CIRCUIT DESIGN BOGKLUB FOR DATA & ELEKTRONIK

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

CIRCUIT DESIGN SÆ TT ER KRAV TIL DIG !
Ikke alle og enhver kan få den m est moderne elektronik. Medlemmer
af Circuit Design undtaget. For Circuit Design er en lukket klub for
p ro fs indenfor data- og elektronik. Man SKAL være medlem for
f.eks. at kunne anskaffe print, kit eller software til Spectrum-DiskInterface: CS-DISK/CS-DISC. Til prisen kr. 1.295,- incl m o m s !
Kun et medlem skab kan nemlig sikre brugeren løbende inform ation i
bl.a. »CIRCUIT« medlem sbladet! Circuit Design arbejder som bog
klub m ed langt over 4.0 0 0 medlemmer. Disse medlemmer får hver
anden måned inform ationer bl.a. om Spectrum-Disk-lnterface m.m.
Circuit Design h ar koncentreret sig om at udvikle (på DANSK !) til
Spectrum , CBM-64 og flere sm ådatam ater. Desuden har Circuit De
sign udviklet den utrolige Z8-com puter, som du kan bruge oven
nævnte com putere til UDVIKLINGSSYSTEM for - til PLC’er f.eks. !

board og printer rutiner), 12) 5V strom forsyningsstabilisator, 13) skærm et aluminiumkasse i elegant dansk
design og 14) BUS-udvidelse t. f.eks. 1/O-port, modem.
System et passer KUN til Spectrum og Spectrum-plus.
Bestil dit uforbindende medlemskab og brochure NU !

SPECTRUM-DISK-INTERFACE
Med CS-DISK sæ tter Circuit Design et flot punktum for alle profes
sionelle interfacekonstruktioner. Ikke en bogpakke konstruktion,
men ef ekstratilbud blandt mange ti! medlemmerne. Og den til dato
mest seriøse »pakke« for teknikkere, p ro fs og administration. CSDISK har alt det der gør Spectrum (&. PLUS’en) til din PC. Og så
korer den de fleste af de programm er du allerede har udviklet.
EN KO RT BESKRIVELSE:
Interfacet styrer fra 1-4 diske med Shugart-snit. Diske kan form a
teres til over 1MByte hver (4 ialt!), og du kan bruge 5-1/4” , 3 eller
3 -1/2 ” . Til et kit m edfølger programdisk på 80track/96tpi/dual-sidc
og dual density. A ndre kan bestilles senere.
Ud over sædvanlige SAVE, LOAD, MERGE, V ERIFY og sekventiel
filbehandling (system : P R 1 N T # 4 : SAVE ” A:program,bas” L IN E l),
har du CP/M-mulighed i 32K med offsat O-adresse fra 32K. S-DOSkom m andoer forefindes på medleveret disk. Alene i dette adskiller
CS-DISK sig fra de få andre diskstyringer med flere dekader. Den
bruger desuden kun 1KRAM under Basicområdet til diskbuffer.
Men CS-DISK er mere endnu,- du h ar også en parallel Centronics*
printer udgang, seriel keyboard-indgang (iBM -standard), disk-boot
(starter disksystem et) i 8K-byte eprom (kan udvides til 16K-byte og
endelig en kom plet styresystem-EPROM -sokkel for en 27 36-128.
Dermed kan du æ ndre alle Spectrum ’ens funktioner. CD leverer bl.a,
som udstyr en eprom med nye keyboardrutiner til stavekommandoer. Så kan også professionelle program m orer anvende en Spectru m ’s Basic. Alle kom m andoer skrives som de staves og oversættes.
På billedet ser d i1 CS-DISK opbygningen: 1) 34-pol fladkabelkonnekto r for op til 4 diske, 2) Centronics-printer udgang, 3) program m 
eringsindgange for antal tilsluttede diske, 4) Seriel keyboardinput,
5) stabil krystalgenerator elim inerer justeringsproblem er, 6) Serielkeyboard input, 7) Switch/deselect Spectrum-ROM/CD-ROM 16KB,
8) CLA-Circuit-Design logic-array processor, 9) reset af Spectrum ,
10) DISK-interface eprom 276 4 /1 2 8 udvider ROM-kapaciteten ti) en
32K-maskine, 11) ekstra eprom for brugerændringer (f.eks. key-
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U R tu n
A BONN EMENT/MEDLEMSKAB
A-medlemskab er det »store», hvor du modtager både beskri
velser og printplader. Mindst 3 gange a f 6 årlige udsendelser.
Du betaler første gang for den m odtagne pakke og forud for
den efterfølgende,- ialt kr. 169,-. D erefter aftager du mindst 1
pakke mere det forste år og derefter mindst 3 af de 6 årlige • til
normalprisen kr. 99,- per stk.
B-medlemskab er et »bibHoteksabonnement». Du modtager 6
gange årligt alle bogklubudgivelser for kr. 295,- per år. Du kan
købe enkeltkonstruktioner, print, kit mm. som et A-medlem.
C-medlemskab er for de, som kun ønsker medlemsblade, kata
logblade og som engang i mellem vil købe i Medlems-Service.
R ETURRET ? Ja,-inden 8 dage. Du betaler så returportoen.

FIRMA
NAVN
ADRESSE
Tlf:
Postnr.
A-medlem

(husk områdenummer)
BY
B-medlem

C-medlem

Sact bolle om det ønskede ( du betaler returporto hvis du ikke er tilfreds )

4/85
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Henrik Jacobsen, OZ6PN
Kløvervænget 9, Haldbjerg
9900 Frederikshavn, tlf. 08 - 47 90 57
★ Postadr.: Box 247, 9900 Frederikshavn *
Teknisk redaktør:
Sven Lundbech, OZ1AWJ
Strøbyvej 19,
2650 Hvidovre, tlf. 01 - 49 82 32
★ Hertil sendes alt teknisk stof *
Amatørannoncer og abonnement:
EDR’s Forlag Aps
Postbox 172, 5100 Odense C
tlf. 09 - 13 77 00, kl. 9.00-15.00

Indhold:
249
253
256
257
258

Annonceafdelingen:
Carsten Brendstrup-Hansen, OZ3BH
Blomstervænget 11, 2800 Lyngby
tlf. 02 - 87 16 56 efter kl. 16.40

259

SPALTEREDAKTIONER:
Contestredaktion:
Leif Ottosen, OZ1 LO
Bankevejen 12, Køng, 4750 Lundby

266

HF-aktivitetstest:
Flemming Hessel, OZ8XW
Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle
Diplomredaktion:
Tage Eilmann, OZ1WL
Rødegårdsvej 60, 5000 Odense C
DX-redaktion:
Per Posselt, OZ1 BHQ
Hollændervej 29, 5500 Middelfart
VHF/UHF/SHF-redaktion:
Svend Erik Lindberg, OZ8SL
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved
VHF/UHF/SHF-contest:
Georg Landbo, OZ1FMB
Fasanvej 7, 7190 Billund
RTTY-redaktion:
Karsten Jensen, OZ1AKD
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg
SWL-redaktion:
Søren Westeholm, OZ1GKW
Kajerød Vænge 15, 3460 Birkerød
CW-redaktion:
Erik Langgaard, 0 Z 80
Falkevej 14, 2600 Glostrup
Foreningsredaktion:
Ellen-Sofie Pind, OZ1CRY
Hyllestykket 10, Udsholt, 3230 Græsted
Afleveringsfrist til O Z................
Maj Juni
Spalteredaktioner........................ 26.04 22.05
Afdelingsstof............................... 27.04 22.05
Amatørannoncer.......................... 26.04 22.05
Mindre rettelser........................... 04.05 01.06
Af I. til postomdeling..................... 20.05 17.06
Stoffet skal være modtageren i hænde senest
den nævnte dato.
Eftertryk af OZ’s indhold er tilladt med tvdelia
kildeangivelse.
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde
sted med redaktionens tilladelse.
Tryk: Dafolo Vs - Frederikshavn
Suderbovej 22-24 - tlf. 08 42 28 22
Afleveret til postvæsenet den 24. april 1985.
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Syntese for 144,000 MHz
OZ6PN har fulgt OZ7AQ’s prototype til dørs.
VHF modulator til TV-båndet
OZ1 BTR’s videomodulator til intern TV.
Maidenhead-systemet
OZ1GJK beregner afstand og pejlevinkel med computer.
Spændingsforsyning 5-27V 4A.
OZUSZ's bud på en universal powersupply.
OXO, all band VXO-sender.
OZ1JSZ fortsætter sin oversættelsesserie fra G-QRP-C.
Low-power SSB/CW modtager
OZ1JSZ beskriver modtageren til OXO-senderen.
ZX-EPROM brænder
OZ1BII har konstrueret en EPROM-brænder til 2716 og 2732 a.
Bredbåndsforstærker
OZ1JSZ giver sløve modtagere et HF-spark.
Teknisk Brevkasse
OZ1AWJ besvarer flere spørgsmål fra brokkassen.
Hvor bliver alle computereksperterne af?
OZ5LY har truffet een af dem, der har skiftet erhverv.
Hist og pist
OZ5RM klipper i udenlandske tidsskrifter.
Rettelser:
Kan du lave en god yagi? side 89/85.
Frekvenswobbler, side 81/85.
2 meter mobilstation, side 5/85.
Spalteredaktionerne:
Contestmanager og HF-aktivitetstest.
Diplommanager.
DX-nyt og frekvensforudsigelser.
VHF/UHF/SHF-redaktionen.
RTTY-spalten.
SWL-spalten.
CW-hjørnet.
Rævejægeren.
Det nostalgiske hjørne.
Experimenterende Danske Radioamatører:
Foreningsinformation.
Formandens hjørne.
EDR er ikke OZ alene, af OZ3ZB.
Til reception hos EDR’s Forlag ApS.
Pinsestævne 1985.
Nyt fra afdelingerne.
Silent Key.
Læserne skriver.
Amatørannoncer.
OZ-spot:
Satellittelevision.
EDR-programbank.
KOM 85.
Farvel og tak fra Grethe.
Skumsjøtreff 1985.
EDR’s logo.
Gule nåle i Odense.
EDR og Frihedsmuseet.
Regnskab fra EDR’s hjælpefond.

)

Forsidebillede: Liden tue - stor virkning. En vigtig detalje fra OZ6llP’s
antennefarm, fotograferet af »mesteren« selv.

Sveriges sånaramatorer S.S.A. fylder 60 år.
Danske radioamatører ønsker vor svenske venner hjertelig tillykke med foreningens 60 års
jubilæum. Foreningen N.S.R.Å. Nordvåstra Skånes Radioamatører har 40 års jubilæum - vi
siger tillykke. I EDR gælder vi os til fortsat godt samarbejde.
I anledning af, at disse jubilæer falder sammen med Hålsingborg kommunes 900 års
jubilæum har man valgt at holde festlighederne i Hålsingborg.
I dagene 26. - 28. april er der åbent hus i N.S.R.Å.’s lokaler. Der bliver festaften og
udstillinger for radioamatører. Der er arrangeret turer i Hålsingborgs omegn og turer til
Danmark.
Vi ønsker vore svenske venner velkommen til at besøge vore seværdigheder i Helsingør,
Hillerød og København.
Jeg vil omtale endnu et jubilæum.
2. pinsedag for 50 år siden startedes NRAU., Nordisk Amatør Radio Union.
Et af EDR’s allerførste medlemmer - medlem nr. 14 - OZ ID, Johan Arent Flensborg, var en
af de fremsynede radioamatører, der var med til at stifte NRAU. Det nordiske samarbejde
er en realitet blandt radioamatørerne, også selv om der er forslag, der aldrig er blevet til
noget.
Udadtil er det nok de fælles tester, som de yngre medlemme kender til - det er kun en
enkelt af alle de ting, der er kommet ud af NRAU samarbejdet. En anden meget vigtig ting
er samarbejdet landsforeningerne imellem. NRAU er stedet, hvor vi kan enes om »fælles
optræden« eller sagt med OZ8T, Børges ord: »Vi kan blive enige om, hvordan vi »skal spille
vore kort«« i forskellige situationer af fælles interesse. Børge - medlem nummer 405 - er en
anden af pionererne indenfor NRAU.
Samarbejdet i NRAU har bestået i 50 år, må det bestå til gavn for radioamatørerne i mange
generationer endnu.
Et tillykke til Nordiske radioamatører med NRAU's 50 års jubilæum og tak til alle de, der
gennem tiderne har gjort en indsats for det nordiske amatørradiosamarbejde.
OZ6UP, Knud
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Hovedbestyrelse:
Kreds 1:
Jørgen Badstue, OZ9JB
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand
tlf. 02 - 54 34 30
Kreds 2:
Hans Bonnesen, OZ5RB
Birkebakken 25, 3460 Birkerød
tlf. 02 - 81 23 69
Kreds 3:
Frede Larsen, OZ8TV
Boisterbjergvej 2, 3700 Rønne
tlf. 03 - 99 91 77
Kreds 4:
Leif Olsen, OZ5GF
Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing Fl.
tlf. 03 - 83 91 70
Kreds 5:
Edmund Winther Petersen, OZ3ZB
Øksnebjergvej 2, 5230 Odense M
tlf. 09 - 13 47 52
Kreds 6:
Jørgen Wolff, OZ8QV
Egevej 60, 6430 Nordborg
tlf. 04 - 49 04 77
Kreds 7:
Keld Kirkeby, OZ6KV
Anne Maries Vej 4, Und, 7400 Herning
tlf. 0 7 - 12 55 91
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I N T E R N A T I O N A L A M A T E U R RADI O U N I O N
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører EDR,
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C . Postgiro 5 42 21 16
Årskontingent til EDR udgør 270,00 kr. incl. tilsendelse af »OZ«.
Ved indmeldelse betales et indskud på 20,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.
Landsforeningens kontor:
EDR, St. Glasvej 53, 5000 Odense C
tlf. 09 - 13 77 00
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00
Landsformand:
Knud Emil Pind, OZ6UP
Hyllestykket 10, Udsholt, 3230 Græsted, tlf. 02 - 11 55 10
Postadresse: Postboks 86, 3200 Helsinge

Kreds 8:
Chr. M. Verholt, OZ8CY
Tranbjerg Hovedgade 68, 8310 Tranbjerg J.
tlf. 06 - 29 36 11
Kreds 9:
Bjarne Andersen, OZ9NT
Tårsvej 251, Lendum, 9870 Sindal
Tlf. 08 - 47 35 05
Landsforeningens udvalg m.v„:
Forretningsudvalg:
OZ6UP, OZ9NT og OZ5RB
P&T-udvalg:
OZ6UP, OZ8TV og OZ8CY
Teknisk udvalg:
OZ8CY og OZ8TV
VHF-udvalg:
OZ8CY, OZ7IS, OZ8SL, OZ1FMB og OZ5XN
Antenne-udvalg:
OZ9JB, OZ3ZB og OZ8QV
Museumsudvalg:
OZ6KV, OZ9SN og OZ2VE
Bogudvalg:
OZ8CV og OZ5GF
PR-udvalg:
OZ5RB, OZ8QV og OZ8CV
Økonomiudvalg:
OZ6UP, OZ9QQ og OZ1FEQ

Handicapudvalg og Hjælpefond:
OZ9NT, OZ6KV, OZ3ZB og OZ5GF
Giro nr. 4 23 88 77.
OZ1FEQ, Ernst Lysgaard
Munkegårdskvarteret 137, 7400 Herning
Repeaterudvalgets formand:
Allan Nelsson, OZ5XN
Gasværksvej 10a, 5., 1656 København V

EDR er ikke OZ alene
Ofte hører man en udtalelse: »Det er alt for dyrt at holde OZ, når
man kan låne det på biblioteket eller hos et medlem af EDR«.
Nu er det bare sådan at man ikke kan låne et medlem skab i
EDR og der er trods alt det der har den store betydning. QSL
centralen er en billig fornøjelse for dem der bruger den.
Tænk også på at det er EDR, der på samtlige danske
radioamatørers vegne varetager vore interesser ved forhandlin
ger med P&T. Det kan man ikke enkeltvis låne sig til. Jo flere vi
er jo større vægt har vore argumenter.
EDR sender repræsentanter til de møder der på internationalt
plan er med til at beskytte radioamatørernes interesser, det
koster penge, der er så lidt man kan låne sig til.
Der kunne nævnes mange andre gode grunde for et med
lemskab i EDR, blandt andet at man får OZ en gang om
måneden oven i købet.
Derfor synes jeg, det næsten er alt for »billigt« ikke at være
med til at gavne det arbejde der bliver gjort i alles interesse.
OZ3ZB, Edmund

Foredragsmanager: OZ9NT
Rævejagtsudvalgets formand:
J. Thede-Petersen, OZ8TU
G ranvej 38, 3060 Espergærde, tlf. 02 - 23 41 85
Presse- og informationstjenesten:
Hans Bonnesen, OZ5RB
Birkebakken 25, 3460 Birkerød
HF Bulletin:
Første lørdag i måneden kl. 10.00 DNT
Frekvens: 3700 kHz ± QRM.
Adresse: Storevang 4 , 3460 Birkerød
EDR’s kopitjeneste:
Ejv. Madsen, OZ7EM
Valstedvej 6, 9240 Nibe
QSL-central:
EDR’s QSL-Bureau, OZ7BW
Solbjerghedevej 76, 8355 Ny-Solbjerg,
tlf. 06 - 92 77 47
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OBS:
P.g.a. strejken er dette nummer forsinket, desuden bliver
maj-nummeret også forsinket for at få det hele til at
hænge sammen.
Bemærk afleveringsfristerne på side 245.
OZ6PN
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Nu er det snart ved at være antennetid igen, og det
er vist på tide at genopfriske nogle facts. Den
teoretiske og maksimale forstærkning er givet ved
åbningsvinklerne:

Er eksempelvis den horisontale åbningsvinkel 60 og
den vertikale 48 bliver G max = 9.41 dBD. Dette er
altså den teoretiske og maksimale forstærkning. Er
sideloops undertrykt 16 dB giver det en formindskel
se af forstærkningen på 1 dB. Forudsættes tilslut at
antennen er lavet af tabsfrit materiale og at front/
back-forholdet er uendeligt bliver G = 8.41 dBD.
Forstærkningen for FLEXA-YAGIS er opgivet i dBD,
og der er taget højde for alle tab.
Vælg FLEXA-YAGIS også p.g.a. de kendte mekani
ske fordele.

MHz

Lange

Element-

________ (m______ zahl
144
144
144
432
432
432
432
432

1,04
2,75
4,91
1,55
2,10
3,10
3,90
5,06

4
7
11
10
12
16
19
23

Offnungswinkel
horizontal vertikal
55°
44°
35°
36°
33c
28°
26°
24°

70°
51°
38°
40c
35c
30°
27°
25°

Windlast (Newton) Gewinn Gewicht
120 Km/h 160
15
35
83
22
27
59
78
91

(dBD)

(kg)

7,6
10,2
12,4
12,2
12,9
14,4
15,2
15,8

0,45
0,98
2,24
0,68
0,5
1,69
1,95
2,10

26
63
147
39
48
105
138
160

Priser
'nc*' moms
535-'
725-‘
385,325,498,639,785,-

Også en succes
M V -s e rie n fr a

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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* Kun »ægte« mikrobølge GaAs-fet anvendes.
* Støjoptimeret indgangstransformation.
* Indbygget båndpasfilter.
* GaAs-fet beskyttelse indbygget.
MV144S
F=0.7dB G=15-25dB indstilbar Max. effekt 1000 W kr. 1175,MV144S-01
F=0.5dB G=15-25dB indstilbar Max. effekt 1kW....... kr. 1500,MV432S
F=1.0dB G=15-25dB indstilbar Max. effekt 500W ... kr. 1200,MV432S-01
F=0.7dB G=15-25dB indstilbar Max. effekt 500W ... kr. 1525,MV1296
F= 1.9dB G=14dB Max. effekt 100WTxtab 0.4dB .kr. 1650,MV1296S
F=1.0dB G=16dB Max. effekt 100W Tx tab 0.4dB....kr. 1900,DCW15
DC-styringsenhed (2m og 70cm).................... ...........kr. 250,DCW15A
DC-styringsenhed (2m og 70cm) anbefales ved brug med
store PA..............................................................., ..... kr. 490,DCW15-2
DC-styringsenhed for 1296 MV ....................................kr. 300,AS 54
Antenneomskifter til direkte montage ved antennerne.
2m max. 300W, 70cm max. 150W............................... kr. 490,Rekvirér (25 kr. i frimærker) katalog m.m. dækkende alt til
VHF og UHF. Transvertere, Convertere, PA-trin, antenner,
rotorer etc.

KENPRO
antenne-rotorer

JORDSPYD

KR400...........
KR400RC.....
KR600...........
KR600RC.....
KR2000.........
KR2000RC....
KR500...........
KS065...........
Platform........

Vi kan nu tilbyde et komplet sæt til
jordning af din station eller mast o.I.
Sættet består af:
2 stk. stålspyd med påkrympet
kobberrør (2x1,5 m)
1 stk. gevindkobling af bronze
1 stk. stålspids
1 stk. bronzeklemme for kabel
8 m Mk 25 mm2
(anden længde - spørg)

Regn med 8 dages
leveringstid.
Priserne er frit leveret.

Pris kr. 355,- incl. moms

Prisen er stadig 9,25 kr./m
(8,25 kr. v. 200 m)

kr.1700,kr.2020,kr.2675,kr. 2945,kr. 5575,kr. 5890,kr. 2500,kr. 355,kr. 355,-

ILN

service
Roskildevej 11 - Tune
4000 Roskilde
Telefon (02) 13 61 04 OZ9FW

Nu også forhandler af DRESSLER PA-trin
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Syntese for 144.000 MHz (digitaldel)
Af OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.
Projektet
Det er egentligt forbavsende få synteseprojekter,
der har set dagens lys i OZ, når man tager i
betragtning, at et utal af stationer er ombygget fra
X-taldrift til syntesedrift, for de kan vel ikke anvende
den gamle anerkendte konstruktion »Syntese uden
besvær« allesammen?
Måske er forklaringen, at de fleste er opbygget af
de for hånden værende komponenter og derfor ikke
er egnede til efterbygning - hvem ved?
Den her følgende beskrivelse er meget universel
og kan med lidt fantasi og meget regnearbejde
anvendes stort set til alle stationer lige fra store HFtransceivere til mere beskedne VHF og UHF stati
oner.
Kredsen
Grundlaget for konstruktionen er en Motorola
CMOS LSI med typebetegnelsen MC145151 og vi
skal først lige se lidt på denne meget smarte »brik«:

V

100
L SUFFIX
CERAMIC PACKAGE
CASE 733

P SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 7 10

PIN A S S IG N M E N T
i

»in
2 E Z vss
3 C= v d d
4 C= PDout
5 C= RAO
6 C= RA1
7 C= RA2
8 C= ♦R
9 CZ

fy

10C=
11«= NO
12CZ NI
13C= N2
14C= N3
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MC145151 er én af en familie af LSI PLL
frekvenssyntese integrerede kredse fra Motorola.
Familien består af 7 stort set ens kredse, men med
forskellige programmeringsmuligheder, der omfat
ter parallelinput, serieinput, 4 bit datainput og
microbus. Den her valgte type har parallelinput.
Endvidere har nogle af kredsene TX/RX - offset
samt 2 forskellige fasedetektorer med låsedetektor.
MC145151 bliver programmeret ved parallelin
put. Der er indbygget referenceoscillator, pro
grammerbar referencedeler, digital fasedetektor og
14 bit programmerbar deler, der kan dele i området
fra 3 til 16383 gange. Referencedeleren kan med 3
bit indstilles til at dele med 8, 128, 256, 512, 1024,
2048, 2410 og 8192.

Benbeskrivelse:
Fin (ben 1): Input fra VCO eller evt. VCO-mixer, idet
den højeste frekvens, der kan arbejdes med, er ca
30 MHz.
Vss (ben 2): Kredsløbets stelforbindelse (0 V).
Vdd (ben 3): +3 - +9 V. Typisk +5 V.
PDout (ben 4): Output fra fasedetektor til LP-filter
RAO, RA1, RA2 (ben 5, 6 og 7): Programmerbar
referencedeler efter følgende tabel:

RA2

RA1

RAO Total division

LD = J 2 8
OSQo = 3 27
OSCout = 3 26
N11 =3 25
N10 = 3 2«
N13 r a 23
N12 = 3 22
T/R =32 1
N9 = 3 20
N8 1 3 1 9
N7 =31 8
W6 Z317
N5 = 316
N4 = 3 15

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

8
128
256
512
1024
2048
2410
8192
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øR, øV (ben 8 og 9): Output fra fasedetektor B.
FV (ben 10): Output af neddelt frekvens fra input
Fin, hvilket gør det muligt at anvende kredsen som
programmerbar deler alene.
N-input (ben 11 - 20 og 22 - 25): 14 bit programin
put til styring af programmerbar deler. Alle ben er
forsynet med pull-up modstande, således de direk
te kan forbindes til f.eks. et mekanisk omskifterar
rangement.
T/R (ben 21): Kontrolinput til transmit offset adder.
Dette virker på følgende måde: Når ben 21 er høj
(indbygget pull-up modstand) er det indstillingen af
de 14 bit, der bestemmer deleforholdet, men når
ben 21 er lav (O V) bliver deleforholdet forøget med
856 via den indbyggede adder. Dette betyder, at
VCO-frekvensen hæves med 856 gange reference
frekvensen (f.eks.: referencefrekvens 12,5 kHz x
856 = 10,7 MHz, altså VCO-frekvensen hæves
10,7 MHz, der er 1. mellemfrekvens i de allerfleste
VHF-stationer - smart, ikke?).
OSCout, OSCin (ben 26 og 27): Mellem disse 2 ben
kobles referencekrystallet samt et par små konden
satorer til stel fra hver ben og voila - referenceoscil
latoren kører. Herefter kan det ønskede deleforhold
indstilles via RAO, RA1 og RA2 til den ønskede
referencefrekvens - nemmere kan det ikke være.
LD (ben 28): Dette output er høj når sløjfen er i lås
og pulserer, hvis fR og fV ikke er i samme fase og
på samme frekvens.
Denne korte gennemgang af MC145151’s for
træffeligheder er naturligvis ikke fyldestgørende,
men jeg håber at den har givet læserne et indblik i
kredsens hemmeligheder, men vil iøvrigt henvise til
databladet, som man bør anmode om få medsendt
ved køb af kredsen.
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Apropos køb: Jeg har fået oplyst, at prisen ved
enkeltstyk er ca kr. 250,- og det kunne måske
afskrække nogle fra at investere i denne syteseopstilling, men prøv lige at regne efter hvad det ville
koste, at fremstile et lignende kredsløb med traditio
nelle kredse - og tænk også på hvad de måtte fylde
i din transceiver.
Eksempel på digitaldel med MC145151:
Dækningsområde: 144,000 - 146,00 MHz
1. mellemfrekvens: 10,7 MHz
*
TX-VCO: 36000 - 36500 kHz (= 144,000 - 146,00
MHz : 4)
TX-VCO mixes med referenceoscillator, der væl
ges til 25600 kHz
Referenceoscillator deles med 8192, hvilket giver
referencefrekvens = 3,125 kHz
Output fra VCO-mixer bliver 10400 - 10900 kHz og
deleforholdet for den programmerbare deler bliver:
10400
------ — = 3328
■
3,125

til

10900
——
3,125

= 3488

RX-offset bliver således: 856 x 3,125 kHz =
2675 kHz og da vi arbejder på en fjerdedel af
signalfrekvensen bliver det endelige offset 2675
kHz x 4 = 10700 kHz.
Det totale deleforhold dækker 160 kanaler med
12,5 kHz kanalafstand og kan naturligvis benyttes
direkte, men jeg har valgt 25 kHz som kanalafstand
i denne programmering, hvorfor bit 0 ikke anven
des, men blot er lagt på stel, men kan naturligvis
også føres ud til forpladen, som diagrammet anty
der og derved give mulighed for at køre »halve«
kanaler.
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Lige et par ord om kodning af den programmer
bare deler: Normalt anvender man dekadekodning,
men det er faktisk spild af godt krudt, idet man taber
6 informationsmuligheder pr. dekade i forhold til en
binær kodning. Det vil sige, at man i en dekade på 3
x 10 (3 x 4 BCD) max. kan kode et et deleforhold
på 999, hvorimod man i de samme antal bits kan
kode et deleforhold på 4095 ved binær kodning (3
x 16 -1). Da man samtidig opnår nogle »smarte«
kombinationer ved binær kodning af MC145151,
bliver denne kodning naturligvis valgt.
Når man således har vedtaget dækningsområ
de, mixer, reference, deleforhold o.s.v. vil det være
klogt at opstille en tabel over den binære kodning,
der er nødvendig for at programmere de 14 bit
input.
Tabellen kan se således ud:

Dette problem løses med en adder (4008), hvor bit
4 sendes gennem bit 2 på adderen og bit 6 sendes
gennem bit 4 på adderen, Garry (mente) fra adde
ren anvendes til styring af bit 7, for det der sker fra
og med kanal 64 er netop, at der adderes 80
»halve« kanaler til kanal 24 hvilket giver 64, altså
overflow til bit7 - og det fixer adderen.
Så langt så godt for så vidt angår simplextrafik,
for ved repeater trafik er problemerne lidt større - og
dog:
Modtagning af repeater sker blot ved indstilling som
ved simplextrafik - RX-offset klares alene med T/R
benet på synthesebrikken.
Når senderen tastes sker der 3 ting. For det
første skiftes T/R benet til høj (normal TX-offset).
Dernæst annuleres den adderstilling, der skifter fra
kanal 24 til kanal 64 (forudsat det er RO, der
bit nr.

Kanal

Frekvens

N:

0

1 2

00

144,000

01
02

144,025
144.050

3328
3329
3330
3332

0
1
0
0

0
0
1
0

24

144,600

3376

0

24

145,000

3408

64

145,600

79

145,975

or

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

3456

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

3486

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

Kanal 01* = »skæv« kanal 144,0125 MHz, og kun
medtaget for at vise funktionen af bit 0.
Når tabellen er opstillet og kontrolleret for fejl,
kan man sætte sig hen i et hjørne for at philosofere
lidt over hele kodningen og - hvis vi vender tilbage
til mit eksempel - kan man se, at i hvert fald bit 8 13 ikke ændres ved nogle af kanalerne, disse bit
kan altså programmeres med loddenkolben.
Bit 0 kan vi se bort fra som tidligere beskrevet.
Bit 1 og 2 anvendes til programmering af de sidste
2 cifre i frekvensen, altså 00, 25, 50 og 75 (kHz), og
disse 2 bit føres da også til sin egen omskifter med
4 stillinger.
Tilbage bliver bit 3 - 7, og ved at kigge tabellen
igennem kan vi konstatere, at der sker en gentagel
se af kanal 00-39 i kanal 40-79 kun med den
tilføjelse, at bit 4 og 6 bliver høje, dog med den
modifikation at bit 7 bliver høj fra og med kanal 64.
OZ APRIL 1985

13

anvendes) og til sidst anvendes adderens bit 3,
således at deleforholdet forøges med 32 og sende
ren arbejder på 145,000 MHz svarende til ingangsfrekvensen på RO.
Det virker indviklet, men prøv at opstille den
binære tabel, så går logikken op i en højere enhed!
Diagrammet:
Som før nævnt programmeres MC145151 ved at
lægge den ønskede bit på stel for at få logisk nul.
Derfor er det meget simpelt at lave et omskifterar
rangement til bit 0 (12,5 kHz offset) samt til bit 1 og
2 (00, 25, 50 og 75 kHz). Det sidste kræver kun 2
dioder som vist.
Bit 3 - 7 styres med en 8 bit priority encoder (4532),
der her anvendes som kodeconverter fra decimal til
binær. I stillingen 0 - 7 findes den binære informa
tion på udgangen. Når alle indgange er lave er bit
1, 2 og 3 lave og bit 4 på 4532 høj, så derfor lader vi
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bare stilligen 8 på omskifteren svæve og i stilling 9
tilføjer vi en diode til bit 1 på 4532, således
udgangen er binær 9 (1001). Det forudsættes, at
samtlige indgange på 4532 går til logisk 0 når de
ikke har forbindelse til omskifteren, derfor de viste
modstande til stel.
De fire udgange fra 4532 føres til adderens Aindgange og styringen af henholdsvis + 80 og + 32
samt RX-offset klares via et omskifterarrangement
og 2 transistorer. Bemærk, at det ikke er muligt at
akivere repeater TX-offset i området 145,000 145,975 således der ved en fejl kan blive sendt
udenfor båndgrænserne. Adderens 4 udgange
samt carry tilsluttes bit 3 - 7 på syntesebrikken og
de øvrige bit 8-13 hardprogrammeres. Bemærk, at
bit 3 er forsynet med pull-down modstand, idet
diodekomplekset fra bit 1 på 4532 samt fra decimal
9 hindrer styring af denne indgang.
Det analoge kredsløb til denne digital opstilling er
endnu ikke lavet, men jer er i besiddelse af en
prototype med næsten samme princip fremstillet af
SK OZ7AQ i 1982 og netop denne prototype samt
de tilhørende notater har været en stor inspiration til
denne artikel.
I en senere artikel skal jeg vende tilbage til denne
analoge del af opstillingen og jeg skal samtidig
prøve at få TR OZ1AWJ overtalt til at skrive en
artikel om beregning af loop-filteret - for her må jeg
melde pas.

£

Beregning af loop-filter er uhyre besværligt og jeg
plejer at gøre det på den måde, at jeg gennemlæ
ser en 10 - 15 artikler om syntesekonstruktioner og
tager så det filter der ser ud til at passe til mit formål
f.s.v. angår nogenlunde samme deleforhold og
frekvensområde og så foregår resten af beregnin
gen med loddekolbe og en stor kasse komponenter
samt lidt beskedet måleudstyr og masser af rap
........
porter.
Syntesebrikken MC145151 kan senere på året
leveres af OZ5ID i Nørre Sundby og der er en god
rabat at hente ved evt. fællesindkøb af 10 stk.

OZ-spot
Endelig lykkedes det. Efter, i snart et år med uendelige mange
ansøgninger, hid og did, er der nu til Københavns afd. givet
generel tilladelse til ubegrænset nedtagning af satellitsignaler,
herunder også TV, på experimentel basis. Tilladelsen gælder for
klubben og må kun benyttes på OZ5EDR’s QTH.
Af nærmere kan vi oplyse at der til ITU i Geneve betales et
eengangsgebyr på 225 IRC. Den første henvendelse skal rettes til
ITU med henvisning til artikel litra Hl i konventionen om telekom
munikation, der vil så senere komme anvisning på det videre
forløb for at opnå tilladelse.
Adressen er: ITU, Geneve, Switzerland.
ATT: MR. D.U.m/Kopf., 6. Dep.
Vi er i øjeblikket i gang med nedtagning af 2 engelske, 2
russiske og et fransk program, og ved indsendelse af et tomt
videobånd i systemet APR-IL’s-N/AR vil der omgående blive
returneret prøver på de nedtagede programmer.
OZ5EDR

måleinstrumenter

Byggesæt eller færdigsamlede!
Fra ELV i Vesttyskland kan vi nu
tilbyde dig en serie kvalitets-målein
strumenter til meget rimelige priser - i
selvbyg efter grundig byggevejled
ning eller færdigsamlede, klar til
brug.
Blandt de 24 modeller kan
nævnes:
FZ 7000 1 GHz Universaltæller
Frekvensmåling fra DC til 1 GHz
(typisk 1200 MHz). Periodetidsmå
ling - Periodegennemsnit - Pulstæl
ler. Indgangsfølsomhed 20 mV (ty
pisk 10 mV).
Printsæt........................... kr. 275,00
Komplet byggesæt
incl. kabinet.... ................ kr. 1975,00
Færdigt instrum ent........kr. 2975,00

TT 7000 Diode- og transistortester
Måling af forstærkningsfaktorer ved
forskellige basis- og kollektorstrømme - max. kollektorstrøm 2A, så det
er også muligt at måle på effekttran
sistorer.
Printsæt........................... kr. 210,00
Komplet byggesæt
incl. kabinet............ .
kr. 1355,00
Færdigt instrum ent........kr. 2035,00
EES 7000 Elektronisk udloddesta
tion
Præcis elektronisk regulering af lod
dekolben - Indstillelig temperatur fra
150° C til 350° C - digital udlæsning
af temperaturen af loddespidsen Indbygget kraftig vacuum-pumpe.
Printsæt........................... kr. 90,00
Komplet byggesæt
incl. kabinet............... . kr. 1675,00
Færdig instrument..........kr. 2990,00

Ring eller skriv efter oversigtsblad over ELV.

N Q R A D
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DVM 7106 Digital-multimeter med
LCD-udlæsning.
For net- og batteribrug
Jævn- og vekselspændingsmåling Jævn- og vekselstrømsmåling (op til
2 A). Modstandsmåling - nøjag
tighed: 1% (DC + Ohm), ca. 2% (AC)
- simpel opbygning.
Printsæt.............................kr. 180,00
Komplet byggesæt
incl. kabinet.......................kr. 795,00
Færdigt instrum ent......... kr. 995,00
KMG Støj-måleinstrument med
indbygget referenceoscillator
Støj-måler:
Støj-måleområde: 0-20,00%
Opløsning: 0,1 %
Nøjagtighed: Ca. ± 5% (typ. 3%)
Forstærkningsmåling: -20 dB ved +6
dB.
Referenceoscillator:
Udgangsamplitude: 2.000 Vss =
0.707 Veff.
Forvrængning: 0,p05% typ.!
Midterfrekvens: 1000 Hz ± 5%.
Printsæ t......................... kr. 170,00
Komplet byggesæt
incl. kabinet................... kr. 1075,00
Færdigt in stru m e n t......kr. 1895,00
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VHF modulator til TV-båndet
Af OZTBTR'Torben Petersen* Stenløsegryden 6, 5792 Årslev.

Video
»video« er nok et af de mest anvendte ord i disse
år, tænk blot på videospil, videorecorder osv. Også
radioamatørerne kan gøre brug af video, her tæn
kes især på RTTY. Med en video enhed har man en
værdig afløser for sin noget larmende Olivetti;en
sådan video enhed vil jeg vende tilbage til i en
senere artikel og i det følgende beskrive, hvorledes
man bygger en TV-sender til både video og lydsig
naler.
Når vi skal gengive et videosignal, kræver det, at
man har et standard farve-sort/hvid fjernsyn eller at
man anskaffer sig en monitor. Folk, der vælger at
købe en monitor, kan stå af her! Vælger man
derimod at bruge familiens nyerhvervede fjernsyn
til sine videosignaler, løber man straks ind i nogle
problemer, ved det at man ikke kan bruge sit »rå«
videosignal til fjernsynet. Den eneste mulighed vi
har, er at bygge en sender, der kan moduleres med
videosignalet plus evt. lydsignal og udsendes på en
fjernsynskanal. Og det vil vi så gøre!

