny afstemning inden for een
måned. Dette skulle gøres fordi, hvis der var 100 amatører i en
kreds og kun 10 stemte, så var der 7, der kunne bestemme over,
hvor de andre 93 kredsmæssigt skulle høre hjemme.
OZ3SH mente, at det ville være forkert, at tage sådan et hensyn
til »sofavælgerne«.
OZ8XX mente, at sofavælgerne jo bare kunne lave en ny
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afstemning, når den første havde flyttet dem over til en anden
kreds, hvor de ^emte om at komme tilbage til den første igen ...
men så havde man selvfølgelig fået sofavælgerne op af sofaerne!
OZ3XW indgav et skriftligt ændringsforslag lydende som
OZ3SH’s forslag, men med følgende tilføjelse: »der skal være en
stemmedeltagelse på mindst 25 % for at ændringen kan ved
tages«.
OZ3XW’s forslag blev sat under afstemning. 23 stemte for, 29
stemte imod.
Forslaget blev forkastet.
OZ3SH’s forslag blev sat under afstemning. 33 stemte for, 19
stemte imod.
Forslaget blev forkastet.
Næste forslag på dagsordenen var fremsat af OZ8CY og var et
forslag til en repræsentantskabsudtalelse, der lød som følger:
»RM pålægger HB at indføre en forretningsorden for behandling af
sager, der tilgodeser medlemmernes mulighed for via referaterne
at følge sagernes behandling samt sikrer, at sager ikke glemmes«.
OZ9JB brød sig ikke om, at RM pålagde HB en speciel
forretningsgang med hensyn til behandling eller arkivering af
sager, det mente han HB selv kunne finde ud af. Han anbefalede,
at man stemte imod.
OZ7LX henviste til episoden om sit brev af 29. marts 1982.
OZ8CY kom med et par uheldige eksempler - bl.a. fra antenne
udvalget - hvor HB efter hans opfattelse havde glemt at behandle
sager og svare på henvendelser.
OZ9JB svarede, at eksemplet som OZ8CY nævnte med anten
neudvalget, havde været behandlet, det fremgik af HB-referatet.
Hvis HB ikke holdt styr på sagerne, så kunne RM bebrejde dem
det, og ikke pålægge HB en bestemt måde, at sætte numre på
papirerne på. Forslaget blev herefter sat under afstemning. 20
stemte for, 13 stemte imod.
Forslaget blev vedtaget.
Det næste forslag var indsendt af OZ1CID København afdelin
gen, OZ1CKT Gladsaxe afdelingen og OZ3SH Hvidovre afdelin
gen. Det var en meget kraftig kritik af OZ’s redaktør OZ6PN, hvori
man bl.a. henstillede til HB at afskedige OZ6PN med øjeblikkelig
virkning, fordi han »betragter OZ som sit private blad«, »fremmer
særstandpunkter«, »nægter at efterkomme ønsker fra lokalafde
lingerne«, »sylter anmodninger«, »lader OZ give indtryk af, at
være et vittighedsblad«, m.v.
OZ3SH henstillede til HB, at tage forslaget op til overvejelse.
Næste gang ville man kritisere HB, når redaktøren »ikke makker
ret«.
OZ1 DLY fra kreds 7 oplæste følgende: »EDR medlemmer
samlet til kredsmøde i Herning den 22. september udtaler deres
fulde støtte og tillid til OZ6PN’s måde at redigere bladet OZ på og
opfordrer samtlige EDR afdelinger i København, Gladsaxe og
Hvidovre til at trække deres forslag til pkt. 9 tilbage«.
OZ1AT nævnte, at OZ6PN har opfyldt de ting, der står i
presseloven. Det var nogle ganske bestemte ting, der havde
resulteret i det fremsatte forslag. En større afdeling i København
sområdet havde haft 50 års jubilæum, og i den forbindelse
ønskede man at få jubilæet annonceret på forsiden af OZ.
Redaktionen har besluttet, at ingen afdeling skal have fortrinsret til
forsiden af OZ. Til næste år har tre afdelinger jubilæum i samme
måned, og hvad så? OZ1AT sluttede med at oplyse, at stillingen
som hovedredaktør ikke var ledig samt, at HB anbefalede at
stemme imod.
OZ6PN oplyste, at han havde bestræbt sig på at lave så godt et
blad som muligt, men bladet blev jo ikke bedre, end det materiale,
der var til rådighed. Reglen er, at bakken med manus’er, m.v. er
tom, når bladet er færdig. OZ6PN havde efterlyst billeder m.v.,
bl.a. også til forsiden. l den aktuelle sag, så var forsiden planlagt
allerede i januar måned, og ikke engang EDR’s jubilæum havde
været nævnt på forsiden af OZ.
OZ6PN syntes selv at vittighedstegningerne på OZ var gode,
men det kunne man altid diskutere. De ville ophøre fra årsskiftet.
Ved samme lejlighed kommenterede OZ6PN annoncernes place
ring i OZ. OZ6PN bestræbte sig på, at lave et så »sammenhæn
gende« blad som muligt uden alt for mange huller og henvisninger
til andre sider, og i hvert fald ikke som det norske blad, hvor man
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kunne finde på at henvise til en side, der var foran, den side man
var på. Men som en norsk redaktør engang havde sagt, hvis en
radioamatør kan læse et diagram, så kan han også læse bladet.
OZ1BLV nævnte, at kreds 9, hvor han kom fra, var godt tilfreds
med den måde OZ blev kørt på. Han mente, at den måde dette
forslag var stillet på, lå på et noget lavt plan.
OZ5IH kritiserede bl.a. vittighedstegningerne på forsiden, der
kunne man have lavet reklame for HAM 82. Han mente, at der
burde være et redaktionsudvalg, og endelig efterlyste han aktuelle
billeder til forsiden af OZ og spurgte OZ6PN, om forsiden var
fortrykt for 1 år ad gangen.
OZ7LX mente at have konstateret, at der var et redaktionsud
valg bestående af HB og de 3 fagredaktører. Hvis han ikke hørte
andet, gik han ud fra at dette var korrekt, og så behøvede han ikke
skriftligt svar på sit brev af 29. marts 1982.
OZ6I spurgte om, der var betalt fo r vittighedstegningerne til
forsiden af OZ.
OZ6PN svarede, at forsiden ikke var fortrykt for et år ad gangen.
Der var ikke betalt honorar til tegneren, men han havde fået et fri
abonnement til OZ for eet år.
Forslaget blev herefter sat under afstemning.
8 stemte for, 7 undlod at stemme, resten, d.v.s. 43 stemte imod.
Forslaget blev forkastet.
Til ApS’et skulle der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1
bestyrelsessuppleant, 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant.
Stemmeseddel nr. 2 blev anvendt og valget resulterede i
følgende:
OZ2WK 48 stemmer, bestyrelsesmedlem
OZ8XX 45 stemmer, bestyrelsesmedlem
OZ9QQ 37 stemmer, bestyrelsesmedlem
OZ1FEQ 20 stemmer, suppleant til bestyrelsen.
Der var 2 ugyldige stemmer.
Til revisor og revisorsuppleant blev valgt følgende:
OZ6UP 38 stemmer, revisor
OZ6I 33 stemmer, revisorsuppleant
OZ1 DHQ 30 stemmer, ikke valgt.
Stemmeseddel nr. 3 blev anvendt, der var 1 ugyldig og 1 blank
stemme.

OZ6I nævnte, at der på et fællesantenneanlæg kun forefandtes
FM- og TV-antenner, så forlangte man (i h.t. lejelovens § 50/55),
at få lov til at opsætte en langbølge- eller mellembølgeantenne, så
lykkedes det som regel, at få lov at sætte en antenne op.
OZ1AT svarede OZ1AYY, at udstillingsstanden primært var
lavet for afdelingerne og at HB havde besluttet, at lade standen
køre samlet.
OZ1 FT spurgte om rettighederne til VTS’eren bliver hos forfat
terne eller om de nu overgår til ApS’et.
OZ1BLV fortalte om standardansøgninger til opsætning af
antenner, der anvendtes i den boligforening, hvor han bor. Hvis
nogen var yderligere interesseret i oplysninger, kunne man
henvende sig til OZ1BLV.
OZ6PN meddelte, at der var indsamlet 737,75 kr. til hjælpefon
den. OZ6PN takkede på hjælpefondets vegne for bidraget.
OZ2VB undrede sig over, at det var ulovligt for en radioamatør
at være i besiddelse af forskelligt kommercielt radioudstyr, når der
intet skete med de opkøbere, der f.eks. opkøbte tonsvis af
gammelt radiogrej fra militæret.
OZ4EV takkede for deltagelse i contester og field-day, med en
speciel tak til Vejle afdelingen. Han rettede ligeledes en tak til
OZ7YY og OZ5KF for deres indsats i contester.
Dirigenten mente ikke, at spørgsmålet om rettighederne til
VTS’eren hang sammen med oprettelsen af ApS’et. Rettigheder
ne er stadigvæk forfatternes.
Der var herefter ikke flere bemærkninger til eventuelt.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
OZ1AT takkede OZ2WK fo r ledelsen af repræsentantskabsmø
det og udbragte et trefoldigt leve for Eksperimenterende Danske
Radioamatører.
Mødet hævet.
Koncentrat af det originale mødereferat
v/ referenten
EHen-Sofie
OZ1CRY

COAX

1O. Fastsættelse af mødestedet for næste års repræsentant
skabsmøde.
OZ1AT foreslog, at man afholdt næste års møde samme sted som
i år, Grand Hotel, Odense.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

kabler

RG 58, 6 mm ø ............kr. 3,75
RG 316,3 mm ø ..........kr. 10,00
H-100, 11 mm ø...........kr. 9,25

relæer

HF 400, 2 kW/144 MHz kr. 715,HF 400 m/extra
kontakter...................... kr. 810,RK 500 1 kW/144 M Hz
kr. 335,CX 120 P for
print-montage..............kr. 160,-

stik

UHF, BNC og N
samt diverse adaptorer
føres til rimelige priser.

11. Eventuelt.
OZ7IS forklarede, at med hensyn til vittighedstegningerne, så var
tegningerne lavet efter teksten. Man havde bedt tegneren om at
lave dem til et helt år. Så kunne man ikke være andet bekendt,
end at bringe dem. Desuden var OZ7IS sikker på, at ham/hende,
der kom med en serie aktuelle billeder til forsiden af OZ, også ville
få et friabonnement til OZ for et år.
OZ1AYY anmodede om, at man kunne få dækket de faktiske
udgifter til transport til RM-mødet. Det var ikke altid, at man kunne
nå frem til tiden, medmindre man kørte i egen bil eller ankom
dagen før. Derudover anmodede OZ1AYY om, at låne dele af
udstillingsserien til udstillinger på f.eks. biblioteker og lignende.
OZ6PN anmodede om bidrag til hjælpefonden.
OZ8CY anmodede HB om, at antage en fast advokat til at føre
sager for EDR ved f.eks. beslaglæggelsessager. Det er svært at
forklare en advokat, hvad en radioamatør er. Måske er er en
advokat, der også er radioamatør, som man kunne bruge. OZ8CY
efterlyste, hvor det står, at en radioamatør må bygge/ombygge
radiogrej.
OZ1AT tod disse ting ad notam. Med hensyn til rejsegodtgørel
se, så fik HB 1. kl. rejse, RM-medlemmer 2. kl. rejse. o Z lA T
orienterede derudover om, at ved oprettelsen af ApS’et blev
bogudvalget nedlagt, at sommerlejr 1983 bliver afholdt af Randers
afdeling på Gjerrild Norstrand på Djursland, 11 km fra Grenå.
Sommerlejren afholdes den første uge i industriferien.
Herefter oplæste O Z IA t field-day resultaterne.
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145. 550

145.,450

34,85

5 4 , 3 1 2 5 0 0 MHz

550*

145. 575

RX

Kr.

500*

TX 4 3 4 .

TX

RX

stk

TX 4 3 4 .

TX

MHz

pr

5 4 . 2 5 0 0 0 0 MHz

MHz

MHz

Pris

000*

til

14. . 9 6 9 4 4 4

HC-25/U

54 . 1 9 3 7 5 0 MHz

TX 4 3 4 .

Hustype

14. 9 6 6 6 6 7

:

54 . 1 8 7 5 0 0 MHz

MHz

145.425

Hustype

500*

TX 4 3 3 . 5 5 0 *

51 . . 8 3 3 3 3 3

145..400

36

TX 4 3 3 .

144..800

RX

TX *

54« 1 3 7 5 0 0 MHz
54 . 1 5 3 1 2 5 MHz

RX

RX

Fo =

100
225

MHz

1 1 . 7 7 7 7 7 7 MHz

UHF.

TX 4 3 3 .
TX 4 3 3 .

MHz

1 1 . 7 8 1 2 5 0 MHz

700

1 3 1 2 5 0 MHz

5 4 . 1 3 4 3 7 5 MHz

51 , 8 2 5 0 0 0

434.700

SENDERKRYSTALLER

54

075

144,. 7 7 5 *

434.825

S T OR N O

050

RX

RX

til

TX 4 3 3 .

69,85

1 2 5 0 0 0 MHz

MHz

RX

12 MHz

TX 4 3 3 .

Kr.
54

MHz

MHz

I 1 . 7 7 6 3 8 8 MHz

000

MHz

51 . . 9 8 3 3 3 3

1 1 . 7 7 7 0 8 3 MHz

stk

TX 4 3 3 .

51 . 7 6 6 6 6 7

145.. 250

434.675

pr

UHF

HC-45/U

51 , . 7 5 8 3 3 3

RX

434.650

Pris

:

144.. 6 0 0 *

MHz

RX

Hustype

144. 575

12. . 1 2 7 0 8 3

RX

SENDERKRYSTALLER

S T O R N O C QP 8 0 0

RX

145..525

1 1 . 7 7 5 0 0 0 MHz

til

RX

TX

434.600

5 4 MHz

MHz

51 . 9 7 5 0 0 0

RX

5 2 . 1 6 6 6 6 7 MHz

MHz

51 . . 8 4 1 6 6 7

1 1 . 7 7 3 6 1 1 MHz

145.800

1 3 7 . 7 6 6 6 6 7 MHz

145.. 2 2 5 *

1 1 . 7 7 2 2 2 2 MHz

5 2 . 1 5 8 3 3 3 MHz

RX

1 3 7 . 8 0 8 3 3 3 MHz

144.. 8 2 5 *

434.500*

5 2 . 1 5 0 0 0 0 MHz

145.775

R X 434.825

RX

434.550*

145.750

MHz

RX

RX

RX
RX

51 , 7 5 0 0 0 0

MHz

RX

5 2 . 1 4 1 6 6 7 MHz

144. 550

MHz

434.000*

145.725

RX

12. . 1 2 2 9 1 6

1 1 . 7 5 8 3 3 3 MHz

5 2 . 1 3 3 3 3 3 MHz

RX

RX 4 3 4 . 7 0 0

12. . 1 2 5 0 0 0

1 1 . 7 4 4 4 4 4 MHz

145.700

MHz

145..475

1 1 . 7 4 5 8 3 3 MHz

5 2 . 1 2 5 0 0 0 MHz

RX

51 , . 7 4 1 6 6 6

145..500

433.550*

5 2 . 1 1 6 6 6 7 MHz

145.675

144..525

TX

RX

145.650

RX

RX

TX

R'X 4 3 3 . 5 0 0 *

RX

34,85

RX 4 3 4

1 . 2 4 3 7 5 0 MHz

12. . 0 9 7 9 1 6

Kr.

9

4 6 , 9 7 7 7 7 8 MHz

1 . 2 4 1 6 6 6 MHz

145..175

+

500*

145.625

Fo

UHF.

TX 1 4 4 ,

RX

MODTAGERKRYSTALLER

18 . 1 9 6 8 7 5

TX 1 4 4 ,

TX 1 4 4 ,

29,85

TX

RX 1 4 5 . 6 0 0

11 MHz

Kr.

TX

4 7 MHz

29,85

HC- 25/U

RX

stk

I

1,0

Kr

6,50

HA R D M E T A L
-

1,3

KUN

mm.
Kr

10,00

Hurtig ekspedition — Int et ekspeditionsgebyr !
Holte MidItpunkt 10, 2840 Holte
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NYT&NOTER

Redaktion: OZ6PN, HenrikJacobsen,
Kløvervænget 9, Haldbjerg,
Frederikshavn.
Sæby invadere MOROKULlENI
Prefixerne LG5LG og SJ9WL vil i perioden 10/8 - 14/8 83 være
aktive fra Morokulien.
Følgende frekvenser vil blive anvendt:
Bånd
CW
SSB

80
40
20
15
1o

3515
7015
14015
21015
28015

3715
7050
14150
21170
28250

Oplæg:

Desuden vil vi være aktive på satellit, flg. frekvenser vil blive
anvendt:
Oscar 8
29450
RS 6
29445
RS 8
29495
På 2 meter vil vi overvåge frekvenserne:
CW
SSB
144050
144275
144040
144300
QSL info:
For prefixet LG5LG skal QSL sendes til LA2ZN Ulf Stranberg,
Konglevegen 3, 2200 Kongsvinger Norge, og for SJ9WL til
SMOBMG, Bo Danielson, Skogstorpu. 48 S.191 39 Sollentuna,
Sverige.
For begge prefixer gælder ved QSL at der skal vedlægges 2
IRC’s. Overskuddet fra dette, går til Hans Eliassens mindefond.
Med hensyn til Morokulien Award henvises til OZ nr. 10, 1979.
Side 494.
På genhør fra Morokulien, O Z IH N E Jørgen, O ZIIP U John,
O ZIC G Q Niels Jørgen.

SIDSTE NYT!!!
Som det fremgår a f HB-referatet i dette OZ er OZ1AWJ
ansat som teknisk redaktør.
1 næste nummer følger en nærmere præsentation.
OZ6PN

Radioamatøren i OZ-Iand
P&T har netop offentliggjort en statistik, der viser, at der pr. 1.
januar 1983 var 10.062 licenserede radioamatører i Danmark
fordelt med 990 A-licenser, 3643 B-licenser, 415 C-licenser og
5014 D-licenser.
De tilsvarende tal pr. 1. januar 1982 var følgende: lait 9.243
licenser, heraf A: 942, B: 3452, C: 406 og D: 4.443.
Af samme statistik fremgår det, at ca. 1500 personer årligt
indstiller sig til de tekniske prøver og heraf får ca. halvdelen
udstedt licens.
Der har i 1982 været 1108 afsluttede politisager vedr. ulovlige
anlæg, forstyrrelser o.l. heraf var 767 sager vedr. privatradioan
læg. De øvrige sager omfattede alle andre radiotjenester og heraf
kun en ganske lille del amatørradiostationer.
OZ6PN

Afleveringsfrister for stof til OZ:
august OZ
Info til spalteredaktioner.....
Stof til afdelingsspalten.......
Amatørannoncer..................
Mindre, væsentlige rettelser
Afl. til postom deling.............

21. juli 1983
23. juli 1983
22. juli 1983
30. juli 1983
15. aug. 1983

september OZ
18. august
20. august
19. august
27. august
15. sept.

1983
1983
1983
1983
1983

For ovennævnte dato er gælder det, at stoffet skal være
modtageren i hænde senest den nævnte dato. Eventuelle forsin
kelser p.g.a. for langsom postgang er ikke nogen undskyldning.
OZ6PN

OZ JUL11983

NY E.D.R. PLAKAT!
Foreningens medlemmer indbydes hermed til at deltage i en
konkurrence om en ny plakat til foreningen.

Plakaten skal tydelig fortælle at der er tale om
radioamatører og foreningens bomærke skal indgå som et
led i udformningen.
Formatet i endelig form skal være 52 x 72 cm, hvilket der
må tages hensyn til under udformningen.

Antal farver: 1.

Betingelser for deltagelse:
Kun medlemmer af foreningen E.D.R. kan deltage.
Forslagene må væ re foreningen i hænde senest den 22.
august 1983 og sendes til: E.D.R.’s kontor, Borgmester

vej 49 b. 8700 Horsens.
Forslagene må ligeledes vedhæftes en lukket kuvert med
indhold der giver oplysning om indsenderens navn og
E.D.R. medlemsnummer.
Foreningen betinger sig alle rettigheder til offentliggørelse.

Udvælgelse af vinder:
E.D.R.’s hovedbestyrelse udvælger af de indsendte forslag
1 til offentliggørelse, vinderen modtager som præmie 1 års
frikontingent. Resultatet af konkurrencen offentliggøres i
OZ oktober.
På »PR« udvalgets vegne
OZ8CV, Carl

SKRIBENTER!!!
E.D.R.’s forlag ApS søger kontakt med folk der kunne tænke sig at
være med til at skrive nyttige lærebøger om de forskellige grene af
vores hobby.
Er du en af dem der har et halvfærdig manuskript liggende
derhjemme i skuffen hører vi gerne fra dig, måske har du en
brandgod idé til en udgivelse, der er nok af ting at tage fat på!
F.eks. måleteknik, nyttige hjælpeinstrumenter, antenneteori, digi
talteknik, hjemmecomputere, satellitkommunikation osv.
Tag telefonen og ring til undertegnede, eller skriv et brev evt.
med prøver på din kunnen.
vy 73, OZ8CV, Carl V. Christensen, Viben 44, 6270 Tønder,
telefon 04 - 72 46 37

Antennesag
Boligstyrelsen har efter en klagesag sendt følgende skrivelse til
lejernes LO, Esbjerg afdeling:
1 skrivelse a f 2. m aj 1983 har De rettet henvendelse til
boligstyrelsen vedrørende opsætning af antenner.
De har oplyst, at nogle lejere, der er kortbølgeradioamatører,
forgæves har søgt udlejeren, et af Esbjergs almennyttige boligsel
skaber om tilladelse til at opsætte udvendig antenne. Radioanlæg
get er godkendt af Post- og Telegrafvæsenet, og lejerne har
licens.
Videre har De oplyst, at selskabsadministrationen uden begrun
delse har nægtet lejerne ret til at opsætte antenne, og selskabet
hævder, at en sådan opsætning vil medføre, at lejemålene
betragtes som opsagt.

405

Endelig har De oplyst, at der i ordensreglementet står: »Opsæt
ning af andre antenner udenfor selve lejligheden må kun finde
sted efter selskabets tilladelse«.
På baggrund heraf har De i relation til lejelovens § 29 ønsket
oplyst, om lejerne har ret til at opsætte antenne til ovennævnte
anlæg for radioamatører.
l denne anledning skal man meddele, at reglerne for opsætning
af antenner til radio-og fjernsynsmodtagere er reguleret i § 29, stk.
2, i lov om leje. Ifølge denne bestemmelse har lejerne ret til at
anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udleje
rens anvisning, medmindre en tilsvarende antenne er anbragt ved
udlejerens foranstaltning, eller udlejeren godtgør, at anbringelsen
vil være til ulempe for ejendommen eller dens beboere. Udlejeren
kan dog forlange, at opsætning af radio- og fjernsynsantenne skal
ske i form af fælles antenneanlæg, således at andre lejere, der
senere ønsker opsætning af antenne, får mulighed for tilslutning
mod betaling af en forholdsmæssig andel af udgifterne.
Efter § 29, stk. 2, stilles der, i modsætning til hvad der er
tilfældet i lovens § 29, stk. 1, ikke krav om, at radio- og
fjernsynsantennerne skal være »sædvanlige«, da dette krav
bortfaldt ved ændringen af lov om leje i 1979. Lejerne har således
ret til at opsætte antenner til brug for kortbølgeradio. Herved er det
dog en forudsætning, at anbringelse ikke vil være til ulempe for
ejendommen eiler dens beboere, jfr. lovens § 29, stk. 2, 1. pkt.
Endelig skal det oplyses, at efter lovens § 31 kan reglerne i§ 29,
stk. 1 og 2, ikke ved aftale fraviges til skade for lejerne.
Det bemærkes, at den endelige afgørelse af det rejste spørgs
mål henhører under domstolene.
Radioamatørerne har altså fået medhold i klagen, men på
nuværende tidspunkt vides ikke om boligselskabet vil indbringe
sagen for domstolene.

Masser af komponenter og andre stumper slæbes til kreds 7.

OZ6PN
Kreds 7 - ekspedition til kreds 1.
En lille håndfuld mænd startede den 28. maj 1983 kl. 05.00 DST
fra Holstebro på kreds 7 - ekspedition til kreds 1.
Turen gik derefter ned gennem Jylland med det første stop i
Lind, hvor blandt andre arrangøren OZ6KV, Keld steg på bussen.
Turen fortsatte derefter ned gennem Jylland med opsamling i
Brande og Kolding. Efter sidste opsamling i Kolding var bussen
fuld af toptrænede kreds 7-amatører, der efter flere ugers intensiv
træning havde meldt klar til ekspeditionen.

grund af OZ9SN’s mangel på hård jysk valuta skulle betales i
d.kr., desværre kunne vi kun få tilbage i sjællandske træpenge,
som endda blev konfiskeret ved udrejsen fra Sjælland, da udførsel
af sjællandsk valuta var forbudt.
Under den formidable frokost overrakte OZ6KV en gave til
Københavns og Hvidovre afdelinger repræsenteret ved henholds
vis OZ1CID, Hanne og OZ1ADX, Mogens. Gaven bestod af et
indrammet kreds 7 flag. Samtidig overrakte OZ1 CID en gave til
samtlige deltagende afdelinger.
Efter frokosten kørte vi videre til EDR, Hvidovre afdeling, hvor
OZ1ADX, Mogens viste rundt i lokalerne. Her fik vi under kaffen af
OZ1ADW, Arne demonstreret det avancerede farve SSTV. Det
var virkelig en oplevelse at se, hvorledes danske radioamatører
havde udviklet det mest avancerede SSTV i hele Europa. Derefter
uddelte OZ1ADX en gave til de deltagende afdelinger, og under
megen besvær lykkedes det OZ6KV at få os løsrevet fra alle
herlighederne i Hvidovre.
Efter besøget i de to afdelinger, satte vi kursen mod Tivoli, hvor
aftensmaden blev fortæret i silende regn.

