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DESIGN,gas

CIRCUIT DESIGN BOGKLUB FOR DATA & ELEKTRONIK

S P E C T R U M -D IS K

C IR C U IT D E S IG N S Æ T T E R K R A V T IL D IG !
Ik k e alle og e n h v e r k an få d en m e st m o d e rn e e le k tro n ik . M edlem m er
a f C ircuit D esign u n d ta g e t. F o r C irc u it D esign er en lu k k e t klub for
p r o f s in d e n fo r d ata- og e le k tro n ik . M an S K A L v æ re m edlem for
f.eks. a t k u n n e a n sk affe p rin t, k it e ller s o ftw a re til S pectrum -D iskIn te rfa ce: C S-D ISK /C S-D ISC . Til prisen kr. 1.295,- incl m o m s !
K un e t m e d lem sk a b kan nem lig sikre b ru g eren lø b e n d e in fo rm a tio n i
bl.a. »CIRCU IT« m e d lem sb lad et! C irc u it D esign arb ejd er som bo g
k lu b m ed lan g t o v er 4 .0 0 0 m e d lem m er. Disse m ed lem m er får hver
an d e n m å n ed in fo rm a tio n e r bl.a. o m S p ectru m -D isk -In terfac e m .m .
C ircu it D esign h a r k o n c e n tre re t sig om a t udv ik le (på D A N SK !) til
S p ectru m , CBM -64 o g flere s m å d a ta m a te r. D esuden h a r C ircu it D e
sign u d v ik let d en u tro lig e Z 8 -c o m p u te r, som du k an bruge o ven 
n æ v n te c o m p u te re til U D V IK L IN G S S Y S T E M fo r - til PLC ’er f.eks. !

b o ard og p rin te r ru tin e r), 12) 5V s trø m fo rs y n in g s s ta b i
lisa to r, 13) s k æ rm e t alu m in iu m k asse i eleg an t d an sk
design og 14) BU S-udvidelse t. f.eks. I/O -p o rt, m o d e m .
S y stem e t passer K U N til S p ectru m og S p ectru m -p lu s.
Bestil d it u fo rb in d e n d e m ed lem sk ab og b ro c h u re N U !

S PE C T R U M -D IS K -IN T E R FA C E
M ed CS-DISK s æ tte r C ircuit D esign e t flo t p u n k tu m fo r alle p ro fe s 
sionelle in te rfa c e k o n stru k tio n e r. Ik k e en b o g p ak k e k o n s tru k tio n ,
m en e t e k s tra tilb u d b la n d t m ange ti! m e d lem m ern e. Og den til d ato
m est seriøse »pakke» fo r te k n ik k e re , p r o f s og ad m in istra tio n . CSD ISK h ar alt d et d e r g e r S p e c tru m (&• P L U S ’en) til din PC. Og så
k ø re r d en de fleste a f de p ro g ram m er d u allerede h a r ud v ik let.
EN K O R T B E S K R IV E L S E :
In te rfa c e t s ty re r fra 1 4 diske m ed S h u g art-sn it. D iske kan fo rm a
teres til over 1M Byte hver (4 ia lt!), o g du k an bruge 5 -1 /4 ” , 3 eller
3 -1 /2 ” . Til et kit m e d fø lg er p ro g ra m d isk p å 8 0 tra c k /9 6 tp i/d u a l-ssd e
og d ual d en sity . A n d re-k an b estilles senere.
U d over sæ dvanlige S A V E, L O A D , M E R G E , V E R IF Y og sekventiel
filb eh an d lin g ( s y ste m : P R I N T # 4 : S A V E ” A :p ro g ram .b as” L lN E l) ,
h a r d u C P /M -m ulighed i 32K m ed o ffsat O-adresse fra 32K . S-DOSk o m m an d o er fo refin d e s på m e d lev ere t disk. A lene i d e tte adskiller
CS-DISK sig fra de få an d re d isk sty rin g e r m ed flere dek a d er. D en
b ru ger d esu d en k u n 1K RA M u n d e r B asic o m råd et til d isk b u ffer.
M en CS-DISK er m e re en d n u ,- d u h a r også e n p arallel C entronicsp rin te r udgang, seriel k e y b o a rd -in d g an g (IB M -stan d ard ), d isk -bo ot
(s ta rte r d isk sy stem e t) i 8 K -b y te e p ro m (k a n udvides til l6 K -b y te og
en d elig en k o m p le t sty resy stem -E P R O M -so k k el for en 2 7 1 6 -1 2 8 .
D erm ed kan d u æ n d re alle S p e c tru m ’ens fu n k tio n e r. CD leverer bl.a.
som u d s ty r en e p ro m m e d n y e k e y b o a rd ru tin e r til stav ek o m m an d o er. Så k an også p ro fessio n elle p ro g ra m m ø re r anvende en Spectru m ’s Basic. A lle k o m m a n d o e r skrives som de staves og ov ersæ ttes.
På b illed et ser du CS-D ISK o p b y g n in g e n : 1) 34-pol fia d k ab elk o n n e k to r for o p til 4 disk e, 2 ) C e n tro n ic s -p rin te r udgang, 3 ) p ro g ra m m 
eringsindgange for antal tils lu tte d e disk e, 4 ) Seriel k e y b o a rd in p u t,
5) stabil k ry s ta lg e n e ra to r e lim in e re r ju ste rin g sp ro b le m e r, 6 ) Serielk ey b o a rd in p u t, 7 ) S w itc h /d e se le c t S pectm m -R O M /C D -R O M 36K B ,
8) C LA -C ircuit-D esign logic-array p ro cesso r, 9 ) reset a f S p ectru m ,
10 ) D IS K -interface e p ro m 2 7 6 4 /1 2 8 u d v id e r R O M -k ap aciteten til en
32K -m askine, 11) ek s tra e p ro m fo rb ru g e ræ n d rin g e r (f.eks. key-

A B O N N EM EN T/M ED LE M SK A B
A -m edlem skab er d e t »store)), h v o r d u m o d tag er b åd e b esk ri
velser og p rin tp la d e r. M indst 3 gange a f 6 årlige udsendelser.
Du b etaler første gang for d en m o d ta g n e p ak k e o g fo ru d for
den efterfø lg en d e,- ialt kr. 269,-. D e re fte r aftag er d u m in d st 1
p ak k e m ere det fø rste år o g d e re fte r m in d st 3 a f de 6 årlige - til
n o rm alp risen kr. 99,- p e r stk .
B -m edlem skab e r e t » b ib lio te k sa b o n n em en t» . D u m o d tag er 6
gange årligt alle b o gklubudgivelser fo r kr. 2 9 5 ,- p e r år. D u kan
k øbe e n k e ltk o n s tru k tio n e r, p rin t, k it m m . som e t A -m edlem .
C -m edlem skab er fo r d e, som k u n ø n sk er m ed lem sb lad e, k a ta 
logblade og som engang i m ellem vil k ø b e i M edlem s-Service.
R E T U R R E T ? Ja,-in d en 8 dage. D u b e ta le r så re tu rp o rto e n .
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fotograferet af OZ9KE. Vi håber ved lejlighed at kunne bringe lidt omkring
elektronikken her i bladet.

Redaktionelt
Sidste nummers redaktionelle spalte var starten til en gennemgang af flow'et i OZ's
redigering og vi nåede at skrive lidt om hovedopdelingen i bladet samt lidt om forsiderne,
det tekniske stof og spalteredaktionerne, så denne gang vil vi beskæftige os med den
øvrige produktion af bladet:
Foreningsstoffet redigeres af foreningsredaktøren, der sender manuskripter direkte til
trykkeriet. Korrektur og ombrydning sker også hos foreningsredaktøren og først når stoffet
er endeligt færdigt sendes dette til HR, der så bare har af at gøre plads til det hele, d.v.s.
bladet kan ikke færdiggøres inden foreningsstoffet er modtaget hos HR.
Amatørannoncer tilsendes HR fra EDR’s kontor, der har kontrolleret betalingen og sorteret
eventuelle kommercielle annoncer fra. Herefter redigeres annoncerne og rettes til således,
at de fremtræder nogenlunde ensartet.
Læserbreve modtages af HR og foreningsredaktøren, der har pligt til at indhente udtalelser
hos eventuelle parter i sagen inden brevene kan offentliggøres ligesom afvisning af
læserbreve skal meddeles HB.
Indtil nu har stoffet fulgt mange besynderlige veje og mange medarbejdere har haft fat i
manuskripter og korrekturtryk, men nu følger det spændende arbejde med at få bladet til
at »gå op«, d.v.s. et sidetal, der er deleligt med 4, helst 8 og allerbedst 16 (excl. de 4 sider
omslag). Man kan i sagens natur ikke trykke mindre end 4 sider af gangen, da man ellers
ikke kan false og hæfte siderne ind i bladet, men da trykkemaskinen er indrettet til at
trykke 2 gange 8 sider på en gang, er det naturligvis det mest økonomiske, hvis indholdet
kan være på et sideantal, der er deleligt med 16.
Den sidste fase tager som regel mindst en week-end for HR, hvor der arbejdes flittigt med
den store papirsaks og limpotten for at få det redaktionelle stof til at hænge sammen med
de kommercielle annoncer, som annoncemanageren har leveret i kopi eller blot leveret en
oversigt over annoncemængden og størrelser alt efter hvor meget tid, der har været til
rådighed.
Derefter går turen til trykkeriet den følgende mandag morgen, hvor det ombrudte og
korrekturlæste materiale gennemgås, forskellige rettelser og ideer diskuteres, hvorefter
HR kan slappe af i et par uger inden det hele går løs igen.
Til sidst skal lige bemærkes, at selve trykkeprocessen også er temmelig mandskabskræ
vende og den sidste nye teknik anvendes både i sætteri og trykkeri for at OZ kan komme
på gaden til tiden.
Apropos til tiden. Den endelige hæftnmg og renskæring finder sted i Odense, hvor
bogbinderiet har ansvaret for at bladene afleveres rettidigt til avispostkontoret.
Der er altså rigtig mange mennesker med i fremstillingen af OZ og det er kun den grafiske
side af sagen der varetages af professionelle medarbejdere - alle vi andre er amatører,
men amatører i ordets bedste betydning.
På gensyn i april.
OZ6PN
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Nu er det sket ! ! ! !
Kontoret på Borgmestervej i Horsens er lukket - alt er flyttet til
Odense.
Postboks 79 i København afvikles - over en periode - af
hensyn til post fra udlandet.
Grethe fratræder ved udgangen af denne måned.
Det var så det gamle - her kommer så det nye:
EDR’s nye kontor - eller sekretariat om du vil - skal fremover
være i Odense.
EDR’s adresse er, som det står i lovene, kontorets adresse:
EDR
Postboks 172,
5100 Odense.
Telt. nr. (09) 13 77 00 kS. 9.00 - 15.00
Kontorets beliggenhed i Odense er nærmere bestemt St.
Glasvej 53.
Alt er her fælles med EDR’s Forlag Aps. Vi søger stadig efter
større lokaliteter i Odense med plads nok til HB-møder, finder vi
det, flytter vi fra St. Glasvej 53. Derfor lægger vi vægt på, at
indarbejde postboksadressen som kontorets adresse.
Arbejdet omkring OZ - det regnskabsmæssige - er flyttet til
Odense ved årsskiftet, og nu er resten af EDR’s administration
fulgt med. På kontoret regerer Annie nu.
Det er en stor opgave for vor nye forretningsfører.
Der er naturligvis mange muligheder for at fejl opstår. Derfor kære medamatør - giv Annie en chance - har I kritik, så kom til
mig med den, så skal vi nok sammen med Annie få det hele op
at køre til alles tilfredshed.
Tak til Grethe for tiden i Horsens og velkommen til Annie i
Odense.
- og velkommen til reception lørdag den 23. marts kl. 11.0014.00.
OZ6UP

-

Knud
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SMUK DESIGN
FREMRAGENDE TEKNIK

TS 940 S markedets bedste, nu med FM

MC- 6 0 A

T S -9 4 0 S

SP-940

DATA: SOM TS 930 * DOG MED 102 dB FRONT’END * ALL MODE SSB-CW-AMFSK-FM (INDBYGGET) ★ RX 150 KHZ TIL 30 MHZ * KAN UDENFOR SPECIFIKATI
ONER GÅ NED TIL 30 KHZ * RIT/XIT ★ ALL MODE SQUELS * HF OUTPUT
KONTROL 10 W- T I L MAX OUTPUT ★40 MEMORY * 10 HZ STEP DOBBELT VFO *
10 HZ UDLÆSNING ★ SCAN FOR MEMORY OG PROGRAMMERBAR SCAN *
AUTOMATISK ANTENNETUNER 1,5-30 MHZ (EKSTRA TILBEHØR) * LCD DISPLAY
VISER F.EKS. B VFO FREKV., MEDDELELSER FOR ANTENNETUNER, MEMOKA
NAL, GRAFISK KARAKTERISTIK AF SSB SLOPETUNE ELLER CW VBT, INDB. UR *
KAN BRUGES MED STATIONSMONITOR + BS 8 (PANORAMA RX) * VS I
TALEENHD (ENGELSK) KAN INDBYGGES * EKSTRA TILBEHØR SP 940 - MC 60A AT 940 ELLER AT 930 - CW FILTRE 500 HZ ELLER 270 HZ - AM FILTER - SOI
TEMP.OSC (20 MHZ) - STATIONSMONITOR SM 220 + BS 8.
PRIS: TS 940, 22995,- * SP 940, 1095,- * AT 940, 2650,- (LEVERING: MAJ, JUNI).
LET OVERSKUELIG BETJENING ★ OVERHOLDER DATA * 2 ÅRS GRATIS
SERVICE.

m
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Yagi antenne design!
Oversat fra: NBS tecnicaf note - 688- ,■yagi antenna designy december 1976
Af OZ2TG Steen Gulstorff, Lindehaven 9, 2500 Valby.
TABU

1. Indledning
Yagi-uda antennen, normalt kendt som yagien, blev
opfundet i 1926 af Dr. H. Yagi og Shinataro Uda.
Den består af et antal direktorer og reflektorer der
»samler« udstrålingen fra en dipol i en bestemt
retning. Siden yagiens fremkomst har der været et
stort antal artikler omkring design og brug af
yagien. Imidlertid har der ikke været mange anvis
ninger på hvordan elementernes længde, bom
mens tykkelse, spacingen mellem elementerne,
o.s.v. påvirker antennens gain. Denne artikel be
skriver resultaterne af en række målinger foretaget
af NBS (National Bureau of Standarts). Formålet
med undersøgelserne var at kunne præsentere
nogle design data på en enkel grafisk form, for
antenner med forskellig længde, således at maxi
malt gain opnås.
Gain i dB er i denne artikel angivet relativt til en
dipol i samme højde over jorden som testantennen.
Hvis de her angivne tal skal sammenlignes med
målinger foretaget i forhold til en isotropisk antenne
skal der til tallene her adderes 2.16 dB.
2. Målemetode
Antennerne under test blev brugt som modtageran
tenner på 400 MHz, antennehøjden var 3 bølge
længder over jorden. Sendeantennen var placeret
ca. 320 meter væk i jordhøjde. Alle antenner var
matchede til 50 ohm. Ved hjælp af attenuatorer og
skift mellem referenceantennen og testantennen,
justeredes til konstant modtageroutput. Forskellen
mellem attenuator aflæsningenrne giver så anten
nens gain. Målingerne var reproducerbare indenfor
0,2 dB og forventes at være nøjagtige indenfor 0,5
dB.
3.1 Reflektor spacing
Der måltes på en antenne bestående af en halvbøl
ge foldet dipol og en reflektor lavet af 0.63 cm 0
aluminiumsrør, monteret på en ikke ledende plexi
glasbom. Reflektor afstanden blev varieret, og det
maximale gain fremkom ved en spacing på 0.2 A
bag dipolen, gainet var da 2.6 dB. Denne spacing
anvendtes i alle de følgende målinger.
Det var muligt at øge gain med 0.75 dB ved et
årrangémént bestående af 3 reflektorer i et H , som
det måske kendes fra visse TV antenner.
3.2 Forskellig di rektor længde med varierende
spacing
Disse målinger blev udført med en antenne af
lignende konstruktion som i pkt. 3.1. Der blev målt
på antenner med forskellig længde fra 0.2 A til
OZ MARTS 1985
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10.2 A . Direktorlængden blev varieret fra 0.304 A til
0.423 A og spacingen fra 0.01 A til 0.4 A . Det maxi
male gain på 14.5 dB opnåedes med en relativ kort
direktor længde på 0.382 A og en spacing på 0.3 A
samt bomlængde 10A . Med en mindre spacing
viste der sig store udsving i gain afhængig af
bomlængden.
Ved at optimere de forskellige direktorers længde
kan opnås ca. 1.5 dB ekstra gain for 4.2 A yagien.
Resultaterne af at optimere længderne kan ses i
tabel 1.
3.3 Direktorernes tykkelse og længde
Denne effekt blev undersøgt ved at måle gain for
forskellige yagikonstruktioner med direktorer af for
skellig diameter og længde. Som forventet er det
maximale gain uforandret. Elementer med stor dia
meter har maximum gain for kortere længde end
elementer med mindre diameter.
En serie målinger resulterede i nogle data, der er
sammenfattet i tabel 1 og fig. 9. Disse data giver det
grundliggende designkriterie for yagi-antennen, og
er gældende for et stort frekvensområde, under
forudsætning af, at den valgte elementdiameter i
forhold til bølgelængden (d/A) falder indenfor de
viste grænser.
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3.4
Bommens indflydelse på elementernes
længde
Runde og firkantede bomme med forskellig tvær
snit blev brugt i yagier med forskellig længde, for at
bestemme bomdiameterens indflydelse. Den fir
kantede og den runde bom gav samme resultater. I
fig. 10 er resultatet indtegnet. Dette eksperimentel
le resultat kan bruges til at foretage korrektion for
bommens tykkelse i det endelige yagi design.
4. Design af yagi antennen
I fig. 9 er der givet kurver udfra hvilke der kan
designes yagi antenner med længder på 0.4 \ ,
0.8.A , 1.2 A, 2.2 A, 3.2 A og 4.2 A der giver gain
på h.h.v. 7.1, 9.2, 10.2, 12.3, 13.4 og 14.2 dB over
en dipol. Til at starte med er følgende informationer
nødvendige:
1.
Arbejdsfrekvens, f (bølgelængde, A )
2. Antennegain (ønsket), G (dB)
3. Diameter af elementerne, der vil blive brugt, d/A .
4. Diameter af bommen, der vil blive brugt, D/ A
Ved udvælgelsen af (3), (4), bør det tages i betragt
ning, at tyndere materialer kan bruges ved højere
frekvenser, i forhold til de kraftigere materialer, der
er nødvendige til støtte af konstruktionen ved lave
frekvenser.
Hvis maximum gain skal opnås, er det nødven
digt at følge de beskrevne procedurer meget nøje.

.002

.006

.01

.02

De beregnede elementlængder skal klippes og
måles til med en tolerance på 0.003 A.
Her følger et eksempel på design af en 5 element
0.8 A yagi til 50.1 MHz amatørbåndet. Elementer
nes tykkelse vælges til 2.54 cm aluminiumsrør og
bommen laves af 5.08 cm aluminiumsrør.
Der er givet:
Frekvens 50.1 MHz A ....................... = 597 cm
= 2.54 cm
Element 0 ,d ............................
d /A ...... .......... ...............................
= 0.0042
Bom ø, D .......................................... = 5.1 cm
D/A ..................... ......................
= 0.0085
Fra tabel 1:
Element spacing.......... ......... = 0.2 A = 119 cm
Samlet længde....................... = 0.8 A = 478 cm
Step 1: Plot længderne af de parisitiske elementer,
som de er angivet i tabel 1, på figur 9
(kurve C). Altså Ld1 =Ld3=0.428, Ld2=
0.424, Lr=0.482. Disse længder gælder
kun for d/A =0.0085.
Step 2: For dette design, hvor elementdiameter til
bølgelængde forholdet er d/A =0.0042.
Find dette punkt på kurve C og mærk det
med et (V). Dette er den ukorrigerede
direktor længde af d1 =d3=0.442 A.
Step 3: For det samme d/A forhold, Bestem da
den ukorrigerede længde af reflektoren
Lr=0.485.

. 03
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Step 4: Med en passer måles afstanden langs
kurve C, mellem punkterne d1 =d3 og 62.
Afsæt denne afstand nedaf kurve fra
punktet (V) der blev fundet i step 2. Det
dermed fremkomne nye punkt giver læng
den på den ukorrigerede længde af direk
tor 62, Ld2=0.438 A.
Vi har altså nu følgende Ld1=1d3=
0.442, Ld2=0.438, Lr=0.485.
Til disse værdier, må der adderes en
korrektion p.g.a. bom diameteren.
Step 5: Brug fig. 10., for en bom diameter/bølgeIængde=0.0085=D/A aflæses, at hvert
element skal derfor skæres til følgende
længder:
Ld1 = Ld3=0.442+0.005=0.447 A =267
cm
Ld2=0.438+0.005=0.443 A =264.5 cm
Lr=0.485+0.005=0.490 A =293 cm
5. O v e rs æ tte re n s ko m m e n ta re r

Den her oversatte rapport indeholder materiale, der
kan anvendes af enhver radioamatør uden særlige
forudsætninger. Ved oversættelsen har jeg udeladt
en del illustrationer, ligesom to afsnit omhandlende
stakning og udstrålingsdiagrammer ikke er medta
get, idet jeg mener rapportens vigtigste ærinde er at
give læseren et designværktøj.
Rapporten indeholder ingen oplysninger om fø-

deelementet, der må andre kilder undersøges. Jeg
vil anbefale brug af en foldet dipol med en balun,
eller en dipol med gammamatch.
En anden ting rapporten ikke omtaler er anten
nens båndbredde, men som regel er det heller ikke
noget problem for VHF/UHF antenner.
Tidligere artikler omkring yagi antenner antyder,
at der findes et maximalt opnåeligt gain omkring de
15 dB, uanset antennelængden. Resultaterne i
NBS rapporten bekræfter denne teori, så længe det
gælder antenner med konstant direktor længde/
spacing, derimod viser målinger for de optimerede
antenner intet maximum; tværtimod ser det ud til, at
gain vokser lineært med længden. Det leder frem til
begrebet ekstrem lange yagi antenner, hvor læng
der op til 20 A er blevet realiseret.
Jeg vil også gerne her gøre op med den udbredte
forestilling at ved meget høje frekvenser virker den
normale yagi antenne ikke, hvorfor man bruger loop
yagis istedet. Den normale yagi antenne kan sag
tens bruges langt over 1000 MHz. Dog skal man
være opmærksom på at tabene p.g.a. skineffekten
stiger ved højere frekvenser, men det er igen et
spørgsmål om rigtigt materiale valg, altså brug af
materialer med bedre ledningsevne!
Nu er der måske nogle der tænker, at disse
resultater let og elegant kunne være fundet ved
computersimulation, men den går ikke. Dels ville
udskriften sikkert ikke Kunne finde plads i dette
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blads spalter, men hvad der er endnu vigtigere, der
er langt fra teori til praksis når det gælder antenner.
6. Specielt for begynderen
Fra tid til anden skrives der i OZ om begynderens
kvaler med de svære tekniske artikler, jeg vil her
forsøge at uddybe artiklens specialiteter for begyn
deramatøren.
En yagi antenne består først og fremmest af
fødeelementet, det er her senderens effekt udstrå
les. Fødeelementet er oftest en dipol med en impe
dans på ca. 50 ohm eller en foldet dipol med en im
pedans 200 ohm. Ved tilpasningen opstår der et
problem idet dipolen er balanceret, d.v.s. den har
ingen fast jord eller nulpunkt, hvorimod det koaxialkabel vi kommer med fra senderen er ubalanceret,
kablets skærm er »jord«. Overgang fra ubalanceret
til balanceret klares lettest med en balun, der
samtidig kan transformere impedansen 4 gange op,
altså fra f.eks. 50 ohm til 200 ohm. Derfor er den
foldede dipol med balun den oftest valgte løsning.
Reflektoren forklarer næsten sig selv, den er en
smule længere end fødeelementet og reflekterer
strålingen bagfra.
Direktorerne også kaldet de parisitiske elemen
ter, virker på den måde at hver direktor suger
effekten til sig (derfor navnet parasitisk) og stråler
den derefter videre. Længden og afstanden mellem
de parasitiske elementer bestemmer på hvilken
måde udstrålingn foregår og derved opnås den
ønskede koncentration af stråling i en bestemt
retning.
I artiklen bruges meget ofte det græske bogstav
A, der udtales lambda. Det er »forkortelse« for
bølgelængde. Ved omregning mellem bølgelængde
og frekvens indgår lysets hastighed c=300.000 km/
h. Hvis vi regner frekvensen f i MHz og bølgelæng
den A i meter, gælder A =300/f.
Med hensyn til materialer og konstruktion gæl
der, at bommen hvorpå det hele monteres, kan
være af et ledende eller et isolerende materiale, det
er uvæsentligt. Derimod skal alle elementer være af
et ledende materiale, som godt må være hult,
firkantet eller trekantet. Hvis bommen er af et
ledende materiale, må direktor og reflektor godt
have elektrisk forbindelse med bommen, men det
er ikke nødvendigt. Derimod må dipolen som fø
dende element være isoleret fra bommen.
7. Litteratur
1. Holch Gunter DL6WU: Wirkungsweise und opti
male Dimensionierung von Yagi-Antennen.
UKW-Berichte 1/1977.
2. Holch Gunter DL6WU: Extrem lange Yagi-An
tennen.
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match.
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2 METER
STATIONEN
DER KAN
NÆSTEN
DET HELE!

Y A E S U FT 290 R
TEKNISKE DATA:
SSB, FM, CW,
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 udførlige
tekniske data

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

B E lA F O N

(Lørdag lukket)

ISTEDGADE 79 • 1650 KØBENHAVN V • TLF. 01 - 31 02 73
73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1GPG Lissie,
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HF-Antenne P1V med TCS 80
A f OZTEOL, Gunter Reuss; Store Tingbakke 168/9310 Vodskov.
P1V står for Periodic 1 Vertical, en HF-groundplanantenne med et frekvensområde fra 3-30 MHz.
(typisk)
A fstem ning til resonans på de forskellige HF-

bånd sker via 2 spoler i fødepunktet.
Antennen virker som en monobandgroundplane.
(ingen traps/spærrekredse) En fjernbetjent rotor
sørger for spolens indstilling. Dette sker via en
manøvrebox, som står inde ved siden af HFstationen.

Her er P1V, som dækker de »gamle« og de nye
HF-bånd idiel. Antennen kræver kun lidt plads.

P1V »on the Air«
Min QTH ligger i en boligblok. Radialer og afstem
ningssystem (TCS-80) er monteret under taget og
den vertikale stråler over taget. Af hele antennenlængden er ca. 70 cm under eternittaget,

Med den radiallængde, som tegning 3 viser, er der
som regel resonans på 3.6 MHz.
SWR er 1:1,5 på denne frekvens, og det betyder
at de andre bånd også er o.k., ellers findes der
muligheder for afhjælpe omgivelsernes indflydelse
på antennen.

Funktionsprincip
Mekaniske opbygning
S po le syste m , rotor, e n de isolator og beslag er fa 
b riksm onte ret. Denne enhed kalder man TCS. Det

betyder: Tele - command - system 80.
Et ca. 25 meter kabel til rotor/manøvrebox, 6
endeisolatorer og manøvrebox er den anden del af
P1V. De hele er nemt at samle - og hurtigt klar til
brug.
En amatør - og nabovenlig antenne
De flest radioamatører har for lidt plads til antenner.
En retningsantenne for 10 m, 15 m og 20 m og en
dipol for 40 m og 80 m er kun en ønskedrøm.
OZ MARTS 1985

Med en Kenwood TS-820 kørte jeg min første QSO
med den nye antenne. Jeg fik med det samme
kontakt med CE3WD, på 10 m i de næste 3
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måneder kørte jeg 500 QSO’er og fik mange DXforbindelser f.ex. med: VP9, CN2, 4K1F, 3B9, PJ7,
5H3, 4K1GDW, A4XYJ, 9L1, S42 og CT3, VE på
80. P1V er også meget fint til DX på 40m og 80m.
Forstyrelser kunne jeg ikke konstantere.

P 1 v h f-a n te n n e
kører alle bånd mellem 3 og 30 MHz
Højde omkring 5 meter
Få og korte radialer (længste
ca. 5,8 m)
P 1 V afstemmes inde ved
stationen
P 1 V kører hele 80 meter
båndet
P 1 V er ideel for den indeklemte amatør eller lytter
amatør, stråleren kan mon
teres på taget medens af
stemningsenheden og radi
alnettet monteres på loftet.

Ring eller skriv for yderligere information
Forhandler i Skandinavien
Firma

jy

etez

Hedetoften 28 - 9430 Vadum
Tlf. 08 - 27 16 23 efter kl. 16,30

TV-0MSKIFTER
-280

* v e le g n e t t i l s k i f t m e lle m
2 a n te n n e r p å R X -in d g a n g .

Over jorden
Afslutning
Antennen arbejder upåklagelig (også 1-3 meter
over jorden, monteret på en rørmast) fra 3-30 MHz.
Det var også muligt at afstemme den på 2m, hi, hi!
Invitation til
Reception, den 23. marts 1985 kl. 11.00 - kl. 14.00 i
vor nye lokaler St. Glasvej 53, 5000 Odense C
E.D.R Aps
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* p r a k t i s k t i l s k i f t m e lle m
d u m m y -lo a d /a n te n n e p å TX.
* f i n e e l e k t r i s k e d a ta :
s t o r dæmpning a f f r a k o b l e t
s i g n a l - 80 dB v . 900 MHz,
in g e n gennem gangsdæ m pning.
* y d e rs t fo r d e la g tig p r i s l

^

* f o r h a n d le r e

!£*

CM

LAUTRONIC

a n v is e s .

-

02

85

52

74
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Anmeldelse af HF-omskifter Vogels VTS 280
Af TR
Fra fa. Lautronic har TR modtaget en HF-omskifter
til anmeldelse.
Omskrifterns oprindelig tiltænkte anvendelse er
at fungere som omskifter på TVs antenneindgang
mellem den normale TV-antenne og f.eks. en
hjemmecomputer, TV-spil eller lignende, for de af
OZs læsere, der sysler med disse emner, så man
ikke behøver at rode med stik og ledninger, hver
gang der skal skiftes mellem normal anvendelse af
fjernsynet som dataskærm.
Skal dette virke godt op i UHF-området, skal
omskifteren være HF-rigtigt udført for at undgå
reflektioner, der vil give »spøgelsesbilleder« på
skærmen - og det er da også tilfældet med denne
omskifter, idet standbølgeforholdet er lavt d.v.s.
under 1,2 til op over 300 MHz, hvor tabet i
gennemgangsretningen ligger på ca. 0,5 dB.
Omskifteren er derfor udmærket til sit tiltænkte

formål - men kan den bruges som antenneomskif
ter til amatørradiobrug, f.eks. til valg mellem en af
flere antenner, kort sagt: kan den tage mosten, når
man sender igennem den?
Opbygningen i et støbt metalhus samt pæne
store kontaktflader lader formode, at en vis effektbelastbarhed er til stede, og det er også tilfældet:
100 W på 10 meter og 60 W på 2 meter passerer
uden problemer - dog skal man naturligvis ikke
dreje på omskifteren, medens watterne passerer!
Stik og bøsninger er de almindelige coaxiale 9.5
mm TV-stik, og det er desværre vanskeligt at
udskifte bøsningerne, der sidder fastklemt direkte i
omskifterhuset, til f.eks. BNC-bøsninger; man må
fremstille nogle adaptorer.
Coaxstikket på centerkablet kan dog skiftes uden
problemer.
Prisniveauet er 125-130 kr.

TELGET er en ny selvbærende dipolanten
ne med fuld dækning fra 7 til 30 MHz, input
2 kW og længde ialt 7,35 m. Vægt 7,8 kg.
Pris med kontrolbox kr. 3695,00.
Perfekt SWR i hele
området fra 7 til 30 MHz!

Rekvirer datablad og prisliste.

T

Vi udstiller på OZ7HDR’s
Sønderjyske Forårsmarked
23. marts. På gensyn/
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Lønstrup
9800 Hjørring

Vy 73 de OZ4SX, Svend

08-96 01 88
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Info om Hvidovre-repeateren 0Z3REV
A f OZ1AZW Peter H ocher, F a gerstedvej 32, 2650 Hvidovre

l weekenden den 15.-16. september 84 har Hvidov
re-repeateren holdt »flyttedag« - ikke rent fysisk men den har flyttet frekvens fra R3 til R6 - bl.a. for
at undgår forstyrrelser på og af trafikken på Yding
Skovhøj-repeateren.
Det Steen, OZ9ZI, har skrevet alment om repeatere, kan vi kun tilslutte os, og lige som han vil også
vi komme med nogle data omkring vor station nu
lige efter frekvensskiftet.
Fra at være 2 stk. AR 700 er den nuværende
repeater en Storno modulstation af typen CQF 112. Denne er blevet modificeret med diverse styrin
ger og har således følgende specifikationer:
Selve repeateren er bestykket med rør, indgangen
er en E188CC og udgangen en QQE 06/40. Dens
følsomhed er 0,7
eller 0,35 fxV, og dertil svarer
outputtet på 60 W respektive 7,5 W.
Styringsenheden er solid state alt sammen og
giver følgende muligheder for brugerstyring:
1. 1750 Hz i mindst 0,5 sek. giver normal åbning af
repeateren med stram squelch og lav effekt.

Under bordet ses de 6 cavity filtre. I midten den
gamle OZ3REU og til højre den »nye« Storno, som
nu har kørt siden august 1982.

OZ1BJM Allan er ved at montere en lodret UHF
dipol til den overordnede styring. Øverst ses Hust
ier antennen med de 16 radialer.
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2. 2800 Hz i mindst 0,2 sek. giver åbning, løs
squelch og høj effekt, dog vil denne situation
resettes ved udfald af repeateren.
3. 2800 Hz i mindst 3 sek. giver åbning samt løs
squelch + høj effekt og retningsantennedrift til
Bornholm. Et Apollobip følger enhver udtastning
og fortæller dermed, at antennen er skiftet. En
annullering af antenneskift kræver igen 2800 Hz
mindre end 3 sek. eller helt udfald af repeateren.
4. Opkald med 7 sekvens (3 18 05 21) = 3REU.
Denne funktion svarer til funktionen, beskrevet
under punkt 2.
Et opkald giver en bærebølge på 14 sek. incl.
morseidentifikation. Efter at repeaterens bærebøl
ge er bortfaldet, er der stadig 6 sek. tid til genoptastning uden brug af opkaldtone.
Vor morseidentifikation foregår med speed 90 og
forlængede mellemrum. Tonefrekvensen er 2400
Hz, og den samme tone anvendes til Apollobip’et.
Identifikationen starter straks ved opkaldet og
derefter første gang 5 min. senere for så at komme
hvert 10. minut, så længe repeateren ikke falder ud.
Selve arbejdet med at flytte frekvensen er jo flere
ting. Først flyttede vi resonansfrekvensen i vore
filtre af cavity typen. Det gik som fod i hose uden
det mindste problem under trimningen. Vi er helt
OZ MARTS 1985

dermed kan såvel resonansfrekvensen som fødemodstanden ændres gevaldigt. Spændebåndene
blev også hver især erstattet af rustfrie skruer,
selvskærende og 4 stk. for hvert spændebånd.
Vore Bornholm-antenner blev stormskadet, og vi
har endnu ikke fået nye op. Dette skal snart ske,
måske er det det, når dette læses, og det bliver
sikkert en Tonna 9 element fra Ivan.
Så er der kun tilbage også at lave en styring med
Touch Toner. Nu hvor hele Norden har vedkendt
sig et system, er der intet mere at indvende imod
dette fra vor side, og så skal der jo også eksperi
menteres.
Til sidst vil vi ønske god fornøjelse med brugen af
repeateren samt sige tak for hjælpen til OZ8GG,
OZ1ADW og OZ1BJM.

E S M M S IW I
Repeateren er placeret øverst i Hvidovre vandtårn
på H.C. Bøjsensvej. Masten i toppen er 18 m. og
uden barduner.
sikre på, også på grund af tidligere erfaring, at
denne nemme sag skyldes forsølvningen af filtrene
sidste år.
Det var straks lidt mere vanskeligt at ændre
frekvens i selve stationen. Murphy var mod os, og vi
havde ikke tilstrækkelig med kondensatorer med os
for at få sender og modtager på frekvens. Det
betød, at vi måtte køre en skaffetur, der ikke var
planlagt.
Imens blev en udendørs UHF antenne - dipol anbragt ca. 40 m over jorden, i masten. Denne er
beregnet til den overordnede styring, som tillader at
tvangsstyre følgende:
- stram squelch/lav effekt
- løs squelch/høj effekt
- retningsantenne + løs squelch og høj effekt
- rundstråler med brugsstyringsmuligheder for
squelch og effekt som beskrevet
Vor rundstråler er iøvrigt lidt speciel. Det er en
Hustier Master Gainer, men den er ændret til 16
radialer for at give en bedre nærfeltafskærmning for
tætboende amatører, den er desuden glasfiberar
meret, hvilket har vist sig nødvendigt, idet overgan
gene af antennens sektioner kan korrodere, og
OZ MARTS 1985

Rettelse (tilføjelse) til
»2 meter mobilstation«, OZ nr. 1 1985
I diagrammet over VCO’en mangler C22, den er på
4,7 pF og sidder som overføringskondensator fra
link på L6 og til synteseblander.
I XO og synteseblanderdiagrammet mangler R8,
den er på 22 kohm og sidder fra basis af Q1 og til
stel. I basisspændingsdeleren til Q4 på samme
diagram er der to modstande der kaldes R22, den
øverste skal være R21.
I diagrammet over digitalenheden mangler
spændingsstabiliseringen, på placeringstegningen
er 78L08 benævnt Q2.

I mellemfrekvensdiagrammet er der vist et potentio
meter til volumenregulering, det skal naturligvis
ikke bruges hvis man anvender LF-delen, der er
vist på side 13.
I LF-forstærkeren mangler værdien på R24, den
er på 1 Ohm.
I modulationsforstærkeren mangler værdien på
R20, den skal være 10K.
I uF diagrammet mangler C10, den er på 18 pF
og sidder parallelt over C9.
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En vertikal loop antenne for 40 meter - mest i praksis
Af OZ4JU John H. Hansen, Flyet 9, 9310 Vodskov.
Forårsaget af meget dårlige resultater på 40 meter,
med en henholdsvis for lavt ophængt 2 x 20 meter
dipol med 600 ohms feeder, og en W3DZZ op
hængt såkaldt inverted - nemlig i en gittermast (på
12 m med en FB 23 yagi) i midten, besluttede jeg
mig for en anden type antenne. Kravet var, at den
skulle være god, selvfølgelig, ikke fylde for meget,
og ikke mindst være forholdsvis usynlig. Endvidere
skulle den kunne »tåle« at komme i nærheden af
gittermasten.
Sloper contra loop
I første omgang tænkte jeg på en sloper-antenne,
men i en artikel om sloperens gode og (flest)
dårlige sider - QST maj 1980 - skrev forfatteren:
hvis jeg havde et enkelt, jordet Va bølget tårn, ville
jeg foretrække en helbølge delta-loop, hjørnet op,
fødet i nederste hjørne; citat slut. Der var ingen
skitse eller anden yderligere oplysning om anten
nen, men det gav mig ideen - hvorfor ikke prøve en
loop antenne, i en eller anden form, og føde den
foroven, (hvor W3DZZen før havde sit fødepunkt).
Det blev til denne antenne, som vist på fig. 1.

Ved at hæve eller sænke punktet a vil det være
muligt at ændre vinklen i fødepunktet, og dermed
ændre fødepunktets impedans lidt, og evt. ændre
SWR kurven. Impedansen på en normal helbølge
loop antenne i resonans er ca. 100 ohm, og da
denne antennes ben går tættere sammen, samt at
den er tæt på gittermasten, er det sikkert ikke helt
galt at regne med, at antennens impedans må
være i nærheden af de 50 ohm, hvilket også den
optagne SWR kurve kunne tyde på. Kurven viser
også, at antennen er dejlig bredbåndet.
Antennetråden, jeg har anvendt, er 0,8 mm PVC
belagt kobbertråd med 1 kore. Jeg har anvendt en
balun 1:1 (BN 86 fra WSDZZen), men om den er
nødvendig, ved jeg ikke, og kan sikkert spares.
Fødekablet er coax RG 213, ialt ca. 23 meter,
hvoraf de 8 m er nedgravet ca. 10 cm, hvilket
bevirker en effektiv fjernelse af evt. hf på coaxkablets skærm.
Antennen virker - det viser logbogen, idet de
rapporter, jeg før fik fra europæiske stationer på
S4-5 nu er S9, og nu er det pludselig muligt at
kontakte DX-stationer, som PY - CE - YV - W2. Det
har jeg ikke kunnet før med diverse dipolantenner.
Som et extra plus, er den »knurren«, der var i
telefonen (på 40 meter) også væk.
Så, ned med den dårligt placerede dipol, og op
med loopen. Vi mødes på 40 meter.

FIG.1

Antennen
Antennetrådens længde skal være ca. 41,20 m,
nemlig X -1,03. Start med lidt længere tråd og klip
af indtil bedste SWR ved 7,05 MHz - eller bedre,
bedste SWR kurve som fig. 2.
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Miniature 2 meter FM-sender
A f OZ-DR 2044/OZ1JSZ Paffe Randløv, Østergården 45, 3.th., 2635 Ishøj.
Efter tilladelse fra G-QRP-C, EUROPEAN©
effekten forstærkes yderligere ved at tilføje et
ekstra trin.
På denne model er kanalantallet 3. Disse bliver
koblet ind via en 2-dæk omskifter med lavt tab. Xtallene bliver trimmet ind på frekvensen af se
riespolerne L1, L2 og L3. FM-signalet bliver produ
ceret ved hjælp af varicap. Forskellige typer findes
på markedet, men kravene til den her brugte er en
kapacitet på 50 pF ved en spænding på 3 V.

Konstruktion
Konstruktionen er lavet ud fra »mountain top application«-princippet, hvor en kompakt konstruktion
og små mål samt lav vægt er nødvendigt, derfor er
grænsen for output sat ved 250 mW med en strøm
forsyning på 12 V. Konstruktionen er med 3 transi
storer, der virker som henholdsvis oscilator, multiplier og udgangstrin. For at undgå for mange
problemer med oscillatortransistoren er oscilatorfrekvensen valgt til 48 MHz. Hele konstruktionen
bør monteres på et print ca. 10 x 7 cm2.
Konstruktionen bør følge tegning 1, og lednings
træk bør være så korte og direkte som muligt.
Afkobling af forsyningen til hvert trin er yderst
vigtig, og bør foretages med 1 nF gennemførings
kondensatorer, som er ført igennem et stykke
dobbeltsidet print, som adskiller oscilator og for
stærkertrinet. Renheden af udgangssignalet er for
bedret ved at indsætte en række tunede kredse på
145 MHz mellem multipliertrinet og udgangstrinet.
Spolen L6 hjælper også med til at forbedre tilpas
ningen til base på TR3.
1 kohm modstanden loddet over L7, er for at
reducere »Q« i L7 og for at sikre, at TR3 er
fuldkommen stabil. Hvis man lyster, kan udgangs

Modulation
Den nødvendige audiospænding, der skal til for at
producere et 3 kHz frekvenssving, er ca. 2 V peakto-peak. Dette kan opnås fra en simpel mikrofon
forstærker med en passende frekvens-kompensa
tion. Det aktuelle frekvenssving er påvirket af
justeringen af X-tal seriespolerne - L1, L2 og L3.
Spolerne giver en typisk afstemningsbredde på ca.
20 kHz, ud fra X-tallets nominelle frekvens.
Justering
Følgende udstyr skal bruges ved op-justering:
1. Et gitterdykmeter (GDM) eller et følsomt wave
absorbtion meter (WAM), med et måleområde
dækkende 48-288 MHz.
2. Et RF-wattmeter, eller en diodedetektor og en
50 Ohm 1 W modstand, forbundet med et kort
stykke coax.
Tilslut strømforsyning og kontroller, at strømfor
bruget ligger mellem 10 og 100 mA. Hvis en
modtager er til rådighed, så indstil den på den
valgte X-tal frekvens. Juster L4 til resonans på 48
MHz. Hvis der bruges et GDM, skal dette foretages
med strømmen afbrudt. Flyt GDM/WAM til L5 og
juster den til max. output på 145 MHz. Efter
finjustering af VC1, checkes der, at der ikke frem
kommer harmoniske f.eks. 96, 192 MHz. På et
følsomt wavemeter må de kun lige kunne anes,

Tegning 2.
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men under alle omstændigheder skal de detekteres
meget lavere end det udsendte signal.
Peak L6 til max. RF-output ved at justere se
riekondensatoren, VC2. Denne kreds skulle nu give
resonans på 145 MHz, dette bør dog for en ordens
skyld checkes med GDM/WAM. Det kan være nød
vendigt at re-justere VC1 for at opnå resonans. De
to udgangskondensatorer VC3 og VC4 skal nu
peakes til max. output, mens frekvensen samtidig
checkes at være rigtig. Output skulle nu være 200250 mW, hvis 2 forstærkertrin er bygget, da ca. 0,5
W. Ved korrekt justering skulle senderen give et
rent signal ud.

bygge et. Jeg har selv prøvekørt konstruktionen,
dog kun med et enkelt X-tal isat, og med en MD 5
modtager, og det gik fint. Fra min QTH kunne jeg
fint åbne Søborg-repeateren og føre en samtale
over den. Den benyttede antenne var endda en
hjemmelavet GP indendørs. Det benyttede X-tal var
lånt og af ubestemmelig oprindelse, men med
korrekt resonansfrekvens. Konstruktionen kan
nemt udvides med en kanalvælger med flere X-tal’s
i, evt. med kanalvælgeren som en separat enhed,
eneste tilføjelse er så - foruden flere X-tal - flere
spoler, i stil med L1, 2 og 3, nemmere kan dét vel
ikke være.

Egne kommentarer
Denne konstruktion er tiltænkt QRP, man kan
udmærket køre sammen med et PA-trin, hvoraf
flere gode og nemme kan findes i VHF/UHF manual
af D. S. Evans, hvorfra jeg selv går med planer at

Prisen kommer nok til at ligge mellem 200-400
kr., alt efter hvor meget man gør ud af konstruktio
nen. I heldigste tilfælde kan den sikkert laves
billigere ved at kombinere billige tilbud med et dyk i
rodekassen!

30 meter til HW8
Af OZ1JSZ/OZ-DR 2044 Palle Randløv, Østergården 45,3 th., 2635 Ishøj.
Efter tilladelse fra G-QRP-C, EUROPEAN © .
For at få 30 m i HW8’ren er n\ian desværre nødt til at
Alle de ændrede spoler skal have en induktans
ofre et af de andre bånd. Konstruktøren har her
på 3 uH.
ofret 80 m, grundet lokale forhold.
Note: Når toroider afvindes, så må lederne ikke
Ombygningen skulle ikke volde problemer, dog
trimmes, før spolerne er tilbage på de oprindelige
er det vigtigt at spolerne vikles nøjagtigt. Spolerne
pladser. De lange ledere gør dem lettere at montere
kan checks med et gitterdykmeter for rigtig reso
igen. Brug silver mica kondensatorer, hvor der sker
nansfrekvens og derefter forsegles med voks eller
udskiftninger.
stearin.
Opjustering: Juster L17 indtil det nye krystal
Modtagerdelen:
oscillerer fint. Check justeringen af L18 40 m, da
1. Fjern C1, C15 og C16 (trimmer), og klip R50
der kan opstå vekselvirkning mellem spolerne.
af.
I mixersektionen vil L13 have et meget bredt
2. Afmonter C30A fra printet.
peak. Konstruktøren fik den bedste undertrykkelse
3.Udskift Y1 krystallet med et 18.895 MHz krystal
af uønskede signaler med kernen skruet helt mod
i HC/6U holder med 30 pF belastningskapacitet og
uret, indtil den var næsten i plan med toppen af
0.005% tolerence
formen.
4.
Udskift C116 med en 43-47 pF kondensatorFrekvensen genereret af HW8’erens VFO (8.645 til
(her brugt 47 pF) og udskift C64 med en 27-33 pF
8.985 MHz) kan muligvis høres på det nye bånd.
kondensator (her brugt 33 pF.)
Her kan et gitterdykmeter bruges til at generere et
signal i dette område og derefter justere L13 til den
Senderdelen:
bedste undertrykkelse af disse signaler.
1. Fjern C94
En anden lille ting til HW8, når man nu aligevel er
2. Udskift C77 med en 150 pF kondensator, C78
igang: Udskift støj relæet, der sidder i rig’en og
med en 150 pF, C96 med en 85 pF, og C97 med en
indsæt et SPDT 12 V kviksølvrelæ. Dette giver en
270-300 pF (her brugt 270 pF)
lydløs nøgling og en meget hurtig break-in ved at
3. Udtag, moduficer og isæt følgende spoler:
justere T/R forsinkelsespotentiometeret til minimum
L22(9 uH, 25 vindinger) aftag 10 vindinger og fordel
position.
de resterende 15 vindinger ligeligt på kernen. L26
Opbygningen til 30 m er ikke blevet checket med
(15.5 uH, 31 vindinger aftag 19 vindinger lad de
et scope eller med spectrum analyser, men er
resterende 12 blive siddende, hvor de er. L27 (27.5
checket med en løs modtager i HF-båndet, og der
uH, 36 vindinger aftag 23 vindinger og fordel de
er ikke fundet harmoniske eller falske signaler, så
resterende 13 vindinger jævnt på kernen.
det skønnes, at signalet er rent.
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QRP Z-match
Af 0Z1JSZ/OZ-DR 2044, Palle Randløv, Østergården 45 3th, 2635 Ishøj
Efter tilladelse fra G-QRP-CLUB. EUROPEAN ©

SWR

C

En simpel 10-12 W Z-match
C1 500 pF broadcast drejekondensator - hvis dob
belt benyttes kun den ene halvdel.