Det danske TV-bånd består af 11 kanaler: kanal 2
til 4 ligger fra 48.25 MHz til 67,75 MHz og betegnes
som bånd I. Kanal 5 til 12 ligger fra 175,25 til
229,75 MHz og betegnes bånd III. Hver kanal
består af to frekvenser, en til billedsignalet (video)
og en til lyden. Afstanden mellem de to frekvenser
er 5,5 MHz, dvs., tager vi kanal 5, som ligger på
175,25 MHz (billedkanal), så ligger lyden plys 5,5
MHz fra 175,25 MHz, altså på 180,75 MHz.
Modulatorens diagram
Indledningsvis skal jeg indrømme, at diagrammet er
betydelig mere kompliceret end andre modulatorer,
AM PLITUDE (°M
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man ser diagrammer på. Det relative store antal
komponenter der er brugt, hænger sammen med at
jeg stillede store krav til modualtorens evne til at
adskille lyd og billed fuldstændig, forstået på den
måde, at man ikke må kunne høre videosignalet på
lydsiden, (snærren i lyden), en fejl, der meget ofte
forekommer i mere simple modulatorer. Et andet
krav der blev stillet er, at modulatoren skal kunne
behandle et farvesignal og samtidig vise farverne
korrekt på et CTV.
Strømforsyningen består af en trafo, fra VRT, på
2 x 12 V, hvor den ene vikling kun bliver brugt til at
trække en lysdiode, den anden vikling bliver ensret
tet på vanlig vis. I plussen sidder en støjspole som
virker som yderligere brumudertrykker. Det er me
get vigtigt at der ikke slipper noget brum ind i
modulatoren, da det vil vise sig som nogle brede
bånd vandret på skærmen. I visse tilfælde kommer
de vandrette bånd på grund af udstråling fra
trafoen; man er så nødt til at skærme trafoen. Det
gøres ved at indkapsle trafoen i et metal hus som
forbindes til stel, husk at metalhuset skal være lavet
af et magnetisk materiale som f.eks. jernblik. Regu
leringen består af en enkelt 78L08. Støjspolen er i
øvrigt af den type der bruges til støjdæmpning af
triacs i f.eks. lysshow.
LF signalet forstærkes i en BC547, som har
emitteren afkoblet med 180 nF; det bevirker, at
frekvensen over 3 kHz bliver yderligere forstæket,
hvilket giver et bedre signal-støjforhold. Kredsløbet
med BC556 fungerer som 5,5 MHz oscillator (vi
husker, at lyden skulle ligge 5,5 MHz fra billedet).
Oscillatoren skal FM moduleres, og det sker ved
hjælp af en varicap BB142, der styres af LF signalet
fra BC547s kollektor. HF-mæssigt ligger variocappen over spolen L1 som en variabel kapacitet.
Oscillatorfrekvensen vil derved ændre sig i takt
med LF signalet og vi har FM modulation. De 5,5
MHz føres til g2 på 40673; vi stopper her og går til
videodelen. Videosignalet bliver behandlet i BSX
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19, der er en high speed switching transistor.
Brugen af denne transistor gør, at vi kan overføre et
meget stort frekvensområde, uden at der sker
nogen afskæring, samtidtig kan transistoren be
handle meget hurtige impulser uden at det går ud
over impulsens stigetid.
Kredsløbet med BSX 19 fungerer kun som buffer
trin og impedansomsætter. Indgangsimpedansen
er i sin grundversion høj og udgangen er lav. I det
her tilfælde er indgangsimpedansen bestemt af den
modstand der ligger over indgangen. Videosignalet
føres til gi på 40673. Med transistoren BF 199 er
der opbygget en oscillator, der svinger på ca. 175
MHz. Denne frekvens er vores billedkanalfrekvens
og grundlaget for lydkanalen. Oscillatoren har gennen en 3,9 pF kondensator forbindelse til gi. Vi står
nu med 2 signaler; det FM modulerede lyd signal
på 5,5 MHz, på g2, og det AM modulerede billedsignal på 175 MHz, på g1. Tilbage er kun at samle
de to signaler til henholdsvis lyd og billedkanalen;
det sker ved hjælp at en dualgate mosfet af typen
40673. Fefen fungerer som blander, således at de
5,5 MHz bliver lagt til 175 MHz, og vi har nu
lydkanalen på 180,5 MHz og billedkanalen på 175
MHz. Signalet på drain føres til antenneindgangen
på vores fjernsyn ved hjælp af en link.
Justering
Efter den teoriske gennemgang af modulatoren kan
vi gå over til den mere praktiske side af sagen,
nemlig montering og justering.
Printet monteres i en tryktstøbt alu kasse af mrk.
Eddystone, med målene 185 x 120 x 50 mm3. Der
er anvendt BNC chassisstik til antenneudgangen
og til videoindgangen, stikket for lydindgangen er
phobøsning. For alle 3 stik gælder, at de skal
monteres ud for de respektive terminaler på printet.
Vi kan nu tænde for opstillingen, og hvis man ikke
obsererer nogle røgsignaler, kan vi starte på den
egentlige justering. Hvis man har adgang til en
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tæller, startes med justering af 5,5 MHz. Foruden
en tæller er det en fordel at bruge en xlo probe for
ikke at belaste oscillatoren. Ved hjælp af kernen i
L1 justeres frekvensen til 5,50 MHz ± 10 kHz.
Kernen skal ikke røres mere med mindre der er en
smule brum i lyden på det fjernsyn man anvender;
brummet skyldes en forkert justering i det fjernsyn,
man bruger. Hvis der er brum på lydsiden, justeres
L1, således at brummet er mindst. Har man ikke en
tæller kan vi klare os alligevel. Vi tilslutter et
videosignal til indgangen, ca. 1 Vpp over 150 ohm.
Vi tilslutter nu fjernsynet til modulatoren og stiller
ind på kanal 5 = 175,25 MHz, derefter justeres L4
og L3 til billedet står rigtigt, det gøres ved at fjerne
og nærme linken L4 i forhold til L3. Spolen L3
justeres, således at 40673 ikke går i sving; svinget
viser sig som kraftige forstyrrelser af billedet, det
kan godt være lidt drilagtigt at få de 2 spoler til at
stå rigtigt, men det kan lade sig gøre. Derefter
stilles fjernsynet på den kanal man ønsker at
arbejde på og justerer L2 til billedet igen står rigtigt.
Justeringen af både L2 og 3 sker ved at man
ændrer den indbyrdes afstand mellem vindingerne,
man kan dog også ændre kapaciteten over de 2
spoler i stedet for.
Hvis billedet nu står pænt, kan vi gå over til
justering af lydkanalen. Er der problemer med
billedet kan det skyldes 2 ting: 1. videosignalet er
for kraftig, således at BSX’erne overstyres; det
viser sig som »krøllede« bogstaver. 2. videosigna
let kan også være for svagt og der viser sig et
meget blegt billed uden kontrast og med lys bag
OZ APRIL 1985

grund. Billedet kan også have tendens til at »løbe«
hvis videosignalet er for svagt. Ved korrekt billed
skal baggrunden være sort og bogstaverne kraftig
lysende.
Men det var justering af lydkanalen, 5,5 MHz,
oscillatoren vi kom bort fra!
Vi tilslutter et LF signal på 500 mV og stiller
trimmeren i midterstilling. Der skal nu være lyd i
højttaleren, sikkert forvrænget. Nu justeres L1 til
lyden er ren uden brum og støj. Er lyden forvræn
get, kan det skyldes, at indgangssignalet er for
kraftigt med et for stort sving til følge. Trimmeren
stilles, så lyden ikke forvrænger, og modulatoren er
hermed færdig.
Afslutning
Til den netop b^krevne konstruktion er det helt
sikkert en fordel at have adgang til lidt måleudstyr,
hvis noget skulle gå hen og kokse, det kan jo ske
for selv den bedste. Hvis der opstår problemer med
konskruktionen skal jeg efter bedste evne forsøge
at hjælpe. Jeg vil foretrække at en eventyel henven
delse sker ved hjælp af det danske postvæsen.
Spoier
L1 50 vindinger 0,2 mm kobbertråd viklet på
Anglosid type 7100 med kerne F14. En kondensa
tor på 39 pF monteres over spolen.
L2, L3 2,5 vindinger med diameter 7 mm og spacet
2 mm Tråden er forsølvet kobber fra inderlederen af
et 75 ohm. kabel på 7 mm ø.
L4 1 vinding.
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Maidenhead-systemet: afstandsberegning og pejlevinkel med computer.
Af G4BXZ Jeff Howell og OZ1GKJ Jørgen W. Nielsen, Vesterbrogade 7, Gilleleje
Forklaring til programmet:
Linie 30 - 60
Definerer konstanter, arrays og funktioner, som
skal bruges senere i programmet.
FNA-funktionen konverterer karaktererne i locatoren (M$) til deres numeriske værdier i alfabetet,
hvor A = 0 og Z = 25.
Subroutinen som kaldes i linie 60, sørger for en
pæn overskrift på det hele.
Linie 70 - 90
Her køres egen locator ind.
Linie 100-130
Her køres »fremmed locator« ind.
Indexet J bestemmer fra hvilken sektion af arrayet P og M$, som skal bruges til modtagelsen af
data.
Subroutinen 330 - 440 henter locatoren og udfø
rer et omfattende check på inputtet. I dette bruges
FOR - NEXT loopen, linierne 370 - 430, til at
behandle, for det første længdegraddelen og der
næst breddegraddelen af locatoren. I linie 420
lægges disse dele i arrayet P.
Beregningen af pejlingen og afstanden udføres i
linierne 140 - 220, idet der benyttes en formel, som
er specielt afledt til at give stor nøjagtighed ved
kortere afstande.
Pejlevinklen udskrives i linie 270 og afstanden i
290.
Programmet retunererer til »fremmed locator«,
da man sædvanligvis har mange locatorer at køre
med samme udgangspunkt.
Der er ikke lavet noget STOP i programmet, og
der er i det hele taget ikke brugt plads på finesser.

Programmet er blevet testet på Sanyo, BBC og
C-64 version, men selvfølgelig ændret en anelse til
hver maskines »særheder« indenfor BASIC.
RERHV.

lø REM - MRIDENHERD:PEJLIHG- OG RFSTRHDSBEREGHIHG
20 REM - G4BXZ 7/84 & GZ1GKJ 11/84
30 DIM P<2,2),M*<2)
40 M=57.2958
5ø DEF FHflæ<=flSC<MIB$<M$<j;', I, l';0-65
6ø GGSUB 450
7ø.PRINT" EGEN LOCflTOR;"
80 J=1
90 G0SUB 330
løø PRINT
llø PRINT" FREMMED LOCflTOR."
120 J=2
13ø G0SUB 330
14ø fl*P<2,l>/M
150 B=P<2,2>/M
160 L=C.P< 1 ^2j»-PC 1 ^1})#2/M
170 E=SIN<R>*SIN<B>+C03<fl>*C0S<B>*C0S<L>
180 B=ATN<SQR <1-E*E)Æ >
19ø IF D<ø THEN D«18ø/M+D
2øø IF A O B THEN F=9ø*K 1+ABS<A-B ) A A - B > )
210 IF L O ø THEN F«9ø+M*ATN< <SIN<A)#E-SIN<BJ >/<SIN<LJ#CQS<R) 12))
220 IF S I NC LK Ø THEN F=F+18ø
230 GGSUB 450
240 PRINT
250 PRINT" FRR ";M$<i:>;" TIL ";M*<2>
260 PRINT
270 PRINT" PEJLING *";INT<F>;" GRADER"
28ø PRINT
290 R-6365.1l&B
3øø PRINT" RFSTRNB ="; INT <R* løø V I øø.;" KM1'
310 GOTO løø
32ø PRINT" FEJL - HV INDTASTNING"
33ø INPUT m<.J>
340 PR INT "IT
350 PRINT
36ø IF LEN<M*<J))<>6 THEN 32ø
370 FOR 1=1 TO 2
380 A*FNA<I)
390 B=FHfl(I+2>+17
4øø OFHACI+4) + .5
410 IF R<0 OR R>18 OR B<ø OR B>9 OR CCø OR 0 2 4 THEN 320
420 PCI,J)*A#10+B+C/24-90
430 NEXT I
440 RETURN
450 PRINT"3"
460 PRINT
470 PRINT TflB'i 11 >"MRI DENHERD LOCRTOR"
48ø PRINT
490 RETURN
5øø PRINT
510 RETURN
REflDV.

Tegnene i linie 340 og 450 er det samme som:
CLS.

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............. .............. 21,50 kr.
Contest log, format A4, hæftet med perforering..... 21,50 kr.
EDR emblem (kun for medlemmer af EDR)............ 20,00 kr.
Kaldesignal emblemer i messing
m/sikkerhedsnål.............................................
36,00 kr.
Kaldesignal emblemer med cail og fornavn...... .
44,00 kr.
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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.
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 forudbetaling 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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Spændingsforsyning 5-27 V/4 A.
Af OZ1JSZ Palle Randløv, Østergården 45 3th52635 Ishøj
Hovedkomponenten i denne spændingsforsyning
er en UA78HGKC, Adjustable Voltage output regu
lator, en noget dyr kreds, men til gengæld meget
samarbejdsvillig, og man undgår de store krumme
lurer.

størrelse, og ikke så forfærdelig dyr. Dertil en
præfabrikeret forplade MK 110 Fl der er med huller
for volt- og amperemeter, potentiometer til spæn
dings- og strømregulering, kontrollampe, afbryder,

0 ,5 A T

Normalt kører den med en regulering på 5-20 V/5
A på udgangen men jeg kører den med en mindre
tvungen overbelastning, og den giver 5-25 V før
den begynder at falde af på den.
Dens store force er den 3 indbyggede sikrings
kredse som træder i kraft i følgende tilfælde:
1. For stor arbejdstemperatur
2. Kortslutning
3. For højt input af spænding eller strøm, og som
bevirker at den lukker af, og først går i gang, når
forholdene er i orden igen.
På udgangen kan man selv beregne hvor stor
spænding den skal afgive, taget i betragtning hvad
den anvendte transformator kan yde. Normalt vil en
transformator på 16-18 V/4-4,5 A være passende,
idet beregningen ligger på potentiometeret til regu
lering af output spændingen.
I første omgang synes de anvendte komponenter
at være noget vel store, men de har været hen
holdsvis forhåndenværende eller købt på tilbud.
Som indbygnigskasse er valgt en MK 110, fin i

udgangsbøsninger samt frontmonteret sikringshol
der. Forpladen fås kun sort med hvid tekst.
På bagpladen har jeg monteret en køleribbe af
typen KL 102, der normalt leveret med hul for et
TO-3 hus, men da IC’en har 4 ben, skal der lidt
boring til for at passe hullerne til. IC’en skal isoleres
fra køleribben med glimmerskive og kølekompound. Det er ikke nødvendigt at benytte køleribbe
hvis man holder udgangsspændingen under 22 V.
Endvidere er udglatningskondensatoren monteret
på bagpladen, da den har monteringsbolt bagi,
brug isoleringsskiver. Brokoblingen er ligeledes
monteret på bagpladen. Denne er 5x5x1 cm3 med
monteringshul i midten.
A-amperemeteret sættes i serie mellem en af
udgangspolerne på printet og en af udgangsbøs
ningerne på forpladens bagside.
De øvrige komponenter har jeg sat på print, det
er ikke nødvendigt, men alligevel.
Pris 300-400 kr. (trafoen var forhåndenvæ
rende).

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 • smallegade 4 • 2 0 0 0 københavn F - 0 1 /3 4 3 4 2 2
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0X 0, en all band VXD sender
Af OZ-DR 2Q44/OZ1JSZ Palle Randløv, Østergården 45 3th, 2635 Ishøj
Efter tilladelse fra G-QRP-Club, EUROPEAN ©
power. Der findes ingen output tuning, så den side
skulle være simpel nok.
Det nemmeste er nok at sætte det hele op på et
print, men et veroboard kan gøre det, men det er
ikke nødvendigt.
Som krystal er grundtonekrystaller bedst og sen
deren arbejder lige fint på alle HF-amatørbånd.
VXO (variabel X-tal oscillator) gør den lidt fleksi
bel i frekvensen, men det er ikke meget.
TR1 BC107
TR2 2N3866, eller anden mindre PA-type
TR3 BCY39 kan udelades hvis håndnøgle
bruges
RFC 10 vindinger 0.3-0.5 mm tråd på ferritperle
En Z-match kan blive nødvendig, for bedre an
tennetilpasning, Den var måske en ide til lokale
CW-net, f.eks. Københavnerfrekvensen på 28.050
MHz.
TR note: Husk lavpasfilter efter senderen, da ud
gangssignalet vil være rigt på harmoniske!

Kredsløbet er meget simpelt, mange vil sikkert
mene unødvendig, grundet den lave effekt, men det
er op til den enkelte at gøre noget ved det! Og et
sted skal man jo begynde.
Det hele er bygget op omkring TR1 og TR2. TR1
virker som oscillator og er DC-koblet til TR2, og
oscillatoren vil ikke svinge uden TR2 og 33 ohm
modstanden ved emitter, samt en 0,1/xF kondensa
tor ved kollekter. Emitter modstanden er ikke kritisk,
men må ikke være for lille, da TR2 er påvirket af
TR1, og det er let at lade TR2 trække for meget
strøm. Emittermodstanden bør være tilpasset input

ANTENNES W T Ø If S iR
u

T

j

u

m

m

OZ-spot
EDR programbank
Der har igennem længere tid været fremført ønske om at få
oprettet en programbank for computer-radioamatører og redaktio
nen skal i den anledning efterlyse den »rigtige« mand til jobbet.
Vi forestiller os en radioamatør med computerinteresse og ger
ne én, der har adgang til flere forskellige systemer, både hvad
angår forskelligt hardvare, men også systemer med og uden disk.
Opgaven bliver primært at formidle information om hvem, der
har hvilke programmer på lager, men måske også kopiering og
distribuering af copyrightfri programmer.
Sideløbende vil der være spalteplads til rådighed i OZ for opda
terede lister over tilgængelige programmer.
Hvis du mener, at dette dårligt betalte job lige er dig vil vi gerne
høre fra dig.

KENPRO
Rekvirer skema med udførlige data

NORAD

t/y 73 de OZ4SX. Svend

08-96 01 88

O Z6P N
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Low-power SSB/CW modtager
Af OZ-DR "2044/OZ1'JSZ Palle Randløv, Østergården 45, 3.th., 2635 Ishøj.
Efter tilladelse fra G-QRP-C, EUROPEAN © .
Denne modtager er relativ simpel at bygge, da der
er brugt en del færdigkøbte kredse.
Filter og mixer
Flere forskellige aktive filtre har været prøvet til
denne modtager, men alle var ikke lige heldige, da
det har været meningen at minimere AM-detektionen, da det var nødvendigt at udbalancerer mikse
ren med at balanceret signal og få et balanceret
output. Valget faldt på en Siemens S042P, da den
har et lavt støjtal - 7 dB ved 100 MHz - lavt
strømforbrug på ca. 1-2 mA, og ikke behøver
mange ydre komponenter, samt kunne arbejde
med balanceret in- og output. Desuden er kredsen
ikke for dyr. I konstruktionen her skal der bruges 20
dB gain. Herefter går signalet til audio-forstærkeren. Mixeren sidder foran et totrins topkoblet båndpas-filter, der giver et balanceret output.
LF-forstærker
Audio-forstærkeren der bruges her, er en LM324,
hvilket er en 4 x op.amp, med et strømforbrug på
2-3 mA.
Første trin er en simpel balanceret input forstær
ker med et gain på 46 dB; forstærkeren virker også
som et lavpasfilter. Den giver signalet op til et
teoretisk maximum på 46 dB rejection ved ubalancerede signaler, afhængig af komponenternes tole
rancer. Der er forbundet til mixeren således at den
laver både en low- og highpas filtrering, således at
outputtet bliver dæmpet 12 dB pr. oktav over 1800
Hz og 6 dB pr. oktav under 300 Hz.
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Andet trin er forbundet som et båndpasfilter med
et gain på ca. 30 dB og en center-frekvens omkring
850 Hz. Filteret har et relativ lavt Q, omkring 4.
Selvom filteret er optimalt for CW, arbejder det
ganske godt ved SSB. Det har den fordel, fremfor
lavpasfiltre, at lave frekvenser yderligere undertryk
ket, så brum og støj bliver reduceret.
Tredie trin i op-amp’en kan kobles til og fra efter
behov, ved hjælp af »wide/narrow« kontakten.
Dette er et andet båndpasfilter med en centerfrek
vens omkring 900 Hz, men i realiteten ingen
forstærkning. I stilling »narrow« har modtageren en
god selektivitet til CW-signaler.
Fjerde trin bliver efterfulgt af AF-gain kontrollen,
som giver op til 35 dB gain. Dette trin benyttes til at
drive et par højimpedans hovedtelefoner eller en
krystal øreprop/snegl.
Den samlede gain for mixer og forstærker er helt
oppe på 120 dB. Dette har været testet af konstruk
tøren med en signalgenerator som med 1 /xV
output, gav mere end 1 V til en øreprop.
VFO
Den brugte oscillator er kapacitivt koblet. Kompo
nenternes værdi i diagrammet giver en båndspred
ning fra lige under 7 MHz til lige over 7 MHz.
At lave tuningen med en varicap, er prismæssigt
set en meget attraktiv løsning; men det vil gøre det
svært at få frekvensen stabil. Derfor er tuningen her
udført ved hjælp af en drejekondensator med et 6:1
epicyclic drive. Dette har givet god båndspredning
og er relativt simpelt at lave.
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Outputtet fra oscillatoren er ført ud fra et kapaci
tivt ben på den tunede kreds. Dette er for at
reducere harmonisk udstråling. Den er temmelig
høj, da kredsen arbejder i klasse C, og for at
reducere kobling mellem oscillatoren og output.
Outputtet er på ca. 100 mV. Forsyningsspændin
gen til oscillatoren er stabiliseret med én 5 V
regulator af typen UA78L05. Oscillatorfrekvensen
er meget stabil mod at spændingen skulle overskri
de de nominerede 7,5 V. Oscillatoren, bufferen og
regulatoren bruger omkring 7 mA tilsammen.
Komponentværdier fremgår af diagrammet. Alle
modstande er 1/3 W typen. Kondensatorer til tuning
af filtre, RF og audio skal være polyester, polystyre
ne eller mica.
Oscillatorens faste tunings-kondensator skal væ
re polystyrene med korrekt temperaturkofficient.
Alle komponenter skulle være gængse i
håndkøb.
Alle spoler er af mærket Ambit.
Manglen på AGC skulle ikke være noget problem
ved brug af øreprop eller hovedtelefoner.

OZ-spot

KOM «S I
Hobbykom munikation
R A D I O *TV » P A T O E E E

1985
H elsingborg
2 6 ~ 2 8 april

Helsingborg fejrer 900 års jubilæum.
Nordvåstre Skånes Radioamatører fejrer 40 års jubilæum. Og
SSA fylder 60 år.
Så der er anledning nok til at besøge KOM 85 og de øvrige
aktiviteter i anledning af fødselsdagene.
Se annoncen i dette nummer af OZ.

FORÅRSTILBUD
IC25E 25W FM (demo)................ kr. 3700,FT230 25W FM (demo)................kr. 4100,FT290 2,5W FM-CW-SSB
(demo)......... ........................... kr. 4200,PA-trin ELH-230E 144MHz 30W

kr. 750,-

PA-trin ELH-430 432MHz 30W..... kr. 850,PA-trin B100 144MHz
max. 100W...................................kr. 1500,Pilottone 382,5Hz (gaffel)............. kr. 130,-

POWER SUPPLY 156S
(V og A instrument) 3-16V, 6A

..kr. 570,-

OVERSPÆNDINGSBESKYTTER
intern variabel, max. 25A................kr. 160,ANTENNEOMSKIFTERE HF-VHF-UHF
BEAMANTENNER 144MHz og 432MHZ
MOBILANTENNER 144MHz og 432MHz
YAESU - KENWOOD - ICOM STATIONER
KENPRO ANTENNEROTORER
Holger Drachmannsvej 6, 8000 Århus C
Tlf. 06 - 29 57 41 . Giro 1 70 05 10
Aut. telefonsvarer modtager besked efter kl. 20.00

Vy 73 OZ9EL, Erik - OZ1BXG, Frantz
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ZX EPROM brænder.
A f OZ1B1I Henning Andresen, Svanévéj 12, 6100 Haderslev«
Efterhånden benyttes ROM’er til mange forskellige
formål, hvor man skal styre ting eller omsætte data.
ROM står, som bekendt, for Read Only Memory.
Som ordet siger er det en hukommelse man kun
kan hente data ud fra og disse er programmeret
under fabrikationen af kredsen. Her gælder reglen,
»en gang brændt, altid brændt«. Næste type er
PROM, Programmable Read Only Memory. Dette
»P« betyder, at den lokale leverandør nu kan
foretage brændingen i stedet for fabrikanten, og på
den måde kan små mængder leveres billigere. Der
kræves dog et ret kostbart udstyr og reglen »En
gang brændt, altid brændt« gælder stadig.
EPROM, Erasable Programmable Read Only
Memory, går et skridt videre. En EPROM kan
»nulstilles« ved hjælp at UV-belysning med en
bølgelængde kortere end 4000 Ångstrøm (Å), og
det tager ca. 15 - 20 minutter at slette en 2716
under en UV-lampe. Sollys kan også slette den,
men det vil tage ca. én uge.
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Indlæsning af nye data sker ved at tilføre adres
ser og data til de respektive indgange, forbinde en
25 V (21 V) spænding til Vpp indgangen og sende
en aktiv høj puls (TTL) til PGM indgangen.
EEPROM og EAROM er nogle nyere typer. De
behøver ikke UV-lys for at blive »nulstillet«, men
skal blot tilføres en spænding (21 V) til Vpp og
ligeledes en spænding (9 - 15 V) til OE indgangen,
så er den slettet.
Disse typer erdog endnu forholdsvis dyre og ikke
ret udbredte til hobbybrug. Den mest udbredte (og

billigste) er EPROM’en. En 2716 (2 K x 8) kan
købes for ca. 40 kr. og en 2732 (4 K x 8) koster
omkring 70 kr.
Hardware
Jeg vil i det efterfølgende beskrive en enhed til at
indlæse nye data i EPROM’er
Brænderen kan benyttes til typerne 2716, 2732,
2732A, 2764, 27128 og hvis du får brug for det, kan
den udvides til 27256 og 27512!
Lad os starte med at kigge på en 2716 EPROM
og hvordan den virker. I fig. 1 kan du se benforbin
delserne og tabel 1 er sandheds-tabellen.

-I- 4-
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Ved read og standby virker den som en ganske
almindelig hukommelse (ROM), med CE og OE
lave for at få tilgang til data.
PROGRAM benyttes ved indlæsning af nye data.
OE skal være høj og Vpp tilføres 25 V. Adressen
føres til adresseindgangene, data føres til data
udgangene (som nu virker som indgange) og CE/
PGM er lav. Derefter sendes en 50 ms puls til CE/
PGM og de nye (8 bits) data er brændt i EP
ROM’en.
PROGRAM VERIFY kan benyttes til at teste om
data er blevet brændt ind ved at sætte OE lav og
aflæse data-udgangene.
PROGRAM INHIBIT benyttes hvis flere EPRO
M’er brændes samtidig, men med forskellige data.

PULS IND J T .

—

----

C E /P G M

EPROM

C l / V P P EPROM

PULS IND 1_T -----

A11 EPROM

VPP NULSTIL.

----

VPP (25/21V)

-----

PORT C5 IN D

----

----

PGM EPROM

PORT C2 UD

-----

-----

VCC/A13 EPROM

A12 EPROM

PORTC1

VCC EPROM

VPP EPROM

UD

----

PORT CO UD

-----

----

+ 5 VOLT

-----

---- + 5 VOLT

ST E L

----

A 11 LATCH

A12LATC H

-----

A U LATCH

A15 LATCH

-----

A13 LATCH

Header
FIG. 3

Opbygningen
For at brænde EPROM’en skal vi bruge 22 linier. Vi
har kun 8 data-linier på Spectrum’en, men ved at
benytte en 8255 parallelport udvides dette til 24
linier som kan opdeles i 2 x 8 bits og 2 x 4 bits.
Disse kan programmeres til både input og output
helt uafhængigt af hinanden. Ved input virker de
som buffere og ved output latcher de data, således
at disse kan aflæses hele tiden.
Port A benyttes som 8 bit data in/out port.
Port B benyttes som 8 bit adresse out og port C
deles op med 4 bit input og 4 bit output til alle
kontrolsignaler.
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Port B er 8 bit og da det ikke er nok til at
adressere selv en 2716, er tilføjet en 8 bit latch (74
LS 363) til at klare de 8 høje adresselinier (A8 A15).
Port B latcher så de 8 lave adresse-linier (AO A7). På denne måde kan hele adresse-området (0
- 65535) sendes ud og dermed adressere og
programmere EPROM’s op til en halv megabit!
Port C har 4 OUT-linier som styrer Latchen (LS
363), One shot (LS 123), Vpp on/off og OE på
EPROM'en. Desuden er der 4 input-linier hvoraf de
3 ikke benyttes og den sidste bruges som føler til at
aflæse pulsen (50 mS) fra LS 123. Vpp omskifteren
består af 2 transistorer, BC549 og BC559. Modst
anden (4,7 kohm) i den ene ledning fra 559’eres
kollector benyttes til at bestemme, om Vpp skal
være + 5 V eller 0 V i hvilestillingen (OFF). Dette er
nødvendigt, da nogle EPROM’er skal have det ene
og nogle det andet.
Det fuldstændige diagram kan ses i fig. 2. Som
det ses, er en hel del ledninger ført til en tom ICsokkel (24 bens). Denne benyttes til at »pro
grammere« brænderen til de forskellige typer og er
valgt i stedet for en masse omskiftere.

For at kunne programmere de forskellige EPRO
M’er er det nødvendigt at bytte om på nogle at
kontrol-linierne og adresse-linierne. Dette er gjordt
med en såkaldt header, som består af en IC-sokkel
og et 24-benet DIL-stik (header). Til IC-soklen er
ført alle kontrol-signaler til EPROM’en samt de
ekstra adresseledninger fra LS 363 latchen (A11 A15). Desuden Vpp, 50 ms puls, bit 5 port C og de 3
ekstra indgange til port C.
Data-linierne, adresse-linierne (AO - A10) og
GND sidde det samme sted på alle EPROM’er, så
disse linier er ført direkte til EPROM-soklen.
Jeg har valgt at bruge en header i stedet for en
hel masse manuelle eller elektroniske omskiftere.
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På denne måde »strikker« du en header til hver
EPROM-type og skifter så til den, der passer.
I fig. 3 ses alle tilslutninger til headeren og tabel 2
viser en oversigt over de ben, som skal forbindes
ved de mest almindelige EPROM-typer.
Du bør checke grundigt, hvad det er for en
EPROM du er i besiddelse af, da det kan koste den
livet at benytte en forkert header. Læg også mærke
til programmerings-spændingen. C-MOS udgaver
tåle kun 21 V Vpp og ligesådan med 2732A, 2764
og 27128. 2716 og 2732 skal som regel have 25 V,
men kig godt efter hvad fabrikanten for den type du
har, skriver. Vær helt sikker inden du starter.

OG

1 /4

OG

1 /4

74LS00

5 >-

HEADER FOR 2764

ELLER

74 L S 00

HEADER FOR 2 7 1 2 8

ELLER

•24

16

OG

HEADER FOR 2732
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Software
Der skal selvfølgelig også et program til at styre
hele molevitten. Jeg vil her nøjes med at vise
hvordan de forskellige signaler sendes og mod
tages.
Jeg har lavet et program for ZX Spectrum til
programmering af 2716, 2732, 2732A og 2764. Jeg
kan desværre ikke levere listninger, da jeg ikke er i
besiddelse af en printer.
Alle data, adresse og kontrolsignaler sendes via
8255 porten. Denne kreds er meget avanceret, så
det vil føre for vidt at komme ind på alle muligheder
her, men jeg vil give de kommandoer som er
nødvendige for at få brænderen til at virke. Disse
oplysninger skulle også være nok til at du kan lave
dit helt private programmerings-program.
8255 benytter A5, A6, A7 og derved fremkommer
følgende adresser:
PortA: 31
Port B: 95
Port C: 159
Kontrol: 223
Efter opstart sendes en kontrolkode til adresse 223
(OUT 223, XX) for at fortælle 8255 hvad du ønsker,
den skal gøre. Her er 256 forskellige kommandoer
hvoraf vi kun benytter ca. 5. Vi benytter kredsen i
MODE 0, Basic Input/Output.
Derudover har den yderligere 2 modes, som jeg
ikke vil komme nærmere ind på.
Når du isætter og udtager EPROM’en fra soklen
må der ikke være Vpp tilsluttet og helst så få at de
andre som muligt. Denne tilstand kan opnås ved at
sætte Port A og B til input, port C-lav (bit 0-3) input
og C-høj (bit 4-7) output. Derefter sendes kontrol
data til Port C-høj for Vpp, Latch og OE.
Alt dette gøres med 2 kommandoer: OUT
223,147: OUT 159,156
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Mode
CE/PGM OE
Read
L
L
Standby
H
X
Program
Puls
H
Prg. verefy
L
L
Prg. inhibit
L
H

vcc
+5
+5 +5

VPP
+5
+25
+25
+25

Outputs
D out
High Z
+5 D in
+5 D out
+5 High Z

Tabel 1
Sandhedstabel for intel 2716 Eprom.
2716
25V

2764
21V

19-16
4-22
5-23
1-24
3- 9
16-21
2-20
15-22
5-23
10-24
4-18
11-17
3- 9

2732A
21V

27128
21V

19-16
15-22
4-23
2-24
3-10
16-21
2-20
19-13
15-22
5-23
10-24
4-18
11-17
3- 9

Tabel 2
Punkt til punkt forbindelser for de fire forskellige
headere.

Herved sættes LS 363 output i TRI-STATE, Vpp
off og OE off.
Når du læser fra EPROM’en skal port A være
input (data), port B output (adresser), port C-lav
input og port C-høj output. Derefter skal der igen
sættes de rigtige kontrol-signaler på port C-høj,
Vpp off, OE lav, latch OE lav og 123 i hvilestilling.
Det næste der skal ske er at sende de høje
adresser til latchen via port B således at latchen
(LS 363) indeholder A8 - A15. Derefter sendes de
lave adresser (AO - A7) til port B, som latcher disse.
Nu står adressen på adresse-indgangene, CE er
lav. OE er lav og EPROM’en er klar med data på
udgangene. Port A aflæses og du har dine data fra
EPROM’en inde i Spectrum’en. Her følger pro
grammet:
OUT 223,145: OUT 159,128: OUT 95, AH: OUT
159,144: OUT 159,128: OUT 95 AL
Nu står EPROM-data på port A og kan afhentes
med f.ex LET DATA = IN 31 eller PRINT IN 31.
AH er den høje adresse byte og AL er den lave.
Når du har hentet første data-byte ved port A,
forøges AL med én og sendes ud på port B og port
A kan aflæses for næste data-byte fra EPROM. Er
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AL nået til 256, sættes den til nul og AH forøges
med én og sendes til latchen.
På den måde køres hele EPROM’en igennem og
udlæses på skærm eller printer.
Ved programmering skal port A og B være
output, port C-høj output og port C-lav skal være
input: OUT 223,129
Port C-høj skal igen have data til kontrol-linierne.
Det er OUT 159,224 som sætter Vpp = 25 V, OE =
høj, latch OE = lav og LS 123 høj.
Nu sættes adresserne op via port B: OUT 95, AH
OUT 159,240: OUT 159,224: OUT 95, AL og data
sendes til port A med OUT 31, data.
Nu er adresse-linier og data klar, og selve
programmeringen kan begynde:
OUT 159,96: OUT 159,24 starter brændingen
ved at sende en puls til LS 123 som afgiver en 50
ms puls til CE/PGM på EPROM’en
Brændingen er i fuld gang og vi skal nu bare
vente på, at de 50 ms er gået. For ikke at vente for
længe (det vil forøge programmeringstiden) kan vi
på port C-lav (bit 3) aflæse, hvordan det går:
100 IF IN 159 < 8 THEN GOTO 100
Vil blive stående i linien 100 indtil de 50 ms er
gået og derefter kan vi gå videre med programme
ringen ved at forøge adressen, o.s.v.
På den anden side er det meget smart at
verificere EPROM’ens data med dem, vi ønsker at
putte i den, og det kan gøres ret enkelt:
200 OUT 223,145: OUT 95, AL: OUT 159,192
210 IF IN 31 < > DATA THEN (prøv igen eller stop)
220 OUT 223,129: OUT 159,224
230 gå videre med programmeringen.
Afslutning
Når du laver dit program, skal du hele tiden tænke
på at kontrol-signalerne fra port C-høj er vigtige at
holde styr på. Det er ikke lige sagen at isætte en
EPROM med Vpp on.
løvrigt vil jeg henvise til databladene for den type
EPROM’er du har, hvis du er i tvivl om hvordan
programmeringen skal foregå.
Headeren kan »strikkes« til alle almindelige typer
og EPROM-soklen passer til både 24 og 28-bens
IC’er. Der er en standard for EPROM’er kaldet
»JEDEC«, som siger, hvordan beforbindelserne
skal være, og dette gør, at den samme sokkel kan
benyttes til alle EPROM’er med denne standard
(jeg kender ingen der ikke er standard).
Pas på, når du sætter en 24-bens i soklen, at du
trækker den helt ned i bunden, altså væk fra ben 1.
Jeg håber hermed at du får brændt mange EPROM’s uden at brænde dem af. Jeg kan levere et
kassettebånd med anvisninger.
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Bredbåndsforstærker
Af OZ-DR 2044/QZ1JSZ Palle Randløv, Østergården 45, 3.th„, 2635 Ishøj.
Efter tilladelse fra G-QRP-C, EUROPEAN © .
SW

En simpel og let betjent for-forstærker, som dækker
fra 3.5 MHz til 144 MHz, med et gennemsnits gain
på 18-20 dB.
Jeg kører med den foran en Siemens E312 rør
modtager, når jeg kører 21 -24-28/29 MHz, og den
giver især 28/29 MHz et spark.
Justering
Tænd for for-forstærkeren og se efter, at strømfor
bruget ligger mellem 10 til 20 mA. Hvis man
benytter et 9 V batteri, bør forbindelserne checkes
en ekstra gang. Tilslut modtager og antenne, og
indstil modtageren en station mellem 5 og 10 MHz
og juster P1 til max. s-meter visning. Ved HF RX
tunes igen ind på en af de højeste frekvenser
modtageren kan klare og finjuster P1 igen, til max.
s-meter visning. Hvis en 2M RX er i hus checkes
istedet for på denne, og evt. finjustring af P1
foretages.
Coax bør benyttes mellem pre-amp og ant/RX.
Hvis Q1 monteres uden for print, skal forbindel
serne til denne være så korte som muligt.

DJ2UT/Sommer antenner
P1V vertikal HF-antenne, kr........ .................. 2575,00
XP-404 beam atnenne HF, kr........................3395,00
XP-407 beam antenne HF, kr............. ....... 4400,00
70 cm Helican, k r ............................................1160,00
Tagra 70 cm vertikal, kr............... ................. 330,00
Tagra 70 cm mobilpisk, kr............................................95,00
HB9CV 70 cm 2 element, k r......................... 140,00

Import Eksport
Hedetoften 28 - 9430 Vadum
Danmark - Tlf. 08 - 27 16 23

266

Kære medlemmer
Nu hvor jeg er fratrådt min stilling hos EDR føler jeg
trang til at takke alle de mange medlemmer der har
ringet til mig da min afsked blev kendt. Det varmede
meget.
Jeg havde jo håbet på at kunne få lov at holde 25
års jubilæum og samme år gå på efterløn, men det
kunne altså »kun« blive til 19 år og 9 måneders
arbejde for EDR, man ville jo ikke »trække« EDB ned
over hovedet på mig og mente jo nok ikke jeg kunne
fatte det, hvilket måske også kunne være svært, jeg
er jo blevet »gammel«.
Jeg vil også gerne takke de afdelinger der har skrevet
og sendt blomster ved min afsked, ligeledes de
medlemmer der personligt er mødt op på kontoret og
givet mig gaver. Jeg vil ønske jer alt godt i fremtiden
og sender de varmeste hilsener.
Grethe Sigersted
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GP-antenner 10 til 80 m
Minibeams 10-15-20 m
POLY-BEAM systemet - 6 bånd
Dipoler, Windom-antenner, W3-2000 m.fl.
Baluns - nye modeller op til 5 kW! Transformation fra 1:1 til 1:10
Fritzel antennerne har gennem årene vist overlegen mekanisk styrke og
stabilitet - Fritzel passer til det danske klima.
Ring eller skriv efter brochure på de antenner, der passer til dit behov.
Vy 73 de OZ4SX, Svend

__________________________________________

N O R AD

!9800
^ Hjørring
P

ARRL 1985 HANDB00K
FOR RADIO AMATEURS

NY MOBILANTENNE
1, 5- 30 MHz
incl. alt tilbehør

KR. 2295,- incl. moms.

08-96 01 88

en helt ny Handbook på 1024 sider - det er 376
sider flere end sidste år. Over 1700 diagram
mer og illustrationer, 40 kapitler delt i prakti
ske afsnit - kr. 256,00.
Bogen er blevet fint modtaget verden rundt og
det har givet pres på leveringerne - men vi har
ny sending på vej, ventes medio april.
Læs anmeldelse i »OZ« marts.
Samtidig kommer ny sending af:
A N TEN N A BOOK - kr. 148,00
S A T ELLIT E EXPER IM EN TER S HANDBOOK
kr. 178 ,0 0

C.B. RADIO
Vesterbrogade 19-7100 Vejle
Tlf. 05 - 83 84 85
Generalagentur for

RADIO AM ATEU RS C ALL BOOK 1985 - uden
USA - kr. 328,00
RADIO AM ATEU RS C ALL BOOK USA, kr.
348,00

Forsendes overalt - i Danmark gerne med
følgeseddel og girokort til betaling inden 10
dage - opgiv venligst CS.

t

a/s Ahrent Flensborg (OZ1D)
St. Hansgade 9 - 4100 Ringsted
Tlf. (03) 61 00 11 - Postgiro 5 40 59 39
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I TEKNISK BREVKASSEj
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EXTENSION IF NEEDED

Hej! Allerførst, tak for et godt blad, og medens vi er
ved at dele »takker« ud, så også tak til OZ6BL for
satellitberegninger.
Nu til det egentlige: Der blev i OZ, juni 1983 side
325 omtalt antennecombinere, og der blev nævnt
en 3 dB hybriddobler.
Jeg (og sikkert mange andre) ville blive meget
glade for en nærmere gennemgang af den dobler,
den skulle jo være som syet til satellittrafik - Oscar
10 - med X/Y-yagier, og så kan man samtidig slå et
slag for satellittrafik, hvor man med D-licens for
mulighed for at køre andre verdensdele, uden at
skulle på HF - det er der også en sport /, selvfølge
lig!
Et andet spøgrsmål er: hvilken polarisation, venstre
- eller højredrejende cirkulær, signalet i uplink skal
være?

Tak for takkerne, som med rund hånd hermed
deles ud til alle OZ’s medarbejdere og forfattere uden deres indsats intet OZ. Nå, men det er ikke en
hybrinédobler, men en hybrinécombiner, der var
tale om i OZ 1983, side 325, og fidusen er ganske
rigtig, at der er 90 graders faseforskel mellem de to
antenneudgange over et bredt frekvensområde.
Sådan nogle fyre kan købes færdige, men er ret
pebrede, især hvis de skal kunne behandle effektni
veauer over ca. 1 W, og til VHF og UHF er de ikke
helt nemme at bygge selv. Nu er det jo heldigvis
sådan, at det kun er i et relativt smalt frekvensom
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råde, at det er ønskeligt med de 90 graders
faseforskel - det kan opnås ved at forsinke signalet
til den ene antennedel i X-yagien en kvart bølge
længde med et stykke ekstra coaxkabel, som du
kan se på skitsen, der er hentet fra ARRL’s »The
Satellite Experimenter’s Handbook«, der i øvrigt
varmt kan anbefales alle satellittrafikinteresserede.
Fidusen er, at de to antennedeles 50 ohm
impedans bliver optransformeret til 100 ohm hver
gennem kvartbølgestumperne, der teoretisk skal
have en impedans på V50 • 100 = 70,7 ohm - se
VTS , 6. udgave, side 116. Bruger du i stede for
denne mystiske teoretiske impedans almindelig 75
ohm TV-kabel, transformeres antennedelenes 50
ohm op til 752/50 = 112,5 ohm, som parallelforbin
delse til 56,25 ohm og derefter giver anledning til et
standbølgeforhold på 56,25/50 = 1,13, hvilket er et
særdeles lavt standbølgeforhold, så brug trygt 75
ohm kabel. Amerikanerne har åbenbart 72 ohm
coax, men forskellen er ganske betydningsløs.
Det er vanskeligt at give et generelt svar på, om
den cirkulære polarisation skal være højre- eller
venstredrejende, da begge dele er brugt i satellitter
ne sammen med lineær polarisation, der modtages
lige godt - eller dårligt - med begge cirkulære
polarisationer. Alle AMSAT-OSCAR 10 - antenner
ne er dog enten lineært eller højredrejende cirku
lært polariseret. Når du har fået det hele til at spille,
så kan du jo prøve at vende polariseringen og se,
om det bliver værre eller bedre. Måske tårner nye,
interessante problemer sig op!
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En forespørgsel: Var det muligt at få et udkast i OZ
om hvilke antenner man bruger til satellittrafik, for
VHF/HF og UHF/VHF?
Jeg har lyttet en del og har prøvet at komme over
satelitterne, men uden held, så jeg håber, at I kan
hjælpe mig. Jeg har set i ARRUs bog, men mit
problem er, at jeg ikke kan så meget sprog, så jeg
kan forstå det - på forhånd tak.
Ærgeligt, at du ikke kan lidt engelsk, for der er jo
unægtelig mere materiale på engelsk end på dansk
om dette emne. F.eks. har ARRL netop udgivet
»The Satellite Experimenter’s Handbook«, der er
en guldgrube af oplysninger om satellittrafik.
Hvis vi vender os mod det danske, så skrev
OZ6QX en artikel i OZ juli 1983. Her omtales de
fleste af de problemer, man som begynder udi
satellittrafik kan komme ud for.
Et godt antennesystem er selvfølgelig vigtigt,
men det er jo også af betydning at kunne beregne
satelitternes positioner, så antennerne kan drejes
efter dem. Satellitter bevæger sig som andre kred
sende himmellegemer i elliptiske baner om jorden,
beskrevet ved Keplers 3 love. Når du nu alligevel
har 83-årgangen af OZ fremme for at læse
OZ6QX’s artikel, så blad frem til side 572 og læs,
hvad OZ5SO skriver om satellitbaneberegninger.
I det tyske cq-DL blev der for et par måneder
siden på lederplads opgjort, hvor udviklingen in
denfor amatørradio formodes af ville ligge i de
kommende år. To områder blev fremhævet, nemlig
satellittrafik samt udviklingen indenfor mikrobølge
båndene. Du er med helt fremme, og det er ikke
altid lige ment at opnå resultater der.