OZ1CID, Hanne besvarer spørgsmål fra forsamlingen.
Efter overfarten over Storebælt med de dertil hørende indkøb i
den toldfrie kiosk, ankom ekspeditionen til EDR, Københavns
afdeling ca. kl. 11.30 SST (Sjællandsk Sommertid), hvor vi blev
modtaget af formanden OZ1CID, Hanne og efter en velkomst blev
vi delt i to hold, der med hver sin guide blev vist rundt i afdelingen,
for til sidst at ende det samme sted, hvor OZ1CID fortalte om
klubben og besvarede spørgsmål fra salen.
Efter at have fået besvaret mange spørgsmål, dukkede OZ1AT,
Anders op og fortalte, at frikadellerne var lune. Dette budskab
betød, at man fra køkkenets side var klar med frokosten, som på
406

Enhver radioamatør’s drøm, Hvidovres lab.
OZJULI 1983

Kl. 23.00 SST satte vi kursen mod Jylland igen, efter en
udbytterig og uforglemmelig dag i København. Vi ankom plan
mæssigt til endestationen i Holstebro kl. 05.00 DST prc.
Til slut skal der rettes en STOR, STOR TAK til de to afdelinger
for det store arbejde, der var lagt i besøget. Vi vil også sige
mange, mange tak for gaverne fra de to afdelinger, der har fået en
hædersplads i vore lokale afdelinger og kan beses der. Turen var
en virkelig god tur, og der blev på hjemvejen fra flere sider ytret
ønske om en gentagelse.
OZ1GLV
Tekniske a rtik le r:
Teknisk Redaktør sæ tter stadig stor pris på DIN tekniske
artikel
Skriv omgående til OZ1AWJ.

LM 301 M
LM 301 P
LM 308 M
LM 309 M
LM 317
LM 380
MC 6850
4164-15
4518
4520
8212

6,75
4,00
35,10
18,00
18,50
11,50
25,00
95,00
8,00
8,50
20,00

7400
2,50
7420
2,50
7474
3,00
7490
4,50
74 s 153
4,50
AC 127
3,50
AC 128
3,50
AF 239
5,00
BC 108
2,00
BC 147
2,50
BC 148
2,50
BC 149
2,50
2N2646
6,50
BC 159
2,50
2N4126
2,50
BC 212
2,50
2N3055
6,50
BC 238
1,50
4001
2,50
BC 307
1,75
4011
2,50
BC 308
1,75
4013
4,50
BC 549
1,50
4016
4,50
BC 550
1,50
4020
8,00
BC 556
1,50
4071
2,50 Lysdiode, rektangulær 2,00
4093
4,50
Lysdiode, rund 1,50
(begge røde)
Kamrelæ, Siemens 12V 2 skift.......................... 24,00
Strømforsyning BJA, 13,5 volt 5 ampere............. 398,00
AC - adoptor, 9 volt de, 250 mA......................... 35,00
»BEST« hi-fi stereotelefon, regulerbar.......... ■.....150,00
Begynder-morsenøgle.................................... 25,00
JBC 15 watt loddekolbe...................................100,00
SB 24 volt termostatloddekolbe.........................124,00
Holder til samme m/spiral ogsvamp................... 40,00
HELMHOLT amatørbyggesæt- NY ELEKTRONIK, POP
ELEKTRONIK, BAUMGARTEN print og byggesæt, BEREC batterier, MECANORMA »grubbe-printark« (direkte
ætsning). Forudbetaling over 100,00 kr. = Portofri.
A .A .A .A . E L E C T R O N IC IM P O R T
Postbox 1844, Lobeliavej 1O,
2300 Kbh. S. Tlf. 01 - 58 86 69

CWhiornet
SCAG
Scandinavian CW Aktivity Group er i stadig fremgang, og i den
danske sektor er der nu over 50 medlemmer.
Hver søndag kl. 10,30 lokal tid sendes en bulletin på 7029 kHz,
og hver lørdag er der Rag Chew Net kl. 16,00 lokal tid på 3555
kHz.
SCAG’s formål er at støtte og opmuntre radioamatørtelegrafi.
Hver lørdag kl. 16,00 lokal tid er der stadig SCAG-medlemmer
QRV omkring 3560 kHz for QSO med begyndere og andre der
foretrækker et langsomt tempo. Hvis du ingen hører, så prøv selv
at kalde op, det kunne jo være, at der er andre der venter.
Henvendelse om yderligere information rettes til OZ2NU.
På genhør!
OZ2NU

OZ JUL11983

TONNA

TONNA ANTENNERNE er stadig det bed
ste bud, når vi taler om kvalitetsantenner til
en rimelig pris. Hele denne dyrtkøbte an
noncespalte kunne f.eks. fyldes med kaldesignalerne på de moon-bounce-amatører
der kører med TONNA! Alene i Danmark vil
der inden årets udgang være solgt henved
1000 TONNA antenner, ialt! Som bebudet
er her de nye priser pr. 1.7.83:

20310 28/27MHz 3el.yagi. Gain: 5dB, bom: 3,55m.
(Efterår ’8 3 )........................................................ 1895,
50MHz 5el.yagi. Gain: 7dB, bom: 3,45m .......... 625,
144MHz reserveelement (reflektor)..................
27,
68,
144MHz d ip o l.....................................................
144MHz 4el.yagi. Gain: 7dB,
bom: 1m. L IV ...................................................... 220,
20109 144MHz 9el.yagi. Gain: 12dB,
bom: 3,3m. U V ................................................... 300,
20209 144MHz 9el. Portabel yagi.
Gain: 12dB, bom: 3,3m 3-delt..............................350,
20213 144MHz 13el. Portabel yagi.
Gain: 13,5dB, bom: 4,5m.V............................... 540,
20116 144MHz 16el.yagi. Gain: 14,5dB,
bom: 6,4m. V ...................................................... 625,
20117 144MHz 17el. yagi.
Gain: 15,2dB, bom: 7m .V .................................. 795,
20110 144MHz 2x5el. X/Y-yagi. Gain: 8dB,
bom: 1,3m ........................................................... 375,
20118 144MHz 2x9el. X/Y-yagi. Gain: 12dB,
bom: 3 ,3 m ........................................................... 565,
20102 432MHz reserveelement (reflektor)..................
27,
20103 432MHz d ip o l.....................................................
68,
20419 432MHz 19el.yagi. Gain: 15dB,
bom: 2,9m. U V ................................................... 360,
20421 432MHz 21el.yagi. Gain: 16,5dB,
bom: 4,6m.V........................................................ 495,
20438 432MHz 2x19el. X/Y-yagi. Gain: 15dB,
bom: 2 ,9 m ........................................................... 595,
20199 432/144MHz kombineret X/Y-yagi.
20109+20419. B om :3,3m ............................... 595,
20623 1296MHz 23el. yagi.
Gain: 15,5dB, bom: 1,75m. Med N-stik............. 425,20505
10101
20101
20104

muTek nyhed

i

GFBA 144e. Masteforstærker for 144MHz med
GaAs-FET, MGF 1200 i en »støjfri« negative-feedback kobling, der foruden et lavt støjtal, på under
0,9dB, giver et 3. ordens interceptpunkt (input) på
14dBm(!), hvilket er 12dB bedre end den bedste
konkurrent! Støjtallet kunne være blevet bedre, hvis
man havde ofret dette, men støjtal på under 1dB på
144MHz, er overflødigt eftersom det »naturlige«
støjniveau er højere!
l GFBA 144e kan de indbyggede coax-relæer klare
op til 1kW pep/500W bærebølge. Gain er 13dB.
GFBA 144e leveres kun med kontrolenheden ATCS
144s, der sikrer at der ikke skiftes med hf på
kontakterne.
Passer til alle tranceivertyper........................ 1795,-

bLauriinq
VHF + UHF TEKNIK & ANTENNER

02 - 52 33 14 efter kl. 17,00
Bartholinstræde 20 Vridsløsernagle
2630 Taastrup Giro 931 86 58

OZ71S
IVAN
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Redaktion: OZ1LO, Len Otosen,
Bankevejen 12 ^ w g , 4750 Lundby.

CONTESTmanager

World Wide South America CW Contest 1982
Klasse
Points
Mult.
Final score
OZ6EI
21
8
4
32
OZ5KU
M
70
25
1750
YO DX Contest 1983
Contestperiode: 6. aug. 20 GMT til 7. aug. 20 GMT.
Klasser: Single opr. single band eller multi band samt multi opr.
(Klubstationer).
Bånd: 80-10 m CW og Phone. Kryds mode kontakter er ikke
tilladt.
Kodegrupper: RS(T) + ITU-zone nr. YO-stationer sender 2
bogstaver, der indikerer deres distrikt efter rapporten.
QSO-points: QSO med eget land Opoints, med eget kontinent 2
pts. og med andre kontinenter 4 pts. QSO med YO-stationer 8 pts.
Mulitplier: Summen af ITU-zoner og YO-distrikter på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points gange summen af
multipliers på alle bånd eller enkelt bånd afhængig af deltager
klassen.
Logs: Logblade og sammentællingsblad sendes senest 8. sept.
til Romanian Amateur Radio Federation, P. O. Box 055-0.
R-76100 Bucharest, Romania.
European DX-Contest (WAEDC) 1983
Contestperieder: CW: 13. august 00 GMT til 14. august 24 GMT. Phone: 10. september 00 GMT til 11. september 24 GMT. - RTTY:
12. november 00 GMT til 13. november 24 GMT.
Bånd: 80-10 m
Klasser: Single opr. multi band. Multi opr. Single TX. Multi opr.stationer må kun skifte bånd en gang i en periode på 15 min. Et
hurtigt båndskift frem og tilbage for at kontakte en ny multiplier er
tilladt.
Pauser: Single opr.-stationer må kun deltage 36 af de 48 timer.
De 12 timer pause må tages i en, men højst 3 perioder.
Kodegrupper: Sædvanlige RS(T) + nr. fra 001 anvendes. USAstationer sender deres stat i tilknytning til nr. (f.eks. 599011 MA).
Der kan kun køres QSO mellem stationer i Europa og resten af
verden.
QSO-points: Hver QSO tæller 1 point. Hver station må kun
kontaktes 1 gang på hvert bånd. Hver bekræftet QTC tæller 1
point (se under QTC-trafik).
Multipliers: For europæere regnes hvert DXCC-Iand som en
multiplier på hvert bånd. Desuden regnes hvert kaldeområde i
følgende lande som en multiplier: JA, PY, VE, VO, VK, ZL, ZS og
UA9-0. Hver USA-stat tæller også som multiplier. Antallet af
multipliers på 80 m ganges med 4 på 40 m ganges med 3 og på
20-15-10 m ganges med 2.
Samlet score: Summen af QSO-points + QTC-points på alle
bånd ganges med summen af multiplier på alle bånd.
QTC-trafik: Tillægspoint kan fås ved at gøre brug af QTC-trafik.
En QTC er en rapport på en QSO, der har fundet sted tidligere i
testen og senere sendes tilbage til en europæisk station. En QTC
kan kun sendes fra en ikke-europæer til en europæer. Den
generelle ide er, efter at et antal europæiske stationer er blevet
kørt, kan en liste med disse stationer sendes tilbage til en
europæer under QSO med denne. Der gives 1 tillægspoint for
hver QTC rapporteret.
a) En QTC består af tid, call og QSO-nr. fra stationen, der
rapporteres, f.eks. 1300/DA1AA/134. Dette betyder, at 1300 GMT
kørte en ikke-europæer DA1AA og modtog QSO-nr. 134 fra ham.
b) Man kan kun modtage maksimalt 10 QTC’s fra hver station
uanset bånd. Man kan kontakte en station flere gange for at
komplettere kvotaen på 10 QTC’s, men kun første gang må man
udveksle QSO-nr.
c) Man kan føre de modtagne QTC’s efter QSO’en i loggen eller
på separate logblade, blot man indikerer fra hvilken station, de er
modtaget. Stationen udenfor Europa betyder afsendelsen af sine
QTC’s med at give QTC-gruppenr. f.eks. 3/7, hvilket betyder, at
det er 3. gang, han sender QTC, og at den indeholder 7 QTC’s.
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l RTTY-testen er QSO med europæiske stationer også tilladt.
Som multiplier benyttes både WAE- og DXCC-Iandslisten, lande
ne i Europa giver en multiplier på 1 på alle bånd også 80 og 40 m.
QSO’er og QTC-trafik med eget land er ikke tilladt.
Der er diplomer til vinderne i hver klasse i hvert land og til
stationer med mindst halvt så mange points som vinderen i
Europa.
Logblade og sammentællingsblad sendes til: WAEDC-Committee, Postbox 1328, D-895 Kaufbeuren, Vesttyskland. Seneste
poststemplingsdato for CW: 15. september. Phone: 15. oktober og
RTTY: 15. december. For hver bånd med over 200 QSO’er skal
der medsendes checklister for dublet-QSO’er.
Keymen’s Club of Japan Single opr. CW Contest
Formål: QSO med så mange japanske stationer i så mange
perfectures som mulig.
Contestperiode: 20. august 12 GMT til 21. august 12 GMT.
Klasser: CW single opr. single band eller multi band.
Kodegrupper: RST + kontinent kode (EU). JA-stationer sender
2 bogstaver, der indikerer deres prefecture kode.
QSO-points: 1 point for hver QSO.
Multipliers: Summen af prefectures på alle bånd eller enkelt
bånd afhængig af deltagerklassen.
Samlet score: Summen af QSO-points gange summen af
prefectures.
Logs: sendes til JA9FT, Kikuo Tokamitsu, 4-16-22 lzuminomachi, Kanazawa, lshikawa 921, Japan og skal være modtaget
senest 30. nov. 1983. Medsend 1 IRC for resultatliste.
Contestkaiender:
Juli:
16.-17.: Seanet CW (se sidste OZ)
16.-17.: Columbia CW og Phone (se sidste OZ)
16.-17.: QRP CW (se sidste OZ)
30.-31.: Venezuela CW (se sidste OZ)
August:
6.- 7.: YO DX CW og Phone
13.-14.: WAEDC CW
13.-14.: Seanet Phone (se sidste OZ)
20.-21.: Keymen’s of JA
27.-28.: All Asia CW

OZ1LO
CW-afdelingen
Nr.
Call
1
OZ9VA
2
OZ5EDR
OZ8XW
3
4
OZ5CT
OZ1SWL
5
6
OZ8NJ
7
OZ1HET
OZ1HMA
9
OZ8ERA
10
OZ1FFG
11
OZ1HQG
12
OZ7XE
13
OZ1BUR
14
OZ4QX
15
OZ8E
OZ1III
16
17
OZ1 EDE!a
Check log OZ1 FGS
Phone-afdelingen
1
OZ5VEJ/a
2
OZ1BHQ
3
OZ8ERA
4
OZ1XV

11
1
9
13
2

Point
91
94
78
56
68
76
68
48
66
70
38
56
44
48
28
15
21

Multi
21
20
17
17
13
11
12
17
12
10
11
10
12
9
12
7
5

10
7
2
4

222
21 1
200
188

34
35
36
37

Amt
2
1
10
10
1
2
1

12
2
1
11
1

Total
2016
1880
1326
952
884
836
816
816
792
700
627c
560
528
432
336
158c
105

7548
7358
7200
6956
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

OZ9VA
2
194
6014
31
184
OZ1ALS
8
32
5888
OZ1SDB
8
176
33
5808
OZ6ARC
8
166
34
5644
OZ8SOR/a
4
148
34
5032
OZ7XE
1
140
28
3920
OZ1FFG
1
127
25
3175
OZ1EDE/a
114
2964
2
26
11
OZ1BUR
112
26
2912
OZ4QX
1
116
25
2900
OZ1CFV
1
110
24
2640
OZ5TDR
8
104
24
2496
OZ8NJ
2
107
2461
23
OZ5EDR
104
2184
1
21
OZ1BIG
7
92
23
2116
OZ1HMA
12
78
25
1950
OZ5XT
1
90
1800
20
OZ3KE
12
78
22
1716
OZ1FYI
13
76
21
1596
O Z90W
12
75
21
1575
OZ1EQH
8
82
19
1558
OZ4DZ
6
72
21
1512
11
OZ9HBO
60
22
1320
OZ5LKO
8
72
17
1224
OZ8EDR
10
64
1024
16
11
40
OZ1HAS
12
480
OZ6PP
12
32
11
352
OZ1HED/m
8
24
1
24
SWL-afdeling
OZ-DR 2199
172 p.
OZ-DR 2174
100 p.
OZ-DR 2219
81 p.
OZ-DR 2217
78 p.
Som kommentar til testen blot det faktum at mange mister point,
fordi kaldesignalerne modtages forkert. Jeg vil anbefale, at man
gør sig umage såvel med bogstaveringen som med modtag
ningen.
På genhør i næste måned.
Vy 73 OZ8XW, Flemming

f
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Prisliste:
Krystaller
NIKKO krystalfiltre
DAIWA FM-modtagere
ESKA AM/SSB-modtagere
ALINGO PA-trin
Morsenøgler
2 meter mobilantenner
DOGPLAGE GP-antenner

MULTIPLEX NiCd-batterier
FRIWO batteriladere
MONACOR batteriladere
ANTEX loddekolber
NORlS prøveprint
MINICRAFT boremaskiner
LINEX printskabeloner
o.m.a.

Ring eller skriv efter den
Telefonservice:
Vi har telefonsvarer med mulighed for indtaling af
besked.
Udstilling:
Et par dage på EDR’s sommerlejr, Gjerrild Nord
strand Camping, Djursland.
Sommerferie: 9. juli - 3. august 1983
Telefonsvareren aflyttes og bestillinger ekspederes
mindst én gang om ugen i ferien.

— ALTERNA
Betzyslyst 50 - 5600 Faaborg - (09) 61 97 70

v____________________ J

YAESUNYHED•FT 980HFTRANSCEIVER
x> e ^

CAT - SYSTEM (Computer Aided Transceiver)
D aT a.
‘

•
•
•
•
•
•

Frekvensområde: 150 KHz - 30 MHz
MF 1 47.055 M Hz 2 M F 8.9875 M Hz 2 MF 4 5 5 KHz
Modulation: LSB - USB - C W - AM - FSK - FM
Sender input: SSB 2 4 0 W - FSK 120 W - AM 50 W
Fø|s °m hed: 0,25 JLM
1 f l Q ftft
Ring eller skriv efter udførlige data
•

Kr I0.9UU,*

Vore telefoner svarer hele døgnet. Efter normal lukketid kan De benytte vor automatiske telefonsvarer.

BEIAFON (Lørdag lukket)
ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V TLF. 01 -31 02 73
73 OZ5JV Klaus, OZ1 FXP Kim, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea
-------------------------------------------------------------------------------------------- ^
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Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann,
Redegårdsvej 60, ^ 5 0 Odense C.
Tlf. (09) 12 34 29.

Information
Ved ansøgning af et diplom gennem EDR, er der mange der
glemmer at sende porto med til videresendeise af ansøgningen,
hvad der skal bruges af porto er følgende, til videreforsendelse af
ansøgningen og til at returnere indsendte QSL-kort.

WAPY Award
Diplomet udgives af det brasilianske magasin »Electronica Popular«, i anledning af dets 25 års jubilæum, for kontakter efter 15.
maj 1981 med stationer fra PY1 til PY9 (9 kontakter), stationer
med prefixet PP, PR, PS, PT o.s.v. kan ikke bruges ved ansøgning
af diplomet.
Der gives stickers for to vejs kontakter kun med SSB eller kun
CW, og for QRP-forbindelser med ikke over 1O watt, der gives
credit for en forbindelse med en PYO station (kun brasiliansk
ocean lsiand er gyldig). Diplomet koster 5 IRC’s, det kan søges
gennem EDR eller direkte hos:
Antenna Editorial Group, Caixa Postal 1131, 20001 Rio de Janeiro
RJ, Brazil.

IDX (Island DX Award)
Diplomet udstedes af Whidbey lsiand DX Club, til alle interessere
de amatører og SWL, for kontakter efter 1 . oktober 1977, med 50
af de nedenstående øer. Diplomet udstedes for 2xC W , 2xSSB,
2xSSTV, 2xR TTY , mixed og Single Band.
A3
GC, GU
KP2, KV
A9X
GC, GJ
KP, KS4, HKO (Ran-Ser)
BV
GD
KP4, NP4
GI, El
KX
C2
H4, VR4
C6
OHO
CEOA
HC8
OJO
HH, Hl
CEOX
OX, XP
CEOZ
HKO (Bajo)
OY
CO, CM, KG4
HKO (Malp)
P29
PJ (Neth Ant)
HKO (Aan An)
CT2
CT3
IS
PJ (St. Marten)
D4
J3, VP2G
PYO (Fernando)
JA, JR, KA
PYO (Peter & Paul)
D6
JD, KA1 (Mina)
DU
PYO (Trinidade)
EA6
JD, KAI (Ogasa)
S7
EAS
JD, 7J1 (Okino)
S9, CR5
JW
El, GI
SV (Crete)
FB8W
JX
SV (Dodecanese)
T2, VR8
FB8X
KG4 (se CO)
TF
FB8Z
KH1, KB (Baker)
FC
KH2, KG6 (Guam)
Tl9
KH3, KJ
UA 1, UK1 (Franz Jo)
FG (Guad)
KH4, KM
FG, FS
VE1 (Sable)
KH5, KP6 (Kingman) VE1 (St.Paul)
FH8
FK
KH5, KP6 (Palmyra) VK (Lord Hove)
FM
KH6, WH6, AH6,
VK9 (Willis)
NH6
KH6, KH7 (Kure)
FQ (Ciipperton)
VK9 (Christmas)
KH8, KS6
FO (Tahiti)
VK9 (Cocos)
FP
KH9, KW
VK9 (Mellish)
FR (Glor)
KHO, KH2, KG6
VK9 (Nordfolk)
(Mariana)
FR (Juan)
KC6 (West)
VK9 (Macquarie)
FR (Reunion)
KC6 (East)
VP2A
FR (Tromelin)
KP (Desoth)
VP2D
FW
VP2E
KP1 (Navassa)
G, GM, GW
VP2G (se J3)
VP2K
VS6
ZM7
VP2L
VS9 (se 8Q)
ZS2 (Marion)
VP2M
VS9K
1S
VU7 (Andaman)
VP2S
3B6, 3B7
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VP2V
VU7 (Laccadive)
3B8
XF4
VP5
3B9
XP (se OX)
3CO
VP8 (Falkland)
VP8, LU (Orkney) YB, YC, YD
3D2
VP8, LU (Georgia) YJ
3Y
VP8, LU (Shetland) Y V /0
4S
VP8, LU (Sandwich)ZD7
5B, ZC
VP9
ZD8
5R
5W
ZD9
VQ9
6Y
VR1 (Br.Phoenix)
ZF
ZK1 (North)
VR1 (Gilbert)
8Q, VS9
ZK1 (South)
8P
VR3
ZK2
9H
VR4
ZL
9M6, 9M8 (VS5)
VR6
ZL (Auck-Camp)
9V
VR7
9Y
VR8 (se T2)
ZL (Chatham)
VS5, 9M6, 9M8
ZL (Kermadec)
Nogle af de ovenfor nævnte øer har eller vil skifte prefix, men
både det gamle og nye prefix tæller til diplomet. Prisen for
diplomet er 10 IRC’s, der skal ikke medsendes QSL-kort, man
beder de der søger diplomet at skrive de forskellige prefix i
bogstav og nummerorden, der gives endorsement for hver 50
extra forbindelser. Det kan søges gennem EDR, eller som GCRliste hors:
Whidbey lsiand DX Club, 2665 North Busby Road, Oak Harbor,
Wash. 98277, U.S.A.

DSA-Award
Dette diplom udstedes af Radio Club Paraguayo, for kontakter
efter 15. maj 1952 (gælder også SWL), med lande i ITU zonerne
12, 13, 14, 15 og 73. Diplomet udstedes i 3 klasser, og kontakt
med en ZP-station er obligatorisk.
Klasse A. 33 lande og 6 ITU zoner
Klasse B. 25 lande og 6 ITU zoner
Klasse C. 18 lande og 5 ITU zoner
De forskellige ITU zoner omfatter følgende lande:
Zone 12. FY, HC, HC8, HK, HKO (Malpelo 1), OA, PZ, 8R, YV,
CP1, 8, 9.
Zone 13. PY6, 7, 8, PYO (Fernando de Noronha), PYO (St. Peter
and St. Paul).
Zone 14. CE1, 2, 3, 4, 5, CEOX, CEOZ, CP2, 3, 4, 5, 6, 7, ZP, CX,
LU, N U , Y.
Zone 15. PY1, 2, 3, 4, 5, 9, PYO (Trinidadel)
Zone 16. CE6, 7, 8, VP8 (Falkland), LU, V, W, X.
Zone 73. KC4USP (Palmer Station), LU, Z, CE9AA, AM, VP8
(Graham Land), VP8 (South Georgia), VP8 (South
Orkney), VP8 (South Sandwich), VP8 (South Shet
land).
Prisen for diplomet er 5 IRC’s, det kan søges gennem EDR eller
som GCR-Iiste hos:
Radio Club Paraguayo, Award Manager, P.o.Box 512, Asuncion
Paraguay South America.

MIA (Minir lsiands Award)
Diplomet udstedes af NZART.N.Z., for kontakt med 5 af de
efterfølgende øer beliggende rundt om New Zeelan: Great Barrier
Island, Waiheke Island, Kapiti Island, Portland Island, D’Urville
Island, Rangitoto Island, Kawau Island, Mototapu lsiand etc.
Såkaldte øer i Auckland som er forbundne med fastlandet med
landevej eller lignende tæller ikke. Prisen for diplomet er 3 IRC's,
det kan søges gennem EDR eller som GCR-Iiste hos:
Award Manager, Jock White, ZL2GX, 152 Lytton Road, Gisborne,
New Zeeland.