C2 500 pF broadcast drejekondensator - dobbelt
L1 6 vindinger pvc isoleret netledning på 2%
tommer 0 vandrør
L2 6 vindinger pvc isoleret netledning på 2%
tommer 0 vandrør
L1 og L2 snoes på samme form, mellem
hinanden
L3 13 vindinger pvc isoleret netledning på 25/s
tommer 0 vandrør
L4 6 vindinger pvs isoleret netledning på 2%
tommer 0 vandrør
L3 og L4 snoes på samme form mellem
hinanden, med L4 i jord-enden af L3.
Vandrørene skal være af plast.
Her er Z-matchen lavet til coax-fødede antenner.
For balancerede feedere afmonteres bunden af L2
og L4 fra jord og samles på en separat terminal.
En yderligere forbedring vil nok være at indbygge
et SWR-meter.

S
)C B -M A S T E r)
Q - y ______________INTERNATIONAL J
HC 1400 Memo
400 cha. 25 watt - 3 memory m.m.
Normalpris kr. 2.895,00
Tilbud............. .......................................2.485,00

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

Generalagent for CB MASTER i Danmark - OZ6LZ

UG ELECTRONIC ENGROS/DETAIL
SØMÆRKET 3 - UGGELHUSE - 8900 RANDERS
TELEFON 06-49 52 99
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Simpel 14 MHz modtager
Af OZ-DR 2044/GZ1JSZ Palle Randløv, Østergården 45, 3.th., 2635 Ishøj.
Efter tilladelse fra G-QRP-C, EUROPEAN © .

Denne modtager til 14 MHz kan let ændres til andre
bånd, ved ændringer af værdierne for L1 og C1/C2.
Modtageren indeholder bl.a. RF-forstærker og
audio CW-filter, og er beregnet til 8 ohms hovedte
lefoner, evt. højttaler.
Nogle eksperimenter viste, at 1 mV over et sæt 8
ohms hovedtelefoner gav et læseligt signal. En
følsomhed, således at et signal på 1 mV let kunne
høres, blev sat som minimum. Mixeren har et tab
på ca. 7 dB, således at en spændingsforstærkning
på ca. 2200 gange er nødvendig, for at komme
frem til et 1 mV signal som output. Nogle 88 mH
toroider blev testet og viste sig at have en DCmodstand omkring 8 ohm. Reaktansen af 88 mH er
omkring 550 ohm ved 1 kHz. Hvis et Q på 50 kan
opnås ved denne frekvens, vil et 1 kHz afstemt
kredsløb have en dynamisk modstand på 50 x 550
= 27,5 kohm. Hvis et 1 kHz afstemt kredsløb bliver
placeret omkring en OP-AMP, som vist i diagram
met, med en 10 ohms modstand til jord (C9 har en
reaktans på kun 1,6 ohm ved 1 kHz), vil et gain
omkring 2400 blive resultatet. Således ikke kun i
teorien, men også i konstruktionen!
Med et Q på omkring 50, vil båndbredden være
omkring 20 Hz mellem 3 dB-punkterne.
Audio-forstærkeren har et lavt gain ved 50/60 Hz,
så netbrum, som tit plager di reet conversion modta
gere, bliver undertrykt.
Indgangs RF-forstærkeren giver forstærkning og
selektivitet. TR1 er en common gate forstærker
med et 14 MHz afstemt kredsløb i drain. TR2 er en
føler, der sidder som transformer uden tab, mellem
højimpedansen fra den tunede kreds og lavimpe
dansen til mixeren. Læg mærke til R5, afkoblet af
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C7. Den sidder for at forbedre mixerens tilpasning
til LF-forstærkeren. Outputtet fra det selektive
audio-trin (se ovenfor), som føder emitter følgeren
TR3 via volumekontrol, giver et tilstrækkeligt drive
til hovedtelefoner med en impedans på 8 ohm, eller
højere.
Desværre er 88 mH færdigkøbte toroider ikke
altid nemme at få fat i, men pulverkerne typer skulle
være lige så gode. En modstand i serie med spolen
kan blive nødvendig, hvis Q bliver for højt, da CW
signaler ellers vil blive svære at samle op og høre.
Lokaloscilatoren skal kunne give et godt drive til
mixeren (nominelt ca. 50 ohms load). Et drive på
omkring 7 dBm (500 mv) er ideelt.

OZ-spot
Prøver for radioamatører
Til underretning meddeles, at der i maj måned d.å. i København
og enkelte provinsbyer vil blive afholdt prøver for radioamatører.
Sidste frist for modtagelse af tilmelding til prøverne er den 15. april
1985.
Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet »Ansøgning om
amatør-radiosendetilladelse« i udfyldt og underskreven stand til:
Post- og telegrafvæsenet Radioteknisk tjeneste, Islands Brygge
83.C, 2300 København S.
Ansøgere, der har deltaget i en tidligere prøve, skal ikke indsende
nyt ansøgningsskema, men kan tilmelde sig prøven enten ved ind
sendelse af brevkort eller ved telefonisk henvendelse til radiotek
nisk tjeneste, (01) 54 47 96, lokal 272.
Tilmeldinger der indkommer efter den 15. april 1985, vil blive
henført til næstfølgende prøve.
Med venlig hilsen
M. Jacobsen / Jane P. Ørum
OZ MARTS 1985

Horisontal X-beam
Af 0Z1JSZ/OZ-DR 2044 Palle Randiøv, Østergården 45, 3th, 2635 Ishøj
Efter tilladelse fra G-QRP-Club, EUROPEAN © .

En X-beam er egentlig en to-elements Yagi med
forkortede elementer og samlet i centrum. Wirestykkerne for enden af armene kompenserer for de
forkortede arme.
Den egentlige form af X’et fremgår af tegningen.
Alle arme er af samme længde, men det drevne
elements wire-straps (haler) er længere end direk
torens.
Armene kan blive så korte som 75% af længden
af én halvdel af det drevne element i en normal
Yagi. Hvis armene er kortere, vil halerne støde
sammen. Jo længere armene bliver, desto kortere
vil halerne blive. I den her viste er halerne lavet af
USA no 19, vinyl isoleret wire.
Den totale længde af direktor elementet er om
kring 4,5% mindre end den totale længde af det
OZ MARTS 1985

drevne element. Med den i skemaet viste lænde på
halerne skulle gainet være omkring 5-6 dB, for til
bag-forholdet omkring 15 dB, og SWR mellem 1:1
og 1.5:1; Antennen er meget bredbåndet. Lav
antennen med længere haler end specificeret, men
med korrekt længde-difference. Monter beamen ca.
3-3.5 m. oppe under tuning. Resonansfrekvensen
kan bestemmes med et gitterdykmeter koblet til
direktoren, med en 50 ohm kunstantenne på det
drevne element, eller med en SWR-bro et par
meter under det drevne element.
Hvis resonansfrekvensen er for lav, så prøv at
klippe 2 cm af alle fire haleender, på 10 m dog kun
1 cm og check resonansfrekvensen igen. Fortsæt
indtil antennen er på den forudbestemte resonans
frekvens. Denne vil dog blive forøget en smule, når
antennen er monteret i rigtig højde.
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X-beam dimensionerings-skema.
Bånd

Som

Arme

10 m

testet

6

15m

brugt

9 ft

15m

beregnet

8

20m

ft

Drivne ele. hale
tommer

Director haler

Hale-længde difference

4 ft 1 tomme

3 ft 7 tommer

6

tommer

3 tommer

4 ft 10 tommer

4 ft 2 tommer

8

tommer

ft

5 tommer

6

ft 0 tommer

5 ft 4 tommer

8

tommer

brugt

13 ft

9 tommer

7 ft 8 tommer

6

ft 8 tommer

'1 2

tommer

20m

beregnet

12

ft

5 tommer

9 ft 0 tommer

8

ft 0 tommer

12

tommer

30m

beregnet

17 ft

4 tommer

ft 6 tommer

11

40m

beregbet

24 ft 10 V2 tommer 18 ft 0 tomme

6

12

ft 1 V2 tommer

16 ft 0 tommer

I 6 V2 tommer
24 tommer

ANTENNER to1
«.

JA Y B E A W
8XY/21V1
9,5 dBd
2,8 m
4,7 kg

P B !V !1 4/2M
13,7 dBd
5,95 m
6,5 kg

Q4/2SVI
9.5 dBd
1.5 m
2,7 kg
L R 1 /2 M
4,3 dBd
3,0 m
1,5 kg^

D8/2M
12,3 dBd

2,8 m

P B M 1 8 /T O c m
14,0 dBd

2,8 m
3,4 kg

4,1 kg
H e re rv is t et lille udsnit af JAYBEAM ’s store program
af kvalitetsantenner for 2 m, 70 cm og 23 cm.
Rekvirer det store JAYBEAM katalog og amatør
prisliste.
_

Vy 73 de OZ4SX, Svend

NORAD

Lønstrup

9800 Hjørring

08-96 01 88

OZ-spot
I forbindelse med et af mine locatorforedrag er jeg venlig blevet
gjort opmærksom på, at der er fejl på det fine nye kort fra DARC
Verlag (forhandles af EDR’s Forlag ApS), idet minutantivelsen i
den indsatte firkant over subsquares er »ven^it op og ned« - den
starter med O i nord i stedet for i syd! Der er givet meddelelse til
ApS’et.

Landsforeningen Eksperimenterende Danske Radio
amatører søger til antenneudvalget en radioamatør i
hovedstadsområdet - helst med juridisk ekspertise og naturligvis interesse for antennesager.
Skriftlig henvendelse til formanden inden næste HBmøde, der finder sted den 12. maj 1985.
OZ6UP/Knud

OZ1CRY Ellen Sofie
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»Fast scanning« på Yaesu FT 757
Af 0Z5XN Allan Nelsson, G asvæ rksvej10 A 5th., 1656 Kbh.
Jeg er den lykkelige ejer af en Yaesu FT 757 GX.
Denne HF-transciver er -blandt meget andet godt forsynet med 2 indbyggede VFO’er; mulighed for
»splitfrekvens-operation« (repeaterspacing); ind
byggede memory’er -og transverteroutput. Da den
desuden har indbygget FM, er den simpelthen som
skabt til brug i forbindelse med transvertere til de
højere bånd -og det er lige netop, hvad jeg gør.
Scannerhastighed
Ejere af denne rig vil være bekendt med, at der er
indbygget en
»PMS«-scanner-funktion (Programmable Memory Scanning). Denne funktion
bruges af undertegnede til scanning af bånd
segmenter i VHF, UHF og i 10 m båndet, for
afventning af eventuelle åbninger.
FT 757 har »kun« en scanner-hastighed. Det er
også meget godt hvis det ikke var fordi, at det tager
godt 3 minutter, at scanne et område på 100 kHz.
Og det er simpelthen døden. Nu er problemet jo til
for, at løses, -og løsningen er endda enkel:
På den originalt leverede håndmikrofon (MH 1
B8) er der 3 knapper til »fjernbetjening« af VFO’en-,
nemlig »UP«; »DOWN«; -og »FAST«. Det snedige
er nu, at man kan forøge »PMS-scanning« hastig

COMFORTBASE
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• Op til 3000 karakterer pr. record
• Søgning på alle fields med mulighed
for alfabetisk sortering
® Indbygget regnefunktioner som virker
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spreadsheet
• Full on Screen editing
® Fuld printer understøttelse
• DANSK MANUAL - Dansk udviklet
® INTRODUKTIONS PRIS....

.......498,-

Send 2,80 kr. for brochure
Vi leverer overalt i landet pr. p o s t
(Efterkrav når der ikke er forudbetalt)
Vi beregner intet ekspeditionsgebyr - kun den
gældende posttakst + evt. efterkrav.
Der tages forbehold imod trykfejl og prisstigninger.

ESTRUPSGADE 6
8600 SILKEBORG
TLF. 06-82 6411
GIRO 311 5380
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heden ved, at holde »FAST«- knappen på mikrofo
nen nedtrykket. Det tager nu kun knap 20 sekun
der, at scanne de 100 kHz.
Men hvem gider sidde hele natte og holde på en
mikrofon, blot for at scanne? Jeg gider ihvertfald
ikke!
Den nemmeste løsning er nu at kortslutte pin 4
og pin 5 i mikrofonstikket, hvorefter man har hurtig
scanning. Det gælder selvfølgelig også ved brug af
knapperne på mikrofonen. Og det er upraktisk, hvis
man bruger dem.
Det helt over-supersmarte er nu, at der bag på
mikrofonen er en »tone«-omskifter. Der en dobbel
tomskifter, hvor begge halvdele blot er parallelfor
bundet. Altså: Fralod tilledningerne til den ene
(overskydende) halvdel, og brug denne til »FAST«omskifter. Der monteres nu 2 ledninger fra »FAST«tasten øverst i mikrofonen (fra den brune og
orange ledning) ned til det nu ledige »tone«omskiftersæt, således at omskifteren i den ene
stilling kan kortslutte »FAST«-tasten.
Værs’go,- 2 scanner-hastigheder uden belast
ning af apparatets eventuelle garantiperiode. Og så
er det nemt - og tilmed næsten skåret ud i pap.

Vi fortsætter successen!
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Det drejer sig om fasekablet på en VHF halvbølge
Yagi. Nogle påstår, at der er en 4:1 transformer,
hvilket jeg ikke rigtig kan få det til at blive.
Jeg mener engang at have læst et eller andet sted,
at halvbølgekablet giver en faseforskel mellem de
to ender på 180 grader, hvilket vil medføre, at
antennens 200 Ohm opdeles i faktisk to paralelle
modstande på hver 100 Ohm, og impedansen i
fødepunktet skulle derfor blive 50 Ohm, eller på en
lidt mere firkantet måde: spændingerne i den
balancerede ende er i serie, og spændingerne i den
ubalancerede ende (fødepunktet) vil være i parallel.
Såvidt så godt, men hvordan bliver spændingsog strømdistributionen i hver af de to antennehalv
dele?
VTS går ikke rigtig i dybden på dette spørgsmål,
og på vores lokale bibliotek findes heller ikke nogen
litteratur desangående.
Jeg vil lade det være op til dig at bedømme, om
du mener, der er behov for en artikel i teknisk
brevkasse, ellers ville jeg være mere end tilfreds
med et brevsvar. Såfremt artikel, no name, piease!
Bare rolig, her i brevkassen er diskretion en æres
sag - gives og fordres! Spørgernes navne når ikke
længere end til mig, så faren for at blive til grin med
fjogede spørgsmål er til at overse.
At du ikke kan finde nogen litteratur, der i detaljer
forklarer en 4:1 balun, begynder jeg efterhånden at
tro på, efter gennemtrawling af adskillige antenne
bøger! Hver gang, forfatteren skal beskrive sådan
en balun, bliver teksten så sært kortfattet! Nå, men
din opfattelse af situationen er faktisk ikke helt ved
siden af.
Start med at tænke på en ganske, almindelig
transformer med primær- og sekundærvindinger.
Hvis forholdet mellem vindingstallene på primærog sekundærsiderne er som 2 til 1, så er spæn
dingsomsætningsforholdet 2 til 1 eller 2:1, idet
siden med de mange vindinger er den »højspænd
te« side.
Når nu spændingsomsætningsforholdet er 2:1,
så er impedansomsætningsforholdet 22:12 = 4:1 det er nærmere forklaret i VTS side 39. Og det er
netop dette, der sker i 4:1-balunen, altså 4:1 i
impedans. Kvartbølgelinjen virker »som en ekstra
sekundærvikling«, så omsætningsforholdet bliver
1:(1 +1), hvis der var tale om en almindelig transfor
mator.
Nu til balunvirkningen: Opgaven lyder på at
omsætte fra balanceret til ubalanceret fødekabel.
Prøv at forestille dig et signal, der modtages af
antennen, og derfor skal ned ad antennekablet. Så
længe impedansforholdene er 200 Ohm balanceret
går det fint, men i et coaxkabel skal signalet ligge
186

på inderlederens yderside og yderlederens (skær
mens) inderside - der er jo netop derfor, at coaxkabler er upåvirkede af ydre felter, der kun vil
inducere signaler på yderlederens yderside.
Uden balun vil vores »balancerede« signal løbe
videre på coaxkablet, men nu vil det ene signal løbe
på yderlederens yderside, og så er coaxkablets
skærmende virkning sat over styr. Der er for så vidt
ikke noget i vejen med at føde f.eks. en 75 Ohm
dipol med 75 Ohm coax - standbølgeforholdet bliver
lavt, men kablet skærmer ikke, selv om det er et
skærmkabel! Det kan forårsage, at stationen bliver
HF-varm, så den støder, når man sender, for slet
ikke at tale om, hvad der sker, hvis man med
læberne berører mikrofonens metalgitter, når stati
onen er tastet! Desuden kan det være en kilde til
TVI, hvis kablet passerer tæt forbi potentielle objek
ter, der kan forstyrres.
Der er således i de fleste tilfælde gode grunde til
at anvende en balun for at undgå alle disse triste
ting.
Har man ingen brug for impedanstransformation,
klares problemet på VHF og UHF nemmest ved at
vikle coaxkablet op i en spole på nogle få vindinger,
lige ved antennen. Selvinduktionen i yderlederen
skal være tilstrækkelig til at få signalet til at
foretrække at løbe inden i kablet i stedet for på
ydersiden. I HF-området er man normalt nødt til at
vikle på en toroidekerne eller en ferritstang, da
selvinduktionen ellers ikke vil være tilstrækkelig.
Disse metoder er bredbåndede. En smalbåndet
løsning er at danne en kvartbølgestub mellem
yderlederen og en hjælpeleder, det kan du se i VTS
side 116, fig. 17. Kortslutningen en kvart bølge
længde nede af kablet vil fra den åbne ende se ud
som en meget stor impedans, så signalet foretræk
ker at løbe ind i kablet.
Og hvad betyder det så for antennestrømmene,
at der fødes med eller uden balun? Ingenting, set
fra antennens synspunkt, den er ligeglad med
fødningen - men strømmene på ydersiden af kablet
i det uskønne tilfælde uden balun vil »spille med«
og forvrænge antennens udstrålingsdiagram på en
i de fleste tilfælde nærmest uforudsigelig måde.
Summa sumarum: Der kan være mange gode
grunde til at anvende balun, måske mest af TVImæssige årsager. På HF skal man bare være
opmærksom på, at hvis man anvender en ferritbalun, så skal den kunne klare effekten uden at gå i
mætning, forvrænge signalet og danne harmoni
ske, for så bliver TVI’en først rigtig slem. Vikler man
balunen »på luft«, bliver den lidt stor, men den går
garanteret ikke i mætning. En konstruktion er vist i
OZ, april 1981, side 188.
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CEPT-licensen
Som mange sikkert ved', har man i Europa et P&Tsamarhejde, som omfatter alle vesteuropæiske
lande samt Cypern, Grækenland, Jugoslavien, Malta og Tyrkiet, - i alt 26 lande.
Delegationer fra disse lande samles således
med mellemrum for at diskutere sager af fælles
interesse, hvad angår post, telegraf, telefon, telex
m.v. samt radio.
Resultaterne fremkommer i rapporter (anbefalin
ger), der normal ikke tiltrækker offentlighedens
store interesse, - og dog, når det vedrører radio og
specielt da radioamatører, har det naturligvis vor
interesse.
Ved EDR’s landskongres i Herning den 13.-14.
oktober 1984 holdt telegrafinspektør Marius Jacob
sen fra P&T et foredrag om den nye CEPT-aftale
vedrørende radioamatørernes brug af stationer un
der besøg i andre CEPT-lande.
»OZ« har hermed fornøjelsen at gengive Marius
Jacobsens foredrag samt komme med de sidste
oplysninger, hvad det nye regelsæt angår.
Telegraf inspektør Marius Jacobsen, der er leder af
Radioteknisk Tjenestes afdeling for Tilladelses- og
Frekvensforvaltning sagde bl.a.:
»For at give et indtryk af, hvad vi laver i den
afdeling af Radioteknisk Tjeneste (RTT), som jeg er
sat til at administrere, vil jeg gerne ganske kort give
en orientering om, hvad vi beskæftiger os med på
radioområdet, i hvert fald hvad angår det mere
forvaltningsmæssige.
For det første er der det, man kalder frekvensfor
valtning.
FREKVENSFORVALNINGEN er et særdeles
bredt område, der skal varetages med den aller
største omhu, idet frekvenser som bekendt er en
meget begrænset ressource. Inden for den senere
tid har vi, som eksempel på hvor bredt området er, i
afdelingen:
- Ajourført frekvensanvendelsen for Nordisk Mo
bil Telefon (NMT). Denne tjeneste er som bekendt
blevet en enorm succes i alle henseender. I de fire
nordiske lande er der i dag mere end 100.000
abonnenter, og her i landet nærmer vi os de
30.000.
- Udarbejdet frekvensplaner for Nærradio. Her igen
et område som har samfundets store bevågenhed.
- Udarbedjet de danske frekvenskrav til FMradiofonikonferencen i Geneve i slutningen af okto
ber 1984. Det var båndet 87,5-108 MHz, som var
på tale.
- Forberedt konferencen, der i februar/marts
1985 i Geneve skal replanere visse dele af de
maritime frekvensbånd.
Alle ovennævnte arbejdsopgaver involverer os i
en masse internationale drøftelser.
Dernæst kommer selve tilladelsesområdet:
OZ MARTS 1985

Tilladelsesområdet
Her forvalter vi de forskellige radiokommunikations
kategorier, det frekvens- og tilladelsesmæssige. Pr.
1. januar 1984 var der på de forskellige områder
følgende anlæg i brug:
Lukkede landmobile net............. Ca. 90.000
Lukkede personsøgetjenester
Ca. 30.000
Skibsradiostationer...... ...........Ca.
15.000
1.000
Flystationer................................Ca.
Privatradio............. ..................Ca. 200.000
Radioamatører.................... Ca.
'1630
Heraf 109 på Færøer..^
136 på Grønland
A Kategori: 1104
B Kategori: 3880
C Kategori: 357
D Kategori: 5289
I alt ca. 350.000 anlæg
Så der er nok at holde styr på, og dertil har vi
RIK-virksomheden, som vi i RTT koordinerer på
landsplan, men hvor markarbejdet varetages af
P&T’ 3 teleregioner.
Det er klart, at uregelmæssigheder .forekommer,
og at vi i visse situationer er nødsaget til at bede
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politiet om at rejse tiltale mod overtrædere af
radiokommunikationsloven. I 1983 havde vi ca. 800
sådanne sager, hvor der blev idømt bøder, og hvor
ulovligt radioudstyr i mange tilfælde blev konfiske
ret. Meget sjældent optræder radioamatører i disse
sager.
Det var i korthed, hvad vi i min afdeling admini
strerer, men nu til mit hovedformål, nemlig at
orientere om det, vi i de vesteuropæiske teleadminstrationer kalder CEPT-radioamatørlicensen. CEPT
står for »Conférence Européenne des Administra
tions des Postes et des Télécommunications« og er
en sammenslutning af 26 europæiske lande.
CEPT-licensen skulle i bedste fald give en dansk
radioamatør mulighed for, uden speciel forlods
indhentet tilladelse at benytte sin mobile eller
bærbare station i samtlige vesteuropæiske lande
samt Jugoslavien og Tyrkiet.
En arbejdsgruppe inden for CEPT har inden for
de sidste år arbejdet med udarbejdelsen af udkast
til en anbefaling, indeholdende reglerne for en
CEPT-licens. Lange drøftelser har fundet sted, og
mange forslag har været lagt på bordet. Men først i
april 1984 kom der et egentligt gennembrud i
drøftelserne, og man kunne endelig samle sig om et
forslag. Lad mig her sige, at der hele tiden har
været en meget positiv holdning i administrationer
ne for en CEPT-licens.
I september 1984 gjorde vi ved et møde i Haag
udkastet til anbefaling for CEPT-licens færdig.
Udkastet skal nu igennem hele hierakiet, CEPT er
opbygget af, før en endelig anbefaling foreligger. Alt
dette er efter min vurdering en formssag, som
desværre tager nogen tid. Så før i slutningen af
1985 eller i begyndelsen af 1986 vil CEPT-licensen
nok ikke være en realitet. Vi vil naturligvis forberede
hele processen her i landet, så danske radioamatø
rer straks, når mulighederne foreligger, vil kunne få
gavn af CEPT-licensen, og ligeledes også at uden
landske amatører, der kommer på besøg i Danmark
med deres stationer, får mulighed for at kunne
bruge deres anlæg under kortvarige ophold.
Men hvad må vi så regne med, at der vil komme
til at stå i en sådan CEPT anbefaling. Det er klart, at
sådanne anbefalinger har en bestemt opbygning,
nemlig et afsnit med »Considerings« (almindelige
betragtninger), et afsnit med »Recommends«, (an
befalinger), og i visse tilfælde også et afsnit med
»Noting however«, (bemærkninger), og lad os gå
disse tre afsnit igennem.
Lad os først se på de almindelige betragtninger;
og konstatere,
a) at amatørtjenesten er en international radiokom
munikationstjeneste, der bygger på Radio Reg
lementet.
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b) at alle personer, der deltager i denne tjeneste,
har afgivet et bevis for deres kvalifikationer i
henhold til Radio Reglementets artikel 32 para
graf 3.
c) at udstedelsen og administrationen af de tidsbe
grænsede tilladelser, der har været baseret på
eksisterende bilaterale aftaler, har betydet en
betragtelig forøgelse af arbejdet for de enkelte
CEPT-medlemslandes administration.
d) at den tekniske udvikling og den voksende
standardisering af amatørradio-udstyret i de for
skellige CEPT-lande betyder en formindskelse
af risikoen for forstyrrelser.
Hertil kommer bemærkningen:
e) De i oplægget til CEPT-licensen givne anbefa
linger har ingen betydning for import og export af
radioudstyr, som forbliver et område, der alene
hviler på de gældende toldlove.
Anbefalinger:
Teleadministrationerne anerkender CEPT-licensen på følgende betingelser:
Almindelige bestemmelser vedrørende
CEPT-amatør radio licensen.
»CEPT-amatør-licensen« kan være omfattet
af den nationale licens eller være et specielt
dokument, der udstedes af den samme myn
dighed; - den skal udformes på det nationale
sprog samt på tysk, engelsk og fransk. Den
vil kun være gyldig for personer, der ikke har
taget fast ophold, og som opholder sig kort
varigt i et andet CEPT-land, som har god
kendt CEPT-licens anbefalingen. Samtidig
skal brugen af CEPT-licensen være inden for
gyldighedsgrænserne af den nationale
licens.
Radioamatører, som i et land har fået
udstedt en såkaldt midlertidig licens, må ikke
drage fordel af anbefalingen vedrørende
CEPT-licens.
Selve CEPT-licensen skal mindst indehol
de følgende:

1-

I:

En erklæring, der siger, at licensindehaveren
har ret til at medtage og benytte sin radioa
matørstation i overensstemmelse med
CEPT-licens anbefalingen i de lande, der har
godkendt den.

II:

Licens-indehaverens navn og adresse.

III:

Kaldesignal.

IV:

CEPT-klasse.

V:

Udstedende myndighed.
Det anbefales? at en liste over de lande,
der har godkendt CEPT-licensen, tilføjes.
OZ MARTS 1985

2.

Licens klasser
Enhver af de nednfor beskrevne CEPTkSasser skal kun betragtes som svarende til
en national licens, hvis betingelserne for
dens brug i et andet land ikke i nævneværdig
grad udvider de betingelser, man har i det
land, hvor licensen er blevet udstedt.
Klasse 1.
Denne klasse tillader brugen af alle de til
amatør-radio tjenesten allokerede frekven
sområder, som er frigivne i det land, hvor
stationen skal bruges; den er kun tilgængelig
for de amatører, som over for deres nationale
myndigheder har bevist evner til brug af
morse-telegrafi.

3.5.

Brugen af en station om bord i luftfartøjer er
ikke tilladt.

3.6.

Når der sendes fra gæstelandet, skal CEPTlicens-indehaveren anvende sit nationale
kaldesignal, idet der foran dette anvendes et
prefix, som bestemmes af det land, der
besøges, og idet der bagefter sættes et M for
mobile stationer og et P for bærbare stati
oner.

3.7.

CEPT-licens-indehaveren kan ikke påberå
be sig beskyttelse mod forstyrrelser.

4.

Tekniske betingelser.
De tekniske betingelser skal være de, der
gælder for den nationale licens-klasse, der
svarer til CEPT-licensen.
OZ5RB, Hans

Klasse 2.
Denne klasse begrænses til brug af radioa
matørfrekvenser over 144 MHz.
3.
3.1.

Anvendelsesbetingelser
Licensindehaveren må forevise sin »CEPTamatørradio licens«, så snart han opfordres
dertil af inspicerende myndigheder i det land,
der besøges.

3.2.

Tilladelsen omfatter alene bærbare og mobi
le stationer. Bærbare stationer omfatter i den
sammenhæng sådanne stationer, der kraft
forsynes fra nettet, men som kortvarigt er
opstillet på f.eks. et hotelværelse.

3.3.

Tilladelsen omfatter også anvendeis af stati
oner, tilhørende en licenseret amatør i gæ
stelandet.

3.4.

Licens-indehaveren må respektere Radio
Reglementets bestemmelser, CEPT-licens
anbefalingen, samt de love, der gælder i
gæstelandet. Endvidere må han overholde
de begrænsninger, der kan forekomme i
forbindelse med lokale krav af teknisk natur
eller med hensyn til offentlige forordninger.

PS. Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at
disse regler kan blive ændret, og at de
under ingen omstændigheder kan bruges før
P&T officielt har meddelt, at de er trådt i kraft.
d.s.

UKW-BERICHTE
VHF
COMMUNICATIONS
Abonnement 1985 mod kr. 90,- på giro.
Opgiv tysk eller engelsk, samt evt. call og telf. nr.
Ældre årgange kan stadig leveres samt mange tilhørende
byggesæt, bl.a. convertere, transvertere, måleinstrumenter,
antenner, PA-trin m.m. Prisliste mod kr. 5,50 i frimærker.
Vy 73 de OZ7LX, Egon

HALSKOV ELECTRONIC
Sigersted gamle Skole
4100 Ringsted

Giro 7 29 u oo

Tlf. (03) 61 61 62 (kl. 19-22)
___________________________________ _

UDSTILLING HADERSLEV (GRAVENE 18)
K E N W O O D AMATØRRADIO
NEW BRAIN

RTTY PROGRAM
VEJRSATELLIT

Lørdag den
23. marts
kl. 10-17

O Z 8B W

WERNER RADIO 5450 OTTERUP, tlf. (09) 82 33 33
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Mikrocomputer-Schaltungstechnik.
Mange eksperimenterende radioamatører får vel ind imellem lyst
til at bygge noget med en microcomputer/processor. Men det er
ikke i alle henseender så ligetil at forbinde de enkelte IC’er med
hinanden, og få det til at fungere problemløst. Der er visse hensyn,
der skal tages, og hvad det er, man skal tage sig i agt for, kan man
læse om i bogen Microcomputer-Schaltungstechnik.
Først og fremmest er der oplysninger om CPU’erne 8080, 8085,
Z80, 6502, 6800, 6802, 6809 og nogle af de dertil hørende perifere
kredsløb. Man får noget at vide om bussystemer, TTL kredsløb
som buffere, adressedekodning, tilslutning af hukommelseskred
se, hardware-inkompatibilitet og hvordan man overvinder denne.
Der står også en smule om de forskellige 16-bit processorer og
bogen slutter af med at fortælle, hvordan man kan teste sit system.
Og ud over alt dette er der også forklaring på de mange
forkortelser, der benyttes i microcomputersammenhænge samt en
gennemgang af, hvordan man kan opbygge et CPU kort for et
6502 system.
Alt i alt er det en glimrende bog at være i besiddelse af, hvis man
eksperimenterer med mikrocomputere. Og den kan, som alle
Franzisbøger, anskaffes hos bl.a. OZ1D i Ringsted.
Mikrocomputer-Schaltungstechnik af Michael Troitzsch.
Udgivet af Franzis Verlag. 143 sider med 109 illustrationer.
Indbundet. Pris DM. 38.-OZ6GH
ISBN 3-7723-7571-5
Stets zu Diensten: Dein Computer.
I takt med den stigende udbredelse af hjemmecomputere bliver
flere og flere angrebet af Bacilicus Computaris og dermed øges
behovet for den lindrende medicin: litteratur om computerteknik,
og især om den grundlæggende teknik bag. Men det kan være et
problem at finde en bog, der behandler dette emne på en god og
passende måde. Dog -det er en opgave, jeg synes Friederich
Haugg med sin bog Stets zu Diensten: Dein Computer har løst på
en meget fin måde.
Ved første øjekast virker bogen som en, der er skrevet for børn.
Det er især tegningerne, der giver det indtryk, men når man først
kommer i gang med bogen, bliver dette førstehåndsindtryk hurtigt
korrigeret. Indførelsen i computerteknikken sker helt fra bunden,
og når man er ved at være færdig med bogen, har man et ganske
klart indtryk af computernes virkemåde. Det er meget positivt, at
forfatteren har forstået at skrive om emnet, så alle kan få udbytte
af bogen, uden dog at overpopularisere. Dette giver bogen en
kvalitet, som går, at jeg ikke er bange for at anbefale den til alle,
som måtte være interesseret i dette emne.
Stets zu Diensten: Dein Computer af Friedrich Haugg.
Udgivet af Franzis Verlag. 228 sider med 172 illustrationer og 15
tabeller.
Indbundet. Pris DM 38,-OZ6GH
ISBN 3-7723-7511-1
The ARRL Handbook for the Radio Amateur. 1985 ed.
Hvert år imødeses den nye udgave af »den amerikanske hånd
bog«, som værket kaldes i daglig tale. Hvad er fornyet i år? Hvor
mange nye konstruktioner er det kommet med, og hvilke er gledet
ud? Ligger hovedvægten på rør eller transistorer? - og så videre.
Normalt er udviklingen år for år uden de store spring: omkring
1971 fjernede man annonceafsnittet bagest i bogen, i 1979 gik
man over til det format, bogen har i dag og fjernede rør- og
transistordatatabellerne; det var ikke populært, så de blev indført
året efter.
ARRL besluttede, at 1985-udgaven skulle være en total nyredi
gering af håndbogen, og det er lykkedes: Ændringerne blev så
gennemgribende, at man følte behov for et nyt navn, som
opmærksomme læsere allerede vil have set i overskriften.
Hvor ligger fornyelserne da? Ja, i de indledende, teoretiske
afsnit om radioteknik er der ikke ændret så meget - teorien er jo ret
uforandret år for år - men de illustrerende eksempler er bragt mere
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up-to-date med anvendelse af tidssvarende komponenter og
koblinger. F.eks. er den gamle filterteori næsten helt forladt og
tabeller, der er lige til at gå til uden nævneværdigt regnearbejde,
indført i stedet.
Et stort afsnit om »solid State basics« er for en stor dels
vedkommende hentet fra ARRLs »Solid State Design for the
Radio Amateur« - det er en fremragende idé, og den er anvendt
også andre steder i bogen. Rørteknikken er behagelig kort
beskrevet. »Audio and video« er et nyt lille afsnit, ligesom 31 sider
»digital basics« og 18 særdeles inspirerende sider om »radio
frequency oscillators and synthesizers«. Principper for fabriks
fremstillede transcivere behandles i »radio transceivers«, og
»repeaters« får en grundig omtale.
Mange flere kapitler følger, før konstruktionsafsnittet dukker op.
Her er et væld af allehånde projekter, heraf mange med printud
læg - og her er det en afgjort forbedring, at printtegningerne er
gengivet bag i bogen på »enkeltsidet« papir, lige til at overføre ved
hjælp at de sædvanlige teknikker. Der er konstrutioner lige fra
simple direct-conversion modtagere til 20 meter til 2 meter PA-trin
i 2 kW-klassen (uha!) og også højere op i frekvens. Der er nu en
nogenlunde ligelig fordeling mellem HF på den ene side og VHF/
UHF på den anden. Det er jo sådan, at de fleste amerikanske
amatører anvender HF mere end VHF.
Bogens omfang er nu over 1000 sider, så der er virkelig smæk
for skillingen - eller »bang for your buck«, som de siger derovre.
Manglerne er til at overse: omfanget går den vanskelig at finde
rundt i, selv om stikordsregisteret er væsentlig forbedret. Den er
også tung at have liggende på maven, når man læser i sengen!.
The ARRL 1985 Handbook for the Radio Amateur.
ISBN 0-87259-062-3.
Flensborgs boghandel, Ringsted.
jr

RYAN HOLM - 0Z8RH
ny bøger om ELEKTRONIK:
Elektronik GRUNDBOG - 317 s. kr......................................... 195,00
- om grundbegreber, komponenter, beregninger, digitale kreds
løb, målinger samt datablade.
Elektronik KONSTRUKTIONER -272 s. kr.......................... 195,00
- viser mange konstruktioner, monteringer, diagrammer, print
tegninger - forstærkere - spændingsforsyninger etc.
Elekcronik TRYKT KREDSLØB -4 8 s. kr.............................. 95,00
- hele processen beskrives, om printtegning, fotoprint etc.

MARTS-TILBUD
Restoplag af VEBSTER: World Atlas et komplet up to date
verdensatlas indb. 2 5 x2 5 cm der indeholder over 100 farvetr.
kortsider og index med over 30.000 navne.
Før 4 0 0 ,-N U ...................................................................... 98,00

STANDARD bogen om teori, teknik og udstyr
JESS0P: VHF/UHF MANUAL er bogen, efterspurgt i hele verden
for alle interesseret i amatørradiokommunikation over 30 MHz
op til 24 GHz - 4. udgave forøget og revideret, indbundet
kr............................................................................................218,00
WEINER, DJ9H0: VHF UNTERLAGE - starthilfe.
1 &2 i alt kr............................................................................. 234,00
Bind 3 - kr. 218,00 - Bind 4 - kr. 189,00
RADIO C0MMUNICATI0N HANDBOOK fra RSGB
en omfattende og grundig bog med over 750 sider
- 5. udgave, kr...................................................................... 228,00

BOGNYHEDER se OZ februar - priser på amerikanske bøger
med forbehold for $-kurs.
DEN NY WORLD RADIO & TV HANDBOOK 1985
forventes i marts - ca............................................................190,00
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8. SARU Radiosport Championship 1984
Single opr.
Samlet
CW/Phone:
score
OZ7JZ
66.825
OZ6EI
1.904

QSO’er
847
39

ITUzoner
45
14

CW:
OZ1III
OZ5KU
OZ3Q
OZ1EUO

68.712
55.692
10.452
3.820

533
382
75
49

42
42
39
20

Phone:
OZ5EV
OZ1APA
OZ4RP
OZ1ACB
OZ1CFV
OZ1AXG
OZ3KE
OZ8T

106.524
27.984
24.228
9.292
8.344
3.684
2.805
987

458
145
207
130
91
99
54
37

66
44
36
23
28
12
17
7

Multi opr./Single TX:
OZ5DDS
31.312
367
28
(Opr.: OZ1DYL, OZ1EMY, OZ1IJP, OZ1INN).
Checklogs: OZ1FFG, OZ4VK, OZ4ZT, OZ5MJ, OZ5PA, OZ7BW,
OZ7GN.
WAEDC CW 1984
Single
opr.
OZ7BW
OZ4RT
OZ1III
OZ3Q
OZ1FGG

Samlet
score
10.920
9.250
3.420
720
416

QSO’er
91
74
38
24
16

QTC’er
0
0
52
0
0

Mult.
120
125
38
30
26

CQWW WPX
Single
opr.
OZ5EV
OZ8ME
OZ1FRR
OZ1ASP
OZ4NA
OZ4ZT
OZ1CFV
OZ1ACB
OZ6EI
OZ8IE
OZ1FFG
OZ1FKV
OZ6PP
OZ1DYI
OZ4MD
OZ1APA
OZ3ZK

SSB 1984
Klasse
Allband
Allband
Allband
Allband
Allband
Allband
Allband
Allband
Allband
Allband
Allband
Allband
Allband
20 m
40 m
40 m
80 m

Samlet
score
452.304
89.976
47.355
26.790
25.830
23.265
13.593
8.990
8.432
5.699
5.670
4.320
351
460
58.760
5.952
15.052

QSO’er
553
400
171
151
169
132
160
69
88
53
89
68
14
23
200
61
107

Pre
fixer
349
163
123
94
105
99
69
62
68
41
42
48
13
20
130
48
71

Færøerne:
OY9R

Allband

924

24

22

Grønland:
OX3ZM

Allband

16.800

80

75

CQWW WPX SSB 1985
Contestperioder: RSSB: 30. marts 00 UTC til 31. marts 24 UTC.
CW: 25. maj 00 UTC til 26. maj 24 UTC.
OZ MARTS 1985

Kun 30 af de 48 timer er tilladt for single opr.-stationer. De 18
timers pause må tages i op til 5 perioder på et hvilket som helst
tidspunkt under testen og må tydeligt indikeres i loggen. Multi opr.stationer må deltage alle 48 timer.
Bånd: 160 - 10 m.
Formål: Formålet med testen er, at amatører over hele verden
kontakter så mange andre amatører i andre dele af verden som
muligt samt at opnå så mange forskellige prefixer som muligt til
CQ-magazines WPX-diplom.
Klasser: 1. Single opr. a) alle bånd. b) enkelt bånd. 2 Multi opr.,
kun alle bånd a) Single TX (det er kun tilladt at bruge en TX og et
bånd i samme tidsperiode, defineret til 10 min., uden undtagelser),
b) Multi TX (en TX pr. bånd tilladt). Note: Alle sendere skal befinde
sig indenfor en 500 m diameter.
Kodegrupper: 5 eller 6-cifrede bestående af RS(T) + nr. fra 001
(skift til 6 henhv. 7-cifrede, hvis 1000 passeres). Multi opr. Multi
TX-stationer anvender separate nummerserier på hvert bånd.
Points: Kontakter mellem stationer i forskellige kontinenter
tæller 3 points på 10-15-20 m og 6 points på 40-80-160 m.
Kontakter mellem stationer i samme kontinent, men ikke i samme
land tæller 1 point på 10-15-20 m og 2 points på 40-80-160 m.
Kontakter er tilladt med stationer i eget land med det formål at få
prefix-multiplier, men giver igen QSO-points.
Multiplier: Multiplier er antallet af forskellige prefixer kontaktet.
Et »prefix« består af den 2-3 bogstavs/tal-kombination, som udgør
den første del af et kaldesignal (f.eks. W1, WA1, K4, DL7, G3,
4X4, 3D6 o.s.v.
Samlet score: Singleoperator a) alle bånd, summen af QSOpoints på alle bånd multipliceres med summen af prefixer (hvert
prefix tæller kun 1 gang, selvom det kontaktes på flere bånd), b)
enkelt bånd, summen af QSO-points på dette multipliceres med
summen af multipliers. 2: Multioperator-stationer, samme som alle
bånd for singleoperator-stationer. En station må kontaktes een
gang på hvert bånd.
QRPp-sektion: Output må ikke overstige 5 w i denne klasse. På
sammentællingsbladet bemærkes QRPp og det aktuelle output
brugt til alle QSO’er. Resultatet vil blive listet separat, og der er
specielle QRPp-diplomer til vinderne.
Diplomer: Diplomer til vinderen af hver klasse og på hvert bånd i
hvert land, dog kræves mindst 12 timers deltagelse. Ved god
deltagelse vil også nr. 2 og 3 modtage diplom.
Loginstruktion;Hvert prefix skal markeres første gang det kon
taktes. Logs skal checkes for doublet-QSO’er. Hver indsendt log
skal ledsages af et sammentællingsblad med deltagerens navn og
adresse og klasse samt udregning af samlet score. Der skal
medsendes en prefix-checkliste i alfabetisk orden.
Indsendelsesfrist: Phone-logs skal poststemples senest 10. maj
og CW-logs senest 10. juli og sendes til: CQ Magazine, WPX
Contest, 76 N. Broadway, Hicksville, NY 11801, USA.
Skærtorsdagstesten 1985
E.D.R. Julianehåb afdeling indbyder herved til deltagelse i årets
Skærtorsdagstest, der finder sted den 4. april. Vi håber som
sædvanlig, at mange hams vil benytte lejligheden til at hilse på
gamle venner, møde nye og ønske en god påske ligesom i fjor.
Det er nu femte gang Skærtorsdagstesten løber af stabelen, og i
år ligger den 2 uger tidligere end i fjor. Som bekendt er det svært
at spå, især om fremtiden; men vi har da lov at håbe på gode
conds!
Det var atter almindelig tilfredshed med reglerne i fjor - vi har
ikke kunnet få arrangeret en ekstra, tidligere periode af hensyn til
»Thule-folket« - så derfor bruger vi dem endnu en gang uden
ændringer.
Der er dog grund til stadig at minde om, at det ofte er en god ide,
at benytte frekvens omkring midten af frekvensområdet til opkald,
så har vi større mulighed for at møde hinanden, især hvis
aktiviteten forekommer ringe, eller man vil kontrollere, om båndet
»er åbnet«.
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De indsendte logs for deltagelsen i fjor vidnede endnu en gang
om stor tålmodighed og udholdenhed hos mange deltagere - en
udholdenhed der oftest blev belønnet.
Vi er stadig i en periode med lavt solplettal, og forholdene kan
som bekendt være meget varierende. I fjor forekom det som om,
at der måske nok kunne havde været opnået noget mere ved, at
der havde været vist lidt mere fantasi med hensyn til båndskift og
mode, og båndene viste sig jo at overraske med åbninger om
aftenen, der ikke helt blev udnyttet/kunne udnyttes rimeligt.
Det blev dog til ca. 800 QSO’s ialt, og vi kunne jo passende
sætte os som mål at komme noget højere op denne gang!
Til de amatører, der ved denne lejlighed gerne vil have en QSO,
men som ikke ønsker at deltage i testen, vil vi gerne rette den
opfordring til at give et QSO-nummer - testdeltagerne vil sætte pris
på det!
Så igen »på genhør« i Skærtorsdagstesten - afdelingen vil gøre,
hvad den kan for at skaffe gode conds den 4. april.
God test og vy 73.
På E.D.R. Julianehåb afdelings vegne
Herluf/OX3RA

OX-OY-OZ Skærtordagstest 1985
Testperioder: Skærtorsdag den 4. april 1985, kl. 1200-1600 samt
kl. 2100-2300, alt UTC.
Deltagere: Single opr. OX3, OY og OZ stationer, samt OX, OY
og OZ-SWL.
Forbindelser: Kun forbindelser mellem OX og OY, mellem OX
og OZ samt mellem OY og OZ. Det samme gælder for SWL’s.
Frekvenser: CW: 3503-3535, 7005-7035, 14010-14040, 2101021040 og 28010-28040 kHz. Phone: 3750-3790, 7040-7100,
14100-14250, 21150-21250 og 28300-28400 kHz. RTTY: 35803590, 7035-7040, 14080-14090, 21080-21090 og 28050-28060
kHz.
Opkald: CQ OX OY, CQ OX OZ eller CQ OY OZ.
Kodegrupper: RS(T) + serienummer fra 001. Samme station
må kun kontaktes een gang på hvert bånd med CW, een gang
med PHONE og een gang med RTTY, d.v.s. samme station kan
kontaktes på 5 bånd med 3 forskellige modes eller 15 gange.
Cross-mode/bånd tæller ikke med.
Points: På 3,5 MHz gives 10 points, på 7 MHz 8 points, på 14
MHz 2 points, på 21 MHz 4 points og på 28 MHz 6 points for hver
korrekt logget QSO. For SWL gælder samme points for hver
korrekt logget modtaget station:
Logs: Sædvanlig A4-format (helst på højkant) med dato, tid,
(UTC), bånd, mode, kontaktet station, modtaget og afsendt
kodegruppe samt points.
Indsendelsesfrist: Logs skal være poststemplet senest den 26.
april 1985 og sendes til:
E.D.R. Julianehåb afdeling
Postboks 121
3920 Julianehåb
NB! Er der ringe aktivitet på et bånd, benyt da en frekvens
omkring midten af frekvensområdet til opkald.
Eventuelle kommentarer bedes anført i loggen. På forhånd tak
for dem.
DX YL tii Nordamerika YL
Contestperioder: CW: 10.-11. april. Phone: 17.-18. april.
Testen er kun for YL og reglerne fås mod fremsendelse af
frankeret svarkuvert til OZ1 LO.
RSGB Low Power CW Contest 1985
afholdes søndag den 21. april 07-11 og 13-17 UTC. Kun Single
opr.-stationer kan deltage. Der må kun kontaktes stationer i
Storbritannien. Bånd: 80 og 40 meter. Contest call: CQ QRP.
Max. input er 5 watt. Der udveksles RST + serie nr. og input,
f.eks. 569001 5 W. Der gives 15 pts. for QSO med andre QRPstationer og 5 pts. for QSO med andre stationer. Separate logs for
hvert bånd sendes senest 15. maj til: RSGB HF Contests
Committee, c/o N. S. Cawthorne, 10 Wilton Grove, New Malden,
Surrey KT3 6RG, England.
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Contestkaiender:
Marts:
30.-31.: CQWWWPX SSB
April:
4.: Skærtorsdagstest CW og Phone
10.-11.: DX YL til NA YL CW
17.-18.: DX YL til NA YL Phone
21.: RSGB Low Power CW
27.-28.: Schweizisk H-26 CW og Phone
SSTV-Contest
GARTG indbyder til SSTV-contest den 6.-7. april. Komplette regler
kan fås mod fremsendelse af frankeret svarkuvert til OZ1 LO.