Følgende brugte apparater
sælges billigt:
Siemens modtager Regnbue: type
745E31oa.
Collins modtager: model 51J4.
Hewlett-Packard Test Oscillator: model
650 A
20 Hz-200 KZ i 4 områder.
Advance AF generator: type J
15 Hz-50 kHz i 3 områder.
Philips firkant generator: type GM4580
2,5 Hz-50 Hz.
Philips pulsgenerator: type GM 6314
16 Hz-200 MHz.
Radiometer Rørvoltmeter: type RV 21.
Radiometer Multimeter: type MM 1.
Telequpment Oscilloscope: type D 43.
Solatron Oscilloscope: type CD 1400.
Tektronix Oscilloscope: type model 3117
enkelt stråle.
Philips Oscilloscope: type PM 5655
enkelt stråle.

Midtjydsk
Reservedelslager A/S
Brovej 20 - 8800 Viborg
Telefon 06 - 62 23 33
Åbningstid: mandag-fredag 7.30-16.30

H O FM EIS T ER

HOFMEISTER rundstrålere for 2 m og 70 cm er
et vesttysk kvalitetspro
dukt til en meget fornuftig
pris.

OZ-spot
Skumsjøtreff 1985
Årets treff biir arrangert i week-enden 29. - 30. juni. Stedet er
Skumsjøen ved Gjøvik (ca. 13 mil nord for Oslo).
Vi vil gjerne utvide tilbudet til også å gjelde hams i våre naboland.
Og som i fjor så satser vi på tilbud til hele familien. Amatørradio
har lett for å bli en »enmanns-hobby«; men på Skumsjøen biir det
felles hygge:
- vannaktivitret (kanoer, robåter, seglbrett og bading)
- felles lørdagskveld med trekkspill, dans på grasvollen og helstekt
gris (grilles på stedet)
- familievennlig PRO-løp (flere klasser)
- utstilling av det nyeste på radiofronten (her kan også XYUYL/
harmoniske se på herlighetene som tilbys)
- egen radiostasjon (LA5G) i gang på flere bånd (HF/VHF/UHV)
- god plass til campingvogner og telt/mulig å leie rom.
Høres bra ut? Ja, selvfølgelig gjør det det, - så huk allerede nå av
siste week-end i juni til å reise på SKUMSJØTREFF 85.
73 de Gjøvikgruppa
PS: Flere opplysninger kan fåes fra LA2QDA, Oddvar Hauge,
Gangveien 22, N-2800 Gjøvik.
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2 m
70 c m

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 T25
cm, vægt 0,5 kg,
p ris ............ .......kr. 495,-
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Hvor bliver alle computerexperter af?
Eller hvor kommer alle de skøre fagudtryk fra?
Af OZ5LY Bent Heilemann, Dannevirkevej 13, 9900 Frederikshavn.
Goddag, jeg vil gerne se på en ny bil.
Ja tak, gerne, De er måske allerede bruger?
Ja selvfølgelig, en Volvo.
Javel, så skal vi vel se på noget Volvo-kompatibelt, eller skal det være en mikro til småbrugere?
Eller noget for mindre og mellemstore brugere,
måske endda noget i 280 GTO/SE klassen? En
motorvejsorienteret fjerdegenerations?
Kan man sidde fem fuldvoksne i den?
Ja sagtens, den passer til de fleste applikationer,
både hvad hardware og thruput angår. Der er en
meget avanceret konstruktionsfilosofi for kvalifice
rede brugere. Se blot, hvordan man kan slå bagsæ
det ned, og rekonfigurere vognen til forskellige
driftsmiljøer. Og dersom man åbner bagsædet
sådan, får man indefra, access til et virtuelt baga
gerum, som har praktisk taget ubegrænset kapaci
tet. Under klappen her findes et bulkstorage afsnit,
og der er også back-up’en for vejkontaktenhederne. Dersom een af de fire ordinære enheder skulle
gå ud af drift kan man manuelt switche en plugkompatabil back-up enhed ind, og være i luften i
løbet af få minutter.
Er der ikke noget reservehjul?
Det er det, jeg lige har omtalt!
Hvad er alle disse dimser til?
Netop denne bil, er en demomodel, med en del
ekstra periferiudstyr. Her er et frontendattachement
beregnet til fire halogenlamper, og på taget har vi
en powerstacker, med dobbel dencity er der kun 2
3/8 tomme mellem ribberne. Desuden er der et 12
Volt powersupply samt en ekstra kontrolenhed for
options. Men det bedste er sikkerhedssystemet der
forhindrer uønsket acces, der er to uafhængige
systemer, eet i hver dør, og desuden er systemet
dubleret, med en funktionsblokering, der forhindrer
initiering og opstart, dersom man ikke er i besiddel
se af den korrekte kodenøgle, denne funktionsblo
kering, forhindrer også manuel kontrol af vejkontaktsystemet.
Hvad skal alle disse knapper og håndtag bruges
til?
Det var et fornuftigt spørgsmål. Her, foran den
venstre stol, findes operatørkonsollen, med sin
multifunktionsenhed. Dette cirkelrunde rat kontrol
lerer vejkontaktsystemet, som arbejder efter splitcycle princippet, og håndtaget her til venstre,
kontrollerer flip-flop systemet til kursindikering. Til
højre findes dualsynkronsweepets kontrolhåndtag,
dersom beskyttelsesglasset skulle kontaminere.
Begge disse devices, er intelligente subsystems,
der begge husker at de er initierede, og selv
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genfinder initialniveauet, straks operationen er ek
sekveret. Knappen i midten kontrollerer audioresponssystemet.
Er de interesseret i en benchmark?
???

Jeg mener, kunne De tænke Dem at teste
funktionerne i et realitetsmiljø? Eventuelt foretage
en acceptancetest simultant med familien??
Ja, jeg ved ikke rigtigt, en egentlig accept er vel
for tidlig.
Den her bil kan de virkelig stole på, up-tiden er
outstanding, og MTBF ligger langt over 40 min., og
samtidig er MTTR mindre end 1 måned, inclusive
diagnostik og marginaltest. Det er virkelig en bil
man kan vokse med, og desuden er det et lavprisal
ternativ. Basiskonfigurationen koster kun 50.000.
Basisfigur?? Vil det sige den kan udvides??
Ja absolut, både med motor, elsystem, sæder og
vinduer. Og til vejkontaktsystemet kan der købes
valgfrie medier- Firestone-Michelin, der er fuld
stændig frit valg, og det er direkte plug-in.

OZ-spot
EDR’s LOGO
Gennem lang tid har der rådet en del usikkerhed men hensyn til
EDR’s LOGO.
Fra forskellig side har der været rejst indvendinger mod, at vor
måde at skrive vort navn på har været varierende og frem for alt
uskarp.
Uskarpheden har været forårsaget af, at der er blevet foretaget
den ene affotografering efter den anden, med det endelige
resultat, at man næsten ikke kunne læse vort navnetræk. Dertil
kommer, at mange lokalforeninger har tegnet deres eget LOGO.
Det er klart, at denne tilstand ikke kunne fortsætte, - og vi har
derfor fået en professionel formgiver til at tegne vort LOGO op
uden at tegne det om.
Resultatet er, at der nu foreligger et A4 ark med vor EDRrhombe i flere størrelser. Endvidere indeholder arket den måde vi
skriver vort navn på når det skal gengives både i »OZ« og når det
anvendes trykt uden på kuverter osv. HB har besluttet, at den ny
måde er den eneste der fremover må bruges, og vi har samtidig
indleveret det nye navnetræk til registrering i varemærkeregistre
ringen. Dette medfører at andre ikke kan bruge vort LOGO, og at
bogstaverne I.A.R.U. samtidig er registreret som en del af EDR’s
registrerede varemærke.
Den eneste afvigelse der kan anvendes, er brugen af EDRrhomben i negativ skrift, noget der er nødvendigt, hvis man har
brug for et stempel, enten et ganske almindeligt håndstempel,
eller f.eks. i en portostempelmaskine.
LOGO-arket vil blive fremsendt i to eksemplarer til alle lokalaf
delinger, og det forventes, at de nye LOGO vil blive anvendt så
snart gamle kuverter, brevpapir mv. er opbrugt.
OZ5RB
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Hist og pist
Om japanske halvledere
CQ Publishing Company i Tokyo udgiver en transi
stor manual, og det fremgår heraf, at der er et
ganske bestemt system, hvorefter japanske halvle
dere benævnes: Hvis det første ciffer er 1, drejer
det sig om en diode.
2 er en transistor, evt. en FET. 3 er en dobbelt
gate FET.
Anden karakter er et S for semiconductor (halv
leder).
Tredie karakter: A: type PNP til HF-brug.
B: type PNP til LF.
C: type NPN til HF.
D: type NPN til LF.
F: thyristor (SCR).
H: unijunction transistor.
J: FET, P-kanal.
K: FET, N-kanal.
Sidste tal i typebetegnelsen angiver indregistre
ringsnummeret.
CQ-QSO, Belgien, juni ’84.
Statisk afleder
I bladet Radio-Ref fra juli-august ’84 er vist en
letbygget beskyttelsesanordning for såvel modta
gere som transceivere, når et uvejr opbgger en høj
statisk spænding på antennen. Det er blot et
almindeligt tændrør fra en knallert eller en bil, og
tegningen taler for sig selv. Der er ikke angivet

ved 0Z5RM,
Rick« Meilstrup
Bavnestien 6,
2850 Nærum

r

nogen afstand mellem elektroderne. Det må dine
egne forsøg afgøre. Man regner med 1-2000 V DC
pr. mm. luft.
Horisontal eller vertikal polarisation
på VHF-UHF?
Experimenter i Canada over flere måneder har vist,
at på 150 og 450 MHz var tabene over strækningen
mellem sender og modtager altid størst for vertikalt
polariserede signaler. Samme resultat er man kom
met til i Indien på frekvenser mellem 50 og 500
MHz. Den nære jords indflydelse gjorde, at man
over længere afstande endda kun kunne registrere
den lille smule horisontalt polariserede effekt, der
(uønsket) hidrørte fra den vertikale sendeantenne,
mens den vertikale del af signalet var gået tabt. Et
gennemsnit af målingerne viste et tab på 8 dB for
lodret polariserede signaler på 150 MHz! Andre
målinger foretaget i byer gav 4,3 dB i vandret
polarisations favør. Det lader til, at det er de mange
lodrette ting, der findes i vor verden nær jordoverf
laden såsom træer og huse, der absorberer vertika
le signaler. Sagt på en anden måde, vil et 25 W
udsendt signal fra en horisontal antenne give
samme resultat som et ca. 100 W signal fra en
veritkal antenne.
Hertil kommer, at menneske-frembragt støj fra
maskiner indeholder flere vertikale komponenter
end horisontale, formentlig 2 til 6 dB. Af denne
grund alene er vandrette antenner ofte at foretræk
ke fremfor lodrette, også på HF. Det er tidligere (af
OZ7IS) blevet vist, at man delvis ødelægger en
lodret beam-antenne ved at ophænge den, så
metalmasten kommer ind i qfens felt.
Meget tyder på, at det egentlig kun er en fordel
med en lodret antenne til VHF-UHF, når man er
mobil, og da alene fordi det er mekanisk simpelt at
have en lille pind op fra biltaget. VK2ZAB, der har
beskrevet fordele og (især) ulemper ved de to
polariseringer, anfører kun én eneste virkelig fordel
ved en lodret antenne: Fuglene sætter sig ikke på
den!.
Horizontal Versus Vertical Polarisation at VHF and
UHF, Amateur Radio, may 1984, page 7 and 8.
QZX
-er jo det amerikanske blad for radiointeresserede
ZX og Sinclair-computerfolk som omtalt tidligere
her i rubrikken. Hans P. Eckert SM3HBQ, box 119,
S-81300 Hofors i Sverige har skrevet og fortalt, at
han faktisk er agent for bladet og i øvrigt forhandler
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og fremstiller tilbehør og programmer disse compu
tere. Et års abonnement koster via ham 165 sv. kr.
og vil desuden medføre, at han tilsender info
regelmæssigt om Sinclairs udstyr.
Ham Radio Today
-hedder et relativt nyt engelsk radioamatørblad. Det
ser tiltalende ud og rummer næsten udelukkende
tekniske artikler - ikke foreningsmeddeleser osv.
Bladet har kørt i et par år og tegner til at blive en
succes. Det er skrevet af radioamatører, men man
kan ikke undgå at bemærke, at der »tilfældigvis«efter hver artikel er en annonce, der fortæller, hvor
man kan købe print og stumper til det pågældende
apparat. I novembernummeret (84), som jeg har
lejlighed til at gennemlæse, var en grundig anmel

delse af TenTec’s Corsair Transceiver, men bl.a.
også en praktisk 2 meter udgangsforstærker til 20
W. Den er til at indbygge'i en støbt alu-box og giver
også plads til en eventuel højtydende forforstærker
med automatsk skift mellem sending og modtag
ning. Den sidstnævnte beskrives i december-nummeret, men er også vist i diarammet. PA-trinnet
kører i klasse AB, så det kan behandle alle modula
tionsarter. Der er sørget for, at arbejdspunktet ikke
kan forskydes, hvis drive-effekten fra din sender
ændres. Problemet med forskydning af arbejds
punktet p.g.a. opvarmning imødegås med en for
spændt diode, der er klistret tæt til udgangstransi
storen. Med en strømforsyning, der kan klare 3 A
ved 13,8 V, er din lille håndstation forvandlet til en
10-20 W out station ved hjælp af denne forstærker.
Ham Radio Today sælges også herhjemme i visse
kiosken Pris ca. 28 kr.

13.8V

C20
2p2

NOTE:
0 1 » TP2320
02 = 3SK88
03 = MPSA13

Q4 « BC212
D1 = 1N5404
D2,3,4 = 1N4148

m = 1N4001

LED1 = Skram GREEW LED
LED2 « 5mm RED LEO

Circuit diagram of tb© 20 W PA and preampltfier.
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CMOS-superkeyeren vender tilbage
»Vender tilbage« er lidt flot sagt, for denne helt
fremragende elektroniske nøgle har været og er
stadig i brug mange steder verden over og form
odentlig hos en stor del CW-folk her i landet også.
OZ1GHQ havde lidt problemer med sin tegnform
på senderen, efter at han havde bygget Superkyeren. På et ’skop viste det sig som en spids på
forkanten - og det irriterede ham, at flere stationer
rapporterede om, at hans sender lød forkert. Han

4

holder alle nødvendige komponenter for en tæller
op til 3999 kHz. Desuden kan man omkøbSe den, så
den konstant adderer eller subtraherer mellemfrek
venser (26 forskellige, men lige netop 9 MHz
savnes). Tælleren kan let forsynes med en prescaler, så den kan tælle op til henholdsvis 39,9 og 399
MHz. SMØEAO har brugt den kreds, der hedder
MSL 2312 som prescaler og opbygget det på et lille
print sammen med indgangstransistoren BFI99 og
en spændingsregulator med BC548B, der har sin
basis fastlagt med en 5,1 V zenerdiode.
Han gør opmærksom på, at hans første tæller »stod
af« efter 15 minutters forløb, efter alt at dømme på
grund at en transient, der kom ind trods stabilise
ring af spændingen. Han har gået anbefalet altid at
bruge en transientbeskytter på alle opstillinger og
har her valgt en TransZorb 1N267A. Den sættes så
tværs over de 6 volt på indgangen.

udførte den her viste lille modifikation, der blot
kræver to ekstra komponenter og kan klares uden
at bore huller, og 0Z40C og 5RM har haft glæde at
det også. Jeg kunne så til gengæld fjerne en ekstra
modstand, det havde været nødvendigt at indsætte
parallelt med R23 i nøgletransistoren Q4. Modifika
tionen vil altså give dels pænere tegnform, dels vil
den få nøgletransistoren til at »slå bedre igennem«.
The CMOS Super Keyer, Octoher '81 QST, s. 11 ff.
Tillæg i OZ maj ’82.
Simpel frekvenstæller
Det svenske firma Deltron AB importerer en billig
tæller med indbygget display beregnet til kommer
cielle radioer. Kredsen hedder PCIM 177 og inde-

S2 tå n d e r d isp la yb e lysn in g e n .

QTC nr. 2, 1984 s. 40: Frekvensråknare for MV och
KV.

T r2 BC548B

SS LMP

n
S1
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viljer fre k v e n s o m rå d e 1 = M W 0.0—3999,9 kHz

PCIM 177
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C3 og C5: 15 pF
C4: 1,5 pF
C18: 12 pF
Alle trimmekondensatorer er 2 - 22 pF (grøn Philips)

m

s

n

E

E

m

Jeg ser at der i min artikel (OZ nr. 1 85) mangler vikledata på
spolerne samt værdier på trimmekondensatorene. Desuden er der
et par komponentværdier, der er forkert opgivet:
VCO enhed:
L1: 33A vinding
L4, L5 og L6: 4% vinding, alle spoler viklet af forsølvet tråd.
XO og synteseblander:
L2: 111/2 vinding laktråd, udtag 51/2 vinding fra kold ende.
L3: 43A vinding forsølvet tråd, link 1 vinding om den kolde ende.
Trimmekondensatorene er 2 - 22 pF (grøn Philips) og krystallerne
skal bestilles som serieresonans.
HF-trin og blander:
L1, L2, L3 og L4 er 4 vindinger forsølvet tråd viklet på en 7 mm ø
dorn. L1: Antenneudtag 1 vinding fra kold ende, gateudtag 3A
vinding fra varm ende. L2 og L4: Udtag 1 vinding fra kold ende.
C9 og C11 skal være 12 pF og ikke 10 pF som angivet.
X-talfilter er type 10M15D og kan købes hos flere af de
løsdelsforhandlere, der annoncerer i OZ.
Mellemfrekvens:
C2 skal være 0,22 uF og ikke 22 uF som angivet.
CF er et Murata CFU 455E.
TX-blander:
L1 og L2: 4% vinding forsølvet tråd, link 1 vinding om kold ende.
L3, L4 og L5: 4 vindinger forsølvet tråd viklet på 7 mm ø dorn.
L6: 43A vinding forsølvet tråd, link 1 vinding om kold ende.

Driver:
L1: 4 vindinger 0,8 mm laktråd, tætviklet.
L2, L3 og L5: 5 vindinger forsølvet tråd.
L4: 11/2 vinding forsølvet tråd.
L6: 4 vindinger forsølvet tråd, alle spoler viklet på 5 mm ø dorn.
C12 på komponentplaceringen skal være C13. Hvis C13 ikke kan
afstemmes korrekt, loddes C12 parallelt over (under printet), 10 15 pF vil være passende.
C2, 013 og 015: 2 - 22 pF (grøn Philips).
011 og 017: 2 - 10 pH (gul Philips).
Spoleformene der benyttes er Anglosid type 790/2 med tilhørende
spolehuse og kerner, alle kerner er type F901 med undtagelse af
L2 i XO og synteseblanderen, her skal kernen være tupe F900SL.
Vy 73 de OZ9TP, Poul Anker
Rettelse til frekvens-wobbler
Af OZ1FQD, Nis Bennedsen, Grænsevej 20, 6270 Tønder.
Ved nærmere eftersyn af artiklen kan jeg se, at dioden i
mikserprintet er vendt forkert, emitermodstanden på BF311 (nr. 2)
skal være 12 ohm og ikke som vist 120 ohm.
De 2 modstande på 470 ohm som går til stel mellem ringmikse
ren og L1 skal være på 270 ohm, hvis man kikker på side 760 i
Nov. OZ, men kikker vi i OZ Feb. 85, kan det ses, at den første
mangler helt. Den skal sidde lige neden under IE 500 i forlængelse
af den øverste kondensator på 0,1 uF; til højre for er der en tom
loddeø.
I OZBRY’s artikel kan du lave en god yagi til 2 meter?
manglede hosstående figur:

IWRM988I
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OZ-spot

komme igang med, idet der øjensynlig ikke findes noget diagram
over disse stationer.
Man håber meget, at det lykkes at finde et sådant, eller at en
behjertet amatør der har kendskab til stationen vil melde sig.
Man håber at kunne køre på følgende krystalstyrede frekvenser
i 40 m båndet: 7003, 7004, 7020, 7036,9 samt 20 m: 14006 og
14008.
I 80 m- og 30 m båndet håber man også, at det vil være muligt
at komme i gang.
Under alle omstændigheder beder EDR’s Københavnsafdeling
alle der har mulighed for det, om at lytte ind og melde sig for en
kontakt, ikke blot på selve dagen, men også de følgende week
ends.
73 de OZ5RB

EDR’s Handicap-ZHjælpefond
Fra venstre: 0Z5Y, Hans Lykke Jensen, EDR nr. 791. 0Z2ED,
Arne H B Hansen, EDR nr. 1089. 0Z1W, Peter G Wørmer, EDR
nr. 138. OZ3XA, Arne Hjort, EDR nr. 881. Samt HB medlem
OZ3ZB, Edmund.
I anledning af Odense afd.s 50 års jubilæum, blev ovennævnte fire
OLD HAM udnævnt til æresmedlemmer i Odense afd. fordi man
mente, at man gerne ville give dem et synligt bevis for Odense
afd.s taknemmelighed, derfor fik de ved en lille højtidelighed d. 21.
februar 1985 overrakt Emblemet i sølv og gul emaille.
De har alle gennem årene været en fast del af medlemmerne
her i Odense, de er alle den dag i dag aktive radioamatører; hos
dem kan man hente årelang erfaring, de har altid været behjælpe
lige når et eller andet skulle klares, for OZ5Y’s vedkommende var
han med til at starte Od. afd. det er vi ham tak skyldig for, de øvrige
kom til efterhånden, de har på den ene eller anden måde været
med til at gøre afd. til en levende bekræftelse på at radioamatørbe
vægelsen ikke var en døgnflue, som nogle i de længst forgangne
dage troede.
Tak for jeres udholdenhed, uden folk af jeres støbning ville EDR
ikke være hvad den er i dag.
Jeg kipper endnu engang med flaget for jer.
OZ3ZB, Edmund
EDR og Frihedsmuseet
I anledning af 40 året for Danmarks befrielse er et samarbejde
blevet etableret mellem Frihedsmuseet i København og EDR’s
Københavns Afdeling.
Ideen til samarbejdet opstod fordi det viste sig, at man på
Frihedsmuseet havde en ganske god udstilling af gamle radioer
fra 2. verdenskrig, men at disse var forkert betegnede, og at de
under ingen omstændigheder kunne virke.
Opgaven med at få dette bragt i orden blev ganske naturligt
taget op af EDR’s Københavns afd. med OZ9SN som den initiativ
rige og drivende kraft. Ved et møde på Frihedsmuseet med
museets ledelse enedes man om, at målet skulle være, primært at
få de vigtigste radioer sat i funktionsdygtig stand, dels at få
etableret en ordning efter hvilken det skulle blive muligt, på
bestemte tidspunkter, at køre med de gamle radioer for så vidt det
kunne lade sig gøre inden for lovens bogstav. Arbejdet med at få
alt dette sat i scene er nu så vidt lykkedes, at det vil være muligt for
OZ5MAY at gå i luften den 4. maj kl 10.00 DNT, nemlig nøjagtig på
dagen, hvor det for 40 år siden blev bekendt for danskerne, at
besættelsen var forbi. Ulykkeligvis indtraf denne begivenhed først
nogle dage senere på Bornhom, idet den derværende tyske
kommandant ikke ville over give sig. Resultatet blev som det vii
vides, et russisk bombardement af Rønne samt en sovjettisk
besættelse af Bornholm som varede i næsten 1 år.
De radioer der er blevet sat i stand op til nu, er de originale
engelske agentradioer der blev nedkastede her i landet. Det drejer
sig om typerne:
1) 3 mark II (B2)
2) A mark III
Endvidere er det muligt, at også den meget tidlige:
3) SST/SSR, også vil nå at blive færdig.
Den legendariske »telefonbog«, af hvilken museet ejer flere
modeller har det desværre indtil nu været mere vanskeligt at
OZ APRIL 1985

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 1984.
Personbidrag........................................................
865,55 kr.
Indsamlet på kongres 1984..................................
1.126,75 kr.
A/C overskud sommerlejer 1984 - kreds 5 ...........
4.000.00 kr.
Ialt indkomne bidrag.............................................
Renteindtægter SDS............................................
Renteindtægter giro..............................................
Renteindtægter Midtbank.....................................

5.990,30 kr.
6.949,12 kr.
15,62 kr.
1.552,39 kr.

Overskud ialt.........................................................

14.507,43 kr.

(Overført til formuen)
Status pr. 1. januar 1985.
Aktiver
Indestående på giro..............................................
Indestående SDS.................................................
Indestående Midtbank..........................................

60,72 kr.
0,00 kr.
66.039,31 kr.

Aktiver ialt....................... ......................................

66.100,03 kr.

Passiver
Egenkapital 1/1-84...............................................
- køb af ny station................................................
+ årets overskud..................................................

57.557,34 kr.
5.964,74 kr.
14.507,43 kr.

Passiver = formue 1/1-85.....................................

66.100,03 kr.

Følgende har i 1984 givet bidrag til fonden:
OZ5SO..................................................................
E. Jørgensen.........................................................
OZ9EDR................................................................
OZ8YR..................................................................
Dep. Postbox 7 9 ...................................................

440,00
56,05
303,00
59,50
5,00

Ialt..........................................................................

863,55 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Herning den 7. januar 1984
OZ1FEQ, Ernst Lysgaard

Jeg sætter stor pris på dit hus!

GZ4BH, Sent
S ta tsa u t e jd m g l - M D E

Byrlund < 3 ^ ^
(02) 9 4 1213 T ___ r
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Til reception hos EDR’s Forlag ApS.

Sådan vil Annie tage imod os for eftertiden
Lørdag den 23. marts - ligesom strejken var brudt
ud - drog jeg til Odense, idet jeg mente, at læserne
havde krav på en rapport fra indvielsen af kontoret
til det forlag, der udgiver OZ.
Lokalerne er beliggende på St. Glasvej, der for
så vidt er nem at finde, men så hører nemheden
også op, bedst som man kommer kørende og
svinger hen ad St. Glasvej, så mangler det hus-

EDR’s salgsartikler og andet godt
270

En historisk sag: EDR’s gamle medlemskartotek
nummer som man søger. Nå, rundt karreen en
gang til, hovsa vejen slår en bugt, der var nummer
53, men hvor hulen er indkørslen? Rundt en gang
til, nåe, der var en port, fint, ind af porten og efter
nogle automobilakrobatiske øvelser blev det muligt
at få vognen parkeret i gården.
Heldigvis var det rimeligt tørt for ellers havde
bilen sikkert sunket i til trinbrættet, for der var ikke
meget cement tilbage på den gårdsplads.
Selve kontorlokalerne var nemme at få øje på og
uden større besvær lykkedes det HR at entre den
udvendige betontrappe, der bar umiskendelige

Formand OZ6UP og direktør OZ1AT
OZ APRIL 1985

Go’ da’ og tillykke, lød hilsnen fra nær og fjei

OZ6UP havde ellers forberedt sig godt

Annie og orkideen (det er Annie til højre)
OZ APRIL 1985

tegn på, at mureren i sin tid havde anvendt et
watterpas med fast blære ved støbningen - gad
vide hvordan trappen er ved vintertide med is og
sne?
Man går lige fra den udvendige trappe og ind i
kontoret, der består af et stort kontorrum og et
mindre arkivrum, hverken mere eller mindre. Toilet
forholdene blev ikke besigtiget, idet de befandt sig
under den udvendige trappe!
Ved receptionen var det svært at danne sig et
indtryk af kontoret, idet de forholdsvis få fremmødte
fyldte hele lokalet og næste alle blev til den bitre
ende, fil trods for at traktementet kun bestod af
kaffe og småkager, en enkelt (eller flere) håndbaje
re skyllet ned med en gammel dansk.
Der var lejlighed til at hilse på Annie, vor nye
forretningsfører, ApS-bestyrelsen samt de lokale
HB-medlemmer. Landsformanden glimrede ved
åbningen af receptionen med sit fravær, dog rime
ligt undskyldt idet OZ6UP og OZ1CRY var brændt
fast i en færgekø, men som billedet viser nåede de
dog frem inden alle var gået.
Hermed er det altså en fuldbyrdet kendsgerning,
at EDR’s Forlag ApS er etableret i Odense i egne
(midlertidige?) lokaler og en æra med Grethe i
OZ6PN
Horsens er slut.

»Computerga vebordet«

WÅEDC Phone 1984
Samlet score
OZ5EV
82.064
OZ1ASP
160
Checklog: OZ4RP

QSO’er
164
10

QTC’er
204
0

Mult.
223
16

Schweizisk Helvetia Contest 1985
Tid: 27. april 13 UTC til 28. april 13 UT.
Bånd: 160 - 10 m. Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd
enten CW eller Phone.
Kodegrupper: RS(T) + serie-nr. fra 001. Schweiziske stationer
sender desuden 2 bogstaver, der indikerer deres canton.
Point: Hver QSO tæller 3 points. Multiplier er hver canton.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd multiplice
res med summen af multipliers på alle bånd. (Max. 26 multipliers
pr. bånd).
Logs: Logblade og sammentællingsblad sendes senest 30 dage
efter testen til: HB9AGA, Walter Schmutz, Gautrischweg 1, CH3114 Oberwichtrach, Switzerland.
Sidste års resultater:
OZ5KU 7.371 points
OZ3FYN 4.743 points
OY7A 1.377 points
AGCW QRP/QRP Party
afholdes hvert år den 1. maj 13-19 UTC på 80 og 40 CW i fig.
frekvensområder: 3500 - 3560 kHz og 7000-7040 kHz.
Klasser: A: max. 5 w input elle 2,5 w output.
B: max. 25 w input eller 12,5 w output.
Call: CQ, QRP.
Kodegrupper: RST + nr. fra 001 og klasse, f.eks. 559032/A.
QSO-points: QSO med eget land 1 point, med andre lande 2
points.
Hver QSO med en klasse A-station tæller dobbelt. Hver station
må kontaktes 1 gang på hvert bånd.
Multiplier: Hvert nyt DXCC-land på hvert bånd giver en multi
plier.
Samlet score: Summen af QSO-points ganges med summen af
multipliers på hvert bånd. Samlet score er summen af 40 og 80 mscoren.
Logs: Sendes senest 31. maj til: DF5DD, Werner Hening,
Mastholter Str. 16, D-4780 Lippstadt, Fed. Rep. of Germany.
Medsend 1 IRC for tilsendelse af resultatliste.
CQ-M Contest 1985
Alle verdens amatører indbydes til at deltage i denne internatio
nale test, der afholdes i tidsrummet 11. maj 21 UTC til 12. maj 21
UTC på alle HF-bånd. CW og Phone samtidig. Hver station må
kontaktes 1 gang pr. bånd, enten CW eller Phone.
Contest-call: CQ-M.
Kodegrupper: USSR-stationer sender RS(T) + oblast nr. Alle
andre sender RS(T) + nr. fra. 001.
Klasser: Single opr. enkelt bånd, single opr. alle bånd, multi opr.
alle bånd og SWL.
Multipliers: Hver land giver 1 multiplier på hvert bånd. Der
anvendes R-150-S landslisten, som er identisk med DXCClandslisten med følgende undtagelser: UA2 og UA9S-T tæller
sammen med Eu USSR. Følgende er separate lande: Vesttysk
land og Vestberlin, Nord- og Sydkorea, Nord- og Sydvietnam, HR6
Swan Isl., VS9H Kuria Muria Isl. YVØ Corn Isl., UA1 Novaya
Zamlya, UAØ Kuril Isl., UAØ New Siberia Isl. Følgende lande er
ikke på R-150-S listen: KG4, 4X4.
Points: QSO med eget land 0 point, men tæller som multiplier.
QSO med eget kontinent 1 point. QSO med andre kontinenter 3
points. SWL får 1 point for den ene stations rapport og 3 point for 1
komplet QSO.
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Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd multiplice
res med summen af multipliers på alle bånd.
Logs: Sendes senest 1. juli 1985 til CQ-M Contest Committee,
P.O. Box 88, Moscow, USSR.
III Fiestas Marienas International Phone Contest.
afholdes af radioamatørerne i El Pago, Malaga, Spanien den 11.
maj 12 UTC til 12. maj 12 UTC på 10 - 80 m, kun Phone.
Der udveksles sædvanlige kodegrupper RS + nr. fra 001. Hver
station må kontaktes 1 gang på hvert bånd.
QSO med eget land giver 1 point, med eget kontinent 2 pts. og
med andre kontinenter 3 pts. Multiplier er hvert nyt DXCC-land
kontaktet på hvert bånd. Samlet score er summen af QSO-points
gange summen af multipliers.
Trofæ til vinderen i Europa og diplom til vinderen i hvert land.
SWL skal logge mindst 100 QSO for at få diplom.
Logs skal være modtaget senest 15. juni og sendes til: Box
6037, 29080 Malaga, Spanien.
ARI International Contest
Formål: Det gælder om at kontakte stationer i Italien incl. San
Marino, Vatikanet og SMOM (1AØKM).
Tid: 18. maj 18 UTC til 19. maj 18 UTC.
Klasser: Single opr. CW, Phone, RTTY eller mixed mode. Multi
opr./Single TX og SWL.
Bånd: 160 - 10 m.
Kodegrupper: RS(T) + nr. fra 001 Italienerne sender desuden 2
bogstaver, der indikerer deres provins.
QSO-points: Hver QSO giver 2 points.
Multiplier: Hver ny provins kontaktet på hvert bånd samt San
Marino, Vatikanet og SMOM og Marconi memorial stationerne
IY1TTM og IY4FGM giver yderligere 1 multiplier på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle gang summen af
multipliers på alle bånd.
Logs: Separate logblade på hvert bånd og sammentællingsblad
sendes senest 40 dage efter testen til: I2VXJ, Giorgio Baretta, Via
Sciesa 24, 1-20135 Milano, Italien.
Contestkalender:
April:
17. - 18.: DX YL til NA YL Phone
21.: RSGB Low Power CW (se sidste OZ)
27. - 28.: Schweizisk Helvetia CW og Phone
Maj:
I.: AGCW QRP CW
I I . - 12.: CQ-M CW og Phone
11. - 12.: Fiestas Marienas Phone
18. - 19.: Italiensk CW og Phone

Aktivitetstesten
CW-afdelingen
nr.
call
OZ1III
1
OZ1HET
2
OZ8XW
3
4
OZ8TU
OZ1FFG
5
OZ4UN
6
7
OZ9VA
OZ1KHZ
8
OZ1IPP
9
OZ3MC
10
OZ1EDR
11
OZ8NJ
12
OZ3FYN
13

Marts 1985
amt
13
1
10
2
1
1
2
14
14
13
2
2
7

point
120
120
114
108
105
104
94
96
102
97
92
82
70

multi
29
28
25
25
25
25
27
25
22
22
23
22
21

total
3480
3360
2850
2700
2625
2600
2538
2400
2244
2134
2116
1804
1470
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

OZ7LX
OZ1BMA
OZ4QX
OZ1IUK
OZ1IKW
OZ5IN
OZ1FTE
OZ7QB
OZ7XE
OZ1SDB
OZ1ALS

Phone
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

afdelingen
call
OZ9VA
OZ4NA
OZ5ESB
OZ8TU
OZ3MC
OZ8NJ
OZ3FYN
OZ5EDR
OZ1EDR
OZ8EDR
10
OZ4RP
11
OZ7UO
12
13
OZ6ARC
14
OZ7XE
OZ8XW
OZ1SDB
16
17
OZ5XT
OZ1EQH
18
OZ4QX
19
OZ1ASP
21
OZ4HAM
OZ1IZZ
22
OZ1IUK
23
24
OZ1DAF
OZ3EDR
25
OZ1AZR
26
OZ1KFQ
27
OZ1FJZ
28
OZ1FTE
29
OZ1BMA
30
OZ6PP
31
32
OZ1FUY
33
OZ6VG
34
OZ1HNY
35
OZ9CG
Check logs OZ1CID, <

SWL-afdelirtg
1
OZ-DR2174
2
OZ-DR2282

4
1
1
2
8
1
3
14
1
8
8
>, OZ5VY

amt
2
14
9
2
13
2
7
1
2
10
10
4
8
1
10
8
1
8
1
7
6
13
2
7
11
12
8
7
3
1
7
8
1
13
1

72
19
64
20
58
21
69
16
60
16
56
17
44
15
37
14
44
11
20
7
2
1
og OZ6PP

point
230
196
200
220
204
206
206
204
200
180
204
170
168
146
146
130
116
134
124
124
116
116
112
100
94
92
104
98
98
98
82
76
86
34
12

1368
1280
1218
1104
960
952
660
518
484
140
2

multi
42
42
41
37
39
36
35
33
33
35
30
35
33
35
35
32
34
29
31
31
32
30
31
34
31
30
26
26
26
24
23
24
20
11
2

total
9660
8232
8200
8140
7956
7416
7210
6732
6600
6300
6120
5950
5544
5110
5110
4160
3944
3886
3844
3844
3712
3480
3472
3400
2914
2760
2704
2548
2496
2352
1886
1824
1720
374
24

13

2470
1870

Yaesu
FT 209 R
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.
Ring eller skriv efter

190
190

11

Ja, det var så marts måneds resultater. Jeg synes, det er en
fornøjelse med så mange deltagere både i CW og Phoneafdelingerne. Det er næppe muligt at lave alle stationer i hver
periode, og det betyder, at der bliver fart over feltet, og ikke som
for nogle år siden 5 -10 min. i hver periode, hvor man næsten kun
ventede på, at det skulle blive tid at lave stationerne igen.
Diolomerne fra sidste år er for længst sendt ud, men desværre
har posten returneret et, hvor adressen var forkert. OZ-DR2217,
Max kan, ved at sende mig sin korrekt adresse, få tilsendt diplom
for 2. plads i sidste års lytterafdeling. Det er forresten et
almindeligt problem, det med adresserne. Mange glemmer at
loggen skal forsynes med navn og adresse. Normalt betyder det jo
ikke så meget, men når eventuelle diplomer skal sendes ja så....
Vy 73 og på genhør OZ8XW, Flemming
OZ APRIL 1985

Microprocessor
Kontrolleret
FM 2 Meter
Transceiver

udførlige tekniske data.
Kontoordning haves
Vore telefoner svarer hele døgnet.
Efter normal lukketid kan De benytte
vor automatiske telefonsvarer.
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Information
Nedenstående har jeg hentet fra det norske blad »Amatør Radio«.
For ikke at belaste modtageren af direkte sendte QSL-kort med
returporto, vedlægges svarkuponer »International Reply Coupon«, IRC’s som de sædvanlig kaldes. Den internationale admini
stration af kuponer varetages af »Det Internationale Bureau«, som
ligger i Bern. De enkelte postadministrationer bestemmer selv
hvilken værdi som skal påtrykkes kuponerne, men salgsværdien
som fastsættes, må ikke være lavere end 1,5 franc. Svarkuponer
ne sælges på alle postkontorer, og kan benyttes i alle lande som
er medlem af Universal Postal Union. Ved indlevering af en kupon,
får man udleveret et frimærke, som svarer til at sende et
almindeligt brev til udlandet. Hvor mange IRC’s skal man så
bruge?, som praksis kan man regne med at bruge et stk. til
Europa, 2 stk. til Nord og Syd Amerika - Midt Østen og Afrika, 3
stk. til Fjern Østen og Stillehavet. For egen regning vil jeg her
tilføje at hvis man har haft forbindelse med en DX-pedition og vil
støtte denne, må man gerne lægge flere IRC’s i konvolutten, når
man søger QSL-kort direkte. Skal man købe kuponerne på et
postkontor, pas da på at postfunktionæren husker at stemple dem
i nederste venstre hjørne, det er ikke alle som husker det, og da
kan der opstå vanskeligheder for den som senere skal veksle
kuponerne, spørgsmålet som kan komme er: Hvordan har du fået
fat i svarkuponer uden stempel? Årsagen til spørgsmålet er at
ingen kupon (IRC) må forlade et posthus uden at være stemplet.
Til slut kan det passende minde os selv om at et »QSL-card is the
final courtesy of a QSO«.
WAC (Worked All Continenfs)
Der har i den seneste tid været mange ansøgninger til dette
diplom, men endnu flere opringninger angående reglerne for
diplomet. Man skal have et QSL-kort fra hver af de følgende
kontinenter: Europa, Afrika, Asien, Oseanien, Nord Amerika og
Syd Amerika, du kan se i OZ’s perfixliste, i hvilke kontinent dit
QSL-kort hører hjemme. Når de 6 QSL-kort er samlet, kan du
sende disse sammen med 15 kr. i frimærker (helst 1 eller 2
kroners) til mig, så skriver jeg ansøgningen, og sender ansøgnin
gen videre og QSL-kortene retur til ansøgeren.
OZ april 1985
WAC udstedes i følgende udgaver:
WAC for kontakter i blandede bånd og mode
WAC/PHONE for telefonikontakter
WAC/SSB for rene SSB-kontakter (2 + SSB)
WAC/CW for rene CW-kontakter (2 + CW)
WAC/RTTY for RTTY-kontakter (2 + RTTY)
WAC/SSTV for SSTY-kontakter
WAC/1,8 Mc. for kontakter på 160 meter båndet
WAC/3,5 Mz. for kontakter på 80 meter båndet
5BWAC for kontakter på 80, 40, 20, 15 og 10 meter
6BWAC for kontakter på 160, 80, 40, 20, 15 og 10 meter
Nyt WAC/FAX for faksimile-kontakte (billedtelegrafi) ikke tidsbe
græns.
Nyt WAC/QRP for QRP-kontaktr hvor man ikke har mere end 10
watt input 5, watt output, der er ingen restriksioner for modstatio
nens effekt, til dette diplom gælder alle kontakter efter 1ste januar
1985.
WAC diplomet udgives af IARU, men bliver forvaltet af ARRL.
Victory 40
Der har været flere henvendelser angående reglerne for dette
diplom, jeg har ikke haft disse, men har nu fundet reglerne i det
svenske »QRC«, hvor det er SM6DEC, Bengt der fortrinligt
redigerer diplomsiderne. Diplomet udgives af Central Radio Club i
samarbejde med Radio Magazine, til minde om anden verdens
krigs, eller The Great Ptriotic War slutning 1945. Licenserede
radioamatører og SWL kan ansøge om diplomet, ved i perioden
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1ste januar 1985 og 9. maj 1985 at have kontaktet/hørt russiske
krigsveteraner eller minde stationer. Under perioden anvender
russiske mindestationer følgende specialprefix.
ER: Stationen er fra Moskva
EW: Stationen er fra en stad der har været krigsskueplads
EU: Hovedstad i en russisk republik
EV: Hovedstad i en autonom republik
EM: Station fra en plads som under krigen var centrum for
partisankrig
EO: Station fra en stad, som er dekoreret med en russisk orden for
sin deltagelse i krigen
Krigsveteraner anvender sin ordinære kaldesignal, plus »R«,
f.eks. UA3DA/R.
Mindestationer fra andre socialistiske lande, som er aktive under
perioden, kan også bruges ved ansøgning om diplomet, hver
kontakt med en minde eller krigsveteran station giver 1 point. Alle
bånd og mode kan bruges, også kontakter via satellit. Diplomet er
gratis, ansøgning skal ske med loguddrag indeholdende tid, bånd
og mode, det skal underkskrives af to amatører, eller via EDR, og
sendes til E. T. Krenkel Central Radio Club
of the USSR, P.O Box 88
Moscow USSR.
WASM - 60
I anledning af sit 60-års jubilæum, udgiver foreningen »Sveriges
Såndareamatorer« diplomet WASM-60, til alle licenserede amatø
rer og SWL, kun kontakter i kalenderåret 1985 tæller til dette
diplom. På HF skal der kontaktes samtlige svenske lån (A, B, C, D,
E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z, AC og BD). På
VHF skal kontaktes alle svenske amatørdistrikter (SK/SL/SM 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, og 0). Der kan fås påtegning på diplomet, om man
har kontaktet de svenske stationer på fone, CW eller anden mode,
eller det er enkeltbånds kontakter, kontakter via satellit tæller
også, men ikke via repeater. Diplomet er gratis, der skal ikke
indsendes QSL-kort, ansøgningen skal kun være afskrift fra
loggen, indeholdende bånd, mode og tid, i kalenderåret kan
kontakter med forekommende jubilæumsstationer bruges som
joker, og kan erstatte et manglende lån eller distrikt. Ansøgningen
sendes til:
WASM-60 diplommanager
Bengt Hogkvist SM6DEC
Blåbårsstigen 11 B
S-546 00 Karlsborg, Sverige
Tel Aviv Award
Kontakter efter 1ste januar 1984 gælder til dette diplom, det kan
også søges af SWL. Kun kontakter med stationer i Tel Aviv og
Jaffa tæller til diplomet, der skal opnås 10 point efter følgende
regler.
Kontakt med 4X75TA giver 10 point
Kontakt med stationer i Jaffa giver hver 5 point
Andre kontakter giver hver 1 point
Kontakt med samme station på forskellige bånd, giver point pr.
bånd.
Der skal ikke sendes QSL-kort, ansøgningen i form af en liste med
tid, bånd og mode, underskrevet af 2 amatører er tilstrækkelig.
Prisen for diplomet er 3 US-doller eller 8 DM eller 2 engelske
pund, adressen er 4X6LM, Sholomo Mussali
Postbox 8225, Tel Aviv 61081
Israel
AJD (All Japan District)
Til diplomet skal man have modtaget QSL-kort fra amatører i alle
10 distrikter i Japan (fra 1 til 0), diplomet kan også søges af SWL.
der udstedes endorsement hvis kontakterne er kørt på enkelte
bånd 1,9 - 3,5 - 7 -10 og 14 MHz. Diplomet koster 8 IRC’s, det kan
søges via EDR eller som GCR-listen hos:
OZ APRIL 1985
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Japan Amateur Radio League - Award Section
1-14-2- Sugamo, Toshima
Tokyo 170, Japan
GTAA (Gateway to Africa Award)
Til diplomet skal kontaktes ZS1 og ZS3 plus 13 af de efterfølgende
prefix. ZS2- 4 - 6 - 7P8 - 3D8 - Z2 - A2 - S8 - T4 - H5 - ZS2 - Prince
Edward Island & Marion Island - ZD7 - ZD8 - ZD9 - S9 - CT3 - EA8
og D4. Prisen for diplomet er 3 US-dollar eller 10 IRC’s, det kan
søges via EDR eller direkte hos:
Rudy van der Walt, ZS3TL
P.O. Box 22882, Windhoek 9000
Naminia/Swa.