WHRS (Worked Honduras Stations)
Radio Club Tegucigalpa udgiver de to efterfølgende diplomer for
kontakter efter 19. marts 1982 med stationer i Honduras (HR).
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WHRS - Silver Award

fotokopier af QSL-kort, men hvis man sender QSL-kortene med
ansøgningen, skal der sendes exstra IRC’s med for returnering af
kortene.
Diplom Manager, Trafic es QSL Manager, J28DM P.o.Box 2417,
Djibouti, Africa.

Kontakt med 10 forskellige stationer i Honduras, plus 1 kontakt
med clubstationen HR1 RCT. Alle bånd og mode kan bruges.

J2 - Award
Til diplomet tæller alle kontakter efter 27. juni 1977, diplomet
udstedes i to klasser, alle bånd og mode tæller.
Klase 1. Kontakt med 8 forskellige J2-stationer med et minimum
af 2 bånd.
Klasse 2. Kontakt med 15 forskellige J2-stationer med et mini
mum af 2 bånd, af kontakterne skal de 5 være på CW.
Alle kontakter med J2-stationer der har special call - J27RDD,
J2 0 A , J20 D og J 2 0 Z tæller også til diplomet, den samme station
kan kontaktes på alle bånd. Prisen for diplomet er 8 IRC’s,
ansøgningen kan bestå af en liste over førte kontakter, plus

WHRS - Gold Award
Kontakt med 20 forskellige stationer i Honduras, fordelt på 2 bånd
(10 på hver), plus en kontakt med clubstationen HR1 RCT på hver
af de 2 bånd (l alt 22 kontakter). Kontakt med samme station på
de to bånd tæller med, når kontakten sker på forskellig dato.
Prisen for diplomerne er 15 IRC’s eller 5 US-dollar pr. stk., de kan
søges gennem EDR eller som GCR-Iiste direkte hos:
Radio Club Tegucigalpa, Certificates Committee, Apartado portal
149, Tegucigalpa D C, Honduras.

Redaktion: OZ1BHQ, Per Posselt,
Hollændervej 29, 5500 Middelfart.
m. (00)41 41 ^.

DXnyt

DX-nyt juni
Den 11. juni afholdte Danish DX Group møde på Nyborg Strand.
Man havde først generalforsamling, hvorunder DX-gruppens van
drepokaler blev overrakt de danske vindere af SAG 1982.
Der var i årets løb blevet givet støtte til 2 DX-speditioner VKOJS
og VKOKI. Derudover blev man enige om at give SMOAGD en
tilsvarende støtte for hans tur i Pacific i 1982. Den uddelte støtte
var 100 dollar pr. DX-spedition.
Efter generalforsamlingen gik man til en nok så god frokost.
Således var man så klar til eftermiddagens højdepunkt, nemlig at
Erik SMOAGD underholdte i adskellige timer med lysbilleder og
god fortællerkunst fra sin tur. Underholdningen var af så god
kvalitet at det må formodes at flere fik lyst til at prøve en sådan tur.
DX gruppen vedtog at henstille til OZ amatører og specielt til
egne medlemmer at undlade at benytte frekvenser over 3.785
KHz til andet end DXing.
Man kan blive medlem i gruppen når man har kørt 100 lande.
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til OZ3PO, OZ1 LO eller
OZ2X. Jeg vil også nævne at gruppen har besluttet at der ikke vil
blive sendt rykkere ud for forsent indbetalt kontigent og at man
automatisk vil blive slettet som medlem. Så husk nu at betale
kontigentet. K4YT vil i juli blive aktiv fra Afrika, hvor han skal rejse
en del rundt.
KG4CC er raporteret fra Guantanamo Bay på 21.317 KHz
1941z. Han skulle også kunne findes på 2øm. Det raporteres at
han normalt er i voldsom pileup. Alle QSL kort til KG4 stationer
skal sendes til PO Box 73, FPO New York, NY 09573. Der er

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

Generaldirektoratet for
Post- og telegrafvæsenet
Strækning:
Japan
Sydl. Australien
Sumatra
Syd Afrika
Middelhavet
Brasilien
New York
Vest Grønland
San Francisco

rygter om operation fra T31 og KH1 af T30DB i august måned.
VKOVK fra Antaretica er raporteret på 21.192 KHz 0920z. QSL
sendes via VK6 bureauet.
VR6TC er raporteret på 14. 135 KHz 0730z søndag. Tom siger
at han sædvanligvis er at finde på 21.350 KHz fra 1645z fredage
og torsdage fra 1530z. QSL sendes til: PO BOX 11, Pitcairn
Island.
Nogle japanere siger at de har haft forbindelse med en minister i
Burma og at der var interesse for at aktivere en amatørstation. Der
arbejdes videre på sagen.
DL7FT søger i øjeblikket efter støtte til et forsøg på at få DJOUJ
og ham selv igang fra Albanien. Samtidig raporteres det fra
Finland at man også her arbejder på den samme sag. Der skulle i
øjeblikket være albaniere på besøg for at lære lidt om radioama
tørtrafik. Så man kan da håbe på at et af disse forsøg vil lykkedes.
Den sidste DX-spedition derfra var med DL7FT tidligt i 7O’erne.
Reunion lsl. er aktiv med FROFLO daglig på 14.190 KHz fra
1045z. QSL sendes til Herik Maudit-Larive, Box 200, Tampon
97430, France og det er meget vigtigt at der ikke står andet på
kuverten da der eller er problemer med posten.
C 0 2 0 M siger at han vil forsøge at få licens når han til august
kommer til Vietnam.
VU2GI og VU2UGI har søgt om tilladelse for at komme igang fra
Andaman lsl.
AD1S og H44SH har planer i oktober for 3D2, T31 og KH5
Jarvis lsl.
God DX, Per

Km:
8600
16000
9300
10100
2200
8400
6100
3600
8800

Pejling:
44,4
85,0
90,0
171,3
181,0
225,4
291,4
313,6
324,5

1
14,3
14,6
14,6
10,4
12,5
16,6
13,6
13,8
14,2

3
15,2
16,7
15,9
8,3
11,7
14,9
11,7
12,6
13,5

Generalagent for

YAESUMUSEN

5
18,4
21,4
19,9
15,1
14,7
13,8
12,3
13,1
14,5

7
20,8
23,7
22,3
24,7
19,0
11,5
11,4
15,1
14,8

tid/frekvens:
11
9
21,2 21,2
22,9 18,6
23,0 22,9
24,3 24,6
19,2 19,0
24,0 22,7
13,2 17,3
17,9 18,9
12,4 11,6

Måned: August 1983
Solplettal: 75

13
20,7
15,5
22,1
24,5
18,3
21,6
18,4
18,9
13,7

15
20,2
14,8
21,8
24,3
17,7
21,0
18,0
18,9
18,5

17
18,1
15,8
22,7
23,3
19,2
21,9
18,3
19,3
19,7

19
16,3
14,2
20,8
16,4
20,9
24,7
19,1
20,0
19,8

21
17,6
13,1
17,7
13,1
17,6
22,3
19,2
19,2
18,7

23
15,5
15,8
14,8
10,5
14,5
18,6
16,2
16,2
16,1

BEIAFON

1650 KØBENHAVN V TELEFON 01-31
73 OZ5JV Klaus, OZ1 FXP Kim, OZ1 GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea. - Lørdag lukket.
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Redaktion : OZ8SL, Svend Enk Lindberg
ElleveJ 6, 4623 Lille Skensved :
Tlf. (03) 66 90 75

VHF - UHF - SHFj

WAC til OZ1EME på 144 MHz
Den 21. maj 1983 kl. 1400 GMT lykkedes det endelig for OZ1 EME
at hive det manglende kontinent Oceanien hjem, således at WAC
(Worked All Continents) på 144 MHz blev en realitet. Modparten i
QSO’en, der naturligvis blev gennemført via MB, var KG6DX på
øen Guam i Stillehavet. Der blev udvekslet rapporterne 0/0.
QSO’en er også først OZ - KG6 på 2 meter samt ny distancere
kord. Afstanden til Guam fra FP10j har jeg beregnet til ca. 11140
km!.
Spalteredaktionen ønsker OZI EME til lykke med det fine
resultat.
Fotoet viser OZ1 EME’s antennesystem, der består af 12 x 9
elem. yagi model OZ5HF. Hovedbommen er 9,4 m lang, og hver
antenne har en bomlængde på 4,5 m.
Spacing er 3 x 3,1 m. Feederkablet er 7/8” helix, og der
anvendes forforstærkere med BF981 .
Aurora-varslingsbeacon DKOWCY på 10,144 MHz
l Norden (DN37g/J0330N, 90 km vest for Bremerhaven) er der
blevet installeret en ny beacon. Beaconen kører med 30 watt til en
dipol og nøgles med normal CW (AIA). DKOWCY er beregnet til at
fungere som indikator for aurora, idet den, når der observeres
aurora-udbredelse i Nordtyskland, vil sende en korresponderende
meddelelse. Dette vil være til hjælp for amatører i det sydlige
Europa, således at de kan deltage i studiet af aurora-udbredelse.
l første omgang vil beacon-indehaver DK2ZF (eller hans xyl
DD1HY) aktivere det specielle signal, når der indløber varsler fra
andre amatører.
På et senere tidspunkt er det planen at anvende et magnetome
ter til at måle den geomagnetiske aktivitet og at urdregne kværdierne v.h.a. en mikrokomputer. Værdierne vil blive sendt
kontinuert på beaconen. Konstruktionen af magnetometeret vil
dog tage nogen tid, og et nøjagtigt tidspunkt for idriftsætningen af
det automatiske system kan ikke oplyses.
Da 30 meter-båndet er tildelt til amatørtrafik på sekundær, non
interference basis, kan det til tider være nødvendigt at ændre
frekvensen lidt. DKOWCY har tilladelse til at køre på frekvenser
mellem 10,140 og 10,145 MHz.
Drifttidspunkter: Fra tidlig eftermiddag til sen aften.
Da beaconen kun må køre CW, er det vanskeligt, at konstruere
et automatisk modtage- og alarmdetekteringssystem. Det er
imidlertid planlagt at anvende følgende former for nøgling:
20 sekunder lange streger betyder: ingen aurora observeret
eller aurora forventes ikke at forekomme p.g.a. lave k-værdier.
1Osekunder lange streger betyder: Aurora er rapporteret eller
høj geomagnetisk aktivitet, - aurora-udbredelse er sandsynlig.
DKOWCY er tyske radioamatørers og DARC’s bidrag til de
verdensomspændende aktiviteter i forbindelse med verdens Kom
munikationsåret 1983, der er erklæret af FN og ITU.
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Ækvatorial aurora
Under denne overskrift bringes i AMSAT-UKs »OSCAR NEWS«
en beretning om nogle meget interessante observationer foretaget
af russiske kosmonauter om bord i rumstationen Salyut. Under
besætningens studier af jordens atmosfære, opdagedes overra
skende et rødligt skær i atmosfæren i områder omkring ækvator i
en højde af ca. 400 km. Rødligt lys er tidligere observeret i
aurorazonerne, men de nye iagttagelser viser altså, at der også i
den ækvatoriale ionosfære forekommer forstyrrelser, der er i stand
til at producere synlig stråling.
Dette er yderst interessant. l mere end 40 år har radioamatører
med held eksperimenteret med VHF-kommunikation over jordens
ækvator-regioner. Resultaterne har været bemærkelsesværdige,
selv om man i professionelle ionosfærefysiske kredse har været
skeptiske. På trods af hvad lærebøgerne siger, har radioamatører
dog indenfor de seneste år etableret adskillige trans-ækvatoriale
radioforbindelser på 50, 144 og endog 432 MHz.
For nylig er dog også det professionelle syn på forholdene
blevet drastisk ændret, som følge af alvorlige udbredelsesmæssige problemer i ækvator-regionerne for bl.a. nogle radarsatellitter.
Undersøgelser viste, at ionosfæren over ækvator ofte var mere
forstyrret end ionosfæren over polerne.
Nu kommer så kosmonauternes iagttagelser, som fastslår,
hvad radioamatører længe har vidst, at den ækvatoriale ionosfære
er et område, der ofte underkastes voldsomme ændringer og hvor
aktivitetsniveauet er stort.

Sporadisk E-lags-udbredelse, 144 MHz
l første halvdel af juni har der været mindst 2 Es-åbninger, men
indtil nu er der ikke indløbet nogle rapporter til redaktionen.
Den første åbning fandt sted den 2. juni i tidsrummet 1650-1720
GMT. Spalteredaktøren himself var så heldig selv at deltage i
begivenhederne og fik kørt: UK5IEC (TI), RB5IOJ (SH), UB5IEI
(?). delvis. Hørt: UB5JIW (RF), UB5IOB, RB5JAX og UB5QCD.
Signalerne var til tider meget kraftige. Hovedparten kørte CW.
Også 15. juni var der stor Es-aktivitet. l en periode der strakte
sig fra sidst på eftermiddagen til omkring kl. 1730 GMT var der
flere åbninger til det sydlige Italien og Malta samt øen Gozo nord
for Malta (QTH-felt: HW). Spalteredaktøren kørte: 170GB (IB) og
hørte I8TUS og IK8CDB.
1 11. time indløb en telefonisk rapport fra OZ1EYE (FQ41 h), der
fortalte, at han i åbningen 15. juni 1983 havde QSO med SV9KR
på Kreta (MV?) kl. 1657 GMT. Da Kreta tæller som separat land,
må denne QSO indtil videre regnes som værende den første
mellem OZ og SV9 på 144 MHz. OZI EYE hørte desuden 9H1CD,
SV8JE (KY) samt EA1CDH. Sidstnævnte var så kraftig, at 1EYE
antog ham for at være pirat.
Moonbounce, 144 MHz
OZ1 EME har udover KG6DX kørt flere andre stationer i april/maj
måned, alle med rapport 0/0 eller bedre. Det er således blevet til
følgende:
17.4.: SM4GVF, OH7PI, WB5ERD.
23.4.: SM5FRH, WA6MGZ, K5PTG, VE2DFO, KB8RO.
25.4.:0H7PI.
21.5.: K7KOT, SM4GVF, W5UN.
OZ1EME har nu i alt kørt 168 QSO’er via EME samt 80
forskellige stationer, fordelt over 16 forskellige Maidenhead lokator-felter.
OZ-JÜL11983

Nordisk Microbølgetest
Majtesten gav følgende resultat:
1296/2320 MHz
Nr.
Call
QTH
OZ2LD
FO
1
OZ3ZW
FO
2
GP
OZ7IS
3

Contestrapporter
Aktivitetstesten
Junitesten gav følgende resultat:
144 MHz single
Nr.
Call
QTH
OZ1GOK
1
EP
OZ1HXM
2
EP
OZ1HWS
3
GQ
4
OZ1GAT
HP
5
OZ1GVO
FQ
FP
6
OZ1 FHU
7
OZ6CE
FP
OZ1GRF
HP
8
OZ1IAN
FQ
9
10
OZ1GBJ/A
FQ
11
OZ7DX
GQ
12
OZ1IBN
FP
FP
OZ1IYM
13
14
OZ1DLS/A
GQ
15
GP
OZ1HWQ
FP
16
OZ1JCU
OZ1HUW
GP
17
FP
OZ1ITB
18
OZ1CKR
GP
19
20
OZ1EET
GP

QSO
155
115
89
65
56
46
37
37
25
20
35
36
28
26
25
14
19
11
14
6

Felt
26
25
25
22
20
17
16
15
12
7
11
9
10
9
7
5
6
4
3
3

Point
1388
988
632
539
496
328
322
318
246
211
211
176
161
146
106
80
78
67
38
23

144 MHz multi
Call
Nr.
OZ1 EYE
1
2
OZ6HR/A
OZ5LKO
3
4
OZ1ALS
5
OZ4FTZ/P
6
OZ7TOM
7
OZ1KLB
OZ7HVI
8
OZ4HAM
9
10
OZ5WL
11
OZ2EDR/A
12
OZ1FTY
13
OZ5TDR
14
OZ1GDI
15
OZ4EDR
16
OZ5DDS
17
OZ1EDR
18
OZ8NST

QTH
FQ
EP
EP
EP
EP
EQ
FP
GP
HP
FQ
FQ
GP
EO
GP
HP
EP
GP
FP

QSO
157
131
137
119
87
77
69
80
62
45
46
53
37
36
24
18
22
5

Felt
46
21
26
24
21
27
17
22
16
14
11
15
11
12
7
8
7
2

Point
1499
1251
1101
1017
762
745
592
564
468
333
293
287
232
208
145
118
94
31

432/1296/2320 MHz
Nr.
Call
1
0Z20E
2
OZ7LX
OZ1ABE
3
4
OZ7IS
OZ1HRA
5
OZ1AXX
6
7
OZ2LD
OZ1HTB
8
OZ6CE
9
10
OZ1CFT
11
OZ1QZ
OZ1IWZ
12
OZ4HAM
13
14
OZ3NH
15
OZ3ZW
16
OZ1CSI
17
OZ1GBJ
18
OZ6HY

QTH
EP
FP
GP
GP
EQ
FQ
FO
HP
FP
HP
EP
FQ
HP
EQ
FO
HP
FQ
EP

QSO
44-10-0
24-13-0
30-11-0
26-08-1
32-00-0
14-07-0
19-08-0
22-00-0
20-00-0
21-00-0
16-02-0
14-00-0
14-00-0
13-00-0
4-06-0
9-00-0
7-00-0
4-00-0

Felt
17
14
16
12
17
10
11
9
10
8
6
6
6
7
4
6
3 *
2

Point
509
433
425
385
301
231
227
167
161
157
106
104
92
87
71
64
37
29

OZ JUL11983

QSO
6-0
7-0
5-1

FELT
3
3
3

Point
680
677
582

For sent indsendte logs:
Maj Aktivitetstest, VHF, Multi:
OZ5WL, FQ, 29, 9, 136.
Øvrige testresultater:
Resultatet fra den 57. SP9-VHF Contest, den 13/14 februar 1983.
Sektion A, Single operatør
1. OZ3ZW
F018e
14.094
2. OZ1IUK
GQ73d
8.128
3. OZ1EUA
GP22b
4.036
4. OZ1HSJ
FP09b
2.462
5. OZ1IUD
FP60c
2.055
6. OZ1FDK
EP10d
1.596
Sektion B, Multi operatør og klubstation
1. OZ4HAM
HP66f
2. OZ4EDR
HP74a
3. OZ5DDS
EP43h

8.023
5.160
1.387

SP9-VHF Commiteen ønsker hermed vinderne i de forskellige
klasser tillykke, og også tak til de øvrige deltagere i testen.
Contest Commiteen
SP9BGS, SP9EU, SP9MM

Satellitter
Phase IIIB
af OZ6QX, Arne Christensen
Min mening med dette indlæg er at videregive de erfaringer m.v.
jeg på nuværende tidspunkt har gjort i arbejdet med problemerne
omkring benyttelsen af satellitten, når den bliver opsendt. Indled
ningsvis må jeg henvise til artikler og notater, som tidligere har
været at læse her i »OZ«, som nødvendig baggrundsviden for
forståelse af det efterfølgende. Jeg skal behandle følgende emner:
1. Sporing af satellitten (se fig 1).
2. Frekvenser Up/Down (se tabel 1).
3. Antenner (se foto).
1. Sporing af satellitten
Der er på nuværende tidspunkt ikke tilgået mig oplysninger om
måden på hvilken man vil meddele brugere af Phase IIIB de
nødvendige referencedata. Følgelig har jeg for at komme videre
behandlet sagen som om disse data vil foreligge efter det
nuværende system, d.v.s. med orbit-nr. o.s.v. Denne fremgangs
måde kan vise sig at være fejlagtig, men helt spildt vil arbejdet
med den ikke have været, idet jeg i det mindste har fået grafisk
vist, hvorledes retningen til satellitten vil være med en rimelig
nøjagtighed under et helt omløb (så godt som).
Fig. 1 viser satellittens bane i ét omløb. Banen er ikke korrekt for
såvidt angår dens fysiske forløb. Skulle den have været det, ville
figuren have vist en ellipse (og denne var naturligvis en mellem
station i arbejdet), men ved at følge figuren, samt se på tidsangi
velserne, vil man løbende kunne finde antenneretning fra OZ-Iand
til satellitten. Her er det forudsat, at figuren tegnes over på
gennemsigtigt materiale i rette målestok, og anvendes i forbindel
se med »R-0-skalatoren«1) samt en sigte-hairline, drejeligt an
bragt med den ene ende i »OZ«. Antenneretning aflæses som for
øvrige satellitter på »R-0-skalatorens« 4000 km-cirkel. Dette giver
retninger i det horisontale plan. l det vertikale plan er mit arbejde
endnu ikke tilendebragt, men noget tyder på, at det resulterende
vil være en blanding af disse to ting.
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Fremkomsten af den på fig. 1 viste bane skal ses med baggrund
i den elliptiske bane som satellitten vil få, men også og ikke mindst
fordi Phase IIIB vil være ca. 11 timer om et omløb. l disse 11 timer
drejer jorden sig ret meget, nemlig:
360° x 11
= 165°
24
og dette er en meget afgørende faktor for den noget mærkeligt
udseende resulterende satellitbane.
Vi kan nu også bestemme »R-0-skalatorens« indstilling for det
næste omløb passerende ækvator ved 0° længde, vil næste omløb
altså passere ækvator ved 165° vest på satellittens vej ud i
rummet bort fra jorden.
Banefiguren på den gennemsigtige plade drejes derfor rundt på
»R-0-skalatoren« indtil »set point. <flugter med 165° vest, og de
nye retninger kan aflæses.
2. Frekvensplan,, U-transponder
Up 435,025 MHz - 145,975 MHz down
Up 435,035 MHz - 145,965 MHz down
Up 435,045 MHz - 145,955 MHz down
Up 435,055 MHz - 145,945 MHz down
Up 435,065 MHz - 145,935 MHz down
Up 435,075 MHz - 145,925 MHz down
Up 435,085 MHz - 145,915 MHz down
Up 435,095 MHz - 145,905 MHz down
Up 435,105 MHz - 145,895 MHz down
Up 435,115 MHz - 145,885 MHz down
Up 435,125 MHz - 145,875 MHz down
Up 435, 135 MHz - 145,865 MHz down
Up 435,145 MHz - 145,855 MHz down
Up 435,155 MHz - 145,845 MHz down
Up 435,165 MHz - 145,835 MHz down
Up 435,175 MHz - 145,825 MHz down
General beacon: 145,8125 MHz
Eng. beacon:145,,990 MHz
Tabel 1
3. Antenner
OZ6QX set-up for Phase IIIB, se foto
TX: 30 watt HF på 435 MHz op i en 9 turn helical med et gain på
ca. 13-14 dB.
RX: 5 elem. kryds-yagi til 145 MHz, højredrejet cirkulær
polarisation plus en forforstærker med BF981. Total gain ca. 25 dB
(inkl. forstærker).
Kabeltab er ubetydelige, der er kun ca. 6 m RG-213.
Bemærk vertikal-rotoren, der er helt nødvendig for udnyttelse af
Phase IIIB. 10 elem.-beamen for 70 cm bruges p.t. til A0-8 mode J
samt kontrolmålinger af helical-antennen.
Spaltered. bem.:
OZ6QX har ved konstruktionen af fig. 1 forudsat, at satellitbanans
endelige inklinationsvinkel bliver ca. 57° samt at omløbstiden
bliver ca. 11 timer.
Når dette OZ udkommer skulle satellitten iøvrigt gerne være i
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omløb, da opsendelsestidspunktet nu angives til 16. juni. Hvor
lang tid der går fra dette tidspunkt til Phase IIIB er manøvreret ind i
den ønskede bane er usikkert. Det antydes at der kan gå op til 4
uger inden transponderne bliver »frigivet« til almindelig benyttelse.
Tak til Arne for det udmærkede indlæg.

RS-6
Omløb
nr.
15.7.83 6970
16.
6982
17.
6994
18.
7006
19.
7018
20.
7030
21.
7043
7055
22.
7067
23.
24.
7079
25.
7091
26.
7103
27.
7115
28.
7127
29.
7140
7152
30.
31.
7164
Dato

RS-8
UTC
t:m
1:30
1:14
0:59
0:43
0:28
0:13
1:56
1:40
1:25
1:10
0:54
0:39
0:23
0:08
1:51
1:36
1:20

Grd.
w
352
350
348
346
343
341
8
6
4
1
359
357
354
352
20
17
15

Omløb
nr.
6909
6921
6933
6945
6957
6969
6981
6993
7005
7017
7029
7041
7053
7065
7077
7089
7101

UTC
t:m
1:27
1:24
1:21
1:18
1:16
1:13
1:10
1:07
1:04
1:01
0:59
0:56
0:53
0:50
0:47
0:44
0:42

Grd.
w
346
346
347
348
349
350
350
351
352
353
354
355
355
356
357
358
359

OZ JUL11983

1.8.83
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

7176
7188
7200
7212
7224
7237
7249
7261
7273
7285
7297
7309
7322
7334

1:05
0:49
0:34
0:19
0:03
1:46
1:31
1:16
1:00
0:45
0:29
0:14
1:57
1:42

13
10
8
6
3
31
28
26
24
21
19
17
44
42

7113
7125
7137
7149
7161
7173
7185
7197
7209
7221
7233
7245
7257
7269

0:39
0:36
0:33
0:30
0:27
0:25
0:22
0:19
0:16
0:13
0:10
0:08
0:05
0:02

359

0
1
2
3
4
4
5
6
7
8
8
9
10

Beregningsgrundlag:
RS-6: Data pr. 25.5.83: oml.tid: 118,71436 min.
forsk.: 29,805394°/oml.
RS-8: Data pr. 25.5.83: oml.tid: 119,76401 min.
forsk.: 30,068001 °/oml.
Øvrige satellitter:
RS-3: 15.7.83 oml.nr. 6981 0:17 UTC 335° W
omløbstid: 118,51895 min. forsk.: 29,75651 17oml.
RS-4: 15.7.83 oml.nr. 6930 0:39 UTC 336° W
omløbstid: 119,39456 min., forsk.: 29,975548°/oml.
RSS: 15.7.83: oml.nr. 6921 1:13 UTC 343° W
Omløbstid: 119,55385 min., forsk.: 30,015379°/oml.
RS-7: 15.783: oml.nr. 6942 1:33 UTC 350° W
Omløbstid: 119,19567 min., forsk.: 29,925804°/oml.
A 0 -7 : 15.7.83 oml.nr. 39632 0:18 UTC 102° W
omløbstid: 114,93903 min., forsk.: 28,736713°/oml.
A 0 -8 : 15.7.83 oml.nr. 27311 0:00 UTC 84° W
omløbstid: 103,16768 min., forsk.: 25,794278°/oml.
Fra officiel side forlyder det, at OSCAR 8 p.g.a. strømforsy
ningsproblemer er permanent koblet i mode J, men fra uofficielt
hold fortælles det, at den for tiden holdes nedkoblet og derfor ikke
kan anvendes til amatørtrafik.