Aktivitetstesten februar 1985
CW-afdeling
Amt
Nr.
Call
13
1
OZ1III
2
OZ1EDR
2
1
OZ1HET
3
1
OZ4UN
4
2
OZ9VA
5
1
OZ5EDR
6
7
OZ3FYN
7
10
Oz8XW
8
2
OZ8TU
9
OZ1JHJ
5
10
11
OZ1EUO
11
13
OZ3MC
12
6
OZ4CF
13
14
OZ1KHZ
14
1
OZ5IN
15
1
OZ1FFG
16
1
OZ1SWL
17
8
OZ1IKW
18
1
OZ7XE
19
1
OZ4QX
20
1
OZ1BMA
21
9
OZ8E
22
8
23
OZ1ALS
4
OZ7LX
24
Check log fra OZ1ELY, 7QB og 1EOG.
Phone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

afdelinge
OZ9VA
OZ3FYN
OZ4NA
OZ4RP
OZ1FTE
OZ5ESB
OZ8TU
OZ5EDR
OZ7UO
OZ7LX
OZ1EDR
OZ6ARC
OZ8EDR
OZ1EQH
OZ1SDB
OZ1ALS
OZ3MC
OZ3EDR
OZ4UR/a
OZ1BIG
OZ7XE
OZ1IZZ
OZ1ASP
OZ3HI
OZ1BJT
OZ5XT

2
7
14
10
3
9
2
1
4
4
2
8
10
8
8
8
13
11
5
7
1
13
7
10
10
1

Point
112
110
112
110
100
106
98
94
90
78
64
70
58
50
62
56
68
44
50
44
44
26
22
2

Multi
32
31
30
29
27
25
25
26
25
22
23
19
18
19
15
15
12
16
14
15
9
14
9
1

Total
3584
3440
3360
3190
2700
2650
2450
2444
2250
1716
1472
1330
1044
950
930
840
816
704
700
660
396
364
198
2

206
212
182
202
166
164
170
196
146
138
132
128
116
114
114
122
96
98
94
104
102
88
80
88
80
80

43
39
42
34
41
39
37
32
36
38
32
30
30
30
29
26
33
32
33
29
29
27
24
21
23
23

8858
8268
7644
6868
6806
6396
6290
6272
5256
5244
4224
3840
3480
3420
3306
3172
3168
3136
3102
3016
2958
2376
1920
1848
1840
1840
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27
28
29
30
31
32
33

OZ4QX
OZ1FUY
.OZ1.BMA
OZ1AZR
OZ1AGO
OZ8WU
OZ1EOG

1
76
8
72
1
74
2
56
10
58
13
44
7
8
9SN og 4UN.

24
25
24
22
18
20
1

1824
1800
1776
1232
1044
880
8

SWL-afdelingen
1
OZ-DR2174
238
13
3094
60
11
2
OZ-DR2219
660
Ja, det var så starten på årets aktivitetstest. Det er glædeligt at
se så mange deltagere. Mange amter var med i såvel CW som
phone afdelingen. Man skulle virkelig være om sig hvis man skulle
have alle multiplierne med.
Jeg håber de nye call har fået lyst til at fortsætte i de kommende
måneder.
Desværre manglede der denne gang et ret stort antal logs,
ligesom en del kom ret sent. Jeg har skrevet det før, men gentager
hermed. Det er en lettelse for mit rettearbejde, hvis alle deltagerne
indsender log. Ganske vist mister ingen point, når ellers modpar
ten optræder i mindst 5 logs, men det tager mig en del tid hver
gang jeg skal undersøge om et »nyt« call nu også er i 5 logs.
Derfor, har du leget med i en time eller to, så brug et par minutter
til at poste loggen (gerne til tiden, hi), evt. kan man blot sende den
som checklog.
Når vi nu er ved hjertesukkene, så lad mig lige bemærke at
enkelte nok burde renskrive loggen inden den sendes. Det er
undertiden lidt gætteværk, når jeg skal tyde loggen. Det sparer
mig tid, og man undgår at miste point, hvis loggen er så letlæselig,
som de aller fleste er det.
Nu ikke flere beklagelser, men et på genhør 1. søndag i
måneden.
Vy 73 OZ8XW, Flemming

OM

Pris
13.95
17.00
17.00
20.40
20.40
24.10
24.10
27.80
20.40
24.10
27.80
30.90
34.00
37.10
27.80
30.90
34.00
37.10
40.20
43.30

/7
y

co
lu

Udgangseffekt: 3.5 W
Keyboard med 39 forskellige kommandoer.
10 Memory kanaler med individuel repeateroffset.
Indbygget Scanner der kan scanne dele af eller
hele 2 meter båndet.
LCD-display viser frekvens, 10 memory, 9 special
funktioner.
Indbygget multimeter som viser batteritilstand, Smeter samt relativ udgangseffekt.
Indbygget VOX.

Dansk
brugsanvisning.

CD

Q

05
LU
LU
_J

Q
z
<
X
lC
O

Køleprofiler for
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Yaesu
FT 209 R

HF-TÆTTE
HVIDBLIKS
MONTERINGS KASSER

LL

ILN

Microprocessor
Kontrolleret
FM 2 Meter
Transceiver

lxb

c /w

37 x 74
55.5X 74
74 x 74
74 X111
74 X148

3.3
2.7
2.5
2.1
2.0

Pris
19.30
25.70
25.70
34.20
42.80

Ring eller skriv efter
udførlige tekniske data.
Kontoordning haves
Vore telefoner svarer hele døgnet.
Efter normal lukketid kan De benytte
vor automatiske telefonsvarer.

service

B E lA F O N

Roskildevej 11 - Tune
4000 Roskilde
Telefon (02) 13 61 04
Også aften

ISTEDGADE 79 • 1650 KØBENHAVN V • TLF. 01 - 31 02 73
73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1GPG Lissie,
OZ5AB Arne og Andrea

(Lørdag lukket)

OZ9FW
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»Helsingborg 900 år = = Diplom 900«
I anledning af Heisingsborgs kommune fylder 900 år, og at
foreningen »Nordvåstra Skånes Radioamatører« (NSRA) fylder
40 år i 1985, udgiver NSRA et nyt korttids-diplom, som løber i tiden
mellem 1ste januar 1985 og 31. december 1985. For at give
mulighed at erhverve dette flotte diplom, er reglerne gjort enkele
og lette. Dette gælder helt enkelt at i året 1985, at have QSO, er
med bosiddende eller besøgende indenfor Helsingborgs kommu
negrænser. Der skal samles ialt 900 point, der gives 150 point for
hver kontakt med stationer indenfor kommunegrænsen.
Alle bånd og mode kan benyttes, diplomet kan også søges af
SWL-amatører.
Kontakter via repeater, satelliter, EME o.s.v. er tilladt. Diplomet er
trykt i A4 i 4 farver med Helsingborgs rådhus i silver - relief.
Prisen for diplomet er 15 Skr eller 7 IRC’s eller 2 US-doller, der
skal kun indsendes logafskrift af de forskellige kontakter til: Tore
Sjoberg, SM7LKI Orebrogatan 12, S-252 47 Helsingborg Sverige.
Special - QSL og samler QSL for Filatelister
Som et komplement til ovenstående diplom, vil NSRA i jubilæums
dagene anvende et specielt minde-QSL. Alle QSO, er kørt under
NSRA’s HAM-FESTIVAL 26. til 28. april 1985, samt under
jubilæumsmåneden maj 1985 at have kontaktet klub stationen
SK7DD, belønnes med dette special-kort = frimærke og special
stempel anvendes. Dette minde-QSL for filatelister koster det
samme som diplomet, ansøgningen sendes til samme adresse.
I O W (Islands of the World)
Alle kontakter efter 15 november 1945 med de nedenstående
prefic tæller til diplomet, efter følgende regler. Til diplomet skal der
kontaktes 100 forskellige prefix, der gives stickers for hver 25
overskydende prefix, er der kontaktet 200 eller flere prefix, vil man
komme på lOW’s HONOR ROLL. Alle bånd og mode tæller,
Diplomet kan også søges af SWL-amatører. Her er de forskellige
prefix der kan bruges:

A35
A4
BV
BY
C2
C6
CE9
CEØA
CEØA
CEØX
CEØZ
CO
C04
CT2
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- Kingdom of Tonga
- Nasira Islands
- Tiawan
- Hainan Island
- Republic of Nauru
- Bahamas
- South Shetland Isl.
- Easter Island
- Sala-y-Gomez
- San Felix
- Juan Fernandez
- Cuba
- Isle of Pine
- Azores Islands

CT3
D4
D6
DU
EA6
EA8
EI/GI
FB8W
FB8X
FB8Z
FC
FG
FH8
FK
FM
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FP
FW
G/GM/GW
GD
GJ
GM
GU
H44
HC8
HH
Hl
HKØ
HKØ
HKØ
HKØ
HKØ
HL
HRØ
IS
IT
J2/A
J3
J6
J7
J8
JA
JA
JA
JA
JD1
JD1
JD1
JR6
JW
JW
JX

KC6
KC6
KG6
KH1
KH1
KH1
KH2
KH3
KH4

- Maddiera Island
- Capa Verde
- Comoros
- Rep. of Philippines
- Baleric Islands
- Canary Islands
- Ireland
- Crozet
- Kerguelen
- Amsterdam / St. Paul
- Corsica
- Guadeloup
- Mayotte
- New Caledonia
- Martinique
- Clipperton Island
- Marquesas Islands
- Society Islands
- Tahiti
- Touboai Islands
- Tuamotou Islands
- Gambler Islands
- St. Pierre & Miquelon
- Wallis & Futuna Isl.
- Britisk Isles
- Isle of Man
- Jersey
- Shetlands
- Guernsey
- Solomon Islands
- Galapagos Island
- Haiti
- Domincan Rapublic
- Bajo Neuvo
- San Andres & Providencia
- Serrana Bank
- Ronvadar Cay
- Malpelo Island
- Halla-San Island
- Malpelo Island
- Sardinia
- Sicily
- Abu Ail
- Grenada & Dependencies
- St. Lucia
- Dominica
- St.Vincent & Dependencies
- Japan Call area 1-2-3-7-9-0
- Japan Call area 5
- Japan Call area 6
- Japan Call area 8
- Miami Torishima
- Okino Torishima
- Ogasawara
- Okinawa / Ryukyu Isl.
- Bear Island
- Svalbard Island
- Jan Mayen
- Eastern Caroline Isl.
- Western Caroline Isl.
- Saipan
- American Phonix Islands
- Baker Island
- Enderbury Island
- Guam Island
- Johnston Island
- Midway Island
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KH5
KH5
KH5
KH6
KH7
KH8
KH9
KHØ
KG4
KP1
KP2
KP4
KP4/D
KL7
KL7
KL7
OHØ
OJØ
OX
OY
P2
PJ2
PJ3
PJ4
PJ5
PJ6
PJ7
PYØ
PYØ
PYØ
S7
S7
S7
S7
T2
T30
T31
T32
TF
TI9
UA
UA
UA
UA
UA1
UAØ
UAØ
UA
V2
V2
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE1
VE1
VK2
VK
VK6
VK7
VK9
VKO
VK9X
VK9Y

- Palmyra Island
- Jarvis Island
- Kingman Reef
- Hawaiian Islands
- Kure Island
- American Samoa
- Wake Island
- Northen Marianas
- Guantanamo Bay
- Navassa
- U.S. Virgin Islands
- Puerto Rico
- Desecheo
- Aleutina Islands
- Kodiak Island
- St. Lawrence Island
- Aaland Island
- Market Reef
- Greenland
- Faroe Islands
- Papua New Guinea
- Curacao
- Aruba
- Bonaire
- St. Eustatius
- Saba
- St. Maarten
- Fernando de Noronha
- St. Peter & St. Paul Rocks
- Trinidade Island
- Seychelles
- Aldabra & Cosmoledo Is.
- Amirante & Desroches Is.
- Farquhar Island
- Tuvalu
- Western Kiribati
- Central Kiribati
- Eastern Kiribati
- Iceland
- Cocos Island
- Komandorski Island
- Nova Zemlya
- Servernava Zemlya Island
- Wrange Island
- Franz Josef Land
- Karafuto & Sakhalin Island
- Kuril Island
- New Siberian Islands
- Antiqua
- Barbuda
- Baffin Island
- Banks Island
- Bathurst Island
- Devon Island
- Ellesmere Island
- Melville Island
- Prince Edward Island
- Prince of Wales Island
- Prince Patrick Island
- Queen Elizabeth Island
- Somerset Island
- Victoria Island
- Sable Island
- St. Paul Island
- Lord Howe Island
- Australia
- Australia (6th area only)
- Tasmania
- Mellish Reef
- Norfolk Island
- Chrismas Island
- Cocos Keeling
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VK9Z
- Willis Island
VKØ
- Heard Island
VKØ
- Macquarie Island
- Newfoundland
V01
- Anguilla
VP2E
- St. Kitts
VP2K
VP2K
- Nevis Island
- Montserrat
VP2M
- British Virgin Island
VP2V
- Turks Island
VP5
- Caicos Island
VP5
- Falkland Islands
VP8
- South Georgia Islands
VP8
- South Orkney Islands
VP8
- South Sandwich Islands
VP8
- Bermuda
VP9
- Pitcairn Island
VR6
VS6
- Brunei
VS6
- Hong Kong
VS9M
- Gan Island
VQ9
- Chagos Archipelago
VU7
- Andaman Islands
VU7
- Laccadive Islands
VU7
- Nicobar Islands
XF4
- Revilla Gigedo
YB
- Indonesia
YJ
- Vanuatu
ZD7
- St. Helena
ZD8
- Ascension Island
ZD9
- Tristan de Cunha & Gough Is
ZF
- Cayman Island
ZK1
- North Cook Islands
ZK1
- South Cook Islands
ZK2
- Niue
ZL
- North Island ZL1 & 2
ZL
- South Island ZL3 & 4
ZL/A
- Auckland Island
ZL/A
- Campell Island
ZL/C
- Chatham Island
ZL/K
- Kermades Island
ZM7
- Tokalus
1S
- Spraly
3B6
- Angalega Island
3B7
- St. Brand Island
3B8
- Mauritius
- Rodriguez Island
3B9
3CØ
- Pagalu Island
3D2
- Fuji Islands
3Y
- Bouvet Island
4S
- Sri Lanka
4W
- Kamapan Island
5B
- Cyprus
5H
- Zanzibar Island
5R
- Madagascar
5W1
- Western Somoa
- Jamaica
6Y
- Kuria Muria
70
- Socotra Island
70
- Barbados
8P
- Maldives
8Q
- Malta
9H
- West Malysia
9M2
- Sabah
9M6
- Sarawak
9M8
- Trinidad
9Y
9Y
- Tobago
Alle kontaktede prefix skrives på ansøgningen i bogstav og
nummer orden, og skal indeholde dato - tid - frekvens og mode.
Prisen for diplomet er 4 US-doller, og for stickes er prisen 1 USdoller, det kan søges via EDR elle som GCR-liste hos: Internatio
nal Amateur Radio Society, Inc Post Iffuce Box IARS Giendale,
California 91206 - 7609 U.S.A.
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Redaktion: OZ1BHQ, Per Posselt,
Hollændervej 29, 5500 Middelfart.
Tlf. (09)41 41 43.

DX-info: 3.675 kHz + - QRM
Sommertid: fredag 2100 DNT
Vintertid: lørdag 1400 DNT

Mozambique. AB4Y er rapporteret aktiv som C90A på 14.200
Khz 2000z. QSL sendes til WM4N. SMODQE/C9 er rapporteret på
14.205 kHz 1925z. Han er også hørt lørdag på 14.205 kHz 1700z.
QSL sendes til SM4CLR. Det er endnu ikke lykkes nogen af dem
at få en skriftlig licens fra de lokale myndigheder. Så iøjeblikket er
de igang på en mundtlig tilladelse. Tilsyneladende er der ingen
som bekymrer sig om det.
Navassa Island. 6Y5NR har planlagt at starte operation herfra
omkring den 4.- 9. april.
Revilla Gigedo. Medlemmer af »THE MEXICAN DX CLUB« vil
ankomme hertil sent februar eller tidligt marts. 6 operatører
deltager formentlig i operationen.
Tristan Da Cunha. John, ZD9CC vender i april til UK. QSL til
ham sendes til ZS2DK.
Marion Island. Sidste nyt fortæller at ZS6AOJ et taget af
mandskabslisten og at der derfor ikke bliver aktivitet i denne
omgang.
Kerguelen Island. FT8XB har sked’s med HKOHEU og andre
på 14.180 kHz 1900z flere dage i ugen. Han skal være på øen i 1
år. QSL via F1FLN. Han er også rapporteret på 14.227 kHz
2100z. Han siger at han og FT8XA vil holde gang i tingene på 20,
40 og 80 m med CW og SSB aktivitet. FT8XA skal have QSL via
F6FYD.
Iran. Der rapporteres stadig aktivitet herfra specielt EP2MMK
på 15 m 1000z.
Marshall Island. 160 m er her givet frit og de første kontakter er
lavet med KX6DX. Han koncentrerer sig på 1.831 kHz, 3.502 kHz
og 7.005 kHz når der er forhold. QSL via No. Alabama DX Club,
box 4563, Hurtsville, AL 35815-4563.
China: BY4AA er rapportere på 7.084 kHz 1430z sammen med
DU9RG og på 3.794 kHz fra 1620z. En ny station kommer snart
igang nemlig BY5RF.
Republic of Nauru. C21RK er rapporteret på 3.787 kHz 0740z
hvor han workede europæiske stationer. QSL sendes til: R. Keun,
P. O. Box 139, Rep. of Nauru. C21DX er rapporteret på 7.003 kHz
fra 1245z. QSL til Box 29, Nauru, Oceania.
Ogasawara Island. JD1 AMA er i øjeblikket meget aktiv på
14.213 kHz omkring 0900z. QSL sendes til: A. Miyazaki, 16-1
Kiyose, Chichijima, Ogasawara, Tokyo 100-21, Japan.
Mali Rep. TZ2XN er iøjeblikket meget aktiv på de lavere bånd.
Han er rapporteret på 7.044 kHz 1918z og på 3.790 kHz 2000z.
Han håber at starte op på 160 m inden længe. QSL sendes til
DK3HL.
Clipperton Island. Den 3. april forventes det at DXspeditionen
starter op fra Clipperton for 7-8 dage. Det vil deltage 15 operatø
rer. Kaldesignalet er endnu ikke tildelt. QSL sendes via YASME
foundation. P.O. Box 2025, Castro Valley, CA 94546 USA. Kort
uden svarkuponer vil blive svaret gennem buro.
Ogasawara Island. JD1 AMA er rapporteret meget QRV på
14.213 kHz omkring 0900z. QSL sendes til A. Miyazaki, 16-1
Kiyose, Chichijima, Ogasawara, Tokyo 100-21, Japan.
Christmas Island. VK9XJ er rapporteret på 14.112 kHz 1500z
og på 14.145 kHz 1315z hvor han inviterede på skeds på 10.147
kHz og 21.263 kHz. Han regner med snart at være QRV på 40 og
80 meter. QSI sendes til Box 138, Christmas Island, Australia
6798. VK9XJ har rapporteret at en gruppe australske radioamatø
rer vil aktivere hans station på alle bånd/modes fra slutningen af
marts.
Macquarie Island. VK0GC er rapporteret på 3.697 kHz 0815z
og på 7.082 kHz 0843z.
Iraq. YI1BGD har nu tilladelse til 18 & 24 MHz operation. Han
bliver QRV her i marts/april. Han er rapporteret på 7.070 kHz
1830-1930z. QSL sendes til Box 5864, Bagdad, Iraq.
Nigeria. 5N3RTF er rapporteret på 21.242 kHz 1540z. QSL via
DK2IF. 5NOBJK er rapporteret på 18.071 kHz 101 Oz.
Kerguelen Island. FT8XA er hørt på 14.147 kHz. QSL via
F6FYD, Box 8, Andresy F-78570, France. FT8XB er på 14.183
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eller 14.190 kHz hver dag fra 2000z. QSL sendes til Box 83,
Argenteuil 95103, Kerguelen Island, France.
Mauritius Island. 3B8CF er ofte at finde på 3.505-08 kHz fra
0100z. 3B8FP kan daglig findes på 10.101-107 kHz fra 1900z.
New Zealand. ZL1AMO er at finde på 3.795 kHz 1200z med et
særdeles kraftigt signal.
Rodriguez Island. 3B9CD er at finde på 1.825-30 kHz fra
2300z. Fra 0030-0300z kan han findes på 3.504-07 og 7.003-7
kHz. QSL via 3B8CD.
Singapore. 9V1TL er rapporteret på 7.001-10 kHz fra 1430z.
West Malasia. 9M2AK kan daglig findes på 1.827 kHz fra
2230z.
Cape Verde Island. D44BC vil gerne fastslå at DJ6QT absolut
ikke er hans QSL manager. QSL sendes til D44BC, Julio S Vera
Cruz, Box 36, Mindelo, Cape Verde Island, Africa.
Egypt. SU1ER er af og til at finde i den høje ende af 80 m
omkring 0430z med et godt signal.
Tuvalu. T2ADE har på 3.793 kHz 0740-0815z med nogen
besvær kørt få europæere. Han er ofte QRV på ZL2AAG’s NET på
7.085 Khz 0700z.
Norfolk Island. VK9NI er rapporteret på 14.128 kHz 0855z.
Fiji Island. 3D2NW er rapporteret på 7.059 kHz 0733z. QSL
sendes til DF6FK. 3D2EW er rapporteret på 7.058 kHz 0650z.
Togo Rep. DJ6SI/5V er rapporteret på 14.026 kHz 1721z.
U.A.E. A61 AA kort med G3LCS som operatør kan nu godken
des til DXCC.
Gabon. TR8JLD er rapporteret på 7.007 kHz fra 0030z. QSL
sendes til Box 484, Libreville. TR8IG er ofte at finde på 3.510 kHz
fra 0400z. QSL til Box 740, Libreville. TR8DM kan findes på
14.030 kHz fra 2100z. QSL via F3CY.
Grenada. J37XC kan ofte findes på 1.803 kHz fra 0330z. QSL
via W2BJL.
Guinea Bissau. J5WAD som er der til nov. 85 er rapporteret på
14.175 kHz fra 1815z daglig bortset fra mandage og tirsdage.
Disse dage kan han findes på 14.240 kHz samme tid. QSL via
VA4PW.
Kenya. 5Z4DJ kan de fleste dage findes på 3.790 kHz fra 03300430z. QSL til Box 991, Mombassa, Kenya. 5Z4ED er rapporteret
på 1.829 kHz 2230z. QSL til JH6FMU.
Her er båndrapport fra OZ2JI.
Dato/tid
Callsign.
9X1M 02/1/151 Oz
06/1/1350Z
A22ME
VQ9QA
10/1/1320z
TR8DM
10/1/1330z
10/1/1400z
TG9XHQ
10/1/1504z
K3WGR/VP2M
10/1/1606z
W3UM/VP2M
11/1/101 Oz
JY9WR
14/1/1300Z
VQ9QA
14/1/1325Z
Z21FN
19/1/1430Z
NA5E/C56
AP2KD 22/1/05945Z

QRG
21.003 kHz
21.006 kHz
21.031 kHz
21.041 kHz
14.003 kHz
14.029 kHz
14.021 kHz
21.029 kHz
14.029 kHz
21.017 kHz
21.040 kHz
14.052 kHz

KS0C/KH2
ZD8KM
XE3AAF

22/1/111 Oz
24/1/1930Z
27/1/1300Z

14.009 kHz
14.051 kHz
14.001 kHz

A4XRS
VS6DQ
CP1RI

27/1/1830z
28/1/1030Z
28/1/1100z

14.061 kHz
14.016 kHz
14.016 kHz

BY1PK
JT0TG
HV2VO
JY8IK

28/1/1235Z
28/1/1515z
31/1/101 Oz
31/1/1545z

14.002
14.020
14.015
14.008

kHz
kHz
kHz
kHz

Bemærkning
QSL via K4BC
QSL via AK1E
QSL via N3QA
QSL via F3CY
QSL via JA
QSL via W3 buro
QSL via W3UM
QSL via G4ATS

QSL via W3GXK
QSL via
Box 65 Lahore

QSL via
Box 329 Merida
QSL via HB9AQZ
QSL via
Box 64 La Paz

QSL via I0GPY
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Her er båndrapport fra OZ-DR2197.
23/1/0719z
3.795
OA3ASY
23/1/1822Z
3.787
OE8AJK/YK
23/1/1927z
3.796
A71AD
31/1/2007Z
3.789
JY8IK
02/2/0459Z
3.794
T12CCC
1.845
02/2/0517z
9Y4NP
02/2/0520Z
1.845
YV5BY
02/2/0526Z
1.845
T77V
02/2/0607Z
1.840
J73AH
02/2/0728Z
3.780
8R1RBF

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

QSL via W2HNK

QSL via W2GHK

Her følger den årlige liste (QST Januar 1985), over de OZ/OX/OY
stationer, der enten er blevet nye medlemmer, eller har forbedret
deres totale antal lande til DXCC i perioden i. oktober 1982 til 30.
september 1984.
Mixed:
OZ3Y
OZ8SS
OZ4RT
OZ3PO
OZ1LO
OZ6MI
OZ5DX
OZ8BZ
OZ7BG
OZ7JZ
0Z70P
OZ7YY

OZ9PP
OY7ML
OZ1CTK
OZ7GI
OZ7KV
OZ7NJ
OZ6EI
OZ 1FAO
OZ1CEX
OZ1ABA
OZ2E
OZ2NU

355
347
340
339
337
334
332
330
324
324
324
323

317
314
303
290
274
267
253
240
238
236
226
207

OZ8XW
OZ8JD
OZ5PA
OZ7XG
OZ8AE
OZ1HHF
OZ1FVL
OZ1APA
OZ1GRS
OZ5EDR
OZ8RY

205
204
203
202
199
165
163
152
141
130
121

Phone:
OZ3Y
OZ3SK
OZ3PZ
0Z70P
OZ2QL
OZ2BM
OZ1BNZ
OZ1BOD
OZ2TH
OZ6EI
OZ1BUR
OZ7KV
OZ3IQ
OZ4ZT
OZ1ACB
OZ3ZK
OX3AE

348
344
324
322
300
249
229
229
225
210
206
179
164
161
155
127
112

OZ4XW
OZ1BQA
OZ1CSR
OZ8KP

112
109
105
102

CW:
OZ1LO
OZ7BW
OZ1VY
OZ1CTK
OZ3Y
OZ1FRR
0Z70P
OZ6ZZ
OZ7GI
OZ1FAO
OZ1DYU
OZ1EUO
OZ1BUR
OZ8AE
OZ1ABA
OZ2E
OZ1HHF
OZ1HET
OZ5UR
OZ7KV
OZ1CAR
OZ4ZU
OZ2JZ
OZ1DKG
OZ1GHQ

Generaldirektoratet for
Post- og telegrafvæsenet

308
304
300
292
290
285
271
261
250
230
226
213
209
187
185
169
156
122
114
110
109
106
105
100
100
OZ3SK

Måned: April 1985
Solplettal: 33
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz

Strækning:
Japan
Sydi. Australien
Sumatra
Syd Afrika
Middelhavet
Brasilien
New York
Vest Grønland
San Francisco

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
11,1
12,1
12,1
12,1
10,4
13,5
10,5
10,6
10,9

3
12,5
14,4
12,7
9,4
10,0
12,7
9,2
9,7
10,3

5
16,3
19,8
18,2
15,7
13,2
13,6
9,8
10,2
11,2

7
19,3
22,3
21,0
22,4
17,0
11,6
9,8
12,2
12,2

tid/frekvens:
9
11
20,7 20,8
23,2 18,7
22,4 22,7
23,3 24,6
17,9 18,5
21,9 21,7
11,6 15,7
15,2 17,1
11,0 10,6

13
19,9
16,5
20,6
25,1
18,4
21,1
17,3
17,7
12,9

15
17,9
15,9
20,3
25,7
18,6
21,3
17,6
18,0
17,7

17
15,9
17,4
19,6
23,2
19,3
22,1
17,7
18,1
17,8

19
14,6
15,3
17,0
16,3
18,1
22,6
18,5
18,0
17,2

21
13,0
15,8
13,5
14,0
13,6
18,1
16,3
16,0
15,0

23
11,6
12,5
11,8
12,0
11,2
14,3
12,6
12,7
12,3

KENWOOD ★ ICOM ★ YAESU hf, vhf, uhf stationer og tilbehør.
FRITZEL * HYGAIN ★JAYBEAM antenner.
COMMODORE ★ MARK 5 S ★TATUNG computere og interface.
VELLEMAN ★ BSP byggesæt bl.a. timere, VHF-stationer m.m.
Husk vor konto-ordning - financiering af op til kr. 15.000,- uden udbetaling
- ring for nærmere information.

commander radio • smal legade 4 • 2 0 0 0 københavn F • 0 1 /3 4 3 4 2 2
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Redaktion: 0Z8SL, Svend Erik Lindberg
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved.
Tlf. (03) 66 90 75

VHF - UHF - SHF
FAI-scatter på 144 MHz
FAI-scatter-udbredelse har tidligere været omtalt her i spalten (se
»OZ nr. 12, 1982 s.740). FAI er en forkortelse for field aligned
irregularities.
Fænomenet har hovedsageligt været kendt i det sydlige Euro
pa, men i det engelske »VHF/UHF Newsletter«, der udgives af
RSGB, nævnes i august-udgaven 84, at QSO’er mellem Gstationer og en række øst-europæiske stationer under og efter den
store Es-åbning 8. juni 1984 muligvis har været forårsaget af FAI.
Det nævnes således, at mange af de implicerede stationer i
sydøst-England skulle beame mod nordøst for at få maksimal
sinalstyrke på mange af de stationer, de havde QSO med i HG og
YU. G3POI oplyser, at han blev kaldt af YU1AWW. Når han
drejede sin 160 element colineære antenne med KE-feltet (KN04)
forsvandt YU-stationen, hvorimod denne blev kraftigst når anten
nen pegede i retning 70-80°.
I alt kørte han på denne måde 17 stationer i felterne IG, IH, JE,
JF, KE og KF. Signalstyrkerne lå i mellem 1 til 6 dB over støjen
med 3 kHz modtager-båndbredde. Foruden den nævnte 160
element antenne har G3POI en low-noise preamplifier monteret
på antennens fødepunkt. HG1YA har rapporteret, at han skulle
beame i retning 350° da han kørte G3POI. En anden interessant
ting var, at hovedparten af de stationer, der blev kørt, ikke kørte
med stor effekt. G3NSM i ZL havde lignende oplevelser. Under
åbningen blev han kaldt af Y06AST i MG (KN26). Antenneretnin
gen var 75°, hvilket er ca. 45° nordligere end den sande retning.
Både G3POI og G3NSM er i stand til at elevere deres antennesy
stemer, men dette blev dog ikke prøvet.
Fra lignende udbredelsesforhold i det sydlige Europa har det
vist sig, at signalstyrken kan stige med op til 20 dB når antennens
hovedstråle eleveres nogle få grader. Hvis dette er korrekt, vil det
sandsynligvis være muligt for stationer med kun en enkelt yagi at
køre FAI-QSO’er, forudsat at antennen kan eleveres.

Forsidebilledet februar OZ
Mange har sikkert beundret det imponerende antennesystem på
forsiden af februar »OZ«. Af den ledsagende tekst fremgår det
imidlertid ikke, at den lykkelige ejer af disse »river« er OZ1GFX,
Thomas Nielsen, i Listed på østkysten af solskinsøen Bornholm.
Antennen anvendes primært til EME-QSO’er og består, som det
også fremgår af billedet, af 8x10 element Yagi’er. På nedenfor
viste foto ses samme antenne i eleveret tilstand pegende mod
månen.
Korrektion
I sidste nr. af OZ blev det under rubrikken »Båndrapporter«
nævnt, at OZ5VHF og RQ2GAG havde QSO via månen den
6.1.85 på 144 MHz, og at dette var den første EME-QSO mellem
OZ og RQ på dette bånd.
Fra OZ2GZ er der imidlertid kommet en rapport, der viser, at
OZ1EME allerede havde EME-QSO med den samme station den
20. oktober 1984 kl. 0230 UTC. Førstegangsforbindelsen indeha
ves altså af OZ1EME og RQ2GAG.
OZ1EME har iøvrigt været QRT lige siden, men forventer at
være QRV igen i løbet af februar eller marts 85.
Mere om W6JKV’ 50 MHz ekspedition til OX
Jeg har et par gange nævnt her i spalten, at W6JKV, Jim, har
været QRV på 50 MHz fra OX. Via OX3RA i Julianehåb er der
kommet en bekræftelse på dette samt at Jim havde sørget for at få
telemyndighedernes tilladelse. W6JKV var iøvrigt meget tilfreds
med turens udfald, og han har planer om at komme igen i 1985.
Forhåbentlig har hans succes fået nogle OX’ere til at prøve at
komme i gang på 50 MHz på mere permanent basis. Det er helt
sikkert at dette bånd vil kunne bruges til noget der oppe nordpå,
hvor der ikke er så forfærdeligt langt til de store aktivitetscentre i
Canada og USA.

198

Båndrapporter
Forholdene i de 2 første måneder af 1985 har ligesom udendørs
temperaturen ligge adskilligt under nulpunktet, - et forhold der har
bevirket, at spalteredaktionen ikke har modtaget en eneste
båndrapport til dette nummer af »OZ«. Selv har jeg ikke været
meget aktiv, men jeg har dog registreret et par mindre auroraåbninger på både 50 og 144 MHz i dagene 6., 8. og 17. februar.
Apropos aurora, - januar 85-udgaven af det amerikanske
amatørtidsskrift »QST« indeholder en spændende 5 sider lang
artikel om dette emne. Artiklens titel er »Radio Aurora« og er
forfattet af Richard Miller, VE3CIE. Læs den mens du alligevel
sidder og venter på de gode forhold.

Udstyr til satellittrafik
Af Colin Hurst, VK5HI i »Amateur Radio« juni 1984.
Oversat af OZ6BL.
For nylig blev følgende spørgsmål stillet: »Jeg har en temmelig
normal station for 2 m og 70 cm. Hvad kan jeg bedst gøre for at
forbedre den til trafik over OSCAR-10?
Dette er et spørgsmål, der utvivlsomt bliver stillet ofte, og i det
følgende vil svarene blive fremført. De vil blive opstillet i prioritets
rækkefølge, da det vil være naturligt at udvide spørgsmålet med
»til de lavest mulige omkostninger«. Det kan tilføjes, at prioritetsli
sten er den sammenfaldende mening hos en gruppe VK5amatører, der skal forblive navnløse.
Under forudsætning af, at den nævnte station består af multiOZ MARTS 1985

mode transceivere for 2 m og 70 cm med tilhørende antenner til
»jordisk« trafik, er listen:
1. En elevationsrotor.
2. En forforstærker på 2 m.
3. Kabler med små tab.
4. En cirkulært polariseret antenne for 2 m.
5. En cirkulært polariseret antenne for 70 cm.
6. Overvej stationens ydeevne til dato.
7. Tænk igen
8. En 70 cm lineær forstærker.
Den enkelte kan meget vel have afvigende meninger. I det
følgende skal det forsøges at give gruppens begrundelse for at
give prioritetserne som de gjorde. Hovedgrunden var at opnå
bedst mulig ydeevne pr. forbrugt krone.
Elevationsrotor
OSCAR-10 er for det meste pænt hævet over horisonten, og for at
få mest mulig udbytte af de timer, der er til rådighed, er det
ønskværdigt at kunne hæve antennen. Derfor er indkøb af en
elevatiosrotor en udmærket investering. Det er naturligvis et
kompromis manuelt at hæve antennen, men det betaler sig at få
antennen klaret for at sikre optimal ydeevne.2 m forforstæ rker
Uanset hvad fabrikat eller type transceiver, man har, er det
nødvendigt med en forforstærker for at få det bedste ud af
OSCAR-10. Man vil selvfølgelig under alle omstændigheder høre
signaler, men efter at have hørt hvilken forskel, der kan opnås, vil
OSCAR 10 kredsløbsdata:
Beregnet af OZ6BL.
AOS
Orbit
UTC
Dato
1327
04:07
19.3.
1329
03:23
20.3.
1331
02:39
21.3.
1333
01:56
22.3.
23.3.
1335
01:13
1337
00:30
24.3.
1339
23:47
24.3.
1341
23:05
25.3.
22:22
26.3.
1343
27.3.
1345
21:40
1346
10:39
28.3.
1347
20:59
28.3.
09:41
1348
29.3.
1349
20:19
29.3.
30.3.
1350
08:50
1351
19:40
30.3.
1352
31.3.
08:01
1354
07:14
1.4.
2.4.
1356
06:28
3.4.
1358
05:43
4.4.
1360
04:58
5.4.
1362
04:14
6.4.
1364
03:30
7.4.
1366
02:46
8.4.
02:02
1368
9.4.
1370
01:19
10.4.
1372
00:35
1374
10.4.
23:52
11.4.
1376
23:09
12.4.
1378
22:26
13.4.
1380
21:44
1382
14.4.
21:01
1384
15.4.
20:19
16.4.
1385
09:15
16.4.
1386
19:38
17.4.
1387
08:18
17.4.
1388
18:57
18.4.
1389
07:28
18.4.
1390
18:19
19.4.
06:39
1391

az
255
249
243
237
231
224
216
208
200
191
288
180
287
167
285
148
283
280
277
273
269
265
260
255
250
244
238
231
224
217
209
201
192
286
181
286
168
287
150
282

UTC
09:37
08:56
08:16
07:35
06:52
06:12
05:32*
04:49*
04:09*
**
**

**
**
**

**

**

13:05
12:23
11:42
11:03
10:21
09:39
08:58
08:16
07:36
06:55
06:14
05:34*
04:54*
04:11*
03:31*
02:49*

**
**
**
**
**
**
**

11:45

selv den mest skeptiske skeptiker over for forforstærkere være
overbevist. Hvad type forforstærker, det skal være, afhænger
selvfølgelig af, hvad man vil betale. Logisk set giver en kostbar
GaAs-FET forforstærker den bedste ydelse, men der findes
udmærkede forforstærkere med bipolære transistorer, der er værd
at overveje.
Valget mellem at placere forforstærkeren i masten eller i
shack’et overlades til den enkelte. Begge placeringer har fordele
og ulemper. Mastemonterede forstærkere er mere komplicerede
og derfor dyrere.
Kabler med små tab
Dette er en ting, der ofte overses, men er værd at overveje både
på modtage- og sendesiden. På modtagesiden kan en mastemonteret forforstærker ofte erstatte et kabel med små tab. På
sendesiden kan indkøb af et kabel med små tab være mere
økonomisk end en lineær forstærker. Overvej din egen situation hvor mange watt får du op til antenneterminalerne?
Cirkulært polariserede antenner
Da OSCAR-10 benytter højre-cirkulær polarisation, kan der opnås
3 dB forøgelse af både modtagne og afsendte signaler, hvis
jordstationen bruger cirkulært polariserede antenner. Ligeledes
formindskes QSB forårsaget af Faraday-rotation og tilsvarende
ændringer af polarisationen. Erfaring viser imidlertid, at det
næstbedste kompromis efter cirkulær polarisation er vertikalt
polariserede antenner. Test har vist, at omkring apogæum er
vertikalt polariserede signaler lige så kraftige som højre-cirkulære,

APOGÆUM
az
190
179
167
156
145
136
126
117
109
131
278
121
268
106
262
107
254
246
237
228
219
208
197
186
175
164
154
143
134
125
116
108
124
272
121
266
129
261
120
251

el
27
28
27
25
22
18
14
9
4
20
5
15
10
9
16
4
2
7
11
15
19
22
24
25
25
24
22
19
15
11
6
1
19
5
14
11
9
16
4
1

LOS
UTC
13:31
12:56
12:17*
11:34
10:47
09:56
09:01*
07:56*
06:36*
00:44*
13:01
22:40
13:11
21:24
13:18
20:21
13:20
13:19
13:17
13:12
13:05
12:52
12:32
12:05
11:30
10:51
10:05
09:17*
08:23*
07:23*
06:11*
04:12*
22:22
11:40
21:00
11:51
19:55
11:55
18:54
11:56

az
199
189
180
171
163
155
146
138
127
82
273
73
267
73
261
77
255
249
242
235
227
218
207
197
187
178
169
161
153
144
134
118
78
269
74
263
74
257
80
251

*: Den følgende dag.
**: Apogæum før AOS eller efter LOS.
Benyttet elementsæt: 153 (jan. 6, 1985)
Beregnet på en CDC Cyber 730 af OZ6BL den 12/02/85.
OZ MARTS 1985
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men at QSB’en er 6-10 dB værre. Såfremt du vælger cirkulært
polariserede antenner er det yderst ønskværdigt at kunne skifte fra
venstre- til højre-cirkulært og omvendt.
Tidspunkt for overvejelser
Nu er det på tide at overveje stationens ydeevne. Hvis du har fulgt
rådene i det foregående, skulle du nu have fremragende modta
gemuligheder og modtage signaler så godt som nogen. Når dette
er tilfældet, hvor kraftigt er dit downlink-signal sammenlignet med
general beacon på 145.810 MHz? hvis du finder ud af, at dit signal
er 10-12 dB kraftigere end beacon’en, er der en stor chance for at
du bliver kaldt en »alligator« et nedsættende udtryk, der mere end
antyder, at du ikke opfører dig rigtigt over for de andre brugere af
satellitten. Den accepterede norm er, at hvis dit downlink-signal er
af samme styrke som beacon’en behøver du ikke forøge din
sendeeffekt.
Konklusion
Erfaringer indtil nu viser klart, at den største fejl, man møder på
OSCAR-10, er visse operatørers manglende evne til at høre
signaler. Følgelig kommer de til den slutning, at deres sendeeffekt
er utilstrækkelig, og de forbruger betragtelig tid og penge for at
forbedre sendeeffekten, altsammen med ringe udbytte. Derfor er
det vigtigt, at alle brugere af OSCAR-10 bruger lidt tid og
sammenligner deres eget signal med beacon’en på 145.810 MHz,
og derefter beslutter hvad der nu skal gøres.
OSCAR 10’s mode L-transponder-følsomhed forbedret
Som nogen måske kan huske, viste følsomheden af OSCAR 10’s
mode L-transponder sig at være betydeligt ringere end forventet.
Umiddelbart efter opsendelsen konstaterede man, at der skulle
præsteres en EIRP på ca. 30 kW for at få et signal igennem med
en brugbar signalstyrke! Dette var 10 dB mere end man på

Reference-omløb, RS-satellitter:
RS-5
Dato
19.3
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.4.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Omløb
nr.
14304
14216
14328
14340
14353
14365
14377
14389
14401
14413
14425
14437
14449
14461
14473
14485
14497
14509
14521
14533
14545
14557
14569
14581
14593
14605
14618
14630
14642
14654
14666

UTC
t:m
0:18
0:12
0:07
0:02
1:56
1:51
1:45
1:40
1:34
1:29
1:24
1:18
1:13
1:08
1:02
0:57
0:52
0:46
0:41
0:35
0:30
0:25
0:19
0:14
0:09
0:03
1:57
1:52
1:47
1:41
1:36

forhånd havde beregnet. Ifølge »Amateur Satellite Report« har
dette forhold i løbet af 1984 ændret sig i gunstig retning, således at
følsomheden nu er blevet betydelig forbedret. Bl.a. er det lykkedes
K9CIS at lave ESB-QSO’er over satellittens mode L-transponder
med en EIRP på kun 1,4 kW! K9CIS anvender en uplink-sender
med en udgangseffekt på 8 watt. Dette signal tilføres en 7 fods
parabol via et koax-kabel. Inklusive diverse tab i fødekabel og
fødeantenne har han beregnet sin udgangseffekt til de nævnte 1,4
kW.
■ ■
.......
Ifølge KØRZ skyldes forbedringen flere forhold, - bl.a. betyder
det noget, at mode L-transponderen nu bliver aktiveret på
tidspunkter hvor AO-10 er tættere på jorden end tidligere. Herved
reduceres strækningsdæmpningen mellem satellitten og stationer
på jorden med op til 5 dB. Også modtagerantennens retning er
blevet gunstigere. P.g.a. antennens yderst smalle åbningsvinkel
spiller det en altafgørende rolle, at retningen mod jorden er
korrekt. Til sidst nævnes, at en foretaget ændring af bias
spændingen på transponderens senderudgangstrin har givet
større udgangseffekt til down-link-antennen.
Alt i alt ser det nu ud til, at det er et forsøg værd at prøve lykken
på A0-10’s mode L-transponder. For dem der måtte have glemt
dem, bringes efterfølgende de vigtigste data for denne tran
sponder:
Uplink frekvens:
1269,05-1269,85 MHz
Downlink frekvens:
436,95- 436,15 MHz
General beacon:
436,04 MHz
Engineering beacon:
436,02 MHz
Hvis man anvender cirkulært polariserede antenner skal disse
være højredrejet (RHCP).
Bemærk at pas-båndet er på 800 kHz. Her er altså oceaner af
plads!
Spalteredaktionen venter spændt på de første rapporter om OZforbindelser via mode L.

RS-7
Grd.
W
187
187
187
187
217
218
218
218
218
218
219
219
219
219
219
219
220
220
220
220
220
221
221
221
221
221
251
252
252
252
252

Omløb
nr.
14347
14360
14372
14384
14396
14408
14420
14432
14444
14456
14468
14480
14492
14504
14517
14529
14541
14553
14562
14577
14589
14601
14613
14625
14637
14649
14662
14674
14686
14698
14710

UTC
t:m
0:09
1:58
1:48
1:39
1:29
1:19
1:10
1:00
0:50
0:41
0:61
0:21
0:12
0:02
1:51
1:42
1:32
1:22
1:13
1:03
0:53
0:44
0:34
0:24
0:15
0:05
1:55
1:45
1:35
1:26
1:16

RS-8
Grd.
W
189
218
217
216
215
214
213
213
212
211
210
209
208
207
236
235
234
233
233
232
231
230
229
228
227
226
255
254
254
253
252

Omløb
nr.
14279
14291
14303
14315
14327
14339
14351
14364
14376
14388
14400
14412
14424
14436
14448
14460
14472
14484
14496
14508
14520
14532
14544
14556
14568
14580
14592
14604
14616
14628
14640

UTC
t:m
0:18
0:15
0:13
0:10
0:07
0:04
0:01
1:58
1:55
1:52
1:50
1:47
1:44
1:41
1:38
1:35
1:32
1:30
1:27
1:24
1:21
1:18
1:15
1:12
1:09
1:07
1:04
1:01
0:58
0:55
0:52

Grd.
W
184
185
186
187
188
188
189
220
221
222
222
223
224
225
226
227
227
228
229
230
231
231
232
233
234
235
235
236
237
238
239

Beregningsgrundlag:
RS-5: element set: 126, oml.tid: 119.55279 min., forsk.: 30.015164°
RS-7: element set: 187, oml.tid: 119.19368 min., forsk.: 29.925311°
RS-8: element set: 308, oml.tid: 119.76177 min., forsk.: 30.067462°
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J065
J065

OZ1JCG
OZ7IS

Contestrapporter

4-0

1-0

v/OZ1 FMB, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund

Aktivitetstesten
Februar-testen gav følgende
Klasse 1 - 1 4 4 MHz single
Nr.
Call
OZ1DLD/P
1
OZ1EQX
2
OZ1IUK
3
OZ1RH
4
OZ1FDJ
5
OZ1FHU
6
7
OZ5DI
OZ1IWE
8
OZ1EXL
9
OZ1JXH
10
OZ1HJP
11
OZ1JXY
12
OZ1KHW/M
13
OZ1IEP
14
OZ1DLS/A
15
OZ6CE
16
OZ1FDK
17
OZ1IZB
18
OZ1GOL
19

Klasse
Nr.
1
2
3

resultat:
QTH
J045
J044
J066
J065
J065
J055
J065
J046
J055
J047
J065
J046
J057
J065
J066
J055
J045
J055
J046

QSO
111
70
65
82
75
58
59
46
54
32
39
28
22
31
31
14
12
19
6

SQR
25
20
25
21
22
18
18
17
17
13
14
10
10
10
7
7
7
8
4

Point
927
567
545
500
467
399
399
332
330
247
231
189
164
153
138
107
97
93
33

QTH
J045
J044
J055
J045
J075
J055
J066
J056
J075
J065
J065
J057

QSO
164
143
67
46
47
57
34
19
15
24
21
5

SQR
35
27
19
13
14
14
10
10
7
6
5
5

Point
1638
1292
582
507
406
298
166
149
132
95
79
47

Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2 - 1 4 4 MHz multi
Call
OZ5UKW
OZ 1ALS
OZKLB
OZ5DDS
OZ5HAM/A
OZ3FYN
OZ8ERA
OZ2EDR/A
OZ4EDR/A
OZ7HAM/P
OZ1GDI
OZ9EVA

Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 - 432 MHz single
Call
OZ7IS
OZ1HRA
OZ1HDA
OZ2LD
OZ6QX
OZ1EXL
OZ7LX
OZ3KQ
OZ1FHU

Klasse
Nr.
1
2
3
4

4 - 432 MHz multi
Call
OZ5HAM/A
OZ1CFO
OZ6CE
OZ1GMP

QRH
J075
J047
J055
J056

QSO
19
24
16
18

SQR
8
10
9
8

Point
155
154
131
119

Klasse
NR.
1
2
3
4
5
6
7

5 - 1296/2320 MHz single
QTH
Call
OZ1ABE
J065
J054
OZ2LD
OZ1AXX
J056
J055
OZ7LX
OZ1HDA
J047
J065
OZ5DI
OZ1KHW
J057

QSO
7-0
7-0
3.1
6-0
3-0
5-0
2-0

SQR
3
3
3
2
2
1
1

Point
63
63
44
28
16
11
10
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QTH
J065
J046
J047
J054
J056
J055
J055
J065
J055

QSO
34
37
26
21
17
19
14
11
3

SQR
17
11
11
11
9
7
8
7
3

Point
287
212
183
171
140
111
109
86
22

6 - 1296/2320 MHz multi
QTH
Call
OZ7AMG/A
J065
OZ4EDR/A
J075
J047
OZ1CFO

QSO
8-0
3-0
3-0

SQR
4
2
2

Point
38
29
16

Nordisk topliste
144 MHz

Callsign
Loc
SM4IVE J079
SM5CNQ J078
SM4GVFJ079
OZ1EYX J066
SM5MIX J078
SM6AFH J066
SM6CMUJ057
SM6EOC J066
SM5CHKJ078
OZ1FDH J065
SM4COK J079
SMOFFS J099
SMOHAX J099
OH7PI
OZ9FW J065
OZ1DOQ J065
SM5AQJ J099
SM7GWUJ078
LA2PT J059
SM3BIU JP73
SOBYC J089
SM0DJWJ088
SM2CKR KP03
SM4AXY J079
SM5CBNJ078
LA6HL J028
OHOJN
OZ3WU J045
OZIOF J046
OZ3GW J056
SM5CUI J089
OH2BBF
OH3MF
OZ8SL J065
SM7WT J065
OZ3ZW J054
OH5IY
SM3AKW JP82
OZ1IUK J066
SM5DRV J077

ODX
Wkd
SQR TROP SURO
MS
480
1900
1945 2021
437
1698
1751
1909
430
1796
1796 2099
1577
1759
1893
380
371
1820
1876
1770
1554
368
1730
1900
1760
1600 2280
368
365
350
1262
1753
1991
345
329
1440
1570 2080
327
1820
1580 2030
326
1700
1640 2000
322
1906
1893 2277
1954
1328
1831
318
1411
1879
310
1590
2310
310
1635
1601
310
1585
1770 2099
300
1439
1660 2411
1460
1890 2260
296
1890
293
1380
1710
1340
1810
1840
289
289
1630
1660 2310
1714
289
1760
1880
289
277
1487
1400 2294
276
1451
1856 2181
274
1668
272
1712
272
271
1590
1600 2190
267
2125
1388 2000
1692
265
1535
1873
261
1476
1305
260
1590
1680
1930
1415
257
1763
1863
1422
1963
256
1681
2142
256
1589 2078
1467 2344
251
1603
248
1330
1410
1810

ES
2284
1843
2310
2517
2260
2330
2540

MB

2060
1940
2190
2240
2155
1963
2260
2610
2154
2427
2250
2390
2573
1810
2143
2286
2332

2338
2144
2239
2188
2180
2100
2341
2504
2332

7200
8890

*)Auroral-Es
Opdateringsdato må udgå af pladshensyn, ældste opdatering:
210583, nyeste 171184

Nordisk topliste
432 MHz

Callsign
SMODJW
OZ7IS
OZ9FW
SM6CKU
SM3AKW
OZ7LX

Loc
J088
J065
J065
J067
J082
J055

ODX
Wkd
SQR TROP AURO
910
177
1910
1048
1499
168
1026
153
1348
660
151
1293
919
1190
151
720
146
1456

MS
1294

Updated
300684
141184
261284
300684
300684
311284
201

SM7BAE
SM6HYG
OZ1ABE
SM5CPD
0Z20E
OZ3ZW
SM5DWC
OHONC
SMODFP
SM6FYU
OZ1FER
OZ3GW
SM4IAZ
SMOFFS
SM4AXY
SMOCPA
OZ1CFO
SM6CMU
SMODYE
SMOBYC
OZ2LD
OH5NR
LA8AK
LA9DL
LA3FV
OZ5NH
OH2BBF
SM5CUI
SM7CFE
SM6DHD
OZ9SW
OZ1AXL
OZ9QV
SM5DSN

140
138
130
126
122
120
119
118
115
112
111
110
109
109
106
104
95
94
91
87
85
85
82
81
80
77
74
71
70
67
66
61
60
60

J065
J058
J065
J089
J045 ,
J054
J089
-

J089
J066
J065
J056
J079
J099
J079
J089
J047
J057
J099
J089
J054
-

J038
J059
J059
J046
-

J089
J076
J067
J046
J046
J065
J089

1220
1685

850
720

1230
1429
1298
1400
5459
1410
1441
1357
1280
1055
1380
1714
1856
1330
1640
1205

640
1020
613
810
864
830
706
511
790
1134
740
1100
797

1250
1398
1188
1310
1583
1171
1150
1420

1470

670
845

893
766
1209

772
1260

670

.