HAM FESTIVAL
HELSINGBORG 27 - 28 april 1985
»KOM 85«
UTSTÅLLNING AV HOBBY-KOMMUNSKATSON
- amatørradio, privatradio - hobbydatorer, satellitkomm -

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

FOREDRAG - SEMINARIER DEMONSTRATION
Medverkande:
AMSAT-SM, FRO, NSRA, SARTG, SCAG, SRRC
SOFTNET/SUG, SSA, SSK, SCA, VV m.fl.
Utstållare ’
12 av SVERIGES LEDANDE FORETAG OCH
GENERALAGENTER INOM ELEKTRONIK, AMA
TØRRADIO, HOBBYDATORER

Utstållningen oppen 27-28 april 09-16
Plats: Gustav Adolfsskolan i Helsingborg.
Fredag 26/4 »OPPET HUS« på NSRA’s klubblokal, Ronbecksgatan 3, Helsingborg.
INLOTSNING på radio repeaterkanal R2 samt
145.450 MHz och 3755 kHz
Telefon: 042-12 88 37 och 10 54 70

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

Program m.m. mot SASE hos NSRA

E 3E IA F O N

VÅLKOMMEN TILL HELSINGBORG
OCH NSRA!

NSRA. Box 8073, S-250 08 Helsingborg.
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Redaktion: OZ1BHQ, Per Posselt,
HolSændervej 29, 5500 Middelfart.
Tlf. (09)41 41 43.

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

China. BY1PK er rapporteret på 14.190 kHz 0830z. DU9RG
forsøger at få BY5RA igang på tirsdage og lørdage på 14.226 kHz
2300z.
Philippine Isl. DU1DBT er rapporteret på 3.793 kHz 1720z,
hvor han kørte efter en liste af ON4UN.
Antarctica. KC4USV er igang fra McMurdo basen lørdage 060730z omkring 14.250 kHz.
Christmas Island. VK9XJ er rapporteret på 14.215 kHz 101 Oz.
Libanon. OD5AS, OD5SH og OD5YF er alle rapporteret på
7.045 kHz 2130z. OD5SH er rapporteret på 3.650 kHz 2148z.
QSL til OD5AS sendes til Box 121, Tripoli, Lebanon.
St. Brandon Island. LA7XB og SMOAGD påbegynder tidligt
april en Indian Ocean expedition. t)et første stop på St. Brandon
bliver omkring påske. 3B8CF assisterer med planlægningen.
Malagasy Rep. 5R8AL er rapporteret på 14.159 kHz 1655z.
Afghanistan. UA900/YAS er fornylig worked i Europa. Andre
stationer er også rapporteret. Det vil blive interessant, at se
hvilken stilling ARRL vil tage angående DXCC’s status for disse
stationer.
Cyprus. 1. juli bliver skæringsdatoen, fra hvilken man kan
begynde at ansøge ved ARRL til det nye prefix (ZC4). På QLSkortet skal der være angivet enten Akrotiri eller Dhekelia, hvilket er
navnene på disse Royal Air Force baser som tæller.
Rodrigues Island. Det ser ud til at 3B9CD bliver på øen indtil
slutningen af juni måned.
Botswana. Ifølge OZ8T er en del af fremsendte QSL-kort til
A22ME for QSO’er den 8. december blevet returneret. Det
beklages af manageren AK1E som siger, at kortene skal sendes til
ham igen, og at QSL vil blive besvaret portofrit for disse.
Guinea-Bissau. J5WAD er rapporteret QRV på 14.020 kHz
2014-2020Z. Hans faste tider er 0630-0745z, 1200-1545z, 19002300z på 14.020, 14.157 eller 14.240 kHz. Han er også rapporte
ret på 7.002 kHz 0200z. QSL sendes til UA4PW.
Franz Josef Land. E01A0K er QRV fra Heiss Isl. QSL via
UZIOWA.
Fiji Island. JH1RNZ vil blive aktiv herfra 15.-23. april. Han lover
masse af aktivitet, specielt på de lavere bånd.
Djibouti. J28EB er daglig QRV på 14.205-230 kHz fra 2000z.
QSL sendes til Box 2417 Djibouti.
Kenya. 5Z4DJ er daglig aktiv på 3.775-3.800 kHz fra 0300z.
QSL sendes til CBA.
Mauritania. 5T5CJ er QRV på 1.824-42 kHz fra 0700-0800z og
fra 2200-2300z. QSL sendes til W4BAA.
Namibia. ZS3E er QRV på 1.825 eller 1.835 kHz med SSB og
CW fra 0430z. QSL sendes til K8EFS.
Nauru. C21RK er daglig QRV på 3.787 kHz fra 0730z. QSL
sendes til Box 139, Republic of Nauru.
Solomon Island. H44IA er hver dag QRV på 7.007 kHz fra
0800z. QSL sendes til Box 219, Honiara.

Zambia. 9J2JN som er der de næste 2-3 måneder er aktiv på
160m med CW og SSB daglig fra 0300-0500z. John møder sin
QSL-manager på 21.320 kHz søndage 1630z.
Bophutatswana. H5AQ skulle kunne findes på 14.280 kHz
eller 14.332 kHz fra 2030z. QSL sendes til ZS6BWD.
Burundi. 9U5JB er rapporteret på 14.165-185 kHz fra 1915z og
omkring 3.745 kHz fra 0200-0400z. QSL sendes til ON5NT.
Comoros. D68AM checker ofte ind på Snooky’s Net på 14.183
kHz 2000z. Han skal have QSL sendt via WB20HD.
Israel. 4X4NJ kan de fleste nætter findes på 1.823 kHz 0400z.
QSL sendes til WA4WTG.
United Nations. VE3KFE/4U kan ofte findes på 7.052 kHz fra
0130z.
Pakistan. AP2ZR er ofte QRV på 3.785 kHz 0100z.
Rwanda. 9X5WB er at finde på 14.176-180 kHz 1900z. QSL
sendes til WB6VKD.
Senegal. 6W1AE på 14.203 kHz og 6W6JX på 14.195 kHz fra
2200z.
Turkey. TA1TA er rapporteret på 21.028 kHz 1630z. QSL til
Box 787, Istanbul.
Tonga. A35AE er rapporteret på 14.192 kHz 0840z og på 7.002
kHz 0624z. Han er også rapporteret på 3.502 kHz 0720z. A35MP
er rapporteret på 7.084 kHz 0714z.
Fernando Da Noronha. PY0FNI er rapporteret på 3.795 kHz
2355z, samt på 14.194 kHz 2055z og 14.140 kHz 2053z. QSL til
Box 4411, Recife, PE-50000, Brazil.
ARRL
ARRL meddeler at de britiske baser på Cypros er aksepteret som
nyt DXCC land. Da republikken Cypros blev selvstændig den 16.
august 1960 beholdt England suvereniteten over de militære
baser og derfor er ARRL’s godkendelse givet med tilbagevirkende
kraft til denne dato. Alle ZC4 kontakter er ikke nødvendigvis gjort
fra de engelske baser Akrotiri eller Dhekelia. Det kræves derfor at
QSL-kort skal indikere at forbindelserne er sket fra en af baserne.
Indsendelse af kort må tidligst ske efter den 1. juni 85.
Information
Til oplysning for nye DX-jægere er det således, at når man har
lavet en DXspedition eller et sjældent land, er det som regel ikke
muligt at få QSL sendt via buro. Her er man nødt til at sende
direkte via en eller anden QSL manager. Han opgives som regel
under QSO’en og i mange tilfælde med lange intervaller. Procedu
ren er, at man sender sit QSL i en kuvert indeholdende en
svarkuvert samt 2-3 IRC’s eller 1 $ (greenstamp). Disse bruges til
returportoen samt til støtte for operationen. Mange af DXspeditionerne modtager også støtte fra forskellige organisationer rundt
omkring, blandt andet støtter Danish DX Group sådanne DXspeditioner hvert år.
Det er således klart, at man her må tage stilling til, om man vil
investere midlerne, der skal til, for at få disse QSL-kort hjem. Dette
må jo være op til den enkelte.

Generaldirektoratet for
Post- og telegrafvæsenet

Strækning:
Japan
Sydi. Australien
Sumatra
Syd Afrika
Middelhavet
Brasilien
New York
Vest Grønland
San Francisco
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Måned: Maj 1985
Solplettal: 32

Km:
8600
16000
9300
10100
2200
8400
6100
3600
8800

Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz
Pejling:
tid/frekvens:
1
3
5
7
9
11
44,4 14,2 15,3 17,3 19,0 19,9 19,5
85,0 14,6 16,9 20,7 22,0 19,0 15,4
90,0 14,3 16,0 19,1 20,6 27,0 20,0
8,4 13,6 22,5 22,4 22,8
171,3 11,1
181,0 11,6 11,3 14,4 17,1 17,4 17,1
225,4 15,0 13,7 11,0 10,9 21,6 20,4
291,4 13,1 11,7 11.3 10,5 12,7 16,4
313,6 13,4 12,5 12,8 14,1 16,3 17,2
324,5 13,6 13,4 14,0 13,9 11,9 11,2

13
19,0
14,2
19,0
23,2
16,7
19,9
16,6
17,5
14,1

15
18,9
14,6
19,1
23,7
16,8
19,8
16,8
17,4
17,7

17
17,0
16,1
18,7
17,7
18,5
20,9
16,7
17,4
17,7

19
16,0
14,9
17,0
14,2
19,7
23,4
17,6
17,6
17,4

21
16,5
13,1
13,7
12,2
17,0
21,8
17,9
17,6
17,0

23
14,7
15,0
12,5
10,8
13,4
17,4
15,5
15,4
15,0
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Redaktion: OZ8SL, Svend Erik Lindberg
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved.
Tlf. (03) 66 90 75

rVHF - UHF - SHFt

Første OZ-OZ-forbindelse på 144 MHz.
Ved gentagne lejligheder er oplysninger om den første 144 MHzforbindelse mellem danske amatører blevet efterlyst, - sidst ved
offentliggørelsen af listen over førstegangsforbindelser på VHF/
UHF/SHF i »OZ« nr. 12, 1984. Indtil dato har disse efterlysninger
ikke ført til noget konkret, men OZ8T har i et brev til spalteredaktio
nen gjort opmærksom på, at deltagerne i en sådan førstegangsQSO formentlig skal findes blandt en kreds af amatører, der på
daværende tidspunkt boede i eller omkring Struer. Børge, der selv
er en af VHF-pionererne, oplyser at EDR’s Struer-afdeling så
absolut var forrest i arbejdet på 2 meter anført af OZ2IZ.
Frekvensområdet 144 - 146 MHz blev frigivet til amatørformål i
Danmark for snart 37 år siden, - mere præcist den 1. maj 1948, og
vi ved fra omtale i »OZ«, at der blev afholdt en 2 meter fieldday i
dagene 22. - 23. maj samme år. Resultatet af denne er offentlig
gjort i juni 48 »OZ«, hvori det også nævnes, at amatører fra Struer
opnåede QSO på over 49,5 km! Den første OZ-OZ-QSO blev dog
formentlig ikke lavet ved denne lejlighed, da noget tyder på, at
enkelte amatører allerede var igang på 2 meter inden 1. maj 1948.
OZ8T gør således opmærksom på, at der på side 44 i »OZ« fra
april 1948 står følgende:
»Der er nemlig en del amatører, som efter særlig ansøgning har
fået lov til at sende på 2 m båndet, og vi har grund til at tro, at
enhver velbegrundet ansøgning fra en licenseret amatør vil blive
gunstigt modtaget«.
Alt taler således for, at et lille antal amatører var QRV inden den
officielle åbning, - måske blev den første OZ-OZ-QSO på 2 meter
lavet allerede i januar eller februar 1948, ja, måske endda før
årsskiftet 1947/48?
OZ8T refererer endvidere fra »OZ« maj 1948, at et UKB-stævne i
Struer samlede 280 deltagere! - hvilket jo unægteligt tyder på en
overvældende interesse. Hvis nogle af disse stadig læser disse

RECORD TABLE 1984-12-31 **’
50 MHZ EL2AV(IJ46

)-H44PT(RI00A0)

SSB

1982-04-04 18932 KM

SSB
CW
?

1978-08-12
1982-08-11
1982-08-12
1981-06-07

627
904
1083
3465

KM
KM
KM
KM

?

1981-09-04 3025
1981-07-26 2142
1977-08-12 3101
1983-07-16 3865
1979-03-30 7860
1969-03-04 17523

KM
KM
KM
KM
KM
KM

2786
1284
1434
1980-04-18 18907

KM
KM
KM
KM

70 MHZ
TROPO
AUR0RA
METEOR
SPOR-E

GJ3WMR/P(IN89WG)-GM3W0J/P(I074NP)
G3SHK(I090DX)-GH3W0J/P(I089KB)
GJ3VHl)( IN89XI )-GM3W0J/P( I089KB)
GW4ASR/P(I082JG)-5B4CY(KM64MR)

?

144MHZ
TROPO EA8XS(IL 28GA)-GD8EXI(I0740C)
AUR0RA G3CHN(I080BF )-LZ2KBI(KN13JQ)
METEOR
SPOR-E
F2(TE)
EME

GW4CQT(I081LP)-UW6MA(KN97VE)
EA8XS(IL28GA)-HG0H0(KN07RU)
I4EAT(JN54VG)-ZS3B{JG73 )
SM7BAE(J065NP)-ZLlAZR(RF72KX)

CW
CW
SSB
CW
CW

E A8X S(IL 28GA)-GW8VHI(1081 CM)
SM6EAN(J057XQ)-UA3LB0(K064AR)
EI2VAH(I043XW)-SK6AB(J057XQ)
F9FT(JN29AG)-ZL3AAD(RE66GR)

SSB
CW
CW
CW

IOSNY/EA9(IM75IV )-I8YZ0(JM89BA)
PA0SSB(J011WI)-ZL3AAD(RE66GR)

SSB
1983-07-05 1922 KM
CWSSB 1983-06-13 18772 KM

EA7BVD/P(IM78JD)-EA8XS/P(IL27GW)
PA0SSB(J011WI)-W6YFK(CM87WJ)

SSB
1984-07-08
CWSSB 1981-04-05

spalter, og endnu kan huske hvad der foregik på 144 MHz i de
hektiske dage i tiden før og umiddelbart efter 1. maj 1948, eventuelt ved at støtte hukommelsen på notater i gamle logbøger,
kontestrapporter eller lignende, vil spalteredationen meget gerne
høre herom.
Bemærkninger til rekord-tabellen:
Tabellen angiver læst fra venstre mod højre:
Bånd, udbredelsesart, station (lokator), modulationsart, dato (årmåned-dag) og afstand. Alle afstande er beregnet ved hjælp af
formlen for sande ellipsoide afstande. Værdierne 6378,140 og
6356,755 km er benyttet som jordradius ved henholdvis ækvator
og polerne.
Af nyheder i tabellen kan nævnes en ny Es-rekord på 144 MHz, en væsentlig forbedring af tropo-rekorden på 432 MHz samt en ny
troporekord på 2.3 GHz.
Næste udgave af rekord-tabellen vil vise situationen pr 31.12.85.
Den vil blive udgivet i begyndelsen af 1986 når alle ændringer er
modtaget. Ændringer til tabellen kan stiles til:
IARU Region 1
VHF UHF SHF EHF DX Record Coordinator
SM5AGM, Folke Rosval I,
Våsterskårsringen 50,
S-184 00 Akersberga, Sweden,
tlf. 0764-27638.
Norske 50 MHz tilladelser
Det norske blad »Amatør Radio« oplyser i marts-udgaven, at 25
LA-stationer nu har fået den norske teleadministrations tilladelse
til at benytte 50 MHz-båndet til amatørtrafik på de vilkår, der blev
omtalt i spalten i januar 85 »OZ«. For de VHF-amatører, der har
tilladelse til at lytte på 50 MHz, kan det oplyses, at det drejer sig
om følgende stationer:
LA1JQ, LA1K, LA1NRS, LA2AB, LA2RZ, LA3EQ, LA3ZO, LA4TE,
LA5UBA, LA6CU, LA6HL, LA6LCA, LA60P, LA6PV, LA8AK,
LA8AE, LA8EW, LA8RB, LA9BM, LA9CY, LA9DI, LA9DL, LA9T,
LA9UX og LA9ZV.
Blandt disse stationer er der to der tidligere har haft speciel
tilladelse til at benytte 50 MHz, nemlig LA8RB og LA9T. Sidste
gang de havde denne tilladelse var under IGY (det internationale
geofysiske år) i perioden 1957/58.
Danske old-timers der interesserede sig for dette spændende
VHF-bånd kan måske huske, at LA9T som den formentlig første
LA-Station havde 50 MHz-QSO med USA i oktober 1957 (se
»OZ« nr. 11, 1957). LA9T kørte dengang med en ombygget SCR
522 (militært surplus-grej), der gav ca. 10 watt til en dipol-antenne.
Desværre måtte OZ-amatører også dengang nøjes med at følge
begivenhederne på 50 MHz som lytteramatører.

432MHZ
TR0P0
AUR0RA
METEOR
EME

1984-07-05
1982-07-14
1980-08-12

1.3GHZ
TROPO
EME
2.3GHZ
TR0P0
EME

1481 KM
8860 KM

3.4GHZ G3LQR(J002QF)-SM6HYG(J058RG)

CW

1983-07-11

927 KM

5.7GHZ G3ZEZ(J001MS)-SM6HYG(J058RG)

CWSSB 1983-07-12

981 KM

10 GHZ 10SNY/EA9(IM75IV)-10Yll/IE9(JM68NR)

FM

1983-07-08

1660 KM

24 GHZ I3S0Y/3,IW3EHQ/3(JN66DB)-I4BER/6,I4CHY/6(JN63IL)FM

1984-04-25

289 KM

47 GHZ DJ1CR(JN58UJ)-DL3ER/P(JN58TG)

1984-06-11

15 KM

OZ APRIL 1985

FM

VK5MC 1985 EME-vinduer
Fra »VHF/UHF Newsletter« har jeg sakset følgende tabel over
Chris Skeer, VK5MC’s EME-vinduer for hele 1985.
Chris benytter som bekendt en fast installeret 144 MHz rhombe
antenne, som kun kan benyttes til EME når månen passerer
gennem antennens hovedstråle. Han har derfor udregnet neden
stående tabel, der giver dato og startider. Ved alle skeds er de
første 2 minutter sendeperiode for VK5MC. Hvis han synes at
modpartens signal er kraftigt nok, vil han overgå til 1 minuts
perioder resten af QSO’en. Midten af vinduet nås 10 til 14 minutter
efter starttid. VK5MC’s sendefrekvens er 144,010 MHz og han
lytter i området 144,000 til 144,010 MHz:
23.
28.
25.
22.
13.

april 0004 UTC
april 0432 UTC
maj 0232 UTC
juni 0112 UTC
juli 1836 UTC

6. sept.
3. okt.
31. okt
27. nov.
2. dec.

1512
1304
1156
0948
1402

UTC
UTC
UTC
UTC
UTC
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29. dec. 1204 UTC

18. juli 2308 UTC
10. aug. 1724 UTC

EME contest
REF, den franske amatørorganisation, vil sponsore en EMEcontest, der afholdes i marts og april 1985. Desværre er spaltere
daktionen lidt sendt ude med oplysningerne om denne begiven
hed, der afholdes i to afdelinger.
Afdeling I blev nemlig afviklet 30. - 31. marts.
Afdeling II afholdes som følger:
Start 27. april 1985 kl. 00.00 UTC
slut 28. april 1985 kl. 24.00 UTC
Bånd: 144, 432, 1296 og 2300 MHz.
Ingen skeds under .020 på hvert bånd!
Klasser: Mono-bånd og multi-bånd.
Grupper: QRP (< 100 kW EIRP) og QRO (> 100 kW EIRP).
Multipliers: Hvert DXCC-land og hvert W/VE call-area.
Points: 100 point for hver komplet QSO.
Rapportering: T-M-O eller RST.
Log sendes senest 30 dage efter kontestens afholdelse til:
F6CJG, Guy Gervais,
Imp Baluze 19100,
Brive, France.
DX-peditioner, DX-info m.v.
I »VHF/UHF Newsletter« oplyses at G4AFF/G4RQI vil være QRV
med kaldesignalet GM4RQI/p fra Moss Houll (IP90 - ZU) i
perioden 17. - 20. april 85 og Shetlandsøerne (J099 - ZT) i
perioden 21. - 22. april 85
Frekvenser: 144,190 MHz SSB på tropo og 144,095 MHz CW og
MS-skeds.
UA1ZCL (KP78) skriver i »Dubus«, at han under kraftige auroraåbninger er QRV på 144,120 MHz i begyndelsen af hver hele time
i 1 minuts perioder. UA1ZCL starter med at sende.
I »VHF/UHF Newsletter« omtaler G2AHU (ex ZE2JV/Z22JV), Ray
Cracknell, at OX3VHF er blevet hørt på 50 MHz i Storbritanien via
aurora ved mindst 3 lejligheder. Der er ikke anført noget om
hvornår eller hvor længe.
Ifølge det svenske »QTC« havde SM4HJ (J079) ES-QSO med
YU1ICD (JN94) den 2. november 1984, kl. 0956 UT! Det må nok
siges at være usædvanligt!
Ifølge »VHF/UHF Newsletter« vil PA3BWY, Henry Snip, være
QRV som /mm fra en søværts destination ca. 400 miles syd for
Island, - nærmere betegnet i 1007-feltet (QR) i april og september
1985. QTH’en vil være det hollandske vejrobservationsskib »Cumulus«. Henry har tidligere været på en lignende tur, hvor han
hørte adskillige engelske stationer på aurora, men det er aldrig
lykkedes ham at lave nogen QSO’er, - måske fordi hans grej
bestod af en FT480R, der gav 10 watt til en GP. Mam må håbe, at
han på næste tur medbringer et PA-trin samt en beam-antenne.

Båndrapporter
To båndrapporter er indkommet til dette nr., - begge EMErapporter. Den ene kommer fra OZ4MM, der fortæller, at OZ5VHF
har kørt følgende stationer via EME i februar og marts 1985:
VE7BQH, ZS6ALE, UA6LJV, WA1JXN/C6A (Bahama), EA3BTZ,
K1WHS, GW4CQT, SM5MIX, K6CH, N5BLZ, SM2GGF, VE1UT,
F9HS og WA6MGZ.
Den anden kommer fra OZ1 DJJ og drejer sig om 432 MHz EME.
Bo skriver følgende:
Efter vores første succesfulde forsøg på 432 MHz EME den
12.1.85 (se »OZ« nr. 2, 85 side 115), hvor vi kørte HB9CV med
fine rapporter, havde vi selvfølgelig fået blod på tanden. Derfor
startede vi op i aktivitets-weekenden den 2. og 3. februar. Efter
diverse problemer og afbrændte HF-trin, blev vi QRV i løbet af
lørdag eftermiddag. Den første vi hørte og kørte efter at have
fundet vort ekko, var Jan, DL9KR. Han gav os O og 549 rapport.
Derefter begyndte vi at kalde CQ.
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Status:
Kørt:
12.1.85:
2.2.85:

3.2.85:

HB9CV
DL9KR
G3LTF
JA6CZD
DL9KR
K5JL
F1FHI
N4GJV
VE3CRU
W7GBI

O/O
O/O - 549
O/O
O/O - 539, - første OZ - JA på 432 MHz!
539/559
529/559
O/O
529/449
O/O, - første OZ - VE på 432 MHz!
O/O

Hørt:
K1FO, W1XJ, samt gode SSB-signaler fra DL9KR.
Endvidere kan fortælles, at QSO’en med Jay, K5JL udviklede
sig til en rigtig hygge-QSO i en halv times tid i speed 100, - hvor
han beskrev sit grej, hus, sin familie og venner. Til sidst kan
berettes, at JA6CZD blev noget overrasket og temmelig forvirret
over at høre og køre os. Bag forsøgene den. 2. - 3. feb. stod
OZ7UHF og OZ5UKW.
OZ1DJJ/Bo
PS. Flere rapporter følger.

Satellitter

/

Radio Sputnik 9 og 10
Som omtalt i »OZ« dec. 1984 side 866 påtænker Sovjetunionen
opsendelse af erstatninger for satelitterne RS-3 til RS-8. Satellit
terne skulle allerede være navngivne RS-9 og RS-10. Datoen for
opsendelsen november 1984, som blev angivet i ovennævnte nr.
af »OZ« var delvis rigtig, idet transponderen samt CW-robotten og
beacon fra en af de nye satelitter var aktive fra det angivne
tidspunkt, »Amsat Satellite Report« (ASR) nr. 97, 1985 omtaler
således nogle forsøg med disse vitale komponenter fra RS-9. I en
oversat artikel fra »Sovjetskij Patriot« af 16. januar 1985 hedder
det, at adskillige kontakter allerede er blevet gennemføt via de nye
transpondere og CW-robotter, som i en »fast opstilling« på jorden i
Moskva har været aktive siden november 1984. Af stationer som
allerede har haft QSO nævnes UK3A, RS3A, RA3AHM og
RA3AMM. Frekvensplanen opgives til 145,860 - 145,900 MHz
samt down-link 29,360 - 29,400 MHz. Af tidligere numre af »ASR«
er det fremgået, at den ene af de nye satellitter vil medføre en
mode A-transponder. Meget tyder nu på, at dette vil blive RS-9.
RS-10 skulle altså blive den satellit, der vil medføre transponderen
med frekvenser, som vi kendte dem fra Iskra 2, med en up-link på
21 MHz og en down-link på 29 MHz. Begge altså i kortbøgeområ
det! De nærmere frekvenser er endnu ikke set angivet nogetsteds
ligesom opsendelsestidspunktet er ukendt. Jeg kan kun beklage,
at have stillet noget i udsigt pr. november 1984. Jeg må skynde
mig at blive bedre til russisk (oplysningerne om nov. 84 stammede
fra en QSO med UB5MGW, - på russisk! - hi).
OZ6QX Arne
Sidste om RS-9 og RS-10
AMSAT-UK’s »OSCAR NEWS« bekræfter i nr. 51 fra feb. 85
ovenstående med ref. til UA3CR, som er med i »Team-RS« i
Moskva. Man tilføjer her, at begge satelliter vil medføre en mode
A-transponder, og at kun den ene af dem vil medføre en såkaldt
mode K-transponder (21 - 29 MHz). Som nyt i sagen nævnes det
at man er indstillet på, at satellitterne vil blive »sammenkoblet« og
dermed må følges ad i samme bane (sikkert for at kunne
sammenligne mode K med mode A).
OZ6QX, Arne
Absolut sidste nyt om RS-9 og RS-10
Ifølge »ASR« fra 11.3.85 vil frekvenserne for RS-10 blive som
følger:
Mode A:
145.960 - 146.000 MHz up-link
29.460 - 29.500 MHz down-link
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EDR's STATIONSBOG

02 - 01-01

Januar 1985
026UP

Vedtægter
§1

Navn
Foreningens navn er »Eksperimenterende Danske Radioama
tører« (EDR). Foreningen er tilsluttet »The International Amateur Radio Union« (IARU).
Foreningens adresse er: Foreningens kontor.

§2
Formål
Foreningens formål er:
at samle alle danske amatørradiointeresserede,
at virke for amatørradioens udvikling,
at arbejde for en forbedring af radioamatørernes arbejds
vilkår,
at støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne for at
forbedre den tekniske kunnen, og
at repræsentere radioamatørerne over for andre organisatio
ner - og over for myndighederne.
Stk. 2. E.D.R. er uafhængig af partipolitik.
§3
Medlemsskab
Som medlem kan optages enhver amatørradiointeresseret.
Stk. 1b. Der er tre medlemskategorier: Aktive medlemmer enkeltpersoner bosiddende i Danmark, Færøerne og Grøn
land. Disse medlemmer nyder alle rettigheder.
Passive medlemmer - firmaer, klubber, institutioner etc.
hvor medlemskabet ikke er knyttet til een person. Disse
medlemsskaber medfører ikke valgbarhed og stemmeret.
Udlandsmedlemmer - medlemmer med adresse uden for
Danmark. Disse medlemmer modtager OZ, men har ikke
valgbarhed og stemmeret og kan ikke benytte QSL-centralen.
Dog kan udlandsmedlemmer mod at betale samme kontingent
som aktive medlemmer benytte QSL-centralen efter de til
enhver tid gældende regler herfor. RM kan fastsætte forskelligt
kontingent for de tre medlemskategorier.
Stk. 2. Når særlige grunde taler derfor, kan HB nægte en
ansøger optagelse i foreningen, ligesom HB i særlige tilfælde
kan ekskludere et medlem af foreningen. Eksklusionen kan
evt. foretages for en bestemt periode.
Stk. 3. HB’s afgørelser i sådanne sager skal forelægges til
godkendelse på det nærmest følgende repræsentantskabsmø
de. Den pågældende har ret til personligt at fremlægge sine
synspunkter i sagen, forinden repræsentantskabet træffer sin
afgørelse, der ikke kan indankes for domstolene.
Stk. 4. Såfremt HB har nægtet en ansøger optagelse eller
har ekskluderet et medlem, har vedkommende ikke stemmeret
eller valgbarhed i noget foreningsanliggende, medens denne
tilstand vedvarer.
Stk. 5. Et ekskluderet medlem kan ansøge om genoptagelse
i EDR. Såfremt et ekskluderet medlem ansøger om genopta
gelse i foreningen, skal en sådan ansøgning forelægges til evt.
godkendelse på det førstkommende repræsentantskabsmøde.
Hvis RM godkender ansøgningen kan ansøgeren igen blive
medlem i foreningen i henhold til de til enhver tid gældende
regler herfor.
Stk. 6. Repræsentantskabet kan, efter énstemmig indstilling
fra HB, udnævne personer, som har virket til gavn for EDR til
æresmedlemmer af foreningen. Forslag desangående skal, for
at opnå gyldighed, vedtages med mindst 2/3 flertal.
§4
Kontingent
Repræsentantskabet fastsætter kontingentets størrelse, samt
indskud for optagelse i EDR, hvori er inkluderet tilsendelse af
foreningens emblem, vedtægter, samt medlemscertifikat.
Stk. 2. Medlemskontingentet indbetales årsvis forud inden
den 15. marts, halvårsvis inden hhv. den 15. marts og den 15.
september eller kvartalsvis den 15. marts, 15. juni, 15.
september og 15. december. Hovedbestyrelsen fastsætter
retningslinier for indbetalingsform.
Stk. 3. Når flere medlemmer, hvoraf én betaler fuldt kontin
gent, hører til samme husstand, kan de øvrige opnå medlems
skab for 1/3 kontingent mod at give afkald på medlemsbladet.
Stk. 4. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Stk. 5. HB-medlemmer, samt de to revisorer, er kontinqentfrie.
Stk. 6. Forretningsudvalget (FU) kan efter ansøgning helt
eller delvis fritage økonomisk særligt vanskeligt stillede med
lemmer for kontingentbetaling.

§5
Kontingentrestancer
Undlader et medlem at betale sit kontingent rettidigt, betragtes
vedkommende som slettet af medlemslisten, såfremt kontin
gentet ikke er betalt senest 10 dage efter afsendelse af
rykkerskrivelse, idet der skal tages hensyn til postforbindelser
til og fra Grønlands amt og udlandet.
Hovedbestyrelsen kan fastsætte et gebyr, som tillægges
kontingentet ved udsendelse af rykkerskrivelse.
Stk. 2. Et medlem kan kun vælges til formand, HB-medlem,
repræsentantskabsmedlem eller være stiller for formand eller
HB-medlem, såfremt kontingentet er indbetalt i henhold til stk.
1.

§6

Udmeldelse
Udmeldelse skal, for at anses for rettidig, finde sted senest den
15. marts. Udmeldelse før denne dato berettiger ikke til
tilbagebetaling af kontingent.
§7
Lokalafdelinger
Hvor flere medlemmer af EDR bor samlet, f.eks. i en by,
nærliggende byer eller et passende landdistrikt, kan disse
danne en lokal afdeling af EDR og gennem samarbejde virke
for EDR’s program. Den enkelte afdeling benævnes EDR X
AFDELING, hvor X står for en geografisk lokalitet (by eller
egn).
Stk. 2. Den enkelte lokalafdeling fastsætter egne vedtægter,
der er gyldige efter HB’s godkendelse.
Stk. 3. Hver lokalafdeling har selvstændigt regnskab og
fastsætter selv medlemskontingentet til afdelingen.
Stk. 4. Medlemskab af en lokalafdeling er frivilligt.
Stk. 5. Afdelingen vælger selv sin formand og bestyrelse,
som alle skal være medlemmer af EDR.