70 CM STATIONEN
DERKAN NÆSTEN
DET HELE!
YÄESÜFT79ÖR
TEKNISKE DATA:
SSB, FM, CW,
1O hukommelser, Scanning af bånd
eller hukommelser,
2 VFO’er, Off/set tuning af modtager,
1,0/0,2 W udgang, Memory backup,
indb. litium batteri.
Dansk betjeningsvejledning.
Ring eller skriv efter udførlige
tekniske data.

PHASE III B
Med starten af Phase III B satelliten indledes en ny
æra i satellitkommunikation.
Nu har du muligheden for at køre »DX« på VHF
eller UHF uafhængig af udbredelsesforholdene og
uden TVI!
LSM24
PA2310
K7001S

24 cm senderomsætter for
Phase III B
(2 m til 24 cm - 0,5 W)
24 cm liniær PA
(0,5 W ind - 10 W ud)
Converter til modtagning af
satelliten
(70 cm til 2 m eller 10 m)

Kr. 5475,-

Spørg efter kopi af data!

ILN

Vore telefoner svarer hele døgnet.
Efter normal lukketid kan De benyte
vor automatiske telefonsvarer.

s e rv ic e
Roskildevej 11 ■Tune
4000 Roskilde
Telefon (02) 13 61 04
Også aften

BEIAFON
OZ9FW

(Lørdag lukket)

ISTEDGADE 79 • 1650 KØBENHAVN V ■TLF. 01 - 31 02 73
73 OZ5JV Klaus, OZ1 FXP Kim, OZ1 GPG Lissie.
OZ5AB Arne og Andrea

V____________________________ g______________________/
OZ JUL11983
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Redaktion: OZ1AKD, KarstenJensen,
Højmarksvænget 56, 8860 Silkeborg, tlf. (06) 81 30 96.
r

DIPLOM, W-RTTY-OE (W orked RTTY Österreich)
Dette diplom kan udstedes til alle licenserede samt til SWL’s.
Følgende regler skal være opfyldt:
a) Diplomet udgives i to nummererede udgaver:
HFNHF/SWL
b) Alle 2-vejs Q S 0 siden den 1. januar 1977 er gyldige, kontakter
via repeatere er ikke gyldige.
c) Klasse 1:
DX-stationer........................................min. 1O OE-RTTY-QSO’er
Europæiske stationer.........................min. 20 OE-RTTY-QSO’er
Ø strigske.............................................min. 30 OE-RTTY-QSO’er
Klasse 11:
DX-stationer........................................min. 5 OE-RTTY-QSO’er
Europæiske stationer.........................min. lOOE-RTTY-QSO’er
Østrigske stationer.............................min. 15 OE-RTTY-QSO’er
d) Pris: 10 IRC’s eller 6 US-dollars.
e) QSL-kort kan indsendes, men bekræftet liste over QSL’s
accepteres også.
Anmodning sendes til:
Lucia Fleck,
Anningerstrasse 16,
A-2521 TRUMAU.
ØSTRIG.

PROFESSIONEL FREKVENSTÆLLER CFC 8OA

Leveringstid må påregnes

K. Nielsen, OZ7W
Birkevej 32
2635 Ishøj, Danmark
Tlf.: 02 - 73 68 87
Efter kl. 17.00

V ID E O GENIE

RTTY

---------------------------------------------r

RESULTATER, 1. del/12. DAFG test
Gruppe A:
1. SM6ASD...................................................................... ..43 points
2. DKØKU...........................................................................42
3. SM6AEN...................................................................... .. 37
Gruppe B:
1. DL3HAQ.........................................................................42 points
2. DF3NA............................................................................ 38
3. OZ4DZ............................................................................ 33
4. OZ7XE............................................................................ 31
8. OZ1GRF...................................................................... .. 27
-

w

til 6O-tegns prøven

%

sF
%
bestående af:
16 BÅNDKASSETTER (45 min.'s træning pr. side)
2 INSTRUKTIONSBØGER (på dansk)
100 NEDSKRIVNINGSBLANKETTER
Prisi alt, incl. 22%moms........................................ kr. 498,Bestilling pr. post, tlf., eller giro. Forsendelse samme dag.

TELETEACH
Peder Hvidtfeldtsstr. 3 - 1 1 7 3 Kbhvn K
Tlf. (01) 12 35 80 - Giro 7 31 82 94

©

Vy 73 OZ8SW Steen

Nye D - amatører
Ring og få et tilbud på 2 meter grej

Den komplette microdatamat:
Z-80 CPU * 13,5 K Basic ROM * 48 K Bruger RAM * Skærm
16 linier af 64/32 karakter * Grafik 48 X 128 * Dansk
karaktersæt kan leveres * Indbygget HF-modulator du kan
tilslutte dit eget
* Indbygget båndoptager, m. store/små
bogstaver og VU-meter.
VIDEO GENIE kan bruges til alle TRS-80 basic level II
programmer.
GENIE I, nu med 64 K ................................... kr. 5.985,
12" Monitor 15 MHz grøn skærm....................... kr. 1.885,-

YAESU stationer:
FT 208, FT 290, FT 480, FT 230.

BASE antenne:
1/2 bølge u/rad., ingen justering
(er tilpasset 144 MHz og 432 MHz).

Ved køb af VIDEO GENIE medfølger 5 amatørprogrammer.
Vi forhandler også
Kansas City software til TRS-80 og VIDEO GENIE.
Ring eller skriv efter prisliste og yderligere oplysninger.
Vi sælger gerne på afbetaling.
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E3

ELECTRONIC
Bogfinkevej 7, Kraghave,
4800 Nykøbing F., (03) 83 91 70
Gerne aften

OZ9EL, Skovgårdsvænget 476, 8310 Tranbjerg
Tlf. 06 - 29 57 41 (også aften) - Giro 1700510
OZ JUL11983

/

Redaktion: OZ1SWL (OZ-DR 1815), Eigil Juul Jensen,
Tornerosevej 134, 2730 Herlev.
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1

T illykke til

OZ-DR 2174, Ove med suppleringsdiplom for A-testen i maj og
juni måned. Nu er alle amter snart hjemme.
Også tillykke til OZ-DR 2217, Max med Basisdiplomet, erhver
vet i A-testen i juni måned.
Diplomerne er forhåbentlig modtaget når dette læses.

OZ-DR 2174, Ove

kan vi vist rolig udnævne som »Årets SWL-amatør«, det er utroligt
hvad den mand kan overkomme.
l perioden 6. juli 1982 til 1. juni 1983 har Ove afsendt 932 QSLkort til 167 Dx Cc, på nuværende tidspunkt er der modtaget 649
QSL-kort fra 102 forskellige lande.
Jeg har haft lejlighed til at se QSL-kortene igennem og blandt de
mere sjældne fandt jeg:
VS5TX, Allan
YB5AF, Jimmy
OA4BDS, Fernando
TR8JD, Gerard
TA2KS
3A3JH, Bernard
Som du kan se er der QSL fra alle 5 kontinenter.
Det kan være vanskeligt af få over 100 forskellige lande hjem på
så kort tid, specielt når man arbejder som DR-amatør. En stor del
af kortene er da sendt og modtaget direkte.
Man kommer til at tænke på - når man ser denne imponerende
samling - hvem af OZ-DR-amatørerne der har fået QSL fra flest
forskellige lande i tidens løb og mon nogen overhovedet er nået op
på 300 lande.
Med den fart Ove har på, er jeg ikke i tvivl om han når en af de
bedste placeringer nogensinde blandt danske lytteramatører.
Held og lykke fremover Ove - vi er nogle stykker der vil følge dig
og gerne vil vide når du når nummer 200 og nummer 300.
Ove har bevist at det er muligt på meget kort tid at erhverve sig
en omfattende QSL-samling.
Tak for synet, Ove.
SW L-Iogbog

der kan laves som løsbladesystem eller opstilles i en kladdebog.
Bruger man løsblade, skal man benytte A-4 lagt ned - og vælger
man f.eks. en kladdebog bør man benytte begge sider.

Jeg har valgt at skrive SWL-identifikationen øverst på siden og
samtidig udstyre den med måned og år. Det giver dig lidt mere
styr på sagerne, specielt når QSL-kortene begynder at strømme
ind til dig.
R apport nr. er medtaget fordi mange bruger at udstyre deres
registrerede QSO med et nummer, som man kan refererer til på
QSL-kortet.
D ato er en naturlig ting, et simpelt krav. Du kan naturligvis
vælge at skrive datoen som du vil. Nogle skriver: År-måned-dag,
andre dag-måned-år, flere måned-dag-år.
Tid (UTC) skal naturligvis også anføres på loggen, og det skulle
være unødvendigt at gøre opmærksom på at mindst et ur i en
radioamatørs bolig bør rette sig efter UTC, eller GMT som er det
samme.
Frekvens (bånd): Her kan du vælge at skrive frekvensen som
f.eks. 3.560 eller som 80 (meter).
Mode: Der anføres operations-mode, SSB, CW, RTTY o.s.v.
QRM-QRN-QSB: Ved hjælp af nogle tal-koder kan man angive
styrken af QRN og QRM, og QSB’en kan indikeres ved hjælp af
FAST eller SLOW eller eventuelt også en tal-kode som du selv
bestemmer.
V ig tig t er d e t at gøre opmærksom på, at på dette sted er
loggen to-delt, da du så har mulighed for at registrere informatio
ner om begge stationer i QSO’en.
Kaldesignai/QSO-partner-1 disse to felter skrives kaldesignalerne på de to stationer der har QSO og som du lytter til. Det er
vigtigt at du får begge kaldesignaler, ellers kan man ikke kalde
QSO’en for komplet. Om du hører den ene station betydeligt
svagere end den anden, gør ikke så meget.
RS (T): som kommer lige efter kaldesignalet, her skrives de
rapporter som de to stationer giver hinanden.
Din RS (T): Her skrives i følge RTS-system hvorledes du har
hørt de to stationer, selvfølgelig på linien ud for kaldesignalet.
Det samme gælder for QTH og navn som anføres i de
efterfølgende felter.
QSL afsendt/m odtaget: Benyttet med datoangivelse til at fortælle
om du har afsendt og modtaget QSL-kort.
Dette logsystem sammen med andre muligheder, noget om
contest, QSL-kort og meget andet er dele af en bog som jeg
iøjeblikket arbejder på. Bogen udkommer i december måned 1983
og titlen er: RADIOT - ELLER HVAD.

Eksempel på SWL-log
Log fo r radioamatør-modtagerstationen:
Rapport
nr.

da to

(UTC):

001

IO -I-83

18:10

002

Tid

11- 1-83

14:25

OZ-DR 9999

Frekvens
(bånd)

Mode

3.560

cw

14.320

SSB

QRM
QRN
QSB
3
o
o
2
3
o

måned: .januar
Kaldesignal/
QSO-partner: ,RS(T)

din
RS(T):

OZ9X!Z
OZ8XYX

589
559

599

YU9XX
HB9X!Z

58

57
58

PA6PCJ On The A ir

Hej Eigil, i maj måned efterlyste du stationer der havde haft QSO
med PA6PCJ. Den 30. april 1983 kl. 20.34 UTC havde jeg QSO
med stationen på 3.790 MHz. Operatøren, Toni fortalte, at det var
et specielt kaldesignal tildelt i anledningen af 55 års dagen for den
første radioudsendelse fra Radio Nederland til Hollandsk Oestindien.
Toni havde passet 8O-meter-stationen det meste af af dagen og
det var mange gange han havde fortalt om anledningen til det
specielle kaldesignal og den radiostation der sendte for 55 år
siden havde kaldesignal PCJ. Jeg hørte radiostation med mellem
rum på 3.790 bl.a. i QSO med ON, PA og G3. Jeg lyttede
forgæves efter PA6PCJ på de øvrige bånd.
OZ JUL11983

59

589

år:

1983

QTI!

Navn

QSL
afsendty/Modtaget

X-købing
A-købing

kurt
hans

30-1-83
30-1-83

X-Town

Peter
Herbert

30-1-83

Y..tad

30-1-83

Flere gange stillede jeg ind på Radio Nederland Wereldomroep,
Hilversum, hvor der var aktivitet omkring jubilæet. Der var
interview med forskellige der havde haft tilknytning til Radio
Nederland og ind imellem stillede man om til de studier, hvor der
var opstillet amatørradiostationer. l nogle tilfælde blev den igang
værende QSO direkte transmitteret og i andre tilfælde hørte man
aktivitet i baggrund imens en reporter fortalte om, hvem man
havde haft kontakt med og hvordan en QSO foregår.
l løbet af dagen talte jeg med flere tyske stationer på 40
meter,men de havde heller ikke hørt PA6PCJ på dette bånd.
QSL-kort fra PA6PCJ blev lovet til alle stationer der sendte
SWL-rapport eller der havde haft QSO med stationen.
Ovenstående er OZ1 CFV, Dines oplevelser - tak for informatio
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nerne og det dejlige brev. Held og lykke med hvad du end
foretager dig.
Tak til Radio Nederlad, PA6PCJ og alle hollandske radioamatø
rer for dette glimrende initiativ - det kan sikkert godt tåle en
gentagelse.

OZ6QX. Kortet vrimler med brugbare informationen og Willy har
flittigt brugt kortets bagside til at fortælle om OZ6QX’s aktiviteter
og hans egne erfaringer.
Tak til Arne og tak til Willy.
At bringe den slags i vor fælles spalte er simpelhen bare lykken.
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Nyt fra OZ6QX
Så lykkedes det endeligt, skriver OZ6QX, Arne. Der tidligere har
efterlyst SWL-kort fra Danmark. Nu er det her, i sidste kuvert fra
QSL-centralen var der QSL fra OZ-DR 2235, Willy Hyllested,
Kaerlundsvej 12, DK-9000 Aalborg - som du ganske roligt kan
skrive på DR-QTH-Iisten.
Arne fortsætter, at det første QSL-kort,den første rapport fra en
dansk lytteamatør skulle være om min aktivitet på Satelliter, havde
jeg ikke drømt om.
Det er naturligvis for længe siden sendt QSL-kort til Willy, men
jeg vil også gerne via SWL- spalten takke ham for denne del af vor
hobby, som også for SWL-amatøren er værdifuld og spændende.
Her i spalten vil du også finde en kopi af QSL-kortet til Arne,

Jeg har ikke glemt
- OX3HX »med lodder og trisser«
-OZ1IZB QSL-kort
- SWL-contest 1983
Men det er garanteret at finde i august-nummeret af OZ.
Contesten bliver i september måned, så du kan allerede nu
købe dine blyanter. OX3HX kan varme HF’en op og OZ1IZB, Bjørn
kan forvente at se sit nye SWL-QSL-kort i august-spalten, kortet
der forhåbentlig kan give andre inspiration til af forsøge sig med
QSL-kort.
Det var alt i denne ombæring - for modtagelsen af breve er
SWL-redaktionen åben døgnet rundt.
Vy 73, Eigil

TELEREADER

CWR-610

C W 15 - 250 te g n /m in u t m a u to m a tisk indstilling
R T T Y 45 .45 baud, kan køre op til 11O baud
Ind gan g LF 8 - 1000 O hm og T T L R TTY
N ø gletilslutning for CW
F rekven s C W 800 Hz, LF -aktivt filte r og P LL-filter
U dgang fo r T V kanal 4 eller vid eo m on itor
C entronics kom patibel printeru dga ng
57 6 teg n x 2 sid e r
S pæ nd ing 12V DC, 70 0m A
Mål 2 0 5 x 4 8 x 161 mm
V æ g t 1,1 kg
T e g n g e n e ra to r for C W -træ ning
C W -h a stig h e d vises på skæ rm en.
T E L E R E A D E R C W R -6 10 er den m indste term inal i 600-serien, m en trods den m eget lave pris en
m eg et alsidig te rm in a l fo r C W - og R TT Y -am atø ren, der kun ø nsker en effektiv m od ta ge rte rm ina l.
P ris in c l. m o m s K U N k r. 2750,00.
S e an no nce n i fe b ru a r-O Z m ed vore øvrige kom m u nika tion s-te rm ina le r, og rekvirer datablad.

N O RAD
4 18

Lønstrup
9800 Hjørring

Vy 7 3 d e O Z 4 S X , S v e n d

08-96 01 88
OZ JUL11983

Redaktion: Erik Lind, Hjerpstedvej 9,
6270 Tønder, tlf. (04) 74 14 48.

RÆVEjægeren.

DM i ræ vejagt

R esultatet af S jæ llandsm esterskabet 11.-12. juni 1983:

Herning-afdelingen indbyder alle landets rævejægere til en dyst
om Danmarks Mesterskabet i weekenden den 20.-21. august.
Mødestedet er Give campingplads, kortet hvor rævene er lagt ud
hedder 1214 111Brande. Der bliver lagt 4 ræve ud om natten, d.v.s.
fra kl. 21.00 til 01.00 og igen søndag formiddag fra 09.00 til 13.00
og som vi plejer får vi fem min. efter sidste sending. Der er
tvungen fremmøde på campingpladsen 1 time før jagterne starter.
Tilmelding: OZ5XV 07 - 12 55 91.
På gensyn OZ8VM, OZ5XV Villy, OZ6KV.
Lad os komme ud af busken også de »gamle« rævejægere, så
vi kan blive rigtig mange, Herning-folkene plejer at gøre det godt
og hyggeligt, så der er noget for enhver.
Erik.

Place-

Store n o rdjydske ræ vejagt 1983

Hermed indbyder Hjørring-afdelingen alle interesserede til jagt:
Tid: Lørdag d. 6. august kl. 12.00
Sted: Lunken (i Pajhede skov).
Jagttidsrum: Kl. 13.00-18.00.
Kort: 1317 IV Brønderslev (1-50000). Nord: 60, Vest: 65, Syd:
46, Øst: 78.
Antal ræve: 6 stk.
Tilmelding til Anker, OZ1 DYC, tlf 08 - 92 50 80.

WIRE WRAP SOKLER

MED GULD KONTAKTER
8 bens................... 7,05
14bens................... 12,30
16 bens................... 14,10
18bens................... 15,85
20 bens................... 17,60
24 bens................... 21,15
28bens................... 24,65
40 bens................... 35,20
WIRE WRAP TRÅD

Føres i 25 m ruller i sort, rød,
grøn og blå.
Pris pr. rl.................. 15,00
BROKOBLINGER

10A/ 50V............... 25,50
10A/600V............... 29,85
25A/ 50V............... 29,50
25A/600V............... 35,85
35A/ 50V............... 34,50
Alle til fastspænding
på kølerplade.
TILBUD
NI-CD AKKU'S

Sintrede elektroder
Fabrikat: NATIONAL
Type: Mignon 500 mAH
Pr. stk......................17,85
Pr.8stk.................. 126,80
Type: Baby 1800 mAH
Pr. stk......................39,50
Type: Mono 4000 mAH
Pr. stk......................79,50
T ilb u d g æ ld e r t i l d . 3 1 . a u g . 1 9 8 3 ,
e lle r s å læ n g e la g e r h a v e s .

Dertagesforbeholdimodtrykfejl.
Alle priser er incl. moms.
OZ JUL11983

Hold
2
1
8
3
5
6
7
4
9

Jægere
9VA, 1GAP, Jens
8FG, Anne, Helle
Kent, Jan
8OM, Agnes
9SF, Lohse
8UX, 8OD
2FN, Henrik
4QX, 4UR
1FQ, Michael

By
Birkerød
Helsingør
Fredericia
Helsingør
Slangerup
Helsingør
Tureby
Herlev/H’ør
Amager

Ræve
10
10
9
8
8
8
8
6
4

Tid
380,1
389,8
407,0
351,6
406,5
433,3
452,5
456,0
249,7

Det var hyggeligt at mødes igen til en jagt efter den lange pause.
Arrangørerne siger også tak til Birkerød og Helsingør afdelinger
for sponsorskabet.
På gensyn næste år.

elektor
MODSTANDSSORTIMENT

Metalfilm 5% V* W, 10 stk. af . _
hver værdi. 10 Q - 1 M Q
T i | i |
i E12 række, ialt610 stk.......... 1 0 0 ■
LINEAR IC’S
RFTRANSISTORER
8,15
CA3130
15,05 BF 900
CA3140
9,65 BF905
15,75
CA3161
16,75 BF907
16,20
CA3162
10,75
69,75 BF960
CA3240
B
F
980
19,65
10,75
8,15
LF356......... 10,05 BF981
LF357......... 10,05 BFR91
11,45
LM317T
15,25 BFT66
32,50
LM324
9,85
6,10 BFW92
LM337T
21,50 BSX 19
5,95
LM358........
5,95
6,70 BSX20
9,85
LM380........ 13,25 BFX89
LM386........
9,70 2N 708
4,15
4,95
LM723........
5,95 2N 918
LM741........
4,20 2N 2369
6,95
LM1458
5,55 2N 3866
10,50
4,15 2N4416
NE555.........
9,95
TL072......... 15,10 2N 4427
11,00
TL074......... 11,40 2SC1306
12,85
TL082 ......... 22,95 2SC1307
21,35
TL084 ......... 18,50 2SC1957
6,75

RABAT 10 - 15 - 20%

Ved køb af løsdele for mere end: 500 kr.
+ 10%, 750 kr. + 15% og 1000 kr. + 20%.
Der gives ikke rabat på tilbud og specielle
løsdele - og ret til ændringer forbeholdes.
Vi leverer overalt i landet pr. post.
(Efterkrav når der ikke er forudbetalt)

Vi beregner intet ekspeditionsgebyr - kun
den gældende posttakst + evt. efterkrav.

73, IG D I Steen, 8NJ Niels, 8TU Kim.

Junior Book 1 ....99,50
JuniorBook2 .... 99,50
Junior Book 3 .... 99,50
Junior Book 4 .... 99,50
300circuits..... 89,50
301 circuits..... 89,50

33 electronic
games............... 74,00
Data sheet book. 129,50
Elektor print service.
Ring og forhør dig om
vores pris.

NYHEDER!

POWER MOSFET’S
2SK135........... 65,00
2SJ50.............65,00
BD512............14,50
BD522............14,50
BS170............. 7,85
BS250............. 7,85
DIGITASTER
5 farver, pr. stk....2,50
PIEZO SUMMER
Indkapslet
type............... 24,50
ZX CONNECTORER
2 x 23 pol.........61,25
2 x 28 pol.........70,40
VERO BOARDS
Alle 160 x 100 mm
Raster 2,54 mm
Print med huller
uden øer......... 9,95
Print med huller
med øer.......... 25,00
Print med huller og
med gennemgående
baner............. 17,50

SIBATIT Multilayer
kondensatorer
Raster 5 mm - 63 V
10nF............. 1,00
22nF............. 1,00
33nF............. 1,00
47nF............. 1,15
68nF............. 1,40
100nF............1,50
Fylder ikke mere end
en keramisk CAP.
SCHOTTKY DIODER
HSCH 1001.... 6,70
5082 2800...... 14,20
5082 2831...... 39,75
5082 2835...... 11,85
LCD MULTIMETRE
KD 305, 14 områder
Imp. = 10 MQ 658,50
KD 605, 18 områder
Imp. = 10MQ 698,50
PANELMETRE
23 forskellige typer
ens pris....... 110,00

Ring eller skriv
efter yderligere
information.

WK
ELECTRONICApS
ESTRUPSGADE6
8600 SILKEBORG
TLF. 06-826411
GIRO 3115380
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T R A F I - T R A N S FO R M A T O R E R ...