300684
300684
311284
300684
311283
311284
300684
210584
300684
171184
311283
110884
300684
171184
300684
171184
311283
171184
300684
300684
311284
210584
030284
200184
080484
311284
210584
300684
300684
300684
300682
300682
311282
300684

Nordisk Topliste
1,3 GHz
Callsign
OZ7LX
SM6HYG
0Z20E
OZ7IS
SMODFP
OZ1ABE
OHONC
SM6CKU
OZ3ZW
LA8AE
SM7CFE
SM5DWC
SMOCPA
SM6ESG
SMOFFS
LA8AK
OZ2LD
LA9QV
OH5NR
SM4AXY
SM5CPD
LA3VW
OZ5GF
LA9DL
OZ7UX
OZ1CFO
OZ9SW
OZ5WK
OH5RX
OZ1AXL
OZ3GW
OZ5DI
OH2BWL

202

Loc
J055
J058
J045
J065
J089
J065
-

J067
J054
J059
J076
J089
J089
J067
J099
J038
J054
J065
-

J079
J089
J048
J054
J059
J054
J047
J046
J045
-

J046
J056
J065
-

Wkd O D X
SQR
TROP
73
1456
71
1685
62
1425
61
1205
57
1057
56
47
1528
44
820
43
1183
43
1271
40
37
1060
36
1141
36
980
35
1040
32
903
30
1196
27
26
1281
25
1000
25
610
22
940
18
18
731
17
1250
16
622
16
15
13
678
12
11
360
10
642
10
1114

AURO Updated
311284
300684
311283
141184
300684
311284
210584
300684
311284
010184
300684
300684
171184
300684
171184
050284
311284
311283
210584
300684
300684
301283
311284
240184
311284
311284
311283
190384
210584
300682
300684
311284
210584

OH2DG
OZ4QA
LA6HL
OZ8JYL
OH2BBF
OZ5ESB
OH2BEW
OH5IY
LA60U
LA6PV
OHONB
OH1SM
OH3TR

136
47
204
12
1
1
168

210584
300682
211283
311283
210584
300682
210584
210584
3 240184
210584
210584
210584

J067

Wkd O D X
SQR
TROP
28
1290
18
839
17
860
14
809
13
11
829
880
9
5
845
3
3
1
48
1
48
1

AURO Updated
300684
311284
141184
311283
311284
010184
300684
110883
300684
300684
210584
210584
300684

Loc
J058
J059
J078

Wkd O D X
SQR
TROP
9
980
2
243
1

AURO Updated
300684
080484
300684

Wkd O D X
SQR
TROP
4
4
2
97
4
4
57
4
97
4
60
4
4
4
152
3
2
97
2
1
11
1
60
32
1
1
1
1

AURO Updated
300684
210584
210584
210584
210584
300684
300684
300684
300684
011078
210584
300684
210584
300684
300684
300684
300684
300684

-

J065
J028
JO
-

J045
-

J038
J059
-

9
7
7
6
4
3
2
2
1
1
1
1
1

482
907
253

Nordisk Topliste
2,3 GHz
Callsign
SM6HYG
OZ1AXX
OZ7IS
0Z20E
OZ1ABE
LA8AE
SM6ESG
LA6LCA
SM5CCY
SM5DJH
OH5NR
OH5RX
SM6CKU

Loc
J058
J056
J065
J045
J065
J059
J067
J059
J078
J078
-

Nordisk Topliste
5,7 GHz
Callsign
SM6HYG
LA3FV
SM5DJH
Nordisk Topliste
10 GHz
Callsing
OZ5WK
OH1SM
OH2BWL
OH2DV
OH3MA
SMODFP
SMOEJW/O
SM5DWC
SM5QA/0
LA9DL
OH3CU
SM5AQJ/0
OH3GV
SMODYE
SM5CPD
SM5DJH
SM6GPV/4
SM6GUS/4

Loc
J045
-

J089
J089
J089
J089
J059
-

J089
-

J099
J089
J078
J059
J059

WOOD & DOUGLAS
VHF - UHF BYGGESÆT

^Launincj
Tlf. 02 - 52 33 14 efter kl. 17.30
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Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen,
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 81 30 96.

BARTG SPRING RTTY CONTEST 1985.
Periode: Lørdag den 23. marts kl. 0200 GMT til mandag den 25.
marts kl. 0200. Max. deltagelse er 30 timer. De resterende 18
timer kan deles efter ønske, dog skal hver hvileperiode vare
mindst 3 timer. Tidspunkterne for disse hvil skal anføres i loggen.
Klasser: Single, multi og SWL’s.
Bånd: 3,5 7 14 21 28 MHz. Der tillades kun 1 QSO med hver
station pr. bånd.
Kode: GMT, RST og QSO nummer startende med 001.
Points: Her anvendes ARRL-listen. Hvert W/K,VE/VO og VK
distrikt tæller som separate lande. Må kun tælles som 1 ved
ansøgning om QCA.
a) Alle 2-vejs QSO med eget land, 2 points.
b) Alle andre 2-vejs QSO, 10 points.
c) Alle stationer modtager 200 points for hvert land, der er
gennemført 2-vejs QSO med, incl. eget land. Alle lande må tælles
med igen, såfremt der er wrkd. på andre bånd. Kontinenter må
kun tælles med 1 gang.
Scoring: a) points x antal lande wrkd.
b) antal lande wrkd x 200 x antal kontinenter, (max. 6)
c) samlet score: a + b, se eks:
Points: 302 x 10 lande =
3020
Antal lande: 10 x 200 x 3 (kontinenter) =
6000
Samlet score =
9020
Log: Separat log for hvert bånd med tydelig angivelse af
hvileperioder. Logs skal desuden indeholde call, dato, GMT, calls,
RST, QSO nummer, sendt og modtaget samt samlet score. Ved
deltagelse i multiop. klassen skal anføres calls og navne for alle de
personer, der har deltaget. Logs skal være modtaget senest 31.
maj 1985. Sendes til:
Peter Adams, G6LZB,
464 Whippendell Road,
Warford, Herts,
England WD1 7PT.
Diplom: Der udstedes diplom til den førende station i alle 3
klasser, til nummer 1 i hvert land samt nr. 1 i hvert W/K, VE/VO og
VK distrikt. Såfremt en deltager opnår QSO med mindst 25 lande,
kan der anmodes om QCA (Quater Centuary Award). Dette diplom
udstedes af B.A.R.T.G. Begæring herom sendes sammen med
loggen, vedlagt 3 US-dollars eller 15 IRC’s. Hvis der opnås QSO
med alle 6 kontinenter kan man endvidere anmode om WAC
AWARD, udstedt af RTTY-Journal. Beviset er gratis, men udste
des kun, hvis BARTG modtager log/checklog fra alle 6 konti
nenter.

2. DÅFG KURZ CONTEST 1985.
Bemærk ændrede regler.
Denne test er som sædvanlig opdelt i en HF og en VHF/UHF
sektion. Hver sektion er opdelt i 5 mindre tester, hvor der sker
pointberegning for hver enkel test. Når alle 5 tester er kørt, findes
den vinder, der har scoret flest points.
Tid: HF: 14. april, kl. 0700-1100 UTC.
VHF: 13. april, kl. 1200-1600 UTC.
Frekvenser: HF: 80/40 m. VHF: 2 m/70 cm/23 cm.
Opkald: CQ DAFG CONTEST. Efter gennemført QSO beholder
den sidst kaldende station frekvensen. Den forrige bruger skal
QSY. Denne regel gælder kun for VHF/UHF.
Koder: RST, QSO-nummer, navn, QTH og for VHF/UHF tillige
QRA-locator.
Points: Hver station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd, og kun
2-vejs QSO’s er gyldige. Points gives som følger:
80/40 m: 1 point pr. QSO.
2 m: 1 point pr. km.
70 cm: 2 points pr. km.
23 cm: 3 points pr. km.
QSO via repeatere er ugyldig.
OZ MARTS 1985
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RTTY,

Score: Summen af QSO-points.
Klasser: a) HF-stationer over 200 W input.
b) HF-stationer under 200 W input.
c) SWL’s (HF).
d)VHF/UHF-stationer.
e)SWL’s
(VHF/UHF).
Logs: HF: Skal indeholde følgende: Kaldesignal, navn og
adresse for afsenderen. Klasse, bånd, points, tid, kaldesignal,
afsendt og modtaget kode, pointudregning.
VHF/UHF: Som ovenstående, men desuden med QRA-locator
for egen station som for modstationerne.
SWL’s: SWL-logs skal indeholde førnævnte oplysninger og hver
korrekt logget station giver 1 point og hvis begge stationer i en
QSO er noteret korrekt, gives der 2 points.
Bem: Logs uden pointudregning vil blive betragtet som check
logs.
Deadline: Logs skal være modtaget senest 20 dage efter
afholdelsen af hver delcontest og indsendes til:
DL8VX Wolfgang Punjer, P.O. Box 90 11 30, D-2100 Hamburg
90, West-Germany.

DX-infos
HP1PM-Peter, Box 603035, El Dorado, Panama.
KV4AQ-Dr. Randall James-Christianslot, St. Croix, V.l. 00820.
LU1HCE-John Coppens, Casilla de Correeo 103, 5152 Villa
Carlo Paz, Argentina.
LU5DLE-Norby Jat, 589 West Capitol City, Buenos Aires,
Argentina.
LU4EGE-Juan Rydzik, Box 97, 1000 Buenos Aires, Argentina.
OA4BR-Zip Zillon, Box 538, Lima, Peru.
OD5JW-Wassim, POB 14-5449, Beirut, Libanon.
FC2CJ-Marcel Poli, Box 223, Ajaccio, Corsica.
FP8DF-Pierre Cloony, Box 41, St. Pierre et Miquelon Is.
GD3FKW-Ken Ball, Oxenford Cottage, St. Lawrence, Jersey.
GD3YED-Rich Hillsboro, Selbourne Dr, Douglas, Isle of Man.
GI4HP-Ted Sloan, 3 Adelaide Pk, Belfast Ireland BT96FX.
GW3EHN Oscar Thomas-76 Waun Road, Swansea, W. Gla
morgan England SA42QN.
HH2MC-Dan, POB 501, Port au Prince, Haiti.
HK2ECH-Fanando, POB 1791, Cucuta, Columbia.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

0Z4BH, Bent
S ta ts a u t e jd m g l - M D E

Byrlund

(02) 94 1213
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Redaktion: OZ1SWL (OZ-DR 1815), Eigil Juul Jensen,
Tornerosevej 134, 2730 Herlev.

73 og på genhør
Den opmærksomme lytter har forlængst observeret at en QSO
kan indeholde op til flere 73’er. Vil radioamatøren slutte QSO’en
på et bestemt tidspunkt er det bare om at få sendt det første 73 i
god tid.
Om få øjeblikke slutter jeg jobbet som SWL-manager og
skriveka’l for lytteamatørerne og andet godtfolk - derfor skal det
første 73 lyde allerede i indledningen.
OZ-DR QTH-liste
En af de første opgaver jeg kastede mig over da jeg overtog jobbet
som SWL-manager var en OZ-DR QTH-liste.
Grundlaget for denne liste byggede/bygger kun på korrespon
dance og ikke på medlemsnummer. Da jeg ikke har adgang til
EDRs medlemskartotek kan jeg ikke lave en ajourført og dækken
de QTH-liste for lytteramatørerne.
En sådan QTH-liste må udarbejdes af EDRs forretningsfører
der også varetager tildeling af OZ-DR-nummer. Jeg holdes
løbende orienteret orri tilgangen af nye lytteamatører, men ikke om
gamle lytteramatører stadig er medlem. Det er derfor en vanskelig
opgave at lave en aktuel QTH-liste.
Fra lytteramatørernes side vil en ajourført QTH-liste blive hilst
velkommen - også mange på »sendefronten« har eftersøgt listen.
Det er mit håb at fremtiden vil tidgodese dette ønske. Det er blevet
vedtaget at en OZ-DR QTH-liste skal præsenteres i OZ en gang
om året. Af gode grunde er jeg afskåret fra at kunne indfri det
vedtagne.
Ønsker du at blive lytteramatør, skal du henvende dig til EDRs
forretningsfører (se adresse og telefon i OZ) så vil du blive
udstyret med et OZ-DR nummer. Herefter kan du gå på opdagelse
i radioamatørens verden og tilegne dig en god og solid viden inden
du for alvor kaster dig over licensen.
OZ1HJV (OZ-DR219), Erik
har bidraget med følgende til SWL-spalten:
Kortbølgesuper m/pladeskifter og pladeskærer bygget i 1944 af
OZ1HJV (OZ-DR 219), Erik. Skifteren var den berømte tænkende
fra B&O. Med de rette forbindelser kunne den erhverves for ca.
500 kr. mod samtidig aflevering af 5 kg jern (industrien havde
mangel på jern og metal!).
Pladeskæreagreatet gjorde megen nytte, idet mange historiske
udsendelser blev optaget på lakplade f.eks. Hitler, Christian d. X,
BBC, Churchill, King Georg VI m.m.
De 100 plader, som oprindelig blev anskaffet, blev snart brugt
op og ny forsyning var svært at opdrive, men takket være vor
gamle ven fra Howok Radio OZ7WH, Hammerich blev der tryllet
en ny forsyning hjem fra Belgien og der kunne skæres løs et
stykke tid endnu med det store højdepunkt: Fredsbudskabet fra
BBC d. 4. maj 1945.

Kortbølgeforsats bygget af OZ1HJV (OZ-DR 219) i 1941.
Apparatet blev sat i forbindelse med hans forældres AM-super
Pejleantennem virkede fint og snød tyskernes mange støjsendere,
når der blev stillet ind på London for at høre fri presse.
OZ1SWL
I henhold til aftale med Radioteknisk Tjeneste stopper aktiviteter
ne fra undertegnedes adresse pr. 31.3.1985. Kommende SWLmanager med licens kan få tildelt kaldesignalet OZ1SWL.
Behørig dokumentation skal sendes til Radioteknisk Tjeneste,
og EDR skal informeres om det nye tilhørsforhold.
Såfremt du er interesseret i at føre SWL-arbejdet videre er dit
brev meget velkommen. Jeg vil være dig behjælplig med opstart,
overgang og informationer til Radioteknisk Tjeneste og EDR.
Opstart med kaldesignalet OZ1SWL kan ikke ske før endelig
tilladelse foreligger.
Føres SWL-arbejdet ikke videre af en licenseret radioamatør, vil
kaldesignalet blive inddraget.
QSL-kort for QSO’er kørt i perioden 1.. august 1982 - 31. marts
1985 er (vil blive) ekspederet af undertegnede.
Har du husket at sende dine QSL-kort?
SWL-diplomer
Udfærdigelse af SWL-diplomer for lytter- og senderamatører er
indstillet imens overdragelse finder sted.
Nærmere information vil følge når den nye SWL-manager har
indtaget sin plads i redaktørstolen.
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Har du inform ationer
til lytteramatørerne kan de - selvom spalten skulle stå STAND BY
for en tid - stadig formidles via OZ’s spalter.
Send dit stof til OZ’s redaktør, se adressen forrest i bladet.
Let læselig, QRK 5, helst skrivemaskine, fremmer sagen og
letter arbejdet. Du kan også bidrage med med artiker om SWLarbejdet.

jeg imidlertidig lukke »butikken« og de efterfølgende 3 måneder vil
kun indeholde de mest nødvendige informationer, hvis sådanne
skulle indløbe.
De bedste 73 til alle og tak for de godt 7 år der er gået siden jeg
satte mig i stolen.

OX-OY-OZ Skærtorsdagstest 1985
Torsdag den 4. april 1985 kl. 1200-1600 samt 2100-2300 GMT
springer den traditionelle Skærtorsdagstest ud. Se under CONTESTmanager for nærnere information. Det er EDRs Julianehåb
afdeling der har arrangeret testen. Alle lytteramatører kan deltage.
Sidste år blev der afviklet omkring 800 QSO’er - målsætningen i
år kunne f.eks. være 1000. I håb om gode konditioner ønskes du
en god test, og på genhør.

Der er grund til at takke alle aktive sender- og lytteramatører for et
godt samarbejde. Tak for flere hundrede breve igennem de år der
er gået, uden dem havde jeg forlængst været gået QRT.
Jeg har ikke tal på hvor mange jeg har haft brev-QSO med,
siger jeg 800 er det ikke overdrevet.
Jeg glæder mig ti! at møde jer på frekvensen. Jeg glæder mig til
at modtage QSL-kort fra lytteramatørerne. Jeg glæder mig til at
blive aktiv på en anden måde.
Har du lagt mærke til det er blevet lysere, dagen er tiltaget.
Forholdene på de høje bånd er i bedring. Der er rigeligt at glæde
sig over.

Afslutning - overdragelse
Når dette læses befinder vi os medio marts og jeg er gået QRT.
I skrivende stund har jeg ikke fundet den person der skal
overtage SWL-arbejdet.
Det er min agt at slutte med denne artikel og de kommende 3
måneder hjælpe den nye mand. Da han ikke er »mødt« endnu må
DR-rapport fra QY-103
1 9H Station
01-02-85

Eigil Juul Jensen
Tornerosevej 134
DK-2730 Herlev

16.52

9H4E

YU7AAA

57/49

14

SSB

03-01-85

15.40

HB9IXZ

N8EBZ

59/45

14

SSB

21-10-84
12-11-84
13-11-84

12.46
14.41
22.41

OK2PDL
OK2JS
OK1VJG

W2TLC
VE3UT
DL20Z

59/55
59/49
59/49

14
14
14

SSB
SSB
SSB

22-11-84
11-12-84
06-01-85
06-01-85

18.15
14.40
12.29
12.41

ON4ACB
ON4ACB
ON7IQ
ON7SP

OY2J
K1FLO
OY8I
OY8I

59/57
59/51
59/59
59/59

7
14
14
14

SSB
SSB
SSB
SSB

13-11-84
12-11-84
16-11-84
05-01-85
05-01-85
05-01-85
06-01-85

19.28
19.32
19.54
15.32
15.33
16.32
16.49

LA5XAA
LA6LDA
LA4EYA
LA4DGA
LA6XI
LA1K
LA3CJ

OY8I
OY8I
OH6U/A
OY2J
OY2J
OY2J
OY2J

51/59
53/59
55/59
599/599
599/599
599/599
599/599

14
14
14
7
7
3.5
3.5

SSB
SSB
SSB
CW
CW
CW
CW

20-10-84
26-10-84
04-11-84
17-11-84
26-11-84
26-11-84
26-11-84
29-11-84

23.16
23.17
16.20
12.25
18.23
18.23
18.45
22.42

EA1CZW
EA2CR
EA3JE
EA2BIO
EA4BVE
EABAB
EA5EXI
EA1DKH

Y41ZMP
HG5A
4S7VK
OK2KOD
OY2J
OY2J
OY2J
Y23UT

59/55
59/47
59/57
59/56
59/59
59/59
59/59
59/49

3,5
7
7
7
7
7
7
14

SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB

13-11-84
13-11-84
14-11-84
22-11-84
05-01-85
05-01-85
05-01-85
05-01-85
05-01-85

22.30
23.22
19.19
18.44
15.41
15.44
15.54
15.55
15.56

OZ9QQ
OZ1GTI
OZ5TJ
OZ8WH
OZ4YY
OZ4FA
OZ7GI
OZ8CT
OZ7HT

GW2SB
OY5A
OY8I
OY2J
OY2J
OY2J
OY2J
OY2J
OY2J

59/49
59/59
59/59
59/59
599/599
599/599
599/599
599/599
599/599

3.5
3.5
14
7
7
7
7
7
7

SSB
SSB
SSB
SSB
CW
CW
CW
CW
CW

1 HB Station

3 OK Stationer

4 ON Stationer

7 LA Stationer

8 EA Stationer

9 OZ Stationer
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Redaktion: 0Z80, Erik Langgaard,
Falkevej 14,

2600 Glostrup.
SCAG QRP CUP
Det gælder om at opnå bedst mulig værdi af km/watt. Der er to
klasser: A 1,8- 3,5 og 7 MHz. B 14 - 28 MHz.
For januar blev de tre bedste resultater i hver klasse:
Klasse A
Klasse B
SM5CCT 2513 km/W
SM5CCT 11520 km/W
SM1CNS 709 km/W
SM7KWE 1521 km/W
SM4KL 400 km/W
SM1CNS 1373 km/W
SM5CCT kører med 100 mW, men venter betydeligt bedre
resultater i næste måned med endnu lavere effekt.
SM1 CNS på Fåro 100 m fra vandet har ca 4 W ud til et antal 170
m lange tråde i 38 meters højde.
Trods den sidste tids dårlige forhold har samtlige deltagere fået
pæne rapporter, oftest s5 - s6.
SM7KJH, der arrangerer konkurrencen har selv haft UA9 og
UF6 på 21 MHz med s5 - s7 og 1 W!
Afgørende for den endelige placering er den enkelte deltagers
gennemsnit for de 10 bedste måneder i 1985, så du kan lige nå at
være med endnu.
Se reglerne i december OZ side 875.
Opkald
»CQ CQ CQ DX CQ CQ CQ DX CQ CQ CQ DX....« og så videre i
3 til 5 minutter. Herefter lytter vel kun de få, som gerne vil vide,
hvad det er for en idiot, der kalder, og kun en station med et meget
efterspurgt kaldesignal kan vente svar på sådant et opkald.
For mange år siden samlede jeg på lange CQ-kald. Jeg har
desværre mistet mine notater, men jeg tror, jeg hørte mit længste
opkald en gang i 1938. Jeg talte 67 CQ, før jeg hørte hans
kaldesignal, og derefter fortsatte han med endnu flere CQ.
Desværre havde jeg ikke tid til at vente på afslutningen, det kunne
ellers være blevet en fin rekord.
Tidligere var lange CQ opkald ret almindelige. Kender du ham,
som automatisk begynder at sende CQ, når han får fat i en
telegrafnøgle? I virkeligheden var CQ en gang det hyppigst
forekommende signal på amatørbåndene. OZ3QZ havde ofte om
sommeren vinduet stående åbent til haven, mens han lyttede på
båndet, og til sidst havde en stær, der boede i hans have, lært at
fløjte CQ, så han hver morgen ved solopgang blev vækket af dens
opkald.
Måske burde man lade helt være med at kalde CQ; det ville
måske være mere effektivt selv at udvælge dem man ville tale
med. Lytte, til man hørte en station, som lød interessant eller
tiltalende, og så kalde ham, når han blev ledig.
I hvert fald er det tidspilde at sende mere end nogle få CQ ad
gangen. Med moderne udstyr, hvor omskiftning mellem sending
og modtagning sker på millisekunder eller i hvert fald på mindre
end et sekund, og hvor modtageren normalt automatisk er
indstillet på senderens frekvens, er »3 x CQ de 3 x eget
kaldesignal K« tilstrækkeligt. Får du ikke svar, kan opkaldet jo
bare gentages. De, der har QSK, kan lige efter, at de har sendt K,
fortsætte opkaldet, mens man lytter på frekvensen mellem prikker
ne. Hvis man er ude efter fjerne eller sjældne stationer, er det som
regel bedre at lytte end at kalde CQ; med ellers er et enkelt »CQ
de 3 x eget kaldesignal K« tilskrækkeligt. Hastigheden bør
naturligvis afpasses efter forholdene, men opkald der er ret meget
længere vil næppe give bedre resultater.
Svar på et CQ bør også være kort. Den tid er forbi, hvor man
lyttede efter svar på et CQ over hele båndet fra den ene ende til
den anden. Det normale kald er vel »3 x modpartens kaldesignal
de 3 x dit eget kaldesignal AR«. Men er forholdene gode, og du er
rimeligt sikker på at blive hørt, er »de + dit eget call en eller to
gange« nok; hvis han ikke reagerer, kan det jo hurtigt gentages.
Ved meget efterspurgte stationer (»pile up«) er det mest effektive
nok kun at sende sit eget kaldesignal nogle gange, ikke for hurtigt,
men så tydeligt som muligt, helst så meget siden af hans frekvens,
at han kan høre dig uden om alle de andre, der kalder.
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CW hjørnet
Når forbindelsen først er oprettet, er det ofte unødvendigt at
sende kaldesignaler ved hvert skift. En god QSO mellem drevne
operatører bør have karakter af en samlet udsendelse, hvor
parterne hyppigt skiftes til at have ordet, og kun hvis der er
forstyrrelser, kan det være hensigtsmæssigt at sende »de + eget
kaldesignal« for at give modparten lejlighed til at justere modtage
rens indstilling, når man får ordet. Derimod er det en god regel
hyppigt at slutte hvert skift med »de eget kaldesignal en gang K«
både for at undgå misforståelser, til orientering for eventuelle
andre lyttere og for at sikre overholdelsen af sendetilladelsens
krav om mindst at give kaldesignal hvert tiende minut under
længere udsendelser.
SCAG årsmøde
I anledningen af Nordvåstra Skånes Radioamatørers jubilæum
holdes en hamfestival i Helsingborg i dagene 26. til 28. april. SSA
holder sit årsmøde i byen den 28., og om lørdagen holder bl.a.
SCAG sit årsmøde.
Her har danske radioamatører en god lejlighed til at møde nogle
af de amatører, som de kender fra amatørbåndene. Sidste år i
Falun var der 24 deltagere i SCAGs årsmøde, deraf 3 danske, og i
år kan vi vente, at der også bliver norsk deltagelse, idet i hvert fald
LA6JJ har oplyst, at hun har planer om at være med.
Allerede her i midten af februar er det svært at reservere
værelser i Helsingborg under festivalen, så der kan regnes med
stor deltagelse, og arrangementet kan anbefales til alle, der kan
komme til Helsingborg, uanset om de er medlemmer af SCAG
eller ej.
UHF contest
Husk AGCW-DL UHF CW contest den 16. marts.

SCAG
Scandinavisk CW-aktivitets gruppe arrangerer: SCAG net hver
søndag kl. 1030 lokal tid på 7029 kHz + QRM, RAG CHEW net
hver lørdag kl. 16 lokal tid på 3555 kHz + QRM og SCAG nord net
på 3557 kHz hver søndag kl. 1545 lokal tid. Alle CW-interesserede
er velkomne.
Desuden er SCAG-medlemmer næsten hver lørdag QRV om
kring 3560 kHz kl. 1700 lokal tid, hvor der bruges en lav hastighed
for at hjælpe de amatører, der trænger til at få lidt morsetræning.
Velkommen til slow speed party.
Newsletter sendes til medlemmer hvert kvartal.
Indmeldelse: Send årsafgiften (for 1985, 35 svenske kr.) på
postgirokonto Stockholm 83 61 33-9 c/o. Borjesson, S-791 53
Falun, Sverige.
Alle andre henvendelser til sekretæren: SM6AWA Gunnar Lilja,
Gårdesvågen 14 B, Molnlycke, Sverige.
Træning i nødtrafik
Hvis du interesserer dig for nødtrafik, så prøv at lytte på SARNET,
som øver sig hver aften mandag til fredag på 3565 kHz kl 18.30 til
19 lokal tid. Alle interesserede er velkomne til at være med.
OZ8Q

NY LEVERANDØR med fast
lavpris HF - VHF - UHF
H-100-RG58-RG8/213
Coaxkabel - Stik - Konnektorer
Krystaller - Rotorer - PA-trin
Strømforsyninger - Antenner
NiCd-batterier - Komponenter
og meget mere!
Ring og få en pris - vi er billigst!

T lf. 02 - 23 55 55

efter kl. 16.00

DAM ATIC, GI. Tibberupvej 16,
3060 Espergæ rde
Vy 73 de OzllSK, Dan
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Redaktion: Erik Lind, Hjerpstedvej 9,
6270 Tønder, tlf. (04) 74 14 48.

Valg

Valg
Der afholdes valg til EDR’s rævejagtsudvalg
Kreds: Sønderjylland
Sted: Tønder Ræveklub - Solderup forsamlingshus Tid: Tirsdag den 19.3. kl. 19.30
Alle rævejagtsinteresserede er velkommen.
Erik

Kristi Himmelfartsdag.
St. Sønderjyske rævejagt afholdes denne dag, det bliver på
Gråstenkortet som vi plejer at køre på hvert andet år. Ring til mig
og forhør nærmere (04) 74 14 48 om dagen mellem 9-17 (04) 83
28 30., det gælder også Hans.
Erik

Til alle landets rævejægere.
Vi ved jo der er mange der dyrker denne ædle sport, derfor synes
jeg også der skulle komme nogle flere med på de storjagter der
bliver holdt rundt omkring i landet, det har været småt de sidste år,
af mange grunde måske, men prøv nu i år at få kridtet skoene, det
er ikke sværer end vi selv gør det, det er bare dejligt at komme ud i
landskabet, at få en snak med andre, tag hele familien med så får
de også oplevelsen med. Jer der vil arr. st. jagter i år, skynd jer at
snakke med jeres RU-valgs folk så vi kan få det med i næste nr.
på gensyn.
Erik

FT 1300

Der afholdes valg til E.D.R’s Rævejagtsudvalg,
Kreds: Sjælland, øerne og Bornholm.
Sted: EDR Helsingør afd. lokaler, GI. Hellebækvej 63. 1. 3000
Helsingør.
Tid: Tirsdag d. 26.3.85. kl. 20.00.
Efter de nye regler for RU, vælges 1 repræsentant for kredsen.
Afgående er OZ8TU, Kim og OZ9TM, Ole.
Alle rævejagtsinteresserede er velkommen.
p u v OZ8TU, Kim.

EDR Herning Afdelingen.
Hermed indbydes afdelingens rævejægere til årets første ræve
møde.
Tid: Mandag d. 25. marts 1985 kl. 20.00.
Sted: Afdelings lokaler, Bredgade 24 A (ved Bethaniagades P-pl.).
Dagsorden:
1: Præmieuddeling for sæsonen 1984.
2: Valg af rævejagtsleder for 1985.
3: Store Midtjyske Rævejagt.
4: Planlægning af årets jagter.
5: Evt. ændring af nuværende regler.
6: Forslag til OZ8VM Villy, til EDR’s ræve møde
7: Diverse.
Jeg håber, at nuværende, såvel som kommende nye rævejægere,
vil møde talrigt op.
Med venlig hilsen, OZ5JR Jan (tlf. 07 - 26 84 68).

Frekvenstælleren for
den kræsne amatør!

Model 1
Model 2

Op til 1 GHZ med følsomhed under 5 mV.
Op til 1,5 GHZ.
Med følsomhed typisk under 5 mV til 1 GHZ,
og under 10 mV fra 1 GHZ til 1,5 GHZ.

Fælles

8 stk. Vz 7 segment display.
Kompakte mål 17 x 15 x 8 cm.
Indbygget krystaloven.
Mulighed for tilslutning af extern timebase.

Pris: Model 1: 2500,-, incl. moms.
Model 2: 2900,-, incl. moms.

Frekvensstandard

Der er to udgaver af FT 1300, med samme udseende, men med forskellige data.

EL 245

sikrer maksimal nøjagtighed på din frekvenstæller!
EL 245 er styret af Kalundborg langbølgesender
Frekvensstabilitet 1x10'11 Hz
Både 1 MHz og 10 MHz udgang (TTL)
Dimension er 14,5x6x2 cm
Forsynings spænding 5 V eller 9-20 V ca. 50 mA
Pris 475,- incl. moms.

ELEKTRONIK LABORATORIET

Nyelandsvej 38, 2000 Kbh. F„ Tlf. (01) 86 98 1£

Se dem hos: DOGPLACE Hillerødvej 29 . 3330 Gørløse . Tlf. (02) 27 88 80
eller hos: COMMANDER RADIO Smallegade 4 . 2000 København F . Tlf. (01) 34 34 22
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Redaktion: OZ1HJV, Erik Gørlyk.
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm, V
tlf. 02 - 86 78 54
/

Det nostalgiske hjørne

En kortbølgeamatørs dagbog fra 1924-26
ED7ZM, Bramslev, der var een af landets første kortbølgeamatø
rer skrev dagbog og vi blader lidt i den. Indtil 1926 var danske
sendeamatører unlis.
18.
august 1924 ED7BJ (B. Jørgensen) meddeler, at hans sag
med politiet vedrørende hans kortbølgesender nu er afsluttet. Han
blev idømt en bøde på 30 kr. og fik apparaterne konfiskeret.
6.
januar 1925 I en telefonsamtale oplyser ED7JS (James
Steffensen), at han den 3. og 4. januar på en rejse i Sverige har
besøgt to svenske kortbølgeamatører SMZS og SMZV. Man
tænker på at danne en skandinavisk Radio Relay League, og vil
gerne have et møde med danskerne herom.
11. januar 1925 Et indledende møde afholdes hos mig i
Roskilde med øvrig deltagere: ED7BJ, ED7JS og SMZS. Der var
eninghed om et samarbejde, men de vanskelige forhold i Danmark
stillede sig foreløbig hindrende i vejen.
25. februar 1925 ED7JS ringer mig op og foreslår et møde hos
ED7BJ samme aften. Ved ankomsten får vi den kedelige nyhed, at
Steffensen har haft besøg af Telegrafvæsenet med påbud om at
han skal aflevere sin kortbølgestation til konfiskation.
26. februar 1925 For en sikkerheds skyld skriver jeg til SMZS og
beder ham om ikke at give navn eller adresser på danske
amatørsendere til de svenske radioblade.
26. februar 1926 De nye licensbestemmelser er kommet fra
Telegrafvæsenet og vi kan endelig ansøge om en sendelicens og
blive lovlige borgere.
25. marts 1926 De første to kortbølgeamatører har fået deres
sendelicens: ED7BJ (Børge Jørgensen) og ED7JS (James Stef
fensen).

O ZID ’s antennekobling

Letfattelig Forktortno peta Fagudtryk.

Annonce
fundet i et gammelt radioblad fra 1923:

bær Morse-Alfabefef
p a t Kur* 2 Tim, f o r 5 K r . H o s Wardin^«
h a u i e n , H a d e r s l e v ^ a d e 12, St
h a v e p l a d s ) . Xr aeif. 4-7 Éftm.

- men historien melder intet om hvor mange radioamatører, som
ad denne vej har lært deres CW.

Var Storm P. radioamatør?
Nej, så vidt vi ved, har Robert Storm Petersen aldrig været
radioamatør. Det fine monstrum vi ser på billedet, har nu heller
ikke meget med kortbølge at gøre, men alligevel mener jeg det
fortjener en lille omtale.
Under første verdenskrig havde de københavnske telefonabon
nenter mulighed for at blive stillet ind på centralens telefonavis,
som på et bestemt tidspunkt hver dag oplæste de sidste nyheder.
Efter krigen fortsatte denne service med et ekstra suplement, så
abonnenterne nu også fik mulighed for at lytte til musikkoncerter.
Billedet viser provinsens første radiocentral, opstillet i 1922 på
Ærø. Nyhederne kom fra den lokale avis og musikken blev
indfanget fra Konigswusterhausen og London.
Legen fik dog en ende, da Danmark noget senere påbegyndte
sine egne radiofoniudsendelser og abonnenterne anskaffede så
selv deres radioudstyr i form af krystal- og lampeapparater.

OZ1D - medlem nr. 14
beskrev i 1931 hvordan man på en let måde kunne opnå en stabil
og variabel antennekobling. Kan du bruge ideen, så værsgo.
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En ægte Storm P. model?
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IC-751
Den mest avancerede transceiver
i amatørradioens historie!

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

General coverage modtager 0.1 - 30 MHz
Triple-super, MF 70 MHz - 9 MHz - 455 kHz
Følsomhed typisk 0.15 uV/10dB
USB, LSB, RTTY, AM, FM
2 uafhængige VFO’er med duplex
32 kanals multi-memory m. lithium back-up
Programmerbar scanning af VFO eller memory
2-farvet display med udlæsning af alle data
Automatskift 10/100 Hz i VFO-systemet
Squelch i alle modulationsarter. Valgbar AGC
Notchfilter fasetype med mere end 45 dB
ÆGTE bandpasstuning
HF-Speechprocessor 20 dB
Variabel Noiseblanker for Woodpecker
Fuld Break-in også for AMTOR!
16-polet 455 kHz krystalfilter indbygget!

★
★
★
★

Talesyntese giver frekvens i klar tale (extra)
RS-232 serielt interface for com puterstyring (extra)
T astatur for direkte frekvensindtastning (extra)
220V indbygget strøm forsyning (extra)

Rekvirer den udførlige brochure over IC - 751!

AMATØRRADIO
GRFNAVEJ 271 • 8240 RISSKOV

(06)1733 00
OZ MARTS 1985

OZ1CIA - OZ1FZ1
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7,30-16,30
(evt. aftale lørdag eller aften).
POSTGIRO 1 55 22 52
BANK: DEN DANSKE BANK, LYSTRUP AFD.
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HB information
Mødeplan 1985
HB-møde lørdag den 11. maj.
Sager til behandling skal være landsformanden i hænde senest
13. april.
HB-møde lørdag den 24. august.
Sager til behandling skal være landsformanden i hænde senest
27.
juli.
HB-møde lørdag den 12. oktober.
Sager til behandling skal være landsformanden i hænde senest
14. september.
RM-møde søndag den 13. oktober.
Sager til behandling skal være landsformanden i hænde senest
20.
juli.
HB-møde København den 26/27 januar 1985
Deltagere:
OZ6UP Knud, OZ9JB Jørgen, OZ5RB Hans, OZ8TV Frede,
OZ5GF Leif, OZ3ZB Edmund, OZ8QV Jørgen, OZ6KV Keld,
OZ8CY Mie, OZ9NT Bjarne, Annie, Grethe og OZ1CRY EllenSofie.
Afbud fra: OZ6PN Henrik. OZ9JB deltog ikke i mødet den 27.
Mødeleder: Formanden.
Formanden bød velkommen.
1. Godkendelse af referat.
Referatet fra mødet den 12. oktober i Herning blev godkendt uden
bemærkninger.
OZ9NT mente, at der sammen med HB-referatet burde havde
været udsendt et referat fra det konstituerende møde.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med diverse rettelser, hvoraf alle
bortset fra nedennævnte blev omdelt skrifteligt:
4.H.1. 850136 V/OZ8CY & OZ9JB, diverse tidsskrifter.
4.Å 850135 V/OZ5DX, HF-managermøde i Lubeck.
3.A. Beretning fra formanden.
OZ6UP omdelte sin skriftelige beregning, der omhandler følgende
emner:
- forslag afleveret til P&T,
- diverse korrespondance og eksp. af morseattester,
- start på rettelser til afdelingsmappen,
- orientering om, at et indlæg fra Odense afdeling om en CFøvelse ikke er blevet optaget i OZ,
- nyt lokale i Odense,
- aktiviteter om indkøb af EDB-anlæg,
- postboks 79,
- repeaterlicensindehavermøde i Odense,
- besøg i Horsens, Haderslev, Odense på samme tur,
- delvis flytning til Odense/aflastning af Grethe,
- tak til Marius Jacobsen samtidig med »julebesøg« hos P&T,
- OZ1SWL, Eigil opsagt SWL-spalte-redaktion,
- diverse repræsentantion samt modtagne julehilsner m.m.
- krav til nyt EDB-program.
Der foregik en meget lang debat om emnet i det ikke optagne
indlæg fra Odense afdeling (CF-øvelse). Alle i HB - bortset fra
OZ3ZB - var enige om, at det var forkert at øvelsen var blevet
afholdt uden tilladelse fra P&T. OZ3ZB mente ikke, at kap. 2, par.
8, stk. 1 og 3 i »den blå« var blevet overtrådt ved øvelsens
afholdelse.
FU tager sig af det videre vedrørende postboks 79 samt rettelse
af adresser i udlandet m.v.
OZ9JB og OZ8QV stillede spørgsmål til hhv. de nye lokaler
samt anskaffelse af EDB-anlæg.
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3.B. Beretning fra forretningsudvalget.
Ingen beretning.
3. C. Beretning fra sekretæren.
Beretning fra sekretæren omhandlede oplysning om, at sekretær
funktionen nu er flyttet til OZ5RB. Derudover bemærkninger om:
- arkivering af sager, der er ældre end 5 år,
- besvarelse af diverse post,
- henstilling om, at en, der bor tæt ved postboksen, tømmer
den,
- efterlysning af dekorationseffekter fra kongressen.
Evt. arkivering af sager samt tømning af postboks behandles
snarest af FU.
Effekter fra udstillingsstanden befinder sig hos DSB i Herning og
sendes snarest muligt til kontoret i Odense.
3.D. Beretning fra forretningsføreren.
Der var ingen skriftlig beretning.
Grethe henstillede, at sekretæren een gang om året konstatere
de om de i OZ opførte afdelinger stadig var at betragte som
lokalafdelinger, jfr. tidligere HB-beslutning, ligesom den kommen
de forretningsfører jævnligt bør kontrollere, at de i afdelingerne
indvalgte bestyrelsesmedlemmer er medlemmer af EDR.
Derudover omtalte Grethe en sag om en amatør, der før i tiden
ved en fejltagelse havde modtaget 2 stk. OZ; efter at han ved
postvæsenet havde »nægtet« at modtage det ene, var han blevet
slettet i postvæsenets liste med den konsekvens, at han også var
blevet slettet i hele EDR’s system incl. QSL-centralen. Sagen er
nu efter telefonopringninger bragt administrativt i orden; Grethe
havde imidlertid modtaget et brev fra ham, som hun anmodede
OZ5RB om at svare på.
3.E. Beretning fra P&T-udvalget.
OZ6UP oplyste, at arbejdet omkring den »blå« var afsluttet og
afleveret til P&T.
OZ5RB bemærkede, at der var adskillige, der var kede af, at
man ikke måtte køre contest på 160 m og anmodede om, at P&Tudvalget gjorde noget ved det. Han mente også forskellen i
udnyttelsen af 160 m i regionen var for stor.
OZ9NT mente ikke der skulle være test på 160 m; han efterlyste
samtidig en evt. forsøgsmæssig åbning af 50 MHz.
OZ5RB oplyste, at dekoderen til »baron«-fjernsynet i Køben
havnsområdet tilsyneladende har en uønsket udstråling omkring
50 MHz; dette burde evt. diskuteres med P&T.
3.F. Beretning fra VHF-udvalget.
Den udsendte beretning indeholdt oplysninger om afholdelse at to
møder, et VHF-udvalgsmøde og et repeaterlicensindehavermøde.
Det sidstnævnte møde havde haft ca. 30 deltagere; det nye
repeaterlicensindehaver-udvalg består af: OZ5XN (formand),
OZ1FDW, OZ1DHQ, OZ7LX og OZ9ZI.
Derudover oplysning om:
- ansøgning om penge til præmier.
- OZ1EW havde meddelt, at Herning repeateren er flyttet 1/1 85.
OZ8CY henviste til sin udsendte beretning og tilføjede, at på
grund af et tryk-fejl i OZ overvejede OZ1FMB enten at sløjfe den
ene VHF-test eller at vedtage, at man kun skulle have 9 tester for
at kunne deltage.
Derudover meddelte han, at han havde modtaget et eksemplar
af den tyske UKW-handbuch.
OZ3ZB efterlyste en beacon-liste; OZ8CY oplyste, at den er på
trapperne sammen med båndplanen.
3. G. Beretning fra PR-udvalget.
OZ5RB henviste til den udsendte beretning, der indeholdt oplys
ninger om:
OZ MARTS 1985

- opfordring til at deltage i udstillingen »ELEKTRONIK 85« i
Bella Centret i perioden 4.-10. oktober 1985,
- QTH-listen til 000-centralen,
- samarbejde mellem Frihedsmuseet og Københavnsafdelin
gen om istandsættelse af gamle radioer fra 2. verdenskrig,
- OZ5CV interviewet i Københavns Radio i forbindelse med sit
60 års jubilæum for den første transatlantiske forbindelse,
- orientering om, at OZ1HVJ, Erik indtræder i PR-udvalget.
I forbindelse med QTH-listen til 000-centralen oplyste OZ5RB,
at QTH-listen nu bliver lagt i 000-centralen i Københavnsområdet
således, at man som radioamatør i forbindelse med f.eks. en
trafikulykke ikke behøver at opgive sit fulde navn og adresse, men
kun kaldesignal.

3.H. Beretning fra Bogudvalget.
Ingen beretning.
OZ5RB mente, at bogudvalget burde komme med oplæg til nye
bøger. OZ6UP sagde, at det var det, der skulle være EDR’s
indflydelse på ApS’et; samtidig spurgte han om det ikke var pr.
nytår at manuskriptet til VHF-guiden skulle være færdig. OZ5GF
sagde, at det var det, og at det vist også var næsten færdigt. Han
ville sammen med OZ8CV finde ud af hvornår manuskriptet var
færdigt.
OZ6KV ville gerne vide, om det var EDR’s eller ApS’ets ansvar, at
der blev udgivet bøger. Det blev konstateret, at det var ApS’ets
ansvar.
3.1. Beretning fra HF-udvalget.
Ingen beretning.
3.J. Beretning fra OZ.
Der var ingen beretning fra hovedredaktøren.
HB gav på forespørgsel fra OZ1CRY udtryk for, at de stadig gerne
ville bidrage med ledere til OZ.
De forskellige kreds’s HB-medlem blev tildelt følgende
måneder:
Indlæg til: April kreds 5 - maj kreds 2 - juni kreds 4 - juli kreds 6 august kreds 8 - september kreds 9 - oktober kreds 1 - november
kreds 7 - december formanden.
OZ8CY gjorde opmærksom på, at der i sidste nummer af OZ var
en annonce om færdiglavede print til konstruktionerne i OZ. Dette
mente han var i strid med den passus, der står forrest i OZ om, at
erhvervsmæssig udnyttelse kun må finde sted med redaktionens
tilladelse. Den omhandlede annoncør havde ikke fået redaktio
nens tilladelse.
Efter nogen debat blev man enige om, at anmode teknisk
redaktør om, at få klare aftaler med forfatterne om, hvorvidt deres
print og lign. evt. må anvendes i erhvervsmæssig henseende. Det
skal fremgå udtrykkelig af artikler m.v., hvis det IKKE er tilladt.
OZ3ZB gjorde opmærksom på, at de sidste udsendte blå blade
var trykt for langt ud i kanten, det var umuligt at hulle den uden at
ødelægge en del af teksten.
3.K. Beretning fra Teknisk udvalg.
Den udsendte beretning var bilagt svar på en henvendelse til
D.E.K og omhandlede forslag om normer for udstråling af »com
puterstøj«.
OZ8CY oplyste endvidere, at han havde modtaget standard’erne, hvori der imidlertid var en del mangler. Disse mangler skal
påtales inden den 1. februar; OZ8CY var i gang med sagen.