§8

Valg af repræsentantskab
Repræsentantskabets medlemmer (RM) vælges for 2 år ad
gangen, dog således at halvdelen af en kreds’ RM afgår hver
andet år. RM kan genvælges.
Stk. 2. Alle medlemmer har stemmeret og alle medlemmer
er valgbare, jfr. dog § 3, stk. 4.
Stk. 3. Valg af RM foregår i 9 afstemningskredse:
Stk. 3a. Kredsændringer: Et område, som udgør ét postnum
mer, og som ligger således i en kreds, at det grænser landfast
til en anden kreds, kan flyttes til denne anden kreds. Der
kræves for at flytning kan ske, at der, efter en skriftlig
afstemning blandt de i området boende medlemmer, blandt de
afgivne stemmer er mindst 2/3 der stemmer herfor. Begæring
om afholdelse af afstemning indsendes til HB, som træffer
nærmere bestemmelse om afstemningsprocedure m.v.
Kreds 1: Stor-København, alle postnumre der begynder med
1xxx og 2xxx, undtaget 2620, 2630, 2640, 2670,
2680, 2690, 2960, 2970, 2980 og 2990.
Kreds 2: Nordsjælland aile postnumre der begynder med
30xx, 31 xx, 32xx, 33xx, 34xx, 35xx og 36xx, samt
2960, 2970, 2980 og 2990.
Kreds 3: Bornholm alle postnumre der begynder med 37xx.
Kreds 4: Sjælland og Lolland-Falster, alle postnumre der
begynder med 4xxx, samt 2620, 2630, 2640, 2670,
2680 og 2690.
Kreds 5: Fyn, alie postnumre der begynder med 5xxx.
Kreds 6: Sønderjylland, alle postnumre der begynder med
61 xx, 62xx, 63xx, 64xx og 65xx, samt 6070, 6093 og
6094.
Kreds 7: Vestjylland, alle postnumre der begynder med 72xx,
73xx (undtagen 7300 og 7321) 74xx, 75xx, 76xx,
77xx, 78xx og 79xx samt 7190. Endvidere alle
postnumre der begynder med 66xx, 67xx, 68xx og
69xx.
Kreds 8: Østjylland, alle postnumre der begynder med 8xxx,
70xx, og 71 xx (undtagen 7190). Endvidere følgende
postnumre: 6000, 6040, 6051, 6052, 6064, 6065,
6091, 6092, 7300 og 7321.
Kreds 9: Nordjylland alle postnumre der begynder med 9xxx.
Stk. 4. Opstilling af kandidater foregår for hver kreds på
dennes årlige ordinære medlemsmøde, jfr. § 19.
Som repræsentantskabskandidater kan kun opstilles EDR
medlemmer, der er til stede eller har givet skriftligt tilsagn om at
modtage eventuelt valg. Tilsagnene skal være fremlagt på
mødet.
Stk. 5. Hver kreds vælger et RM for hvert påbegyndt 100
medlemmer i kredsen.
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Vedtægter
Stk. 6. Medlemmerne i kredsene vælger respektive RM. Det
normerede antaf repræsentantskabsmandater inden for de
respektive kredse besættes med de kandidater, der har det
højeste stemmetal. Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 7. Opstillede ikke-valgte kandidater til repræsentantska
bet indgår som suppleanter til repræsentantskabet i rækkeføl
ge efter de opnåede stemmetal, således at den ikke-valgte
kandidat med højeste stemmetal er 1. suppleant, den med det
næsthøjeste stemmetal er 2: suppleant og så fremdeles.
Valgperioden for suppleanter er ét år.
Stk. 8. Afgår et RM i valgperioden, indtræder den berørte
kreds’ suppleant, der fungerer i den resterende del af valgpe
rioden for det afgående RM. Findes ingen suppleant er
mandatet vakant indtil førstkommende valg, hvor der kan
opstilles såvel RM-medlem som suppleanter for den resteren
de del af perioden.
Stk. 9. Flytter et RM fra den kreds, hvori han er valgt,
bortfalder hans medlemsskab af repræsentantskabet og en
suppleant fra kredsen indtræder efter reglerne i stk. 8.
Stk. 10. Medlemsfordelingen i henhold til medlemslisten pr.
1. januar forud for valget lægges til grund for de respektive
kredses repræsentation i den kommende valgperiode.
Stk. 11. Såfremt afgående og/eller fraflyttende RM, jfr. stk. 8
og stk. 9, eller medlemsfordelingen, jfr. den i stk. 10 nævnte
liste, bevirker, at bestemmelsen i stk. 1 om, at halvdelen af en
kreds’ RM fratræder hvert år ikke kan opfyldes, fratræder den
halvdel af kredsens RM, der har opnået færrest stemmer
allerede efter et år således, at der alid hvert år finder valg sted
af halvdelen af RM.
Stk. 12. Forslag til RM indsendes til formanden i anbefalet
brev og skal være denne i hænde senest den 20. marts
sammen med en skriftlig tilkendegivelse fra de(n) foreslåede
kandidat(er) om, at vedkommende er villig til at modtage valg i
overensstemmelse med forslaget.
Stk. 13. Medlemmer med bopæl uden for de i stk. 3 nævnte
kredse kan ved afstemningen frit vælge, hvilken kreds der skal
repræsentere dem. På stemmesedlen anfører vedkommende
medlem, hvilken kreds han betragter sig som hørende til og
stemmer herefter, som var han bosiddende i denne kreds.
Medlemmer bosat på grønland kan vælge ét repræsentant
skabsmedlem, evt. bosiddende i Syddanmark.
Vedkommendes rejseudgifter i Syd-Danmark dækkes efter
samme retningslinier som for øvrige RM.
Stk. 14. Alle foreslåede emner offentliggøres i maj OZ. I
samme nr. findes indlagt en stemmeseddel, hvor medlemmer
ne inden for de 9 kredse kan afkrydse lige så mange
kandidater i sin bopælskreds, som denne kreds har ret til at
vælge.
Stemmesedlen, forsynet med navn, adresse, kreds- og
medlemsnummer, skal være HB i hænde inden den 1. juni for
kontrol af medlemsskab, hvorefter stemmesedlen uåbnet og
uden navnetalon tilsendes foreningens revisor til optælling.
Kun den trykte stemmeseddel som følger med OZ er gyldig,
og hvert medlem kan kun afgive én stemmeseddel. Efter
forretningsudvalgets afgørelse kan stemmesedler i stedet
udsendes direkte til de stemmeberettigede medlemmer senest
15. maj.
Stk. 15. Resultatet af valget samt liste og det nye repræsen
tantskabs sammensætning med siddende, nyvalgte og supple
anter udarbejdes af revisorerne og tilsendes formanden straks
efter optællingen, dog inden 20. juni.
Resultatet af valget bekendtgøres i august OZ. Desuden
fremsendes opgørelse og liste over repræsentantskabets sam
mensætning direkte til siddende og de i valget berørte medlem
mer inden 25. juli.
Stk. 16. Evt. klager over valget skal indsendes skriftligt i
anbefalet brev til formanden inden den 31. august. HB træffer
afgørelse i sådanne sager og giver senest den 10. september
s.å. klageren og evt. andre i sagen direkte implicerede
meddelelse om afgørelsen. Kan de implicerede ikke acceptere
den trufne afgørelse, kan de ved skriftlig protest i anbefalet
brev til formanden inden den 15. september s.å. indbringe
sagen for førstkommende repræsentantskabsmøde. Repræ
sentantskabet afgør sagen ved simpelt stemmeflertal. Repræ
sentantskabets afgørelse er inappelabel.
Stk. 17. De nyvalgte RM indtræder i repræsentantskabet ved
dettes første møde, der skal finde sted i tiden mellem 15.
september og 15. oktober. Samtidig hermed udløber de
afgående RM's mandat.
Stk. 18. Et medlem kan lade sig opstille til valg til såvel
formandsposten, hovedbestyrelsen som RM. Opnår han valg
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til mere end én post, skal han overtage den højeste post af
disse, således at formandsskabet går forud for hovedbestyrel
sen, hovedbestyrelsen forud for repræsentantskabet. Hvor der
således bliver et mandat frit, rykker den kandidat, der har
opnået næstflest stemmer, op og er valgt.
§9
Valg af hovedbestyrelse
HB består af ét medlem fra hver kreds + formanden. For
manden er på valg hvert år, medens de øvrige medlemmer
vælges for en toårig periode, dog således at 5 medlemmer
(kreds 1, 3, 5, 7 og 9) afgår i ulige år, og 4 medlemmer (kreds
2, 4, 6 og 8) afgår i lige år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Alle medlemmer har stemmeret. Alle medlemmer
med mindst 2 års uafbrudt medlemsskab umiddelbart før
valgårets begyndelse er valgbare, jfr. dog § 3, stk. 4.
Stk. 3. Valg af formand foregår ved urafstemning. Den
kandidat der opnår flest stemmer, er valgt til fomand for det
kommende år. Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.
Stk. 4. Valg af HB-medlemmer foregår i de enkelte kredse,
der hver har ret til at vælge ét HB-medlem. Den kandidat i den
enkelte kreds, der opnår flest stemmer, indtræder i HB for den
kommende to-årsperiode. Stemmelighed afgøres ved lodtræk
ning. Er der i en kreds ikke opstillet en kandidat til HB, kan
repræsentantskabet udpege det (de) manglede medlem(mer)
blandt de i kredsen boende RM.
Stk. 5. Opstillede ikke-valgte kandidater indtræder som
suppleanter efter samme retningslinier som angivet i § 8, stk.
7. Afgår et HB-medlem inden valgperiodens udløb, indtræder
1. suppleanten for resten af det afgåede HB-medlems valgpe
riode. Findes ingen suppleant er mandatet vakant indtil først
kommende valg, hvor der kan opstilles såvel HB-medlem som
suppleanter for den resterende del af perioden.
Stk. 6. Flytter et HB-medlem fra den kreds, hvori han er
valgt, bortfalder hans medlemsskab af HB og en suppleant fra
kredsen indtræder efter reglerne i stk. 5. Er der ikke opstillet en
suppleant, kan repræsentantskabet efter skriftlig forespørgsel
tillade, at vedkommende HB-medlem forbliver i HB sin valgpe
riode ud eller nyt HB-medlem er valgt.
Stk. 7. Forslag til formand og/eller HB-medlem indsendes til
formanden i anbefalet brev og skal være denne i hænde
senest den 20. marts sammen med en skriftlig tilkendegivelse
fra den foreslåede kandidat om, at vedkommende er villig til at
modtage valg i overensstemmelse med forslaget.
Stk. 8. Et medlem kan kun opstilles som formandskandidat,
når mindst 20 andre medlemmer skriftligt anbefaler hans
kandidatur. Siddende formand, der ønsker at opstille, behøver
ikke denne anbefaling. Stillerlisten indsendes sammen med
den i stk. 7 nævnte tilkendegivelse. Et medlem kan kun være
stiller for én formandskandidat pr. valg.
Stk. 9. Et medlem kan kun opstilles som HB-kandidat, når
mindst 20 andre medlemmer bosat i samme kreds skriftligt
anbefaler hans kandidatur. Valgt HB-medlem, der ønsker at
genopstille, behøver ikke denne anbefaling. Stillerlisten ind
sendes sammen med den i stk. 7 nævnte tilkendegivelse. Et
medlem kan kun være stiller for én HB-kandidat pr. valg.
Stk. 10. Alle foreslåede emner offentliggøres i maj OZ. I
samme nr. findes indlagt en stemmeseddel, hvor medlemmer
ne, uanset bopælsforholdene, kan afkrydse én af de opstillede,
særskilt anførte, formandskandidater. På samme stemmesed
del kan medlemmerne i de respektive kredse afkrydse én af de
i bopælskredsen opstillede HB-kandidater.
Stemmesedlen indsendes efter samme retningslinier som
anført i § 8, stk. 14.
Efter forretningsudvalgets afgørelse kan stemmesedler i
stedet udsendes direkte til de stemmeberettigede medlemmer
senest 15. maj.
Stk. 11. Men med hensyn til valg resultatets bekendtgørelse
og evt. klager over valget, forholdes i lighed med det i § 8, stk.
15 og 16 anførte.
Stk. 12. Den nye hovedbestyrelse tiltræder ved repræsen
tantskabsmødets afslutning. De tiltrædende HB-medlemmer
har taleret på mødet.

§ 10
Repræsentantskabet og repræsentantskabsmøder
Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.
Stk. 1. Repræsentantskabet er ulønnet. Såfremt et RM har
haft udlæg i forbindelse med foreningsarbejde, kan vedkom
mende få rimelige udgifter godtgjort af foreningen.
Stk. 3. Såfremt et RM er forhindret i at give møde, skal han
omgående meddele dette til kredsens HB-medlem, som da
tilsiger de i kredsen valgte suppleanter i rækkefølge.
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Et RM kan kun erstattes af en af kredsens suppleanter. Intet
RM kan ved fuldmagt eller på anden måde råde over mere end
eet mandat.
Stk. 4. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i
tiden mellem 15. september og 15. oktober. Mødet afholdes på
et trafikalt centralt beliggende sted efter repræsentantskabets
nærmere bestemmelse. Ved skudår kobles repræsentant
skabsmødet sammen med en kongres. Henvisning til § 20.
Stk. 5. Sager, der ønskes behandlet på repræsentantskabs
mødet, skal være formanden i hænde inden den 20. juli.
Stk. 6. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde sker med
mindst 14 dages varsel direkte til RM, formand og HBmedlemmerne. Samtidig hermed fremsendes dagsorden for
mødet, hvori skal være incl. samtlige fremsendte forslag til
behandling, jfr. stk. 5. Dato og foreløbig dagsorden for repræ
sentantskabsmødet bekendtgøres endvidere i OZ for august.
Indkomne forslag, jfr. stk. 12, pkt. 9, bekendtgøres senest i
OZ for september.
Stk. 7. Adgang til repræsentantskabsmødet tilstedes ethvert
medlem mod forevisning af gyldig kontingentkvittering. Stem
meret på repræsentantskabsmødet har kun RM. Alle har hver
én stemme.
Stk. 8. Formanden, HB-medlemmerne, en ansat bogholder,
HR, TR, revisorerne, samt de af repræsentantskabsmødet evt.
indkaldte specialister har taleret på repræsentantskabsmødet.
Herudover har ingen andre udover RM taleret.
Stk. 9. Et repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt
uanset antallet af fremmødte.
Stk. 10. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog
vil der være at foretage skriftlig afstemning, såfremt mindst 1
stemmeberettiget forlanger det.
Stk. 11. Repræsentantskabet afgør alle sager - undtagen
sager vedr. æresmedlemmer, vedtægtsændringer og opløs
ning af foreningen - ved almindeligt stemmeflertal.
Ved stemmelighed bortfalder et fremsat forslag.
Stk. 12. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabs
møde skal mindst omfatte følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Resultatet af de afholdte valg, herunder evt. klagebe
handling samt evt. supplering af manglende HBmedlemmer i h.t. § 9, stk. 4.
3) Formanden aflægger beretning.
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5) Fastlæggelse af kontingent.
6) Fremlæggelse af budget for det kommende regns
kabsår.
7) Valg af 2 revisorer og én suppleant.
8) Valg af faguddannet revisor, jfr. § 17, stk. 1.
9) Indkomne forslag.
10) A. Fremlæggelse af EDR’s Forlag ApS års- og
halvårsregnskab samt årsberetning.
B. Fremlæggelse af EDR’s Forlag ApS plan for det
kommende år.
C. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 kritisk
revisor i EDR’s Forlag ApS samt 2 bestyrelses
suppleanter og 1 revisorsuppleant.
11) Fastsættelse af mødestedet for næste års repræsen
tantskabsmøde.
12) Eventuelt.
§11

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes når
mindst 5 HB-medlemmer eller mindst 1/3 af samtlige RM
skriftligt forlanger det.
Stk. 2. Begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsen
tantskabsmøde fremsendes til formanden ledsaget af begrun
det dagsorden for mødet.
Stk. 3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes
med mindst 14 dages varsel.
Stk. 4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afhol
des senest 1 måned efter begæringens fremsættelse.
Stk. 5. HB fastsætter mødestedet efter de for ordinære
repræsentantskabsmøder almindeligt gældende retningslinier.

§ 12
Hovedbestyrelsen
HB leder foreningens arbejde i overensstemmelse med de af
repræsentantskabet fastlagte retningslinier.
Stk. 2. På sit konstituerende møde, der afholdes senest 14
dage efter det ordinære repræsentantskabsmøde, vælger HB
af sin midte en næstformand og en sekretær. Sekretæren fører
bl.a. protokol over møderne i HB, FU og repræsentantskabet,
udsender formandens dagsorden til møderne, udarbejder
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referater til OZ, RM, revisorerne, afdelingerne m.fl., samt
sørger for tilrettelæggelsen af de årlige valg.
Stk. 3. HB kan, uden for sin midte, ansætte lønnet medhjælp.
Stk. 4. HB kan nedsætte udvalg, såvel permanente som
midlertidige, til varetagelse af særlige opgaver.
Stk. 5. Der afholdes HB-møde så ofte formanden finder det
fornødent, dog kan mindst 5 HB medlemmer forlange indkaldt
til møde. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel. Senest
samtidig med indkaldelsen til mødet fremsendes dagsorden for
dette til såvel HB’s medlemmer som til evt. andre deltagere, jfr.
stk. 7 og 8. Endvidere sendes dagsordenen til revisorerne.
Stk. 6. Afgørelser, bortset fra sager i h.t. § 3, stk. 6 og § 12
stk. 11, træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelig
hed gør formandens stemme udslaget. Stemmeret har kun
formanden og de 9 HB-medlemmer.
Stk. 7. Forretningsføreren, OZ’s HR og TR har ret til at
deltage i HB’s møder. Andre kan indbydes til at deltage i
møderne.
Stk. 8. HB kan indbyde andre grupper af og/eller enkelte
medlemmer, der har særlige kvalifikationer på særskilte områ
der, til at deltage helt eller delvis i et HB-møde.
Stk. 9. Såfremt mindst 5 HB-medlemmer forlanger det, skal
en given sag sendes til vejledende afstemning ved RM.
Stk. 10. Såfremt en given sag, der kræver HB’s behandling
og som ikke kan afvente næste HB-mødes afholdelse, frem
kommer, kan sagen med alle relevante oplysninger fremsen
des til afstemning blandt HB’s medlemmer uden indkaldelse til
HB-møde. Ved en sådan afstemning skal de enkelte HBmedlemmers votering være formanden i hænde senest 8 dage
efter fremsendelsesdatoen. Resultatet af afstemningen tilstil
les de enkelte HB-medlemmer senest 8 dage efter afstem
ningsfristens udløb.
Stk. 11. Såfremt et HB-medlem gør sig skyldig i grov
forsømmelse af arbejdet i HB, kan formanden og de øvrige 8
HB-medlemmer ved énstemmig beslutning udelukke den på
gældende fra HB-arbejdet og indkalde suppleanten fra den
berørte kreds. En sådan udelukkelse skal skriftligt meddeles
den pågældende, der inden 14 dage fra meddelelsens dato
kan indanke HB-afgørelsen for repræsentantskabet. En sådan
indankelse har opsættende virkning til repræsentantskabets
afgørelse foreligger.
Pågældende anke, samt HB’s motivering for beslutningen,
udsendes inden 14 dage fra ankens modtagelse til skriftlig
afstemning blandt samtlige RM, der skal afgive deres svar
senest 8 dage efter meddelelsens datering. Repræsentantska
bets afgørelse er inappelabel.
Afstemningen blandt RM er hemmelig og der anvendes
samme fremgangsmåde, som skitseret i § 8, stk. 14, andet
afsnit.
§ 13
Forretningsudvalget
FU består af formanden, næstformanden og sekretæren.
Stk. 2. FU administrerer foreningens økonomiske anliggen
der i overensstemmelse med det af repræsentantskabet ved
tagne budget.
Stk. 3. FU kan efter bemyndigelse af HB træffe afgørelse i
sager af rutinemæssig art.
Stk. 4. FU afholder møder så ofte formanden finder det
fornødent.
Stk. 5. FU fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. FU kan ansætte en lønnet forretningsfører til vareta
gelse af regnskabsføring, administration m.v.
Stk. 7. Forretningsføreren har pligt til at deltage i FU’s
møder.
Stk. 8. Forretningsførerens ansættelsesvilkår og aflønning
skal godkendes af HB forinden de får gyldighed.
Stk. 9. Forretningsføreren kan ikke vælges til HB-medlem.
§ 14
Formanden
Formanden leder foreningen daglige arbejde i samråd med
FU. Han er berettiget til at handle på FU’s vegne i sager, som
ikke kan afvente dettes afgørelse.
§ 15
Næstformanden
Næstformanden indtræder i alle formandens pligter og rettig
heder, når denne er forhindret i at give møde.
Stk. 2. Hvis formanden definitivt afgår inden udløbet af en
valgperiode, fungerer næstformanden som formand indtil næ
ste almindelige formandsvalg.
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EDR's STATIONSBOG

02-01-04
Januar 1985
OZ6UP

Vedtægter
§ 16
Regnskabet
HB er ansvarlig for foreningens midler.
Stk. 2. HB er ansvarlig for, at der føres et klart og
overskueliat regnskab, som skal være ført åjour.
Stk. 3. Årsregnskabet skal omfatte en resultatopgørelse for
det afsluttede regnskabsår, et budget for det efterfølgende
regnskabsår og en balance pr. afslutningsdagen.
§17
Revision
Repræsentantskabet udpeger en faguddannet revisor, der
opstilier foreningens regnskab.
Stk. 2. Repræsentantskabet vælger blandt samtlige forenin
gens medlemmer to revisorer og én revisorsuppleant, for ét år
ad gangen.
Stk. 3. Foreningens to valgte revisorer skal mindst to gange
årligt foretage kontrol af foreningens kassebilag og herunder
kontrollere, at alle større poster har hjemmel i de af HB tagne
beslutninger.
Der skal foretages revision af det færdige regnskab.
Stk. 4. Såfremt regnskabet ikke er i orden, har revisorerne
pligt til omgående at underrette formanden. Denne sammen
kalder snarest HB, der tager stilling til sagen.
Stk. 5. De to valgte revisorer fungerer tillige som stemmeud
valg, jfr. § 8, stk. 14.
§ 18
Økonomi
Foreningens midler må kun benyttes til fremme af EDR’s
formål.
Stk. 2. Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.
§ 19
Medlemsmøder
Ordinært årligt kredsmedlemsmøde (opstillingsmøde) afholdes
hvert år i tiden mellem 25. februar og 18. marts. Indkaldelse til
mødet foretages af kredsens HB-medlem eller, såfremt kred
sen intet HB-medlem har, af landsformanden.
Indkaldelse skal ske ved offentliggørelse i OZ januar og/eller
februar og skal indeholde meddelelse om tid, sted og dag
sorden.
Stk. 2. Adgang til og stemmeret på disse møder har kun
medlemmer, der ikke er i kontingentrestance til EDR og som er
bosat i kredsen.
Dagsorden skal mindst omfatte følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om HB’s arbejde i det forløbne år.
3) Forslag til debat.
4) Opstilling af kandidater til repræsentantskabsvalget.
5) Eventuelt.
Stk. 3. Udover ordinære kredsmedlemsmøder kan der på
foranledning af HB afholdes medlemsmøder i en eller flere af
de 9 kredse hvor HB giver meddelelse om foreningens
virksomhed og hvor sager af interesse for foreningen drøftes.

§20
Hvert skudår (1. gang 1984) afholdes en kongres i forbindelse
med repræsentantskabsmødet. Der skiftes mellem landsde
lene.
Stk. 2. Indkaldelse til kongressen sker med mindst 14 dages
varsel direkte til repræsentantskabsmedlemmerne, EDR’s for
mand samt HB medlemmerne.
Der fremsendes samtidig dagsorden for mødet.
Dato og foreløbig dagsorden for kongressen bekendtgøres i
OZ for august.
Stk. 3. Adgang til kongressen tilstedes ethvert EDR-medlem
imod forevisning af gyldig kontigentkvittering.
Stk. 4. Alle EDR-medlemmer + indbudte gæster har taleret
på kongressens første dag.
Stk. 5. På kongressens 2. dag afholdes ordinært repræsen
tantskabsmøde. Henvisning til § 10.

§22
Hovedredaktøren
HR ansættes af HB.
Stk. 2. HR er forpligtet til at følge de af HB fastsatte generelle
retningslinier for OZ’s indhold og omfang.
Stk. 3. Såfremt en indleveret artikel af HR nægtes optaget i
OZ, kan indsenderen indanke sagen for HB, der træffer den
endelige afgørelse.
Stk. 4. Uoverensstemmelser angående OZ’s indhold fore
lægges HB til endelig afgørelse.
Stk. 5. HR kan ikke vælges til HB medlem.
§23
QTH-liste
EDR udsender årligt i OZ en ajourført prefix- & zoneliste samt
en fortegnelse over DR-amatører.
§24
QSL-bureau
EDR opretholder til brug for sine medlemmer et QSL-bureau,
der ledes af en QSL-ekspeditør. QSL-bureauet samarbejder
med de tilsvarende organisationer i andre lande.
Stk. 2. Såfremt der i et land findes mere end én amatørforen
ing, og én af disse er tilsluttet IARU, finder samarbejde kun
sted med denne forening.
Stk. 3. QSL-bureauet ekspederer ikke QSL-kort til eller fra
ulicenserede danske senderamatører eller inden- og uden
landske lytterklubber.
§25
Vedtægtsændringer
Forslag til ændring af vedtægterne kan kun behandles på
repræsentantskabsmødet, såfremt de er optaget i den i § 10,
stk. 6 sidste afsnit nævnte bekendtgørelse.
Stk. 2. Ændringer i de fremsatte forslag kan foretages under
repræsentantskabets behandling af ændringsforslagene.
Stk. 3. Et ændringsforslag er vedtaget, når mindst 2/3 af
samtlige stemmeberettigede stemmer for det.
§ 26
Foreningens opløsning
Forslag til EDR’s opløsning kan kun forelægges på et særligt
dertil indkaldt repræsentantskabsmøde som tillige stiller for
slag om anvendelse af foreningens midler, hvorefter der
foretages skriftlig afstemning blandt alle EDR’s stemmeberetti
gede medlemmer.
Stk. 2. Forslag om opløsning af EDR er vedtaget, når først
det særligt indkaldte repræsentantskabsmøde med mindst 4/5
af de tilstedeværende stemmeberettigede har stemt for det og
derefter mindst 4/5 af foreningens stemmeberettigede med
lemmer har stemt for en sådan opløsning.
§ 27
Ikrafttrædelse
Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. maj 1974 efter at
være godkendt ved urafstemning i april 1974.
Alle tidligere godkendte vedtægter ophører med at have
gyldighed den 30. april 1974.
Således vedtaget ved urafstemningen april 1974 og ændret
på repræsentantskabsmøderne den 12. oktober 1975, den 3.
oktober 1976, den 9. oktober 1977, den 8. oktober 1978, den
14. oktober 1979, den 12. oktober 1980 og den 9. oktober
1983.
§28
Overgangsbestemmelser
Ændringer fra 7 til 9 kredse træder i kraft fra valgene 1977.
Stk. 2. HB-valg. De i kredsene 2, 6 og 8 valgte HBmedlemmer er kun valgt for 1 år, jfr. § 9, stk. 1.
Stk. 3. RM-valg. Der foretages nyvalg til RM således, at
halvdelen (de med flest stemmer) vælges for to år, og den
anden halvdel vælges for et år. De, som ikke opnår valg,
indtræder som suppleanter i h.t. deres opnåede stemmetal.

EDR udgiver sit eget blad, OZ, der redigeres af en hovedred
aktør (HR) der er ansvarlig over for presseloven.
Stk. 2. OZ udkommer normalt den 15. i hver måned.
Stk. 3. HB fastsætter efter forhandling med HR de generelle
retningslinier for OZ’s indhold og omfang.
Stk. 4. Til varetagelse af specielle interesseområder, herun
der teknisk stof i almindelighed, kan HB ansætte en teknisk
redaktør (TR) og evt. andre specialredaktører.
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29.457 eller 29.503 MHz
21.260 - 21.300 MHz up-link
29.460 - 29.500 MHz down-link
Rohot:
21.140 MHz up-link
29.457 eller 29.503 MHz down-link.
RS-9 og RS-10 vil formentlig blive placeret i et cirkulært polært
kredsløb med en højde på ca. 2000 km. over jordoverfladen.
OZ8SL
Beacon:
Mode K:

/

/

Contestrapporter

/

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

Aktivitetstesten
Marts-testen gav følgende resultat:
Klasse 1 -1 4 4 MHz single
QTH
Call
Nr.
OZ1IUK
J066
1
OZ1DLD/P
J045
2
J044
OZ1EQX
3
J065
OZ1RH
4
J055
OZ1FHU
5
J065
OZ1HJP
6
J056
OZ1KAD/A
7
J057
OZ1KHW
8
J055
OZ7NI
9
J047
OZ1JXH
10

QSO
75
88
66
62
53
54
41
35
38
36

SQR
36
20
14
15
16
14
11

12
13
9

OSCAR-10
ORBIT
DATO
UTC
1391
19. apr.
06:38
1393
20. apr.
05:51
1395
21. apr.
05:05
1397
22. apr.
04-20
1399
23. apr.
03:35
1401
24. apr.
02:51
1403
25. apr.
02:07
1405
26. apr.
01:23
1407
27. apr.
00:40
1409
27. apr.
23:56
1411
28. apr.
23:13
1413
29. apr.
22:30
1415
30. apr.
21:47
1417
1. maj
21.04
1419
2. maj
21:21
1421
3. maj
19:39
1422
4. maj
09:08
1423
4. maj
18:56
1424
5. maj
07:49
1425
5. maj
18:15
1426
6. maj
06:53
1427
6. maj
17:34
1428
7. maj
06:03
1429
7. maj
16:55
1430
8. maj
05:15
1432
9. maj
04:29
1434
10. maj
03:43
1436
11. maj
02:58
1438
12. maj
02:14
1440
13. maj
01:30
1442
14. maj
00:46
1444
15. maj
00:02
1446
15. maj
23:18
1448
16. maj
22:35
1450
17. maj
21:51
1452
18. maj
21:08
1454
19. maj
20:25
*
: Den følgende dag.
** : Apogæum før AOS eller efter LOS
Benyttet elementsæt: 157 (jan 21, 1985)
Beregnet på en CDC Cyber 730 af OZ6BL den 18/3.85
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/

Point
876
724
500
322
309
278
260
258
249
226

AOS
AZ
282
279
276
273
269
265
260
255
250
244
238
232
225
218
210
202
281
193
284
183
284
170
283
153
281
279
276
272
269
264
260
255
250
244
238
232
225

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UTC
11:44
11:03
10:22
09:40
09:00
08:19
07:38
06:57
06:16
05:35*
04:54*
04:11*
03:31*
02:51*
02:11*
**
**
**
X*
X*
**

**
**

**
10:24
09:43
09:03
08:21
07:39
07:00
06:19
05:38
04:57*
04:14*
03:33*
02:53*
02:12*

OZ5DI
OZ1JXY
OZ1IEP
OZ7UD
OZ1JMN
OZ6CE
OZ1GOL
OZ1FDK
OZ7DX
OZ8KU
OZ1IZB
OZ7LX
2 - 144 MHz multi
Call
OZ5UKW
OZ 1ALS
OZ2EDR/P
OZ5DDS/P
OZ1KLB
OZ5TDR
OZ3FYN
OZ1GDI
OZ5HAM
OZ8ERA
OZ7HAM
OZ9EVA

AZ
250
242
233
224
215
204
194
183
172
161
151
141
132
123
115
132
276
130
271
127
265
123
252
121
247
238
230
221
211
201
190
180
169
158
148
139
130

J065
J046
J065
J055
J046
J055
J046
J045
J066
J056
J055
J055

40
27
38
24
12
12
11
15
10
8
8
3

13
12
11
8
7
5
6
5
5
4
4
2

224
200
192
122
94
87
83
79
58
56
43
19

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

QSO
206
116
95
59
63
34
49
51
26
28
29
12

SQR
44
24
23
18
15
12
15
14
15
9
30
9

Point
2483
1027
684
589
420
307
303
299
282
170
117
107

APOGÆUM
EL
1
6
11
15
18
21
22
23
23
21
19
16
12
7
3
24
0
19
6
14
11
9
16
4
1
6
10
14
17
19
20
21
20
18
16
12
8

LOS
UTC
11:56
11:56
11:54
11:48
11:40
11:26
11:06
10:37
10:01
09:20*
08:34*
07:42*
06:44*
05:36*
04:02
22:12
09:43
20:35
10:19
19:26
10:27
18:23
10:31
17:25
10:33
10:32
10:29
10:25
10:16
10:02
09:40
09:10
08:34*
07:50*
07:01*
06:06*
05:03*

AZ
251
245
239
321
223
214
204
194
184
175
167
159
150
141
128
85
276
78
266
75
259
77
253
85
247
241
235
228
220
211
201
191
182
173
165
156
147

285

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

3 - 432 MHz single
Call
OZ1HRA
OZ1HDA
OZ1KHW
OZ6CE
OZ7LX
OZ6QX
OZ7IS
OZ2LD
OZ1FHU

QTH
J046
J047
J057
J055
J055
J056
J065
J054
J055

QSO
39
26
24
15
15
15
13
10
4

SQR
12
13
11
11
9
9
9
8
4

Point
224
206
181
139
130
121
116
100
39

Klasse
Nr.
1
2
3

4 - 432 MHz single
Call
OZ1CFO
OZ1GMP
OZ5HAM

QTH
J047
J056
J075

QSO
29
12
2

SQR
14
7
2

Point
210
83
16

Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

5 - 1296/2320 MHz single
QTH
Call
J055
OZ7LX
J056
OZ1AXX
OZ1JCG
J065
J047
OZ1HDA
OZ1KHW
J057
J065
OZ2TG
OZ5DI
J065
J055
OZ1FHU

QSO
9-0
4-0
7-0
4-0
4-0
5-0
6-0
1-0

SQR
4
3
3
3
2
2
2
1

Point
47
41
29
26
24
20
18
7

Referenceomløb, RS-satellitter:
RS-5
grd
UTC
Oml.nr.
Dato
252
1:31
14678
19.4.85
253
1:25
14690
20.4.85
253
1:20
14702
21.4.85
1:15
153
14714
22.4.85
253
1:09
14726
23.4.85
1:04
253
14738
24.4.85
253
0:58
14750
25.4.85
254
0:53
14762
26.4.85
254
0:48
14774
27.4.85
254
0:42
14786
28.4.85
254
0:37
14798
29.4.85
254
0:32
14810
30.4.85
0:26
255
14822
1.5.85
255
0:21
14834
2.5.85
255
0:15
14846
3.5.85
255
0:10
14858
4.5.85
255
0:05
14870
5.5.85
285
1:59
14883
6.5.85
1:54
286
14895
7.5.85
286
1:48
14907
8.5.85
286
1:43
14919
9.5.85
1:37
286
14931
10.5.85
1:32
286
14943
11.5.85
287
1:27
14955
12.5.85
287
1:21
14967
13.5.85
287
1:16
14979
14.5.85
287
1:11
14991
15.5.85
287
1:05
15003
16.5.85
287
1:00
15015
17.5.85
288
0:55
15027
18.5.85
Beregningsgrundlag:
RS-5: oml. tid: 119.55279 min., forskydning: 30.015164°
RS-7: oml. tid: 119.19368 min., forskydning: 29.925311°
RS-8: oml. tid: 119.76177 min., forskydning: 30.067462°

286

RS-7
Oml.NR
14722
14734
14746
14758
14770
14782
14794
14807
14819
14831
14843
14855
14867
14879
14891
14903
14915
14927
14939
14951
14964
14976
14988
15000
15012
15024
15036
15043
15060
15072

Klasse
Nr.
1
2
3

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

QSO
8-0
8-0
3-0

SQR
4
4
2

Point
71
41
16

Lokalafdelingskonkurrencen
Delresultat pr. 1. kvatal 1985
Afdeling
Nr.
Call
NORDALS
OZ1ALS
1
KALUNDBORG
OZ1KLB
2
ØSTBORNHOLM
OZ5HAM
3
ÅRHUS
OZ2EDR
4
ODENSE
OZ3FYN
5
HELSINGØR
OZ8ERA
6
TØNDER
OZ5TDR
7
KØGE
OZ7HAM
8
SKAGEN
OZ9EVA
9
BORNHOLM
OZ4EDR
10

Tester
3
2
3
2
3
2
1
2
3
1

Point
2761
1002
984
833
735
336
307
210
185
132

432 MHz
Nr.
Call
OZ5HAM
1
OZ4EDR
2

Afdeling
ØSTBORNHOLM
BORNHOLM

Tester
3
1

Point
317
93

1296 MHz
Nr.
Call
1
OZ7AMG
OZ4EDR
2

Afdeling
AMAGER
BORNHOLM

Tester
3
3

Point
137
135

UTC
1:06
0:57
0:47
0:37
0:27
0:18
0:08
1:58
1:48
1:38
1:29
1:19
*1:09
1:00
0:50
0:40
0:31
0:21
0:11
0:02
1:51
1:41
1:32
1:22
1:12
1:03
0:56
0:43
0:43
0:24

RS-8
grd
251
250
249
248
247
246
245
275
274
273
272
271
270
269
268
267
266
266
265
264
293
292
291
290
289
288
287
287
286
285

Oml.nr
14652
14664
14676
14688
14700
14712
14724
14736
14748
14760
14772
14784
14796
14808
14820
14832
14844
14856
14869
14881
14893
14905
14917
14929
14941
14953
14965
14977
14989
15001

UTC
0:49
0:47
0:44
0:41
0:38
0:35
0:32
0:29
0:27
0:24
0:21
0:18
0:15
0:12
0:09
0:07
0:04
0:01
1:58
1:55
1:52
1:49
1:46
1:43
1:41
1:38
1:35
1:32
1:29
1:26

grd
239
240
241
242
243
244
244
245
246
247
248
248
249
250
251
252
252
253
284
285
286
287
287
288
289
290
291
291
292
293

W
W
W
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Testindbydelse
SSA har hermed fornøjelsen at indbyde alle amatører i Finland,
Norge, Sverige og Danmark til at deltage i
SSA's maj test 1985
Tidsrum: Fra lørdag den 4. maj kl. 14.00 UTC til søndag den 5.
maj kl. 14.00 UTC.
Sektioner:
A1 144 MHz single operatør
A2 144 MHz multi operatør og klubstationer
A3 144 MHz portabel/multioperatør
B\ 432 MHz single operatør
£32 432 MHz multi operatør og klubstationer
83 432 MHz portable/multioperatør
Cl 1,3/2,3/5,6/10 og 24 GHz single
C2 1,3/2,3/5,6/10 og 24 GHz multi/klub
C3 1,3/2,3/5,6/10 og 24 GHz portabel/multi
Rapport: Der anvendes normal rapportering med RS(T) +
QSO-nr. fra nr. 001, samt locator (Maidenhead)
Regler: Alle modulationsarter er tilladt, QSO via aktive repeatere og translatorer samt Crossband QSO er ikke tilladt.
Region 1 båndplanen skal overholdes.
Point: 144 MHz, 432 MHz og 1,3 GHz giver 1 point/km. På
øvrige bånd følgende multiplier:
2,3 GHz x 2
5,6 GHz x 5
10 GHz x 10
24 GHz x 24
Desuden gives der 100 bonuspoint for hver ny locatorsquare der
er kørt (eks. J045, J047). Har du f.eks. kørt 12 forskellige squares
giver det altså 12 x 100 point i bonus, så du tillægger dine km/
point.
Log: Der anvendes standard logblade af Region 1 typen og de
skal indeholde dato, tid, modstation, sendt/modtaget meddelser,
frekvensbånd, point og en tom kolonne. Endvidere skal det klart
fremgå af loggen hvilken sektion man har deltaget i.
Deltageren udregner selv deres point. De udfyldte og underskrev
ne logs sendes til:
Lars Olgus, SMODRV, Stångholmsbacken 11, 2tr,
S-127 40 Skårholmen, Sverige
og skal være poststemplet senest 8 dage efter testen.
Testkalender
Maj 1985:
2. aktivitetstest UHF
4. - 5. SSA’s Maj-test VHF/UHF/SHF
6. Aktivitetstest SHF
7. Aktivitetstest VHF
Juni 1985:
3. Aktivitetstest SHF
4. Aktivitetstest VHF
6. Aktivitetstest UHF
22.
AGCW-DL VHF CW-test (se OZ febr. 85)
Husk at vi nu har sommertid, så UTC (GMT) tiden du skriver i din
log er Dansk Sommer Tid minus 2 timer.

UKW-BERICHTE
VHF
COMMUNICATIONS

FORÅRSUDSALG

Antenner
J-Beam 8Y/2M 8 element 2 m ..............................
J-Beam D8/2M 2 x 8 element 2 m .......................
J-Beam C5/2M Rundstråler 2m, 5 dbi..................
J-Beam C8/70cm, Rundstråler 70cm, 8 dbi.........
J-Beam PBM10/2M, 12 element vandret 2m.......
Cushcraft 144-11 2M, 11 element.......................
Cushcraft 432-20T, 2 x 10 element X/Y 70cm....
Cushcraft, Fasekabel til 2 x 2 m antenner...........
Swan 742,80/40/20M mobilantenne m/fod.........

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Microwalve
MMC432/144, Converter fra 70cm til 2m.............
MMC432/28, Converter fra 70cm til 10mm..........
MMC1296/144, Converter fra 23cm til 2m...........
MMT144/28, Transverter fra 10m til 2m...............

kr. 390,kr. 390,kr. 400,kr. 1.800,-

250,500,850,950,685,300,550,125,625,-

Antennerelais til mastmontage
101 P/N, 500 MHz, positiv eller negativ................ kr.
103 500 MHz, skifte gennem kablet..................... kr.

250,350,-

Antennesæt til dipol, midterisolator
med stik og 2 endeisolatorer................................
RFC-0 Datong RF-clipper....................................
LA-31, Leader Ham-scope adaptor.....................
PA7131, Zodiac 2m PA-trin 1-3W/15-18W..........
MD-5 BSP byggesæt til 2m FM modtager...........
PC-15 TRIO HF-probe.........................................
FS-117, CB-tester...............................................
SWR-2/SWR-3, SWR-meter...............................
TV3300, Drake Low pass filter.............................
TV42LP, Drake Low pass filter............................
TV300HP, Drake High pass filter.........................
SCC-4, Drake crystal calibrator SPR-4................
Icomhåndmike....................................................
Leason, håndmike m/forforstærker.....................
Turner M+2/U, håndmike m/forforstærker..........
Turner +2 bordmike m/forforstærker...................

85,650,150,585,485,250,300,150,300,150,150,100,100,225,325,400,-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

RX-110, ATLAS 5-bånds modtager 12/220v....... kr. 1.850,IC-02E, ICOM håndstation, demo....................... kr. 3.000,EG-3003, Video Genie m/danske tegn,
RTTY-modem, 16K RAM, mange programmer kr. 2.100,KVG 9MHz crystal filtre flere typer
Crystaller til STANDARD 146/826/828.
Ring og spørg. Gerne efter kl. 18.30.
Husk vi sælger stadigvæk nye stationer, gerne på konto.