Transformer III RTTY-TU82, S0V/200 mA. 14V/2A kr. 85.00
Transformere fra 1 VA tll 10 KVA, specialopgaver på bestilling. Leveringstid 1-3 uger. Egen fabrikation af ringkærner. Små og store effekter.
Tekniske data: Prøvespænding ved 4,2 KV, DC.
18V/15A........................................ .....................................................kr. 180.00
Belastning max. kontlnlert.
18V/30A................. ........................................................................... kr. 305.00
Alle priser er incl. 22 pct. moms.
Hi-FVringkærne
2x3 3 V /5 5 0 W ........................................................kr. 340.00
Forbehold overfor prisstigninger.
Hi-FVringkærne 2x 4 0V /550W ........................................................kr. 340.00
Export ordrer min. kr. 300,* plus eksp. gebyr kr. 50,-.
Computer 2 x 1 5V/1A-2 x 8V /5A ..................................................... kr. 148.OO
220V 2x6V/600m A ..............................................Kr. 30.00
220V 2x9V/320m A ..............................................Kr. 30.00
Elektrolyter
220V 2x12V/300m A ........................................... Kr. 30.00
1^ æ IL F /6 3 V .................................................................................... kr. 45.00
220V 2 x 7,SV/380mA.......................................... Kr. 30.00
100001LF/40V.................................................................................... kr. 28.00
220V 2x1 2V /1A ................ .................................. Kr. 50.00
Rotor »Stolle«...................................................................................kr. 700.00
220V 2x18V /1,5A ................................................Kr. 70.00
220V 2x2 2V /2,5 A ................................................Kr. 110.00
Brokobling
220V 2x1 8V /2,5 A ................................................Kr. 110.00
60V/50A............................................................................................... kr. 28.00
220V 2x3 3V /3A ......................... ......................... Kr. 170.00
220V 2x2 7V /2A ................................................... Kr. 140.00
220V til 6 1 4 6 ........................................................ Kr. 170.00
2 x6 V /1 10m A .........................................................Kr. 27.00
Set. Jørgensgade 127-129 - 5000 Odense C.
2 x1 2V /85m A .........................................................Kr. 27.00
Telefon (09) 11 06 77 - Postgiro 6 31 14 31
2 x9 V /9 5m A ........................................................... Kr. 27.00

TRAFI - TRANSFORMATORER l/s

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ9JB, Jørgen Badstue,
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand,
tlf. 02 • 54 34 30

KREDS

Amatørnyt via Søborg-repeateren fra OZ5EDR.
(R4) OZ9REE, frekvens 145.700 MHz, hver torsdag kl. 21.00
DNT. Stof sendes til OZ1GNN, Christian Treldal, Damagervej 9,
2.tv., 2450 Kbh. SV., tlf. (kl. 09.00-17.30) 01 • 16 61 00.
AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Søvang Allé 7B, 2770 Kastrup.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st./tv.,
2300 København S, tlf. 01 - 58 93 65.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand, tlf. 02 - 54 34 30.
Kass.: OZ1JFW, Flemming Lamberth, Prags Boulevard 8, 3.th.
2300 København S.
Program:
11. august: På’en igen. Vi diskuterer den kommende sæsons
arbejde.
Indtil da er der åbent hus hver torsdag. Alle er velkomne.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen
GLADSAKSE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3. 2730 Herlev.
Postadr.: Postboks 22, 2730 Herlev.
Afd. girokonto: 4 25 18 73.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Pedersen, Gammelmosevej 125,
2800 Lyngby, tlf. 02 -98 41 60.
Fg. sekr.: OZ1 OBO, Peter Marlau Knudsen, Baunehøjvej 11,
st.th., 2800 Lyngby.
Kass.: OZ1 EQZ, Johnny V. Østerberg, Anishaven 3, 3.th.,
2730 Herlev.
HVIDOVRE
Call: OZ7HVI og OZ7TST (Contest-gruppen).
Lokale: Byvej 56, 2650 Hvidovre,
tlf. 01 - 49 88 73.
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstensallé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 01 - 78 25 47.
Red.: OZ1HKR, Poul Erik Johansen, Landlyst Vænge,
2635 lsl)øj, t!f. 02 - 73 73 84.
Kass.: OZ8XX Per Gregersen, Ny Mæglergårds Allé 2,
2660 Brøndby Strand, tlf.: 02 - 54 63 23.
Afd. postadresse: Postbox 14, 2650 Hvidovre.
Giro: 06 28 29 11.
420

Første mødeaften etter sommerferien bliver tirsdag den 16.
august.
Der er stadig åbent hus hver tirsdag aften - og som omtalt i
MEDLEMSMEDDELELSER • er der stadig ting, der skal gøres
færdige. Kom og giv et nap med (husk arbejdstøjet) - for som
bekendt er »ingen forpligtet udover sine evner«. (Citat OZ8RU).
Fortsat god sommer og på gensyn.
Vy 73 de OZ1HKR, Paul Erik
KØBENHAVN
Call: OZ5EDR, OZ5KBH
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, 2400 Kbh. NV.,
tlf. 01 - 87 83 88.
Møde: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CID, Hanne Nielsen, Hvidovrevej 468, 1./tv.,
2650 Hvidovre, tlf. 01 - 78 44 87.
Næstfmd.: OZ8JG, Johan Grandt, Prinsessegade 93, 4./th.,
1422 København K., tlf. 01 - 54 92 42.
Kasserer: OZ1 HFW, Alex Nielsen, Herlufsholmvej 5, 2720
Vanløse.
Sekr.: OZ1EMW, Helge BUlow Hansen, Solbakken 26,
2840 Holte, tlf. 02 - 42 05 22.
Afdelingens giro: 5 05 97 55.
QSL-adresse: Postbox 96, 1004 København K.
Siden sidst:
De 2 mest markante begivenheder i den forløbne måned har
været besøget fra kreds 7, og sommerstævnet
Vi havde på forhånd sat alle sejl til for at gøre mødet med folkene
fra kreds 7 så festligt, fornøjeligt og udbytterigt som muligt. Det
viste sig da heller ikke at være forgæves.
Der var vist lidt besværligheder med at finde ud til vor afkrog af
Københavnstrup, til trods for at vi - ifølge sædvanligvis upålidelig
kilde - havde malet hvide striber på vejen, helt fra færgelejet.
Som antydet var der rigtig lagt i kakkelovnen. Vi startede dog
seriøst med en mere almen orientering omafdelingen, og bagefter
var spørgelysten meget stor. Midt i det hele kom OZ1AT i øvrigt
dumpende, med en bemærkning om, at han »skulle sige at maden
var klar«. Bagefter gik vi så nedenunder og spiste frokost.
Snakken gik livligt. Et gennemgående emne var vekselkursen på
træpenge.
Det viste sig hurtigt at jyderne var forberedt på at give svar på
tiltale m.h.t. den gang gas vi serverede. Vi fik - somventet - mindst
en tilsvarende omgang retur.
Der blev også udvekslet gaver. Afdelingen modtog et meget
smukt »diplom« med en vimpel og alle de deltagendes signaturer.
Gæsterne modtog herfra et krus med afdelingens bomærke til
hver deltagende afdeling.
Mange amatører havde fundet vej til afdelingens traditionsrige
stævne, og det både fra nær og fjern. Desværre var der kun få
udstillere, men de få der var, havde virkelig gjort meget ud af det.
Der var meget at se på, røre og pille ved.
Betafon havde sat ekstra krydderi på stævnet ved at arrangere en
konkurrence, hvor førstepræmien var en X-tal styret 70 cm.
station.
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Auktionen lørdag og søndag var et tilløbsstykke. Mangt og meget,
nyt og gammelt, skiftede ejermand - til tider til bundpriser.
Køkkenets lækkerier samlede mange ved bordene i spisestuen,
hvor man samtidig fik sig en hyggelig snak med andre amatører.
De 28 kg æblekage forsvandt som dug for solen.
OZIAWJ’s foredrag om måling på antenner trak mange interesse
rede til. Både emnet og foredragsholderen er jo også populære.
Jo, det var så absolut en dejlig weekend.
Vi kan også på det varmeste anbefale andre afdelinger at besøge
hinanden. Kreds 7 tog et friskt initiativ - og det bør så absolut
gentages også andre steder i landet. Man må heller ikke overse at
det kan hjælpe med at udviske de unødvendige og kunstige spæn
dinger mellem landsdelene, som man af og til oplever under RM.
Program:
4.8: Old Timer Aften - for alle der har haft licens i mindst 20 år.
15.8: 1. klubaften efter ferien.
22.8: Demo. af afdelingens nye HF-station v/OZ3QN, Ole.
Sommerferieåbent:
Afdelingen vil også i sommerferieperioden være åben hver
mandag på de sædvanlige mandage aftener.
Der er ikke den sædvanlige betjening i køkkenet, men man vil som
tidligere år selv kunne lave kaffe og the.
Laboratoriet:
Laboratoriet har i sommerhalvåret ikke fast bemanding tirsdag
aften. Medlemmerne kan dog stadig komme på lab. disse dage,
efter aftale med OZ6IA, Knud. Som hidtil er der også adgang til
laboratoriet på mandage aftener, og når der i øvrigt er nogen fra
ledelsen i huset.

Old Timer Aften
(Københavns afd.)
Alle O.T.’s er som sædvanlig velkomne.
(lncl. XYUYUOM).
Torsdag d. 4. august kl. 19.30.
Tilmelding til OZ1CID, Hanne, på tlf. 01 - 78 44 87

Fra Amatørstævnet, hvor OZ4<
HF-stn. Foto: OZ2EV.

)N besigtiger afd. s nye

Med henblik på P&T’s prøver i november 1983 afholdes et
intensiv1 lørdagskursus hhv. søndagskursus:
40 timers D-licens kursus lørdag 09.00-16.20 lærer OZ1GKT.
40 timers D-licens kursus søndag 09.00-16.20 lærer OZ1GKT.
Morsekurser:
For begyndere:
80 timers morsekursus tirsdag + torsdag 18.00-19.50 lærer
OZ8SW.
80 timers morsekursus tirsdag + torsdag 20.00-21.50 lærer
OZ8SW.
For viderekomne:
51 timers morsekursus lørdag 09.00-11.45 lærer 0Z80.
Yderligere oplysninger om kurserne kan fås ved henvendelse til
OZ1CID, Hanne i afdelingen mandage aftener eller ved henv. på
tlf. 01 - 78 44 87. En folder om kurserne vil ligge klar i afdelingen
fra medio juli.
Vi ønsker alle vore medlemmer og alle OZ’s læsere en rigtig god
sommerferie og et godt sommervejr.

Field Day:
Vi henleder medlemmernes opmærksomhed på at Field Day i år
foregår i weekenden 3. og 4. september. Vi har allerede sikret os
en førsteklasses QTH, men mangler endnu nogle operatører. Til
meldingsliste er ophængt i afdelingen. Se også i næste nummer af
oz.
Ny HF-station:
Afdelingen har købt en hy HF-station, en FT-102. Afdelingens
medlemmer kan nu glæde sig over muligheden for at operere fra
en virkelig god station. Den erstatter SB-101’en, som allerede er
solgt.
Udstilling:
Afdelingen udstiller i hele august på Vesterbros Bibliotek i
Lyhrskovgade. Der udstilles såvel hjemmebygget som fabriks
fremstillet amatørgrej.
Kurser:
l samarbejde med HOF kører vi også i den kommende sæson et
komplet udbud af kurser til Post- og Telegrafvæsenets licensprø
ver og telegrafikurser, både for begyndere og øvede. Bemærk
venligst at alle afdelingens medlemmer og dem der går på kursus
her gratis kan aflægge morseprøven i afdelingen, eneste yderlige
re krav er, at de på prøvetidspunktet er blevet medlemmer af EDR.
Med henblik på P&T’s prøver i maj 1984 afholdes flg. kurser:
75 timers D-licens kursus tirsdag 16.30-19.15 lærer OZ1GKT.
75 timers D-licens kursus tirsdag 19.15-22.00 lærer OZ1GKT.
75 timers D-licens kursus onsdag 19.00-21.45 lærer OZ5ER.
75 timers A-licens kursus onsdag 19.00-21.45 lærer 0Z90J.
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Vy 73 de OZ1EMW, Helge

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ6BL, Bent Bagger,
Bregnerødvej 151, 3460 Birkerød,
tlf. 02 - 81 44 35.

KREDS
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Nyhedsbulletin/afdelingsnyt hver mandag kl. 19.00 via OZ9REH.
Stof sendes til OZ1CEE, Rene Hjortbøl, Lykkemosevej 25, 3480
Fredensborg, tlf. 02 - 28 34 55.

B IR K E R Ø D
Call: OZ5BIR.
Lokaler: Eskemosegård, Storevang 4, 1. sal.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Giro 6 73 90 08 (kass.).
Fmd.: OZ1GAP, Jens Vahl, Paltholmterrasserne 53E,
3520 Farum, tlf. 02 - 95 44 30.
Sekr.: OZ6XV, Eigil Mølgaard, Nordtoftevej 72,
3520 Farum, tlf. 02 - 95 27 74.
Kass.: OZ9VA, Arne H. Jensen, Gyvelbakken 25,
3460 Birkerød, tlf. 02 - 81 75 93.
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Dette skrives på en bedøvende varm juni-sommerdag, hvor med
garanti ingen andre end afdelingens sekretær tænker på »mærk
værdigheder« som generalforsamlinger o.lign. - for at blive læst en
gang midt i juli, hvor det forhåbentlig er lige så meget sommer og
sol. Ikke desto mindre må det publiceres, at afdelingen HOLDT
generalforsamling den 21. april 1983, således som det forud var
adviseret, bl.a. i »OZ« for marts 1983.
Det kan også »gøres vitterligt«, at der ikke skete revolutionære
ting på selvsamme generalforsamling - og det er ret beset en god
ting, for det betyder, at medlemmerne - alle 79 - hvoraf 29 var
mødt frem - har været tilfredse med bestyrelsens forvaltning af
deres interesser i året 1982/83.
Det er naturligvis også et godt bånd på trangen til protester, at
man risikerer at blive valgt i stedet for de »gamle«, hvis man har
revolutionære tendenser - men et enkelt nyvalg til bestyrelsen blev
der dog - mest fordi der jo efter vedtægterne er på valg hvert år.
Bestyrelsen ser herefter således ud: formand OZ1GAP, kasserer
OZ9VA, sekretær OZ6XV, øvrige medlemmer OZ5RB og OZ6SX
(nyvalgt). Suppleanter OZ9VQ og OZ1HGI (nyvalgt). QSL-manager er OZ1 HGI og materielforvalter OZ9YS.
Bestyrelsen er nu i gang med at planlægge næste sæson, og man
vil søge at fortsætte med de hidtil kendte kurser og arbejdsgrupper
- og iøvrigt et alsidigt udvalg af foredrag, virksomhedsbesøg,
auktion etc.
Specielt skal nævnes to ting: Field Day i første weekend i
september. Afdelingen stiller op igen - vi søger deltagere. Alle der
kan yde et bidrag som operatører eller anden medhjælp. Ring til
OZ9VA Arne - se nummeret i rubrikken herover.
Dernæst et begynder-byggeprojekt startes op medio september det er meget raffineret, man lærer en masse ved at deltage og selv
»strikke« sin nye HF-transceiver sammen - den laves i små
etaper, som er til at overkomme både teknisk og økonomisk. Alle
medlemmer er velkomne - der er sendt meddelelse til de
interesserede og materialet er lagt frem i klubben. Tilmelding
senest 1 august.
Vy 73 de OZ6XV, Eigil
FREDERIKSSUND
Call: OZ6FRS.
Lokale: Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 163.
Postadr.: Postbox 6, 3600 Frederikssund.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3,
3600 Frederikssund, tlf. 02 - 31 41 21.
Sekr.: OZ1ASO, Niels Erik Tohholm, Bybakken 124,
3600 Frederikssund, tlf. 02 - 31 64 10.
Kass.: OZ1 BBN, Ragna Weidinger, Åbjergvej 10,
3600 Frederikssund, tlf. 02 - 31 49 00.
Afd. girokonto: t 62 50 39.
Efter en vellykket sæsonafslutning, mødes vi hver onsdag alten i
lokalet, hvor vi hyggesnakker om løst og fast, og får ideer til
efterårets program, som vi bringer i OZ august nr.
Vi starter igen onsdag den 17/8 83, som vi kalder »Efter ferien«,
denne aftenvil vi diskutere eventuelle forslag vedrørende forskelli
ge kursus.
Fortsat god sommerferie.
Vy 73 de OZ1ASO, Niels Erik
HELSINGØR
Call: OZ8QRV. OZ8ERA (contest call).
Lokale: Lille Godthåb, Gl. Hellebækvej 63, 1. sal.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8ZE, Ib Lundblad, Ørnholmvej 32,
3070 Snekkersten, tlf. 02 - 22 09 47.
Sekr.: OZ8TU, Jochim Thede, Granvej 38,
3060 Espergærde, tlf. 02 - 23 41 85.
Kass.: OZ8RY, Aage Lehmann, Rungstedvej 69,
2960 Rungsted Kyst, tlf. 02 - 86 25 73.
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HILLERØD
Call: OZ1 EDR.
Lokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ7DX Vøgg Jacobsen, Tinghusvej 87,
3230 Græsted, tlf. 02 - 29 69 88.
Sekr.: OZ1 FOF William Jacobsen, Gribskowænget 11,
3400 Hillerød, tlf. 02 - 25 18 09.
Kass.: OZ6AN Carl Andersen, Jagtvej 13 B,
3400 Hillerød, tlf. 02 - 26 27 08.
Afd. girokonto: 2 26 78 96, Hillerød.
Field Day’en bliver i år på Jørlunde metalskole (ved Slangerup) i
weekenden 3.-4. september. Vi holder møde om den nærmere
planlægning af FD tirsdag d. 9. august.
P.g.a. manglende tilslutning til tirsdagsmøderne, vil vi prøve at slå
klubaftenen og byggeaftenen sammen i den kommende sæson,
som starter tirsdag d. 2. august, hvor der selvfølgelig også er
aktivitetstest.
Vy 73 de OZ1FOF, WHIam
STENLØSE
Lokale: Højdevej 15, 3660 Stenløse.
Fmd.: OZ9QY, Gerhard Nielsen, Højdevej 15,
3660 Stenløse, tlf. 02 - 17 23 48.
Sekr.: OZ1 EXF, Morten Jørgensen, Damgårdsvej 4,
3660 Stenløse, tlf. 02 - 17 06 38.
Kass.: OZ1 BFG, Erik Markussen, Dyrlægegaards Allé 29,
3600 Frederikssund, tlf. 03 - 31 17 80.
SØLLERØD-NÆRUM
Fmd.: OZ4ET, Eigil Thomsen, Stendyssevej 17, Gundsømagle,
4000 Roskilde, tlf. 02 - 38 87 64.
Kass.: Henning Møller Sørensen, Egehegnet 70,
2850 Nærum, tlf. 02 80 52 68.
Sekr.: OZ1FIO, Mogens Landt Jensen, Klingseyvej 14,
2720 Vanløse, tlf. 01 - 74 40 84.
Afdelingens postadresse er postbox 76, 2850 Nærum.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ8TV, Frede Larsen,
Bolstervej 2, 3700 Rønne,
tlf. 03 - 99 91 77.

KREDS

0

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19.30. Klubaften. Søndage 9-12: Drop in.
Fmd.: OZ4DZ, Rose Hansen, Sigynsvej 49,
3700 Rønne, tlf. 03 - 95 19 58.
Kass.: OZ1CFT, Michael Pedersen, Steltestræde 15,
3700 Rønne, tlf. 03 - 95 30 92.
Sekr.: OZ1GAT, Carsten Lind, Malmøvej 24,
3700 Rønne, tlf. 03 - 95 33 25.
Årets generalforsamling forløb planmæssigt. l bestyrelsen skete
kun en ændring. OZ8IH Ib ønskede at trække sig tilbage som
sekretær og redaktør af medlemsbladet KONTAKT. l stedet
valgtes OZ1GAT Carsten. Udførligt referat findes i KONTAKT.
DX-peditionen til Chr.Ø. bliver i år den 12. 13. og 14. august.
Henvendelse til en fra bestyrelsen.
Afgangstider: Fra Gudhjem 9.4U, 10.20, 12.15 og 15.20.
Fra Chr.Ø. Søndag kl. 14.20.
Endelig skal det lige bemærkes, at vort morsekursus holder
sommerferie indtil august måned.
Vy 73 de OZ1GAT, Carsten
OZ JUL11983
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Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: 0Z40W, Kjeld O. Nielsen, Årsballe By 34,
3700 Rønne.
Sekr.: OZ1GBY, Bjarne Hansen, Kirkebyvej 27,
3751 Østermarie, tlf. 03 - 97 07 28.
Kass.: OZ1GQR, Bjarne Rasmussen,
Fejlerevej 14, 3782 Klemensker, tlf. 03 - 96 66 64.

Call: OZ1LOL.
Lokale: Mågevej 2a, 4970 Rødby Havn.
Møde: Torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1DUV, Holger Tornøe, Nygårdsvej 9,
4970 Rødby, tlf. 03 - 90 52 53.
Sekr.: OZ1AUY, Hans P. Eichwald, Møllersvej 16,
4930 Maribo, tlf. 03 - 88 11 38.
Kass.: OZ1GXN, Carl Otto Christensen, Mimosevej 20,
4920 Søllested, tlf. 03 - 94 16 18.
Postboks: Boks 48, 4970 Rødby.
Girokonto: 9 29 83 98.

KREDS

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

O
HASLEV
Call: OZ7HAS.
Lokale: Jernbanegade 42, 4690 Haslev.
Fmd.: OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 68,
4690 Haslev, tlf. 03 -69 12 26.
Kass.: OZ1CHH, Allan Hansen, Søndergade 19,
4690 Haslev, tlf. 03 - 69 22 99.
Sekr.: OZ7ZB, Jørgen Pedersen, Troldhøjen 15,
4690 Haslev, tlf. 03 -69 19 71.
Program:
16/8: Field Day.
Siden sidst:
Er der bl.a. sket en masse vedrørende den kommende Field Day i
september. Vi skulle gerne have en lidt bedre placering end sidste
gang. Endnu engang har vi overtalt OZ2BM Bent til at være primus
motor i testen.
Endvidere skal nævnes, at afdelingens byggeprojekt i den kom
mende sæson så småt er ved at tage form.
P.f.v. vil jeg hermed sige alle medlemmer tak for sidste sæson, en
rigtig god sommerferie samt på gensyn i august.

Vy 73 de OZ7ZB, Jørgen
HO LBÆ K
Call: OZ1 HLB.
Lokale: Sejergårdsskolen, Tølløse.
Postadr.: Formanden. Giro: 1 21 49 85.
Møde: Onsdage, hveranden i måneden.
Fmd.: OZ1 HSO, Søren Larsen, Broskovhuset, Åstrupvej 72,
4340 Tølløse.
Sekr.: OZ1IJZ, Erik Larsen, Kalundborgvej 395,
4532 Gislinge, tlf. 03 - 46 02 01.
Kass.: OZ1FHU, Preben M. Larsen, Øvej 8, Lammefjordsgården,
4532 Gislinge, tlf. 03 - 46 00 70.

L O L L A N D -F A L S T E R
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.: OZ1 DSY, Tommy Lindebjerg Nielsen,
Havnegade 11, Rødby Havn, 4970 Rødby.
Afd. girokonto: 6 25 98 55.
NÆ STVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ3WD, Jens Nielsen, Smidstrupvej 11,
4733 Tappernøje, tlf. 03 - 76 53 53.
Sekr.: OZ1EAW, Alice Larsen, Nøddehegnet 63,
4700 Næstved, tlf. 03 - 72 59 08.
Kass.: OZ1CRJ, Gunner Holm-Larsen, Nøddehegnet 63,
4700 Næstved, tlf. 03 - 72 59 08.
ODSHERRED
Call: OZ10HR.
Lokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 8,
4500 Nykøbing Sj.
Møde: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CRL, Jørgen D. Lasson, Egebjergvej,
4500 Nykøbing Sj., tlf. 03 - 41 38 40.
Kass.: OZ1AOP, Ebbe Jacobsen, Torshaven 20,
4500 Nykøbing Sj., tlf. 03 - 41 33 95.
Sekr.: OZ1HSG, Richard Johansen, Vinkelvej 2,
4500 Nykøbing Sj., tlf. 03 - 41 30 88.
Afd. giro: 5 68 75 43, EDR, Box 46, 4500 Nykøbing Sj.
R O S K IL D E

KALUNDBO R G

Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1APA, Per Cederholm, Egevej 19,
4000 Roskilde, tlf. 02 - 35 69 87.
Sekr.: OZSJK, Jørgen Kristoffersen, Roskildevej 135,
3600 Frederikssund, tlf. 02 - 31 55 54.
Kass.: OZ1CLG, Svend Erik Jensen, Korshavej 10,
Assendløse, 4130 Viby Sj.
Afd. postboks: 103, 4000 Roskilde.

Call: OZ1KLB.
Lokale: Klintegården, Nostrup.
Postadresse: Box 5, 4400 Kalundborg.
Klubaften: 2. og 4. tirsdag i hver måned kl. 19.30.
Fmd.: OZ1 FQR, Bent Hansen, Stokkebjergvej 43,
4450 Jyderup, tlf. 03 - 47 73 16.
Kass.: OZ1WI, Aage Hougaard, Munkesøparken 44,
4400 Kalundborg.
Sekr.: OZ9WW, Erik Snedvig, Lundemarken 11,
4400 Kalundborg, tlf. 03 - 51 65 12.

Call: OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30, Sorø.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3FC, Finn Christoffersen, Saxogade 12,
4180 Sorø, tlf. 03 - 63 42 06.
Kass.: OZ1EDC, Heinrich Kock, Sorøvej 93,
4200 Slagelse, tlf. 03 - 54 40 25.
Afd. postadr.: Formanden.
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SYDSJÆLLAND-MØN
Call: OZ8SMA.
Lokale: Dybet 2, Viemose, 4735 Mern.
Postadr.: Formandens.
Girokonto: 3 36 64 56.
Møde: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1 HOA Bent Thrane, Skolevej 11,
4720 Præstø, tlf. 03 - 79 15 53.
Sekr.: OZ1GLW Lennart Kristiansen, Skæppevej 4,
4760 Vordingborg, tlf. 03 - 78 58 15.
Kass.: OZ6QC Kai L Christiansen, Balle Strandvej 16, 4735 Mern,
tlf. 03 - 78 85 45.
Klubinformation: Udsendes hver tirsdag kl. 19.00 på 145.525
M Hz.
Program :
Torsdag d. 4. august kl. 19.00: Foredrag m. lysbilleder om UFO‘er
ved OZ9XB, Bent.
Torsdag d. 11. august kl. 19.00: Printfremstilling, forsøgsopstilling
med IC.
Siden s id s t:
Meget blev indleveret til auktionen den 26/5, hvor 16 var fremmødt. De købte for 2161 kr. Med tak til OZ6BU som den fødte
auktionarius, vi håber han også vil klare den næste gang.
Den 9/6 var der computeraften. OZ2QF havde medbragt sin
computer til demonstration, og fortalte noget af det grundlæggen
de om dens opbygning og det interne »sprog«. Samt gav nogle
eksempler, hvad han bruger sin computer til.
Så til slut en glædelig nyhed: Klubben har fra Carlsbergs’
»HOF«Iegat modtaget 2.000 kr. til istandsættelse af vore lokaler.
Vy 73 de OZ1GLW, Lennart

VESTSJÆLLAND
Call: OZ2SLA.
Lokale: Foreningscenteret, Slottensgade, 4220 Korsør.
Møde: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CFN, Kjeld Due, Hovstien 3,
4242 Boslunde, tlf. 03 - 54 03 33.
Sekr.: OZ1 BQR, Hans Thomsen, Bondesager 11,
4220 Korsør, tlf. 03 - 57 31 38.
Kass.: OZ1DTW, Bent Jørgensen, Batterivej 17, 1.,
4220 Korsør, tlf. 03 - 57 66 74.