3.L. Beretning fra museumsudvalget.
OZ6KV oplyste, at det gik fint med besøget til museet, der havde
været gæster så langt væk fra som Canada. På spørgsmål fra
OZ9NT om evt. forsikring under transporten af gammelt radioma
teriel til museet sagde OZ6KV, at han mente vi alle skulle være
behjælpelig med at transportere ting frem til museet uden at
pålægge det for mange udgifter. Dette var alle naturligvis enige
om.
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3.M. Beretning fra EDR’s Forlag ApS.
Der var ikke udsendt nogen beretning, men Annie oplyste, at nu
var alt omkring OZ overgået til ApS’et. OZ6UP meddelte, at indtil
der var blevet anskaffet et EDB-anlæg med programmel, der
kunne honorere vore kravspecifikationer var han indstillet på - hvis
det kunne lade sig gøre - at lade den gamle regnskabsfører for
ApS’et (Else) køre videre med regnskabet.
OZ6KV mente, at det var nødvendigt at ApS’et havde et »mål«
og nogle »delmål«. OZ6UP beklagede, at han ikke kunne oplyse
disse, men det planlagte ApS-møde senere på dagen var desvær
re blevet aflyst og fandt først sted om ca. 14 dage.
Efter en del debat om evt. anskaffelse af EDB-anlæg blev det
konkluderet, at det var vigtigt af anskaffe programmel der kan
opfylde kravene til sortering m.v. af medlemskartoteket således, at
f.eks. QSL-manageren ikke behøver at sidde og skrive listen om i
kaldesignalorden for at kunne arbejde med den.
OZ8CY oplyste, at det på et HB-møde var blevet besluttet at
han skulle stå for et evt. salg af printfilm til lokalafdelingerne.
OZ8CV fandt ud af hvad det skulle koste og havde oplyst, at det
skulle ApS’et nok tage sig af. Der var blevet sendt noget ud til
lokalafdelingerne, men kun to havde tilmeldt sig. De havde senere
fået deres penge tilbage med besked om, at det ikke blev til noget
fordi det var for ringe en tilslutning. OZ8CY mente, at ApS’et burde
havde sendt sagen retur til HB med oplysning om, at der var to der
havde tilsluttet sig og hvad prisen for kun to tilsluttede ville blive
samt forespørgsel om man skulle køre videre eller ej. ApS’et bør
ikke på egen hånd aflyse en aktivitet, der var startet op af HB.
OZ6UP lovede at tage sagen op på næste ApS-møde.
4.A. Forretningsordenen.
850101 V/OZ6UP.
Forretningsordnen blev gennemgået og diskuteret. Der blev
foretaget enkelte justeringer. Forretningsordnenen renskrives og
udsendes til HB snarest muligt.
4.A. 1. Ansøgning fra VHF-udvalget.
850128 V/OZ8CY.
Der forelå en ansøgning fra VHF-udvalget på 1.000 kr. til
vandrepokaler til de lokalafdelinger, der deltager i aktivitetstester
ne samt de lokalafdelinger, der deltager i VHF/UHF-Field Day’en.
Der blev til hver aktivitet bevilget et førstegangsbeløb på 7-800
kr., derefter ca. 300 kr. pr. år.
4.B. Afdelingsmappen.
850102 V/OZ6UP.
Der forelå forskellige rettelser og tilføjelser til afdelingsmappen,
der alle blev godkendt. Rettelserne og tilføjelserne udsendes
snarest muligt til lokalafdelingerne.
Det vil være hensigtsmæssigt at forretningsføreren altid har et
par sæt mapper stående til udsendelse når en ny afdeling er
godkendt.
4.B.1. Udstilling i Bella Centret.
850129 V/OZ5RB.
EDR er blevet opfordret til at deltage i udstillingen »ELEKTRO
NIK 85« i Bella Centret i perioden 4. oktober til 10. oktober.
Der er indkaldt til møde tirsdag den 26. februar.
Det blev vedtaget at OZ5RB sørger for indkaldelse til orienteren
de møde i kreds 1 og der evt. uddelegere de enkelte opgaver til de
rigtige mennesker, planlægge en »linie« for udstillingen, lave
vagtplan o.s.v.
OZ5RB kommer med budget til FU/HB når mødet den 26.
februar har været afholdt.
HB var enige om, at bevilge et rammebeløb på op til 20.000 kr.
4. C. Sommerlejr.
850103 V/OZ6UP.
Århus afdelingen har på forespørgsel sagt nej-tak til afholdelse
af EDR’s sommerlejr 1985, men vil derimod gerne - i forbindelse
med deres 50 års jubilæum - afholde sommerlejren i 1986.
Der er modtaget telefonisk meddelelse fra Aalborg afdelingen
om, at de afholder en sommerlejr, som de vil kalde Aalborg
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afdelingens sommerlejr. Dette blev taget til efterretning. Såfremt
Aalborg anmoder om økonomisk tilskud eller støtte fra EDR, kan
denne kun gives hvis sommerlejren kaldes »EDR’s sommerlejr«.
Det blev konstateret at Aalborg holder sommerlejr i 1985 (uge
28) og vedtaget, at Århus holder sommerlejr i 1986.
Sekretæren giver meddelelse til afdelingerne.
4.C.1. Udvidelse af PR-udvalget.
850130 V/OZ5RB.
Det blev vedtaget at udvide PR-udvalget med OZ1HVJ, Erik.
4.D. VHF-Field Day.
850104 V/OZ6UP.
OZ8CY meddelte, at denne afholdes den 6.-7. juli 1985.
4.D.1. Huslejeforhøjelse for museet.
850131 V/OZ5RB.
Der var modtaget brev fra Københavnsafdelingen hvor man
meddelte, at man så sig nødsaget til at forhøje huslejen for museet
med 27 kr. pr. måned.
Meddelelsen blev taget til efterretning.
OZ5RB orienterede om, at museet havde et meget fornemt
tyverialarmsystem, han kendte imidlertid ikke noget til et evt.
brandsikringssystem.
Det blev besluttet, at sekretæren skriver til museet og anmoder
om evt. brandsikring. OZ6UP oplyste, at en evt. udgift for
Københavnsafdelingen i denne forbindelse vil der blive set positivt
på. Ingen aktivitet i forbindelse med evt. brandsikring bør dog
sættes i værk før der er ansøgt om et evt. beløb, jfr. også nedenfor
under 4.F.
4.E. Lov-udvalg.
850105 V/OZ6UP.
Der blev nedsat et lovudvalg bestående af OZ8QV, OZ1CID og
OZ2EQ. Kommissorium for lovudvalget: gennemgang af lovene
med henblik på tilretning og korrigering af »skønhedsfejl« og
punkter, der bør gøres klarere. HB var enige om, at det ikke er
lovudvalgets opgave at omskrive lovene. Udvalgets arbejde bør
afleveres til formanden i rimelig god tid inden næste HB-møde;
dette afholdes den 11.-12. maj, d.v.s. afleveringsfrist senest den
15. april, således at udsendelse til næste HB-møde kan ske
rettidigt.
Formanden meddeler snarest de i udvalget indvalgte kommis
sorium og tidsfrister.
4.E.1. Regulering af løn til forretningsføreren.
850132 V/OZ6UP.
Der blev foretaget regulering af forretningsførerens løn.
4. F. Regnskabet/budgetoverskridelse.
850106 V/OZ6UP.
Rapporten blev taget til efterretning. I denne forbindelse blev
regnskabet nøje gennemgået og debatteret. Ved kontering bør
ske det, at hvis der foregår ApS-møde sammen med HB-møde bør
visse udgifter konteres på ApS’et. HB udbad i denne forbindelse
fotokopi af kontokortene, således at evt. fejlkonteringer kan
diskuteres på næste HB-møde.
For at spare på udgifterne har OZ6UP bl.a. aflyst et HB-møde,
der var planlagt til 1.-2. december 1984. Derfor også de mange
punkter på dette HB-mødes dagsorden.
Så mange administrative sager som overhovedet muligt bør
uddelegeres til FU for evt. at kunne holde HB-møder som
eendagsmøder.
Regnskabet bør følges mere op, og der bør skrides ind ved
»truende« budgetoverskridelser.
En meget stor del af underskuddet stammer fra kongressen,
måske skulle det overvejes at vente 8 år med den næste kongres,
også fordi EDR i 1987 har 60 års jubilæum.
Andre overskridelsesårsager er: Cefalumødet var ikke budget
teret, CW-bogen var ikke budgetteret; den nye brochure var ikke
budgetteret.
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Det blev besluttet, at inden der bevilges rejser bør budget for
rejsen godkendes af HB eller - hvis dette ikke kan nås - af FU.
Det blev endvidere besluttet, at udvalgsformændene skal ind
sende budget over det møde, de agter at holde. Dette vil tvinge
udvalgsformændene til at tage stilling til omkostningerne inden de
bruger pengene.
CW-bogen afhændes øjeblikkelig til ApS’et inden udløb af
momsperioden (inden 31. marts).
FU afholder et telefonmøde med revisorerne for at få afklaret
enkelte tvivlsspørgsmål samt sørger for »tømning« af konto 2701.
Grethe spurgte om der skulle overføres 10.000 kr. til jubilæums
fonden; det skal der.
Derudover nævnte .hun et problem vedrørende depositum for de
lejede lokaler i Horsens. Det blev besluttet at sekretæren sender
et anbefalet brev til den nye ejer og meddeler, at dette beløb
modregnes i februar og marts måneders husleje.
En incassosag vedrørende en annoncør i OZ blev overgivet til
Annie til videre foranstaltning.

4.F.1. Ansøgning om lån til ApS’et
850133 V/OZ6UP.
Lånet er RM-vedtaget.
Der kan oprettes lånedokument på op til 150.000 kr. til ApS’et.
Formålet er at sikre likvid kapital til ApS’et. Lånet oprettes for to
år, det skal derefter forhandles hvert år.
4.G. Forslag om OX-QSL-bureau iflg. telefonreferat m/OX3HX.
850107 V/OZ6UP.
OX3HX havde telefonisk spurgt om det var muligt at få tilskud til
et OX-QSL-bureau.
Det blev vedtaget, at sekretæren skriver til OX3HX og medde
ler, at man ikke mente tiden var inde til et selvstændigt OX-QSLbureau, da man jo ikke havde en selvstændig grønlandsk radioa
matørorganisation.
4.G.1. Ansøgning om rentefrit lån 8.000 kr. til EDR Ålborg
afdeling.
850143 V/OZ6UP.
Lånet skulle anvendes til indkøb af 20 stk. UHF-radioer. Købspris
ca. 425 pr. stk. med videresalg til EDR’s medlemmer for øje.
HB ser meget positivt på forslaget, der vil være et godt aktiv for
lokalafdelingerne, men da man vil være nødt til at tilbyde det til alle
afdelinger er det ikke økonomisk muligt. Sekretæren skriver til
OZ2VE.
4.H. Vedtægter Farum afdeling.
850108 V/OZ6UP.
Nye vedtægter for Farum afdeling blev godkendt.
Sekretæren skriver til afdelingen.

4.H.I. Diverse tidsskrifter.
850136 V/OZ9JB og OZ8CY.
OZ1AKD blev bevilget RTTY-journal samt tilladelse til at ud
veksle OZ med BARTC og DARC.
OZ1AKD skal selv bestille og sende regningen til forretningsfø
reren. ApS’et bør sørge for, at der sendes et eksemplar af QST til
OZ7IS, hvilket han har fået bevilget for lang tid siden. OZ8CY
henstillede at cirkulationslisten over tidsskrifter blev ajourført.
OZ5RB pointerede, at tidsskrifter fra ARRL bør bestilles gen
nem ApS’et, da det får 25% rabat.
Grethe oplyste, at sekretæren bør sende en ajourført liste til
Norge og Sverige over de medlemmer, der skal have tilsendt
deres månedsblade.
4.1. Vedtægter Odense afdeling.
850109 V/OZ6UP.
OZ3ZB meddelte på afdelingens vegne, at punktet skulle udgå;
der fremkommer nye vedtægter til næste HB-møde.
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4.J. Vedtægter Køge afdeling.
850110 V/OZ6UP.
Sekretæren skriver til afdelingen og meddeler, at vedtægterne er
godkendt, når der er modtaget et underskrevet eksemplar.
4.K. Vedtægter Vesthimmerland afdeling.
850111 V/OZ6UP.
Sekretæren skriver til afdelingen og meddeler, at vedtægterne er
godkendt, når der er modtaget et underskrevet eksemplar.
4.L. Vedtægter Rosenholm afdeling.
850112 V/OZ6UP.
Vedtægter for en ny afdeling i Rosenholm kommune blev god
kendt. Sekretæren skriver til afdelingen.
4.M.a. Vedtægter Haslev afdeling.
850113 V/OZ5GF.
Vedtægtsændringer for Haslev afdeling blev godkendt. Sekretæ
ren skriver til afdelingen.
4.M.b. Vedtægter Roskilde afdeling.
850127 V/OZ5GF.
Vedtægtsændringer for Roskilde afdeling blev godkendt. Sekre
tæren skriver til afdelingen.
4.N. Betaling af rejseudgifter m.v. til OZ2SQ.
850114 V/OZ3ZB.
Der forelå en anmodning om betaling af rejseudgifter i forbindelse
med kongressen og RM-1984.
Beløbet (ca. 200 kr.) blev bevilget.
Sekretæren skriver til OZ2SQ og vedlægger check på det
nøjagtige beløb, der oplyses fra forretningsføreren.
4.0.a. Evt. betaling af rejseudgifter til RM for medlem af HFbulletinggruppen.
850115 V/OZ6UP.
Den indsendte ansøgning kan ikke imødekommes.
Sekretæren giver bulletingruppen besked.
4.0.b. Abonnement på OX-nyt til bullentingruppen.
850116 V/OZ6UP.
Der blev bevilget et abonnement på OX-nyt til bulletingruppen.
Udgift ca. 45,00 kr. pr. år.
Gruppen skal selv bestille bladet og sende regningen til
forretningsføreren.
4.P. Kredsændringer Skibby.
850117 V/OZ6UP.
Der forelå rykkeskrivelse for et brev afsendt den 18. marts 1984
vedrørende evt. kredsændringer for postnummer 4050 Skibby fra
kreds 4 til kreds 2. Det omhandlede brev af 18. marts 1984 ses
imidlertid ikke at være modtaget i HB og må anses for bortkommet
i postvæsenet.
Sekretæren foretager det videre formødne i fornødne i forbindel
se med en afstemning blandt de i området (postnummeret)
boende radioamatører, der er medlem af EDR.
4.Q. Antenneudvalget. Brev fra OZ1EMW, tlf. V/OZ9QQ.
850118 V/OZ6UP.
Der var modtaget brev fra OZ1EMW, der i forbindelse med sit
indvalg i EDR’s ApS’s bestyrelse ikke mere så sig i stand til at afse
tid til at arbejde i antenneudvalget, hvorfor han bad sig fritaget for
dette. Dette blev taget til efterretning.
Fra OZ9QQ var telefonisk modtaget en lignende anmodning om
at udtræde af antenneudvalget. Dette blev ligeledes taget til
efterretning. Antenneudvalget består nu af: OZ9JB,OZ8QV og
OZ3ZB.
Formanden skriver til de to afgående udvalgsmedlemmer samt
opslår den ledige plads i OZ.
4.R. Ansøgning om udveksling af OZ-mod NBTV.
850119 V/OZ6UP.
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Der var modtaget ansøgning fra en lytteramatør om at »bytte« OZ
med NBTV-tidsskriftet.
Dette blev bevilget for 2 år. Sekretæren skriver til vedkommen
de og meddeler dette, og anmoder ham evt. om at skrive et indlæg
eller to om året til OZ. Annie sørger for, at OZ sendes til NBTVgruppen i England.
Interesserede, der ønsker at modtage NBTV i cirkulation bør
henvende sig til forretningsføreren.
4. S. 9 forslag iflg. OZ8CY.
850120 V/OZ8CY.
OZ8CY havde stillet forslag til at styrke arbejdet i lokalafdelingerne
på følgende måde:
1. opdatering af afdelingsmappen,
2. fællesmøder mellem HB og lokalafdelingsformændene,
3. bedre foredragsregler,
4. opfordre til nye lokalafdelinger,
5. opfordre afdelingerne til nye aktiviteter,
6. bedre bonus/rabat ordninger ved afdelingernes handel med
EDR’s Aps.
Derud over mente han, at man kunne imødegå kritik omkring
landsforeningens økonomi ved at
7. kun de ABSOLUT nødvendige mennesker indkaldes til
møder,
8. foreningen kun dækker REELLE udgifter efter bilag i stedet
for efter takster, samt
9. der foretages ens afregning af samme ydelser, f.eks. kørsel.
Ad pkt. 1: denne er under udarbejdelse/revidering.
Ad pkt. 2: Hver enkelt HB-medlem vil forsøge at styrke
samarbejdet med lokalafdelingerne.
Ad pkt. 3: Det blev vedtaget, at foredragsholdere isærlige
tilfælde kan anvende transport med SAS, hvis der skal holdes
foredrag i en anden landsdel. Foredragsholderen administrerer på
egen hånd dette, så længe udgifterne kan holdes indenfor
bugettet.
Ad. pkt. 5: F.eks opfordre afdelingerne til at deltage i VHF-Field
Day’en.
Ad. pkt. 6: Medtages på førstkommende ApS-møde.
Ad. pkt. 7: Dette var faktisk allerede »trådt i kraft«, idet dette HBmøde var det første i lang tid, hvor ingen »overflødige« personer
var inviteret med.
Under dette pkt. blev bl.a. udvalgenes sammensætning diskute
ret. Dette resulterede i, at der blev nedsat et nyt økonomiskudvalg
bestående af OZ6UP, OZ9QQ og OZ1FEQ.
Ad. pkt. 8 og 9: Blev gennemdiskuteret under andre punkter.
4. T. Stemmeseddelændring.
850121 v/Oz9JB.
Det fremsendte forslag blev efter behandling videregivet til lovud
valget til evt. indarbejdelse i deres arbejde under henvisning til, at
det fastsatte kommissorium bør overholdes.
4. U. Vedtægter Svendborg afdeling.
850112 V/OZ6UP.
Reviderede vedtægter for Svendborg afdeling blev godkendt.
Sekretæren skriver til afdelingen.

4. V. Inventar-liste Rævejagtudstyr.
840111 V/OZ9JB.
Der forelå inventarliste udarbejdet af rævejagtudvalgets formand
OZ8TU.
Listen blev taget til efterretning.

4.X. Program-bank.
840514 V/OZ9JB.
Sekretæren retter henvendelse til OZPN og anmoder ham om at
komme med oplæg til programbank inden næste HB-møde.
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4. Y. Morsetræning på VHF.
850123 V/OZ9JB.
OZ9JB opfordrede til, at nogen evt. påtog sig at organisere
morsetræning på VHF. Sagen blev debatteret, men indtil videre
henvises til de bånd, der kan købes hos ApS’et. Når næste
undervisningssæson starter vil sagen evt. blive genoptaget.
4.Z. Kredsændring for postnumrene 2830 Virum. 2840 Holte og
2850 Nærum.
850124 V/OZ6UP.
Der forelå anmodning om at flytte postnumrene 2830 Virum, 2840
Holte og 2850 Nærum fra kreds 1 til kreds 2.
Sekretæren foretager det videre fornødne i forbindelse med en
afstemning blandt de i områderne (postnumrene) boende amatø
rer, der er medlem af EDR.

4.Æ. Revisionsbesøg i Horsens.
850125 V/OZ6UP.
Anmodningen fra revisorerne om, at anføre antallet af deltagere
ved foredrag anses ikke for nødvendig. Det vil virke »diskrimine
rende« overfor den mindre afdeling, hvis der f.eks. bliver stillet
krav om at, der skal deltage et vist antal ved foredrag.
I forbindelse med et revisionsbesøg i Horsens var der udfærdi
get rapport, der blev gennemgået og debatteret.
Der savnedes et lånedukoment fra ApS’et. OZ6UP tager
kontakt med OZ1FEQ for at få sagen bragt i orden.
4.0. Konfiskatiossag.
850126 V/OZ8CY.
Det blev vedtaget at tale med P&T om udfaldet på en retssag ved
rørende konfiskation af radioudstyr. Præmisserne bygger på en
»sproglig spidsfindighed« om anlægget havde været oprettet eller

ej. P&T vil først fjerne plomberingen på det konfiskerede udstyr,
når det ombygges.
4.Å. HF-managermøde i Lubeck.
850135 V/OZ5DX.
Under henvisning til det netop vedtagne under pkt. 4.F. blev det
vedtaget, at sekretæren skriver til OZ5DX og anmoder om et
budget samt begrundelse for deltagelse i mødet.
5. Fremtidig virksomhed og beretning fra kredsene.
Der blev orienteret om forskellige aktiviteter m.m. for de enkelte
kredse.
6 . Eventuelt.
Under evt. blev listen over uafklarede punkter fra sidste HB-møde
gennemgået.
OZ5RB oplyste, at NARU har 50 års jubilæum i pinsen i år.
FU foretager det videre fornødne i dagens anledning.
OZ5RB havde forsøgt at finde originalen til EDR’s logo. Han
havde tilsagn fra sin far om at få rentegnet logo’s. Men kunne evt.
fremstille et logo-sheet og udsende de til samtlige lokalafdelinger
således, at man altid der havde et originalt logo til fremstilling af
brevpapir m.v. Sagen blev overgivet til FU.

7. Fastsættelse af næste møder.
De næste møderblev fastsat til:
11-12. maj i Odense.
24-25. august i Odense.
12-13. oktober i Odense med RM.
Referent: OZ 1CRY, Ellen-Sofie
Godkendt af HB den 14. februar 1985.

RTTY-CW-ASCII Computer interface
for Commodore 64 m.f I.
Mark 5 S

Kr.: 995,Med dette interface tilsluttet mellenrTdin hjemmecomputer, og din amatørstation,
er det m uligt at sende og modtage RTTY, CW og ASCII, ved hjælp af et software
program til computeren.
Mark 5 S leveres færdigsamlet med dansk bruger- og tilslutningsvejledning.
Tilslutningskabel for VIC-20 eller C-64
Software for C-64 med 30 siders dansk vejledning
Software for VIC-20 med dansk vejledning
Software MBA-TOR for C-64 med dansk vejledning

HELMHOLT
I

I■

2 0 0 0 københavn F

commander radio 01/343422
214

elektronik
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Kr. 195,00
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FARVERVEJ 2

7600 STRUER
TLF. 07-85 2611

OZ MARTS 1985

Kreds 1
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ9JB, Jørgen Badstue,
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand,
tlf. 02 - 54 34 30.

Kreds 1
Amatørnyt via Søborg-repeateren fra OZ5EDR.
(R4) OZ9REE, frekvens 145.700 MHz, hver torsdag kl. 21.00
DNT. Stof sendes til OZ1JSN, Peter Stephansen, Tårn vej 159,
3.tv., 2610 Rødovre, tlf. 01 - 70 82 29.

GLADSAXE
AMAGER
Call: OZ7AMG, OZ8CPU.
Giro: 6 27 71 28.
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., tlf. 01 - 54 46 82.
Nu er det forhåbentligt ved at blive forår endnu engang. Foråret er
nu lige betagende, hvadenten man har oplevet det 60 gange før,
eller det er en af de første gange, man oplever det. Dels sker der
en masse i naturen. De første blomster kigger frem, solen bider
godt, og sneen smelter langsomt bort. Temperaturen er stigende,
og dette fænomen bevirker, at man er lettere at hive væk fra
tossekassen for at tage i Amagerafdelingen torsdag aften. Det har
stået lidt sløjt til med mødedeltagelsen, hvilket også andre
afdelinger har erfaret, så årsagen er nok det kolde vintervejr.
Derfor denne optimistiske betragtning.
løvrigt kan jeg meddele, at bestyrelsens tålmodighed er slut. Nu
begynder vi alle arrangementer såsom foredrag og demonstratio
ner præcis kl. 20.00. Altså, kommer man senere, får man ikke det
hele med. Det kan ikke være rimeligt, at de til tiden fremmødte
samt aktørerne skal vente på at selv de langsomste får vrikket sig
hen i klubben.
Program:
21. marts: Klubaften.
28. marts: Filmaften. Vi viser forskellige film om amatørradio. Bl.a.
den kendte svenske film, som på en uhyre interessant måde
fortæller om det at være radioamatør og hvilke rige udfoldelses
muligheder, dette indebærer. Desuden vises den amerikanske
film om rumfærgen Columbias flyvning med bl.a. en radioamatør
ombord.
4. april: Intet møde, Skærtorsdag.
11 • april: Klubmøde.
yy 73 de OZ9JB, Jørgen

BALLERUP
Call: OZ9BAL
Lokale: Rugvænget skole, lokale 26, Rugvænget 10, 2750 Bal
lerup.
Møde: Hver onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ9TM Ole Mastrup, Baltorpvej 257,
2750 Ballerup, tlf. 02 - 65 35 81.
Kass.: OZ1BHO Bjarne Petersen, Lindbjergvej 16,
2750 Ballerup, tlf. 02 - 65 86 70.
Sekr.: OZ1GM Hanna Mastrup, Baltorpvej 257,
2750 Ballerup, tlf. 02 - 65 35 81.
Girokonto: EDR Ballerup, Lindbjergvej 16, 9001034.
Generalforsamling
EDR Ballerup afdeling afholder ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 27 marts kl. 19.30 i afdelingens lokaler. Dagsorden
efter vedtægterne. Forslag til behandling skal være i bestyrelsen i
hænde senest d. 19/3.
73 de OZ9TM Ole
OZ MARTS 1985

Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3. 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.
Sekr.: OZ1DBO, Peter Marlau Knudsen, Baunehøjvej 11, st.th.,
2800 Lyngby.
Kass.: OZ1GZM Henning F. Skourup, Stumpedal 9,
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.
Sekr.: 0Z50I Esther Griis, Korgstensallé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 01 - 78 25 47.
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.
Generalforsamlingen den 29. jan. 1985 blev afviklet med OZ1HKR
Paul Erik som dirigent. Formanden OZ1ADX blev genvalgt, og den
nye bestyrelse, der konstituerede sig den 31. jan 1985 består nu
af kasserer OZ8XX, næstformand OZ1FBV, sekretær 0Z50I,
teknisk manager OZ1AZW, værkstedsmanager OZ1ICY, og ju
niorrepræsentant OZ1JSP. Til suppleanter blev valgt OZ1AEU,
OZ1ANE, OZ1BZY, OZ5MF og OZ9PS. Under debatten kom
mange gode forslag og idéer frem fra medlemmerne, så den nye
bestyrelse har fået noget at arbejde videre med!
Program:
19. marts: OZ1ADW vil demonstrere vort nye TV kamara i
forbindelse med SSTV udstyret.
26. marts: OZ’s tekniske redaktør OZ1AWJ vil fortælle om
»Standbølgeforhold - Fup eller Fakta?« (EDR foredrag).
2. april: Klubaften - VHF - aktivitetstest - medlemsmeddelelser.
9. april: DIAS-show med originallyd: »Radioen der forsvandt i
Madum Sø« - en spændende historie om eftersøgningen af en
agentradio fra 2. verdenskrig, af OZ5RB (EDR foredrag).
16. april: En radioamatørs rejseskildringer fra Nord- og Sydameri
ka i tiden 50 - 84 ved SM7DO Egon. Spændende lysbilledforedrag! Start kl. 19.30.
l/y 73 de 0Z50I Esther.

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.: OZ1FMU, Carl Thiess, Munkehøj 9,
2860 Søborg, tlf. 01 - 67 05 83.
Kasserer: OZ1HFW, Alex Nielsen, Havdrupvej 19, 3.th.,
2700 Brønshøj
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.
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Program:
18. marts: Klubaften. Vi beklager at det annoncerede pro
grampunkt »Frekvensforudsigelser og deres forudsætninger« er
flytter til den 22. april, men foredragsholderen har derværre
senere fået at vide, at han skal være i Grønland den 18. marts.
25. marts: Klubaften. Vi får besøg af Helsingørafdelingen!
1. april: Video om AMSAT- OSCAR 10 sattelitten (ja, den er god
nok!).

Tirsdag-aften bemandingen varer til og med tirsdag den 30. april,
hvorefter lab. som tidligere år ikke er bemandet før kurserne
starter igen til vinter.

8. april: Afdelingen lukket på grund af påske.
15. april: Klubaften. Vi får besøg af Birkerødafdelingen!
22. april: Frekvensforudsigelser og deres forudsætninger v/Jens
Olesen fra DTH/Meteorologisk Institut. (Oprindelig annonceret til
den 18. marts).

SØLLERØD-NÆRUM

Laboratoriet
Nu er laboratoriet igen bemandet tirsdage aftener fra ca. kl. 19.30
til 21.30 formedlemmer med behov for teknisk hjælp til selvhjælp.

Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ5RB, Hans Bonnesen,
Birkebakken 25, 3460 Birkerød,
tlf. 02 - 81 23 69.

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.

FREDERIKSSUND

Nyhedsbulletin/afdelingsnyt hver mandag kl. 19.00 via OZ9REH.
Stof sendes til OZ1FOF, William Skjernaa Jacobsen, Gribskovvænget 11, Gadevang, 3400 Hillerød, tlf. 02 - 25 18 09.

BIRKERØD
Call: OZ5BIR.
Lokaler: Eskemosegård, Storevang 4.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Giro 6 73 90 08 (kass.).
Fmd.: OZ9YO, Jørgen Olsen, Nygårdspark 25,
3520 Farum, tlf. 02 - 95 54 92.
Sekr.: OZ1GAP, Jens Vahl, Søllerød Park 16-15,
2840 Holte, tlf. 02 - 80 79 17.
Kass.: OZ9VA, Arne H. Jensen, Gyvelbakken 25,
3460 Birkerød, tlf. 02 - 81 75 93.

Program:
Mandag d. 15. april: Besøg på Radioamatørernes Museum i
København. Vi er inviteret på besøg i museet, hvor Svend OZ9SN
vil vise rundt. Kl. 19.30 Theklavej 26, København NV.
Faste aktiviteter
Mandag kl. 19.00: QRP holdet
Tordsag kl. 19.30: Åbent hus
Lørdag kl. 11.00: Morsekursus
Vy de 73 OZ 1GAP, Jens

FARUM
Call: OZ2FAR.
Lokale: Solvangskolen, lok. 25 & 26, Farum.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CHJ, Henning Hoffmann, Stavnsholt Gyde vej 110,
3460 Birkerød, tlf. 02 - 95 70 53.
Sekr.: OZ1BMC, Nico de Jong, Lillevangsvej 76a,
3520 Farum, tlf. 02 - 95 45 23.
Kass.: OZ6UF, Arne Petersen, Rytterhaven 62,
3520 Farum, tlf. 02 - 95 32 67.

216

2 meter RX-byggeprojektet
er sluttet, til alles tilfredshed. Man arbejder videre med projekter
efter egne ønsker.

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.: OZ1MM, Keld Madsen, Morbærvænget 1,
3600 Frederikssund, tlf. 02 - 31 37 96.
Kass.: OZ1BBN, Ragna Weidinger, Åbjergvej 10,
3600 Frederikssund, tlf. 02 - 31 49 00.
Afd. girokonto: 1 62 50 39.
Den 20.2. afholdtes generalforsamling i foreningens lokaler. Der
var stort fremmøde. Formandens beretning blev enstemmigt
godkendt. Regnskabet og budget blev enstemming godkendt med
uændret kontingent. Nyvalgt til bestyrelsen blev Leif Andersen og
OZ7YK Kurt, således at den samlede bestyrelse ser således ud:
OZ1AKY Jens formand. OZ7FI Ole næstformand. OZ1BBN Rag
na kasserer. OZ1MM Keld sekretær. OZ6CJ Jess best. medl. Leif
Andersen best. medl. OZ7YK Kurt best. medl. OZ4NE Jørn
suppleant. OZ8GY Finn suppleant. OZ6UP Knud revisor. OZ1 EET
Niels Jørgen revisor. OZ1ASO Niels Erik revisor suppleant.
Generalforsamlingen gennemførtes under god ro og orden.
Øvrigt program for foreningens virke vil være udsendt til medlem
merne på nuværende tidspunkt.
OZ1BBN Ragna

HELSINGØR
Call: OZ8ERA.
Lokale: Lille Godthåb, GI. 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.
Program:
Tirsdag 19/3: Kan vi modtage radiosignaler fra intelligente væse
ner i rummet udenfor jordkloden? OZ1BGP, Volmer kommer og
fortæller derom.
Mandag 25/3: Vi besøger EDR København’s afd. Der bliver
rundvisning, vi møder afdelingens medlemmer, samt vi besøger
EDR’s museum.
Fortsættes næste side
OZ MARTS 1985

Tirdsag 26/3: Valg til EDR’s Rævejagtsudvalg.
Tirsdag 2/4: VHF-test fra kl. 19.00.
Tirsdag 9/4: EDR’s sommerlejre. OZ1GBG, Niels som har deltaget
i flere af dem, fortæller om sine oplevelser.
Tirsdag 16/4: EDR Foredrag. OZ1EE, Ebbe kommer for at fortælle
og forklare os om Contestarbejde. Alle er velkommen i Helsingør
afd.
Vy 73 de 8 TU, Kim

Program:
26. marts: Der er besluttet at EDR afholder VHF Field Day i år, så
det er op til medlemmerne om vi skal være med og det er det vi
skal diskutere denne aften.
2. april: VHF aktivitetstesten samt almindelig medlemsaften.
9. april: Alm. mødeaften.
16. april: Møde om rævejagt.
Vy 73 de OZ1CKB, Steen

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen.
Postadr.: Postboks 203, 3400 Hillerød.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CKB Steen Brenøe-Hansen, Funkevej 11,
3400 Hillerød, tlf. 02 - 25 57 59.
Sekr.:OZ1 JNR John Faxen, Solvej 11,
3400 Hillerød, tlf. 02 - 25 06 99.
Kass.: OZ6AN Carl Andersen, Jagtvej 13 B,
3400 Hillerød, tlf. 02 - 26 27 08.
Afd. girokonto: 2 26 78 96, Hillerød.

STENLØSE
Lokale: Højdevej 15, 3660 Stenløse.
Fmd.: OZ9QY, Gerhard Nielsen, Højdevej 15,
3660 Stenløse, tlf. 02 - 17 23 48.
Sekr.: OZ1EXF, Morten Jørgensen, Damgårdsvej 4,
3660 Stenløse, tlf. 02 - 17 06 38.
Kass.: OZ1BFG, Erik Markussen, Dyrlægegaards Allé 29,
3600 Frederikssund, tlf. 03 - 31 17 80.

Kreds 3
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ8TV, Frede Larsen,
Bolsterbjergvej 2, 3700 Rønne,
tlf. 03 - 99 91 77.

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.: OZ8IH, Ib Harslev, Østerled 2,
3720 Åkirkeby, tlf. 03 - 97 43 91.
Sekr.: OZ1GAT, Carsten Lind, Malmøvej 24,
3700 Rønne, tlf. 03 - 95 33 25.

Kreds 3
ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ4QW, 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.
Program:
20. marts: UHF/HF aktiviteter.
27. marts: Auktion.
3. april: Alm. klubaften.
10. april: Alm klubaften.
17. april: Banko.
24. april: Alm klubaften.
Generalforsamling blev afholdt d. 6.-2. efter at være udsat d. 9.-1.
på grund af snestorm. Den gav to nye medlemmer af bestyrelsen,
da OZ1BJY og OZ1AYW forlod den.
Ind kom OZ8IE Svend Erik næstformand. OZ2JZ John suppleant.
Desuden blev det vedtaget at indføre et indmeldesgebyr kr. 10,00
og et gebyr for rykning af kontigent kr. 10,00 til dækning af adm.
omkostninger.
7 3 de OZ 1GBY Bjarne

Kreds 4
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5GF, Leif Olsen,
Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing Fl.,
tlf. 03 - 83 91 70

HASLEV
Call: OZ7HAS.
Postadr.: Postbox 43, 4690 Haslev.
Lokale: Jernbanegade 42, 4690 Haslev.
Fmd.: OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 68,
4690 Haslev, tlf. 03 - 69 12 26.
Kass.: OZ1HLJ, Klaus Hartmann Poulsen, Smedevej 3, Testrup,
4690 Haslev, tlf. 03 - 68 00 81.
OZ MARTS 1985

Kreds 4
Sekr.: OZ1AHV, Finn Madsen, Lindevej 1,
4140 Borup.
Program:
16/3: Besøg på Ebbes museum i Hillerød. Afgang fra Haslev kl.
12.30.
19/3: Klubaften.
26/3: Byggeaften.
2/4: Generalforsamling i klubben.
9/4: Byggeaften.
16/4: Antenner ved OZ7CH.
Det planlagte besøg i TV-byen den 16/2 er blevet flyttet til sidst i
april.
Vy 73 de OZ1AHV Finn
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HOLBÆK

KØGE

Call: OZ1HLB.
Lokale: Slagterivej 2A, 4300 Holbæk.
Postadr.: Formanden. Giro: 1 21 49 85.
Møde: Hveranden onsdag.
Fmd.: OZ1HSO, Søren Larsen, Broskovhuset, Åstrupvej 72,
4340 Tølløse, tlf. 03 - 48 66 67.
Sekr.: OZ4UA, Per Appel, Borupvej 17, Borup,
4300 Holbæk, tlf. 03 - 47 13 46.
Kass.: OZ1CSW, Søren Nielsen, Møllervænget 69,
4390 Vipperød, tlf. 03 - 48 12 26.

Call: 0Z7HAM.
Postadresse: Formanden.
Fmd.: OZ1GTA, G. Davison, Nørrelyng 29,
4600 Køge, tlf. 03 - 66 30 28.
Kass.: OZ1ASH, C. B. Petersen, Vordingborgvej 38,
4600 Køge, tlf. 03 - 66 26 10.
Sekr.: Kenneth Poulsen, Skovrækken 22,
4600 Køge, tlf. 03 - 66 61 60.

Vort morse kursus startede med god deltagelse. Der var ialt 9
deltagere som vil prøve at stå distancen til en C licens. Morsekurset vil foregå i klubben følgende onsdage: 6/3, 20/3, 3/4, 17/4.
Derefter aftales om der skal køres hver onsdag.
Det betyder at klubbens andre arrangementer rykkes en gang.
Programmet ser da således ud:
13/3: Klubaften
27/3: Rævejagtaften
10/4: Trimmeaften
24/4: Foredrag
8/5: Klubaften
22/5: Antenneaften
5/6: Klubaften
Vy 73 de OZ4UA, Per

KALUNDBORG
Call: OZ1KLB.
Lokale: Klintegården, Nostrup.
Postadresse: Box 5, 4400 Kalundborg.
Klubaften: 2. og 4. tirsdag i hver måned kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FQR, Bent Hansen, Drossel vej 7,
4230 Skælskør, tlf. 03 - 59 57 65.
Kass.: OZ1WI, Aage Hougaard, Munkesøparken 44,
4400 Kalundborg, tlf. 03 - 51 59 95.
Sekr.: OZ9WW, Erik Snedvig, Lundemarken 11,
4400 Kalundborg, tlf. 03 - 51 65 12.
Siden sidst:
Tirsdag den 22/1 var vi på et meget interessant besøg på
GYPROC. Trods vintervejret var vi 16-17 der fik en interessant
aften ud af, at se hvordan gipsplader fremstilles.
Program:
Tirsdag den 26/3 kl. 19.30: OZ4KY, Knud demonstrerer hvad et
oscilloskop kan bruges til, og hvad billedet fortæller dig.
Tirsdag den 9/4 kl. 19.30: Generalforsamling der i år afholdes på
Klintegården.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand (ekstraordinært).
Valg af kasserer og sekretær.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
7. Eventuelt.
I opfordres til at møde talrigt op for at udtrykke jeres mening om
klubbens arbejde og fremsætte jeres ønsker om det fremtidige
program.
Der gøres opmærksom på at forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Vi erindrer om vor nyhedsudsendelse den 3. tirsdag i hver måned
kl. 20.00 på 145.550 MHz.
Operatører til vor VHF-contest den første tirsdag i hver måned
efterlyses stadig.
PS: Al post til afdelingen bedes sendes til postboks 5, 4400
Kalundborg.
Vy 73 de OZ9WW, Erik
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Den 10.10.84 sørgede ca. 30 fremmødte radioamatører for at EDR
- Køge afdeling blev en realitet, ved en stiftende generalforsam
ling.
Der er i den forløbne tid afholdt medlemsmøde hver 14. dag, hvor
det har været god tilslutning.
Desværre har vi ikke fået noget lokale endnu, selvom der har
været arbejdet hårdt på sagen. Det er derfor meget vigtigt at alle
lokale amatører møder op og støtter afdelingen såvel moralsk som
økonomisk i form af kontingent m.v.
Vi sludrer itv. lokalt om kommende aktiviteter og klubmøder på
lokalfrekvensen 145.475 Mhz hver søndag kl. 19.00 lok. tid samt
på 3615 kHz.

Generalforsamling
EDR - Køge afdeling indkalder herved til
ordinær generalforsamling
onsdag d. 20. marts kl. 19.00 i lokalet på Ølby bibliotek.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kasse ren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse
af kontingent.
5. Valg i henhold til vedtægter.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuel.
Vy 73 de OZ1BIZ, Kenneth.

LOLLAND
Call: OZ1LOL.
Lokale: Mågevej 2a, 4970 Rødby Havn.
Møde: Tre første torsdage i måneden kl. 19.00.
(Fjerde torsdag kan anvendes til specielle arrangementer).
Fmd.: OZ1DUV, Holger Tornøe, Nygårdsvej 9,
4970 Rødby, tlf. 03 - 90 52 53.
Sekr.: OZ1GXW, Hans Gade, Østervang 43, 1.th.,
4930 Maribo.
Kass.: OZ1GXN, Carl Otto Christensen, Mi mosevej 20,
4920 Søllested, tlf. 03 - 94 16 18.
Teknisk afd.: OZ2LD, Christian Nielsen, Tårsvej 77,
4990 Sakskøbing, tlf. 03 - 89 22 69.
Postboks: Boks 48, 4970 Rødby.
Girokonto: 9 29 83 98.
Program:
Torsdag den 21/3 kl. 19.00: Computeraften. OZ1CYO vil også
denne aften fortælle om programmering af computer. Varighed ca.
1 time. Resten af aften, snak om Interface og programmer og evt.
fremvisning af en computer. Samme aften vil vi tage stilling til om
vi mellem 1/4-17/4 skal lave en computeraften mere, som skal
være en mandag, tirsdag eller onsdag. Det er fordi den ene
torsdag er helligdag og den anden bliver besat af den ordinære
generalforsamling.
Torsdag den 28/3: Foredrag/filmaften. Vi prøver at få en fore
dragsholder til denne aften. Hvis ikke det lykkes, vil der blive vist
en film.
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På dette tidspunkt, hvor dette indlæg bliver skrevet og til det står i
OZ, går der ca. 1 måned. Så det er svært på nuværende tidspunkt
at tilrettelægge denne aftens program.........................................
Derfor kontakt OZ1DUV eller OZ1GXW for denne aftens program.
Torsdag den 4/4: Intet møde.
Torsdag den 11/4 kl. 19.00: VHF-UHF-SHF-byggeaften ved OZ/
LD, Christian.

Generalforsamling
Torsdag den 18/4 kl. 19.00: OZ1LOL Lollands afd. indkal
der herved til ordinær generalforsamling, der afholdes i
klubbens lokaler.
Dagsorden ifølge lovens §10. Forslag der ønskes behand
let, skal være formanden i hænde senest 3 dage før.
Husk! For at kunne være med denne dag, skal din
kontingent være betalt.

Torsdag den 25/4 kl. 19.00: Computeraften.

Siden sidst:
Vi har fået OZ1CYO, Rudy til at komme og fortælle om pro
grammering og de fremmødte medlemmer syntes så godt om det,
at det indtil videre vil foregå to gange om måneden, hvis det er
muligt.
Onsdag den 6/2 var vi 8 radioamatører, der var på besøg hos OVHeiligenhafen i deres klublokaler i Burg på Fehmarn. Der blev
fremvist dataoverføring mellem to computer i Basic og ASCII med
hastighed på 300, 600 og 1200 baud. Selve modems var
kommerciel fremstillet og var købt af det tyske postvæsen. En
interessant og underholdende aften, som sikkert kan gøres om en
anden gang.
Klubben mangler et farvefjernsyn til fremvisning af video og til
dens computeraftener. Hvem har sådant et stående som han/hun
ikke bruger. Henv. til OZ1GXW.
Vy 73 de OZ 1 GXW, Hans

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

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ3WD, Jens Nielsen, Mårvænget 20,
4733 Tappernøje, tlf. 03 - 76 50 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.
Vi har i afdelingen fået en aftale med Københavns Postterminal,
om en rundvisning. Det bliver tirsdag d. 2/4-85 kl. 19.00. Tilmel
ding kan ske til OZ1EAW Alice tlf. 72 59 08, eller skriv dig på
sedlen, der er hængt op i lokalerne. XYL er også velkommen til at
tage med. Vi regner med at tage med toget, og håber vi kan fylde
en hel vogn.
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Generalforsamling
Ordinær generalforsamling, tirsdag d. 23/4 kl. 19.30.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kasserens fremlægger revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Kontingent for kommende år.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er formanden + 1 bestyrelsesmedlem.
Valg af 1 suppleant og 2 revisorer.
7. Eventuelt.
8. Dirigenten afslutter.

Program
Marts og april
19/3: Alm. klubaften.
26/3: Indstråling + udstråling.
2/4: Virksomhedsbesøg Københavns Postterminal.
9/4: Tilslutning af computer til station.
16/4: Alm. klubaften.
23/4: Ordinær generalforsamling.
30/4: Udstillinger, forslag og idéer.
7/5: Alm. klubaften.
Du er altid velkommen i afdelingen.
Vy de 73 OZ1EAW Alice

ODSHERRED
Call: 0Z10HR.
Lokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigs vej 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.: OZ1HSJ, Tom Klindt, Møllebakkevej 4,
4581 Rørvig, tlf. 03 - 41 84 27.
Afd. giro: 5 68 75 43, EDR, Box 46, 4500 Nykøbing Sj.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Maglehøjen 14, 4000 Roskilde.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1APA, Per Cederholm, Egevej 19,
4000 Roskilde, tlf. 02 - 35 69 87.
Sekr.: OZ1KCP, Ole Larsen, Horsevænget 12,
4130 Viby Sj., tlf. 02 - 39 32 43.
Kass.: OZ1CLG, Svend Erik Jensen, Korshavevej 10,
Assendløse, 4130 Viby Sj.
Afd. postboks: 103, 4000 Roskilde.
Program:
21. marts: Klubaften.
28. marts: Månedens foredrag/film.
4. april: Påskeferie.
11. april: Klubaften.
De nye lokaler.
Den 31. januar havde vi en lille indvielse af de nye lokaler på
Maglehøjen i Roskilde. 28 medlemmer, fem XYL plus en enkelt
harmonisk, samt vore indbudte gæster. Hr. og fru Olesen fra Lejre
Maskinfabrik, var mødt op og vi havde en hyggelig aften.
Formanden OZ1 APA, Per, takkede Olesen for alle de gode år i
Lejre selvom vi nu er flyttet til Roskilde. Olesen takkede også for
det gode samvær vi havde haft gennem årene, og syntes der var
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blevet helt tomt siden vi var flyttet og spurgte samtidig om der lå
noget symbolsk i, at vores antennemast havde lagt sig ned kort tid
efter vi var flyttet, om det var i fortvivlelse over at den ikke skulle
flytte med eller som et tegn på at nye tider var kommet til
OZ9EDR. Samtidig fortalte Olesen, at han havde bestilt en
afskedsgave; en vimpel påtrykt vort call, som ville blive overrakt
ved en senere lejlighed.
OZ1DON, Arne havde ikke fået sit tryl legrej med, men fik alligevel
stablet et lille trylleshow på benene. Arrangementet blev ikke så
stort som først planlagt, men vi havde alle alligevel en hyggelig
aften, og begynder nu at spare krudt sammen til vort 40 års
jubilæum til efteråret.
Vy 73 de OZ1KCP, Ole

SORØ
Call: OZ7SOR og OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30, Sorø.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EDC, Heinrich Kock, So røvej 93,
4200 Slagelse, tlf. 03 - 54 40 25.
Kass.: OZ1EJO, Svend Larsen, Lyngevej 5,
4180 Sorø, tlf. 03 - 63 43 66.
Afd. postadr.: Formanden.
Sekr.: OZ1HKX, Carsten Larsen, Ful byvej 14, 4180 Sorø.

Der afholdes ordinær generalforsamling i klubben, torsdag d. 18.4. 1985, kl. 20.00.
Vy 73 de OZ1HKX, Carsten

VESTSJÆLLAND
Call: OZ2SLA.
Lokal opkaldfrekvens: 145.450 MHz.
Klubadresse: Ting vej 9, Stude pr. 4241 Vemmelev
Møde: Hver onsdag kl. 19.00. QRV på 145.450 kl. 19.00-20.00.
Fmd.: OZ1HLF, Sven Nielsen, Parkvej 7, st.,
4220 Korsør.
Sekr.: OZ1HKP, Leif Jensen, Nic. Rumpsvej 7, st.,
4220 Korsør, tlf. 03 - 57 46 38.
Kass.: OZ1DTW, Bent Jørgensen, Batterivej 17, 1.,
4220 Korsør, tlf. 03 - 57 66 74.

Lørdag d. 2/2 besøgte vi SEAS Stigsnæsværket, hvor OZ1FUK
viste rundt.
Det var en gevaldig power-supply vi her fik at se, med spændinger
på 18 KV transformeret op til 132 KV og kondensatorer i passende
dimensioner. De to enorme generationer afgav under besøget
henholdsvis 265 MW og »kun« 135 MW ialt 400 MW ud af huset.
I produktion-hallerne var støjniveauet højt, så det var nødvendigt
at klemme sig ind på Jens, når vi havde spørgsmål.
Vi sluttede rundgangen i den stille afdeling, d.v.s. styrings
systemer, EDB og selve overvågningscentralen med masser af
kurveskrivere, mikrofoner, drejespole-instrumenter, ITV, o.s.v.
Vi siger mange tal til OZ1 FUK for rundvisning og den gode
tekniske forklaring vi fik.
OZ1HKP Leif

Generalforsamling

SYDSJÆLLAND-MØN
Call: OZ8SMA.
Lokale: Dybet 2, Viemose, 4771 Kalvehave.
Postadr.: Formandens.
Girokonto: 3 36 64 56.
Møde: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HOA Bent Thrane, Skolevej 11,
4720 Præstø, tlf. 03 - 79 15 53.
Sekr.: OZ1JQE Steen Hansen, Set. Clemensvej 90 B.
4760 Vordingborg.
Kass.: OZ6QC Kai L. Christiansen, Balle Strandvej 16,
4735 Mern, tlf. 03 - 78 85 45.