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 ELEC TR ONIC

Giro 7 29 68 oo

Sigersted gamle Skole
4100 Ringsted

Tlf. (03) 61 61 62 (kl. 19-22)
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Bogfinke vej 7, Kraghave,
4 8 0 0 Nykøbing F., (03) 83 91 70
Gerne aften
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HF-trin, masteforstærkere & front ends
muTek repræsenterer i dag noget af det mest fremragende
amatørudstyr og tilbehør, på det Europæiske marked. På få år
er muTek blevet et begreb indenfor amatørradio. Med sine
front-ends, masteforstærkere, HF-trin og nu senest transverteren der forvandler en 144 MHz all-mode station til en 9bånds HF-transceiver, har man markeret sig som det førende
firma på sit felt!
SLNA 144ub. 144 MHz HF-trin til indbygning. Gain: 15dB, NF:
0,9dB. På print.............................................................kr. 240
SLNA 144u. 144 MHz HF-trin i kasse med BNC. Gain: 15dB,
NF: 0,9dB.................................................................... kr. 390
SLNA 144s. 144 MHz HF-trin med HF-vox/fjernstyret skift.
Gain: 15dB, NF: 0,9dB. I kasse med BNC...... ............kr. 695
SBLA 144e. 144 MHz masteforstærker med N-tilslutning.
Gain: 0-15 dB, NF: 1,1dB, interceptpunkt: + 6dBm. HF-vox
eller fjernstyret til max. 250 W......................................kr. 1560
GFBA 144e. Masteforstærkeren for 144 MHz! Med timer/
controller ATCS 500. Gain: 14dB, NF: 0,9dB, interceptpunkt:
+ 13dBm (!) Max. 1kW..................................................kr. 2195
BLNA 432ub. 432 MHz HF-trin til indbygning, 29x17x5 mm!
Gain: 14dB, NF: 1,3dB. På print....................................kr. 240
TLNA 432s. 432 MHz HF-trin med HF-vox/fjernstyret skift.
Gain: 14dB, NF: 1,4dB. I kasse m.N..............................kr. 990
GLNA 433e. masteforstærker m.N-tilslutning. Gain: 14dB, NF:
0,8dB. HF-vox eller fjernstyret skift til max.
100W............................................................................. kr. 1660
GLNA 432e. Masteforstærkeren for 432MHz! Med timer/
controller ATCS 500. Gain: 13dB, NF: 0,7dB. Max. 250W.
Med N-tilslutning............................................................ kr. 2395
GLNA 432u. 432 MHz HF-trin i kasse med BNC. Gain: 15dB,
NF: 0,7dB ................................................ ...................... kr. 890
BBBA 500u. Bredbåndsforstærker for 20-500 MHz i kasse
med BNC. Gain: ca. 9dB, NF: 1,5-3dB..........................kr. 590
SLNA 145sb. Transceiveroptimeret HF-trin til indbygning i
YAESU FT290. Gain: 0-15dB, NF:1dB........................kr. 475
RPCB 144ub. Den berømte front-end for YAESU FT221 og
FT225. Forbedrer modtageren på alle punkter og bringer
støjtallet ned under 1dB .............................................kr. 1195
RPCB 251 ub. Den sr t ligeså berømte front-end for ICOM
IC211 og IC251 ............................................................ kr. 1295
RPCB 271 ub. Den nyeste front-end for ICOM IC271. Bringer
også her støjtallet ned under 2dB.................................kr. 1395
ATCS 500. Automatisk timer/controller for
PA/HF-trin......................................................................kr. 590
XBPF 700ub. Båndpas stripline-filter f. UHF-TV..........kr.
60
GDIF 107ub. »Back-end« for 10GHz bredbånds FM-transceiversystemer..................................................................
p.p.f
TVHF 230c. Den helt geniale HF-transverter der forvandler en
all-mode 144 MHz transceiver til en moderne 10 Watts, 9bånds HF-transceiver....................................................kr. 4975
Andre HF-trin
432 MHZ LABE i box m.N NF: 0,7dB............................kr. 875
432 MHz DB3UU i box m.N. NF: 0,3dB.............................. p.p.f.
1296 MHz LABE i box m.N. NF: 0,9dB.........................kr. 900
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PA-TRIN
B.N.O.S. er et nyere Engelsk amatørradiofirma med speciale i
VHF/UHF PA-trin. Efter flere års succes i England har man nu
oparbejdet tilstrækkelig kapacitet til nu også at kunne exportere.
Det er ikke for meget at sige at B.N.O.S. har sat nye normer
for PA-trin til amatørbrug. Derfor ydes der naturligvis 12
måneders garanti, også på PA-transistorerne!
Fås med HF-trin, GaAs-FET (432 MHz) /BF981 (144 MHz).
HF-trin og PA kan afbrydes/indkobles uafhængigt.
HF-vox eller fjernstyret skift m. variabelt delay.
Omskifter for SSB/FM-CW samt output indikator.
Type
L144-1-100
L144-3-10
L144-10-100
L144-25-160
L144-3-180
L144-10-180
LPM144-1-100
LPM144-3-100
LPM144-10-100
LPM144-25-160
LPM144-3-180
LPM144-10-180
LPM432-1 -50
LPM432-3-50
LPM432-10-50
Stik medfølger alle
Mobilbeslag kun til

HF-trin
Pris
Input Output
2290 kr.
Nej
IWatt 100Watt
2290 kr.
Nej
3Watt 100Watt
2195 kr.
10Watt 100Watt
Nej
2840 kr.
25Watt 160Watt
Nej
3295 kr.
3Watt 180Watt
Nej
3295 kr.
10Watt 180Watt
Nej
2750 kr.
BF981
IWatt 100Watt
2750 kr.
BF981
3Watt 100Watt
2385 kr.
BF981
10Watt 100Watt
3295 kr.
BF981
25Watt 160Watt
3755 kr.
BF981
3Watt 180Watt
3755 kr.
10Watt 180Watt
BF981
GaAs-FET 2930 kr.
IWatt 50Watt
GaAs-FET 2930 kr.
3Watt 50Watt
10Watt 50Watt
GaAs-FET 2475 kr.
modeller.
50 og 100 Watt modellerne.

Andre PA-trin
1296 MHz 1/3W m. 2N5944(2). UHF-UNITS..............kr.
675
1296 MHz, 60W for 2C39, u.rør og power. LABE.......kr. 1950
1296 MHz, 125W for 2x2C39, u.rør og power.
LABE...........................................................................kr. 2500
2320 MHz, 30W for 2C39, u.rør og power.................. kr. 1275
Power supply for 1 stk. 2C39. LABE.......................... kr.
925
Power supply for 2 stk. 2C39. LABE..................‘........kr. 1075
Multiplier, 96 - 1160 MHz/1W på print.
UHF-UNITS................................................................ kr.
700

KENPRO ROTORER
KR 250. Lille rotor for enkelt mindre antenne 895 kr.
KR 400RC. Mellemstor rotor for mindre antennefarm
med »kompas-visning« på kontrolboxen........1995 kr.
KR 500. Elevationsrotor for Oscar og EME....2395 kr.
KR 600RC. Stor rotor for større antennefarm
med »kompas-visning« på kontrolboxen........ 2895 kr.
KR 2000. Den helt store »heavy-duty« rotor .. .5495 kr.
KS 065. Støtteleje for KR 400/500.................. 335 kr.
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ANTENNER
CUE DEE ANTENNER er bygget til at holde årtier - af den
bedst tænkelige aluminiumslegering.
Alle CUE DEE modellerne er forsynet med Teflonisoleret
gamma match og N-tilslutning.
CUE DEE er, elektrisk såvel som mekanisk, Svensk kvalitet af
verdensklasse!
VHF-UHF antenner
4144AN. 4-element yagi, 1,1 m. 8dBd......................... kr. 350
10144AN. 10-element yagi, 4,5 m. 11,4dBd................ kr. 600
10X144AN. 2x1 O-element yagi X/Y-yagi på 4,55.
Gain: 11,4dBd............................................................... kr. 900
15144AN. 15-element yagi, 6,45m. 14dBd................. kr. 825
15X144AN. 2 x 1 5-element X/Y-yagi, den største på
markedet, 6,5 m! 14dBd....... ....................................... kr. 1150
17432AN. 17-element yagi, 2,5 m. 14,5dBd................ kr. 550
VHF-UHF modellerne er lagervarer pr. 1.1.-85.
HF antenner
328. 3-element 28 MHz yagi, 3,7 m. 7dBd 10 kg...... ......................................................................kr. 840
428. 4-element 28 MHz yagi, 4,0 m. 8dBd 11 kg.................... ........................... ..............................kr. 1055
528. 5-element 28 MHz yagi, 6,7 m. 9dBd 14 kg.................................. ........................................... kr. 1475
628G. 6-element 28 MHz yagi, 7,7 m. 10dBd 15 kg................................. ............................................ kr. 1925
625. 6-element 28 MHz yagi, 7,7 m. 10dBd 19 kg..............................................................................kr. 2110
728G. 7-element 28 MHz yagi, 12,2 m. 10,3 dB 30 kg............... ......................................... ....................kr. 2815
928G. 9-element 28 MHz yagi, 14,5 m. 10,6 dBd 35 kg.............................................................................. kr. 3350
321.3-element 21 MHz yagi, 4,8 m 7dBd -14 k g ....... kr. 1360
421. 4-element 21 MHz yagi, 5,7 m. 8dBd 16 kg......... .................................................................... kr. 1545
521. 5-element 21 MHz yagi, 9,3 m. 9dBd 20 kg.............................................................................. kr. 2270
621 G. 6-element 21 MHz yagi, 11,4 m. 10dBd 30 kg........... ................................................................ kr. 3030
721 G. 7-element 21 MHz yagi, 14,5 m. 10,3dBd 35 kg.............................................................................. kr. 3640
314G. 3-element 14 MHz yagi, 7,4 m. 7dBd 18 kg............................................................................ kr. 2015
414G. 4-elem. 14 MHz yagi, 8 m. 8dBd 22 kg................................................................ ...........kr. 2075
414.4-element 14 MHz yagi, 8 m. 8dBd - 26 k g ........ .kr. 2330
514G. 5-element 14 MHz yagi, 11,2 m. 9dBd 35 kg.............................................................................kr. 3110
614G. 6-element 14 MHz yagi, 15,1 m. 10dBd 50 kg.............................................................................kr. 4310
27G. 2-element 7 MHz yagi, 6 m. 5dBd - 53 kg............ kr. 4440
37G. 3-element 7 MHz yagi, 12,4 m. 7dBd -85 kg...... kr. 6560
DU02G. 5/4-element. 14/21 MHz yagi på 11,2 m.
Gain: 9/8dBd, vægt: 42 kg........................................... kr. 3685
DU03. 4/4-element 21/28 MHz yagi på 5,7 m.
Gain: 8/8dBd, vægt: 24 k g ............................................kr. 1990
VA40. Vertikal for 7 MHz. 10,3 m -5 k g ....................... kr. 540
VA80. Vertikal for 3,5 MHz. 20,5 m - 23 kg.................. kr. 1640
På HF-modellerne må der, grundet trange pladsforhold,
påregnes leveringstid.
Coax connectorer, 50 ohm med låst centerkontakt.
28058 N-hun for chassis...............................................kr.
25
28021 N-han for 11 mm kabel (H100/RG213)............. kr.
30
28023 N-hun for 11 mm kabel (H100/RG213)............. kr.
35
28088 BNC-han for 6 mm kabel (RG58)...................... kr.
25
28959 BNC-han for 11 mm kabel (H100/RG213)........ kr.
35
28029 N-hun/N-hun omsætter.....................................kr.
60
28028 T-led, 3xN-hun................................................. kr.
80
28349 N-hun/BNC-han omsætter................................ kr.
55
28201 N-han/BNC-hun omsætter................................ kr.
50
20100 Antenneomskifter, 2-stillings m.N.....................kr.
350
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20310 3 el. Yagi for 27/28 MHz. Vægt 5 kg, Bom: 3,45 m,
Gain: 4,5 dBd............................... ............................... kr. 1895
20505 5 el. Yagi for 50 MHz. Vægt: 4,6 kg, Bom: 3,45 m, Gain:
7,5 dBd.......... ............................................................ kr. 625
20104 4 el. universal Yagi for 145 MHz. Vægt: 0,5 kg, Bom: 1
m, Gain: 7 dBd.................................... ....................... kr. 220
20110 2 x5 el. X/Y Yagi for 145 MHz. Vægt: 1,6 kg, Bom: 1,3
m, Gain: 8 dBd............................................................ se tilbud
20109 9 el. universal Yagi for 145 MHz. Vægt: 2 kg, Bom: 3,3
m, Gain: 12 dBd............ ..............................................kr. 300
20209 9 el. portabel Yagi for 145 MHz. Adskilles/samles på få
minutter. Ellers som 20109......................................... kr. 350
20118 2x9 el. X/Y Yagi for 145 MHz. Vægt: 2 kg, Bom: 3,3 m,
Gain: 12dBd..... ........................................................... kr. 565
20213 13 el. portabel Yagi for 144 MHz. Vægt 3 kg, Bom: 4,5
m, Gain: 13,5 dBd........ ...............................................kr. 540
20116 16 el. long-Yagi for 144 MHz. Vægt: 4,5 kg, Bom: 6,4
m, Gain: 14,5 dBd............... ....................................... se tilbud
20117 17 el. DX-Yagi for 144 MHz. Vægt: 5,1 kg, Bom: 7 m,
Gain: 15 dBd................. ............................................. se tilbud
20199 145/435 MHz X/Y-Yagi for OSCAR, med 20109 og
20419 på samme bom, der er 3,3 m ...........................kr. 595
20409 NYHED 9 el. universal Yagi for 435 MHz. Vægt: 0,8 kg,
Bom: 1,4 m, Gain: 12 dBd...... .....................................kr. 210
20419 19 el. universal Yagi for 435 MHz. Vægt: 1,1 kg, Bom:
2,9 m, Gain: 15 dBd.................................................... kr. 360
20438 2x19 el. X/Y-Yagi for 435 MHz. Vægt: 1,8 kg, Bom: 2,9
m. Gain: 15 dBd............................................................... 595
20421 21 el. DX-Yagi for 432 MHz. Vægt: 2,6 kg, Bom: 4,6 m,
Gain: 16,5 dBd.............................................................kr. 495
20623 23 el. long-Yagi for 1296 MHz med kobberelementer.
Vægt: 1 kg, Bom: 1,8 m, Gain: 15 dBd.................... ...kr. 425
Reserveelement for 144/432 MHz antenner.............kr.
27
Reservedipol for 144/432 MHz antenner................. kr.
60
Parabolic antennecombinere
med 50 ohm N-tilslutning
2x145 MHz
..... kr. 350
3x145 MHz...........kr. 375
4x145 MHz.... .....kr. 395
6x145 MHz...........kr. 725
8x145 MHz...........kr. 825
2x1296 MHz.........kr 395

2x435 MHz............kr.
3x435 MHz............kr.
4x435 MHz..... . kr.
6x435 MHz............kr.
8x435 MHz............kr.
4x1296 MHz..........kr.

295
320
350
695
795
500

MÅNEDENS
TILBUD!
200 meter POPE H100...................................................1595 kr.
•TONNA 20201 5/8 144 MHz mobilantenne.................. 125 kr.
TONNA 20110.............. ................................................ 325 kr.
TONNA 20116...... ........................................................ 595 kr.
TONNA 20117............................................................... 695 kr.
TONNA TVI filtre. HF eller HF + VHF......................................... 75kr.
Wood & Douglas byggesæt på lager: - 15%

5 ta u n in q
VHF + UHF TEKNIK & ANTENNER

02 - 52 33 14 efter kl. 17.00
B a rth o lin s træ d e 20 - V rid s lø s e m a g le
2630 T a a s tru p . G iro 931 86 58

OZ7IS
IVAN
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Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen,
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 81 30 96.

Ham Festival
Som tidligere nævnt i disse spalter fejrer Helsingborg sit 900-års
jubilæum i denne måned og der vil i den forbindelse blive afholdt
en s.k. Ham Festival. Sveriges Såndareamatører og Norvåstra
Skånes Radioamatører fylder henholdsvis 60 og 40 år og der er
således arrangeret vidt forskellige aktiviteter, udstilling, demon
strationer, foredrag, udflugter, og sidst, men ikke allermindst: et
rigtigt »ham-party« med festmiddag, dans osv. Billetpris sv.kr.
175.00. Det foregår på restaurant Parapeten og der afgår bus fra
Havnetorvet om lørdagen kl. 19.00 - 19.45. Arrangementet afvik
les i week-enden 27. - 28. april 1985.
Samme lørdag arrangeres der møde for alle SARTG medlem
mer. Mødet afholdes kl. 15.00 SNT på Gustaf Adolfsskolen,
Magistergaten 2, og her vil der være mulighed for at træffe
bestyrelsen og give sine synspunkter til kende. Det er derfor i alle
medlemmers interesse at møde op. - Dette er en af de få chancer,
der bydes for at alle SARTG medlemmer kan mødes.
Yderligere oplysninger kan fåes hos:
SM6AEN, Lennart Bjureblad, tlf. 031 - 53 80 10,
Vadstengagatan 28,
S-417 23 Goteborg.
SARTG’s Programbank
Denne bank, der kun er ca. 1 måned gammel har allerede haft stor
succes. Der går ikke en dag uden bidrag, telefonsamtaler etc., og
der er allerede samlet en betragtelig mængde i denne bank. Det
drejer sig om både bånd og disketter.
Det vil være altfor pladskrævende at nævne alle programmerne
her, men en komplet liste fremsendes mod kuvert og IRC. Der
findes bl.a.:
RTTY-programmer for VIC-20/VIC-64, ZX-81, NASCOM, ABC80
CW-Programmer for VIC/Spectrum,
QRA-locator for VIC/ZX-81
BASIC program for Teleprinterudskrift, MINIMUF, logbog o.m.a.
Goran, som bestyrer banken, har dog et lille hjertesuk: Der er
flere, der har tilsendt programmer, som de ikke kan få til at køre
tilfredsstillende, men Goran kan ikke afse tid til at gå ind i sådanne
opgaver. Han anmoder derfor om, at der kun fremsendes materia
le, der er OK. Han modtager også meget gerne synspunkter om
bankens drift. Han foreslår, at banken skal fungere som et slags
koordinerende organ. Dvs. programmerne skulle sendes direkte
fra den, der har det, til den, der behøver det. En sådan ordning
ville samtidig sprede kopieringen til en masse mennesker, så det
ikke kun er en enkelt, der står for dette.
RTTY-red. har anmodet om liste om programmer, og fore
spørgsler kan rettes hertil.
Henv. direkte til banken:
SM7IYM, Goran Norstedt,
Hållestadsvågen 142,
S-240 10 Dalby Sverige.
Tlf. 046 20 16 72.
SK7CE mailbox
Der har de sidste 4 måneder været forsøg med en mailbox, og
systemet har efterhånden fået børnesygdommene fjernet, så det
nu opererer helt OK. Foreløbig er mailboxen kun igang på 2 meter,
og data er som følger:
Frekvens: 145,300 MHz.
Modulation: FM.
Hastighed: 50 Baud.
Toner: 2125/2975 Hz.
Sendeeffekt: 2,5 W
QTH: Dalby, 10 km. øst for Lund.
Antenne: Vertikal dipol.
Systemet er opbygget omkring en Superline MK III med XR-2206
som AFSK-generator. Computeren er en VIC-64 med 1541 disk
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drive og programmet er et kombineret basic- og maskinkodsprocjram.
Åbning af mailboxen sker således:
RYRY SK7CE OZXXX (CR/LF);SK7CE (CR/LF)
Når du er logget i mailboxen, kan du skrive (CR/LF); HELP (CR/
LF) og du vil modtage en menu.
.LIST Læsning af meddelelsesfortegnelse.
:SLIST Søgning i fortegnelsen.
:READ Udskrift af meddelelse.
:WRITE INDLÆSNING af indlæsning.
NNNN Afslutning af indlæsning.
:DELETE Sletning af indkodet meddelelse.
Desuden er der mulighed for at ændre hastigheden til 45,45 og
75 Baud. Der arbejdes også på at få ASCII mulighed.
Mailboxen lukkes med: QRT.
Alle kommandoer skal indledes/afsluttes med (CR/LF), der som
bekendt betyder vogn tilbage/ny linie.
19. Alexander Volta RTTY Contest.
Tid: Lørdag den 11. maj kl. 12.00 GMT til søndag den 12. maj 1985
kl. 12.00 GMT. Testen vil for fremtiden altid foregå den 2. week
end i maj.
Bånd: Alle HF-bånd, dvs. 3,5, 7, 14, 21 og 28 MHz.
Klasser: a1) single operator, alle bånd.
a2) single operator, enkelt bånd.
b) multi operator/enkelt sender.
c) SWL’s.
Points: QSO med eget land tæller ikke. Alle 2-vejs QSO tæller i
overensstemmelse med pointlisten. QSO’s med stationer på 3,5
og 28 MHz uden for eget kontinent giver dobbelt points. Hver
station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd.
Multipliers: Der gives 1 multiplier for hvert land, der gennemføres
QSO med. Der gives multiplier for hver QSO på hvert hånd. Hvis
det samme land køres på mindst 4 bånd gives yderligere en
multiplier. Alle QSO’s med stationer, der berettiger til multiplier
skal kunne findes i mindst 4 andre logs for at være gældende.
Ellers skal der foreligge log fra den pågældende station.
Scoring: Antal QSO-points x antal multipliers x antallet af QSO’s.
Country list: ARRL country list plus hvert USA, CANADA og
Australien distrikt (1-9) tæller som separate lande.
Koder: RST-QSO nummer-Zone nummer.
SWL’s: Samme regler som ovenstående.
Logs: Der anvendes separat logblad for hvert bånd. Logs skal
være modtaget senest 16. juli 1985. Logs skal indeholde følgende:
Bånd, dato, tid, GMT, kaldesignal, koder sendt/modtaget, points,
multipliers. Kommentarer er meget velkomne. Sendes til:
I2DMI, Francesco Dl MICHELLE,
P.O. Box 55,
I-22063 CANTU’, Italien.
Præmier: Trofæer til 1. pladserne i hver klasse. Deltagerbevis til
alle deltagere.

DX-infos:
EA6BG, Mateo Amengual,
M. Canals 40,
Palma, Mallorca, Balearic Is.

EL2AG-POB 3049,
Monrovia, Liberia, West Africa.

EA6HH Papo POB 852,
Palma, Mallorca, Balearic Is.

CE3CEW-Maria
Establier Wending,
Napolean 3027, Santiago,
Chile.

EA6HY Gabriel Capo Caimari,
Varet 15, La Puebla, Mallorca.

YV6BTM Ernesto-POB 693,
Ciudad Bolivar Venezuela.

EA8RU Pedro Del Castillo,
POB 357, DR Chil 3,
Las Palmas, Canary Is.

EL2AT formerly
CN8AT C/O Conslate,
APO New York, NY 09155.
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73 0Z5JV Klaus, 0Z1FXP Kim, 0Z1GPG Lissie, 0Z5AB Arne og Andrea. - Lørdag lukket.

Redaktion: OZ1GKW, Søren Westerholm,
Kajerød Vænge 15, 3460 Birkerød.

73 og på genhør
- Det var overskriften i sidste nummer af OZ.
Eigil (OZ1SWL - OZ-DR 1815) takkede af efter godt 7 års
veludført arbejde som SWL-manager. Men hvad var så det, der
stod længere nede på siden: »INGEN EFTERFØLGER I REDAK
TØRSTOLEN ENDNU«?? - Det kan da ikke være rigtigt, at et
arbejde der har haft så stor betydning for såvel aktive amatører,
kommende og nuværende lytteramatører ikke skal fortsættes? En
opringning til Eigil oplyste mig om, at der endnu ikke havde vist sig
en afløser (19/3), hvorefter jeg efter en dags tænkepause bestem
te mig for at forsøge at løfte arven efter Eigil.
Hvad?
Der bliver en hel del at drøfte: OZ-DR QTH liste - Diplomer Contests - Information - QSO både på HF - VHF - LF og papir osv.
Derfor - bær over med jeres endnu grønne SWL-manager, hvis
han endnu ikke helt forstår alle finesserne ved SWL - det skal nok
komme under kyndig vejledning fra Eigil og ved hjælp af forhå
bentlig mange breve fra jer, med forslag og idéer til denne spaltes
videreførelse. Eigil og jeg har således aftalt, at han, i en
overgangsperiode på 3 mdr., vil være min vejleder og stå mig bi
med råd og dåd. Stof til spalten kan derfor ligevel sendes til Eigil,
som til undertegnede.
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Hvem?
- er så denne amatør, som mener at kunne løfte og bære?
Han hedder Søren Westerholm og er født den 14/4 1952 på
Bornholm. Sin skoleuddannelse har han fået på Sjælland, nærme
re betegnet i Holte og har siden 1977 været ansat som lærer i
Farum kommune med undervisning i fysik/kemi - elektronik matematik og idræt. Han er gift med XYL Birthe og de har sammen
en søn på 8 år. Han har beskæftiget sig med SWL og amatørradio
siden 1965 og har siden 1980 været medlem af EDR som
licenseret amatør.
Er medlem af Birkerød afd. og har her undervist i CW, som
afløser for OZ5BX.
Hvordan?
En SWL-spalte er et tilbud til alle amatører, med mulighed for at
kunne fremkomme med synspunkter og ønsker samt et sted, hvor
man kan hente råd og vejledning. Det er således ikke bare mine
meninger og synspunkter, men så sandelig også jeres, der er med
til at føre denne spalte videre. Derfor - grib pennen eller telefonen
og lad mig vide, hvad I mener!
Vy 73 de OZ1GKW, Søren
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Redaktion; 0Z80, Erik Langgaard,
Falkevej 14,
2600 Glostrup.

Frihedsmuseet på amatørbåndene
Den 4. maj kl. 10 aktiveres OZ5MAY, der oprettes i Frihedsmuseet
med en original engelsk station, som under krigen blev brugt af
modstandsbevægelsen til forbindelsen med England. Modtageren
er dog endnu ikke anvendelig på amatørbåndene; den er alt for
ustabil og temmeligt uselektiv, så vi må nok i stedet bruge en
amatørmodtager af lignende årgang. Senderen er krystalstyret og
giver 20 W ud.
Der er mulighed for at bruge flere frekvenser i 3,5, 7 og 10 MHz
båndene. Hovedvægten vil nok blive lagt på 7019 og 3550 kHz;
men andre mulige frekvenser er 3512, 7004, 7010, 7024, 7030,
7037 + et ukendt antal andre, hvortil krystallerne endnu ikke,
mens dette skrives, er kommet frem.
Senderen kan kun bruges til telegrafi og vil kun være igang i
museets åbningstid kl. 10 til 17 lokal tid og kun lørdage og
søndage og i det omfang, der kan skaffes bemanding. Der er plads
til to mand ad gangen, en operatør, og en, som kan orientere
museets besøgende.
Der fremstilles et særligt QSL-kort med oplysninger om statio
nens historiske baggrund.
SCAG QRP-Cup
I februar blev de bedste rapporterede resultater:
Klasse a
Klasse b
1. SM5CCT
31003 km/W
1. SM5CCT
2. SM1CNS
910 km/W
2. LA3BX
3. SM4KL
563 km/W
3. SM7KWE
Hvor bliver de danske deltagere af?

189376 km/W
6595 km/W
1673 km/W

ARRL’s officielle station
W1AW (se OZ december 1984 side 875) høres for tiden (midt i
marts måned) ganske godt på 14068 kHz om eftermiddagen
mandag til fredag kl. 14 UTC morsekursus, kl. 15 UTC nyheder
med 18 ord/minut (90 tegn/minut). Morsekursus kl. 21 UTC og
nyheder kl. 22 UTC høres ofte fint på 7080 kHz, og udsendelserne
kl. 03 UTC (morsekursus) og 04 UTC (nyheder) er hørt med pæn
styrke på 3579 kHz. Det er også værd at prøve 1818 kHz på disse
morgentider. 21 og 28 MHz har til gengæld været ubrugelige på
denne afstand i flere måneder, men vil måske lukke op nu i april.
Bliv ikke forskrækket over, at morsekursus ca. hver anden gang
starter med en meget høj fart, til gengæld begyndes med en meget
lav fart de andre gange; men i begge tilfælde sluttes med en mere
overkommelig fart. Den ene gang er farten 35, 30, 25, 20, 15, 13
og 10 ord/minut, den anden 5, IV i, 10, 13 og 15 ord/minut (25-75
tegn/minut), ca. 10 minutter med hver fart, dels klar engelsk tekst,
dels lister med kaldesignaler og pointtal alt sammen fra QST.
Hamfestival i Helsingborg
I dagene 26. til 28. april afholdes en større hamfestival i Helsing
borg for at fejre, at byen fylder 900 år og foreningen Nordvåstra
Skånes radioamatører (NSRA) fylder 40 år.
Om lørdagen den 27. april afholdes årsmøde i SCAG, og om
søndagen har SSA sit årsmøde.
En usædvanlig chance for at træffe mange af de amatører, som
vi kender fra radiokontakter.
Valg af frekvens
Mange af de amatører, der begynder at bruge telegrafi, savner
oplysning om, hvilke frekvenser der er bedst til forskellige forhold.
De fleste opdager hurtigt, hvilke amatørbånd, der i almindelig
hed er bedst til at få fat i bestemte lande, og at hvert bånd har sine
særlige egenskaber, der hver samler amatører med forskellige
interesser.
Men det har næsten lige så stor betydning, at man kender den
mere eller mindre officielle opdeling af de enkelte bånd. Ganske
vist er det tilladt at bruge telegrafi over hele båndet på alle vore
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bånd, men det er en almindelig erfaring, at det sjældent nytter
noget at kalde op med telegrafi uden for de særlige CW-områder.
Af og til kan man ganske vist være heldig og finde et sjældent
prefix langt oppe i telefoniområdet, og så er der naturligvis
forholdsvis gode muligheder for at få fat i ham, inden andre
opdager ham.
Det er en almindelig uofficiel regel, at de laveste frekvenser i
hvert CW-bånd kun bruges til DX.
Jeg hørte engang omkring 3505 kHz to engelske amatører med
ret nye kaldesignaler i QSO, da en åbenbart ældre amatør brød
ind og fortalte dem, at lokal QSO ikke burde foregå på denne
frekvens. Den ene af dem svarede, at der jo ikke var nogen fjerne
stationer at høre på denne tid, så det kunne vel ikke gøre noget, at
de brugte denne forholdsvis uforstyrrede frekvens. Nu dukkede
der en ret kraftig station fra USA op og protesterede; han havde
netop undret sig over, at de to begyndere ville bruge en DXfrekvens til lokal snak, og så måtte de to jo bøje sig og gå højere
op i båndet.
Der findes også særlige QRP-frekvenser. Jeg tror, at de normalt
er omkring 30 kHz over nedre båndgrænse. Du gør de svage
stationer en tjeneste ved at undgå at sende med høj effekt
omkring disse frekvenser. I den øvre del af CW-områderne og
også ofte lidt højere færdes radiofjernskriveramatørerne, med
deres karakteristiske og temmeligt generende frekvensskiftsigna
ler. Så længe vi lader dem have de øverste 20 kHz eller så for sig
selv, er vi fri for deres forstyrrelser i resten af CW-båndet til gavn
for begge parter.
Det er også nyttigt at vide, hvor de forskellige net holder til. Det
er generende for begge parter, hvis man uforvarende får anbragt
sig midt i en eller anden gruppe-QSO. F.eks. bruges 3555 kHz
eller nærmeste højere ledige frekvens som kaldefrekvens for
SCAG, men samme frekvens bruges også både tirsdag aften fra
kl. 19 UTC af DL-net, og onsdag aften kører DIG længe og med
mange deltagere på denne frekvens. På 3553 kHz lytter mange
hollandske stationer, og FOC mødes gerne på 3525 kHz. Naturlig
vis har ingen eneret til en bestemt frekvens; men man bør alligevel
både for sin egen og de andres skyld undgå at bruge frekvenser,
der i forvejen er optaget, især hvis de er optaget af større grupper
af radioamatører, som kan få svært ved at finde hinanden igen,
hvis de må skifte frekvens under kraftige forstyrrelser. Det er
således en god skik at lytte lidt på frekvensen, inden man kalder
CQ, og man kan da også med et enkelt spørgsmålstegn eller to
eller med et »QRL?« forhøre sig, om frekvensen er ledig. Der kan
være tilfælde, hvor det er umuligt at finde en helt ledig frekvens i et
overfyldt bånd, eller hvor man af en eller anden grund, f.eks. efter
tidligere aftale, helst vil bruge en bestemt frekvens, og så kan man
jo blive nødt til at prøve at presse sig ind, men naturligvis helst
sådan, at man forstyrrer så lidt som muligt.
Det er også værd at vide, at på 3,5 MHz bruges næsten hver 5
kHz-kanal helt lovligt til telefoni på havet, f.eks. af fiskerne. Det
betyder dels, at forstyrrelser er mest sandsynlige på de frekven
ser, der ender på 5 eller 0, dels, at det er svært at træffe norske
amatører under ca. 3575 kHz; de kan simpelthen næsten intet
høre for nordsøfiskerne.
SCAG
Skandinavisk CW-aktivitetsgruppe arrangerer: SCAG-net hver
søndag kl. 1030 lokal tid på 7029 kHz, RAG CHEW net hver
lørdag kl. 16 lokal tid på 3555 kHz og SCAG nord net på 3557 kHz
hver søndag kl. 1545 lokal tid. Alle CW-interesserede er vel
komne.
Desuden er SCAG-medlemmer næsten hver lørdag QRV om
kring 3560 kHz kl. 17 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.
3555 kHz eller nærmeste ledige højere frekvens er SCAG
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kaldefrekvens. Her lytter SCAG medlemmer ofte, især omkring kl.
1730 og 2130 lokal tid.
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 henvendelser til sekretæren: SM7KJH Christer Karlsson,
Orholmsgången 2 B, S-217 42 Malmo, Sverige.

Når OZ8AZ om kort tid går QRT før gensyn på ny QTH vil en lang række komponenter og nostalgiske apparater ikke mere
være at købe I OZ-land. Benyt derfor, mens tid er, måske sidste
mulighed for at gøre et GODTKØB!
Pulsgenerator Marconi TF 675F. 0,15-100 usec..................... Kr. 900
Signalgenerator 125 Kc - 20 Mc. 220V A C .......... .................. Kr. 700
Antennetuner fra SM19. Ok fra 1-100 m ant.lgd.......................Kr. 95
Reguleringstransformer 220V/0-220V16 amp.......................Kr. 975
Selsynmotorer (elektrisk aksel) 2 stk. 220V A C ...................... Kr. 200
20 printplader med et utal af komponenter...............................Kr. 100
Skibsmodtager MP 312U. 170 Kc - 3,8 Mc. 220VAC.............. Kr. 750
BX 925 Philips RX. 1,5 - 30 MHz. Brugt, toptrimmet................ Kr. 1650
745E SIEMENS RX. 12 områder fra 14 kHz til 30 MHz............. Kr. 1650
AR 88 RCA RX. 540 kHz til 30 MHz - bør trimmes.................... Kr. 1150
Digital multimeter Fluke 8120A. Ohm - V - mA. DC og AC ....Kr. 950
Målesender Rhode & Schwarz. AM - FM. 170-620 MHz.......... Kr. 2400
Oscilloskop Philips PM 3230. Dobbelstr. DC -10 MH z........... Kr. 2150
Oscilloskop Solartron CD 568. Fra LF og op til 1 MHz.... Kr. 1150
Tonegenerator TS 382.20 Hz til 200 kHz. Sinus..................... Kr. 700
Tonegenerator Marconi FT 195.20 Hz - 200 kHz. 110V..........Kr. 350
Tonegenerator til morseøvning. 220V med 2 x ECC40............ Kr. 80
Xtalgenerator 8xtals mel. 400-6000 kHz + harmoniske.........Kr. 175
Katodestrålerør:
DG7/6-7/74-10/14-10/54-16/21-DM3/91-3GP1-3JP12-3WP1-5BP1 5DEP1-5FP7-5UP1-7BP7-12T03A-90EG4P-422C.
Dobbelstrålerør: DNM 9-11 og 1074H. Alle til små priser!
500 elektronikdele: Alle tiders succes. Efterhånden som vi afvikler
vor handel med radioløsdele, bliver dette tilbud bedre og bedre. Et
kat.strålerør medfølger............................................................. Kr. 200

SOWP
Society Of Wireless Pioneers, INC. er ikke nogen radioamatør
klub; men den har mange radioamatører som medlemmer. For at
kunne blive medlem skal man have haft certifikat som professionel
telegrafist, eller have været professionel radiotelegrafist før den
tid, hvor der forlangtes certifikat, og man skal have været ansat
som radiotelegrafist. Hvis du fik dit første job som radiotelegrafist
før 1915, kan du blive medlem som senior spark-gap pioneer,
ansættelse mellem 1915 og 1920 giver dig ret til at kalde dig
spark-gap pioneer. En pioneer er fra 1926 til 1939, og en veteran
fra 1940 til 1949.
4000 af SOWP’s medlemmer er radioamatører, deraf 9 nordmænd, 4 finner og 15 svenskere, men kun én dansker, OZ1CAR,
som har sendt ovenstående oplysninger. Der kører et SOWP
Europanet hver søndag kl. 1015 lokal tid på 7027 kHz, kun for
medlemmer.
Indmeldelse og 3 års aktivt medlemsskab koster 30 dollars.
Flere oplysninger og indmeldelsesblanketter kan fås hos OZ1CAR. Der må være mange danske radioamatører, der kan blive
medlem af dette specielle selskab.

s
'

220V transformere.
2x800V 12,6V 2 A .........................Kr. 250
12V 9A kapslet D-mrk.................... Kr. 150
110V 3,5A kapslet D-mrk............... Kr. 275

øW t S r

incl. moms

INGENIØR- OG HANDELSFIRMA

Skovbo, 3360 Liseleje - Tlf.: (02) 34 77 77

FT 1300

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. V2” 7 segment display.
Kompakte mål 17 x 1 5 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.

sikrer maksimal nøjagtighed på din frekvenstæller!
•
•
•
•
•
•

ELEKTRONIK LABORATORIET

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.
Nyelandsvej 38, 2000 Kbh. F., Tlf. (01) 86 98 18

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

f
/

L__________________ ____________________ n
Store Søndersydske rævejagt
25
års
jubilæumsjagt
Vi har hermed fornøjelsen at invitere alle, der kan krybe og gå til
rævejagt:
Kristi Himmelfartsdag
16. maj 1985
Jagten afvikles omkring det dejlige Broager Land, hvor apoteke
rens Mona nød naturen m.m.
Kort: 1211 I Sønderborg 1:15.000
Vestlig afgrænsning: 39
Advarsel: Ændret kortområde!!!!!
Mødested: Forsamlingsgården Suneved, Nybølvej 2, Vester Sot
trup. 0 4 -4 8 7117
Mødetidspunkt: 11.00
Antal Ræve 6 - 8 stk.
Jagtens varighed: 12.00 til 16.30
Ifølge »sædvanligvis pålidelig kilde« (5WK) er det i år 25. gang
jagten afvikles. Vi har derfor besluttet at lave en:
Oid Timer Jubilæumsafdeling
såfremt det viser sig muligt at få en rimelig tilslutning, Betingelsen
for at deltage i denne er, at du ikke har kørt storjagter de sidste 5
år. Denne afdeling skal kun finde et mere behersket antal ræve. Vi
håber at samle alle gamle rævejægere til et hyggeligt gensyn (selv
5WK siger, han vil komme).
Af hensyn til planlægningen skal vi bede om tilmelding fra alle
interesserede.
Viggo 04 - 68 00 83, 1ALF Kresten 04 - 45 91 90, 1YX Hans 04 42 35 00

Nordisk mesterskap i radiopeileorientering 1985
Her følger en kort informasjon om Nordisk Mesterskap i RPO
1985.
Mesterskapet vil i år bli kombinert med Norsk Mesterskap og
der er lagt til området rundt byen Tønsberg på vestsiden av
Oslofjorden.
Tidsrommet biir fra lørdag 31. august til søndag 1. september
1985 med selve mesterskapet, 80 m løpet på lørdag ettermiddag
med påfølgendende middag og sosialt samvær. Søndag inviterer
vi så til uoffisielt Nordisk Mesterskap i RPO på 2 m.
Regiene for begge løpene vil bassere seg på 5 poster med 1
minutts sendepass hvert 5. minutt og med tidtakning ved passe
ring av mål-linjen.
Vi kommer tilbake med flere opplysninger om overnattingsmuligheter, transport, regiene, påmelding o.s.v. etter hvert.
Så håper vi dere gjør dette kjent for alle aktive RPO-løpere som
har lyst på en Norges-tur i månedskiftet august/september.
73 de LA2RP, Ole Garpstad.
RPO-manager

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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Redaktion: OZ1HJV, Erik Gørlyk, / >
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm, 11
tlf. 02 - 86 78 54
lå

Det nostalgiske hjørne
Sendematerialet blev samlet sammen på de respektive politi
stationer og blev dels opbevaret der og dels hos P&T. Efter den
politiløse tid i efteråret 1944 bragte danske nazister materialet til
bl.a. Shellhuset og her fik det som bekendt ikke den bedste
behandling.
Efter befrielsen mødte amatøren op for at få udleveret sit grej,
men de fleste blev meget skuffede, idet det meste af det indsendte
materiale var totalt beskadiget eller bortkommet.
EDR tog sig nu af medlemmernes problemer og efter diverse
retssager mod P&T og krigsforsikringen kunne sagen endelig blive
afsluttet i 1950 med udbetaling af en beskeden erstatning.

Kriminalpolitiet tager imod radioamatørernes sendere.
»Happy birthsday« til SWL-redaktionen
I april 1935 blev der i OZ oprettet en ny rubrik ved navn DRRubrikken. Indregistrering af DR-numre var forinden indført i 1928.
I det nostalgiske tidsrum indtil 1945 har følgende DR-redaktører
været inde i billedet: OZ-DR 144, OZ8T, OZ7DR, OZ7D, OZ8LA,
OZ-DR 690 og OZ7CH. Siden hen fik spalten navneforandring til
SWL-redaktionen, som OZ1SWL stod for indtil marts i år. Eigil og
SWL’erne ønskes hjertelig til lykke med de 50 år.
I.A.R.U. bliver 60 år
På initiativ af A.R.R.L. (det amerikanske EDR) fik man i Paris i
april 1925 samlet 24 nationer til et møde for at drøfte internationale
kortbølgeproblemer. Resultatet blev, at man stiftede I.A.R.U.
(International Amateur Radio Union), som siden har været til stor
gavn og glæde for kortbølgeamatører verden over. Fødselsdags
barnet bliver i denne måned 60 år.

CONNECTORER
2x 17pol (Amstrad)...........45,70

Efter deponeringen af vore sendere blev der mere tid til at pleje
vores YUXYL’er. Her har en HAM galant betroet sin XYL at bære
hans portable kortbølgemodtager - hjemmebygget og med tunge
batterier.
Kortbølgeamatøren og den 9. april 1940
Straks efter krigens udbrud i efteråret 1939 fik danske kortbølge
amatører besked om, at deres sendetilladelse indtil videre var
suspenderet. Det blev samtidig påbudt, at eksisterende sendean
læg skulle afmonteres på en måde, at anvendelse var udelukket.
Efter nazisternes okkupation af Danmark den 9. april modtog
alle indehavere af sendelicens det historiske telegram med krav
om deponering af sendeanlæg.
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D -C O N N E C T O R E R

9 pol Han lodde.....................14,20
9 pol Hun lodde.....................17,60
2x25 pol (Amstrad)............... 67,10
15
pol Han lodde.....................19,70
2x23 pol (ZX81)................... 61,80
2x28 pol (ZXSpectrum)
75,20 15 pol Hun lodde.....................22,80
2 x 6 pol (Commodore)........... 31,80 25 pol Han lodde.....................26,40
2 x12 pol (Commodore)......... 38,90 25 pol Hun lodde.....................33,30
2x22 pol (Commodore)......... 45,00 37 pol Han lodde.....................33,80
2x64 pol A-C Han................. 23,50 37 pol Hun lodde.....................47,00
Der tages forbehold imod trykfejl
2 x64 pol A-C Hun................. 36,10
og prisstigninger.
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ESTRUPSGADE 6
8600 SILKEBORG
TLF. 06-82 6411
GIRO 3115380

ELECTRONIC ApS

Husk at
forhøre dig
om flerstykspriser og
RABAT
SYSTEM
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Atter i år er der pinsestævne på campingpladsen i Møgeltønder.
Det er 8. gang, der arrangeres stævne i Møgeltønder, og vi vil prøve at leve op til til tidligere års
succes.
Traditionen tro bliver der noget for både store og små »børn«. Foruden de sædvanlige løb og
jagter er der nogle radioamatører der vil underholde os lørdag og søndag aften.
Altså kort og godt noget for hele familien.
Lejrfrekvensen er 145,550 MHz.
Programmet bringes ikke i OZ, men udleveres i »INFORMATION« ved indgangen til pladsen.
Altså saml familien - pak kludehuset og papvillaen - medbring det gode humør som altid. Så
mødes vi i Møgeltønder den 25. 26. og 27 Maj.
Vy 73 de OZ1HMY og OZ1GO, Hjælperne OG XYL’er
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Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ9JB, Jørgen Badstue,
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand,
tlf. 02 - 54 34 30.
Amatørnyt via Søborg-repeateren fra OZ5EDR.
(R4) OZ9REE, frekvens 145.700 MHz, hver torsdag kl. 21.00
DNT. Stof sendes til OZ1JSN, Peter Stephansen, Tårnvej 159,
3.tv., 2610 Rødovre, tlf. 01 - 70 82 29.