Jvnf. indkomne forslag ved generalforsamlingen blev der vedtaget
en kontingentforhøjelse fra de nuværende 50 kr. årligt til 100 kr.
årligt - dog halv pris for unge under uddannelse og pensionister.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden - og både for
mandens beretning og regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Hermed holder klubben sommerferie til hen i september. - God
ferie og på gensyn til efteråret.
Vy 73 de OZ1 DOW, Solve/g

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 Nyborg, tlf. 09 - 31 31 18.
Sekr.: OZ1JDA, Pia Fabricius, Kongegade 22c, 5800 Nyborg.
Kass.: OZ1FT, Frits Thorbek, Tårnvej 3, 5800 Nyborg.
Afd. girokonto.: 5 04 87 53.
Siden sid s t:
Vi har haft generalforsamling d. 26/5.
Først aflagde formanden beretning på sædvanlig vis. Kassereren
fremlagde afdelingens regnskab, som blev godkendt. Man god
kendte også en kontingentforhøjelse på 30,00 kr. så det nu er
60,00 kr.
Formanden OZ1 LD Leon og 2 bestyrelsesmedlemmer OZ3PZ og
OZ6MI Per var på valg i år. Formanden OZ1 LD blev genvalgt for
et år, efter eget ønske. De 2 bestyrelsesmedlemmer modtog ikke
genvalg, istedet for dem blev valgt OZ1IZH Miels og OZ3TQ Nick,
som suppleant blev valgt Henrik. På grund af manglende tid
ønskede sekretæren Inge ikke at fortsætte mere, derfor måtte
man vælge en ny, som blev undertegnede.
Program :
Vi holder sommerferie. Det startede vi med d. 9/5. Og d. 11/5
afholdt vi sommerafslutning på Æblehavens camping, med med
bragte madder.
HUSK: Fieldday møde d. 28/7 i klubben.
Almindelig klubaften starter op igen d. 11/8.
Amatørnyt starter op igen d. 15/8 og nu kl. 21.00, men stadigvæk
på 145,250 MHz.
Vy og god fer/e, de OZtJDA, P/a.

ODENSE
MEDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ7IV, Helge Tietgen Lillevang,
Lundekærsvej W-, Bellinge, 5250 Odense SV,
tlf. 09 - 96 19 89.

ASSENS OG OMEGN
Call: OZ7ASO.
Giro: 6 60 17 74.
Lokale: Møllevej 2.
Møde: Hver anden onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ7HT, Heinrich Thomsen, Baldersvænget 15,
5610 Assens, tlf. 09 - 71 37 59.
Sekr.: OZ1DOW, Solveig Foxil, Birkevej 3,
5492 Vissenbjerg, tlf. 09 - 47 16 78.
Kass.: OZ3UW, Ib Nielsen, Ladegårdsgade 43,
561 O Assens, tlf. 09 - 71 15 07.
Vi har afholdt generalforsamling d. 25/5 83. OZ2SQ, Ib og
OZ3UW, Ib ønskede ikke genvalg og der blev således valgt 2 nye
bestyrelsesmedlemmer - OZ1 EKV, Henri og OZ1 HZL, Bjarne. Vi
siger velkommen til de 2 nye og tak til de 2 »gamle« bestyrelses
medlemmer, som har været med fra Assens afdelings oprettelse i
1978.
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Call: OZ3FYN.
Lokale: Rugårdsvej nr. 13A, 1. sal.
Møde: Hvor intet andet er anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EOX, Tito Lindegaard, Kildevangen 21,
521 O Odense NV, tlf. 09 - 94 25 60.
Sekr.: OZ1IA, Knud Aubro, Østerbæksvej 16,
5230 Odense M, tlf. 09 - 11 44 39.
Kass.: OZ1BGQ, Per Henriksen, Carl Blocksvej 133,
5230 Odense M, tlf. 09 - 14 09 63.
Fredag den 3. juni 1983 blev der i EDRs Odense afdeling afholdt
fest.
Bestyrelsen havde på et tidligt udnævnt bestyrelsesmedlemmet
OZ1AMF Mary til at arrangere festlighederne i klubbenm.
Festen startede kl. 18.30 efter forskellige små uheld forinden. Det
værste var nok, at OZ1 DOL som havde lovet at spille for os stadig
lå på hospiltalet og derfor selvfølgelig ikke kunne komme.
Men hvad er en forening uden hjælpsomme medlemmer.
S traks trådte flere til og tilbød at vi kunne låne musikanlæg, så vi
klarede den alligevel.
Der var stemning fra starten.
Det havde været gråvejr hele dagen, men ved festens start
skinnede solen over tagene ind til os i ED R’s Odense Afdeling, og
det medvirkede selvfølgelig til at sætte stemningen yderligere i
vejret.

OZ JUL11983
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ8CV, Carl V. Christensen,
Viben 44, 6270 Tønder,
tlf. 04 - 72 46 37.

G
Amatør-nyt hver mandag kl. 21.00 prc. på Knivsbjerg R-5. Specielt
stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ1 DBU, Niels Erik
Fisker, tlf. 04 - 74 28 08 senest samme dag kl. 18.00.

HADERSLEV

Formanden OZ1 EOX Tito holdt en lille tale. Han takkede festud
valget for det fine arrangement og håbede vi ville more os, hvad
man allerede på det tidspunkt ikke kunne være i tvivl om.
Da festen var på sit højeste forkyndte Mary, at Werners Radio
havde foræ ret nogle bånd til klubben.
Alle havde fået et nummer, det lå under tallerkenen. Alle løftede
tallerkener i vejret med mad og det hele på - men nej - der lå ikke
noget.
Nåh ja, numrene er da også under jeres stol.
Under larm og grinen blev stolene vendt med bunden i vejret og de
5 bånd udloddet.
Hen på natten blev der serveret lune frikadeller og ud på de små
timer sivede vi hjemad. Nogle GIK selv om de var kommet
stadsmæssigt kørende.
Det var en dejlig aften.
EDR - Odense Afdeling.

SVENDBORG
Call: OZ7FYN.
Lokale: Sørupvej 31, 5700 Svendborg.
Møde: 1. og 3. onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DJD, John Kaas, Løgeskov 37,
5771 Stenstrup, tlf. 09 - 26 20 11.
Sekr.: OZ1CXZ, Per Heineth, Lundbyvej 96,
5700 Svendborg, tlf. 09 - 54 15 60.
Kass.: 0Z 1I0W , Per Nielsen, Assensvej 120,
5771 Stenstrup.
Onsdag d. 18/5 1983 blev der afholdt ordinær generalforsamling.
0Z 1I0W , Per, blev valgt til dirigent.
Formanden OZ1 DSD aflagde kort beretning om det forgangne år,
som herefter blev godkendt.
Kassereren OZ1 DNO forelagde regnskabet som også blev god
kendt.
Ved valget skete der en del udskiftninger i bestyrelsen:
Formand: OZ9HX, Jørgen.
Kasserer: OZ1I0W , Per.
Sekretær: OZ1 CXZ, Per.
Bestyrelsesmedlemmer: OZ4IT, Leif, som kører repeaternyt til
Knivsbjerg hver mandag kl. 21.00.
OZ1 BIW, Peter, som kører kursus til A og D licens.
Indkomne forslag: Forhøjelse af kontingentet til 30 kr. pr. V. år blev
vedtaget.
Det blev foreslået at klubben skulle deltage i aktivitetstester på 2
m og senere fieldday på HF. Bestyrelsen vil prøve at få arrange
menter igang.
Bidrag til repeaterkassen modtages med tak på giro 8 01 56 94.
Senere på aftenen blev der sludret over en kop kaffe, og en bid
brød, som klubben var vært ved.
Første møde efter ferien bliver onsdag d. 24/8-83.
V y 7 3 de OZ1CXZ , Per.

OZ JUL11983

Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle brandstation, Domkirkepladsen.
Fmd.: OZ1EFG, Peter Rudbeck, Flovtvej 70,
6100 Haderslev, tlf. 04 - 58 41 90.
Kass.: OZ1 BNU, Arthur Winterskov, Fjellumvej 10, Nustrup,
6500 Vojens, tlf. 04 - 85 11 71.
Sekr.: OZ1HMY, Mads Peter Physant, Bojsnap,
6560 Sommersted, tlf. 04 - 55 21 30.
Afd. girokonto: 7 09 84 48.

LØGUMKLOSTER
Call: OZ5LKO.
Lokale: Stationsvej 40, Løgumkloster.
Fmd.: OZ1DRP, Kjeld B. Kristensen, Munkeparken 3,
6240 Løgumkloster, tlf. 04 - 74 40 25.
Kass.: OZ8TE, Jan S. Andersen, Ribevej 17,
6780 Skærbæk.
Sekr.: OZ1HYC, Jens P. Bindesbøl, Mejsevej 7,
6240 Løgumkloster, tlf. 04 - 74 33 08.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Østerkobbel 14,
6440 Augustenborg, tlf. 47 10 02.
Sekr.: OZ1AKS, Jørn Skovsen, Lærkevej 20,
6430 Nordborg, tlf. 04 - 49 03 30.
Kass.: OZSQV, Jørgen Wolf, Gyden 10, Fynshav,
Tlf. 04 - 46 46 93.
Program :
Fra 30/6 til 4/8 holder vi sommerferie.
. Torsdag den 4. august: Alm. møde.
Torsdag den 11. august: Panelmøde, klubfesten den 17/9 skal
tilrettelægges.
Torsdag den 18. august: Tilrettelæggelse af field day 83.
Torsdag den 25. august: Tilrettelæggelse af field day 83.
V y 7 3 de OZ1AKS, Jørn

SØNDERBORG
Call: OZ1SDB.
Lokale: »Elholm«, Nørrekobbel 5, Sønderborg.
Postadr.: Postbox 195, 6400 Sønderborg.
Fmd.: OZ1 EQH, Kurt Nielsen, Vølundsgade 42,
6400 Sønderborg.
Kass.: OZ7YG, Palle Agerschou, Odinsvej 14,
6400 Sønderborg, tlf. 04 - 42 52 92.
Sekr.: OZ1GRD, Erik Paulsen, Kystvej 17,
Egernsund.

TØNDER
Call: OZ5TDR.
Lokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1 BX, Bent S. Petersen, Viben 26,
6270 Tønder, tlf. 04 - 72 30 48.
Sekr.: OZ8CV, Carl V. Christensen, Viben 44,
6270 Tønder.
Kass.: OZ1 HYD, Jacob Bjørn, Hjejlen 49,
6270 Tønder, tlf. 04 - 72 26 92.
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ÅBENRÅ

*

Call: OZ6ARC.
o
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ8IC, Peter Christensen, Hørgården 279,
6200 Åbenrå, tlf. 04 - 62 81 26.
Sekr.: OZ1 EQX, Jan Wagner, Hasselkær 37 C,
Felsted, 6200 Åbenrå.
Kass.: OZ1CLK, Hans T. Petersen, Buen 302, Stubbæk,
6200 Gråsten, tlf. 04 - 66 38 41.

HB-møde i kreds 7!!!

Siden sidst:
Torsdag d. 19. maj det månedlige klubmøde, hvor den kommende
vinters aktiviteter (83/84) blev diskuteret.
Torsdag d. 26. maj var sommerhalvårets første fugtige rævejagt,
men dette hindrede ikke OZ6ARC’s trofaste rævejægere i at møde
op. (Ræven OZ5WK, Kalle).
Torsdag d. 2. juni igen rævejagt, men denne gang med sommer
og sol + at 1/3 del af medlemmerne var mødt frem til deltagelse i
jagten, hvor ræven for første gang var OZ6IQ, Preben.
Torsdag d. 9. juni selvfølgelig rævejagt. (Ræven OZ1IKU, Martin).

Program:
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

d.
d.
d.
d.

21/7 kl. 19.30: Field-day møde.
28/7 kl. 19.30: Rævejagt.
4/8 kl. 19.30: Rævejagt.
11/8 kl. 19.30: Rævejagt.

Field Day!
Torsdag d. 21/7 kl. 19.30 skal vi have planlagt alt angående fieldday. Mød op og hjælp til, der er altid plads til en til, også DIG.
Vy 73 de OZ1 EQX, Jan

* * *

* * * * * *

* *

*

*

*

*

*

- det skal fejres med alle tiders

KREDSFEST/HØSTFEST lørdag d. 27. august kl. 19.00.
Alle 780 medlemmer her i kredsen er hermed inviteret og
deltagere fra øvrige kredse er ingen undtagelse. - Alle er vel
kommen!
Mødested: Alle tiders - en dejlig stor bondegård 15 km vest for
Herning hos Tove og Peder Birkebæk, (0Z1D 0C ), Skibbildvej
1 00, Haunstrup.
Der er masser af plads, maskinhuset er ryddet og pyntet op.
Menu: »Lystfiskerens drøm«.
Spidstegt pattegris/steg/salatbar/ls.
l øvrigt garneret med festlig stemning og musik.
Pris for hele herligheden, kr. 58,00 pro person.
Øl, mjød og øvrige drikkevarer kan købes til »møj smo pæeng«.
Nu kommer det næstbedste:
Der er mulighed for camping ved gården, kom bare i god tid,
naturen omkring Haunstrup er dejlig, og husk, der er kun 3 km til
Jyllands Mini Zoo.
Lørdag eftermiddag, kan om ønskes, arrangeres udflugt til Søby
museet og Herning Kunstmuseum.
Festarrangør: OZ8H.
Tilmelding senest d. 17. august til:
OZ5XV, Grethe, 07 - 12 55 91.
OZ1 BOG, Åse, 07 - 12 71 26.
OZ1 FHQ, Else, 07 - 16 21 91.
Vel mødt.
OZ6KV, Keld.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

GIVE OG OMEGN

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ6KV, Keld Kirkeby,
Anne Maries Vej 4, Lind, 7400 Herning,
tlf. 0 7 - 12 55 91.

KREDS
©

Nyhedsudsendelse (Bulletin) over 3 REK - 145.650 (R 2) hver
tirsdag aften kl. 18.30. Redaktør: OZ1 ANV, Preben Helt, Engvej
18a, 6840 Oksbøl, tlf. 0 5 - 2 7 17 94, modtager stof til udsendelsen.

Kreds 7 info
Der afholdes åbent HB-møde d. 27. og 28. august i
Herning, alle interesserede EDR medlemmer indbydes.
Mødested: Midtbanks foredragssal/kantine Østergade 2,
indgang fra Søndergade (der er opsat skilte).
Mødetid: HB-mødet: Lørdag 11-13 og 14-16.
Spørgetid: Søndag 10-12.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Exnersgade 29, 6700 Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
■
Fmd.: OZ1 LN, H. P. Kjærbro, Jagtvænget 1, Hjerting.
671 O Esbjerg V, tlf. 05 - 11 54 15.
Kass.: OZ1DYX, Kurt Nielsen, Dr. Thorsens Vej 15,
6800 Varde, tlf. 05 - 22 58 36.
Sekr.: OZ1GMZ, Jørgen Schulz, Merkurvænget 25,
671 O Esbjerg V, tlf. 05 - 15 15 43.
Afd. postadr.: Postboks 94, 6701 Esbjerg.
Esbjerg Repeaterkasse har giro nr. 6 73 54 87.
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Call: OZ6EDR og OZ5DD (contest-gruppen).
Lokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, 7323 Give.
Møde: Onsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ6KH, Villy Hansen, Kronhedevej 4,
7200 Grindsted, tlf. 05 - 32 26 80.
Sekr.: OZ1 FMB, Georg Landbo, Fasanvej 7,
7190 Billund, tlf. 05 - 33 16 54.
Kass.: OZ8GW, Leif Christensen, Brombærvej 11,
7200 Grindsted, tlf. 05 - 32 1O 09.
Afd. postadr.: EDR Give og omegn, Villy Hansen,
Kronhedevej 4, 7200 Grindsted.
Ja, så er ferien over os igen, og vi holder ferie til den 17. august
1983.
Alle ønskes en rigtig god ferie og på gensyn i august.
Vy 73 de OZ1FMB, Georg.

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24A.
Postadr.: Box 106, 7400 Herning.
Giro: 6 05 41 96 EDR Herning afdeling.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DLY, Erik Nissen, Østertoften 29, Lind,
7400 Herning, tlf. 07 - 12 71 26.
Sekr.: OZ1EJG, Thyge Larsen, Tjørnevej 12, Hammerum,
7400 Herning, tlf. 07 - 11 87 82.
Kass.: OZ1 DJV, Ove Pedersen, Mejsevej 6, Hammerum,
7400 Herning, tlf. 07 - 11 87 26.

Program:
27.7: Alm. klubaften.
August måned klubvært: OZ1 PEQ.
03.8: Vi forbereder årets Field day - OZ1 FEQ Ernst.
10.8: Filmaften.
17.8: C.meter byggeprojekt.
24.8: Alm. klubaften.

OZ JULI 1983

M eddelelser:
Den 27.-28.8 holdes der HB-møde i Herning og d. 27.8 om aftenen
høstfest, men der vil komme nærmere information om tid og sted i
næste nr. af OZ.
Afdelingens lokaler skal males nu, OZ2JQ søger nogle hjælpere til
malearbejdet, der vil blive opsat en liste i afd. hvor man så kan
skrive sig p å
Vy 73 de OZIEJG, Thyge

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Struervej 15, Holstebro.
Postadr.: Postbox 23, 7500 Holstebro.
Giro: 6 08 11 42.
Møde: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1YZ, Finn Larsen, Mysundevej 8,
7500 Holstebro, tlf. 41 05 64.
Kass.: OZ1AJI, Ove Pedersen, Grønlandsvej 8,
7500 Holstebro, tlf. 42 39 19.
Sekr.: OZ9BI, Peder Højer, Danmarksgade 20,
7500 Holstebro, tlf. 07 - 42 65 48.
Foredrag:
Onsdag den 18. maj holdt OZ5VJ, Jørgen Knudsen foredrag over
emnet »Telekommunikation i 80’erne«.
OZ5VJ forklarede begreber som digital-centraler, multiplex-kredsløb og bredbåndsnet Til anskueliggørelse af tingene havde han
medbragt en lysbilledserie. Foredraget medførte en livlig diskus
sion blandt det spørgelystne publikum.
Tak til Jørgen Knudsen for en interessant aften.
A uktion :
Traditionen tro starter vi den ny sæson med en auktion efter
sommerferien onsdag den 10. august
Medlemmerne ønskes hermed en god sommerferie.
Vy 73 de OZ9BI, Peder.

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Bredgade158, 7760 Hurup Thy.
Møde: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1ABI, Martin Hedegaard, Hedegårdsvej 8, Svankær,
7755 Bedsted Thy, tlf. 07 - 95 22 00, aften-tlf. (07) 94 82 81.
Sekr.: OZ1 EDD, Kaj Kaalund, Kirkebakken 8, Villerslev,
7755 Bedsted Thy, tlf. 07 - 94 62 39.
Kass.: OZ1 BTF, Jens Kirk, Bredgade 85,
7760 Hurup, tlf. 07 - 95 21 27.
Denne gang et kort resume fra auktionen den 19. maj.
39 købelystne var mødt op og omsatte for 2414 kr., hvoraf 602,30
kr. gik til klubbens kasse. Auktionen varede 140 min. og havde
116 numre.
Vy 73 de O Z I EDD, "K a j"

O ZIABI og O Z IB T F forsøger med alle m idler at holde regnskab
med omsætningen.
Foto: O Z IG LV
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MORS
Call: OZ7MOR.
Lokale: Grønnegade 1Ob, vær. 26.
Møde: Hver mandag kl. 19-22.
Fmd.: OZ1 ECG, Hans H. Christensen, Vinkelstræde 3,
Fjallerslev, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 - 74 44 03.
Sekr.: OZ1 FWZ, Peder Kristian Jensen, Sundbyvej 18, Sundby
7950 Erslev Mors, tlf. 07 - 74 60 08.
Kass.: OZ5BM, Bent Mortensen, Heltoften 44, Flade,
7900 Nykøbing Mors.
Mandag d. 30/5 havde vi besøg af Helmholt Elektronik. De havde
et bredt udsnit af deres repetaire og vi fik, synes vi selv, en vældig
vellykket aften ud af d e t Udstillingen var besøgt af ca. 30 amatører
fra Thy, Salling og Mors.
Vi siger tak for den fine tilslutning.
Vy 73 de OZIFWZ, Kristian

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegades skole, Ribe.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4HY, Johnny Engkjær Sørensen, V. Vedstedvej 33,
6760 Ribe, tlf. 05 - 44 50 72.
Sekr.: OZ1HVK, Jens Rosenberg Nielsen, Toftevej 7,
6760 Ribe, tlf. 05 -4 4 56 16.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Borgergade 105,
6752 Glejbjerg, tlf. 05 - 19 84 17.
Afd. postadr.: EDR Ribe afd., postbox 15, 6760 Ribe.
Afd. girokonto: 9 09 78 64.

SKJERN-VIDEBÆK-RINGKØBING
Call: OZ7SVR.
Lokale: Skjernvej 24, Finderup, 6900 Skjern.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1 FGT, Jens P. Carlsen, Dalbrinken 47,
6900 Skjern, tlf. 07 -3 5 25 17.
Sekr.: OZ1AQX, Erik Thisted, Østre Alle 77,
6900 Skjern, tlf. 07 - 35 28 70.
Kass.: OZ1API, Kurt Ganer Tolsøe, H. S. Hansensvej 8,
6940 Lem.
Afd. postadr.: Postbox 83, 6900 Skjern.

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, Thorkild Christoffersen,
Elmevej 4, lejl. 17, 7600 Struer.
Kass.: OZ5EX, Børge H. Jensen, Anemonevej 23,
7800 Skive.
Afdelingen har den 2. juni 1983 afholdt ordinær generalforsamling.
l alt 22 medlemmer mødte op.
Til bestyrelsen genvalgtes enstemmigt formanden, OZ3ZJ, Hjal
mar Roesen og OZ5EX, Børge Høj Jensen samt nyvalgtes,
ligeledes enstemmigt, OZ1 DCZ, Carsten Kobborg. Valg af supple
anter og revisorer var genvalg.
l sin beretning nævnte formanden vinterens aktiviteter, der med
hensyn til den radioamatørmæssige virksomhed nok havde været
så som så.
Til gengæld havde afdelingen efter aftale med udlejeren fået
mulighed for at udvide klublokalet med ca. 50%, det kostede en
del mandetimer til istandsættelse, men til gengæld kunne det
konstateres, at afdelingen nu råder over rimeligt gode lokalefor
hold til aktiviteterne fremover.
Både beretning og regnskab godkendtes enstemmigt
På generalforsamlingen diskuteredes den kommende sæsons
aktiviteter, hvor hovedprojektet vil blive en 150 MHz (500 MHz)
universaltæller til overkommelig pris.
Afdelingen holder ferielukket indtil torsdag den 8. september, og
vil gerne her ønske alle medlemmer en god ferie og vel mødt til
næste sæson.
Vy 73 de OZIAHG, Thorkild
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THISTED
Call: OZ7TOM.
Lokale: Handelsskolen i Thisted.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1 EEE, Erling Simonsen, Markvænget 8C,
7700 Thisted, tlf. 07 - 92 49 79.
Sekr.: OZ1GSA, Henning Dalsgaard, Gl. Skolevej 28,
7700 Thisted, tlf. 07 - 92 31 74.
Kass.: OZ1EDH, Svend Orla Larsen, P. L. Haldsvej 27,
7700 Thisted, tlf. 07 - 92 46 57.
Repeaternyt på 145.7 hver mandag kl. 18.30.
Red.: OZ8UW, Henning Wolder Jørgensen,
tlf. (07) 92 53 84.
Program:
15/6-9/8: Sommerferie.
2/8: VHF contest
9/8: Første klubaften efter ferien.
16/8: Fieldday forberedelser + QSO teknik.
23/8: Fieldday forberedelser + QSO teknik.
30/8: Alm. klubaften.
3-4/9: Vi deltager i EDR’s fieldday.
6/9: VHF test og alm. klubaften.
Vy 73 de OZ1GCZ, Ulrich.
VEJEN OG OMEGN
Call: OZ1VJO.
Lokale: Lokale 6, Det gl. Bibliotek, Vejen.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
(indgang fra springvandspladsen).
Fmd.: OZ1AMK, Poul Damberg, Snerlevej 24,
6600 Vejen, tlf. 05 - 36 41 08.
Kass.: 0Z1I0E, Aase Pedersen, Tirslundvej 25,
6650 Brørup.
Sekr.: OZ1IN, Svend Hagen, Poppelvej 11,
6600 Vejen.
Den 26/5-83 blev der afholdt generalforsamling ifølge lovene. Af
formandens beretning fremgik det bl.a., at der i det forløbne år er
blevet afholdt foredrag, juleafslutning, vist 11 film, afholdt familiebanko, digitalkursus af OZ1IN, demonstration af computeren
VIC 20 ved OZ1EFN, samt af 10GHZ anlæg ved OZ1 IN.
Desuden blev en række byggeprojekter gjort færdige.
Kassererens regnskab blev fremlagt og godkendt.
På valg var 1GPL, 1IN, 1AMK, da 1GPL ikke modtog genvalg blev
1I0E foreslået som kasserer. Bestyrelsen kom herefter til at se
således ud:
Formand: OZ1AMK, Poul Damberg. Næstformand: OZ1CHB,
Ingrid Kjær. Kasserer: 0Z1I0E, Åse Pedersen. Sekretær: OZ1IN,
Svend Hagen. Bestyrelsesmedlem: OZ1EFN, Bjarne Krog. Supp
leanter: OZ5PK, Niels P. Olsen og OZ5RI, jens S. Nielsen.
Revisorer: OZ1AKI, Gunnar Kjær og OZ1GPL, Christian Pe
dersen.
Den nye bestyrelse ville efter sommerferien indkalde til møde, og
der drøfte de fremtidige aktiviteter, der blev af forsamlingen
foreslået flere besøg på institutioner (Naturgas Syd), samt at øge
tilgangen af medlemmer ved at påvirke nogle af (27 MHz)
privatradiobrugerne der havde interesse. Desuden blev der fore
slået afholdelse af morsekursus.
Vy 73 de OZ11N, Svend.
ØLGOD
VHF: OZ5JYL - HF: OZ7JYL.
Lokale: Kirkegade 1, 1., Ølgod.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl, Solvænget 7,
6870 Ølgod, tlf. 05 - 24 54 25.
Sekr.: OZ1BSO Viktor Vinbech, Kratbakken 21, Tofterup,
7200 Grindsted, tlf. 05 - 33 73 53.
Kass.: OZ1QQ, Ove Kelså, Nygade 5,
6880 Tarm, tlf. 07-37 12 40.
Afd. postadr.: Postboks 25, 6870 Ølgod.
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4EV, Orla B. Petersen,
Rantzausgavevej 1, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg,
tlf. 06 - 92 83 73.