EDR Vestsjælland afdeling indkalder hermed til
ordinær generalforsamling
onsdag d. 24. april kl. 19.00 i klubbens lokaler Ting vej 9,
Stude.
Dagsorden iflg. love.
Bestyrelsen foreslår §2 i lovene slettet.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest
19/4.
Bestyrelsen

Kreds 5

Kreds 5
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ3ZB, Edmund Winther Petersen,
Øksnebjergvej 2, 5230 Odense M,
Tlf. 09 - 13 47 52.

ASSENS OG OMEGN
Call: OZ7ASO.
Giro: 6 60 17 74.
Lokale: Skelvejskolen, Skelvej, 5610 Assens.
Møde: Onsdage i ulige uger kl. 19.30.
Fmd.: OZ7HT, Heinrich Thomsen, Glistrupgård, Dreslette,
5683 Hårby, tlf. 09 - 77 17 20.
Sekr.: OZ1FMQ, Ib Pedersen, Akkerupvej 46,
5683 Hårby, tlf. 09 - 73 32 14.
Kass.: OZ1HZL, Bjarne Ebbesen, Højrupvej 51,
5620 Glamsbjerg, tlf. 09 - 73 31 08.
Hvis ingen skulle havde bemærket det er vi stoppet med at køre
repeaternyt på Knivsbjerg og er flyttet til Fyn’s repeateren på
145.700, hvor der køres repeaternyt tirsdag kl. 19.00.
Vi vil gerne sige tak til Knivsbjerg for alle de år vi har kørt
afdelingsnyt, vi vil dog stadig komme med nyheder som kan være
til gavn for de sønderjyske afdelinger.
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På klubafterne fortsætter vi med vores byggeprojekt som er ved at
stå færdig for nogens vedkommen, og det har vist sig at der også
er interesse i nogle af de tidlige byggeprojekter, så de også står
på programmet.
Klubafterne for marts/april er onsdage den 27.-3. og 10.-4. kl.
19.30.
Vy 73 de OZ1FMQ, Ib

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1IZH, Niels Rask, Øhavevej 22, 5800 Nyborg,
tlf. 09 - 31 76 43.
Sekr.: OZ1JDA, Pia Fabricius, Kongegade 22c, 5800 Nyborg,
tlf. 09 -31 70 17.
Kass.: OZ1KAX, Laila Jensen, Gudrunsvej 5, 5800 Nyborg.
Afd. girokonto.: 5 04 87 53.
HUSK:
Teknisk kursus hver tirsdag kl. 19.30 i afd. med OZ3TQ som lærer.
Nyhedsudsendelse hver mandag kl. 21.00 med OZ1LD v/ miken.
Program næste side
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Program
Besøg på Svendborg Navigationsskole, torsdag d. 11. april kl.
19.00.
Emne: Maritim satelit kommunikation samt Maritim Telex kommu
nikation. Sidste tilmeldings frist er torsdag d. 28. marts.
Generalforsamling torsdag d. 30. maj kl. 19.30. Så sørg for hvis
der er noget i ønsker at få taget op så aflevere det i god tid, til
bestyrelsen.
Mød talrigt op.
Vy 73 de OZ1JDA Pia.

med et interview af OZ1 W/Peter om hvorledes det var at være
radioamatør i gamle dage. Den udsendte pressemeddelelse
gjorde lykke hos lokalaviserne. Selvejubilæet startede allerede
fredag aften den 25. januar med hektisk aktivitet for festudvalg og
deres hjælpere. Næste dag blev endnu mere hektisk idet man var
nået frem til sagens kerne - jubilæumsdagen. Det var glædeligt at
erfare at mange, trodsede vinterkulden og de sneglatte veje for at

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Rugårdsvej nr. 13A, 1. sal.
Møde: Hvor intet andet er anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1BGQ, Per Henriksen, Carl Blocksvej 133,
5230 Odense M, tlf. 09 - 14 09 63.
Sekr.: OZ1ESS, Britt Christensen, Læssøegade 174, st.
5250 Odense M, tlf. 09 - 12 85 90 og 09 - 14 91 85.
Kass.: OZ1HZE, Kaj Steenholt, Læssøegade 62,
5230 Odense M, tlf. 09 - 12 77 65.
Repeaternyt hver tirsdag kl. 19.00 på 145.700.
Program:
18/3 kl. 19.30: Forårsauktion. Hammeren svinges og mange
spændende ting skifter ejermand.
19/3 kl. 19.00: CW-kursus ved OZ1FWY, Dres. Repeaternyt.
20/3 kl. 19.30: Værkstedsaften. Alle er velkomne.
21/3 kl. 19.30: D-lic. kursus ved OZ1BGQ, Per.
25/3 kl. 19.30: Klubaften. Hyggeaften i afdelingens lokaler.
26/3 kl. 19.00: CW-kursus ved OZ1FWY, Dres. Repeaternyt.
27/3 kl. 19.30: Værkstedsaften. Alle er velkomne.
28/3 kl. 19.30: D-lic. kursus ved OZ1BGQ, Per.
1/4 kl. 19.30: Klubaften, medmindre virksomhedsbesøg kan arran
geres.
2/4 kl. 19.00: Repeaternyt. VHF-aktivitetscontest, som køres fra
OZ3FYN.
3-4/4: Påskeferie - GOD PÅSKE.
7/4 kl. 9.45: HF-aktivitetscontest CW og phone.
8/4: Påskeferie - GOD PÅSKE.
9/4 kl. 19.00: Repeaternyt.
10/4 01. 19.30: Værkstedsaften. Alle er velkomne.
11/4 kl. 19.30: D-lic. kursus ved OZ1BGQ, Per.
15/4 kl. 19.30: Klubaften. Hyggemøde i klubbens lokaler.
16/4 kl. 19.00: Repeaternyt.
17/4 kl. 19.30: Værkstedsaften. Alle er velkomne.
18/4 kl. 19.30: D-lic. kursus ved OZ1BGQ, Per.

Kurser
Vi holder stadigvæk liv i kursisterne både på CW og D-lic. kurset.
Vi håber selvfølgelig at vi til foråret kan ønske en masse nye
licenskategorier velkommen i æteren.

Satelitforedrag
Onsdag den 16. januar 1985 var EDR-Odense afd. gæster hos
EDR-Assens afd., som i den anledning havde fremskaffet et
foredrag om satelitter ved OZ1DPR. Foredraget var særdeles
spændende og vi siger EDR-Assens afd. tak for en hyggelig og
interessant aften.

Værksted og klublokaler
Det er glædeligt at konstatere at så mange benytter vort værksted,
men husk at rydde op efter jer. Hvad man selv roder frem kan man
også selv rode tilbage - det samme gælder iøvrigt i klublokaltet.
Hvis vi alle er med til at lette den daglige vedligeholdelse ville
bestyrelsen være hjulpet et godt stykke vej. På forhånd tak.

OZ1 W/Peter viste rejsefilm
Mandag den 4. februar 1985 havde vi fornøjelsen af at have
OZ1 W/Peter på besøg. Peter havde lovet at vise to film fra nogle
af hans mange ulandsrejser. Vi så en film fra Gambia og en fra Sri
Lanka. Filmene var meget interessante og indeholdt også et lille
glimt af en radioamatør og hans station i Gambia, som Peter
havde besøgt under opholdet. Tak til Peter for det festlige indslag.

Contest
OZ3FYN vil gerne takke de medamatører, som støttede os i VHFcontesten tirsdag den 5. marts og i HF-contesten søndag den 3.
marts. Og husk så, at der køres VHF-contest igen tirsdag den 2.
april mellem kl. 19.00 og kl. 23.00 DNT. Endvidere kører vi søndag
den 7. april OZ-aktivitetscontest på 80 m - både phone og CW.
Tiderne for den sidste test afvikling findes i OZ-januar 1985. Skulle
nogen være interesseret i at være aktiv operatør fra OZ3FYN, ser
vi gerne at I møder op til de ovennævnte tider. Selvfølgelig håber
vi at høre mange på frekvenserne også.

Jubilæum

Så blev det endelig lørdag den 28. januar, og et helt års
anstrengelser for at få det hele til at fungere, skulle afprøves. Var
der mon noget, som vi havde glemt eller var det hele som det
skulle være. Lokalmediernes overvågenhed af jubilæet havde
været stor idet vi nåede at blive omtalt i 3 lokalaviser og 1 lokal
radio. Lørdag den 19. januar 1985 kl. 14.00 var Radio ABR i luften
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ønske tillykke med de 50 år. Amatørkolleger og venner kom fra
nær og fjern for at aflevere deres opmærksomhed i dagens
anledning. Skønt tidsrummet mellem afslutningen på receptionen
og til opstarten af selve jubilæumsfesten ikke var særlig lang,
nåede alle dog, mere eller mindre at få indtaget deres plaser i tide.
Der blev budt velkommen og længe varede det ikke før der var citat fra OZ7CA/Calle - bølgegang og sus i sejlene. Der blev skålet
for dem uden licens og atter engang for dem med licens. Der blev
holdt taler for XYL’erne og for EDR-Odense afd. Der blev sunget
og råbt hurra og endnu engang skålet for lokalafdelingen.
Aftenens højdepunkt var udnævnelsen af æresmedlemmerne i
EDR-Odense afd. Fire amatørkolleger fik overrakt et livsvarigt
medlemsskab af lokalafd. De fire æresmedlemmer er OZ1W/
Peter, OZ2ED/Arne, OZ3XA/Arne og OZ5Y/Hans. OZ1 KBD/Gert
og Onkel Bent kom med et friskt jubilæumsskrift direkte fra
trykken.
Trods de store anstrengelser, mange bange anelser og den lille
smule neglebideri hos Per, så var det bare et godt jubilæum.

Repeatere
Ak ja, suk og klage. Skønt de mange gaver og tilskud, som vore
repeatere har fået, så er der stadig et underskud, som skal
dækkes. Derfor må der endnu engang appeleres til folks samvit
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tighed om at give »en lille skærv«. Tilskud modtages uanset
størrelse på følgende gironumre:
OZ3REF- Odense repeateren - VHF, giro: 6.51.53.04.
OZ3REX - Vissenbjerg repeateren - VHF, giro: 1.59.76.04.
OZ9RER - Vissenbjerg repeateren - UHF, giro: 6.52.89.02.
VEL MØDT i klubben til forårets aktiviteter.
Vy 73 de OZ1ESS, Britt

SVENDBORG
Call: OZ7FYN.
Lokale: Elvira Madigans Vej 14 B, 5700 Svendborg.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 Rudkøbing, tlf. 09 - 51 29 51.
Sekr.: OZ1CXZ, Per Heineth, Hyldtoftvej 5,
5700 Svendborg, tlf. 09 - 22 37 12.
Kass.: OZ1KRN, Ken Holm, Grundtvigsvej 15,
5700 Svendborg.
Repeater giro 8 01 56 94.

Siden sidst: Onsdag d. 20/2 holdt OZ1BIW Peter foredrag om
transistores virkemåde og anvendelse.
CW: Kurset skrider frem i fuld hast, de 16 tilmeldte bliver holdt
godt i ørerne på Svendborg Navigationsskolen.
D-licens: Kurset kører også godt, de 10 kommende radioamatø
rer bliver holdet til ilden hver torsdag af OZ1BIW Peter.
Foredrag: I løbet af maj måned vil OZ1IYH Arne, holde et
foredrag om anvendelsen af en ZX81 i almindelighed og til
amatørbrug. Arne vil sikkert også fortælle lidt om microprocesorer.
Onsdag d. 17/4 bliver antennernes aften. OZ9HX Jørgen fortælle
om bygning, stakning og udstråling af antenner til div. bånd.
Vy 73 de OZ1CXZ, Per

Kreds 6
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ8QV, Jørgen Wolff,
Egevej 60, 6430 Nordborg,
tlf. 04 - 49 04 77.

Amatør-nyt hver mandag kl. 21.00 prc. på Knivsbjerg R-5. Specielt
stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ1DBU, Niels Erik
Fisker, tlf. 04 - 74 28 08 senest samme dag kl. 18.00.

Kreds 6
LØGUMKLOSTER
Call: OZ5LKO.
Lokale: Stationsvej 40, Løgumkloster.
Fmd.: OZ1FUY, Ejgil Jørgensen, Kirkevej 75,
6360 Tinglev, tlf. 04 - 64 30 80.
Kass.: OZ1HYC, Jens P. Bindesbøl, Mejsevej 7,
6240 Løgumkloster, tlf. 04 - 74 33 08.
Sekr.: OZ8TE, Jan S. Andersen, Solsortevej 12,
6780 Skærbæk, tlf. 04 - 75 27 44.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle brandstation, Domkirkepladsen.
Mødeaften: Onsdag.
Fmd.: OZ1 EFG, Peter Rudbeck, Flovtvej 70,
6100 Haderslev, tlf. 04 - 58 41 90.
Kass.: OZ1BNU, 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.

Sønderjydsk forårsmarked
I Haderslev den 23. og 24. marts.
Lørdag kl. 10 Markedet åbner med udstillinger af det
nyeste amatørgrej, måleinstrumenter, løsdele, etc. fra de
kendte forhandlere.
Loppemarkedet starter, så har du noget der skal omsæt
tes er der muligheder.
Kl. 14 Auktion, grej modtages stadig.
Søndag kl. 10. Udstillingen åbner, med bl.a. stationer i
drift.
Lørdag vil så absolut være den dag hvor amatørene
mødes, medens søndag mest er for byens borgere.
Mødested: OZ5YC Gravene 18 (Hesselberg Automobi
ler) Centrum.
Lods frekvens: 145,500.

Mødeprogram:
27/3: Byggemøde.
10/4: April Afslutning af byggeprojekter.
Vy 73 de OZ1HMY, Mads Peter
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NORDALS
Call: OZ 1ALS.
Lokale: Møllebakken 5, Guderup, 6430 Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Østerkobbel 14,
6440 Augustenborg, tlf. 04 - 47 10 02.
Sekr.: OZ1KBP, Leif Møller, Fryndeshave, 2, Fynshav
6440 Augustenborg, tlf. 04 - 46 43 80.
Kass.: OZ1ALF, Kresten S. Jensen, Stolbrogade 10A
Stolbro, 6430 Nordborg, tlf. 04 - 45 91 90.
Siden sidst:
Som det ses i program oversigten, er der general forsamling den
18. april. Indkomne forslag skal være formanden el. bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før d.v.s. den 4.4.85. Vi vil gerne fortsat
have kage til kaffen i klubben, Men vi er på det sidste blevet for få
til at levere. Så hvis der er nogle der vil hjælpe til, (mod betaling)
bedes de kontakte OZ1CCN, Anton vores køkken chef.
Når det nu bliver lidt varmere i luften (> 0° C) skal vi have vores
Fritzel HF-Beam op at sidde i masten. Dertil kan vi godt bruge et
par hjælpende hænder.
Til sidst kan nævnes at vores Beacon for 70 & 23 cm snart vil være
i luften igen
Program:
21/3: OZ1YX Hans holder foredrag om computer sammen med
radio.
28/3: Alm. møde.
4/4: FRI (skrætorsdag).
11/4: Alm. møde.
18/4: General forsamling i klubben kl. 19.30.
Vy 73 de OZ1KBP, Leif.
OZ MARTS 1985

SØNDERBORG

TØNDER

Call: 0Z1SDB.
Lokale: »Elholm«, Nørrekobbel 5, Sønderborg.
Postadr.: Postbox 195, 6400 Sønderborg.
Fmd.: OZ1EQH, Kurt Nielsen, Vølundsgade 42,
6400 Sønderborg.
Kass.: OZ7YG, Palle Agerschou, Odinsvej 14,
6400 Sønderborg, tlf. 04 - 42 52 92.
Sekr.: OZ1EQP, Arne Christensen, Thorsvej 4,
6400 Sønderborg.

Call: OZ5TDR.
Lokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1BX, Bent S. Petersen, Viben 26,
6270 Tønder, tlf. 04 - 72 30 48.
Sekr.: OZ8CV, Carl V. Christensen, Viben 44,
6270 Tønder.
Kass.: OZ1HYD, Jacob Bjørn, Hjejlen 49,
6270 Tønder, tlf. 04 - 72 26 92.

Ja, så er der igen gået en måned, og hvad er der så sket i afd. i
den tid?
OZIBRZ-Jørgen har berettet om vekselstrøm, radiobølger og
modulation, samt impedans, og i sit næste foredrag vil han prøve
at sætte os ind i hvad man kan anvende transistorer og dioder til.
Han vil desuden i løbet af vinteren eller foråret komme ind på hvad
operationsforstærkere, ocillatorer og produktdetekorer er for
noget.
Der skal har lyde en tak til OZICXS-Jørgen for hans udmærkede
indlæg om hvordan man for små midler kunne udvinde sin
almindelige frekvenstæller, således at den kunne måle helt op til
GHz-området.
Tirsdag d 26/3 kl 19.30 afholder afd. sin ordinære generalforsam
ling (ifølge vedtægtene) husk gyldig kontigentkvittering, og så er
det jo tid for alle afd. medlemmer til at møde op for at fortælle, om
de har været tilfreds med det arbejde bestyrelsen har lavet i det
forløbne år.
Program:
Mandag d. 18/3 kl. 19.00: CW-træning ved OZ1IM.
Mandag d. 25/3 kl. 19.00: CW-træning ved OZ1 IM.
Tirsdag d. 26/3 kl. 19.30: Ordinær generalforsamling.
Mandag d. 1/4 kl. 19.00: CW-træning ved OZ1IM.
Tirsdag d. 9/4 kl. 19.30: OZ1 BRZ-Operationsforstærkere.
Mandag d. 15/4 kl. 19.00: CW-træning ved OZ1 IM.
Vy 73 de OZ1EQP, Arne

Kreds 7
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ6KV, Keld Kirkeby,
Anne Maries Vej 4, Lind, 7400 Herning,
tlf. 07 - 12 55 91.
Nyhedsudsendelse (Bulletin) over 3 REK - 145.650 (R 2) hver
tirsdag aften kl. 19.00. Redaktør: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej
18a, 6840 Oksbøl, tlf. 05 - 27 17 94, modtager stof til udsendelsen.
Repeaternyt over OZ9REX (R4) hver mandag aften kl. 18.30.
Redaktører: Hurup - OZ1 III - Jesper Hansen 07 - 94 60 13
Mors - OZ1EEG - Arne Søndergaard 07 - 74 44 03 m.b.
Thisted - OZ1EEE - Erling Simonsen 07 - 92 49 79.
Alle modtager gerne stof til udsendelserne.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Exnersgade 29, 6700 Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ7UD, Knud H. Holm, Grønnevangsvej 2a,
6700 Esbjerg, tlf. 05 - 13 41 89.
Kass.: OZ1DYX, Kurt Nielsen, Hedestien 8,
6800 Varde, tlf. 05 - 22 58 36.
Sekr.: OZ1DYI, Svend Larsen, Skrænten 31,
6700 Esbjerg, tlf. 05 - 12 80 48.
Afd. postadr.: Postboks 94, 6701 Esbjerg.
Esbjerg Repeaterkasse har giro nr. 6 73 54 87.
OZ MARTS 1985

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KFM, Frank Grunske, Sønderport 55,
6200 Åbenrå.
Sekr.: OZ1EQX, Jan Wagner, Hasselkær 37 C,
Felsted, 6200 Åbenrå.
Kass.: OZ1CLK, Hans T. Petersen, Buen 302, Stubbæk,
6200 Åbenrå, tlf. 04 - 66 38 41.

Husk!
Generalforsmaling.
Torsdag den. 21/3
Se dagsorden, februar OZ.
Program:
Torsdag 21/3 kl. 19.30: Generalforsamling.
tårsdag 28/3 kl. 19.30: Video film, om Satelliter og Field-day’en
84.
Torsdag 4/4: (Skærtorsdag) ingen klubmøde.
Torsdag 11/4 kl. 19.30: Debat om VHF - field-day.
Torsdag 18/4 kl. 19.30: Film (video).
Vy 73 de OZ1EQX, Jan

Kreds 7
Siden sidst:
Den 31/1 skulle OZ1CPW, Bjarne have fortalt om computere, men
blev i sidste øjeblik forhindret, så istedet for sprang OZ7UD, Knud,
OZ2ZJ, Børge, OZ1EDX, Ib & OZ1CBQ, Ronald, til, og medbragte
eget grej til demonstration.
Den 13/2 blev der afholdt generalforsamling med 43 deltagere.
Man startede med at mindes OZ1FSU, Leif, som afgik ved døden i
1984. Herefter gik det slag i slag. Bestyrelsen består nu af
OZ7UD, Knud, OZ1DYX, Kurt, OZ1DYI, Svend, OZ1ANV, Preben
& OZ1INN, Jan. Der blev vedtaget en ændring af vedtægternes
§6A, der omfatter kontingenter for medlemmer.
Program:
Mandage kl. 19.00: Byggeaften.
Tirsdage kl. 19.00: Teknisk kursus.
Onsdage: Klubaften (Se nedenfor).
Torsdage kl. 19.00: Morsekursus.
20/3 kl. 19.30: Klubaften. Opstillingsmødet i Herning den 13/3, vil
blive refereret.
27/3 kl. 19.30: Videoaften, hvor der vises bl.a. en amerikansk og
en svensk vidiofilm om radioamatører.
3/4 kl. 19.30: Klubaften.
10/4 kl. 19.30: Klubaften.
På grund af omrokeringer i bestyrelsen, er programmet for april
måned, i skrivende stund, endnu ikke fastlagt. Lyt derfor på
bulletinen tirsdag aften kl. 19.00.
Den 1. søndag i måneden køres der HF aktivitetstest fra klublo
kalet.
Vy 73 de OZ1DYI, Svend
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GIVE OG OMEGN
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.: OZ1FMB, Georg Landbo, Fasanvej 7,
7190 Billund, tlf. 05 - 33 16 54.
Kass.: OZ8GW, Leif Christensen, Brombærvej 11,
7200 Grindsted, tlf. 05 - 32 10 09.
Afd. postadr.: EDR Give og omegn, Villy Hansen,
Kronhedevej 4, 7200 Grindsted.

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.: OZ1 BOV, Karsten Frahm, Gjellerupbakken 52,
7400 Herning, tlf. 07 - 11 61 98.
Sekr.: OZ1EJG, Thyge Larsen, Egevænget 26e,
7400 Herning.
Kass.: OZ1DJV, Ove Pedersen, Mej sevej 6, Hammerum,
7400 Herning, tlf. 07 - 11 87 26.
Program:
Marts måned: Klubvært: OZ1 FIE Bent.
20/3: Vi besøger lokal radio’en.
25/3: Rævejæger møde ang. det kommende års jagter.
27/3: Alm. klubaften.
April måned: Klubvært: OZ1IZW Gert.
3/4: Programmering af 65xx ved OZ1EW Niels.
10/4: Ordinær generalforsamling kl. 20.00.
17/4: Alm klubaften.
Husk: Ordinær generalforsmaling i klubbens lokaler kl. 20.00 10/4,
vel mødt.
Vy 73 de OZ1EJG Thyge

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Repeaternyt på Thy-repeateren mandage kl. 18.30.
Lokale: Stadionbygningen, Rolf Krakes Vej, 7500 Holstebro.
Postadr.: Postbox 23, 7500 Holstebro.
Giro: 6 08 11 42.
Møde: Hver onsdag (fra 8/4 hver torsdag) kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HQH, Gunnar Pedersen, Hirsevænget 6,
7500 Holstebro, tlf. 07 - 42 39 16.
Kass.: OZ1JLX, Henning Bjerg, Bregnevej 9,
7500 Holstebro, tlf. 07 - 42 39 10.
Sekr.: OZ1GHS, Torsten Bo Bojesen, Suensonsvej 7,
7500 Holstebro, tlf. 07 - 42 96 32.
Siden sidst
23/1 besøgte foreningen med (X)YLs Holstebro Dagblads nye
trykkei m.v., hvor en veloplagt 1EUO, Leif viste rundt blandt EDBterminaler og klippeborde. En interessant aften.
6/2 afholdtes ordinær generalforsamling. Det blev vedtaget,
- at flytte den faste mødeaften til torsdag med virkning fra 8/4,
- at bestyrelsen skulle forsøge at få HF-stationen givet en
overhaling,
- at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for at få opsat en
HF-antenne samt
- at bestyrelsen er bemyndiget til at købe en VHF-station.
Følgende blev valgt: Som kasserer 1JLX, Henning, som sekretær,
1GHS Bo, som bestyrelsesmedlemmer 8NN, Niels og 9TL,
Micael, som suppleant 1BUR, Ryan og 1HAS, Per.
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Kommende aktiviteter
Onsdag 20/3: 2PG Per vil øse ud af sine erfaringer med
hjemmebyggede antenner.
Onsdag 27/3: Klubaften.
Onsdag 3/4: Klubaften.
Torsdag 11/4: 5KG Tommy fortæller om antenner m.v.
Torsdag 18/4: Klubaften.
Vy 73 de 1GHS Bo

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Bredgade 158, 7760 Hurup Thy.
Møde: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1BTF, Jens Kirk, Bredgade 85, 7760 Hurup,
tlf. 07 - 95 21 27.
Sekr.: OZ1EDD, Kaj Kaalund, Kirkebakken 8, Villerslev,
7755 Bedsted Thy, tlf. 07 - 94 62 39.
Kass.: OZ1IIS, Fritz H. Sørensen, Ashøjgade 28 a,
7760 Hurup, tlf. 07 - 95 25 27.
Generalforsamlings referat:
Bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt. Som 2. supleant
blev OZ1JVX, Arne valgt.
Kontingent blev fortsat som foreslået af bestyrelsen, (se tidl. OZ)
IZ1JVX overtager repeaternyt fra afdelingen. OZ1BTK vil igen i år
arrangerer sommer udflugt. OZ1MD vil forslå forskellige tekniske
kurser.
Ca. 20 var mødt op.
Program:
28/3: Auktion med masser af gode tilbud. Har du noget der, skal
sælges, kan du aflevere i klubben. Men der er på nuværende tids
punkt ikke mangel på numre. Det tegner til at blive allertiders....
igen.
Vy 73 de OZ1EDD, Kaj

MORS
Call: OZ7MOR.
Lokale: Grønnegade 10b, vær. 26.
Møde: Hver mandag kl. 19-22.
Fmd.: OZ1ECG, Hans H. Christensen, Vinkelstræde 3,
Fjallerslev, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 - 74 44 03.
Sekr.: OZ1FWZ, Peder Kristian Jensen, Sundbyvej 18, Sundby
7950 Erslev Mors, tlf. 07 - 74 60 08.
Kass.: OZ1EEG, Arne B. Søndergård, Tidselkærvej 12,
7900 Nykøbing Mors.
Generalforsamling
Der har været afholdt ordinær generalforsamling i klubben.
OZ5BM ønskede ikke genvalg. Ny i bestyrelsen blev OZ1JLZ Poul
Carlsen.
Klubben takke OZ5BM, Bent for hans insats i bestyrelsen.
Vy 73 de OZ1FWZ, Kristian.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegades skole, Ribe.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DPA, Ove Detlevsen, Hegelundsvej 1a,
6760 Ribe, tlf. 05 - 42 32 27.
Sekr.: OZ1HVK, Jens Rosenberg Nielsen, Rønnevej 3,
6760 Ribe, tlf. 05 - 44 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.
OZ MARTS 1985

SKJERN-VIDEBÆK-RINGKØBING
...Call: 0Z7SVR...................................................................................
Lokale: Skjernvej 24, Finderup, 6900 Skjern.
Møde: Hver 2. og 4. onsdag.
Fmd.: OZ1DRE, Peter Jensen, Præstegårdsvej 8,
6900 Skjern, tlf. 07 - 35 28 66.
Sekr., kass.: OZ1API, Kurt Ganer Tolsøe, H. S. Hansensvej 8,
6940 Lem.
Afd. postadr.: Postbox 83, 6900 Skjern.
Generalforsamling.
Klubben har afholdt ordinær generalforsamling og 50% af med
lemmerne deltog.
Bestyrelsesliste i næste OZ.
De fremmødte medlemmer fik en god snak om klubbens aktiviter
både i 1984 og i det kommende år. Der blev også diskuteret evt.
køb til klubben.
Program for marts.
Onsdag 13/3: Alm klubaften.
Onsdag 27/3: Klubaften, hvor vi ønsker at du kommer og siger
dine specielle forslag til aktivitet i klubben.
Program for april.
Onsdag 10/4: Alm. klubaften.
Onsdag 24/4: Klubaften, hvor vi vil prøve at viderføre indkomne
forslag.
Vy de OZ1UP Conny

Program:
Hver mandag aften: kl. 19.30-20.30, CW kursus. Kl. 20.30-22.00,
A-licens kursus.
20/3: Foredrag OZ1 EM, HF PA-udg. trin med transistorer - mød op
til en interessant aften.
27/3: Generalforsamling kl. 20.00, dagsorden i følge vedtægterne.
1/4: Mandag aften, lukket - påskeferie.
3/4: Onsdag aften, lukket - påskeferie.
8/4: Mandag aften, lukket - påskeferie.
10/4: Alm. mødeaften.
17/4: Virksomhedsbesøg, nærmere i april OZ og på repeaternyt.
Vy 73 de OZ5MT, Benny

VEJEN OG OMEGN
Call: OZ1VJO.
Lokale: Lokale 6, Det gi. Bibliotek, Vejen,
(indgang fra springvandspladsen).
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EOY, Hans C. Baagø, GI. Engvej 15,
6630 Rødding.
Kass.: OZ1IOE, Aase Pedersen, Tirslundvej 25,
6650 Brørup.
Sekr.: OZ1IN, Svend Hagen, Poppelvej 11,
6600 Vejen.

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,
Elme vej 4, lejl. 17, 7600 Struer.
Kass.: OZ5EX, Børge H. Jensen, Anemonevej 23,
7800 Skive.

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.: OZ1KBS Alex Larsen, Østerled 13,
6800 Varde, tlf. 05 - 22 31 57.
Kass.: OZ1QQ, Ove Kelså, Nygade 5,
6880 Tarm, tlf. 07 - 37 12 40.
Afd. postadr.: Postboks 25, 6870 Ølgod.

THISTED
Call: OZ7TOM.
Lokale: Handelsskolen i Thisted.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ1EEE, Erling Simonsen, Markvænget 8C,
7700 Thisted, tlf. 07 - 92 49 79.
Sekr.: OZ1GCZ, Ulrich Gothelf, Stationsvej 33,
7700 Thisted, tlf. 07 - 98 16 83.
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.: OZ1EEE, Erling Simonsen, tlf. 07 - 92 49 79.

VARDE
Call: OZ5VAR.
Lokale: Personalekantinen under Varde-Centret.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9QL, Kaj Keller, Nikolaj Kirkestræde 7A,
6800 Varde.
Kass.: OZ8KF, Knud Andreasen, Irisvej 3,
Alslev, 6800 Varde.
Sekr.: OZ5MT, Benny Mathiassen, Skovvej 26,
6740 Bramming.
Postadresse: Postbox 11, 6800 Varde.
OZ MARTS 1985

Generalforsamling
Onsdag den 17/4 kl. 19.30 i afdelingens lokaler Kirkegade
1, Ølgod.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kasseren aflægger det reviderede regnskab.
4. Valg af kasserer
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemme
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. eventuelt

PS. Evt. indkomne forslag skal være bestyrelsen ihænde seneste
8 dage før generalforsamlingen.
73 de OZ1KBS, Alex
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ8CY, Chr. M. Verholt,
Tranbjerg Hovedgade 68, 8310 Tranbjerg J.,
tlf. 06 - 29 36 11.
Amatørnyt via Yding Skovhøj OZ9REG, frekvens 145,675 hver
mandag kl. 2000 DNT.
Stof sendes til: OZ1GPC, Søren Mikkelsen,
Haurowitzvej 19, 8700 Horsens.
Tlf. 05 - 61 56 33 eller 05 - 62 72 56.

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale: Friggsvej 18, 7000 Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger.
Fmd.: OZ1BIX, Leo Heino, Nørrebrogade 98,
7000 Fredericia, tlf. 05 - 92 52 05.
Sekr.: OZ6ZM, Ib Schou, Huslodsvej 82,
7000 Fredericia, tlf. 05 - 92 07 49.
Kass.: OZ1JUQ, Lilian Nielsen, Gørtlervej 6, Erritsø,
7000 Fredericia, tlf. 05 - 94 02 79.
Ungdomsleder: OZ1IJG, Kenn Nielsen, Holm bjerggårdsvej 64,
Erritsø, 7000 Fredericia, tlf. 05 - 94 02 79.
Afd. girokonto: 1 68 51 71.

Ordinær generalforsamling.
den 11. april 1985.
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før.

Tak til Kolding afdeling fra OZ1FRD, for den fine tur de havde lavet
til Horsens.
Vy 73 de OZ6 ZM, Ib

GRENÅ
Call: OZ5GRE.
Lokale: Aastrupgården, Aastrup.
Mødeaftener: Tirsdag kl. 19.00 i de lige uger - Computermøde.
Tirsdag kl. 19.00 i de ulige uger - Radiomøde.
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, Jess Per Rygård, Fasanvej 7, Thorsager,
8410 Rønde, tlf. 06 - 37 92 06.

HORNSYLD
Call: OZ3TRX.
Midlertidigt klublokale: Bisholt Strandvej 3, Bisholt.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: 0Z70G, Ole Godsk, Begonievej 10, Klakring,
7130 Juelsminde, tlf. 05 - 69 33 04.
Kass.: OZ1BIN, K. E. Kofoed, Hovdiget 16,
8722 Hedensted, tlf. 05 - 89 21 65.
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.
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HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Fmd.: OZ4AQ, Alf Jakobsen, Bisholt Strandvej 1, Glud,
8700 Horsens, tlf. 05 - 68 24 98.
Sekr.: OZ1JYR, Benny Stenkjær, Vesterled 1, Ølsted,
8723 Løsning, tlf. 05 - 65 24 96.
Kass.: OZ1GRL, Arne Lund, Valmuevej 80,
8700 Horsens, tlf. 05 - 64 03 48.
Afdelingens giro: 5 08 28 62.

Når dette læses, er vort jubilæum lykkeligt overstået og vor
udstilling slut. Der er selvfølgelig gået megen tid, for at få samlet
alle de løse ender. Sandt at sige, så har vi ikke haft tid endnu, til at
forberede marts måneds arrangement. Dette vil naturligvis ske, så
lyt efter på amatørnyt, og læs »nyt fra 6HR« så vil du blive holdt
orienteret.
Kantine mand M/K søges.
Vi står og mangler en frisk m/k, til at varetage kaffebrygning m.v. i
vort klubhus. M.v. betyder af det vil blive samme person, som
holder øje med, at der er drikkevarer i køleskabet. Hvis vedkom
mende, vil ordne lidt brød, eller støbe en kage, til klubaftenen, vil vi
ikke forlange mere.
Der skal lyde en tak til OZ1HPJ, Tommy for den tid du har
varetaget dette hverv. Er du selv, eller kender du en som er,
interesseret, så kom ud af busken. Det kan tænkes, at en turnus
aftale bliver løsningen, det er ihvertfald belastende for bestyrelsen
at køre det løb også.
Til slut, et lille ønske. Hold venligst øje med om der skulle være
nogle lokaler ledige, som vi kunne bruge. Som I ved, er dagene
her på Borgmesterbakken, ikke endeløse.
Vy 73 de OZ1JYR/OZ-DR 1937, Benny

KOLDING
Call: OZ8EDR.
Lokal opkaldsfrekvens: 145.550 MHz.
Lokale: Klostergården, Klostergade.
Møde: 1. torsdag i måneden kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ECF, Jack Collatz, C. Plougsvej 43,
6000 Kolding, tlf. 05 - 53 42 54.
Sekr.: OZ1GIX, Jes Rosenblad, Cypresvej 15, 2.tv.,
6000 Kolding, tlf. 05 - 53 30 29.
Kass.: OZ5HD, Bent Klyver, Søgade 27,
6000 Kolding, tlf. 05 - 53 35 95.
Rævejagt: OZ1WQ, Jørn Thomsen, tlf. 05 - 52 65 48.
Rævejagt hver onsdag.
Lokalnyt: Søndage 21.30 på 145.550 MHz.
Afd. gironr.: 3 24 74 81.
Lokal nyt:
Efter standsningen af lokalnyt har der fra flere sider været udtrykt
beklagelser over dette. Bestyrelsen har derfor vedtaget af genop
tage de ugentlige udsendelser.
Vy 73 de OZ 1GIX, Jes

Send dit indlæg
til tiden - tak.
73 de OZ1CRY
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RANDERS
Call: 0Z7RD.
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.
Generalforsamling
EDR Randers Afdeling afholder ordinær generalforsmaling ons
dag 10/4 kl. 19.30 prc. Steder er som vanligt i Det gamle Vandtårn
på Hobrovej.
Dagsorden efter lov og vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 1984
4. Indkomne forslag
a. Ombygning i vandtank
5. Valg af kassere, på valg OZ1 IS, Ove
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer,
på valg OZ1FXI, Jørgen og OZ1GFS, Knud
7. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde seneste 3/4 85.
Bibliotekaren beder om, at hjemlånt materiale og bøger er
afleveret senest 27/3.
Foredrag
OZ1IS, Ove kommer i Tårnet og fortæller om SSB og SSB-teknik
onsdag 24/4.
Vy 73 de OZ1GFS, Knud

ROSENHOLM
Call: OZ2ROS.
Formand: 0Z90W, Karl Erik Molbech, Termestrup, tlf. 99 72 18.
Kasserer: OZ2VW, Bent Vium, Skødstrup, tlf. 99 23 55.
Sekretær: OZ1HAE, Per Kvist, Bendstrup, tlf. 99 70 50.
Mødeaften: Torsdag.
Lokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco).

21/3: Universalinstrument. Hvordan det bruges, og hvad det kan
bruges til, v/OZ7DW, Jens og OZ8FI, Frank.
28/3: Alm. klubaften.
11/4: Virksomhedsbesøg?.
18/4: Alm. klubaften.
Vi har fået tildelt et call nemlig OZ2ROS, og vi har fået lokale. Det
er: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet. (Bag Texaco).
73 de OZ1HÅE

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade 74.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AKD, Karsten Jensen, Højmarksvænget 56,
8600 Silkeborg, tlf. 06 - 81 30 96.
Sekr.: OZ1HOQ, Einar Toft, Hjorth Nielsensvej 19,
8600 Silkeborg, tlf. 06 - 81 55 19.
Kass.: OZ1FND, Harry Timm, Kragelund Møllevej 18,
8600 Silkeborg, tlf. 06 - 86 73 99.
Afd. girokonto: 9 21 18 88.
Postadr.: Postbox 526, 8600 Silkeborg.
OZ MARTS 1985

Program:
19/3: Repation af klubbens måleinstrumenter.
26/3: Måleaften. Hvis nogen ønsker specielle instrumenter prøver
vi at skaffe disse.
2/4: Klubaften.
9/4: Field-day planlægning.
16/4: Klubaften og sidste frist for aflevering af forslag til det
ordinære generalforsmaling, som afholdes 23/4.
Siden sidst
Som skrevet står indkaldes til ordinær generalforsamling den 23/4
i Lunden.
Da flere af bestyrelsesmedlemmerne kunne tænke sig en tiltrængt
pause i arbejdet, skulle vi gerne have nogle friske kandidater på
valg.
Vy 73 de OZ1HOQ, Einar.

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle. (Ikke postadresse).
Postadresse: Grejsdalsvej 35, 7100 Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00, med mindre andet er anført i
programmet.
Fmd.: OZ1JHN, Erik Bertelsen, Grejsdalsvej 35,
7100 Vejle, tlf. 05 - 82 99 37.
Sekr.: OZ1HPM, Erik Jølf, Grejsdalsvej 59,
7100 Vejle, tlf. 05 - 83 99 36.
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.
Siden sidst:
21/1 havde samarbejdsklubberne formandsmøde. Denne gang
havde man inviteret OZ8CY med, så der blev god lejlighed til at
blive orienteret. Alle enedes om at mødes igen senere på foråret.
22/1 gav OZ1EFN ca. 30 fremmødte et fint og veloplagt foredrag
om ombygning af mobiltelefoner til 70 cm. Desuden blev der vist
forskelllige stornomodeller og endelig lånte afdelingens depotbe
styrer en masse materiale til fri kopiering. Tak til OZ1EFN for en
god aften.
24/1 deltog 11 af vore medlemmer i besøget på Kirkens Telefonfa
brik, hvor der blev vist megen fin teknik. Tak til Koldingafdelingen
for arrangementet.
5/2 blev der bygget, hygget og set film i vore forskellige lokaler, så
vort køkkenhold havde noget at se til.
12/5 gav OZ8XW som sædvanlig en grundig orientering; denne
gang om aktivitetstester. Det er godt, vi kan trække så meget på
dig, Flemming.
Program:
19/3: Besøg på elværket V/OZ3KB .
20/3: Teknisk kursus.
26/3: Byggeprogram + en overraskelse
27/3: Teknisk kursus.
2/4: Amatørradio via satellit V/OZ4IP
9/4: Byggeprogram + orientering om DX v/OZIBHQ
10/4: Teknisk kursus
16/4: EDR- foredrag og UHF V/0Z20E
17/4: Teknisk kursus
23/4: Bygge program + en overraskelse
24/4: Teknisk kursus
30/4: Generalforsamling. (Der hermed indvarsles 2. gang)
Vy 73 de OZ1HPM, Erik

VIBORG
Call: OZ4VBG og OZ8UHF.
Lokale: Reberbanen 33.
Fmd.: OZ8KO, Otto Kristensen, Nørresøbakken 79,
8800 Viborg, tlf. 06 - 67 41 56.
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 10 61.
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Medlemsmøde
Tirsdag den 26. marts kl. 20.00.
Auktion
Tirsdag den 23. april kl 20.00 i klublokalet. Der sælges effekter fra
OZ8XU’s dødsbo.
Prøverævejagt
Ræveudvalget ved OZ1FYI, OZ1JAB og OZ5LD har udarbejdet
programmet for de lokale jagter i 1985.
Søndag den 31. marts kort Viborg. Prøvejagt kl. 14-15. (kaffe i
klub.)
Onsdag den 10. april kort Karup.
Onsdag den 24. april kort Viborg.
Onsdag den 08. maj kort Skive.
Onsdag den 22. maj kort Karup.
Onsdag den 29. maj kort Viborg.
Onsdag den 12. juni kort Skive.
Lørdag den 15. juni Skovtur Birk sø.
Onsdag den 26. juni kort Karup.
Onsdag den 8. august kort Viborg.
Onsdag den 21. august kort Skive.
Onsdag den 4. septemb. kort Karup.
Onsdag den 18. septemb. kort Viborg.
Onsdag den 2. oktober kort Karup.
Onsdag den 16. oktober kort Viborg, (kun 1 ræv og 1 time)
Ræveafslutn.
Jagterne begynder normalt kl. 19.30. Udsendelse hver 10. min.
Afstand mellem rævene højst 3 km. Jagten varer 11/2 time.
Afslutning normalt i klublokalet, dog når vi kører på Skive kortet
muligvis et andet sted i området. Stedet kan oplyses før jagten hos
OZ5LD eller hos rævene. Startkort for 1985 kr. 25.00. DIN stik til
automatræv fås hos OZ8VG.

Kort Viborg: 1215 IV SØ, eller syd/østlige fjerdedel af 1215 IV.
Kort Skive: 1215 IV SV, eller syd/vestlige fjerdedel af 1215 IV.
Kort Karup 1215 III NØ, eller nord/østlige fjerdedel af 1215 III.
Skovtur lørdag den 15 juni kl. 14.00. Mødested på P. pladsen ved
Birk sø. Der er arrangeret en mindre rævejagt, hvor hele familien
kan deltage. Jagten slutter kl. 15.00, hvorefter der er fælles
kaffebord hvor der kan nydes medbragt kaffe, brød, øl m.v.. Alle er
velkomne.
OZ5LD, Leo

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.
Fmd.: OZ1FZI, Flemming Toft, Vibyvej 36.1,
8230 Åbyhøj, tlf. 06 - 25 05 80.
Sekr.: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30,
8270 Højbjerg, tlf. 06 - 14 43 57.
Kass.: OZ1EEJ, Freddy Thomsen, Præstekravevej 19, Studstrup,
8541 Skødstrup, tlf. 06 - 99 17 72.
Direkte QSL til medlemmer: Box 354, 8100 Århus C.
Program
Torsdag d. 21. marts kl. 20: Banko.
Torsdag d. 28. feb. kl. 20: Måle- og byggeaften.
Torsdag d. 11. april kl. 20: Rævejagtsudvalget står for denne
aften.
Hver tirsdag kl. 20: Teknisk kursus.
Hver mandag kl. 19: HF-byg på Ting vej 38 i Hasle.
Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt torsdag, d. 24.
april i klubbens lokaler. Nærmere indbydelse senere.
Vy 73 de OZ8 BG, Bjarne

Kreds 9
Hovedbesty relsesmedl.:
OZ9NT, Bjarne Andersen,
Tårsvej 251, Lendum, 9870 Sindal.
Tlf. 08 - 47 35 05.
Amatørnyt via kigud fra OZ3RET hver mandag kl. 18.30 DNT.
Stof sendes til OZ1IPP. Bent Nielsen, Solsbækvej 170, 9300
Sæby, tlf. (08) 46 38 74 kl. 18-19 dog ikke mandag.

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: Randersgade 57.
Fmd.: OZ1BLV, Knud Jensen, Provst Dres lersvej 33,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 - 42 93 97.
Sekr.: OZ1FGS, Arne Dahl, Solsbæksvej 122,
9300 Sæby, tlf. 08 - 46 31 01.
Kass.: OZ1GGF, Uffe Toft, Boelsmindevej 83,
9300 Sæby, tlf. 08 -46 18 85.
Siden sidst:
Tak til OZ5LY, Bent for den interessante rundvisning på EFG
teknisk skole i Frederikshavn. Synd der ikke kom flere til dette
arrangenemt. Men til dem der ikke var der kan jeg fortælle at
blandt de, efter min mening, mest interessante ting, Bent demonstrede / viste os forskelligt computerudstyr x - Y plottere, digitizere
samt demonstration af »Den lille kranførereksamen«.
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Kreds 9
I elektronikafdelingen fik vi demonstreret hvorledes man laver
fotoprint og film til fremstilling af disse. Endnu engang tak Bent.
Nærmeste fremtid: Vi forsøger at fremskaffe videofilm, om frem
stilling af diverse Yaesu grej til klubaftenen den 16/4. Derudover
mangler vi stadig at få sidste hånd lagt på vores klublokaler og der
skal i den forbindelse nævnes at der er mange medlemmer af
klubben, det kunne være rart at få sat »Den sidste hånd på
værket«! Tænk over det OM/YL. Det er såmænd meget hyggeligt
af male / tapetsere.

Program:
19/3: klubaften kl. 20.
2/4: klubaften kl 20.
16/4: klubaften kl 20.
PS. Husk lige at gøre DIN indflydelse gældende på generalfor
samlingen 7/5. Mere herom næste OZ.
Vy 73 es hpe cv de Bent OZ1IPP

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gi. motorkontor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: Mødeaften tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9,
9560 Hadsund, tlf. 08 - 57 23 42.
OZ MARTS 1985

HJØRRING

AALBORG

Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ1 FDU, Frank M. Jensen, GI. Landevej 33, Tornby,
9850 Hirtshals, tlf. 08 - 97 74 75.
Sekr.: OZ1CAE, Boe Nielsen, Søndermarken 1, Harken,
9800 Hjørring, tlf. 08 - 98 61 80.
Kass.: OZ1DYC, Svend Anker Jørgensen, Skrænten 11,
9800 Hjørring, tlf. 08 - 92 50 80.
Postadr.: Box 204, 9800 Hjørring.
Afd. girokonto: 6 23 99 27.

Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg.
Telefon 08 - 13 95 35.
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.: OZ1EWX, Birgit Andersen, Esbjergparken 49,
9220 Aalborg 0.
Afd. girokonto: 5 44 47 99.

28/2 var vi nogle stykker fra klubben ud og gratulere OZ1FDU,
Frank, på hans 40 års fødselsdag, da han holdt åbent hus.
Og husk nu 30/4.
Generalforsamling i klubben på valg OZ1FDU, Frank. OZ1VF
Arne. OZCAE, Boe, så mød nu op alle mand. Eventuelle forslag
skal være indsendt til formanden OZ1 FDU, Frank senest 8 dage
før.
29/2 blev der holdt aktion i klubbens lokaler, der var mødt mange
mennesker op men bydelysten var ikke for stor, men tak for at I
mødte op.

Program:
Lørdag 16/3: Rævejagt ved Poulstrup Sø, kl. 14.00
Onsdag 20/3: Foredrag. OZ6PN, om OZ og EDR.
Lørdag 23/3: Auktion. Se kommende aktiviteter.
Onsdag 27/3: Klubaften.
Lørdag 30/3: Rævejagt.
Onsdag 3/4: Klubaften.
Onsdag 10/4: Klubaften.
Lørdag 13/4: Bytte marked. Se kommende aktiviteter.
Onsdag 17/4: Klubaften.

Program:
26/2: Klubmøde.
2/4: Klubben er vært ved en pølse og øl anledning af påsken
9/4: Klubmøde.
16/3: Klubmøde.
Vy 73 de OZ 1CAE, Boe

Siden sidst:
Foredraget den 23. januar: Den aften fik ca. 25 af afdelingens
medlemmer, et godt indblik i, hvorledes man opbygger strømforsy
ninger og laver beskyttende foranstaltninger m.h.t. overbelastning
og strømbegrænsning. Dette dygtigt fortalt af OZ2IM, Søren.
Virksomhedsbesøget den 6. februar ved Danmarks Radio, der var
desværre adgangs begrænsning, da der kun var mulighed for 15 18 medlemmer kunne deltag, men disse fik en god modtagelse,
hvor de fik lejlighed til at se alle studier med diverse imponerende
kontrolrum. Tak til DR Ålborg, vi der ikke fik set indenfor denne
gang, håber at der vil blive en senere lejlighed.
Afdelingens lokaler, F.11. Ja hvis ikke du ved det, så er der ved at
blive isandsat i kælderen. Først blev alt diverse ragelse, af nogle
friske medlemmer, smidt ud i en container, og nu er håndværkere
igang med at pudse vægge og kalke disse. Husudvalget har store
planer, om kælderens genanvendelse og indretning. Husudvalget
mangler også noget hjælp til dette arb., kan du hjælpe, så prøv at
kontakte OZ1FYM.
UHF-repeateren: Denne er på nuværende ikke på hospitalet, men
er til eftersyn, efter nedbrud. Repeateren vil snarest igen blive
genetableret, og den vil blive forbedret bl.a. vil der blive opsat nye
antenner, HF-trin og PA.