KREDS
O

Amatørnyt via Yding Skovhøj OZ9REG, frekvens 145,675 hver
mandag kl. 2000 DNT.
Stof sendes til: OZ1GPC, Søren Mikkelsen,
Sundvej 66, 8700 Horsens.
FREDERICIA
Call: OZ1 FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger.
Fmd.: OZ1 EVK, Kurt Jespersen, Tuxensvej 35,
7000 Fredericia, tlf. 05 - 92 83 94.
Sekr.: OZ1BAU, Margrethe Funda, Langesøvej 72,
7000 Fredericia.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen, H. C. Andersensvej 24,
7000 Fredericia, tlf. 05 - 92 30 14.
Afd. girokonto: 1 68 51 71.
Program:
11. august: Klubaften kl. 19.30.
Vy 73 de OZ-DR1766, Johs.
GRENÅ
Call: OZ5GRE.
Lokale: Aastrupgården, Aastrup.
Møde: Tirsdag kl. 19.00 i de lige uger.
Fmd.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge,
8570 Trustrup, tlf. 06 - 33 43 85.
Sekr.: OZ9FE, Ole Jensen, Ørbækvej 13,
8586 Ørum Djurs, tlf. 06-38 16 18.
Kass.: OZ1IAS, Jessper Rygård, Fasanvej 7, Thorsager,
8410 Rønde, tlf. 06 - 37 92 06.
Vi holder i øjeblikket sommerferie, men regner med at starte igen i
slutningen af august eller begyndelsen af september.
Vi siger iøvrigt tillykke OZ9HN med tildelingen af den gule nål og
udnævnelsen til æresmedlem i Grenå afdelingen.
Vy 73 de OZ9FE, Ole
HORNSYLD
Call: OZ3TRX.
Lokale: Bjørnkjærvej 5, 8783 Hornsyld.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ70G, Ole Godsk, Begonievej 10, Klaring,
7130 Juelsminde, tlf. 05 - 69 33 04.
Kass.: OZ1BIN, K. E. Kofoed, Bredgade 6,
8722 Hedensted, tlf. 05 - 89 18 61 .
Sekr.: OZ1HPU, Flemming Bøgballe, Silkeborgvej 250, Vinten,
8700 Horsens, tlf. 05 - 65 46 16.
Afd. giro: 5 35 18 98 c/o kassereren.
Afd. adr. er Klubhuset.
HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Fmd.: OZ4AQ, Alf Jakobsen, Bisholt Strandvej 1, Glud,
8700 Horsens.
Sekr.: OZ1GKK, Ejner Møller Nissen, Hovmarksvej 188,
Stensballe, 8700 Horsens, tlf. 05 - 65 79 11.
Kass.: OZ1GRL, Arne Lund, Vendersgade 28,
8700 Horsens.
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Program:
Mandage kl. 19.00: Rævejagt.
Torsdage kl. 20.00: Klubaften.
l juli måned er der ingen faste aktiviteter i klubben.
Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling torsdag d. 25. august 1983 kl.
20.00 i klubhuset, med dagsorden ifølge lovene.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde
senest lørdag d. 20. august 83.

Bestyrelsen.
Fortsat god ferie.

Vy 73 de OZ1GKK, Ejner
K O L D IN G
Call: OZ8EDR.
Lokale: Vetaphone, Fabriksvej 11.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1BZG, Rud. Christiansen, Jernbanegade 10,
6000 Kolding, tlf. 05-52 06 19 (forretn .), tlf. 05 - 58 52 96 (privat).
Sekr.: OZ1ECF, Jack Collatz, Carl Plougsvej 43,
6000 Kolding.
Kass.: OZ5HD, Bent Klyver, Søgade 27,
6000 Kolding, tlf. 05 - 53 35 95.
Afd. gironr.: 3 24 74 81 ,

af disse effekter har desværre afsløret nogle uregelmæssigheder.
Derfor en kraftig påmindelse:
Alle udlån skal noteres, og lånetiden skal overholdes.
Auktion:
Det kan stadig nåes at aflevere effekter til fordel for klubben. Mod
er mindre salær vil der også være mulighed for at sælge de ting,
du ikke nænner at forære bort til velgørende formål.

73’s de OZ1AKD, Karsten
V E JLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00, med mindre andet er anført i
programmet.
Fmd.: OZ1DHQ, Per Wellin, Fredericiavej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia, tlf. 05 - 94 37 91.
Sekr.: OZ4HN, Kai-Ove Hansen, Pilevænget 13,
7100 Vejle, tlf. 05 - 83 03 47.
Kass.: OZ1IU, Ole Mikkelsen, Fredericiavej 62,
7100 Vejle, tlf. 05 - 83 93 63.
Afdelingens gironr.: 2 25 76 29.
Repeaterens gironr.: 5 70 82 81.
Program:
Vi holder sommerferie. Vi mødes igen 23/8.

Vy 73 og god ferie de OZ4HN, Kai

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ8YR, Vagn Rasmussen, Nattergalevej 9, Assentoft,
8900 Randers, tlf. 06 - 49 40 61.
Sekr.: OZ1GFS, Knud Pank Jensen, Skelvangsvej 75, st.mf.,
8900 Randers, tlf. 06 - 42 05 01.
Kass.: OZ1IS, Ove Sørensen, Bjarkesvej 19,
8900 Randers, tlf. 06 - 43 80 92.
Afd. postadr.: Postbox 351, 8900 Randers.
Afd. girokonto: 2 14 61 69.
S IL K E B O R G
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 Silkeborg, tlf. 06 - 82 00 51.
Sekr.: OZ1AKD, Karsten Jensen, Højmarksvænget 56,
8600 Silkeborg, tlf. 06 - 81 30 96.
Kass.: OZ1 FND, Harry Timm, Kragelund Møllevej 18,
8600 Silkeborg, tlf. 06 - 86 73 99.
Afd. girokonto: 9 21 18 88.
Postadr.: Postbox 526, 8600 Silkeborg.
Program:
9. august: Klubaften.
16. august: Gennemgang af klubbens scop. l de kommende
måneder vil der blive afholdt nogle kursusaftener om betjening og
brug af dette fortræffelige måleinstrument.
Antenner:
Så er det længe varslede antenneeftersyn kommet i gang. Som
bekendt har vor antennerotor været QRT i et stykke tid, og en
adskillelse viste, at et lyn havde været på afveje. Dette bevirkede,
at motoren brændte af. Der er indgivet anmeldelse til forsikringen,
og mon ikke, vi kan nå at få en afgørelse i løbet af sommerferien.
Trådantennerne for 40/80 meter er også blevet taget ned og bliver
erstattet af nye.
CW-kursus:
Såfremt der kan opnåes fornøden tilslutning, vil der blive afholdt
CW-kursus i klubbens lokaler. Har du lyst at deltage, kan du
allerede nu tilmelde dig hos formanden.
Udlån:
Der har gennem flere år været mulighed for at låne forskellige ting
i klubben mod samtidig notering i lånebogen. Optælling og kontrol
OZ JUL11983

V IB O R G
Call: OZ4VBG og OZ8UHF.
Lokale: Reberbanen 33.
Fmd.: OZ8OX, Niels Ole Simonsen, Glentevej 27,
8800 Viborg, tlf. 06 - 62 35 94.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, A. S. Ørstedsvej 37,
8800 Viborg, tlf. 06 - 62 98 03.
Kass.: OZ1IZZ, Tonny Pedersen, Risvænget 13, Frederiks,
7470 Karup, tlf. 06 -66 1O 61.
Field day
Tirsdag den 2. august kl. 20.00, indkalder field day udvalget til
planlægningsmøde i klubben. Alle interesserede bedes møde op.
Field day afvikles lørdag og søndag den 3. og 4. september.
Evt. henvendelse til OZ3MC.
Teknisk kursus
Radioteknik 1. l samarbejde med AOF i Viborg, vil der som
tidligere år blive afholdt et kursus, hvor det pensum, der kræves til
P&T’s prøve til opnåelse af sendetilladelse blive gennemgået.
Lærer: Åge W. Christensen, OZ1IPZ, tlf. 07 - 52 50 36.
Sted: Vestre Skole, lokale 22.
Start: Mandag den 19. september.
Tid: Hver mandag kl. 19.00 til 21.00.
Pris: ca. 360,00 kr. for 60 timer.
Rævejagt
Se også OZ april.
Tirsdag den 9. august, kort Viborg.
Tirsdag den 16. august, kort Karup.
Tirsdag den 23. august, kort Viborg.
Tirsdag den 6. september, kort Karup.
Medlemsmøde
Tirsdag den 30. august kl. 20.00.

Vy 73 de OZ5LD, Leo
ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV, Orla Petersen, Onsted.
8355 Ny-Solbjerg, tlf. 06 - 92 83 73.
Sekr.: OZ1GOZ, Michael Larsen, Rosenkrantzgade 10, 1.tv.
8000 Århus C.
Kass.: OZ1 EEJ, Freddy Thomsen, Præstekravevej 19, Studstrup,
8541 Skødstrup, tlf. 06 - 99 17 72.
Postadrese: Box 354, 8100 Århus C.
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ9NT, Bjarne Andersen,
Skræddervej, Gærum, 9900 Frederikshavn,
tlf. 08 - 48 60 79.

KREDS

©

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: Randersgade 57.
Fmd.: OZ1BLV, Knud Jensen, Provst Dreslersvej 33,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 - 42 93 97.
Sekr.: OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 9, Haldbjerg.
9900 Frederikshavn.
Kass.: OZ1GGF, Uffe Toft, Boelsmindevej 83,
9300 Sæby, tlf. 08 - 46 18 85.

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. motorkontor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: Mødeaften tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9,
9560 Hadsund, tlf. 08 - 57 23 42.

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ1FDU, Frank M. Jensen, Gl. Landevej 33, Tornby,
9850 Hirtshals, tlf. 08 - 97 74 75.
Sekr.: OZ1 DLG, Henrik Larsen, Kaj Munksvej 6,
9800 Hjørring, tlf. 08 - 92 20 75.
Kass.: OZ1 DYC, Svend Anker Jørgensen, Skrænten 11,
9800 Hjørring, tlf. 08 - 92 50 80.
Postadr.: Box 204, 9800 Hjørring.
Afd. girokonto: 6 23 99 27.

HOBRO
Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlbyvej 4, Hobro.
Fmd.: OZ6UD, Peer Andersen, Karlbyvej 4, Karlby,
9500 Hobro, tlf. 08 - 52 02 34.
Sekr.: OZ1DEV, Tage Knap, Munkestien 7,
8981 Spentrup, tlf. 06 - 47 75 07.
9500 Hobro, tlf. 08 - 54 41 06.
Kass.: OZ1BOT, Tommy Wickberg, Daniavej 127, Assens,
9550 Mariager, tlf. 08 - 58 35 64.
Ordinær generalforsamling blev afholdt i klubbens lokaler den 25.
maj kl. 19.30.
Formanden OZ6UD, Peer, aflagde beretning over det forløbne år
og konstaterede de sædvanlige aktiviteter, men den største
medlemsfremgang i klubbens historie.
Regnskab og kassebeholdning blev fremlagt af kassereren OZ1 BOT, Tommy, det viste et mindre overskud på driftsregnskabet,
samt en fremgang for vort indestående i banken, regnskabet blev
enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Med undtagelse af sekretæren OZ4SU, blev samtlige bestyrelses
medlemmer genvalgt ved akklamation, 4SU ønskede ikke at
fortsætte, hvorefter OZ1 DEV, Tage, blev valgt som sekretær,
bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:
Formand OZ6UD, Peer, kasserer OZ1BOT, Tommy, sekretær
OZ1DEV, Tage, suppleant OZ4NA, Bent, revisor OZ1 CTY,
Jørgen.
Under eventuelt blev der foreslået forskellige aktiviteter bl.a.
afholdelse af tekniske foredrag i EDR, regi, kursus til morseprøve
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samt til D licens, såfremt fornøden tilslutning kan opnås, fremsen
delse af ansøgning til AMBU fonden om støtte til nyt udstyr, samt
andre aktiviteter der kan være til gavn for klubben. Der blev
vedtaget uændret kontingent for det kommende år, men såfremt
uforudsete udgifter skulle opstå, vil der ske en kollektiv opkræv
ning af ekstra kontingent.
Klubaften og program vil fremkomme hurtigst mulig efter sommer
ferien.
Som sidste punkt blev der af generalforsamlingen udtrykt utilfreds
hed med OZ9NT’s udeblivelse, trods eget tilsagn om at ville
overvære generalforsamlingen.
Vy 73 de OZ1DEV, tage.

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Lokale: Bunkeren, Drogden.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ4JY, Jørgen F. Petersen, Violvej 3,
9990 Skagen, tlf. 08 - 44 24 72.
Sekr.: OZ6KE, Kurt E. Sørensen, Grårisvej 16,
9990 Skagen, tlf. 08 - 44 16 33.
Kass.: OZ9MU, Bendt J. Larsen, Granvej 1,
9990 Skagen, tlf. 08 - 44 14 25.
Postadr.: Postbox 116, 9990 Skagen.

VEST-HIMMERLAND
Fmd.: OZ2ZB, Knud B. Kristensen, Vognstrupvej 12,
7840 Højslev, tlf. 07 - 53 71 07.
Kass.: OZ4VV, Finn Kristensen, Munk Sjørupvej,
9640 Farsø.
Sekr.: OZ9PW, Erling Frosch, Lyngvej 17,
9631 Gedsted, tlf. 08 - 64 53 30.

AALBORG
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ2VE, Erik Biehl, Degnelodden 22,
9000 Aalborg, tlf. 08 - 18 22 81 .
Sekr.: OZ9RK, Jørn Jensen, Kolloparken 53,
9200 Aalborg SV, tlf. 08 - 34 31 41 .
Kass.: OZ1 EWX, Birgit Andersen, Esbjergparken 49,
9220 Aalborg Ø.
Afd. girokonto: 5 44 47 99.
Program :
Søndag den
Mandag den
Onsdag den
Onsdag den

7. august: Rebild træf.
8. august: Repeaternyt starter igen efter ferien.
10. august: Klubaften.
17. august: Rævejagt + klubaften.

Siden s id st:
Den 29. maj, var vi nogle veloplagte medlemmer med familie,
mødt op ved St. Øksø til en frisk travetur søen rundt, vejret var
»strålende« som formanden jo havde lovet, synd at han ikke var
med. Bagefter spiste vi vores medbragte mad under dække af
regnslag, som blev sat op med de forhåndenværende træstolper.
På hjemturen var vi nogle der besøgte Tingbæk kalkminer. Vejret
til trods, en god dag.
Den 8. juni holdt vore rævejægere afslutning på forårssæsonen,
det skete naturligvis ude ved Poulstrup sø. Det siges at der
samtidig blev holdt afslutning på sæsonen 1982, med uddeling af
diverse præmier til de bedst placerede i 1982. Der var fint med
tilslutning denne aften, håber der fortsat vil være god deltagelse til
rævejagterne efter ferien, første jagt er onsdag den 17. august.
Nye licenser: Der skulle nu være nogle nye call. i luften.
Afdelingen byder alle nytilkomne, tillykke, vi håber at se jer i afd.,
for at bedre lære jer at kende.
Til sidst: Fortsat god ferie, vi ses veloplagte og solbrune til
afdelingens aktiviteter efter ferien.
Vy de OZ9RK, Jørn
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GRØNLAND

Læsernes mening
OZ - Postvæsenet
Jeg sidder netop og læser i et lånt OZ d. 19/5-83, da mit jo som
sædvanligt ikke er kommet.
Jeg har klaget til postvæsenet. Tror i det hjælper? Ville det ikke
være på sin plads, at man gjorde noget ved det fra EDR's side?
Med hensyn til OZ1 GTN's forslag, til at indføre 1. klasses post.
Syntes jeg jo selvfølgelig at det er det eneste rigtige. Tror i ikke at
vi kunne få noget rabat når der er så mange der skal sendes på 1.
klasse?
Jeg er ihverttilfælde villig til at betale mere i kontingent, for det
ville jo være tjent ind, ved at kunne man bare få fat i et af de gode
tilbud.
Det er noget at overveje.
Det kommer jo nok ikke i bladet i juni, for det er jo umuligt at
overholde indsendelsesfristen når man først skal have OZ.

J U L IA N E H Å B
Postadr.: Postbox 121, 3920 Julianehåb.
Call: OX3JUL.
Fmd.: OX3RA, Herluf Rasmussen.
Sekr.: OX3CS, Carsten Schou.
Kass.: OX3FG, Walther Jessen Christensen.
Møde: Første torsdag i måneden.

SILENT KEY

Vy 73 de OZ1lUK!Bent Nielsen.
OZ4H
Den kendte oldtimer OZ4H, Poul Heinernann er den 13. juni efter
kort tids sygdom gået bort.
OZ4H begyndte at interessere sig for kortbølgeradio i slutningen
af 20’erne og fik sin licens i 1931. Igennem mange år var han
meget aktiv med CW på HF, hvorigennem han fik sig mange gode
venner både herhjemme og ude i den store verden. Desuden var
han en meget flittig diplomjæger.
l EDR var OZ4H også en kendt skikkelse. Han var formand for
EDR 1933-35, sekretær 1941-44 og QSL-ekspeditør i 24 år, hvor
han sammen med sin XYL og søster gjorde et kæmpe arbejde for
EDR.
l Københavns-afdelingen har vi også haft den store glæde at
nyde godt af OZ4H's foreningsarbejde, idet han var medstifter af
afdelingen i 1932 og vores første kasserer. Han blev udnævnt til
æresmedlem af afdelingen i 1977.
De seneste år havde OZ4H desværre nogle BCI/TVI problemer,
så han for det meste var nødt til at nøjes med at lytte på HF.
Vi er mange, såvel ældre som yngre radioamatører, der vil
savne OZ4H. Især på oldtimer aftener, hvor Poul var en flittig
gæst, vil vi fremover mærke, at en god og meget afholdt ven ikke
mere er i blandt os. Vore tanker går til Pouls XYL og søster, for
hvem savnet må være usigeligt stort.
Æret været hans minde.

EDR Københavns afd.
OZ1CID, Hanne.
OZ2DR
OZ2DR, Egon Skelmose, Esbjerg, er død, 69 år gammel.
Egon var blandt de nye amatører i efterkrigsårene. Mange vil
nok huske ham, især fra 80 meter, hvor han fik mange venner,
Egon var af den type, der søgte at få indhold i samtalerne.
l mange år var Egon ikke at høre på båndene. Fiskeriet tog al
hans tid, også de senere år, som konservator på Søfart- og
Fiskerimuseet i Esbjerg opslugte ham i den grad, at amatørradio
stadig måtte vige.
Sygdom tvang Egon fra arbejdet og fra februar 1982 var Egon
igen at høre - nu på 2 meter.
l det år, der er gået, afslørede Egon for alle, at han har haft et liv,
rigt på oplevelser. Oplevelser, som han, med sin usædvanlige
hukommelse og sans for morsomme og spændende detaljer,
kunne delagtiggøre vi andre i. Med sin fremragende fortælleevne
kunne Egon holde os fangen ved højttalerne til ud på de små
timer.
Egons stemme vil blive savnet blandt amatører, ikke mindst af
mig, hans bror. Men endnu større vil savnet af Egon være hos
hans XYL Mary og døtrene Inger og Else, svigerbørn og børne
børn.
Æret være hans minde.

Dr. OM OZ11UK
Følgende bemærkninger er ikke direkte møntet på dig, men på
mange andre læsere, der også påstår, at de ikke kan skrive til
bladet inden det udkommer: Hvorfor er det ikke muligt at skrive
inden bladet udkommer? Afleveringsfristerne har man dog kendt
de sidste par måneder - men det er vel ikke fordi bladet fungerer
som en huskeseddel?

OZ6PN
Herr redaktør
Hvordan skal jeg arme afdelingssekretær finde ud af hvordan jeg
skal skrive til afdelingens spalte i bladet?

OZ9???
Svar:
Hva’ dælen nøler du efter - læs side 373

Redaktionskatten

E D R ’s M E D L E M S S E R V IC E T IL B Y D E R :
Logbog, format A4med spiral, pr. stk............... 13,50 kr.
1Ostk......................................................... 121, 50 kr.
Contest log, format A4 med heftning, pr. stk..... 16,25 kr.
10 stk......................................................... 146,25 kr.
EDR vognmærke med call, fremstillet af vinyl sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.
Format 17 x 12 cm. Husk ved bestilling at opgive call.
Pr, stk.........................................................
5,70 kr.
10 stk........................................................ . 46,50 kr.
EDR emblemer, blå på hvid selvklæbende acryl
10 x 4,5 cm, kan også leveres spejlvendt
på klar acryl til opklæbning indvendig,
pris pr. 2 stk................................................ 10,00 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 6. udgave............... 79,30 kr.
Vejen til sendetilladelsen, opgavebog............. 64,50 kr.
(Rabat til afdelinger ved samlet køb af 10 eller 25 stk.).
Emblemer..................................................... 15,00 kr.
QSO-instruktionshefte...................................
5,05 kr.
Dragtemblem................................................. 10,15 kr.

EDR’s forretningsfører står til rådighed for yderligere
oplysninger. Bestilling foretages ved forudbetaling på giro
5 42 21 16.
EDR, Box 79, 1M3 Kbh. K - og varerne bliver fremsendt
portofrit. - AHe ovennævnte priser er incl. moms.

OZ2UA.
OZ JUL11983
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ANALOQ
DIGITAL
ELEKTRONIK
S

analog

"71

~7\

elektronik
i.-ni

elelFtronik

Ifcck<v \i< m ^ FM’s*

Kr. 195,00
incl.moms.

Kr. 195,00
incl.moms.

1 /
A N A L O G E L E K T R O N IK
af
O Z 8 M P M o g e n s P ro b s t
O Z 9 A O E rik H u c h e

D IG IT A L E L E K T R O N IK 1.
af
P.E. M e ls e n

Den første bog om emnet, der på
en gang kan anvendes som lære
bog ved skoler og teknika og som
praktisk håndbog.
Ud over den generelle forstærker
teknik beskæftiger bogen sig også
med kredsløb og komponenter som
finder anvendelse i forbindelse
med analog-digital og digital-analog
konvertering. (Opgavesamling ud
kommer sept. 83).
415 sider, hft.

Digital Elektronik 1. er den første
af to bøger, som behandler den
grundlæggende digitale elektronik.
Digital elektronik 1 indeholder den
kombinatoriske logik (gatekredsløb
og memory), samt et afsnit om
Datakommunikation.
477 sider, hft.
Bind 2 udkommer ultimo 83.

Kuponen sendes til teknisk forlag a-s, skelbækgade 4 , 1 7 1 7 Kbh. V .
Ja tak , sen d mig
stk. A N A L O G E L E K T R O N IK å kr. 195,00
•
incl. moms.
stk. D IG ITA L E L E K T R O N IK 1. å kr. 195,00
incl. moms.
43 2
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Også De kan trygt bruge VORE. komponenter er Deres garanti for KVALITET og pris
MK-serien
NYE monteringskasser, MK metalkasser:
MK 10, H 70 x B 150 x D 150 m m ............................Kr, 97,50
MK 15, H 70 x B 150 x D 200 m m ............................Kr. 118,00
MK 20, H 70 x B 200 x D 150 m m ............................Kr. 114,75
MK 25, H 70 x B 200 x D 200 m m ............................Kr. 127,50
MK 30, H 70 x B 280 x D 150 m m ............................Kr, 129,50
MK 35, H 70 x B 280 x D 200 m m ............................Kr, 143,50
MK 40, H 70 x B 380 x D 200 m m ............................Kr. 157,75
MK 50, H 105 x B 150 x D 200 m m ......................... Kr. 127,25
MK 60, H 105 x B 200 x D 200 m m ......................... Kr. 138,50
MK 70, H 105 x B 280 x D 200 m m ......................... Kr, 159,75
MK 75, H 105 x B 280 x D 250 m m ..........................Kr. 174,00
MK 80, H 105 x B 320 x D 200 m m ..........................Kr, 169,75
MK 9 0;H 105 x B 380 x D 200 m m ......................... Kr. 179,75
MK 100, H 120 x B 320 x D 200 m m ....................... Kr. 169,75
MK 110, H 120 x B 180 x D 200 m m ....................... Kr. 139,75
MK 110-F1, forplade for KM 48 .................................. Kr. 44,75
MK 110-F1, forplade for KM 66.................................. Kr. 44,75
Nedenstående typer leveres kun i s o r t
MK 200, H 70 x B 100 x D 150 m m ......................... Kr, 89,50
MK 202, H 50 x B 120 x D 80 m m ............................Kr, 93,50
MK 204, H 59 x B 102 x D 166 m m ......................... Kr, 99,75
MK 205, H 148 x B 300 x D 268 m m ....................... Kr. 205,50
MK 206, H 155 x B 160 x D 204 m m ....................... Kr, 188,50
MK 207, H 148 x B 400 x D 268 m m ....................... Kr, 229,00
MK 5, 380 mm bred skråpult...................................... Kr. 172,00

MK-serien er fremstillet ud fra ønsket om en kabinetserie af
meget høj kvalitet til rimelig pris. Der er lagt stor væ gt på et
funktionsrigtigt design og et fleksibelt modulsystem med
mange anvendelsesmuligheder.
Et MK-kabinet består af 2 x 3 ens dele, da låg og bund er ens,
de to sidepaneler er ens, og for- og bagplade er ens.
For- og bagpladerne er plane, hvilket gør det let at bearbejde
dem ved såvel boring af huller, som ved påføring af f.eks.
overføringstekster. Ligeledes kan en ny forplade leveres, hvis
kabinettet senere skal anvendes til et andet formål.
Låg, bund og sidepanelerne fremstilles af svæ r 1,5 mm
stålplade. Låg og bund leveres i farverne RØD - GUL eller
SORT. Sidepanelerne er lakeret lysegrå ligesom for- og
bagpladerne, der er fremstillet af 3 mm svæ r aluminiumsplade.
Låg og bund er forsynet med perforeringer for at sikre god
ventilation og sidepanelerne er forberedt for opspænding af
printplader. (Undtaget herfra er dog MK 75 og MK 200 til 207).
Kabinetterne samles med 3 mm maskinskruer, der medfølger,
desuden medfølger 4 stk. selvklæbende gummiben.

Priserne er incl. 22% moms. Ret til ændringer forbeholdes, uden forudgående meddelelse.
Vi sender overalt i landet pr. efterkrav. Ved købfor under 60,- kr. tillægges 8,- kr. i gebyr. Priserneer excl. forsendelse, undtagen hvis duved
køb for over 300,- kr. betaler forud, sender vi varerne portofrit i Danmark (ikke Grønland og Færøerne).
Postordreafdelingen er åben mandag-fredag kl. 9.30-17. l butikken er der desuden åbent til kl. 19 fredag, lørdag kl. 9.00-12.
Telefonsvarer modtager besked efter kl. 17 og i week-enden.
KATALOG 1982183 kan rekvireres nu. Indeholder priser på C’mos, TTL- og IC-kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, kasser, tilbehør
m.m.m. Rekvirer et eksemplar.
BEMÆRK NYT TLF.-NUMMER
VY 73 OZ1CSN, Leon

vejle

R .c . E L E K T R O N IK APS.

SONDERBROGADE 42 - POSTBOX 332 - 7100 VEJLE
TLF. (05) 83 22 30 - GIRO 7 12 56 66
OZ JUL11983
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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Taksten for amatørannoncer er 35 øre pr. ord. - Mindst 6,00 kr.
Annoncerne sendes direkte til forretningsføreren inden sidste
afleveringsfrist, bilagt betalingen i gængse frimærker. For
sent indsendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ. Amatørannoncerne skal forsynes med navn og adresse eller call
- og optages ikke, hvis underskriften kun er et telefon-nr.

Sælges: IC 240, 2-meter FM-transceiver, PLL synthese, 10
watt, 22 kanaler, heri alle repeatere. Diagram og manual
medfølger. Så god som ny. Priside: 2.000 kr.
OZ3JR, 5800 Nyborg, tlf. 09 - 31 02 84, bedst 18.30.
Sælges: Junior-computer komplet med interfacekort, busprint
med 8K RAM, 17K EPROM indeholdende Tape-Casette-Printer
Routiner og Extended monitor plus BASIC og Basicmonitor. De
sidste to kun for terminalbrug f.eks. ELEKTERMINAL. Alt i
kuffert med strømforsyning lige klar til stikkontakten og båndop
tageren! Bøger og mange programmer med. Sælges grundet
overgang til større system for kun 2000,-. Langt under
materialepris! Eventuelt byttes med brugt dobbeltsidet miniflop
py. Har du andet i floppydrive(s) så lad os tale om det.
OZ1BVA, Kenneth, tlf. 09 - 76 20 53 efter 17.00.
Sælges: Rotor Emotator 103 LBX med kontrolbox, OK sælges
for højeste bud, evt. PA-trin for 2 m ca. 25 W ud tages i bytte Remote VFO TS 51Oombygget så den kan anvendes til TS 520
el. lign.
OZ2KS, J. C. Sørensen, tlf. 08 - 12 09 04 efter kl. 16.00.
Sælges: Icom IC 255E, 2 år gl. kr. 28OO. lcom IC 2O2S (SSB), 1
år gl. kr. 25OO. Microwavw L144/1OOLS PA-trin, V2 år gl. kr.
23OO. Alt fremtræder som nyt i original emballage.
OZ1FTZ, tlf. O6 - 19 93 7O.

Sælges: HF transceiver Heathkit SB 102 komplet med højttaler,
strømforsyning og mikrofon, meget fin stand, ser faktisk ud
som ny, 3000 kr. TS 520S komplet med DC for 12 volt og MC 50
mikrofon, 4500 kr. pr. kontant, frit leveret.
OZ2AL, Arne Sjørslev, Mårup Hovedgade 8, 8795 Nordby
Samsø.
Sælges: UHF PA-trin, ELH-730 Alinco, 30 Watt output ved 1-3
Watt input, FM, SSB, CW, købt 24.1.83, kr. 650,-.
OZ1IET, Preben, tlf. 01 - 17 98 87.
Sælges: 1 parti MJ 802, 90 V 30 amp. 200 W, 30,- kr. pr. stk. 1
parti 40411, 90 V 30 amp. 150 W, 30,- kr. pr. stk. 1 parti 2N
3772 100 V 20 amp. 150 W, 25,- kr. pr. stk. 1 parti 2N 3773
160 V 16 amp. 150 V, 25,- kr. pr. stk. 200 stk. Bipolare
kondensatorer 175 p.F 50 V, 10,- kr. pr. stk. 1 stk. Eumig 604
super 8 smalfilmfremviser, 1 år gl. 1000,- kr. 2 stk. Contra
frekvenstællere CFC-600, 10 Hz-600 MHz kr. 1200,- pr. stk. i
pencilform.
OZ1IT, Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg,
tlf. 09 - 21 90 42.
Købes: OZ komplet 74-75, samt OZ 73 nr. 4-5-6-8-9-10-11-12.
Alt før 1964 har også interesse.
Sælges: 5 stk. defekt s/h-TV, samlet 150,-.Strømforsyning 12
V-3 A, 100,-. 2 stk. fabriksnye autohøjttalere, Grystal-Sound 4
Q 100,-. 2 stk. brugte autohøjttalere, Philips 6 W - 4 O 50,-.
OZ1GKP, Kurt, tlf. 06 - 22 24 81.
Sælges: HF-station, Kenwood TS 180S. Transistor. Alle HFbånd. Dobbelt VFO. To hukommelser. 6500,-.
OZ1EET, Niels Jørgen, tlf. 02 - 32 20 78.

Købes: Lamper til batteriradio ca. 1927-1929, helst A409 og
A415.
OZ1DGF, tlf. 08 - 96 13 12.

Sælges: Kenwood R-600 kommunikationsradio, 150 kHz - 300
Mhz, AM, SSB, CW, næsten ikke brugt, købt august 1982,
garanti indtil august 1984, manual medfølger. Pris: 2.900,-.
OZ1GRN, Jørn, tlf. 01 - 17 02 41. Grundet ferie, henvendelse
efter den 29.07.83.

Sælges: Virkelig fin HF-station, Kenwood TS530S, Sp230, mic.
MC50. Stationen er monteret med smalt CW-filter. Er som ny,
kr. 6500,-.
OZ5WX, Jan -tlf. 05 - 53 1O32.

Sælges: Trio/Kenwood VF0-240 passende til TS-530S og TS830S. 500 Hz CW filter, YK-88C, til TS-430, TS-530, TS-830 og
TS-130. Kr. 385,-. 250 Hz CW filter passende til Yaesu med MF
8988,2 KHz. Kr. 300,-. Alle dele helt nye og aldrig været i brug.
OZ8AE, Jørgen Christiansen, Virum, tlf. 02 - 85 51 39.

Sælges: Video-Genie computer med programmer, 3900,-.
Video-Genie expantionbox, 3900,-. Helt nye floppy-disks 1 stk.
40 spors singel-sided 2300,-. 1 stk. 40 spors dubble-sided
2800,-. (samlet 12.500,-). Yaesu FT 290R 2900,-. Microwave
PA-trin 30 W RMS 800,-. 10 elementet Kryds yagi med coax
relæ 600,-. (Samlet 4000,-.).
OZ1IUK, Bent, tlf. 02 - 22 41 93.
Sælges: Drake MV-2OOO, antenne tuner, 2 kW pep, 1 kW CW,
12OO,- kr.
OZ1EOE, tlf. O8 -31 11 41.
Købes: Brugt OZ5HF 6 elm.
OZ1FTU, Søren, tlf. O2 - 84 46 15 efter kl. 17.00.
Sælges: Prof. HF-modtager Philips BX 925AI09 210-540 kHz +
1,45-32 MHz AM+SSB (BFO), S-meter, motor på skaladrev, 15
rør + andre finesser kr. 800,-.
Ønskes: Diagram/manual til Philips BX925A/09 evt. til låns,
orig. S-meter + skalaknap til Collins 51J-4.
Palle R. Sprogøe, Pilevænget 9, 8270 Højbjerg,
tlf. 06 - 11 45 12 bedst 18.00-20.00.
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Sælges: Elektorterminal komplet med prof. keyboard og indbygningskasse. Kr. 900,- + porto.
OZ1 BYX, Jens, tlf. 03 - 46 87 53.
Sælges: Storno 2 m station type CQM 612, der er plads til 1O
kanaler, de 5 er bestykket. 800,- kr.
OZ4MD, tlf. 01 - 52 08 15 efter 17.00.
Sælges: Yaesu FT-48OR incl. original emballage + manual,
4OOO,- kr.
OZ1FAR, Dan Hjorth Hansen, Vorregårdsallé 117, 8200 Århus
N, tlf. O6 - 1O 78 18.
Købes til Esbjerg afd.: 2 m All mode transceiver. Prisidé ca.
3500,-. Tilbud gives til
OZ1 DYX, Kurt, tlf. 05 - 22 58 36.
Sælges: Univac skærmterminal, 500,- kr. Storno 700, UHF, 6
kanals, 500,- kr. 23 kanaler, Am. 5 W, 28 MHz, 500,- kr. Skal
afhentes.
OZ6TO, tlf. 01 - 37 57 47.
OZ JUL11983

Måleinstrumenter
Har du behov for et præ cist digital
multimeter, et JEMCO universalmeter,
et godt serviceoscilloscop,
eller et hvilket som helst andet
måleinstrument, så er Instruteks
produktkatalog en god start.

IIMSTRUTEK
Rekvirer kataloget
uden beregning
p å t l f . 0 5 - 61 1 1 C
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YAESU

V
FRG-7700
HIGH-PERFORMANCE
ALL MODE
COMMUNICATIONS RECEIVER
FRG-7700 er en luksus-udførelse af en kommunikationsmodtager til alle formål. Meget stor skalaaflæsning, faselås og
båndpasfiltre til uovertruffen opfyldelse af tidens lytterkrav. Første MF er et 48 MHz professionelt kvalitets krystalfilter.
Modtageren er velegnet til lytning af alle gængse HF områder, og som en nyhed er FRG-7700 udstyret med FM, så
modtagning af FM 1OM b ån det er en selvfølge; stationen kan v.h.a. convertere modtage VHF amatørbånd.
Med FM detaktor, ur og 12 hukommelser (kan huske 12 frekvenser hvor som helst på skalaen) placeres FRG-7700 sig
øverst i rækken af kommunikationsmodtagere, og det endda til en meget rimelig pris.
• 0.15-30 MHz.
• SSB (USB/LSB). CW. AM. FM.
K f
6 3 6 5 • Digitaludlæsning af frekvensen.
K r ■ 6 3 6 5 J
• Memory enhed med 12 hukommelser, her standardudstyr.
• Ur, som evt. selv tænder stationen, og du kan optage et program, som du ellers ville være forhindret i at opleve.
• Avancerede støjfiltre som muliggør aflytning af selv meget svage stationer.
• Uhyre praktisk anbringelse af funktionsknapperne på fronten, så du meget hurtigt kan indstille stationen, helt korrekt.

BEIAFO N

DANSK BETJENINGSVEJLEDNING
(Lørdag lukket)

ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V -TLF. 01 -31 02 73
73 O Z 5JV K laus, OZ1 FXP Kim, OZ1 G PG Lissie, O Z5AB A rn e og A ndrea

OZ JUN11983
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ERAMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNO
Købes: 18 m stålmast, 2 m2 vindfast
OZ2JZ, tlf. 01 - 49 11 54, kl. 17.00-20.00.
Sælges: Mikrocomputer UK101 , 8 BIT (6502) i kabinet m.
keyboard og Switchmode strømforsyning, lige til stikkontakt.
Indeholder desuden 8 K Microsoft Basic, 8 K RAM on-board,
casette interface (Kansas), video udgang, UHF udgang, omstil
ling for 300/600/1200 Baud, mulighed for RS 232-port, samt
expansion board til 32 K.
OZ9VQ, Rønnebærstien 3, 3460 Birkerød, tlf. 02 - 81 61 96.
Sælges: Trio Receiver 9R-59D i velholdt stand.
OZ2SA, Andersen, tlf. 01 - 53 07 60.
Sælges: Fabriksnye håndmic. med taste: imp. 700 ohm og
firepolet mic. stik. Pr. stk. kr. 35,-.
OZ1 DQG, Leif, tlf. 02 - 29 78 63.
Sælges/bytes: Lommecomputer SHARP PC1211 med printer
og casetteinterface samt ca. 200 programmer og al dokumenta
tion. Ønskes: 2 m Syntese station med FM/SSB og digital
udlæsning + scanning og memory. Eller sælges for kr. 3500,-.
OZ1 DQG, Leif, 09.00-17.00 tlf. 02 - 29 78 63,
efter 18.00 tlf. 02 - 29 84 62.
Købes: Defekt Stollerotor. VTS 1., 2. og 3. udgave. EDR
håndbog 1960.
OZ9HV, Henrik Brodersen, tlf. 07 - 86 15 13.

Sælges: Hallicrafter SX-42, kun delvis OK, 150,- kr. For
samleren; M. P. Pedersen B-142 E-212. Olivetti RTTY, 200,- kr.
Følgende rørtyper: JAN 7289, pr. stk. 30,- kr. (nye), 6360 (RS
1029) nye, pr. stk. 20,- kr. Nlxie rør ZM 1232, nye, pr. stk. 25,kr. 5 AD PI, DG 132, 89 D, 3GP1.
OZ8YB, tlf. 02 - 21 80 77.
Sælges: Polerad spectrumanalyser, måleområde: 100-200 MHz
og 910-4560 MHz. Meget udførlig reperationsmanual medføl
ger. Kontant pris 4000,- kr.
Kristian Gjerding, tlf. 01 - 65 67 66.
Sælges: Yaesu FT 480R, 2 mdr. gammel. All mode transceiver,
10 mdr., garanti, 4750,- kr. Leader LDM-815 gitterdykmeter.
næsten ny, normalpris 880,- kr. 575,- kr. Drake DL-1000
Dummy Load 1000 W luftkølet, 550,- kr. 2x10 V 10 amp.
ringkærnetransformator, halv pris, 125,- kr.
OZ6FH, tlf. 07 - 96 14 70 efter 16.00.
Sælges: Sennheiser rørforstærker 2x1O W, 2 sæt Peerless
højttaler, bas, mellem og diskant samt delefiltre, ialt kr. 250,-.
OZ3R, tlf. 06 - 25 65 10 eller 25 29 74.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent

Sælges: RTTY/CW hardware bestående af org. RTTY/CW modul
for indbygning i Video genie EG300 computer, software,
brugermanual og monteringsvejledning medfølger, kr. 750,-.
OZ1CVP, Helge, tlf. 08 - 82 15 27 evt. lok. 42.

S tats au t ejd m g l - M D E

Byrlund

Købes: Antenne Minnibearn HQ1 eller Hy-gain quad, gerne
defekt
0Z50T, Olaf, tlf. 02 - 21 57 71.

( 0 2 )9 4 1 2 1 3

NYHED ...
ZX81, CW/R^TTY. Komplet byggesæt. Software,
hardware, kit incl. print.
Send 1 stk. IRC og svarkuvert for detaljeret beskri
velse.
G4MJC. Flemming, 19 Gore Park Road,
Eastbourne BN21 1TG
Sælges: TRS 80 model 1 level med gul skærm og stringy floppy,
kr. 4880,-. TI 99/a, kr. 2200,-. Handic UHF radiotelefon, 99
kanaler, kr. 1150,-. Salora UHF radiotelefon, 99 kanaler, kr
1650,-. A.P. 2000 UHF radiotelefon, kr. 1650,-. A.P. UHF PA
trin, kr. 610,-. Texas Silent 700 printerterminal med RS. 232
interface, kr. 4000,-. IBM Matrix printer type 3715, kr. 1600,-.
Universal Instrument U 4317 med elektronisk sikring, kr. 200,-.
IBM skærmterminal med keyboard, kr. 1500,-. IBM skærmter
minal uden keyboard, kr. 300,-, 600,-. Siemens skærmterminal
med keyboard, kr. 1500,-. Siemens skærmterminal uden keybo
ard, kr. 300,-, 600,-.
Ole på tlf. 01 - 46 92 39.
Sælges: KB modtager Motorola R 390 URR 0,5-32 MHz mek.
digital med 4 Collins mek. filtre, kr. 5.500,-.
OZ9FI, tlf. 08 - 94 13 22 el. 08 - 92 25 83.
Sælges: Hustier model G6-144A, højeste bud over 500,- kr.
OZ1IHW, Rolf, tlf. 01 - 57 56 91.
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Annonceindex:
A. A. A. A. Electronic im port........................................................... 407
A lterna................................................................................. . 394,409
B etafon................................................ 37 4,39 2,409,411,415,435
B yrlund.......................................................................................... 436
Commander R adio...................................................................... 398
CRF-Communikation................................................................... 392
Dogplace........................................................................ omsl. forside
Electronic...................................................................... omsl. bagside
FC-amatørradio........................................... ................................ 383
Flensborg Boghandel.................................................................. 394
G 4M JC................ ........................ ............................ .................... 436
GP-Radio.................................... .............................. ................... 416
Holte Elektronik............................................................................ 404
Instrutek......................................................................................... 435
ILN, Service................................................................. 392,403,415
Knud N ielsen............... ............................................................ .
416
Norad................................................................. ............ 418, bagside
OP-Electronic................................................................ .. ... ......... 416
Silkeborg Elektronik..................................................................... 398
Ivan Stauning, OZ71S.................................................................. 407
Teknisk Forlag A /S .........................................................................432
Teleteach....................................................................................... 416
Trafi Transformator...................................................................... 420
UG Elektronik............................................................................... 387
Vejle RC-Eiektronik..................................................................... 433
Werner R adio........................................................................ bagside
'I"K-Eiectronic A pS ...................................................................... 419
Arhus Radiolager...................................................... ... . omsl. bagside

OZ JUL11983

ANTEX

Vedrørende kataloget:
Prisæ n dringer:
/1
Incl.
18,79
9,64
7,63
10,25
12,20
17,85
34,96
42,44
36,89
24,38
74LS259PC (FCS) 20,84
MG 14514BCP 55,51
MG 14558BCP 27,97
uA741CT (MG 1741CG)
17,08

/SOm
Excl.
9,33
4,80
3,80
5,10
6,06
8,86
17,36
21,08
18,32
12,12
10,35
27,56
13,89

/100m
Excl.
8,87
4,56
3,61
4,85
5,76
8,42
16,50
20,03
17,41
11,52
9,84
26,18
13,20

10,50

/25m
Excl.
9,82
5,05
3,99
5,36
6,38
9,32
18,27
22,18
19,28
12,75
10,89
29,01
14,62
8,93

8,48

8,06

10,88
12,00
22,54
8,63
8,54
5,54

9,25
10,20
19,16
7,34
7,26
4,71

6,81

5,79

8,79
9,69
18,21
6,98
6,90
4,48
5,51

8,36
9,21
17,30
6,64
6,56
4,26
5,24

/1
Excl.
15,40
7,90
6,25
8,40
10,00
14,63
28,65
34,78
30,23
19,98
17,08
45,50
22,93

/10m
Excl.
11,55
5,93
4,69
6,30
7,50
10,97
21,49
26,09
22,68
14,99
12,81
34,13
17,20

14,00

Gruppe 2:
BF900
17,69 14,50
19,52 16,00
BF905
36,67 30,05
2N 3866
2SC 1973
14,03 11,50
13,89 11,38
BA379
9,01
7,38
TIL 224 - 1
TIL 234 - 1(afløser TIL 222)
9,08
11,08

Gruppe 1:
SN 74LS14N
SN 7427N
SN 74LS32N
SN 74LS37N
SN 7438AN
SN 74LS136N
SN 74LS165N
SN 74LS169BN
SN 74LS240N
SN 74LS253N

d et p ro fessio n elle lod d eu d styr
ANTEX
ANTEX
ANTEX
ANTEX
ANTEX
ANTEX

har lav lækstrøm KUN 1 uA
har Long Life spidser
har et stort tilbehørsprogram
fås i 2 modeller 17 eller 24 w
fås tiM 2 v, 24 v eller 220 v
fås over hele Danmark

r

Grupperne 3 tit og med 20:
Ingen ændringer.
Udgåede typer:
Gruppe 1:
TAA611ASS, ingen egentlig erstatning, TBA915 er i familie med.
Nyheder på programmet:
Gruppe 1:
CD4054BE 4 segment liquiddisplay driver 16 pin DiL.
40,87 33,50 25,13 21,37 20,31 19,30
CA3026 Dual independent differential amplifier 12 pin metal
29,22 23,95 17,97 15,28 14,52 13,80
DM81LS98AN Octal inverter 3S 20 pin DiL.
41,03 33,63 25,23 21,45 20,38 19,37
uA759U1C Power op. amp. 4 pin SiL.
91,50 75,00 56,25 47,82 45,43 43,16
Gruppe 2:
BSTCG0253H TV Thyristor, fremløb case 28
44.20 36,23 27,17 23,09 21,94 20,84
BST CC0253R TVThyristor, tilbageløb case 28
44.20 36,23 27,17 23,09 21,94 20,84
B 250 CS00/3300 Si bridge rectifier 250V SA cooled 3, 3A uncooled
pinning + ac.ac. 91.20 74,75 56,06 47,65 45,27 43,01
H11 A1 Optokobler, 1500V peak iso. 100 mAcollector current 6 pin
DiL.
24,40 20,00 15,00 12,75 12,12 11,52
Ingen yderligere nyheder.

Få en ANTEX-brochure hos din sædvanlige
Elektronik leverandør
eller indsend nedenstående kupon

Ja, send mig:
stk. brochure over ANTEX lodde
kolber og tilbehør - GRATIS

Navn:_________________________________

Lørdageluknlng:
Vi overgår hermed til lørdagslukning i sommerperioden, 1/5 til og med 31/9.

Gade/Vej______________________________

Åbningstider:

By:-------------------------------------------------------------

Alle dage åbnes kl. 08.00.
Mandag til og med fredag lukkes kl. 17.00.
Lørdag lukkes kl. 12.00.

A

Kun salg til EDR afdelinger, licenserede amatører,
serviceværksteder og industrivirksomheder inden for
elektronikbranchen.

ELE C TR O N IC

lb’s Radioservice v/OZSID
Hvorupvej 22, 9400 Nørresundby
Tlf. (O8) 17 39 09 . Giro 1 22 19 57

Aarhus Radio Lager AJS
Jægergårdsgade 36 - 8000 Århus C.
Tlf. 06 - 12 62 44

SMUKT
DESIGN
FREMRAGENDE
TEKNIK
2

-m.i0-cm FM

KENW OOD
S E R V IC E
2 ÅRS
G R A T IS S E R V IC E

50 watt input
Begge bånd

T W -4 0 0 0 A

P r is

c a . 6 .5 0 0 ,-

T W -4 0 0 0 A a rb e jd e r på såvel 2 m som 70 cm .
S tor le tlæ se lig LC D -skala • Som en nyhed kan de r tilslutte s en »Voice s y n th e s iz e r unit« d.v.s.
du o ve r din hø jttaler får in fo rm atio n om frekven sen , bånd, V F O A e ller B, rep ea te rspa cing ,
m e m o ryka n a ln u m m e r • T W -4 0 0 0 A har 1 O m em o ry-kana le r m e d lithium batteri (ca. 4 å r) •
P ro g ra m m e rb a r m em o ry scan • Band scanning • Der er 1 ove rvåg nin gska na l • C o m m on
kanal d.v.s. du kan have den m est v ig tig e 2 m kanal i 8 og den m e st vig tig e 70 cm i m em o ry 9 •
D o bb elt VFO A-B • T o ne op kald 1750 Hz • M ikrofon test funktion: H i/Low om sk. i Low RF
m etere t v is e r da den relative m ike ou tp ut • LC D skalaen er let læ selig i s å v l sol som m ørke •
M od ta ge ren s in dg ang er be stykket m ed G aAs FETs, sam t et high perform ans M C F filte r i første
MF (30.865 M H z) anden MF (455 kHz) • M odtagerfø lsom hed S IN A D 12 dB m indre end O,17
p.V • LF m ere end 2 W • V æ g t 2 kg.
D im e n sio n e r 60H-161 B-217D .
E kstra tilb eh ø r P ow er PS 43 0-V S 1 voice syn th e size r-S P 40 m ob il H T-M A 400 m o b ila nten ne 2
m /70 cm med d u p le xfilte r-S W R pow er mtr. - 140 til 450 M H z-P S 3A m obil støjfilter.

G e n e r a la g e n t f o r K E N W O O D

WERNER RADIO

o.iERUP, tlf. (09) 82 sa aa

Å b e n t a lle u g e n s d a g e ( lø r d a g lu k k e t e f t e r 1. m a j) .