HOBRO
Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlbyvej 4, Hobro.
Fmd.: OZ4NA, Bent Nielsen, Kastanjealle 19, 0. Doense,
9500 Hobro, tlf. 08 - 55 44 86.
Sekr.: OZ1DEV, Tage Knap, Munkestien 7,
8981 Spentrup, tlf. 06 - 47 75 07.
Kass.: OZ1 BOT, Tommy Wickberg, Daniavej 127, Assens,
9550 Mariager, tlf. 08 - 58 35 64.

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.

VEST-HIMMERLAND
Lokale: Præstegårdscentret, Farsø.
Fmd.: OZ2ZB, Knud B. Kristensen, Vognstrupvej 12,
7840 Højslev, tlf. 07 - 53 71 07.
Kass.: OZ11 PY, Erling Berthelsen, Kisumvej 23,
7800 Skive, tlf. 07 - 53 42 80.
Sekr.: OZ1CFQ, Henning Hansen, Gunderupvej 102,
9640 Farsø, tlf. 08 - 63 64 08.
Siden sidst:
Onsdag 13/2 holdt vi vor første møde aften i vor nye lokale i
Præstegårdcentret i Farsø. Der var mødt 14 deltager. Vi afholdt en
mini aktion, med lykkeposer leveret af Arnold 8AS fra Lyngsø. Der
kom 331 kr. ind ved aktionen, som alle blev skænket til klubben. Vi
takke for dette beløb, bestyrelsen.
PS. Møde aften den 10/4 bliver lavet om til torsdag den 11/4, da i
har fået OZ2BB til at komme og fortælle os noget om måleinstru
menter og målinger, som vi nok kan få en masse gavn af, og alle
er velkommen til at komme, også fra andre klubber.
PS. Husk at tage blok og blyant med det kunne jo være noget du
skulle have skrevet ned, til en anden gang.
Vy 73 de OZ1CFQ, Henning
OZ MARTS 1985

Kommende aktiviteter:
Rævejagterne vil nu igen starte, hvilket mange sikkert glæder sig
over. Der er jo mulighed for at få rørt benene ved Søen, tag hele
familien med og nyd det friske forår. Har du spørgsmål om
rævejagterne, kan du kontakte OZ3PS.
Auktionen den 23 marts. Ja, så er der atter mulighed for at gøre et
godt køb samt mulighed for at få det udstyr og materialer, du ikke
selv kan anvende afsat, men lad ragelse blive hjemme eller smid
det i en kontainer. Der er indlevering om fredagen kl. 19.00 20.00, og igen om lørdagen kl. 11.00 - 12.00. Eftersyn kl. 12.00 13.00. Auktion kl. 13.00 - 17.00. De indkomne emner vil blive solgt
i den rækkefølge de indkommer. Husk varedeklaresion, dette vil
lette vore auktionariusser, og give bedre pris.
Foredrag den 20 marts. Denne aften vil OZ6PN, Henrik, fortælle
om arbejdet med at redigere OZ. Kom og hør dette foredrag,
Henrik plejer at være en god og farverig foredragsholder, og OZ er
jo ikke noget helt dårligt emne.
Byttemarked den 13. april. Afdelingens lokaler bliver åbnet kl.
13.00 og har du bedre brugbare ting du gerne vil forsøge at sælge,
er her muligheden. Vi håber mange sælgere og købere denne dag
vil mødes og gode sager vil blive omsat. Handel m.v. er afdelingen
uvedkommende.
PS. Har du betalt medlemskontigent? Sidst rettidig var 15. februar.
Vy 73 de OZ9RK, Jørn
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Silent Key___________
0Z8XU
Det er med dyb sorg vi må meddele, at Vichtor, OZ8XU den 31 .-1.
1985 pludselig er død 54 år gammel.
Vichtor var en af de gamle - EDR medlemsnr. 4991 - og i 25-30
år var han foregangsmand i næsten alt amatørarbejde, og mange
amatører har gennem årene nydt godt af Vichtors hjælpsomhed,
viden og tekniske kunnen.
Hos Vichtor og Edith, OZ1COZ var dørene åbne både dag og
nat - og kaffen altid klar.
Deres hjem var også i mange år samlingssted. Men størst er
tabet for Edith, og vore tanker går til hende, deres børn og
børnebørn.
Æret være »OZ8XU’s« minde.
På EDR’s Viborg afd. vegne.
OZ8 KO Otto, OZ5LD Leo, OZ1 PD Henry
OZ1GON
Med stor sorg har vi i Viborg afdeling erfaret, at OZ1GON, Bent
Hermannsen, er sovet ind den 6. februar, kun 56 år gammel.
Der er måske ikke så mange i Viborg, der rigtig nåede at lære
Bent at kende, men de fleste af os kendte jo Bent fra Herning
afdelingen. Det sidste års tid har Bent lyttet meget på HF.
Vi er mange, der vil komme til at savne Bents venlige og rolige
optræden på frekvensen. - En god kammerat er gået bort.
Vort medfølelse går i denne svære tid til Hanne og familien.
Æret være Bents minde.
På Viborg afdelings vegne
OZ1HNY, Vera
OZ1GON
OZ1GON, blindekonsulent Bent Hermannsen er natten til den 6.
februar pludselig død. Bent blev som helt und blind, men i stedet
for at afskære sig fra omverdenen, tog han en uddannelse som
socialrådgiver, hvilket senere førte til hans ansættelse som
blindekonsulent i Ringkøbing og Viborg Amt.
For 6 år siden satte han sig ind i elektronikkens mysterier, og fik
derefter sin licens. Han har siden været medvirkende til, at mange
blinde og svagtseende har fået deres licens. I de sidste 2 år var
Bent mod sin egen vilje ikke særlig aktiv på 2 meter båndet, idet
en lille kreds af hans klienter ikke forstod, at amatørradioen var
anskaffet som en hobby for ham, og ikke som en forlænget
»kontortid«.
Må vores medfølelse være hos hans kone Hanne, med hvem
han blev gift 3 uger før sin alt for tidlige død.
OZ1EAS, Niels Terp
OZ7KJ
Det er med vemod vi må fortælle at Aage, efter længere tids
sygdom, er gået bort.
Aage, der fik licens i fyrrene, vil blive husket af mange for hans
iver og store tekniske kunnen op gennem årene.
Han var en af pionerene ved indførelse af SSB, skrev nogle let
fattelige tekniske artikler i bl.a. OZ, eksperimenterede med amatør
TV og var i det hele taget altid med hvor nye teknikker kaldte.
Vi er mange der vil savne Aage på båndene såvel som privat og
ære hans minde.
OZ7XU, OZ9FJ og OZ5BS

OZ6RJ
OZ6RJ Reinhardt Bro Jensen, Gug, døde den 8.-2. 1985.
Reinhardt fik sin amatørlicens i 1966 trods sit store handicap
(Reinhardt sad i el-kørestol og på grund af lammelse, kun venstre
hånd til rådighed for betjening af udstyret).
Reinhardt var kendt på amatørbåndene for sit gode humør og
kvikke bemærkninger. Det var altid med glæde vi besøgte
Reinhardt og Herta, som altid var meget gæstfrie. Desværre
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mistede Reinhardt Herta for et års tid siden, det var et hårdt slag
for ham, og da helbredet ikke var for godt, var det en svær tid for
ham.
Reinhardt havde mange venner på båndet og blandt amatører,
hans stemme vil blive savnet på båndene i fremtiden.
Æret være hans minde.
OZ8 MG
OZ6BT
Vennernes ven OZ6BT er ikke mere. Den 1ste feb. om morgenen
blev jeg ringet op af hans Xyl der gav det triste budskab. Jeg
havde så sent som dagen forinden besøgt Barner og kunne ved
selvsyn se hvor det bar hen. Det var nu kun timer det drejede sig
om. Et af de mest livsglade og bedste mennesker jeg har kendt
kunne ikke mere. Trods en fantastisk fysik måtte selv Barner give
op for sygdommens kræfter. Da han sidste sommer gennemgik en
operation kort efter sommerlejren imponerede han alt og alle ved
kort tid efter at stille op og gennemføre erimitageløbet, trods han
forlængst havde rundet de 70 år. Man blev ved med at tro at han
kunne klare det helt fantastiske. 6BT var kendt af snart sagt alle.
Jeg ved ikke hvor mange der har haft netop deres første QSO med
6BT - men det er mange - jeg var een af dem for snart 30 år siden.
En venlig, hjælpsom og flittig kammerat der arbejdede med det
der stod ham nærmest: Amatørradio på sin egen facon. Det vil
næppe overraske nogen at Barner døde med et håndapparat i
hånden på sin hovedpude st. by på Søborg. Vi er mange der vil
savne ham og hans karakteristiske stemme i æteren.
Æret være hans minde.
OZ3BI Bjarne
OZ1IDK
Det er med dyb sorg, at måtte meddele at OZ1IDK Henning
Martinsen ikke er blandt os mere. Henning døde efter et halvt års
alvorlig sygdom. Vi som kendte Henning vil savne ham, vores
tanker går til OZ1JLB Else, samt familie for hvem savnet er størst.
Æret være hans minde.
OZ1EAJ Kurt, OZ1ELZ Poul

TAK
Jeg vil gerne hermed udtrykke min varmeste tak, for
udvist opmærksomhed ved min mand OZ8XU Vichtors
sygdom og pludselig død.
Jeg vil også gerne sige tak for alle de gode år vi og
radiovennerne har haft her i hjemmet og på båndet.
Vore døre har altid stået åbne, og vil fortsat forblive
sadan
Venligst OZ1COZ Edith

OZ3EA
Desværre har vi fået meddelelse om, at OZ3EA, ex-OZ2EA, Hans
P. Petersen er gået bort den 10. januar 1985. »Petter«, som han
blandt venner kaldtes, blev 79 år, og var en rigtig Oldtimer. Han
kørte unlic fra 1923, men var blandt nogle af de første, der fik
licens efter 1926. Han havde EDR-nr. 876, og var alle år medlem
af Københavns Afd. indtil for et år siden.
»Petters« store interesse var udelukkende HF, især 20 m, hvor
han var aktiv i tide og utide indtil for 5 år siden, hvor han flyttede i
lejlighed og ikke nåede at komme rigtigt igang igen. Før den tid
havde han eget hus på forskellige QTH’er, hvor han havde nogle
mægtige beam’s, så der næsten ikke var den plet på verdenskor
tet, han ikke kunne nå.
OZ3EA er nok en af de radioamatører, herhjemme, som har haft
flest kontakter til Amerika, hvor han efterhånden havde utrolig
mange venner, blandt dem specielt dansk-amerikanere. Han kørte
i tusindvis af QSO’er over »dammen«, og det medførte, at han
meget ofte havde besøg af disse venner. Contester og diplomjagt
interesserede han sig ikke for, men daglige, lange QSO’er, det var
sagen.
OZ MARTS 1986

I Københavns Afd. så vi ham ofte på klubaftener, og indtil for ca. 3
år siden var han blandt os, hver gang vi havde Oldtimeraften.
Peter var en hjertelig og meget afholdt amatørkammerat, som med
sin lune humør kunne underholde os med sjove historier fra
amatørradioens barndom. Vi har savnet ham et par år, og vi
savner ham stadig.
Vore tanker går med sorg til hans XYL og familie.
Æret være hans minde.
EDR Københavns Afd.
OZ1CID, Hanne.

OZ6BT
Det er med stor beklagelse, at vi måtte tage afsked med OZ6BT,
Ove J. Barner-Olsen, bedst kendt ved navnet Barner, idet han
efter længere tids sygdom sov ind den 1. februar.
Allerede i 1928 begyndte »radiodillen« at tage fat i Barner, og så
byggede han sit første X-tal-apparat, hvorefter han gik over til at
være lytteramatør på HW 100, som han selv samlede til den var
brugbar. Han fik dog først licens i begyndelsen af 60’erne, men så
gik det også løs. Halvdelen af sin tilværelse brugte han på
amatørradio og foreningsliv. VHF havde han største interesse.
Han gik meget op i SSB-langdistance-kontakter. I starten kørte
han fra Københavns Afd’s stn’s i lokalerne på Frederikssundsvej
eller hjemme hos OZ5AB, hvor han var medlem af 2 m-klubben.
Ind imellem fik han dog tid til at bygge en gi. AP-stn. om, så han
også hjemme fra sin »hule« kunne være i luften.
Barner var selvfølgelig selvbygger og samtidig experimenterende
han i det uendelige med bygning og opsætning af antenner på sin
QTH i Herlev. Selv som 72 årig, som han nåede at blive, kravlede
han på tag og i master.
Foreningsmæssigt gjorde Barner et godt stykke arbejde. Han
meldte sig ind i EDR i 1931 og fik nr. 1022 og var lige siden da
også medlem af Københavns Afd., hvor vi havde den glæde, at se
ham næsten hver uge, samt i de senere år på Oldtimeraftenerne.
Foruden dette medlemsskab var han medstifter af Gladsaxe Afd.,
hvor han i flere år utrætteligt deltog i 2 m-aktivitetstesterne og
desuden var næstformand i nogle år. Ligeledes gik han meget op i
arbejdet i EDR som RM’er.
Barner var udlært elektriker, men i en moden alder gik han igen på
skolebænken og i lære og blev elektronikmekaniker. Han arbejde
de i mange år på Risø, indtil han gik på pension.
Foruden af være radioamatør, var Barner et udpræget idrætsmen
neske. Han var bokser, svømmer, cykelrytter, deltog i marathonløb
og Erimitageløb og meget mere. Som 65-årig startede han på
skiskole i Østrig, og årene derefter kom han ofte hjem med
medaljer efter deltagelse i skiløbskonkurrencer.
Vi er mange, i hele landet, der vil savne Barner. Vi gik aldrig
forgæves, hvis vi havde brug for hans hjælp. Hans livsmod og
energi var beundringsværdigt.
Vore tanker går til hans XYL, Inger, hans datter og ikke mindst
Barners øjesten, hans barnebarn, for hvem savnet må være
usigeligt stort.
Æret være hans minde.
EDR Københavns Afd.
OZ 1 CID, Hanne

Kære Henrik, OZ6PN
Oh, det var med glæde og fornøjelse jeg modtog vort kære OZ
indeholdende den nye »Prefix-, land-, og zoneliste«. - Ja, så stor
var ophidselsen, at jeg ganske uden videre tog fat i min såkaldet
»hulle-børge« (på sønderjysk: GAF-GENERATOR,) og, BINGO
ødelagde indtil flere værdifulde oplysninger udi venstre margen!
Al ære samt dyb knæbøjning for Jer der arbejder for os OZ, men
det er skis’me frustrerende, at man lige havde fået lavet sin
»EDR’s STATIONSBOG« 100% i orden, og derfor forventede /
håbede, at alle fremtidige formater ville passe derudi!
OZ MARTS 1985

-PSE glem ikke at give UG (eller 13, som det hedder i dag) til
OZ3SK for hele udfærdigelsen og redigeringen af prefix-listen.
Men altså, - EDR’s STATIONSBOG eller ej???
Med hilsen og håndnøgle.
OZ6 WL
Redaktionen, trykkeriet, sætteriet og redaktionskatten beklager, at
der ikke blev ordentlig plads til huller i prefix-listen - det skal ikke
gentage sig.
OZ6 PN
RM-1984
Jeg har med interesse læst referatet i OZ fra det sidste afholdte
RM i Herning. Det er dejligt med disse fyldige referater der giver
læseren mulighed for at fornemme hvad der er foregået og måske
også lidt af stemningen på mødet. - Og jeg skal love for, at der
sker ting og sager. Diskusionslysten er stor og tilsyneladende har
kværulanten og ordkløveri frit spil. - Ak ja-, sådan var der også for
10 år siden- Det er altså ikke blevet anderledes.
Desværre kniber det lidt for dirrigenten, HB og RM, at overholde
EDR’s vedtægter. Det er anderledes! J-f. §25 stk. 3, kan et
ændringsforslag til vedtægterne kun vedtages, når mindst 2/3 af
samtlige stemmeberettigede stemmer for dét.
Det drejer sig om afstemningen på RM-mødet vedrørende
ændringer i §8 stk. 1 og 11 inklusive ændringsforslag. De to
ændringsforslag faldt, OK, - men HB’s forslag blev heller ikke
vedtaget jf §25 stk 3. Kun 36 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Ved RM-start blev det konstateret, at 2/3 af samtlige
stemmeberettigede var 42. (mon det tal nu var rigtigt? Var 42 ikke
bare 2/3 af de til stedeværende) Da der således ikke er flertal for
forslaget som vedtægterne kræver, må forslaget anses for bort
faldet.
Jeg vil hermed gerne anmode HB om at tage sagen op og
behandle denne snarest. Jeg vil bede HB om at indkalde til
ekstraordinær RM for at få dette sat på plads så man som medlem
af EDR stadig kan have lidt tiltro til, at det er en god forening.
Vedtægter og love er ikke noget vi har for vore blå øjnes skyld de skal efterleves!
Ingen behøver at undre sig, eller stramme §25 op. Den er klar
nok, men om dirigenten må man forlange at han er neutral under
forhandlingerne og HB må sikre sig at han / hun også kender
vedtægterne. Det har vi andre og RM krav på.
Det er nu tiden hvor der skal afholdes opstillingsmøder rundt om
i kredsene. Som medlemmer af EDR-gør jeres indflydelse gæl
dende. Mød op og find jeres kandidat(er) og stem så ved det
kommende RM valg. Husk! Ingen forening er stærkere end dens
medlemmer gør den. RM er medlemmernes forsamling og ikke
HB’s. Det er os »almindelige« medlemmer der har valgt dem til at
varetage vore og EDR’s interesser.
OZ1GX Gunnar Kruger
Kaldesignaler igen!
Jeg er lytteramatør - endnu - og gør meget ud af min logbog, så
kan det være ret så irriterende, når man regner med at havde fået
et call til logbogen, så slår man det op i QTH’en, bare for at
opdage, at det overhovedet ikke passer med hverken det ene eller
andet, så må man strege det call igen.
Man kan også sidde og lytte, så pludselig kommer der et call
som er klar og tydelig, han bliver besvaret af et andet call. Uha
uha, det lyder som om det har været gennem en kødhakkermaskine, OZ1 ell. 2-3 er tydeligt nok, men resten...., milde moses. Og
det kalder vi et sprog? Når jeg hører kaldesignal af den slags, vil
jeg hellere benævne det, ikke som sprog, men som en hals
sygdom.
Når jeg - forhåbenligt til maj - klare skærene og får kaldesignal.
Så er der een ting som jeg skal passe gevaldig på, at jeg ikke
falder i det hul, som så mange andre er faldet i. Nemlig det, at
sjuske med den sidste halvdel af kaldesignalet. Hvordan kan det
være, at man altid kan høre OZ1 ell. 2-3-4 osv. medens de sidste
bogstaver forsvinder ud i intetheden, uden af de er blevet forstået?
Jo, det er simpelthen fordi at alt for mange sjusker deres
kaldesignal igennem. Det lyder som om man har taget hele
alfabetet, smidt det i en skål, blandet grus i og kørt det godt
igennem med en røremaskine, så sluppet lidt ud af gangen, så det
minder om en forkølet sæl, (hvis en sæl ellers kan blive forkølet).
Kære venner, ved I hvad det er? Det er sjuskeri af første rang, og
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så er det gyseligt og uforståeligt. Gør dog noget ved det. Tal klart
og tydeligt, ell. bedre endnu, bogstaver, for vi har jo et udmærket
bogstaverings system, det tager ikke ret meget længere tid og så
har man den tilfredsstillelse, at man ved, at man er blevet forstået.
Værre er det med dem, der blander sig i en samtale eller råber
op uden kaldesignal, men det vil jeg ikke kommentere, jeg vil blot
sige at det er uhøfligt og ubehøvlet.
Men nu til noget helt andet.
OZ6PN! Hvad er det for et svar at give OZ1KCH i Læsernes
mening i februar 85?
Skal det forståes derhen, at du overhovedet ikke er interesseret
og ikke gider kommentere det eller beskæftige dig med det eller
blot sender det videre, for som du selv antyder at du ikke har tid?
Men uanset om det er det ene eller andet, så fortjener dette
forslag fra OZ1KCH virkelig en varm modtagelse, for jeg synes at
det var en ganske udmærket idé, det er en nyskabelse for OZ. Jeg
vil håbe at den idé kommer op og stå. Og forøvrigt vil jeg tro, at det
du opnår med en så kort og kold kommentar, er at skræmmer
andre til at komme med nye idéer. Og nye idéer skal der til, for at vi
kan forny os og følge med tiden.
OZ-DR 2267, Iver Clausen
Der er altid plads til nye idéer i bladet, men erfaringen viser, at det
er umuligt at hyre mandskab til at føre dem ud i verden hvis ikke
initiativtageren selv vil gøre det.
OZ6 PN
Hvem bestemmer i EDR?
Hvis man læser referatet fra RM 1984 s. 132-33 i feb. OZ, fremgår
det, at man i oktober 1984 vedtog en henstilling til EDRs ApS, om
at salgspolitikken ændredes, så man fremover ved prisberegning,
deler prisen op, således at det klart fremgår, hvad der er varens
pris, og hvad der er porto og forsendelse iøvrigt. Denne henstilling
blev vedtaget med stort flertal. (54 for, 0 imod).
Med stor undren ser jeg i feb. OZ, at denne henstilling ikke er
blevet fulgt (annoncen s. 152).
Nu har vi naturligvis en bestyrelse, der har ansvaret for ApS’et,
men der skal vel særdeles gode grunde til at sidde en henstilling
fra EDRs højeste myndighed overhørig. Især da der på mødet ikke
blev stillet spørgsmål ved det hensigtsmæssige ved en sådan
salgspolitik. Nysgerrig ringer jeg derfor til et af ApS’ets bestyrel
sesmedlemmer (OZ1DHQ). Han kunne oplyse mig om at der i
bestyrelsen ikke var flertal for at følge RMs henstilling. Den
væsentligste begrundelse skulle være hensynet til boghandlerne,
der ikke vil sælge vore bøger, hvis vi sælger dem billigere selv. Det
lyder i mine ører som noget af en søforklaring.
Mange medlemmer har været betænkelige overfor ApS’et.
Hvad skulle foreningen bruge det til? Jeg skal ikke her tage stilling
til dette spørgsmål. Nu har vi et ApS. Det ville gavne dets
omdømme og medlemmernes tillid til det, hvis bestyrelsen klart
viste at EDR har indflydelse på de beslutninger, der træffes i
ApS’et.
I al venlighed: Kære bestyrelse, se så at rette jer efter det, som
RM har bedt jer om, eller lad os i fuld offentlighed få en meget god
grund til, at I ikke vil gøre, hvad I bliver bedt om.
For det er vel ikke et ApS med EDR, vi har fået.
Vy 73 OZ8 XW Flemming
Repræsentantskabsmødet 14. oktober 1984
Anerkendende HB’s m.fl. store indsats og uegennyttige arbejde
hvad angår OZ og EDR og alle dens foreningsaktiviteter står jeg
meget forundret over at et repræsentantskabsmedlem OZ9SN
kan udvise en sådan opførsel som han har gjort på repræsentanskabsmødet den 14. oktober 1984.
Udtalelser rettet imod personer, medamatører, medlemmer af
EDR som Soen eller koen« eller »Fået klister i røven« burde have
medført en alvorlig irettesættelse fra dirigenten og er udtryk der
kunne have fået selv en 27 MHz radiobruger af de mest skrappe i
sproget til at rødme.
Hvad angår inhabilitetserklæringer, så kunne OZ9SN jo nemt
komme i samme situation idet både OZ1CID og OZ9SN jo begge
er i repræsentantskabet, er de unhabile af den grund? Jeg mener
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at OZ9SN er inhabil i sit sprogbrug og at dirigenten har været alt
for liberal overfor ham.
Nu ved jeg jo ikke om der sælges eller udskænkes spiritus ved
et sådan repræsetantskabsmøde, noget man let kunne forledes til
at tro når OZ9SN udtaler at han får morsetegnene til at gå i zig zag
og endvidere udtaler (citat) OZ9SN havde et eksemplar af den
udmærkede morsebog, han havde senere erfaret at OZ5NU
havde fået en hjerneblødning - hvilket var beklageligt - men
OZ9SN formodede at det var efter at han havde set denne
bog, at han havde fået den.
(citat slut).
Det sidste afsnit i OZ9SN’s udtalelse kunne man godt have
været foruden, det bliver ikke OZ9SN der skal skrive min nekrolog.
Hvad angår OZ9SN’s andre postulater bl.a. hans anke over et
punktum, så kommer jeg til at tænke på Gustav Wied’s Livsens
ondskab, hvor toldkontrolløren samler på kommaer, og hvor
overlæreren siger: »Jamen så synes jeg ikke du rigtig kan nyde
bogens indhold«, og hvor svaret så lyder: »Nej vel så«, nikkede
skovtrolden - »men det har ikke noget at sige, når bare jeg får
mange gode kommaer«.
Lad mig lige udtale at bemeldte morsetelegrafibog er:
1) Solgt så langt væk som nord for polarcirklen.
2) Giver jævnlig opring til mig af amatører der udtaler deres
anerkendelse med en bog der er skrevet så man kan forstå
den, og som fortæller trin for trin hvad man skal bruge, hvordan
man skal bruge det o.m.a.
3) Endelig brev fra amatørerne (som luner) vi tager et par citater.
(Citet) Det virker som systemet er udformet med professionel
baggrundsviden (citat slut).
(Citat) Hvis denne bog var fremme den gang var det sikkert gået
nemmere til 60-tegns prøven, (citat slut).
Jeg er for gammel i gårde til at OZ9SN kan lære mig andet end
dårligt sprogbrug og det har jeg ikke brug for. løvrigt kan man jo
nemt få det indtryk, at da det ikke er OZ9SN, der har lavet arbejdet
så er rønnebærrene sure. Man kan jo let få den tanke at
amatørerne ikke tør møde med ellers godt stof til OZ, grundet
rønnebærsteorien, det ville være galt hvis der opstod agurketid
hele året.
Jeg synes derfor OZ9SN skulle undskylde sit sprogbrug. Det
dække hans mandat nemlig ikke.
Derimod finder jeg anledning til at takke OZ1DHQ, der lige
akkurat betegner bogen og dens indhold som den bør være. - Ikke
en bog fint indbundet og med 22 karats guldtryk på ryggen, for den
ville blive dyr, men en billigbog som bør bruges flittigt og som har
et formål og hvortil man endda kan købe et båndkursus til en
yderst rimelig pris.
Sluttelig skal jeg meddele, at det her var en blodprop, men det
er forøvrigt ligemeget, også hvor og hvornår.
Endelig betragter jeg referatet som værende korrekt og uangri
beligt, idet det er signeret både af OZ1CRY og OZ2WK (dirigent).
OZ5NU, Niels Mortensen, Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj

Det står sløjt til...
Det må stå meget sløjt til med en amatør og hans moral, når man
vil tjene lette penge på andres konstruktioner.
Jeg tænker her på den »stjålne« konstruktion af en frekvenswobbler, som startede i OZ nov.
I den første del af artiklen, oplyste »konstruktøren« at han havde
kigget lidt i div. tyske eletronikblade og bøger, men ikke et ord om,
at det var Funkschau han havde hentet konstruktonen fra, ja
oversat (næsten) direkte ordret.
På det tidspunkt havde jeg allerede printene til wobbleren med
tysk tekst og hvad ser jeg i OZ feb., nøjagtig de samme print, men
med den danske »konstruktørs« call påtrykt i stedet for den tyske
rigtige konstruktørs initialer! Ganske usmageligt, ikke?
Jeg ved ikke rigtig hvad OZ1... har fået i honorarer for denne
»konstruktion«, men så kan alle jo være med, når det gælder om
at slå plat på andres kontruktioner (let tjente penge). Gad vide om
Funkschau er klar over dette, såfremt de er, kan OZ og den
danske »konstruktør« vel vente sig et sagsanlæg jfr. det der står
bagest i bladet.
OZ MARTS 1985

For os som abonnerer på et dyrt tidsskrift, som Funkschau, hvor
vi bl.a. betaler for teknisk indhold er det ærgerligt at betale dyrt 2
gange (her tænkes på OZ) for den samme afskrevne konstruktion.
Jeg tvivler iøvrigt på at »konstruktøren« af OZ’ artikel selv har
efterbygget den, idet den fejl, som den tyske konstruktør langt
senere på året har gjort opmærksom på, ikke er rettet i OZ!!
Lad os fremover håbe at ingen OZ-amatør med respekt for sig
selv og andre, går hen og gør ligeså som her, det gælder vel ikke
for enhver pris at de sit navn i OZ på en eller anden konstruktion,
vel?
Vy 73 de OZ6CJ, Jess
Kontingentforhøjelsen
Efter ca. 35 år som medlem af EDR føler jeg nu at jeg for første
gang må gribe til pennen, og protestere mod den vedtagne
kontingentforhøjelse.
Medens vort lands styrelse slås for en nul-løsning, og medens
pressen skriver om en inflation, så lav som 5,6%, sætter EDR
kontingentet op, sidste år med ca. 9% og så nu med ca. 15%.
Med 15% vil kontingentet nå 550 kr. år 1990, og det er jo ikke så
langt ude i fremtiden.
Hvordan tror i ledende folk i EDR at vi som efterhånden er
blevet pensionister, vil kunne betale dette beløb, uden at skulle
skære ned på måske meget nødvendige andre ting. I vil ikke
skære ned, men i siger vi skal, eller skal vi smides ud?
Var der ikke engang, efter en kraftig kontingentforhøjelse, at
man vedtog at følge prisudviklingen. Hvis der var det, synes man
at have glemt det.
EDR’s medlemstal er steget betydeligt den sidste årrække, og
dette må jo give en bedre økonomi. OZ er da ikke ret meget bedre,
og servicefunktioner er vel omtrent de samme som i mange år, så
mon ikke man skulle lytte lidt mere til OZ1CID.
At Anders har en knægt på 101/2 år som betaler 1200 kr. om året
i en idrætsforening kan ikke bruges til sammenligning med noget.
De færreste pensionister har knægte på 101/2 år, og mange andre
har ikke bedre økonomi end pensionisterne. Skal disse, mange af
dem mangeårige medlemmer af EDR nu ikke længere tælles med
som medlemmer af foreningen.
Mellem de få jeg kender, har jeg kun eet tilfælde, endnu, som
slutter sit medlemsskab, men med samme prisudvikling har jeg til
næste år eet mere (mig selv).
Det kan være lidt vemodigt at sige farvel efter 35-40 år.
Harry, OZ4HD.
Svar på læserbrev fra OZ4HD:
Dr. Harry OZ4HD, EDR-medlem nr. 5501, sidst indmeldt i februar
1972.
Jeg forstår godt, at det kan være vanskeligt for dig og mange
andre at forstå den til tider voldsomme udvikling i priser og
omkostninger.
Som du selv nævnete så er vi mange medlemmer i EDR, men vi
burde være flere, så var det nemmere at få det hele til at hænge
sammen økonomisk. Pr. 1. januar 1985 var der helt nøjagtigt 5.839
medlemmer i landsforeningen - i 1981 var der 5.028.
I vort budget er regnet med 6.000 medlemmer.
Jeg kan godt forstå din leg med procenter. Det har jeg også
prøvet flere gange. Jeg var bl.a. inviteret med til det sidste
økonomiudvalgsmøde, hvor det budget blev lagt, som affødte
forslaget til det kontingent, der blev vedtaget af RM, og som nu
skal betales. Tallene blev meget nøje gennemgået, og stigningen
blev regnet ud post for post, grundlaget var 11% i forhold til de
faktiske regnskabstal, der i forhold til budget 1985/86 var 2 år
gamle, altså ca. 5,5% pr. år. Hertil kommer udefra kommende
stigninger til f.eks. papir, som er steget meget mere end 5,5% pr.
år. Vi måtte, for at det skal være nogenlunde realistisk, lægge
varslede stigninger til yderligere. Skal »forretningen« EDR kunne
»løbe rundt«, er det nødvendigt med et kontingent i den størrelse
for 1985/86.
Sidste HB-møde - som forresten også var det første efter RM (jeg sparede nemlig af sur nød det møde, der skulle have været
holdt i december - pengene på budgettet var brugt på forhånd).
Derfor havde vi også - udover de sædvanlige efterretningspunkter
- ikke mindre end 36 punkter til behandling på mødet. Det forklarer
også, hvorfor mange har måttet vente længe på svar fra HB. Vi
OZ MARTS 1985

drøftede bl.a. forskellige tiltag med henblik på at få budgetterne
overholdt.
Vi vedtog f.eks., at før et udvalg bruger penge, skal budget over
det påtænkte møde eller den påtænkte aktivitet godkendes af FU.
På den måde håber vi, at de enkelte tænker lidt over hvad det hele
egentlig koster.
HB-mødet den 26/27 januar 1985 var en rigtig arbejds-weekend, hvor alle ydede en stor indsats for at vi skulle nå alle
sagerne, og få dem behandlet på en forsvarlig måde. Vi vedtog
også at betale en huslejeforhøjelse på 11,67% over en 2-års
periode for det lokale vi har i Københavnsafdelingen til vort
museum. Det var en helt igennem rimelig og reel stigning i
overensstemmelse med de for Københavnsafdelingen faktiske
udgifter. Skulle landsforeningen ikke betale i en sådan situation selvfølgelig skal vi det. Københavnsafdelingen er nemlig også
nødt til at indregne de stigninger, der faktisk ersket eller sker. Her
duer 0% ikke - 5,5% duer heller ikke, men 5,84% duer pr. år. Når
jeg nu slutter denne leg med procenter, vil jeg gerne give udtryk for
en meget personlig tanke: Skulle der være gamle medlemmer nogen der har været med omtrent »fra tidernes morgen« medlemmer, der i mange år har været med til at bære EDR frem
ad mod det vor forening er i dag - skulle der være sådanne
medlemmer, der ikke føler, at de økonomisk kan klare et medlems
skab mere, så skriv til dit lokale HB-medlem og forklar din
situation.
HB har i enkelte tilfælde bevilget frikontingent - og vi siger ikke til
hvem - de der har fået det havde også fortjent det!
OZ6UP/landsformand

EDR’s FORLAG ApS TILBYDER:
Vejen til sendetilladelsen, 6. udgave...................... 97,00 kr.
Opgavebogen til Vejen til sendetilladelsen............ 79,00 kr.
VTS og opgavebog samlet............................. ...... 140,00 kr.
Amatørradio Teletype................................... .
124,50 kr.
QSO-instruktionshæfte........................................... 11,00 kr.
Morse Telegrafi af OZ5NU...................................... 68,50 kr.
Øvelsesbånd til morsetelegrafi, 4 stk...................... 89,00 kr.
Bogen Morse Telegrafi og øvelsesbånd
til morse samlet....................................................140,00 kr.
Logbog, format A4 med spiralryg............................ 13,50 kr.
Contest log, format A4, hæftet med perforering..... 16,25 kr.
EDR emblem (kun for medlemmer af EDR)............ 20,00 kr.
Kaldesignal emblemer i messing
m/sikkerhedsnål.................................................. 36,00 kr.
Kaldesignal emblemer med call og fornavn............ 44,00 kr.
Lightere, lomme med indgraveret
eller påsat EDR mærke........................................178,00 kr.
Flagstang med fod, messing....................................140,00 kr.
Flagstang med EDR mærke og plade
med kaldesignal................................................... 200,00 kr.
Stationsur, quartz, mrk. Seiko.................................595,00 kr.
Stationsur, med påsat plade,
EDR mærke og kaldesignal................................ 655,00 kr.
EDR vognmærke med kaldesignal, udført i vinyl med
selvklæbende. Husk at opgive kaldesignal......... 10,00 kr.
EDR emblem, blå på hvid baggrund
udført i vinyl. 2 stk................................................. 10,00 kr.
EDR emblem, blå på gennemsigtig kvalitet
til indvendig rudemontering. 2 stk........................ 10,00 kr.
Dragtemblem OZ..................................................... 14,00 kr.
Morsenøgle, forkromet på kunststofplade...............590,00 kr.
QRA locatorkort (farver).............................. .
50,00 kr.
EDR’s Forlag ApS står til rådighed for yderligere oplysnin
ger på telefon 09 - 13 77 00.
Priserne er pr. 1. februar 1985.
Portofrit tilsendt ved forudbestilling på giro.
Bestilling foretages ved forudbetaling på giro til:
EDR’s Forlag ApS
St. Glasvej 53
5000 Odense C.
Giro nr.: 3 11 92 11
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Vi er ophørt med at køre med lagervarer
... derfor UDSALG (max. 2 mdr.)
Printtransformatorer (El)
alle med primær 220 V.
S©k"
3 V ,6 V , 11 V, 100 m A ...................................... kr.12,2 x 9 V, 70 mA.................................................. kr. 10,2 x 9V, 95 mA.................................................. kr. 10,2 x 6 V, 110mA................................................ kr. 10,2 x 12 V, 85 mA................................................ kr.10,2 x 24 V, 50 mA................................................ kr. 10,2 x 18 V, 280 mA, typ. 4813............................. kr. 20,2 x 7,5 V, 520 mA............................................. kr. 20,2 x 5 V - 300 mA, 1 x 16 V - 150 mA................kr.22,2 x 6 V - 600 mA............................................... kr. 20,2 x 15 V - 280 mA............................................. kr.20,2 x 12 V - 300 mA............................................. kr.20,2 x 9 V - 320 mA............................................... kr.20,Fritstående transformatorer
alle med primær 220 V
Sek:
2 x 24 V, 0,6 A .................................................. kr. 25,2 x 12 V, 0,5 A .................................................. kr. 25,2 x 15 V, 0,4 A .................................................. kr. 25,2 x 18 V, 12V /A ............................................... kr. 25,2 x 7,5 V, 0,8 A ................................................. kr. 25,2 x 12 V, 3 A ..................................................... kr. 40,Primær: 220 V, sek: 110 V
15V/A................................................................kr. 30,Primær: 220 V/380 V
sek: 2 x 15 V .................................................... kr. 30,Transformer til RTTY TU 82.............................. kr. 50,Ringkemetransformatorer
alle med primær 220 V

Søk"
2
2
2
2

x
x
x
x

6 V, 50 V /A ................................................. kr.
12 V, 50 V /A ............................................... kr.
18 V, 3 A ..................................................... kr.
27 V, 2,5 A .................................................. kr.

50,50,50,50,-

S©k’

2 x 18V, 1, 5A/ 2 x 8 V, 5 A ......................... kr. 70,21,5 V, 30 V/A.................................................kr. 45,-

Ringkerne. Primær: 220 V, Søk. I. 24 V - 0,5 A
Søk. 11:15 V - 0,5 A ..................................................kr. 45,-

1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.

Priskr

2 x 18 V, 160 VA.................................................................... 105,10
30 V -10 A.............................................................................. 146,40
2 x 5 V, 300 VA...................................................................... 146,40
2 x 7 0 V, 550 A ...................................................................... 246,40

1 stk. 2 x 35 V, 160 VA................................................................... 105,10
1 stk. 2 x 18 VA, 9 A ....................................................................... 156,10
1 stk. 2 x 18 V, 1.1 A ..................................................................... 56,95
1 stk. 6.3 V, 0.5 A - 2 x 45 V, 0.33 A - 2x 18 V, 12 A ....................... 215,50
1 stk. 2 x 15 V, 2.6 A ..................................................................... 75,40
1 stk. 15 V, 3 A................................................................................ 62,90
1 stk. 2 x 33 V, 8 A .......................................................................... 215,50
1 stk. 24 V, 4.7 A - 16 V, 1 A ............................................................ 91,50
1 stk. 2 x 22 V, 3.65 A ..................................................................... 105,10
1 stk. 2 x 15 V, 40 VA...................................................................... 56,95
1 stk. 26 V, 12V A ............................................................................ 47,05
1 stk. 14 V, 1 A................................................................................. 47,05
1 stk. 2 x 10 V, 1.5 A ....................................................................... 51,05
1 stk. 2 x 15 V, 30 A ........................................................................ 390,05
1 stk. 20 V, 1 A................................................................................. 49,05
1 stk. 2 x 6 V, 1 A ............................................................................ 47,10
1 stk. 12 V, 2 A - 6 V, 1 A-500 V, 0 .2 A .............................................105,60
1 stk. 6 V, 3 A - 2 x 12 V, 0.5 A x 35 V, 20 M A................................. 51,05
1 stk. 2 x 22 V, 0.8 A ....................................................................... 56,95
1 stk. 2 x 12 V, 50 VA...................................................................... 62,90
1 stk. 10.2 V, 2.65 A ......................................................................... 51,00
1 stk. 24 V, 32 V A ............................................................................ 51,00
1 stk. 2 x 9 V, 2.2 A ......................................................................... 56,95
1 stk. 2 x 24 V, 18 VA...................................................................... 49,05
1 stk. 20 V, 160 V A ...........................................................................105,60
1 stk. 12 V, 550 V A .......................................................................... 246,40
7 stk. 21.5 V, 32 V A ......................................................................... 45,00
4 stk. 2 x 6 V, 3 A - 550 V, 0.3 A....................................................... 180,35
4 stk. 14 V, 2 A - 80 V, 200 M A........................................................ 62,90
2 stk. 20 V, 1 A................................................................................. 49,05
2 stk. 9V, 3 A ................................................................................... 51,05
3 stk. 24 V, 32 V A ............................................................................ 51,05
2 stk. 35 V, 340 V A ...........................................................................156,10
2 stk. 2 x 4 0 V ,3 A -2 x 220 V ,0 .3 A ..............................................134,05
3 stk. 8 V -15 V, 80 VA..................................................................... 76,40
29 stk. 18 V, 15 A ..............................................................................146,40
6 stk. 2 x 18 V, 3 A .......................................................................... 91,50
4 stk. 2 x 20 V, 80 VA...................................................................... 76,40
2 stk. 24 V, 3 A ................................................................................. 76,40
10 stk. 2 x 15 V, 50 VA................................................................... 62,90
13 stk. 2 x 14.5 V, 3.6 A ................................................................. 74,25
22 stk. 18 V, 12 A ..............................................................................160,00
5 stk. 15.5 V, 30 A .............................................................................215,50
2 stk. 2 x 18 V, 15 A .........................................................................246,40
15 stk. 2 x 18 V, 30 A ..................................................................... 330,00
100 stk. 2 x 33 V, 300 VA...............................................................246,40
100 stk. 2 x 40 V, 300 VA...............................................................246,40
100 stk. 2 x 33 V, 550 VA...............................................................380,00
100 stk. 2 x 40 V, 550 VA...............................................................380,00

Alle priser incl. moms

Færdige strømforsyninger af model lav profil —
ingen akustisk eller elektrisk støj
10 A .......kr. 930,- 20 A ..... kr. 1370,- 30 A ......kr.1650,Desuden alt i ringkernetransformere og almindelige transfor
mere. Også byggesæt til strømforsyninger 15 A op til 80 A.

TRAFI - TRANSFORMATORER

Vs

Set. Jørgensgade 127-129 - Albanigade 51
Telefon (09) 11 06 77 - 5000 Odense - Postgiro 6 31 14 31
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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Amatørannoncer sendes til EDR’s Forlag Aps. Postbox 172,
5100 Odense C. bilagt betalingen i gængse frimærker. Taksten
for amatørannoncer er 35 øre pr. ord, mindst kr. 6,00.
Afleveringsfristen frem går af siden med indholdsfortegnelsen
og 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: Scanning Monitor Receiver SX-200, 26-514 MHz.
OZ6CQ, Gorm, tlf 01 - 63 95 22
Sælges: Kenwood TS430S HF-transceiver med FM, CW filter,
mikrofon og service manual, kr. 8600,OZ1BSY, Henrik, tlf. 02 84 20 03
Sælges: AP 2000, er ombygget til 70 cm udgangstransistor
defekt, kr. 600,-. Evt. byttet med HF antenne.
OZ1DAV, tlf 06 - 89 27 22.
Byttes: ICOM OC-225, 10 watt, 144-146 MHz FM-transceiver,
25 kHz spac. 80 kanaler. Tilbehør: mikrofon, mobilibeslag og %
antenne på tagbøjle.
Ønskes: Håndstation med min. 80 kanaler og lader.
OZ5GB, tlf 02 - 26 11 24 efter 17.00
Sælges: Kenwood TS 520, tip-top samt Mosley TA 33-jr. 3elem.beam med CDE HAM II rotor sælges samlet for 6.500 kr.
Antennen må du selv tage ned fra taget.
OZ9LH, tlf. 02 - 85 48 42 bedst efter kl. 17.00
Sælges: eller byttes. Saks med fodpendal, klippebredde ca. 68
cm, saksen er i kvalitet det bedste man kan købe, støbt i meget
svær støbegods, en god brugsting, og en fornøjelse af eje,
ønskes gerne byttet med en FT 225 RD, eller Microwave PA trin,
144/100 S, eller 144/200 S.
OZ1KCM, Leo, Holmenvejen 19, Kongsted pr. Dianalund, 4293
tlf 03 - 56 02 15
Sælges: Nyt 18 cm spolebånd, Maxell XL II, 35-90, kr. 50,-,
fejlkøb. Teleobjektiv, 200 mm Tamron med taske og incl.
adapterring for Nikon, kr. 600,- Priser plus porto
OZ1EFB, Paul, tlf 03 - 54 71 14
Sælges: Hjemmebygget morsedekoder i aluminimuns kasse.
Diodedisplay 5 x 7 dioder. Ét tegn ad gangen. Mulighed for
tilslutning af interface, indbygget strømforsyning kr. 450.OZ7HR, tlf. 03 - 78 62 59
Sælges: AP2000, er ombygget til 70 cm
OZ1KTC, Per, tlf. 06 - 93 62 34, efter kl. 17.00.
Sælges: Kenwood TS 520 H.F. station kr. 3600,-, kun lidt brugt.
Kenwood T.S. 8300, 70 cm alle repeater kanaler, 3 simplex, kr.
1200,-, alle i originalemballage. Gitterdykmeter Heathkit, kr.
300,- W3 DZZ antenne, Fritsel, kr. 300,- antenne omskifter 3-1,
kr. 100,-. 10 meter Tankmodtager, uden original emballage, Hi
OZ4FR, tlf, 05 - 17 35 39

Sælges: VHF Storno CQL 612 Ringsted. 145500. 145550. UHF
Storno CQL 661 Ringsted. 433475. 433500. 433550.
OZ1HLU, Per Ullergaard, tlf. 03 - 69 42 84
Sælges: RTTY interface incl. converter til ZX-Spectrum. kr.
650,OZ1BCE, tlf. 02 - 29 24 12
Sælges: Telematic eletronisk morsenøgle med - manipulator medhør - 220 V - variabel volume og speed. kr. 375,- + porto:
10 m PA-trin kr. 1000 kr. porto: 10 m all mode transceiver kr.
1500,- + porto
Købes: Balun BN86 1/i Hygain
OZ1HUE, Bjarne, tlf, 03 - 78 24 81, efter 17.00
Sælges: Marconi målesender type TF995/A. 1,5 - 216 MHz - FM
og AM modulation. Output 1 |aV - 100 mV. 52 f i - 75 n
tilpasningsled medfølger + diagram kr. 1800,-AC millivoltmeter
10 mV - 1000 V i 11 områder kr. 350,-. Hewlett Packard Square
ware generator type 211 A. 1 Hz -1 MHz i 6 områder. 75 f t og
600 f t udgang. Indbygget attenuator kr. 450,-. 1 kg mix løsdele
kr. 40,-. 15 stk. mix potentiometre nogle tråd - militærtype, kr.
35,-. 15 stk. MF dåser kr. 10,- Alt er OK og priser er +
forsendelse
Købes: Diagram / manuel evt. fotokopi over Philips LF generator
type PM 5105. Philips oscillator type PM 5125. Kortbølgeamatø
rens håndbog 1960. RCA receiving tube katalog RC 26. RCA
transmitting tube katalog TTS. Philips databøger i ET3 Special
Qualitu tubes ET 4 Receiving tubes.
Søren Lundborff, Valdnøddevejen 1A, 8900 Randers 06 - 43 74
05
Sælges: FT 101 B m CW filter 500 Hz m ekstra VFO FV 101 B og
ægte processer m ekstra filter ekstra sæt PA.rør + driver kører
160 - 10 m inc. de nye bånd. 2 m FT 227 R memorizer
Frekvenstæller 650 MHz Datong gilter FL 1, super til CW, m
variabel notch xtal filter XF 9 NB 500 Hz CW filter m sidextal.
Div. 10,7 Mhz filtre.
Købes: byttes, xtal filter for M 502, SSB. Mangler du ellers
noget, ring og spørg.
OZ1ACZ, tlf. 08 - 35 25 04, efter kl. 16.00
Sælges: Hjemmebygget frekvenstæller, 5 Nixierør. 1 Hz til 156
MHz i 6 områder, med strømforsyning indbygget kr. 450,OZ7HR, tlf. 03 - 78 62 59.
Købes: Søges eller lånes eller hvad vi kan finde ud af
programmer til CBM 64 i Basic eller Comal - 80 emne. elektronik
og anden radioamatørprogrammer.
OZ1EDT, Niels, tlf. 07 - 94 60 08
Sælges: Velholdt TS 520 med ekstra VFO.
OZ9KS, tlf. 07 - 12 39 93
Sælges Bird wattmeter model 43 med Bird model 8141
belastningsmodstand (250 W). 4 probér medfølger. Som nyt kr.
3500,-.
André Hermansen, Engmarksvej 7, 2670 Greve, tlf. 02 - 90 27
78.

Generalagent for

r YAESU MUSEN

[—1|—| A [—|—1[\1
ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V TELEFON 01-31 02 73 |

73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea. - Lørdag lukket.
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TS 711 (2 m)

TS 811 (70 cm)

(Design TS 430)

MED D.C.S
TS 811 kr. 12.795,-

TS 711 kr. 11.295,-

Data: 220 V AC/12 V. DC • Output 25 Watt - variabel fra 2 W • SSB-FM-CW
Modtager: I MF 30 MHz - II MF 10,7 - III (FM) 455 kHz • LF out 2 W
Følsomhed
FM = 12 db SINAD mindre end 0,2 /aV
S + N/N bedre end 50 db (input 1 mV)
SSB/CW = 10 db S + N/N mindre end 0,13 ^aV
Dobbelt 10 Hz step VFO • IF skift • noise blanker
Speec processer (SSB, FM) • 40 kanals memory • automatisk mode
Hvad er D.C.S = digital code squels (ikke tone code) et 5 ciffert kode signal giver hver
station sit private kalde kode • og kun koderne vil åbne stationen • og et
gruppe kalde kode eller fælles kode • hermed udelukkes uønskede signaler
• + et maksimum 6 ciffert kaldesignal (eget) udsendes automatisk efter
D.C.S i ASCII
Man kan så på et kaldesignal display (ekstra) lagre opkald (20) medens
operatøren har været væk • D.C.S/ASCII kode bruger mark/space frekven
ser indenfor normal tale område
Ekstra tilbehør: VS-I taleenhed • CD 10 kaldesignal display • MB-430 mobilbeslag • SP 430
ekstra HT • MC-80 - MC 85 bordmike • PG-23 DC cabel

Eiwai
AMATØRRADIO
GRFNAVEJ 271 • 82 4 0 RISSKOV

(06)17 33 00
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OZ1CIA - OZ1FZI
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7,30-16,30
(evt. aftale lørdag eller aften).
POSTGIRO 1 55 22 52
BANK: DEN DANSKE BANK. LYSTRUP AFD
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ERAMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNO
Købes: IC-3PS ICOM kombineret strømforsyning og højttaler.
OZ1BDJ, Klaus Jensen, tlf. 06 - 42 47 27.
Sælges: Nylon spoler til 3 element Beam 10 -15 - 20 se OZ sep.
83. Hele sættet 12 stk. sælges eller evt. byttes med frimærker
eller andet
0Z1BMA, tlf. 02 - 84 61 77.
Sælges: Bird Thruline wattmeter 43, nyt med original læderta
ske, samt et stk. probe, 100-250 MHz, 25 W. Transceiver, Multi
3000, FM-USB-LSB-CW, OK og i pæn stand.
Ønskes: Yaesu FT - 225 RD. Microwave PA-trin 144/100 s, eller
144/200 s, jeg ønsker ikke at sælge det aventerede, kun bytte.
OZ1KCM, Leo, Holmevejen 19, Kongsted pr. Dianalund, 4293,
tlf. 03 - 56 02 15.
Sælges: Morsenøgle SWEDISH KEY den originale håndlavede
svenske nøgle på mahogniplade i messing, se OZ/12.1984 s.
839. Nypris 785,-. Kr. 485,- + forsendelse.
OZ1GHN, Jan, tlf. 06 - 43 98 91.
Sælges: Kenwood TS-770E, 70 cm og 2 m transceiver, 4 stk. 19
element ant. til 70 cm, 2 stk. 10 element ant. til 2 m og rotor
sælges samlet eller hver for sig grundet flytning fra Bornholm til
København.
Frank, tlf. 01 - 85 32 87 efter kl. 1700.
Sælges: for OZ8XU’s dødsbo. Kenwood TS 430S med alle filtre
monteret YK88A-YK88SN-YK88CN-FM-430, manuel + service
ditto + org. emb. Kr. 10.000,-. Kenwood AT-250 automatisk
antennetuner for ovenstående, med org. manual + emb. Kr.
3.000,-. Kenwood TR 9500, org. emb. og manuel + servicema
nuel. Kr. 5.000,-. Yaesu FT 902 antenne tuner med manual +
org. emb. Kr. 1.100,-. Nemo S/H monitor type NE-9MA. Kr.
1.000,-. KW 2000 traps + balun. Kr. 350,-. B.O. tonegenerator
TG7 med org. manuel. Kr. 1.500,-. Advance Dual Trau scope
OS 3000 med manuel + x10 probe. Kr. 5.000,-. Philips
målsender GM2893 med probe. Kr. 350,-. Fabriksny Ameo rotor
i org. emb. Kr. 500,-. Rørvoltmeter RV33. Kr. 400,-. Forstær
kervoltmeter RV3. Kr. 400,-. Microwave MML 432/100. Kr.
2.800,-. Krohus forstørrelsesap. med 80 mm dusst neonon
objektiv + alle masker m.v. 2 stk dobbelte kondensatorer negativ fra 9 x 7 cm og 24 x 36 mm. Kr. 2.000,-. Collins
mekaniske filter F250A67. Diverse X-tal filter - yderlig opi. ved
forespørgsel. Henvendelse om køb og yderlig info ved:
OZ1PD, tlf. 06 - 62 57 49 efter kl. 16.00 undtagen fredag.
Sælges: Computer, TRS-80, mod 1, incl. Expansion Interface,
og 2 stk. 400 kB. drives. I perfekt stand, og med masser af
Software. Ikke bytte, kun kontant.
OZ5LY, Tlf. 08 - 43 18 36 efter kl. 16.00.
Sælges: Video Camera BO 4400. SSTV monitor »0Z9HS«
desuden afbøjningsspole, trafo, vidiconrør, optik, nok til helt
Camera. Byggevejledning til SSTV monitor »0Z1DT«, defekt i
strømforsyningsprint film til fremstilling af print til monitor
»OZ1DT«. Sælges samlet billigt evt. byttet med frimærker eller
ZX81. Kun afhentning.
OZ1BMA, tlf. 02 - 84 61 77.

Generalagentur for

Sælges: Heatkit amplifier SB 200, med to nye rør (to brugte rør
medfølger) kr. 4.000,-. Drake matching network MN-4 (200
watts), kr. 500,-.
OZ1TD, tlf. 01 - 64 11 36.
Sælges: Video Genie EG3003 lidt defekt, der medfølger manua
ler diagrammer m.m. Indbygget tone generator og indspilnings
niveaumeter. Kr. 2000,-.
OZ6UE, Poul Erik Rasmussen, tlf. 08 - 24 61 97 efter 18.00.
Sælges: Kenwood Trio 599 CS. Består af separat Rx & Tx +
højtaler. Modtageren JR599CS er et fuldtransistoriseret 10
bånds modul CW, SSB, AM, FM. Senderen Tx 599CS er 5 bånds
m nye RA-rør (6146 B) incl. alle filtre og manuals. Dkr. 4000,-.
Yaesu FT 707 HF 8 bånds tranciever m. 300 kHz CW filter.
Mikrofon og mobil-beslag. Dkr. 6400,-.
Købes: Kenwood VFO 700S & SP70 VHF rørtrin eller dele dertil.
OZ1IZB, Bjørn, tlf. 09 - 11 89 52 eller 09 - 12 57 65.
Sælges: Monitor 50-240 MHz i et stræk med instrumenter, kr.
400,- (amatørbygget efter model 1301 -A og 1302-A).
OZ7HB, Herluf Hansen, Samosvej 9, 2300 København S, tlf. 01
- 55 01 86.
Sælges: Hewlet Pachard målesender 10-420 Mhz (kan justeres
op til 440 Mhz), kr. 3200,-. Collins R390A modtager 0,5-30,0
Mhz, kr. 3100,-. Tonegenerator, kr. 125. Marconi AM-FM
målesender 1,5-220 Mhz, kr. 2400,-. Tectronik oscilloskop
model 317, kr. 1500,-. Mufox billedmodtager, kr. 300,-.
OZ2SX, tlf. 03 - 89 64 93.
Sælges Lynx 96K-RAM computer incl. RTTY-modem. Meget
avanceret RTTY-mailboxprogram, assembler, disassembler,
samt diverse amatørprogrammer RTTY, ASCII, log, locator og
spil. Kr. 3500,-.
OZ1DCN, tlf. 09 - 67 18 55.
Købes: Yaesu Musen SC1, den med strømforsyning, ur og
touchtoner til FT480 FT780.
OZ1FIQ, tlf. 03 - 41 14 49.
Købes: Kenwood TS 130 eller 430.
OZ5QV, Jens, tlf. 08 - 46 70 53.
Sælges: Commodore 64 computer, 1541 diskettestation samt
båndstation, 2 måneder gammelt. Ny pris kr. 8.200 sælges for
kr. 4.500,-. ICOM IC2E lommestation med 2 niccel-cadmium
power-packs, monofon samt taske og lader, 400 kanaler, som
ny kr. 1.800.
OZ1DPA, tlf, 05 - 42 32 27.
Købes: Rotor, CDE, AR 20 eller AR 30 skadet el. defekt
OZ1EVI, Niels, tlf. 07 - 52 42 44
Sælges: HF transceiver FT 200 med stømforsyning kr. 2000,Braun Nizo super 8 tonefilmsoptager 2056 sound med Schneider
Macro-Variogon 7-56mm, som nyt. Ny pris kr. 6880.- sælges
kr. 3000,- eller bytte med god 2M hånd-eller mobilstation.
OZ4MA, Mogens Andersen, tlf. dag 09 - 31 10 77, aften 09 - 31
10 78.
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Åbningstider: I
Mandag t.o.m. fredag 09.00-17.30 1
Lørdag: 09.00-12.00 1

OZ1CJY John • Hillerødvej 29 • 3330 Gørløse • (02) 278880

Amidon ringkerner
57.99
48.00
38.00
27.99
19.99
15.99
14.00
11.99

T200-2/41 ..................
T184-2/3....................
T157-2.......................
T130-0/2/41................
T106-0/1/2..................
T94-2/6/12..................
T80-0/2/3/6/10/12......
T68-0/2/3/6/10/12/15..

T68-41 ....................
T50-1/2/6/10/12/15...
T44-2......................
T37-0/1 /2/3/6/10/12..
T30-2/6/12...............
T25-0/2/10/12/15.....
T16-6......................
T12-0/6/12...............

12,00
9.00
9.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00

7.00

FT23-43/61/63/75......
FT37-43/61/63/72/75..
FT50-43/61/63/75......
FT82-43/61/63/72/75..
FT114-61/63/75........
FB43-101/201 ...........
FB43-801/2401 .........
FB43-5111/6301 .......

8.00

9.00
15,00
20,99
4.00
4.00
4.00

FB64-101/801/901 ....
FB64-5111...............
FB73-101/201/801 ....
FB73-1801/2401 ......
FB75B-101...............
Balun Kit/tråd, beskr..
88MH Chokes...........
Balinrør for PA-trin.....

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
89.99
19.99
15,00

UHF-stationer
TM-401A FM ................... 4195,00
IC-471E FM/SSB/CW..... 10950,00
IC-04E FM-Håndst......... 3949,99

FT-708 FM/Håndst.........
FT-790
FM/SSB/CW HND..........

3984,99
5694,99

FT-730 FM/10watt..
TR-3500/Håndst.....
TH41E/FM Håndst...

4384,99
3770,04
2795,02

TR-3600E/FM-håndst..
TM411E/FM-Mini........
TS811E/70cm-all m ....

4095.00
5995.00
12795,00

FT-290R FM/SSB/CW..
FT-230 FM/25 watt......
FT-203 båndstation.....
IC-02E..........................
TH21EKenwood Håndst.........

4985.00
4799.00
2984,99
3795.00

TM211E2m/FM........
TR-2600Kenwood Håndst.......
TS711E/2m-all mode..
TS-780 2m/UHF
all mode....................

5195,00

2 meter station
TR-9130
2m/FM-SSB-CW.............
TR-7930 2m/FM 25 w ......
TM-201A 2m/FM-25 w .....
TW-4000 FM/2m/70/cm....

IC-271E
6700,00 FM/SSB/CW25W........... 9950,00
4600,01 IC-290D FM-SSB-CW.... 7349,99
3795,00 IC-25E FM/25 watt.......... 3994,99
6700,00 IC-25H FM/45 w att......... 4795,00
FT-726 2m...................... 12695,00

2695.00

3895,00
11295,00
12800,24

HF-modtager - HF-tranceivere
4299,99
R-600 150KC-30MC
7200,00
R-2000 150KX-30MC
10800,00
IC-R71 ..........................
FRG-7700
150KC-30MC................ .. 7549,99

TS-930S
Gen Coverage........
TS-430S
Gen Coverage........

18700,00
11200,00

TS-530SP....................
IC-751 Gen Coverage ....
IC-745 uden power......
IC-730 uden power
IC-740 uden power...... ..

9300,01
16900,00
12899,99
10599,99
9899,99

18AVT 5 bånds lodr.....
TH3JR 3 elm 3 bånds ...
TH2MK3 2 elm 3 bånd..
TH3MK3 3 elm 3 bånd..
TH5MK2 5 elm 3 bånd ..
HQ2 2 elm quadant......
TH7DX 7 elm...............
M01 mobil mast..........
Gem quad spiderant....

1570,00
3039,99
2505,00
3985,00
4174,99
4195,00
6925,00
325,00
4495,00

FT-one........................... 29600,00
FT-980.......................... 25849,99
FT-757GX..................... 11949,99
SS-105S medbyg trans... . 4895,00
SS-105S transceiver..... . 5445,00

HF-antenner
GPA30 med radialer..
GPA40 med radialer..

80/40M antenne tråd ...
FD4 4 bånds antenne .
MFB13 forkort dipol....
MFB13-23 kit..
FB13dipol.....

875,00
1485,03
1495,00
1094,99
694,99
645,00
1549,99
2949,99
1695,00
1575,00

FB23 2 elm 3 bånd........
FB33 3 elm 3 bånd........
FB34 3 elm 4 bånd
FB53 5 elm 3 bånd
FB54 5 elm 4 bånd
FB13-23 kit...................
FB23-33 kit...................
FB33-53 kit...................
12AVQ3bånd lodret....
14AVQ 4 bånds lodr

Afstemningsled
ant
AT-230 Kenwood............
AT-130 Kenwood............
AT-930 Auto-tuner..........
AT-250 Autoant/tuner.....
IC-AT100 Auto tuner.......
IC-AT500 Auto tuner.......

2099,99
1394,99
2150,00
3799,99
4495,00
5994,99

2875,00
4185,00
5450,00
5974,99
7350,01
1674,99
1495,00
1974,99
784,99
995,00

1700,00
1700,00
1100,00
500,00
250,00
119,99

5295,00
4495,00
3695,00
959,53
2303,36
259,99
289,99
289,99
289,99

SWR-metre

Kenpro rotorer

Kenwood standb meter....
Kenwood SW-200B........
Zetagi omsk 500 MHz.....
Ant-omsk M/N-Con.........
Ant-relæ til 2 a nt.............
Ant-relæ til 4 an t.............
Antenne omskifter..........

KR-400............................
KR-400RC.......................
KR-500 elevations..........
KR-600............................
KR-600RC.......................
KR-2000..........................
KR-2000RC....................
Platform for rotorer.........
KS065 støtteleje.............
Potmetre reservedele.....
Switch for rotorbox..........

595,00
1095,01
178,01
220,21
297,99
597,99
119,99

Strømforsyninger
Kenwood PS-430...........
20-AM P/med meter........
15-AMP/med meter........
7-AMP/uden meter.........
3-AMP/uden meter.........
NIC-CAD lader...............

AMA-1 HF 3-7 MHz
AMA-2 HF 7-15 MHz
AMA-3 HF 13-30 MHz
HF-5000 u/radialer........
HF-8500 u/radialer........
Baluns 1/1 HF-ant..........
BN-86 hygain................
Balun 1/4 HF-ant...........
Balun 1/6 HF-ant...........

Kabel og ledninger
RG-213pr meter......
RG-58 pr meter.......
TV-kabel 7 mm fors ..
Styrekabel 5-leder...,

1699,99
2020,00
2549,99
2674,99
2945,00
5100,00
5904,99
354,99
354,99
114,07
45,00

9.00
3.00
4,50
5.00

Krystaller fra 3,0000 MHz og opefter................... kr.
60,00
Squeeze key - morsenøgle incl. medhør........ ..... kr. 1200,00
238
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Købes: Storno batteripack type BK 50/a - ikke for gamle. Passer
til Storno håndstation CQP 500.
OZ1IDY, tlf. 03 - 62 70 11 efter kl. 19.00.
Sælges: Div. årgange OZ, QST, CQ, 73, Radcom, Funkschau,
også 1984. US militærmodtager BC 312.
Købes: Vernemagtsgrej. »Spionsendere«.
OZ8RO, tlf. 02 - 80 18 75.

Sælges: YASEU FT-203 2M-håndstation. kr. 2100,OZ6KS, Erik, tlf. 06 - 22 30 99.
;: 1/4 bølge vertikal antenne til 80 m 20,5 m høj. Ikke
brugt. kr. 2300,OZ9YR, Jørgen Rasmussen, Egensøvej 293, 5390 Mantofte, tlf.
09 - 34 21 03.
________________________________
Sælges: Zenith data monitor 12 tommer grøn skærm, som ny.
Ikke en ridse. Prisidé kr. 1000,OZ1DPA, tlf. 05 - 42 32 27.___________ ___________________

For MC/C PM computer: Prof. kapas itivt keyboard, 100
taster ASCII parallelt. Kr. 750,-. SlO/PIO-kort komplet. Kr.
500,-. CPU-kort komplet med 64K RAM/GPROM. Kr. 800 kr.
Grafikkort komplet med 64K RAM, grafikprocessor og egen Z80.
Kr. 1200,-. Diskdrive Shugart 80 spor med omskifter for 40
spor, enkeltsidet. Kr. 1200,-. Alt UFB, kan ses i drift.
OZ1BVA Kenneth, tlf. 09 - 76 20 53 efter 16.00.

Sælges: Fjernskriver GNT-5 m/indb. strimmel s/m proff. strimmelops 5 ruller papir 9 ruller hulstrimmel TU 82 modem RTTY/
mic omskrifter kr. 1800,T. Espersen. 02 - 80 49 62

Sælges: Ten-Tec Century 21 CW transciever 80 W input, QSK
sælges p.g.a. køb af nyt grej. Stationen er en udmærket
begynder station, sælges for 1200 kr. Helst afhentet.
OZ1JZV, John Pedersen, Gammel Skivevej 16, 8800 Viborg,

Sælges: 2m PA-trin med QQE 06/40 2W ind 100W ud. God
virkningsgrad og upåklagelig stabilitet. Heavy duty power supply
900V 1A. Pris kr. 1000,- eller byttet med 3cx15000/8877 rør.
OZ1FDH, Claus Feldby 02 - 64 67 89 efter kl. 20.00.

Sælges: New Brain computer model A (uden display) inclusiv
kabler, begynderhåndbog og ca. 50 programmer. Kr. 3500,-.
OZ1FSM, tlf. 07 - 44 62 83.______________________________

Søges: Kopi af manual til AP780RC.
OZ1KKN, Regner Bendtsen, tlf. 06 - 10 41 46.

Sælges: Drake TR 7/DR 7 (nr. over 8.000) m/frekvensboard, SL
6000, div. ekstra frekvensområder, SP 7 og teknisk manual.
Med få undtagelser kun brugt som modtager. Kr. 11.000,-.
OZ1GJG, tlf. 09 - 61 01 42.

Sælges: Drake TR-4C + AC4 + SWR og Tuner -f 2 mikrofon.
OZ1HUD, Søren, 03 - 90 68 11

til 60-tegns prøven

%

Sælges: RTTY-modem til ABC80, køreklart: 550 kr. Superline
Mk III print delvis bestykket: kr. 150,OZ5RM, tlf. 02 - 80 25 80
Sælges: CQP612 bærbar med plads til 12 kanaler 2 m 10W out.
kr. 650,- CQM 763 uombygget 70 cm med mikrotelefon og
automaticbox. Servicemanual medfølger kr. 575,-. PA-trin 70
cm 25W kr. 350,-. Netdel type PS 603 for CQF 600 hovedstation
kr. 150,-. Rør RC 8122 med sokkel og skorsten kr. 125,-. 10,7
MHz type IC 602 a Storno modtager konverter type Rc611a
Storno.
OZ1JEE, Bjarne, tlf. 07 - 15 35 96, træffes efter kl. 18.00
Sælges: Yaesu HF-transceicer FT 757GX (alle bånd, alle modes)
med FP 757GX power supply samt MH-1B8 scanning mike, pris
samlet kr. 10.500,-.
OZ7QP, tlf. 02 - 98 17 43._______________________________
Sælges: ABC m. 32k RAM, monitor, cassetteoptager og div.
programmer - bl.a. Z80-assembler og morse træning kr.
3.500,-.
OZ1CNO, Søren, tlf. 01 - 51 97 12.
Sælges: Dentron GLA-1000 HF-PA-nye rør. BSP 2-m FM
transceiver m/6 kanaler. Accu-keyer i kasse m/u løs manipula
tor. The Great Northrn Telegraph Co »TRAF.« antik telegraf ma
skine. LME CN-404 2-m FM.RTTY-CW-ASCII computer interfa
ce, Mark 5 byggesæt. 3-m mobil rx. gerne bytteobjekter,
priserne taler vi om.
OZ1FGS, Arne, tlf. 08 - 46 31 01.

Holger Drachmannsvej 6, 8000 Århus C
Tlf. 06 - 29 57 41
Giro 1 70 05 10
Aut. telefonsvarer modtager besked efter kl. 20.00
OZ MARTS 1985

16 BÅNDKASSETTER (45 m\n.% træning pr. side)
2 INSTRUKTIONSBØGER (på dansk)
100 NEDSKRIVNINGSBLANKETTER
Pris i alt, incl. 22% moms..................................................... kr. 515,Bestilling pr. post, tlf., eller giro. Forsendelse samme dag.
Køb af båndkassetter enkeltvis, speed 25 til 125.
(Forlang Specialbrochure).

TELETEACH©
Peder Hvidtfeldtsstr. 3 - 1173 Kbhvn K
Tlf. (01) 12 35 80 - Giro 7 31 82 94

y y

73

OZ8SW

W jchm an d

Sælges: fra OZ8XU’s dødsbo.
Wersa Tower Mast, næsten ny med ant. HF-VHF-UHF-beam’s &
Hustier Gp-70 cm & 2 m. Rørmaster ca. 9 m - vippebare med
FD4 & kabel alt næsten nyt. E. Rasmussen. Gittermast ca. 18 m,
med ant. næsten som ovenfor - begge master sælges på roden
med Rotorer - styrebox - kabler, alt som nyt. Drake-C-line,
komplet - CW filter & Manual’s. Antennetuner FC 301. Nye VHF
& UHF PA-trin, indkøbt via UKW. Fræsede Trimmere for samme
PA’s. X-tal filtere 10,7 MHz 3 polede KVG 10,7. X-tal’s til
blandere 144 MHz & 432 MHz. Printrelæer. Coax-Relæer.
o.m.a. Fremsendelse pr. efterkrav + porto.
OZ1PD, Henry, tlf. 06 - 62 57 49, alle dage undtaget fredag,
efter kl. 16.00.

YAESU - ICOM - KENWOOD VHF-UHF STATIONER
H-100 COAX, VHF-UHF BEAMANT., MOBILANT.,
POWER
SUPPLIES,
SWR-INSTRUMENTER,
PILOTTONE m. STEMMEGAFFEL, VHF-UHF
RUNDSTRÅLERE, ANT. OMSKIFTERE, VHF-UHF
PA-TRIN, ANTENNE ROTORER m.m. ...
Vy 73 OZ9EL, Erik - OZ1BXG, Frantz
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10 kr. MARKED
10 stk. luF/35 volt tantal................................. .T rT ............kr. 10,00
Potentiometre m/afbryder for 250 volt AC, 6 mm
aksel: 1k -1 0k - 47k -1 0Ok - 470k ohm, pr. stk................... kr. 10,00
BC 547B eller BC 557B transistorer, 10 ens fo r................. kr. 10,00
LED’s 3 mm eller 5 mm, 5 røde + 5 grønne
fo r.......................................................................................kr. 10,00
Batteri holder for 2 stk. R6 batterier, 10 stk......................... kr. 10,00
10 stk. 4,7 uf/6,3 volt tantal................................................ kr. 10,00
S 2062D 400 volt/4A SCR i T0220 hus, 10,00
-3 for...................................................................................kr. 20,00
T2306D 400 volt/1 A triac i T05 hus, 10,00. 3 for............... kr. 20,00
2N 5956 40 volt/2A PNP trans. T066 hus
max. 40w......................................................
10,00
16906 400 volt/30A SCR i press fit hus
å......... 30,00-5 for 100,00

25 pol. D type konnektor sæt, 1 stk. bøsning + 1 stk. stik + 1 stk.
hætte lige model fo r........................................................... kr. 49,00

//// // // // / ^
2x32 pol. konnektor (64 pol. model A-C), DIN 43712 stik med
vinkelb'en + bøsning for print/wire wrap,
pr. sæt................................................................................ kr. 49,00

Nickel cadium batterier, 14x50 mm,
tp. R 6....................................................................10 stk. for 138,00
Tilbudene gælder fra 2.-31 marts, eller så længe lager haves.
VARTA accu combisæt 9V. Enkelt, sikkert og økonomisk. På
jobbet, derhjemme eller på rejser, sæt å ......................... kr. 178,00

SGS Power databog - FØR 78,00...................................... kr. 10,00
NEC back up kondensatorer, højde 25 mm diameter fra 25-44 mm
100000uF - 220000uF - 470000uF/
10 volt................................................ . å 10,00
Omskiftere Alco miniature:
FRIT VALG............................................å 10,00
TT13D 1 polet med loddeflige
TT21N 2 pol. vinkelspyd
TT11D 1 polet med spyd
TT23N 2 pol. loddespyd
1 meter 50 lederfladkabel monteret med 1 stk. 2x25 pol. printkonnektor med loddestifter for print, 2,54 mm modul............... kr. 20,00
10 ledere 0,14 mm2 kabel rundt, 10 meter for.................... kr. 59,00

VARTA accu

com bisæ t
peniight

VARTA accu combisæt peniight. Specielt egnet til hobby- og foto
entusiaster. Oplader accu-batterier op til 1000 gange. Fremtidens
energi - allerede i dag.
VARTA, sæt å..................................................................kr. 178,00

Rettelser og nyheder til det brune 1984/85 katalog - Februar 1985
*MC14569 Dual programmable BCD Binary
Counter................................................................................... 29,70
CA3018A............................................................................... 35,50
*CA 3079 Zero Votage Switch...... .......................................... 34,80
LM 387.................................................................................... 20,75
*MM 5395 (Modem IC) Touch-Tone auto dial.......................... 128,00
*SAB 0529 Timer IC ............................................................... 59,70
*UM 3481/3482/3483 melodi IC’e r....................................... å 34,85
*ZN 414................................................................................... 18,95
*2N 3899 SCR 600 volt/35 Amp hus m/gevind........................ 197,00
2SC1307................................................................................ 36,75
*BD 317 T03 hus 100 volt/16 A NPN ..................................... 64,70
C106D................................................................................................ 9,75
MRF237................................................................................. 78,00
HT poten. nr. 1028-3 w att...................................
*1238 sikr. f/chassis m/fjeder i top.......................
‘ Mikrofoner, elektret, ø 10 mm. Forsynes med
1,5 vo lt................................................................
JBC loddekolber 14-30 og 65 watt, nu............
*6604 Bananstik med sidehul - blød plast, r-s..

.....udgået
.6,95-5,95
...... 135,00
.8,75-7,95

SE OGSÅ ANNONCEN FRA JANUAR

P riserne er incl. 22% m om s. Ret til æ ndringer forbeholdes,
uden fo rudgående m eddelelse.
VI sender overa lt i landet pr. efterkrav. Ved køb fo r under 60,kr. tillæ g ge s 8,- kr. i gebyr. Priserne er excl. forsendelse,
undtagen h vis du ved køb fo r over 325,- kr. betaler forud,
sender vi varerne p o rto frit i Danm ark (ikke Grønland og
Færøerne).

Vejle

*Gummiben selvklæbende 3M:
SJ5012 ø12,7xh3,5 mm:
å..........................................1,50-1,20
SJ5023 20x20,6xh7,6 mm:
å......................................... 3,50 - 2,95
SJ5027 ø16xh7,9 mm:
å..........................................3,75 - 3,20
6767 7 pol. din stik..................................................................
6804........................................................................39,90, v/10
6806........................................................................25,90, v/10
6837 4-leder spiralforlænger mic. kabel.................................

18,90
35,90
23,30
49,75

SUBMINIATURE, D type:
*6380, 25 pol. stik for fladkabelmontage.............
*6381, 25 pol. bøsning for fladkabelmontage......
*6382, 25 pol. stik for printmontage m/bøjle........
*6383, 25 pol. bøsning for printmontage m/bøjle..
*6275, 37 pol. stik for alm. lodning......................
*6276, 37 pol. bøsning for alm. lodning...............
*6287, hætte for 9 pol. m/fingerskruer................
*6284, hætte for 37 pol. stik eller bøsning...........

89.25
94.25
46,20
59,50
34.25
45.75
21.75
.19,95

* angiver at varen er NY, varer uden * angiver at der er en ændring i
forhold til det brune 1984/85 katalog.
Sidetallet henviser til kataloget 1984/85.
P osto rd rea fd e lin g en er åben m andag-fredag kl. 9.30-17. I
b utikke n er d er desuden åbent til kl. 19 fredag, lørdag kl. 9-12.
Telefo nsva re r m odtager besked efter kl. 17 og i week-enden.

NYT KATALOG 1984/85 kan rekvireres nu, indeholder priser
på IC-kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, kasser, tilbehør m.m.m. Rekvirer et eksemplar^ 73 oz<CSN ^

R.C. ELEKTRONIK a ps ■------ |

SØNDERBROGADE 42 POSTBOX 332 • 7100 VEJLE
TLF. 05-83 25 33 • GIRO 7125666
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NONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØR
Sælges: Amatørmodtager, Drake R-4A incl. manual. 1800,-.
OZ6TW, Torben Wridt,09 - 41 47 86.
Sælges: GNT fjernskriver med perforator og strimmellæser, kr.
500,-. BSP 2m FM transceiver i kabinet, med diskriminatormeter, toneopkald om mike. Plads til 6 kanaler. Vejle og Knivsbjerg
monteret. VFO på modtager, kr. 650,-. Stor Grundig stereoradio
med FM-MB-LB-KB-, IKKE autoradio, kr. 200,-. FT7B HF
transceiver. Lille smart station, fult transistoriseret. SSB-CW og
-bemærk- FM. 100W input. Incl. mike og ubrugt mobilbeslag,
kr. 3950,-.
OZ6AF, Bøgevænget 14, 6940 Lunderskov, tlf. 05 - 58 59 76.
Sælges: Bencher nøgle og MFJ keyer, kr. 700,-.
OZ1BEQ, Henning, tlf. 06 - 62 49 41.

Kvalitetsprodukter
Tak for den pæne modtagelse vi fik efter annoncen
i januarnummeret.
Vi følger nu successen op med flere gode tilbud:
OZ 12/84 syntese, 2 print.... ........ .......... kr. 98,00
kr. 168,00
OZ 1/85 mobilst., 10 print......... .
Vi le verer p rin t til alle O Z konst. fra ja n u a r 1981 og
frem efter - rekvirer prisliste !! Udover print fra O Z er
vi i sta n d til a t levere alle m ulige andre slags p rint ring og forhør.

NYT - NYT: 2 m HF-trin med bf981: NF< 1 dB med
BNC i kasse.................... ......................... kr. 198,00
NYT - NYT: C-MOS squeesekey på print.
Streg og prikhuk. Pos. og neg. nøgling.
Incl. p o tm e te r................................ ......... kr. 138,00

Vores eksp. gebyr = aktuel porto!!
Ved forudbetaling betaler vi portoen!!

KRUGER ELECTRONIC
Grundtvigsvej 15 - 5700 Svendborg
TIf. 09 - 21 08 70 - efter kl. 17.30
Giro 7167075

OZ1BIW, Peter

Sælges: Heathkit transceiver HW 12 Power og højttaler kr.
1000,- Ringkernetransformatorer 24 V6A kr. 85,- 18 V/6 A kr.
70,- samt masser af elektronikkomponenter bl.a. Køleplader,
transistorer, rør, ensretterbroer, elektrolytter, samt meget an
det. Ring og forhør nærmere.
0Z5PZ. P.K.S. Rosenbeck, Mosbækvej 29, Skivum, 9240 Nibe
tlf. 08 - 66 63 50, bedst mellem 18.00 - 19.00.

Sælges: OZ fra 1960 til 1985, 5 numre af 1962 mangler, 1 af en
anden årgang mangler, kr. 500,-, samlet + eventuel forsendelse.
0Z4FR, tlf. 05 - 17 35 39.
Sælges: Drake TR7, 0-30MHz med strømforsyning.
0Z1CYF, tlf. 04 - 65 19 31.
Købes: Nye rør af typerne: 12 AT7 WA, 6201, M 8162, E 81 CC,
ECC 801, 12 AX 7 A, ECC 803, M 8137, E 88 CC, E 188 CC, 6 DJ
8, ECC 88, EC 900, 6 HM 5, 6 HA 5, 6L6, 0A2, 0B2, 150 C 1,
STV 85/10. Højvolt variabel strømforsyning f.eks. radio meter
SE 21.
0Z6TR, Bent, 04 - 46 19 36.

Atter i år....

kan vi tilbyde dig ferielejlighed. To-værelses lejlighed
med elkøkken på bondegård i drift, udlejes for kortere
eller længere tidsrum for kr. 110,- pr. døgn i skoleferi
en. Afstand til fin badestrand 4 km, Hjørring 15,
Hirtshals 12 og Skagen 40 km.
Bliver det regnvejr kan du, hvis du har licens, køre
med min station (TRIO 515 + 2 m kanal).
Bestil venligst i god tid på tlf. 08 - 97 50 31 eller pr.
brev.

Venlig hilsen

Karen og Søren Bastholm, 0Z6JM
Skeen Møllegaard, Uggerby, 9800 Hjørring

Sælges: Kenwod HF-modtager R-1000 30 kHz til 30 MHz leveres
i original emballage, kr. 3000,-. RTTY computer med 170 og
850 Hz skift + 45.5 og 50 baud kan let ændres til at modtage og
sende CW alle diagrammer medfølger. Computeren kan også
bruges som hjemmecomputer da der er 16 k-ram i den, hele
anlæget leveres med en kun 2 mdr. gammel Philips monitor 80
med grøn skærm og 20 MHz opløsning. Alt er køreklart lige til
stikkontakten, kr. 3000,0Z6FH, Peter Munk Andersen, tlf. 07 - 96 22 47, efter kl. 16.30.
Sælges: HF-transceiver TRIO TS-510 med power PS-510, kr.
2400,-. Computer ZX-81 med tastatur og 16 K ram, kr. 800,-.
12“ fjernsyn til computer, kr. 750,-.
0Z7QB, Bent Kristensen, tlf. 08 - 88 75 51.
Sælges: Trio transceiver TS-510 med 500 Hz CW-filter og
remote VFO model 5D og power PS-510, 2900 kr. 2900,-. Kr.
BSP-printene, MD 503, MD 511/25, MD 512, MD 520, MD 530,
MD 535, MD 538 (med alle fire x-taller) og MD 542, disse print
sælges for højeste antagelige bud evt. byttet med oscilloskop.
OZ7QB, Bent Kristensen, tlf. 08 - 88 75 51.

SPANIEN

Sælges: KDK 2m mobil FM transceiver 144-146 MHz i 12.5 og
25 kHz spring, 5 + 25 W, 10 kanaler scanner eller bånd
scanning + 2 VFO’er hvor man kan space vilkårligt imellem alt i
fineste stand og med original emballage, kr. 1800,-.
0Z6FH, Peter, tlf. 07 - 96 22 47, efter 16.30.

Salg af huse, lejligheder og grunde i meget naturskønt
område. Ring/skriv efter brochurer, mere info i annoncen
OZ dec. 84. Leje af hus med sender kan arrangeres. Fly,
bus og motorvej direkte hertil.

Sælges: Radiometer målesender AM-FM 0,3-240 MHz, type MS
27g - bemærk, at det er den forbedrede g-model kr. 2900,-.
Marconi AM-FM- målesender 2-216 MHz type TF995/1 kr.
1200,-. Robust multimeter AV0 model 7 kr. 300,-. Telequipment scope type S32A kr. 600,-.
07YY, Finn, tlf. 06 - 84 14 30.

0Z2FL/EÅ, Flemming Dichmann
65 Entre Naranjos y Flores, Box 90, Alfaz del Pi,
Alicante, Spanien, tlf. 009 3465 88 98 24
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Krystaller til alle formål
leveres på kun 6-12 dage.
Lagervarer leveres
fra dag til dag.

O

r

print service

'

Vi har print fra 8-82 på lager
og helt frem til 2-85
FREKVENS WOBBLER 5 print, pr. sæt....................... 195,STRØMFORSYNING 1 print....................................... 36,-

få1

Transformator 18v 5A
ringkerne........... ..... 69,Udlæsningskasse m.m.
end 250 komponenter,
bl.a. 17 nixierør...... 65,-

Dataophug

Udlæsningskasse m.m.
end 200 komponenter,
bl.a. 35 pæ rer+fatnin
ger .... ...................... 40,Strømforsyning + 24V
3A, + 12V 1A, +5V
1,5A, - 1 2 V 1 A ...... 195,Printer, skriver på tynd
strimmel................... 75,-

De annoncerede enkelt
komponenter er udloddet
fra dataophug.

Krystaller
til UHFbiltelefoner

LME................... 95,AP............................ 159,Salora.............................. 159,Storno..................................... 299,er igen på lager.

-ACTA

Tlf. 09-992399
Svendborgvej 17
5792 Årslev

Keyboard numerisk med
reedkontakter.......... 95,Dioder MR1121
12A,
5,50 pr. stk.
4 stk...... ......... ......... 20,Dioder 1N1613 6A, 3,50
pr. stk.
4 stk......................... 12,IC 74-serien m. bl.a.
7400, 7402, 7403, 7404,
7405, 7410, 7413, 7417,
7420, 7440, 7476, 7486,
74118, 74122, 74154,
74163.
10 stk. blandet 15,50 stk. blandet 50,Transistor 2N2904A to
39,10 stk................. 15,-

Vi er på
forårs
udstillingen
i Haderslev
lørdag den
23. marts

OZ4VZ, Claus
242
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2-kanal
oscilloskop
•
•
•
•
•

Båndbredde DC-20MHz
Følsomhed 5mV/cm
8 x 10 cm skærm med intern raster
Særdeles lysstærkt
Indbygget komponenttester

MO-1251, pris kontant
incl. moms kr. 4.585,Fuld returret indenfor 8 dage

Fi 25% mere kvalitet for dine penge
Køb direkte hos importøren!

Christiansholmsgade
8700 Horsens
Telefon 05-611100 ■Øst: 01-413400

Vedrørende kataloget:
Prisændringen
Gruppe 1:
SN 74LS04N
SN 74LS14N
SN 74LS74AN
SN 74LS164N
SN 74177N
MC 14011BCP
MC 14014BCP
MC 14018BCP
MC 14021BCP
MC 14025BCP
MC 14029BCP
MC 14035BCP
MC 14049UBCP
MC 14053BCP
MC 14070BCP
MOS 40163B
MOS 40174B
TL 497 (ACN)
MC 7815CT
MC 78L24CP
MC 7912CT
C A 3 14 0E
LM 339N
LM 386N-1
M 2764F1
MC 3403P
NE 555
TL 082CP (XR082CP)
uPD 2716D (M2716F)

Inkl. moms - Samtlige mængdepriser er excl. moms
v/1 stk. v/1 stk. v/10 stk. v/25 stk. v/50 stk.v/1 OO stk.
11.59
23.09
15.49
31.99
45.69
6.77
31.72
14.34
13.76

10.68

16.78
19.83
12.51
12.72
8.39
14.52
12.72
113.92
12.90
12.05
13.94
23.24
15.40
28.30
201.24
16.32
14.12
24.49
116.60

9.50
18.93
12.70
26.23
37.45
5.55
26.00
11.75
11.28
8.75
13.75
16.25
10.25
10.43

6.88

11.90
10.43
93.38
10.58
9.88
11.43
19.05
12.63
23.20
164.95
13.38
11.58
20.08
94.75

7.13
14.19
9.53
19.67
28.09
4.16
19.50
8.81
8.46
6.56
10.31
12.19
7.69
7.82
5.16
8.93
7.82
70.03
7.93
7.41
8.57
14.29
9.47
17.40
123.71
10.03

5.19
14.49
24.40
5.95
39.25
32.03
35.69

8.00

16.52
23.59
3.50
16.38
7.40
7.10
5.51

8.66

10.24
6.46
6.57
4.33
7.50
6.57
58.83

6.66
6.22
7.20
12.00

5.70
11.36
7.62
15.74
22.47
3.33
15.60
7.05
6.77
5.25
8.25
9.75
6.15
6.26
4.13
7.14
6.26
56.03
6.35
5.93

6.86

11.43
7.58
13.92
98.97
8.03
6.95
12.05
56.85

5.51
10.98
7.37
15.21
21.72
3.22
15.08
6.82
6.54
5.08
7.98
9.43
5.95
6.05
3.99
6.90
6.05
54.16
6.13
5.73
6.63
11.05
7.32
13.46
95.67
7.76
6.71
11.64
54.96

15.06
71.06

7.95
14.62
103.92
8.43
7.29
12.65
59.69

4.88
32.18
26.25
29.25

3.19
8.91
15.00
3.66
24.13
19.69
21.94

7.48
12.60
3.07
20.27
16.54
18.43

5.83
4.43
29.88

4.37
3.32
22.41

3.67
2.79
18.82

17.93

3.38
2.57
17.33

6.85

5.14

4.32

4.11

3.97

51.00
12.90

42.84
10.84

40.80
10.32

39.44
9.98

8.68

Gruppe 2:
BC 107B
BC 879
MJ 2955
MPS A13
TIP 36C
2N 3055
3N 212

5.99
11.92

4.25

11.88
20.00

2.68

2.55
7.13

12.00
2.93
19.31
15.75
17.55

2.47
6.89
11.60
2.83
18.66
15.23
16.97

Gruppe 3:
7.11
Phono bøsning
5.40
Sort bananbøsn.
36.45
65493 - 004
Sikringsholder for kabinet
8.36

Gruppe 4:
F4TN 01
Vandtæt hætte

82.96
20.98

68.00
17.20

3.50

2.66

Udgåede typer - Gruppe 2:
ASZ 1015, ingen erstatning, forældet. ASZ 1018,ingen erstatning, forældet.
MPS A14, brug MPS A13. LD 56, brug SY 403DA.

Nyheder på programmet - Gruppe 1:
BA 514 Audio Power amplifier 8 pin DiL.
39.07
32.03 24.02 20.18 19.22
18.57
MC 3469P Interface, Floppy Disc to TTL 16 pin DiL.
172.33
141.25 105.94 88.99
84.75 81.93

Gruppe 2:
BU 426 Si NPN TV switchmode power 800 V 6A 70W case 30
39.40
32.00
24.00
20.16
BU 806 Si NPN Darlington fast switch 400V 8A 60W case 28
27.48
22.53
16.89
14.19
MRF 607 Si NPN VHF driver 1,75W 11,5 dB 12,5V case 6
60.94
51.19
99.13
81.25
2SC 2785 Si NPN Universal 60V 0,1A 0,3W case 21
1.99
1.67
3.23
2.65
RGP 10G Si fast recovery diode 400V 1A 150nS case D041
1.76
3.42
2.80
1N 821 Si reference diode 6,2V DO 7
5.67
10.98
9.00
6.75
MCT 8 optokobler, læsegaffel
45.75
37.50
28.13
23.63
MOC 3020 optokobler, triacdriver 6 pin DiL
30.50
25.00
18.75
15.75
SY 403DA 5mm gul lysdiode, diffus linse
1.78
1.50
2.90
2.38

2.10

19.20

18.56

13.52

13.06

48.75

47.13

1.59

1.54

1.68

1.62

5.40

5.22

22.50

21.75

15.00

14.50

1.43

1.38

Åbningstider:
Alle dage åbnes kl. 08.00.
Mandag til og med fredag lukkes kl. 17.00.
Lørdag lukket.

§

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

ELECTRONIC
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H0FMEISTER

Ib’s Radioservice v/OZ5ID
Hvorupvej 22, 9400 Nørresundby
Tlf. (08) 17 39 09 . Giro 1 22 19 57

2m

70 cm

HOFMEISTER rundstrålere for 2 m og 70 cm er
et vesttysk kvalitetspro
dukt til en meget fornuftig
pris.
Model 2 M for 2 meter,
forstærkning
5,5
dB,
UHF-connector, længde
3 m, vægt 0,6 kg,
p ris ..................... kr. 545,Model 70 CM for 70 cm,
forstærkning 6 dB, Nconnector, længde 125
cm, vægt 0,5 kg,
p ris ..................... kr. 495,-

!VI

r> A r*8
^

IMUKAU

Lønstrup, 9800 Hjørring

08 - 96 01 88

Ånnonceindex
Søren Bastholm.................................
241
Betafon.............................................. ..................... 172, 193, 235
Byrlund..............................................
203
C. B. Radio........................................
237
Circuit Design.................................... ........................ omsi. forside
Commander Radio............................
197, 214
Damatic.............................................
206
Flemming Dichmann, OZ2FL/EA
241
238
EDR’s medlemsservice.....................
233
Electronic...........................................
244
Elektroniklaboratoriet........................
207
FC-Trading........................................ ..................... 209, 236, 244
Flensborg Boghandel........................
190
GP-Radio............................................
239
Egon Halskov, OZ7LX.......................
189
Helmholt Elektronik...........................
214
Instrutek..............................................
243
ILN-service.........................................
193
Kruger Electronic...............................
241
Lautronic......... ...................................
174
175, 184, 244, bagsiden
Norad..................................................
Peter Reeves.....................................
174
Ivan Stauning, OZ7IS........................
202
Teleteach............................................
239
T raf i-Transformator.......................
234
UG Elektronik....................................
181
Vejle RC-Elektronik...........................
240
Werner Radio....................................
168, 189
WK-Electronic ApS............................
185
X-acta.................................................
242
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BRUGTHYLDEN - lav et godt køb
YAESU YR 901/YK 901, CW, RTTY kommunikationskort
puter.
TELEREADER CWR 670 E, kommunikationskomputer.
TONO 7000 E, kommunikationskomputer.
SS 105 S, folketransceiver, færdigbygget med CW-fitter og
FM-modui.
STANDARD 7800, 10 watt, 70 cm mobilstation, demo.
TOYO T-435, RF/SWR-meter 2 m/70 cm.
KDK FM 2030, kompakt 25 watts FM-station, demo.
KENWOOD TL 120, HF PA-trin, 100 watt, demo.
KENWOOD TS 780, 70 cm/2 m basestation med indb.
strømforsyning.

KENWOOD TS 520, HF-transceiver.
KENWOOD MC 60, bordmikrofon.
iCOM IC 22, 2 m mobilstation, 24 kanaler, monteret med
Vejrhøj, Ålborg og 145.250/145.900.
ICOM IC 25E, 25 watt mobifstation, 2 m FM, velholdt,
ICOM UC 02E, med monofon og bordlader.
MICROVAWE MMT 432/28, 70 cm transverter.
YAESU FP8, strømforsyning med indbygget højttaler.
YAESU YC 500J, frekvenstæller, 10 Hz til 500 Hz, i 2
områder.
YAESU FT 208R, med monofon, bordlader, 10 watt PA-trin.

F T 203 R
YAESU
SPECIFIKATIONER
Frekvensområder:
Synthesizertrin:
Udgangseffekt:
Max. båndbredde:
Bursttonefrekvens
Falsk udstråling:
Antennøkonnektor
Udgangsimpedans:
Mikrofonimpedans:
Modtagertype:
Første IF:
Anden IF:
Følsomhed:
Selektivitet:
LF-udgangseffekt:
LF-udgangsimpedans:
Effektbehov:
Strømforbrug:

Kabinetstørrelse:
Vægt:

FC

144.00- 145.995 MH.
12,5/25 kHz
25 Watt
16 kHz
1750 kHz
-60 dB elfer bedre
SO-239
50 ohm
500-600 ohm
Dob. konversions superheterodyn
10.7 MHz
455 kHz
0,25 ju.V for 12 dB SINAD
1 pM for 30 dBS/N
±7,5 kHz (-6 dB)
±15 kHz {-60 dB)
1.0 watt v/ 8 ohm
8 ohm
13.8 V DC (negativ til stel)
5.0 A ved transmission
(RF 25 W udgang)
0,3 A ved modtagelse
150 (B) X 50 (H) x 174 (D) mm
ca. i ,3 kg

AMATØRRADIO
QRFNAVEJ 271 • 8240 RISSKOV

(06)17 33 00

Fornemme data:
Sendeeffekt:
Frekvens område:
Strømforbrug:
MF.
Følsomhed:
Selektivitet:
LF udgang:
VOX:
S-meter:
1750 Hz:
Spacing:

2,5/0,3 Watt
144 ■ 146 MHz
TX 700 MA. RX 150
mA. STBY 20 mA.
1. 10,695 2. 455 KHz.
0,25 /xV. 12 dB. SINAD
7,5 kH z/- 6 dB
500 MW. 8 OHM
Indbygget
Indbygget
Indbygget
600 kHz Indbygget

STORT TILBEHØRS PROGRAM!

OZ1CIA - OZ1FZI
Å bningstider:
Mandag-fredag kl. 7,30-16,30
(evt. aftale lørdag eller aften).
POSTGIRO 1 55 22 52
BANK- DEN DANSKE BANK. IYSTRUP APD.

YAESU
ÅRHUS
FORHANDLER

IC271 E/H

ICOM

CD

IC471 E/H
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USB - LSB - CW - FM - 2 VFO-systemer A og B
32 individuelle memories med lithium back-up
2-farvet muiti-display m. visn. af Frekvens, Mode
RIT-offset, Kanalnummer, benyttet VFO
Mikrofon med up/down scanning - og meget mere!
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Rekvirer datablade samt ny prisliste.

CHECK

+OOnJt,X

TQ Nt

— O UTUX

PH

A/» ; ■

; ■1UW
wwrt

... VOX .

m

4CC

M-vio

M Olft PSCAMT MODJ-S

PMONtS . A f CA fN® RK G H K SQUUCH-3>TONt

MIC C A W & K f W R .

7 0 CM - 25W

70CM - lOOW

OBS: Se ICOM på OZ7DRS’s Sønderjyske marked 23. marts!
________________________
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NO RAD

Vy 73 de 0Z4SX, Svend

—

08-96 01 88 -