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.
Amagerafdelingen er i live! Generalforsamlingen forkastede det
indsendte forslag om at nedlægge afdelingen, men erkendte, at
der er brug for et fasttømret sammenhold og en stor indsats,
specielt i tiden der kommer.
Det kan fortsat undre, at udaf de flere hundrede amatører, der
findes på Amager, er der kun ca. 10% der er interesserede i
foreningen. Da der på den side ikke er fremført kritik mod vort
virke, fortsætter vi som hidtil, men er naturligvis lydhøre overfor
kommende kritik.
Tak til OZ1FQ for det store arbejde, han i mange år har lagt i
bestyrelsesarbejdet og velkommen til hans afløser OZ1DOQ, som
vi er sikre på vil bibringe bestyrelsen ny energi og nye anskuelses
vinkler. Bortset fra denne ændring fortsætter bestyrelsen uændret.
Program:
25. april: Computertræf. Kom med din computer og vis os, hvad du
bruger den til og hvorledes den fungerer. Alle er velkomne, vi har
masser af stikkontakter til rådighed. Serveringen består af kaffe
og småkager.
2. maj: Te og varme hveder (pr. tradition).
9. maj: Det er snart længe siden, at vi har gjort noget ved
rævejagterne. For at friske hukommelsen lidt op på de gamle og
for at vise de sidst tilkomne noget nyt, afholder vi demonstrations
rævejagt i Kongelunden. Vi mødes i klubben kl. 19.30. Husk lygte
og evt. et kort over Kongelunden.
16. maj: Kr. Himmelfartsdag, intet møde.
Vy 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.
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GLADSAXE
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.
Program:
30. april: OZ5RB DIAS-show med originallyd; »Radioen der
forsvandt i Madum sø! (EDR foredrag.)
7. maj: Klubaften - Medlemsmeddelelser - Aktivitetstest på VHF.
14. maj: Se Medlemsmeddelelser.
21. maj: Hvad siger solpletterne dig? Hvad står der skrevet i
Solpletterne? Det vil OZ7CH forsøge at udrede for os. (EDR
foredrag).
Også i år har vi fået tildelt Hvidovre Kommunes ferie- og
kursuscenter Marianelund i Kristihimmelfartsferien torsdag den
16. - søndag den 20. maj. Oplysninger om tilmelding - betaling etc
har været offentliggjort i Medlemsmeddelelser.
Samtidig vil Marianelundsmesterskabet i rævejagt blive afviklet
lørdag den 18. maj kl 14. - 16. Se nærmere herom under
»RÆVEJÆGEREN«.
Vy 73 de 0Z50I Esther.

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR, OZ5KBH
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, 2400 Kbh. NV.,
tlf. 01 - 87 83 88.
Bløde: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMU, Carl Thiess, Munkehøj 9.
2860 Søborg, tlf. 01 - 67 05 83.
Næstfmd.: OZ1EZB, Frank Andersen Magleparken 190.3.tv.,
2750 Ballerup tlf. 02 - 65 64 56.
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.
Siden sidst:
Generalforsamlingen forløb i forbilledlig god ro og orden, og til
tider under megen munterhed. Som det fremgår af »hovedet« er
der sket enkelte ændringer i bestyrelse & arb. udvalg. OZ1CID,
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Hanne, gik som det længe var varslet af som formand, og blev
efterfulgt af næstformanden gennem 1 år: OZ1FMU, Carl. Ny
næstformand i stedet for OZ1FMU blev OZ1EZB, Frank.
OZ1BGP, Volmer overtog OZ5ZS, Sv. Erik’s plads i arb. udvalget.
OZ9SN fratrådte ligeledes efter eget ønske som arb. udvalgets
suppleant, hvorefter OZ1CID, Hanne blev valgt til denne post.
Nye æresmedlemmer.
OZ1CID og OZ6MK blev enstemmigt og med applaus af general
forsamlingen valgt til æresmedlemmer af afdelingen efter enstem
mig indstilling fra afdelingens ledelse. For OZ1CID var motivatio
nen hendes fremragende indsats som afdelingsformand hvor hun
har ligget vandret i luften, i snit ikke under 14 timer i døgnet, hver
dag året rundt igennem 6 Vfe år.
For OZ6MK var det motiveret af, at han igennem de sidste 18 år
har lagt utallige timers arbejde i afdelingen, og altid har vært til
disposition når alle mulige og umulige opgaver skulle løses,
igennem ca. 18. år.
At OZ1CID var indstillet til udnævnelse som ærsmedlem, havde
resten af ledelsen »af sikkerhedshensyn« holdt skjult for hende
indtil sidste øjeblik.
Program
Mandag d. 29. april: Klubaften & CW-gruppemøde.
Lørdag d. 4. maj kl. 10.: Indvielse af det ombyggede Frihedsmuse
um samt den nye station OZ5MAY med QTH på Frihedsmuseet.
Mandag d. 6. maj: Klubaften.
Mandag d. 13. maj: Udgående besøg til Niels Bohr Instituttet nord
for Roskilde (Ved forsøgsanlægget Risø). Stedet er FYLDT med
spændende ting, bl.a. den store Partikel-accelerator (Cyklotronen.) Vi mødes i afdelingen og fylder bilerne. Afgang fra Theklavej
kl. 18.30.
Mandag d. 20. maj: Afdelingens anliggender- det halvårlige
medlemsmøde hvor ledelsen står for skud (Skydevåben bør som
sædvanlig ikke medbringes!).
Mandag d. 27. maj: 2. Pinsedag. Afdelingen er lukket. Vi ønsker
alle en god pinse.
Laboratoriet:
Til og med den 30. april er der teknisk hjælp til selvhjælp hver
tirsdag aften fra ca. 19.30 - 21.30 for medlemmerne. Herefter er
lab. som tidligere år kun åbent på mødeaftener, indtil kurserne
starter igen til efteråret.

Opfriskningskursus:
Med henblik på P&T’s almindelige tekniske prøver til D-licens i maj
1985 køres der et »lynkursus« på i alt 15 timer,
Godt forhåndskendskab til stoffet kræves, for at kunne deltage.
Sted: EDR Københavns Afdelingen
Lærer: OZ9SN, Svend Nielsen
Dage og tid: 5 onsdage fra kl. 19 - 21.45
Start: Onsdag den 17. april 1985 kl. 19.
Pris pr. deltager: Kr. 75,- i alt. Beløbet betales på den 1.
kursusaften.
Tilmelding sker til OZ1CID, Hanne på tlf. 01 - 78 44 87.
Vy 73 de OZ1EMW

EDR Københavns Afdeling
og
Radioamatørernes Museum
bekendtgør
Indvielsen af stationen OZ5MAY.
Lørdag den 4. maj 1985.
Stationen er oprettet i samarbejde mellem EDR
Københavns Afdeling, Radioamatørernes Museum og
Museet for Danmarks Frihedskamp (Frihedsmusset).
QTH’en er Churchillparken 7, København.
Frihedsmuseet har åbent: lørdag 11. -15., søndag 11.
- 16.
OZ5MAY kører udelukkende med originale, nyrestaurerede sendere af de typer, som under krigen
blev brugt til illegal radiokommunikation med
England.
Man kører udelukkende CW. Stationerne bemandes
med trænede CW-operatører fra Københavns Afd.
Det tilstræbes, at stationerne er QRV de fleste
lørdage og søndage i Frihedsmuseets åbningstid,
fortrisvis på 3,5 og 7 MHz.

SØLLERØD-NÆRUM
Fmd.: OZ4ET, Eigil Thomsen, Stendyssevej 17, Gundsømagle,
4000 Roskilde, tlf. 02 - 38 87 64.
Kass.: Henning Møller Sørensen, Egehegnet 70,
2850 Nærum, tlf. 02 80 52 68.
Sekr.: OZ1FIO, Mogens Landt Jensen, Klingseyvej 14,
2720 Vanløse, tlf. 01 - 74 40 84.
Afdelingens postadresse er postbox 76, 2850 Nærum.

Kreds 2
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ5RB, Hans Bonnesen,
Birkebakken 25, 3460 Birkerød,
tlf. 02 - 81 23 69.

Kreds 2
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.
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FARUM
Call: OZ2FAR.
Lokale: Solvangskolen, lok. 25 & 26, Farum.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CHJ, Henning Hoffmann, Stavnsholt Gydevej 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.
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FREDERIKSSUND
Call: 0Z6FRS.
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 1. 5: Teknik- praktik- og sludreaften.
Den 8. 5: 3PQ, IB fortsætter sit foredrag om VFO’er, denne gang
på højere frekvenser.
Den 15. 5: Teknik- praktik- og sludreaften.
Den 22. 5: 8SF fortæller om nikkel-cadmium batterier (udsat fra
13. 2.).
Den 29. 5: Teknik- praktik- og sludreaften.
Den 5. 6: 3SW, Steen fortæller om »Radioamatørernes målesy
stem«.
Den 12. 6: Sæsonafslutning.
Vy 73 de OZ1MM, Keld

HELSINGØR
Call: OZ8ERA.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Heilebækvej 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 30/4: Effektmåling samt måling af SWR forhold. Tag din
station samt dine metre med i klubben til sammenlignings måliger.
OZ1GEH, Peter kommer med måleudstyr til formålet.
Tirsdag 7/5: VHF-test fra kl. 19.
Tirsdag 14/5: Radiobølgernes udbredelsesforhold ved OZ8MX,
Svend

Generalforsamling
EDR Helsingør afdeling indkalder herved til ordinær
generalforsamling.
Tirsdag d. 21. maj kl. 19. i afdelingens lokaler.
Dagsorden ifølge lovene. Forslag der ønskes behandlet, skal skriftelig være bestyrelsen i hænde senest 3
dage før generalforsamlingen finder sted.
Vy 73 de 8TU, Kim

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.:OZ1JNR 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.
Program:
29. april: Alm. medlemsaften.
7. maj: 2 m Test fra afdelingen.
14. maj: Antenne reparation.
21. maj: Field-day.
Den 14. maj skal vi have efterinstalleret vores antenner for HF og
2 m, samt gerne have vores 70 cm. Den 21. maj skal vi så have
vores første planlægningsmøde om vores deltagelse i EDR’s HFField-Day 1985.
73 de OZ1JNR

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 10-12: 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.

Kreds 3
ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: 0Z40W, Kjeld O. Nielsen, Årsballe By 34,
3700 Rønne.
Sekr.: OZ1GBY, Bjarne Hansen, Kirkebyvej 27,
3751 Østermarie, tlf. 03 - 97 07 28.
Kass.: OZ1GQR, Bjarne Rasmussen,
Fejlerevej 14, 3782 Klemensker, tlf. 03 - 96 66 64.

HUSK GENERALFORSAMLINGEN DEN 30. APRIL 1985 KL. 19.
I OZ4EDR. Se iøvrigt »KONTAKT«
Vy 73 OZ81H, Ib
OZ APRIL 1985
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Hovedbestyrelsesmedl. :
OZ5GF, Leif Olsen,
Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing Fl.,
tlf. 03 - 83 91 70

Fællesmøde - Nordvestsjælland
Kreds 4
Afdelingerne i Holbæk, Kalundborg og Odsherred indby
der alle interesserede radioamatører i området til fælles
møde med kredsens HB medlem, OZ5GF Leif.
Onsdag d. 22. maj 1985, klokken 19,00 i Foredragssalen,
HOLBÆK BIBLIOTEK, Nygade 9-11, Holbæk.
OZ5GF Leif vil her fortælle om EDR’s nyere struktur og
arbejdet i HB, og for første gang har vi, på hjemmebane,
mulighed for at stille spørgsmål til vores HB medlem.
Hvad gør EDR for dig? - Hvad kan du gøre for EDR?
Mød op med dine spørgsmål til en interessant diskus
sionsaften.
cu vy 73 de
OZ4AU Per - OZ9WW Erik - OZ1CRL Jørgen.

HASLEV
CaU: 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.
Sekr.: OZ1AHV, Finn Madsen, Lindevej 1,
4140 Borup.

HOLBÆK
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. 0 3 - 4 8 12 26.
Nu hvor solen gerne skulle kikke frem igen efter en lang vinter, er
det måske tiden for nye projekter.
Derfor afholder EDR-Holbæk et fordrag om satelitter. EDR fordra
get afholdes af OZ3JR, Bent Jensen fra Nyborg.
Foredraget afholdes onsdag den 8. maj kl. 19.30, og alle er
velkomne.
Programmet for maj ser da sådant ud:
1/5: CW, samt D-kursus.
8/5: EDR FOREDRAG.
15/5: CW, samt D-kursus.
22/5: Antenneaften.
29/5 CW.
Vy 73 de OZ4UA, Per
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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, Drosselvej 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.

KØGE
Call: OZ7HAM.
Postadresse: Formanden.
Fmd.: OZ1GTA, G. Davison, Nørrelyng 29,
4600 Køge, tlf. 03 - 66 30 28.
Kass.: OZ1ASH, C. B. Petersen, Vordingborg vej 38,
4600 Køge, tlf. 03 - 66 26 10.
Sekr.: Kenneth Poulsen, Skovrækken 22,
4600 Køge, tlf. 03 - 66 61 60.
Siden sidst:
Afdelingen deltog for første gang i aktivivtetstesten på VHF i
februar måned. Testen blev kørt fra QTH på området ved Tune
lufthavn og der var god tilslutning til dette arrangement. Der blev
anvendt en IC 260 med 100 Watt PA-trin, og antennen var en
groundplane afstemt til 135 MHz. Vel var dette ikke de optimale
forhold til tekstkørsel, men humør og gå på modet var helt i top.
Der blev ligeledes deltaget i marts testen, og QTH denne gang var
midt i Køge by. Antennen var udskiftet med en 10 elm. X-beam, så
det var sikkert grunden til at vor »klub rekord« i kørte QSO’er
blæev slået!.
Under begge tester blev klubbens kaldesignal OZ7HAM benyttet,
men dette opstod der imidlertid nogen forvirring omkring, da
bemeldte kaldesignal havde vært »udlejet« til anvendelse i flere
HAM-meetings. Der er nu ingen grund til at lade sig forvirre af den
slags, for afdelingen har fået tildelt kaldesignalet OZ7HAM perma
nent - og licensen ER betalt.
Den 6. 3. blev der afholdt klubmøde, og OZ3PE, Arne holdt et
spændende fordrag om radiokædeforbindelserne på Grønland.
Foredraget var både spændende og lærerigt, og det blev afsluttet
med en virkelig flot film om Grønlands Tekniske Oragnisation’s
oplysningskampagne, for at skabe en større forståelse for betyd
ningen af disse radiokæders vigtighed for de grønlandske lokal
samfund. Tak til Arne.
Når dette læses har det været afholdt ordinær generalforsamling
og referat vil fremkomme i næste OZ.
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, Mimosevej 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.
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Program:
Torsdag den 2/5 k. 19.00: Klubaften / computer aften.
Torsdag den 9/5 kl. 19.00: Klubaften / computeraften.
Her på falderebet inden sommerferien prøver vi at holde alle
aktiviteter samme aften. Jeg må konstaterer at computeraften kan
trække mennesker til, hvor det kniber de andre aftner.
VHF (UHV) field day afholdes den 6. - 7. juli, mon ikke det var
noget for nogle af medlemmer i OZ1LOL.
Vy 73 de OZ1GXW, Hans

LOLLAND-FÅLSTER

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.

Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olesen, Bogfinkevej 7, Kraghave.
4800 Nykøbing Fl., tlf. 03 - 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Brøderup.
4733 Tappernøje, tlf. 03 - 76 56 82.
Kass.: OZ1DSY, Tommy Lindebjerg Nielsen,
Havnegade 11, Rødby Havn, 4970 Rødby.
Afd. girokonto: 6 25 98 55.
Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 20. maj kl.
19.30 i afdelingens lokaler. Dagsorden iflg. lovene.
Evt. forslag til behandling på generalforsamingen bedes indsendt
senest 8 dage før.
Vy 73 de OZ5GF, Leif

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ3WD, Jens Nielsen,
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.
en antenne hedder?«
Program
30/4 Forslag og ideer til Udstilling.
7/5 Alm. klubaften (test 2 m).
14/5 Alm. klubaften
21/5 Planlægning af udstilling.
28/5 Alm. klubaften.
Vy de 73 OZ1EAW, Alice

ODSHERRED
Call: 0Z10HR.
Lokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 8,
4500 Nykøbing Sj.
Møde: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CRL, Jørgen D. Lasson, Egebjergvej,
4500 Nykøbing Sj., tlf. 03 - 41 38 40.
Kass.: OZ1AOP, Ebbe Jacobsen, Torshaven 20,
4500 Nykøbing Sj., tlf. 03 - 41 33 95.
Sekr.: OZ1HSJ, Tom Klindt, Møllebakkevej 4,
4581 Rørvig, tlf. 03 - 41 84 27.
Afd. giro: 5 68 75 43, EDR, Box 46, 4500 Nykøbing Sj.
Der har været generalforsamling i afdelingen, og der er kun sket
udskiftning på næstformandsposten, samt ét nyt bestyrelsesmed
lem. Ny næstformand er OZ1FIQ, Jørgen og ny i bestyrelsen er
OZ1IKL, Werber.
Klubbens CW-kursus er snart afsluttet, der afholdes prøve den 10.
april.
Alle er som vanligt velkomne hver torsdag aften - der foregår jo af
og til noget spændende, der ikke har nået at blive bragt her i
spalten.
Vy 73 de OZ1HSJ, Tom
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Program:
25. april: Månedens foredrag/film.
2. maj: St. Bededagsaften.
Vores bager i Lejre, har lovet os at lave egnens bedste hveder, så
stop XYL/YL og de harmoniske i bilen og styr til Roskilde og få del i
det gode brød og den stærke kaffe.
9. maj: Klubaften.
16. maj: Kristihimmelfartsdag.
Alle samler kræfter og ting og sager til AUKTIONEN.
23. maj: AUKTION.
Behøver man at beskrive Roskildeafdelingens auktion? Nej vel?
Så kom i god tid og reserver dig en god plads.
løvrigt:
HUSK Nordisk VHF/UHF mødet i Haslev.
HUSK Field-day, i år skal alle sejl sættes.
HUSK Jota, det er sjovt og lærerigt.
HUSK at møde op i afdelingen, det er om torsdagen, hvis nogle
skulle have glemt det.
Vy 73 de OZ1KCP, Ole

SORØ
Call: OZ7SOR og OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30, Sorø.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EDC, Heinrich Kock, Sorøvej 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, Fulbyvej 14, 4180 Sorø.
Program næste side
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25/4 Video film om Yasu.
2/5 Kiubaften.
9/5 Opsætning af klubbens antenner (klubaften).
23/5 Opsætning af antenner (klubaften).
30/5 Oldtimer aften med OZ4NO, Niels og OZ2GH, Georg.
6/6 Klubaften. Sidste mødeaften inden sommerferien.
15/8 Første klubaften efter ferien.

SYPSJÆLLANP-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, tlf 03 - 77 49 26.
Kass.: Alex Geertsen, Hovvejen 3,
4760 Vordingborg, tlf. 03 - 78 21 80.
Generalforsamlingen den 14. marts 1985.
Ved generalforsamlingen den 14. marts, var fremmødet desværre
ikke som ventet, men alligevel, blev det afviklet på et par timer.
Som dirigent blev OZ1BPB, Niels E. valgt.
Formanden fortalte i sin beretning, at han var tilfreds med vort
radiorum, og at vor 2 m station eventuelt skal udskiftes.
Formanden havde lidt kritik og det var, at han skulle bære mere
end en kasket, at han skulle sende, skrive, kopiere breve m.m.,
(men det problem er allerede løst).
Formanden takkede det aktive udvalg for deres indsats, i løbet af
det år der er gået, han håbede at de vil fortsætte efter generalfor
samlingen.
Regnskabet
Kassereren fortalte, samtidig med at han tegnede, at klubben i 83
havde haft udgifter hvorimod klubben i 84 havde haft indtægt, det
vil sige at klubben har formue.
Budget
Kassereren fortalte at OZ1JPT, Frank kunne lægge et nyt gulv for
knap 4000,-. Det kunne eventuelt laves billigere.
Kontigentet vil stige ca. en tiår.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ3ZB, Edmund Winther Petersen,
Øksnebjergvej 2, 5230 Odense M,
Tlf. 09 - 13 47 52.
Tak til medlemmerne i kreds 5 fordi I mødte så talrigt
op til opstillingsmødet den 25. februar.
En særlig tak til OZ5NM, Niels og OZ1BGQ, Per, for
de gjorde aftenen til lidt ud over det almindelige.
Og stem så på hvem I vil - men stem!
Godt valg.
73 de OZ3ZB, Edmund

Vaig
Formanden modtog genvalg.
Kasseren modtog ikke genvalg, istedet for tiltræder lytteramatør
Alex Geertsen.
Bestyrelsessupleanter, blev OZ1JHM, Hjalmer og OZ1GLO,
Frode.
Revisor blev OZ1ELU, John.
Resten af den gamle bestyrelse modtog genvalg.
Under eventuelt sagde forsamlingen, at sekretæren skulle benytte
OZ spalten noget mere, og kun sende breve ud til de medlemmer
som ikke holder OZ.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30.
Program
Torsdag d.
Torsdag d.
Torsdag d.
Torsdag d.
Torsdag d.
Torsdag d.
Torsdag d.
Torsdag d.
Torsdag d.

25/4: Computeraften.
2/5: Kl. 19.30 NMT V/OZ3YN.
9/5: Kl. 19 Klubaften.
16/5: Kristihimmelfartsdag (lukket).
23/5: Computeraften.
30/5: Radiostyring og modelfly.
6/6: Klubaften.
13/6: Computeraften.
20/6: Klubaften, sidste gang før ferien.

Ferie fra den 21/6 til den 14/8.85.
Vi mødes første gang den 15/8, som er en torsdag.
Vi er QRV på 145.525 fra kl. ca. 19- 20.
Vy de 73 OZ1JQE, Steen

VESTSJÆLLANP
Call: OZ2SLA.
Lokal opkaldfrekvens: 145.450 MHz.
Klubadresse: Tingvej 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.

Vi indkalder til ordinær generalforsamling i EDR Assens afdeling
onsdag den 22/5 kl. 19.30. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Ved klubmødet den 27/2 var alle interesserede amatører og
afdelingen inbudt til foredrag om Assens afdelingens bygge
projekt både tidligere og nuværende projekt blev gennemgået.
Foredragsholder var OZ9EZ, Erik, som skal have tak for et
glimrende foredrag. Lige som alle de fremmødte skal have tak for
deres deltagelse.
Husk vi køre reapeaternyt på Fyn’s repeateren hver tirsdag kl. 19.
Vy 73 de OZ1FMQ, Ib

ASSENS OG OMEGN

NYBORG

Call: OZ7ASO.
Giro: 6 60 17 74.
Lokale: Skeivejskolen, 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.

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.
Program næste side
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Teknisk kursus hver tirsdag kl. 19.30 i afd. med OZ3TQ som lærer.
Nyhedsudsendelse hver mandag kl. 21.00 med 0Z1LD v/ miken.
Generalforsamling torsdag den 30. maj kl. 19.30. Er der noget du
ønsker at få taget på, så aflever det i god tid til en i bestyrelsen.
Vy 73 de OZ1JDA Pia.

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. 0 9 - 12 85 90 og 0 9 - 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:
29/4 kl. 19.30: Klubaften.
30/4 kl. 19.00: Repeaternyt.
1/5 kl. 19.30:Værkstedsaften.
2/5 kl. 19.30: D-lic. kursus ved OZ1BGQ/Per.
5/5 kl. 09.45: 80 contest køres fra OZ3FYN.
6/5 kl. 19.30: Besøg på Sdr. Højrup.
7/5 kl. 19.00: Repeaternyt.
8/5 kl. 19.30: Værkstedsaften.
9/5 kl. 19.30: D-lic. kursus ved OZ1 BGQ/Per.
13/5 kl. 19.30: Klubaften.
14/5 kl. 19.30: Repeaternyt.
15/5 kl. 19.30: Værkstedsaften.
16/5 kl 19.30: D-lic. kursus ved OZ1 BGQ/Per. løvrigt det sidste
inden P&T’s skriftelige prøve. Held og lykke til eksaminanterne.
20/5 kl 19.30: Old-Timer aften. Alle er velkomne, men vore ældre
medamatører er æresgæster, og vi håber naturligvis, at de tager
deres ægtefæller med. Klubben serverer kaffe og brød, og
underholdningen kommer det nok heller ikke til at skorte på. Vel
mødt til Old-timer aften.
Opstillingsmøde
Mandag den 25/2 kl. 19.30 var d@r opstillingsmøde til RM og HB i
Kreds 5 samt foredrag af OZ5NM og OZ1BGQ. Det var glædeligt
at se at så mange af klubbens medlemmer var mødt op til denne
interessante aften i selskab med amatørkammerater fra de øvrige
fynske afdelinger. Kredsens nuværende HB medlem OZ3ZB,
Edmund bød alle velkomne og gjorde opmærksom på, at den nye
repeater på 145.700 MHz åbenbart havde gjort sin virkning,
Opstillingen til RM og HB blev som følgende:
RM: OZ1 W/Peter, OZ1 LD/Leon, OZ1IA/Knud, OZ7HT/Heinrich.
HB: OZ3ZB/Edmund og OZ1ABK.
Efter en halv times pause med kaffe og brød blev der holdt
foredrag af OZ5NM/Niels og OZ1 NGQ/Per fra OZ5VHF.
OZ5NM fortalte om forbindelser og amatørgrej på 10 GHz krydret
med oplevelser og demonstrationer.

Herefter blev det OZ1 BGQ/Per’s tur til interessant foredrag om
OZ5VHF og EME-forbindelser. Fortællingerne koncentrerede sig
først og fremmest om den teoretiske del omkring QSO via månen
hvorefter den praktiske del og mulighederne for at køre EME blev
levendegjort. En ganske interessant måde at arrangere et opstil
lingsmøde på.
Mødet sluttede kl. ca. 23.
Debataften
Mandag den 4/3 var der debataften i EDR-Odense afd.
Aftenens diskussionspunkter kan kort anskueliggøres i følgende
fire punkter.
1. Køb af ny HF-station.
2. Field day.
3. UHF-repeater.
4. Repeaternyt.
Mere udførligt referat af debataftenen kan rekvireres hos sekretæ
ren. Vi skal dog gøre opmærksom på, at hvis nogen er meget
interesseret i at deltage i field day til efteråret for OZ3FYN - hører
vi meget gerne fra dem allerede nu.
Kurser
I skrivende stund er det lige før klubbens CW-elever skal op til
morseprøve. Resultatet kan desværre ikke bringes allerede nu,
men vær rolig i næse nummer er jeg sikker på at det kommer
endnu en del lykønskninger med den nye licens kategori.
Klubblad
Vort klubblad for marts er udkommet. SKulle der endnu være
nogle medlemmer, som ikke har modtaget dette, bedes de
venligst kontakte OZ1HZE/Kai. Der gøres opmærksom på at
beløbet på det medfølgende skulle havde vært indbetalt allerede
den 15. december 1984. Sørg for at få dette bragt i orden så vi
slipper for yderligere rykker skrivelse!
Repeaternyt
Nyheder eller kortere notitser som ønskes offentliggjort i repeatenyt, bedes tilsendt afdelingens næstformand OZ1IZB, Bjørn se
nest dagen før, d.v.s. mandag kl. 19, ellers ifølge aftale med Bjørn.
Contest
OZ3FYN vil gerne takke de medamatører, som støttede os i VHFcontesten tirsdag den 2/4 og i HF-contesten søndag den 7/4. Og
husk så, at der køres VHF-contest igen tirsdg den 7/5 mellem kl.
19. - 23. (DNT). Endvidere kører vi søndag den 5/5 maj OZaktivitetscontest på 80 m - både phone og CW. Tiderne for den
sidste tests afvikling findes i OZ-januar. 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 også at
høre mange af vore andre medamatører på frekvenserne også især de nylicencerede.
Forårsaktion
Mandag den 18/3 kl. 19.30 afholdt EDR-Odense afd. forårsauktion
i klubbens lokaler på Rugårdsvej. Der blev både købt og solgt og
alt i alt resulterede det hele i et pænt lille overskud, som går
ubeskåret til vore repeatere. En virkelig hyggelig og tilbageven
dende aktivitet i EDR-Odense afd. »Vel mødt til den næste auktion
i EDR-Odense afd.«
Til sidst skal vi lige huske at lykønske de nye C-licens indehavere
og udtrykke ønske om at de og alle de ørige HAMS vil gøre deres
klub visit når aktiviteter afholdes.
Vy 73 de OZ1ESS, Britt.

OZ5NM demonstrerer en 10 GHz modtager. Foto v/ OZ1IZB
Bjarne.
OZ APRIL 1985

Send altid indlæg
til OZ i god tid
Vy 73 de OZ1CRY
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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.

OZ1IYH, Arne vil i løbet af maj måned fortælle om ZX81, til
amatørbrug og i almindelighed. Ved samme lejlighed vil der også
blive fortalt lidt om micropprocesorer.
Tirsdag den 11/6 vil der blive afholdt ordinær generalforsamling.
Det vil foregå kl. 19.30 i Ladet forsamlingshus, Elvira Madigansvej
41.
Afdelingsnyt sendes hver tirsdag kl. 20 på Svendborg repeateren
145.750. Her vil man kunne høre de helt aktuelle nyheder og
aktiviteter.
Vy 73 de OZ1CXZ, Per

Kreds 6

Kreds 6

Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ8QV, Jørgen Wolf,
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.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle brandstation, Domkirkepladsen.
Mødeaften: Onsdag.
Fmd.: OZ1EFG, 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.
Program
Onsdag den 8/5: Generalforsamling, ifølge vedtægterne skal
spørgsmål, der ønskes behandlet på GF. være formanden i
hænde mindst 8 dage før GF.
Vy 73 de OZ1HMY, Mads Peter

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.

NORDALS

SØNDERBORG
Call: OZ1SDB.
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.
Når dette blad udkommer så er vores ordinære generalforsamling
overstået, evt. ændringer i bestyrelsen vil fremkomme i næste nr.
af OZ.
Tirsdag den 12/3 havde vi fornøjelsen af at lytte til OZ8CY's
ganske udmærkede foredrag om forstyrrelser, og samtidig fik vi at
se hvad EDR’s forstyrrelseskasse indeholdt, det er bare ærgeligt
for de medlemmer, som ikke mødte op den aften, for de gik glip af
en masse gode oplysninger om forstyrrelser, vel nok en ting som
de fleste amatører på et eller andet tidspunkt kommer ud for.
Herudover har vi haft fornøjelsen af et foredrag om transistorer og
Dioder, og det var OZ1BRZ, Jørgen som stod for det. Der skal
hermed lyde en tak til de to udmærkede foredragsholdere for
deres indsats til gavn for afdelingen.
Afd. har fået tilsagn om, at der vil blive mulighed for at aflægge
besøg på det fine nye amtsgymnasium i Sønderborg, dato for
dette besøg vil fremkomme i bladet senere. Desuden er der
påtænkt en aften hvor vi skal se et par videofilm.

Call: OZ1ALS.
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.

Program:
Mandag d. 29/4 kl. 19.00: CW-træning ved OZ1IM.
Mandag d. 6/5 kl. 19.00: CW-træning ved OZ1IM.
Tirsdag d. 7/5 kl. 19.30: Produktdetektorer ved OZ1BRZ.
Mandag d. 13/5 kl. 19.00: CW-træning ved OZ1IM.
Vy 73 de OZ1EQP, Arne

Siden sidst:
På den ekstraordinære generalforsamling den 7/3 blev det vedta
get at den fremtidige kontigent til klubben er på 150 kr. som
opkræves helårligt. Pensionister og unge under 18 år betaler det
halve. I bedes lytte til Knivsbjerg repeateren mandag kl. 21 for at
få mere orientering om flere aktiviteter i klubben.

TØNDER

Program
2/5: Hør på repeater (se ovenfor).
9/5: Hør på repeater (se ovenfor).
16/5: Fri (kristi himmelfartsdag)
Vy 73 de OZ1HBP, Leif
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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.
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ÅBENRÅ
Call: 0Z6ÅRC.
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.
Siden sidst
Torsdag den 28/2 hodt Aabenraa afdelingen auktion på »Grand
Hotel«. Tak til OZ6IC, Karl og OZ5WK, Kalle for at afdelingen fik
kassen fyldt op. Desuden tak til alle afdelingerne for deres talrige
fremmøde, og håber på gensyn næste år.
Program:
Torsdag 25/4 kl. 19.30 vil der blive afholdt en prøve jagt på
området, syd for klubhuset, til klargøring af rævemodtagere og
sendere, altså Årup kortet skal benyttes.
Den første jagt begynder dem 2/5 kl 19.30.
Ved jagterne bliver der udelukkende arbejdet med tidsintervallerpå 5 min. d.v.s. at første sending er kl. 19.30, anden kl. 19.35.
o.s.v.
Ved jagterne kan startstedet frit vælges et eller andet sted på
vejen der afgræser kortområdet.
Kort udleveres i klubhuset. Vi opfordrer alle, at tage eventuelle

interesserede med til jagterne (rævemodtager kan udlånes). Der
vil ved den årlige rævejagtsafslutningsfest blive kåret en Aaben
raa mester i Ræveudlægning, og en i uheldig Ræveudlægning.
Vi ses (måske) ved rævehulen.
Ræveudvalget
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

d.
d.
d.
d.

2/5 kl. 19.30: Den første Rævejagt (Årup skov)
9/5 kl. 19.30: Rævejagt.
16/5: Er afdelingen lukket p.g.a. Kristi himmelfart.
233/5: Månedlige klubaften.
Vy 73 de OZ1EQX, Jan

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

777777777777777777777777777777777777
7
7
Tulipanerne blomstrer.
7 og det skal fejres med en stor.
7 KREDSFEST/TULIPANFEST lørdag den 18. maj kl.
7 19.00.
7 Såvel alle medlemmer her i kredsen, som øvrige interes7 serede er hermed inviteret til stor stor fest, alle er
7 velkommen.
7 Mødested: Frøslev forsamlingshus midt på det natur7 skønne MORS.
7 Menu: Det stor kolde ta’ selv bord med små lune retter.
7 løvrigt garneret med festlig stemning og musik.
7 Pris: en del godt humør og kr. 62. pro person.
7 Øl og øvrige drikkevarer kan købes til rimelige priser.
7 Der er god mulighed for opstilling af campingvogne ved
7 forsamlingshuset, kom blot i god tid, der er nok at se på,
7 skov, sø og strand, og et utal af seværdigheder, Jesper7 hus, Legind, Hanklit, Feggeklit m.m.
7 Lørdag eftermiddag kan om ønskes, arrangeres udflugt.
7 Festarrangør: EDR MORS OZ7MOR.
7 Tilmelding senest den 30. april til:
7 OZ1ECG, Hans tlf. 07 - 74 44 03. (eftermiddag og aften)
7 Vel mødt.
7 NB. Der vil i aftenens forløb blive afholdt et par konkurren7 cer for repræsentanter fra de tilstedeværende afdelinger.
7 Sponcorer ved disse konkurrencer er Helmholt Elektronik
7 og Norad.
7
OZ1ECG, Hans
7
777777777777777777777777777777777777
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Kreds 7
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 - OZ1III - 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.
Program:
Mandage kl. 19.00: Byggeaften.
Tirsdage kl. 19.00: Teknisk kursus.
Onsdage: Se nedenfor.
1/5 kl. 20.00: Diskussionsaften: Fremtidige aktiviteter i afdelingen.
Kom frem med dine gode ideer.
8/5 kl. 19.30: Klubaften.
15/5 kl. 19.30: Klubaften.
Til slut en tak til OZ9QQ, Keld, for det gode fordrag om QSO og
stationsteknik den 20/2.
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.

Sekr.: OZ1GHS, Torsten Bo Bojesen, Suensonsvej 7,
7500 Holstebro, tlf. 07 - 42 96 32.
Lokalfrekvens: 145.325 MHz.
Siden sidst
20/2 og 13/3 fortalte 8NN, Niels os lidt af hans viden om
måleinstrumenter og brugen af dem.
2-3/3 var OZ9HBO i luften fra en velbesøgt stand på udstillingen
»UNG 85« i Holstebrohallen.

Siden sidst
Det blev på et bestyrelsesmøde den 18. marts vedtaget at flytte de
fleste aktiviteter til Billund, nærmere bestemt til Grenevej 11.
Første mødeaften i Billund bliver den 24. april. Vi vil så prøve at
køre det således, at der den første onsdag i hver måned er
mødeaften i Give og de andre onsdage vil det så være i Billund.
Faciliteterne i Billund er nok lidt primitive endnu, men kaffe kan vi
da altid lave og med medlemmernes gode vilje vil tingene nok
snart vær forbedret.
Program for maj
1/5: Give foredrag v/OZIEW om simpel programmering.
4-5/5: VHF Contest!
8/5: Billund Vidiofilm.
15/5: Billund Orienteringsløb - også for resten af familien.
22/5: Billund Alm. klubaften.

Og i fuldt sving. 1DPQ ved 2 meteren og 1JLY ved HF’en, til
venstre 1AJI. I baggrunden amatørstationer anno 1935, bygget af
OZ7L. Foto OZ7L.

HUSK at klubfrekvensen er stadig 2Vz (145.250 MHz), lad os nu få
lidt mere liv på frekvensen. Der er som regel mindst to der lytter! og de sidder begge og venter at der er én der tager initiativ til at
kalde op.
73 og på gensyn/hør, OZ1FMB, Georg

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Bredgade 24A.
Postadr.: Box 106, 7400 Herning.
Giro: 6 05 41 96 EDR Herning afdeling.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: 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, Mejsevej 6, Hammerum,
7400 Herning, tlf. 0 7 - 11 87 26.
Program:
Maj måned: Klubvært: OZ1GX, Gunnar.
1/5: Programmering af 6502 ved OZ1EW Niels.
8/5: Alm. klubaften.
15/5: Alm klubaften.
Vy 73 de OZ1EJG Thyge

Klar til åbning af lokalafdeling Holstebros stand på udstillingen
»UNG 85«. Fra venstre 1DPQ, 1AJI og 1JLY. Foto OZ7L.
Program
Torsdag 25/4: Vi begynder at bygge en fieldday-antenne til
afdelingen. Sted opgives på repeaternyt og ved møderne.
Torsdag 2/5: Klubaften.
Torsdag 9/5: Antennebygning fortsat.
Torsdag 16/5: Intet møde (Kristi Himmelfartsdag).

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 torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HQH, Gunnar Pedersen, Hirsevænget 6,
7500 Holstebro, tlf. 07 - 42 39 16.
Kass.: OZ1JLX, Henning Bjerg, Bregne vej 9,
7500 Holstebro, tlf. 07 - 42 39 10.
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HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Bredgade158, 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.
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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.
Det er nu på tide at pudse antennerne, så alt er klar til Field-day,
men forinden skal vi en tur til Struer og besøge Helmholt
Elektronik, det sker lørdag den 1. juni. Vi skal også have afviklet
kredsfesten den 18. maj så kridt skoene og kom i klubben, ved
fælles hjælp klarer vi det og meget mere. Lyt iøvrigt til repeaternyt,
mandage kl. 18.30 på 145.700 MHz.
Vy 73 de OZ1ECG, Hans.

Indkaldelse til generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 23. maj
kl. 20 i klublokalet, Kirkegade 13, 7600 Struer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af 2 best. medl.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen tilstilles bestyrelsen
senest den 15. maj.
Vy 73 de OZ1AHG, Torkild

RIBE

THISTED

Call: OZ1 RIB.
Lokale: Bispegades skole, Ribe.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FNQ, Villy Villadsen, Ringen 4, Renbæk,
6780 Skærbæk, tlf. 04 - 83 44 78.
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.

Call: OZ7TOM.
Lokale: Handelsskolen i Thisted.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ8UW, Henning Wolder Jørgensen, Gramsvej 17,
7700 Thisted, tlf. 07 - 92 53 84.
Sekr.: OZ1KQP, Per Kaas Mortensen, Rosvangsvej 48,
7700 Thisted, tlf. 07 - 93 71 14.
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.

SKJERN-VIDEBÆK-RSNGKØBENG
Call: OZ7SVR.
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.
Kass.: OZ1API, Kurt Ganer Tolsøe, H. S. Hansensvej 8,
6940 Lem.
Afd. postadr.: Postbox 83, 6900 Skjern.
Program for maj.
Onsdag 8/5: Projekt MAST.
Onsdag 22/5: Alm. klubaften.

STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19,
7600 Struer, tlf. 07 - 85 38 09.
Sekr.: OZ1AHG, Thorkild Christoffersen,
Elmevej 4, lej I. 17, 7600 Struer, tlf. 07 - 85 51 05.
Kass.: OZ5EX, Børge H. Jensen, Anemonevej 23,
7800 Skive, tlf. 07 - 52 41 96.
Afdelingen holder på med igangværende projekter foruden kur
sus, D-licens, fra 19.30 - 20.30.
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Siden sidst
Har vi afholdt generalforsamling i klubben. På valg var Fmd.,
OZ1EEE, og af de øvrige bestyrelses medlemmer var OZ9IT og
OZ8UW.
OZ1 EEE, Erling som har været formand for klubben i den tid som
den har eksisteret ønskede ikke at blive genvalgt.
Som forslag til ny formand blev OZ8UW foreslået og valgt.
Som forslag til nye bestyrelsesmedlemmer blev OZ9IT og
OZ1KQP foreslået og valgt.
Efter generalforsamlingen afholdte den ny bestyrelses konstuerene bestyrelsesmøde og de forskellige poster blev følgende.
Fmd.: OZ8UW.
Næstfmd.: OZ1GCZ.
Sekr.: OZ1KQP.
Kass.: OZ1EDH.
Materiale-forhandler: OZ9IT.
Under evt. blev det vedtaget at kontigentet skal forblive uændret
dvs. 100,- kr. Derudover blev det diskuteret om der var behov for
nye lokaler. Der var stor enighed om at nye lokaler hvor der er
mere fri adgang til end det nu er tilfældet ville være det idelle.
Derfor blev det bestemt at bestyrelsen skulle være på udkik efter
nogle bedre egnet lokaler. Tilsidst vil jeg på bestyrelsens vegne
takke OZ1EEE, Erling for den store indsats han har gjort for
klubben.
Program
30/4: Filmforvisning.
14/5: OZ9IT fortæller om RTTY med hensyn til hardware og
software.
De andre tirsdage er alm. klubaftner.
Vy 73 de OZ1GCZ, Ulrich

307

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.
Program:
Hver mandag aften: kl. 19.30-20.30, CW kursus. Kl. 20.30-22.00,
A-licens kursus.
1/5: Vi planlægger et eller andet!
15/5: RTTY/computer ved OZ1BPL/OZ9QL.
Vy 73 de OZ9QL, Kaj

Program:
25/4: Klub/byggeaften kl. 19.30.
2/5:10 GHz-forsøg ved OZ1 IN. Da forsøget skal foregå i det fri, og
vi gerne vil lave det i dagslys, er mødetidspunktet rykket frem til kl.
18.45 præcis ved klublokalet, ellers mødes vi kl. 19.00 på
parkeringspladsen ved Åtte Bjerg!
Vi vil forsøge at få kontakt til en modstation, som bliver placeret
ved Hygum Skov, afstand ca. 8 - 10 km.
9/5: Generalforsamling kl. 19.30.
Siden sidst:
Den 24. marts har OZ1IN deltaget i et møde i Vejle om 10 GHzforsøg sammen med 20 andre amatører. Der blev drøftet båndpla
ner, og muligheder for at køre QSO’er indbyrdes. Nærmere følger i
næste OZ.
Vy 73 de OZ1EOY, Hans

VEJEN OG OMEGN

ØLGOD

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.

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.

Kreds 8
Hovedbestyrelsesmedl. :
OZ8CY, Chr. M. Verholt,
Tranbjerg Hovedgade 68, 8310 Tranbjerg J.,
tlf. 0 6 - 2 9 36 11.

Kreds 8
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

GRENÅ

Call: OZ1FRD.
Lokale: Friggsvej 18, 7000 Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger.
Fmd.: OZ1 BIX, 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: OZ1 UG, Kenn Nielsen, Holm bjerggårdsvej 64,
Erritsø, 7000 Fredericia, tlf. 05 - 94 02 79.
Afd. girokonto: 1 68 51 71.

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

Så kom de 2 sidste igennem nåleøjet der er så OZ1AVQ, Egon og
OZ1SY, Jan. Vi ønsker dem rigtig hjertelig tillykke med den nye
licens.
Også Lea 1BIX skal have tak for sin store udholdenhed som CW
instryktør eller CW diskjokkye, fra den 11/4.85 vil jeg ønske den
nye sekretær velkommen, og held og lykke frem over.
Også til dig OZ1C RY, Ellen tak for din hjælp, om den nye sekretær
må nyde godt af dig lige så.
De OZ6ZM
(.... selv tak, Ib... og .... altid til tjeneste.
73 de red OZ1CRY, Ellen-Sofie)

Call: OZ3TRX.
Klublokale, Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens.
Møde: Onsdag kl. 19.30. Klubbyggeri hver lørdag kl 10.00 - 16.00.
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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Generalforsamling i OZ3TRX den 27/2 kl. 20.
Dette er nok den længste generalforsamling vi har haft i 3TRX.
Men som det vil fremgå af efterfølgende var der også mange ting
på tapetet. Vi kunne glæde os over at 50% af vores nye lokaler er
færdige og man efter 3 timers generalforsamling ikke havde en
gnist røg i lokalet på trods af de mange rygere. Vi er vist den
eneste EDR afdeling med konstant rumtemperatur og ditto udsug

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.
Månedens arrangement:
18. april, har vi planlægningsaften, hvortil alle rævejagts-, HFFieldday-, samt VHF-Fielddayinteresserede medlemmer, bedes
møde op. Dette spekter dækker vel godt og vel, os alle sammen,
Sagen er den, at vi skal have planlagt såvel træningsrævejagter
som Store østjyske Rævejagt. Desuden snakker vi om HF og
VHF-Fielddays. Til sidstnævnte skal vi have antennerne samlet
sammen og afprøvet grundigt, før det går løs, og interesserede
melder sig denne aften. Kaffe kan påregnes denne aften, vi har
også fået os en ny kantine XYL, hi.
Den 2/3 løb så det store arrangement - 50 års jubilæet - af stablen.
Altimens der var stort rykind af gratulanter, i klubhuset, var en flok
af friske XYL’s i sving med at klargøre festlokalet i Hatting
forsamlingshus. Lad os bruge pladsen her til at takke alle, som ved
ord, gave eller hilsen har været med til at gøre denne dag til det
blev: En uforglemmelg dag. Tak for hver blomst, hver flaske, hver
skrutrækker, hvert instrumet, det var virkelig alt for meget.
Vor lille jubilæums-contest gik også fint. Mest aktivitet på 80 m, lidt
mindre på 2 m FM og mindst på 2 m SSB. Vi er nu igang med at
finsortere de noterede calls, og efter sammentællingen går
trykken så i gang, så I kan få jeres diplomer. Lidt tålmodighed hos
dem, som venter på dimplomet, vil nok ikke skade. Der blev brugt
en FT 107, FT 221 og en IC 206 til contesten.
Vor fest om aftenen, gik virkelig godt. Vi nød en god menu,
garneret med taler af formanden OZ4AQ, oldtimerne OZ4RU,

ning og indblæsning af varm frisk renset luft (air condition). Med
OZ9VH som dirigent blev generalforsamlingen afviklet i god ro og
orden, kun afbrudt af kaffepausen. Formand Ole, 0Z70G rettede i
sin formandsberetning en speciel tak til OZ1HPD, OZ1FGI,
OZ1JYF, OZ1ZHOY, OZ1IBO og OZ8FQ for deres stor indsats i
forbindelse med opbygning af vores nye klublokaler. Ole gjorde
bl.a. en meget livfuld PR for klubaktier, så livlig at OZIHPD’s øl på
et tidspunkt endte på gulvet. Så blev det indviet. Det der virkelig
tog tid var ændring af vores optagelsesparagraf. Efter en sund
diskussion og afstemning om den nye prg. ordlyd, gik resten af
generalforsamlingen hurtig. Vi har nu, (når EDR har godkendt),
ændret optagelseskriteriet i OZ3TRX og håber ad denne vej at få
nogle flere medlemmer som kan få glæde af vores nye lokaler og
klubben.
Nyvalgt til bestyrelsen blev OZ1HPD, Villy som afløser OZ7CU,
Carsten der ønskede at udtræde efter 5 års virke i bestyrelsen.
Tak til Carsten for dit arbejde for OZ3TRX i klubbens første 6 år,
heraf 5 år som køkkenchef. Til supl. blev OZ9VH, Per genvalgt og
til revisor blev O ZléO , Klint genvalgt.
Efter ordinær generalforsamling blev der solgt klubaktier, de er
flotte - se selv. Dette gav kr. 2200,- pluds tilsagn om køb af flere.
Vores trad. aktion gav kr. 965,- dette plus kontingent mm. gør at vi
p.t. har ca. kr. 6000,- at bygge videre for. Oveni skal lægges de kr.
4000,- vi har brugt. En meget stor tak til OZ1BWP, Harry der
solgte næsten hele sin forretning til fordel for klubben og til Ole
0Z70G der havde ryttet på i sit skab og som ligeledes solgte de
fundne effekter til fordel for klubkassen. Det kan lige nævnes, at
der til vores kombinerede indvielses og sommerfest allerede er
indleveret et par særdeles fine apperater af 0Z70G som vil blive
solgt denne aften til fordel for klubben, Det var alt.
Vy 73 de OZ1HPU, Flemming
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OZ9SH og OZ3XA, samt landsformanden OZ6UP, som mange af
de tilstedeværende hilste på for første gang.
OZ3XA, en af vore allerførste formænd, overrakte OZ4AQ en
gave, bestående af en dirigentklokke. Den var fra et lille triumvirat
bestående af ham selv, OZ7XP og OZ9X, alle folk, som har trådt
deres radio-barnesko i afdelingen, og nu er samlet på »boghvede
grødens 0«. Overrækkelsen ses på fotoet.
OZ5GM, en af vore old-girls, havde lavet nogle pragtfulde
»kunstværker«, der tjente som udsmykning i festsalen. Det var
tegninger med vittigt indhold, omhandlende nogle af vore hårdt
prøvede medlemmer. Ikke et øje var tørt, da vi, med en veloplagt
OZ1BBE som auktionarius, holdt auktion over dem. Og så gik
dansen ellers til fryd og glæde. En god aften, med genopfriskning
af gamle vendskaber, og knytning af nye bekendtskaber mellem
såvel gamle som nye amatører.
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Jubilæets PR-mand, OZ9SH, havde virkelig formået at gøre
reklame, for vor sag. Ét lokalt dagblad, 2 ugeaviser, én søndags
avis, én lokal- og én regionalradio, havde han »fanget«. På trods
af en professionelt udført rapport, tilsendt samme, lykkedes det
journalisterne at fordreje lidt her og der, så resultaterne ikke altid
blev som forventet, men stort set er vi glade for medie-dækningen.
Kommende nyheder
Denne odiøse overskrift skulle betyde, at her er et par ting, som vil
komme til at optage vore sind, engang i fremtiden.
Den 1/10 er vi ihvertfald ude af huset, på Borgmesterbakken, men
af hensyn til vor tilrettelægning, satser vi på en udflytning i år. En
anden ting, er den kommende byggesæson. Den vil indeholde
transverter til 23 cm. Men det er først til efteråret, så vi har god tid
til af finde pladsen til antenne i.
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.

Kolding afdelingen afholder torsdag den 2. maj kl. 19.30
Generalforsamling
på klostergård
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kasseren fremlægger revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontigent
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Forslag til behandling skal ske skriftligt og være bestyrel
sen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Husk det er her du kan være med til at præge arbejdet i
afdelingen fremover.
Vel mødt

Vy 73 de OZ1GIX, Jes

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ8YR, Vagn Rasmussen, Nattergalevej 9, Assentoft,
8900 Randers, tlf. 06 - 49 40 61.
Sekr.: OZ1GFS, Knud Pank Jensen, Skelvangsvej 75, st.mf.,
8900 Randers, tlf. 06 - 42 05 01.
Kass.: OZ1IS, Ove Sørensen, Bjarkesvej 19,
8900 Randers, tlf. 06 - 43 80 92.
Afd. postadr.: Postbox 351, 8900 Randers.
Afd. girokonto: 2 14 61 69.
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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).

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.
Program:
30/4: Klubaften.
Maj måneds program: se opslag i klubben.
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:
19/2 havde vi et fint EDR-foredrag om forstyrrelser V/OZ8CY, Mik,
der anskueliggjorde emnet ved hjælp af overhead-projektor samt
EDR’s støj kasse, som afdelingen havde bestilt hos Grethe.
26/2 kom formanden for repeater-udvalget OZ1DHQ, Per, og
fortalte om, hvad der var sket det sidste halve år samt hvilke
planer, man har her i foråret. Følgende er plukket fra Pers indlæg:
Det har været vanskeligt at komme ind til repeateren (sidder i
militærmast) i weekenderne, når udvalgets medlemmer selv har
fri. Problemet søges løst ved at få 3 medlemmer clearet. - En
midlertid 3 EL.antenne vil blive opsat primo marts for snarest at
blive erstattet af 8 dipoler med asymetrisk dækningsmønster, idet
6 af dem vil pege mod Vejle og 2 mod vest. - Den lovende
reserverpeater er næsten færdig. - Endelig vil der blive monteret et
modem, så man via radio og telefon kan styre repeateren.- Sidste
nyt: Den midletidige 3 EL.antenne er opsat - hvad man sikkert klart
kan høre!
Indvarsling til generalforsamling.
Der afholdes ordinær generalforsamling i afdelingen tirsdag den
30. april. Dagsorden ifølge lovene. Indkomne forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før iflg. §8.
Vi kan allerede nu nævne, at der er indkommet forslag om en 70
cm. repeater - samt at vor kasserer OZ1IU, Ole, rejser fra byen så vi opfordrer medlemmerne til at møde op.
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Byggeudvalg: OZ8KO, OZ8VG, OZ8WU, OZ1IZZ og OZ1CNS.
Under eventuelt blev det vedtaget af forhøje prisen på kaffe til
klubaftner fra 8 til 10 kr.

Program
30/4: Generalforsamling.
1/5: Teknisk kursus:
7/5: Byggeprogram + en overraskelse.
8/5: Teknisk kursus.
14/5: Forberedende møde om field-day.
21/5: Byggeprogram + en overraskelse.

Medlemsmøde
Tirsdag den 30. april kl 20.00.
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 -6 6 10 61.
Kort referat af ordinær generalforsamling den 5. marts 1985.
OZ5LD, Leo blev valgt til dirigent.
Formanden OZ8KO. Otto aflagde beretning.
Kassereren OZ1IZZ, Tonny fremlagde det reviderede regnskab.
Kassebeholdningen ved årsskiftet var 6782 kr. og der var 92
medlemmer.
Under indkomne forslag blev det vedtaget at lave et bord og hylder
i hjørnet overfor toilettet.
OZ1IZZ, Tonny blev genvalgt til kasserer.
OZ3MC, Martin blev genvalgt til næstformand.
OZ8VG, Jørgen blev genvalgt til bestyrelsesmedlem.
OZ1CLR, Steen blev genvalgt til suppleant.
OZ1IVQ, Erik blev genvalgt til revisor.
Der blev nedsat følgende udvalg og grupper:
Ræveudvalg: OZ1FYI, OZ1JAB og OZ5LD.
Field-day udvalg: OZ8KO, OZ8VG, OZ1CNS, OZ9ZZ og
OZ1HMN.
Mikro data gruppe: OZ1CNS, OZ9ZZ og OZ1DKE.
UHF gruppe: Kontaktmand OZ9ZZ.
QSL Manager: OZ8KO.
Kantineudvalg: OZ5LD.

S H B s iT
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ9NT, Bjarne Andersen,
Tårsvej 251, Lendum, 9870 Sindal.
Tlf. 08 - 47 35 05.

OZ5LD, Leo

ÅRHUS

Call: OZ2EDR.
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.
Fmd.: OZ1FZI, Flemming Toft, Vestre Ringgade 172. 1th.,
8000 Århus C, tlf. 06 - 25 05 80.
Sekr.: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30,
8270 Højbjerg, tlf. 0 6 - 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.
Der indbydes til ordinær generalforsamling torsdag, den 25. april
kl. 20 i afdelingens lokaler med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Ejendomsudvalgets kasserer fremlægger det reviderede
regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamingen, skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Bestyrelsen
Program
Torsdag 2/5 kl. 20: Klubaften.
Torsdag 9/5 kl. 20: HF-udvalget vil hjælpe de mange nye med Clicens på vej, idet OZ8LH vil komme og fortælle og QSO-teknik i
teori og praksis.
Fast programlagte kurser og hyggeaftener er slut for denne
sæson.
73 OZ8BG, Bjarne

SBHtsØi
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 Dreslersvej 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.
Program
Tirsdag d. 7/5: Generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet.
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4. Indkomne forsalg.
5. Valg.
6. Eventuelt.
AD. 4. vil der foreslået udtægtsændringer.
Siden sidst:
har vi haft besøg af OZ1 AT med et kvalificeret og særdeles
inspirerende fordrag om komputeren og amatørens brug af en
sådan. Mange havde fundet vej til lokalerne denne aften, vel
vidende at der ville blive noget at ta’ med hjem.
Angående generalforsamlingen skal der vælges en kasserer, et
bestyrelsesmedlem, samt en revisor. Det kunne måske være
ønskeligt med ungt blod i bestyrelsen, da den nuværende er ret
antik. HØ!
Vy 73 de OZ1FGS, Arne
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HADSUND

AALBORG

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.

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. 0 8 - 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.

HJØRRING
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.
Siden sidst
har der ikke været den store aktivitet, men nu skal vi også snart til
at tænke på at ruste os til næste års field-day.
I skulle også gerne møde op til generalforsamlingen den 30/4,
hvor der er tre på valg OZ1FDU, Frank, OZ1VF, Arne og
OZ1CAE, Boe.
Der har været opstillings møde i Aalborg og Frederikshavn, hvor
der blev opstillet til HB og RM. Opstillet blev OZ1FDU, Frank til
afløsning af OZ9NT, Bjarne.
Program:
30/4: Generalforsaming mød nu op
7/5: Klub.
14/5: Klub.
Vy 73 de OZ1CAE, Boe

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.
Sekr.: OZ6KE, Kurt E. Sørensen, Grårisvej 16,
9990 Skagen, tlf. 08 -4 4 16 33.

VEST-HIMMERLAND
Lokale: Præstegårdscentret, Farsø.
Fmd.: OZ2ZB, Knud B. Kristensen, Vognstrupvej 12,
7840 Højslev, tlf. 07 - 53 71 07.
Kass.: OZ1IPY, Erling Berthelsen, Kisumvej 23,
7800 Skive, tlf. 07 - 53 42 80.
Sekr.: OZ1CFQ, Henning Hansen, Gunderupvej 102,
9640 Farsø, tlf. 08 - 63 64 08.
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Program:
Lørdag 27/4: Rævejagt.
Onsdag 1/5: Lysbilledforvisning. Se kommende aktiviteter.
Tirsdag 7/2: Rævejagt.
Onsdag 8/5: Klubaften.
Tirsdag 14/5: Rævejagt.
Onsdag 15/5: Klubaften.
Siden sidst:
Foredraget om 10 Ghz. teknik, var en virkelig god og interessant
aften, hvor vi fik indblik i den elektroniske og ikke mindst,
mekaniske opbygning, af 10. Ghz. sender og modtager, vi fik jo
også en demo. af hvordan sender og modtager virker, på det for
os, ukendte bånd. Jeg vil hermed, på afdelingens vegne, sende
en tak til OZ8UW, for et godt fordrag.
Kredsmødet, hvor der var opstilling af HB og RM medlemmer, var i
Aalborg afd. tilsluttet af ca. 20 af kredsens medlemmer. OZ9NT,
gav en redegørelse, for det sidst afholdte HB møde. Den dårligste
oplysning, Bjarne kom med, var at han ikke mere vil genopstilles
som HB medlem. Af Bjarnes beretning, Fremgik det, at det så
meget sløjt ud, med EDR’s regnskab, hvilket naturligvis gav
anledning til debat. Opstillet som HB medlem, blev OZ1FDU. Som
RM medlemmer er fra kredsen opstillet, OZ2VE, Aalborg, genop
stillet, OZ1HNO og OZ1IPV, begge fra Hjørring og OZ9RK,
Aalborg. Jeg kan naturligvis, kun opfordre kraftigt, til at støtte disse
medlemmer, med at i indsender jeres stemmeseddel ved det
forestående valg af HB og RM.
Filmaften, der så vi en dejlig film, om en DX-spedition til Antarkis,
det var en virkelig drøj tur, vi derved fik indblik i, jo vi må erkende at
nogle må lide og arbejde meget, for at vi kan opnå at få de virkelig
spændende prefiks i vores logbog.
Rævejagterne, er nu i fuld gang, men der er plads til mange flere
deltagere, og skal du have udbytte af det afdelingen har investeret
i rævejagt, ikke mindst af det arbejde udvalget laver, må du ud at
luftes med en pejlemodtager.
Kommende aktiviteter:
Foredraget den 24. april, da får afdelingen besøg af en virkelig
antenneekspert, nemlig OZ7CH. Har du specielle spørgsmål, du
vil have belyst denne aften vil det være klogt, at sende dit
spørgsmål til 7CH. (adresse i QTH-listen) og du vil da få et
fyldestgørende svar på dit problem. Kom og få meget at vide om
antenner denne aften.
Lysbilledserien, om radioen der blev væk, vil blive forvist i
afdelingen, 1, maj. Denne billedserie, der har meget lokalpræg fra
det nordjyske, vil jeg love, du bliver begejstret for at se. Omhandler
radio, der nedkastes, til mostandsbevægelsen under krigen, bliver
væk og derefter???
Rævejagterne, bliver efter 1. maj, afviklet tirsdag aften. Kontakt
OZ3PS.
Nyt
Afdelingen køber ny HF-station, kom og afprøv vidunderet.
Til sidst:
Af afdelingens medlemmer, mangler 33 at betale kontigent, er du
blandt dem?
Vy 73 de OZ9RK, Jørn
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JULIANEHÅB
Postadr.: Postbox 121, 3920 Julianehåb.
Call: OX3JUL.
Fmd.: 0X3 RA, Herluf Rasmussen.
Sekr.: OX3CS, Carsten Schou.
Kass.: OX3FG, Walther Jessen Christensen.
Møde: Første torsdag i måneden.

Jeg er blevet bedt om at prøve at samle
oplysninger om de enkelte lokalafdelingers
»fødsel«.
Så kender du datoen for din lokal afdelings
oprettelse send mig et par ord om det - f.eks.
næste gang du sender indlæg til afdelingsspal
ten. Kender du ikke noget til hvornår din
lokalafdeling blev oprettet, vil du måske
finde det interessant at efterforske din afde
lings »rødder«.
Tak for hjælpen - og god fornøjelse.

73 de OZ1CRY , Ellen-Sofie

Silent Key
OX3FS
73 HAS JUST LEARNED that Finn Steenstrup OX3FS has passed
away in a tragic accident involving the giant radio dish at SRI/
Greenland. Finn was instrumental in the effort to save the crippled
UoSAT-2 spacecraft, using the super-sensitive SRI receiving
system. By tracking the local-oscillator emissions of the bird,
technicians were able to accurately plot orbital data which led to
the reactivation of the satellite. Ironically, it was this antenna that
Finn was working on at the time of the accident.
Således erfarede jeg fra 73- Magazine at OX3FS/OZ9FS, Finn
Steenstrup er død.
Finn og jeg mødtes som 12 årige elever på Sorø Akademi i
1952. Sammen begyndte vi at lege med radio, som senere blev
vor kære hobby og proffesion.
Vore veje skiltes i 1958, dog af og til mødtes vore signaler - altid
på CW - jeg tror aldrig Finn har kørt phone. I sandhed Silent Key.
Vi, som kender ham vil savne ham og ære være hans minde
blandt os.
Vore tanker går til Dorthe og børnene, for hvem tabet er størst.
Æret være hans minde.
OZ6AI/OX3AI, Asbjørn.
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OZ8VW (SM7FVA)
Det er med dyb sorg at melde, at vor gode ven Gunnar Westin er
død, kun 58 år gammel. Gunnar fik licens først i halvfjerdserne, og
var ofte QRV på HF med CW og QRP, mest interemistisk indrettet
på sit hotelværelse og en longwire hængende ud af vinduet. I kraft
af sit erhverv som luftkaptajn hørtes han også af og til /AM på 2MFM. Vi har mistet en sød og gavmild ven!
Æret være hans minde.
0Z5WF, Willy

Rettelse:
I SK marts var der desværre faldet et par linier ud i OZ8XU’s
nekrolog og Viborgafdelingen vil derfor her yderligere tilføje:
OZ8XU og OZICOZ’s hjem var også i mange år samlingsstedet
med fælles kaffebord efter rævejagterne - og i flere år også for
morsekurser. For medlemmerne i EDR’s Viborg afd. er Vichtors
død et uerstatteligt tab af en god ven og det unikum han var.
Redaktionen beklager fejlen.
OZ6PN

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............................ 21,50 kr.
Contest log, format A4, hæftet med perforering..... 21,50 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 vogn mærke 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 kunststof plade.............. 590,00 kr.
QRA locatorkort (farver)....................................... . 50,00 kr.
The Radio Amateur’s World Atlas, 24 sider A4 hæfte viser
alle jordens 32.400 locatorruter.......................... 20,00 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 forudbetaling 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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Ang. pensionistkontingent
Dette indlæg skrives udfra en formening om, at det repræsentative
demokrati i EDR er lidt af en farce, idet det er mit indtryk, at man
stemmer efter lokalafdelingstilhør, EDR-nummer etc., og ikke efter
kandidaternes stillingtagen til konkrete spørgsmål. Dette er efter
min mening en følge af, at debatten indenfor EDR altfor lidt føres i
OZ. Her er et forsøg på at ændre dette.
I den senere tid er spørgsmålet om nedsat kontingent for
pensionister blevet diskuteret meget, og af frygt for at dette skulle
blive vedtaget på et fremtidigt RM, vil jeg fremføre mine syns
punkter.
Som udgangspunkt mener jeg, at et så beskedent kontingent
som EDR’s slet ikke skal differentieres. Men hvis en sådan
differentiering skal gennemføres, mener jeg, at det er problematisk
kun at lade dette gælde én gruppe, nemlig pensionisterne, hvad
med: Arbejdsløse, bistandsmodtagere, efterlønsmodtagere og
studerende? Min holdning er, at hvis differentiering skal gennem
føres, må det ske på basis af individuel indtægt og formue, og ikke
officiel status.
Argumentet for nedsættelse af kontingentet for pensionister er
ofte, at der i øjeblikket sker en medlemsafstrømning fra EDR, i den
anledning mener jeg, at man må stille sig spørgsmålet, om det er
ønskeligt, at EDR vokser vha. kontingentnedsættelse, eller om
EDR først og fremmest er en forening for dem, der prioriterer sin
hobby nok til at slippe 270 kr. om året.
OZ1DOQ, Uffe

Ang. spiritus på RM kan jeg oplyse, at jeg i hvert fald ikke led af
synsforstyrrelser. Måske har du ikke selv haft lejlighed til at se den
omtalte bog, men det må jeg dog formode. I så fald må du da have
bemærket, at prikker og streger hopper op og ned inden for de
enkelte bogstaver. I øvrigt har jeg på intet tidspunkt udtalt mig
nedsættende om det arbejde, du har udført, idet jeg ikke er i tvivl
om, at du har lagt et stort arbejde i det. Derfor må det vel også for
dig være sørgeligt at se det trykte resultat. Det jeg rejste kritik af,
var nemlig opsætningen, og jeg skal gentage: Det er noget
makværk. Om bogen iøvrigt ved jeg, at salget i januar var 11 stk.
og i februar var 3 stk., og når man så ved, at der er trykt 5000 stk.,
kan man jo prøve at finde ud af, hvornår 2. oplag kommer.
Ang. din nekrolog ville det jo nok falde mig svært at skrive noget,
da jeg ikke mener at kende dig. Jeg skal dog ikke undlade at
huske dit ønske, hvis jeg overlever dig, for til den tid har du jo
ingen indflydelse på det.
Ang. rønnebærrene så nærer jeg intet ønske om at tage æren
for noget, og da slet ikke en bog om indlæring af morse. Her er jeg
nemlig på tynd is.
Om mit mandat dækker det anvendte sprogbrug, så synes jeg,
du skulle lade mig vurdere det.
Til slut synes jeg, da du åbenbart er så korrekt, det ville have
været passende, om du havde sendt en kopi af læserbrevet til mig.
Det er nemlig almindelig høflighed. Her lærte jeg dig måske trods
alt noget.
God bedring og 73 de
„ . ..
. .
.
OZ9SN, Svend
Vedr. afholdte afstemninger:
Dr. OM OZ1GX.
Det er min opfattelse, at der er uoverensstemmelse imellem
vedtægternes § 10 stk. 9.
»Et repræsentantskab er beslutningsdygtigt uanset antallet af
fremmødte« (underforstået RM-medlemmer).
Og § 25 stk. 3.
Hvis § 25 stk. 3 opfattes således, at »samtlige stemmeberettige
de« er samtlige lovligt valgte RM’er, er dette ikke i overensstem
melse med anden i § 10 stk. 9, men vil medføre at udeblivelse/
bortgang/udvandring og almindelig ligegyldighed med afgivning af
stemmer osv., vil kunne lamme forening og den, i § 10 stk. 9,
repræsentantskabet tillagte handlekraft - og det kan vel ikke være
meningen.
Et sæt vedtægter skal ses som en helhed. Når 2 paragraffer
således er indbyrdes modstridende, vil der altid kunne opstå
diskussion om fortolkningen.
Denne diskussion tilkommer imidlertid kun RM og da RM ikke
på mødet gjorde indsigelse mod min fortolkning (ved f.eks. at
udskifte dirigenten), må det opfattes således, at RM var enig i den
foretagne fortolkning, hvorfor beslutningen står ved magt.
Da hele denne problematik er et rent RM anliggende finder jeg,
at disse spalter egentlig er uegnede til denne diskussion, og skal
henstille, at argumentationen indstilles til næste RM - hvor det
måske vil være praktisk, at der i forvejen, fra den kommende
dirigent, foreligger en skriftlig fortolkning af vedtægternes afstem
ningsregler.
Og nu til noget helt andet:

Dr OM OZ5NU
Som svar på dit læserbrev i OZ marts tror jeg, der er nogle ting,
som nok bør sættes på plads.
For det første, nemlig den animalske bestand i EDR, vil du
måske venligst bemærke referentens private bemærkninger til
referatet af RM 1983. Se OZ 1984 side 124. Men den uartighed er
måske forbigået din opmærksomhed, så hvad det angår, kan jeg
kun sige: Skudt forbi. Jeg har ikke givet bolden op.
Med hensyn til hvor klistret var anbragt, kan det jo nogle gange
være nødvendigt at smøge ærmerne op, forstået sådan, at når
den nyvalgte formand er så blottet for almindelig sømmelighed, at
blive siddende sammen med sin XYL, når alle andre stående
hyldede den afgående formand, fandt jeg det derfor nødvendigt, at
formulere mig på samme plan.
Hvad inhabilitet OZ1CID/OZ9SN angår, er der jo ingen af os,
der skal referere, hvad den anden udtaler, så her falder bunden
vel også ud af din kritik.

Vedr. tolerance
Dr. OM OZ5NU.
Ja - jeg er tolerant - og det udfra den betragtning, at vor kreds er
meget bredt sammensat.
Det er min opfattelse, at alle bør have mulighed for at fremføre
deres meninger i deres eget »hverdagssprog« - det giver normalt
den bedste mulighed for at formulere sig.
Desværre kan dette medføre, at nogle grænser for almen
dannelse overskrides, men det siger vel mere om personen, der
overskrider disse grænser, end om tilhørerne.
Da risikoen for at blive citeret i det meget omfattende referat er
stor, er dette normalt nok til at bortsortere de værste »skrub
tudser«.
Intet RM-medlem ønsker vel, over for sine vælgere og medama
tører, at fremstå som ubehøvlet.
OZ2WK, Kurt
dirigent ved RM 1984

Om indbinding af OZ
Under indbinding af OZ er jeg stødt på et tilsyneladende let løst
problem.
Kun artikler af tilsyneladende varig værdi skal med. - Her opstår
problemet.
De første sider er artikler og de sidste er det der ryger ud. Og så
har man enkelt-ark, som er besværlige at indbinde.
Forslag: Hvis man (Hovedredaktøren) samlede artiklerne »for
og bag«, og annoncer og foreningsstof »i midten«, ville alle
medlemmer kunne »afmagre« OZ når året er slut.
Idéen er hugget fra udenlandske tidsskrifter, hvor stoffet er
ordnet på den måde.
Så er det selvfølgelig spørgsmålet om læserne (de andre) kan
vænne sig til det arrangement.
OZ5BP
Dr. OM OZ5BP
Problemet kan sikkert let løses, men bliver det ikke i min
»regeringstid«. Jeg synes det er uforskammet mod annoncørerne,
at vi skal behandle deres stof som sekundært riv ud og smid væk
stof.
OZ6PN
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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Amatørannoncer sendes til EDR’s Forlag Aps. Postbox 172,
5100 Odense 0. bilagt betalingen i gængse frimærker. Taksten
for amatørannoncer er 35 øre pr. ord, mindst kr. 6,00.
Afleveringsfristen fremgår 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: 2 m all mode transceiver TS700 G m/BF 981 i indgang
kr. 4.000,-. PA Solid State 10/70 W kr. 500,- samt antennerørmast, monteret med 4 stk. 6 elm. H-stacked og antennerotor
AT 40, hele masten kan vippes med spil der er monteret på
masten højden er 10 m til støttelejet kr. 3.500,- Ovennævnte kan
købes hver for sig, eller samlet kr. 7.000,-. Det hele sælges på
grund af at jeg ikke mere har tid til at køre radio.
OZ9PW, Erling, tlf. 08 - 64 53 30.
Søges: Fra besættelsestiden: Radiosendere/modtagere (telefon

Sælges: HF Transceiver Kenwood TS 520 med CW Filter og Mike
MC-50, kr. 3500.EDR Odense afd., tlf. 09 - 14 90 18. Efter kl. 18.

Sælges: Callbook 84 kr. 150,-. 15elm lomg yagi, som ny kr.
400.-. H-100 kabel med N-stik, 2 x 10 meter 1 x 20 meter.
OZ1IUK, Bent tlf. 02 - 30 30 58.
Efterlysning: Kenwood TW400A nr 4070217 stjålet 4. marts v/
Haugesund Norge, dusør kr. 1000,OZ1HBH, B. Krogh, tlf. 09 - 17 97 03.
Sælges: Daton g D-70 morsetræner kr. 700,-. GNT5 fjernskriver
kr. 500,OZ1KÅG, Bjarne tlf. 09 - 17 04 65, efter kl. 17.
Sælges: Heathkit SB221 kørt max 100 t. kr. 5000,-. Nyt 3 5000z kr. 850,-.
OZ1HBH, Bjarne 09 - 17 97 03.
Sælges: VIC-20 computer med indbygget RTTY program i
EPROM. Vejledning til computer og program medfølger, kr.

bogen) konstrureret af L.A. Duus Hansen til den illegale
forbindelse med England, samt nedkastede engelske sendere,
købes til seriøst formål.
OZ9GA, tlf. 06 - 84 75 35.

Sælges: Effektiv lille babytransceiver, HF. »Argonaut« 509, 5
watt med strømforsyning og originalmike og dob. CW-filter kr.
2.800,-, helst afhentet.
Købes: 2 stk. PA-rør 6JS 6A. Plomberede. 2 stk PA-rør 6LQ 6C
plomberede. 1 MP-morsenøgle. 1 sæt hovedtelefoner.
OZ1A, tlf. 01 - 29 78 78.
Sælges: 144 MHz - 432 MHz: Storno 70 cm CQM 763, køreklar
med 80 kanaler, komplet med fodtast mikrofon og keyboard
med lys i tasterne, digitaludlæsning af kanalnummer, low
output. 4 x 23 el. flexa yagis til 432 MHz komplet med
galvaniseret H i 38 mm stålrør, fire fødekabler (H100) med Nconnector i begge ender og combiner og 2 stk. kraftige Jaybeam
beslag, alle kabler er monteret med plastik strips og selvom Nconnectorer er vandtætte er de forseglet med selvvulkaniserende
gummi. Sælges kun samlet. % Araki GP til 144 MHz - god stand.
15 el CUE-DEE beam til 144 MHz. Alle priser vil excl. forsendéls.
OZ1HDB, Ivan tlf. 08 88 91 70, efter kl. 18.00.

1000,-.

OZ1HQV, Hans J. Christensen tlf. 08 - 33 53 84 mellem 17 og
18.

Sælges: UHF signalgenerator TS 419 A/U 900 - 2100 MHz,
1000,-. Frekvensmeter og signalgenerator FR-4/U 0,1 - 20 MHz,
700,-. Receiver, Collins R-388/URR o,5 - 30.5 MHz, med
produktdektektor (SSB); 1000,- Evt. byttet med 2 m-station.
OZ9MC, Carsten Møller, Østerled 1, Seide, 7870 Roslev, tlf. 07
- 59 60 23.

Sælges: Kenwood TR 7930, 11/2 år, kr. 3.200
Tysk
morsenøgle kr. 60,-. Et coaxrelæ til fire antenner med »N«
connektor, kr. 250,-. Alt plus forsendelse.
OZ1JUS, Vagn tlf. 05 - 94 02 79.
Sælges: Mi max Radio loppemarked efter ophør. Amatørradio
stationer - testinstrumenter - løsdele - byggesæt - fjernskriver mikrofoner - Raaco reoler - div. inventar o.m.a.
Kom lørdag den 20. april mellem 10 og 16 på adr. Hanne
Nielsens Vej 6 Holte.

Sælges: Kenwood Trio 599 CS. Består af separat Rx & Tx +
højttaler. Modtageren JR599CS er et fuldtransistoriseret 10
bånds modul CW, AM, FM. Senderen Tx 599CS er 5 bånds m
nye RA-rør (6146 B) incl. alle filtre og manuals. Yaesu FT 707 HF
8 bånds transceiver m. 300 kHz CW filter. Mikrofon og mobil
beslag.
Købes: Kenwood VFO 700S & SP70 VHF rørtrin eller dele dertil.
OZ1IZB, Bjørn tlf. 09 - 11 89 52 eller 09 - 12 57 65.

Købes: Kenwood TS 520 eller lign. pris, årgang til:
OZ1FRH, Poul Erik tlf. 07 - 83 43 19, ca. kl. 18.00.
Sælges: FL 2050 Yaesu 2 m PA med preamp, som ny.
OZ1GPZ, tlf. 01 - 55 21 61.
Byttes: STORNO CQP 512-R. 2m. Tonesender, taske, monofon
og batteri. Skal repareres. Desuden STORNO oplader med timer
og plads til 3 batterier. Byttes med dele til CQM 612 eller sælges
samlet for kr. 300,-.
OZ8SO, Jens tlf. 08 43 04 80, efter kl. 19.00.
Sælges: Collins modtagere, 0,5 - 300 MHz, R-390A, kr. 2.850,-

Sælges: Kenwood TR900 2m m/SSB OK kr. 3.200,-. Kenwood
PS-30 strømforsyning til f.eks TS-430 2m stn. kr. 1.200,-.
NT400 Lab. Strømforsyning i org. profilkasse med 2 digital
instrumenter kr. 800.- OZ 73 - 84 kr. 200 eller pr. årgang kr.
20.-. »SÅILOR« DF-unit type 46B kr. 150,-.
OZ7CA tlf. 09 - 14 60 88.
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R-392, kr. 1.850,-. 51J4, kr. 2.350,-. 1.2 m Parabol, kr. 450,-.
Sommerkamp FL 100 B, SSB/CW-sender, kr.- 650,-. Fluke
frekvenstæller, type 664, 5Hz - 40 MHz, kr. 425,-.
OZ5SD, tlf. 02 - 42 02 30, efter kl. 18.00.

Købes: Styrebox type Hitro 250 til Hrischmann rotor.
OZ1INL, tlf. 05 - 15 28 73.
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G-WHIPS
HF-mobil uden problemer
HELICAL glasfiber mobilantenne for HF - 10, 15, 20 m i
samme helical top, og 40, 80 og 160 m med udskiftelig top.
Længde kun 190 cm, meget lav vindmodstand. Lille fod, der
kan monteres på skærm, bagerumsklap eller kofanger. En
prisbillig og sikker mobilløsning.
MULTIMOBILE 78 luxusmodel med ekstra båndbredde og
560 W kapacitet.
FLEXITEN - alle 10 bånd fra 2 m til 80 m, meget kompakt og
prisbillig antenne.
Rekvirer G-WHIP brochuren med beskrivelse.
__ __________________________
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FREKVENSTÆLLEREN - der måler nøjagtigt
- hedder CFC 80 A
Dansk
kvalitets
produkt
CFC 80 A
• Måler op til 1500 MHz med 0.1 Hz opløsning
• Skindbetrukket metalkabinet
• 8 stk. lysstærke 13 mm LED display der slukkes
ved no signal
• Følsomhed typisk 2 mV
• 6 gate tider (0.1 msek -1 0 sek)
• LF-multiplier giver 0.0001 Hz opløsning/3 ekstra
ciffer
• 1 x 10'8 højstabil krystalovn med ready indikering
• Indbygget powersupply 220 V 15 W
• Forberedt for interface til computer

• Pris 3475,- incl. moms.

3995,Tilbud CFC 80 A + KR 80
incl. moms

N<
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OZ7YV, Knud Nielsen
Birkevej 32, 2635 Ishøj
Tlf. 02 - 73 68 87, efter kl. 17.00

Ekstra tilbehør
KR 80
• Indbygget Kalundborg modtager med ferrit
antenne
• Frekvensstabilitet 1 x 10'11
• Auto skift til indv. ref. ved udfald af Kalundborg
• Pris 650,- incl. moms.
BH 4
• Indbygget opladelig batterier med trickel charge
• Pris 700,- incl. moms.
H1
• Bærehåndtag der kan vippes og virke som støt
teben
« Pris 105,- incl. moms. NU PÅ LAGER
Undgå leveringstid køb nu,
før lageret igen er tømt.

NORAD
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Sælges: HF-tilbehør - Antenner. Yaesu HF-station FT980 modta
ger fra 0,15 - 30 MHz sender på alle amatørbånd med 100 W,
sælges incl. 300 - 600 MHz filter-keyer og service manual.
Yaesu SP980 højttaler til FT 980 med indb. filter og omskifter for
indgang til to stationer.
Yaesu HF-station FT 102 sender/modtager til alle amatør bånd
incl. AM/FM enhed 2,1 kHz SSB filter - 300 - 600 Hz CW filter 3
x 6146 B i udgangen sikrer et output på 160 w, og et indbygget
centermeter sikrer korrekt tuning på FM båndet (29 MHz).
Yaesu FV 102 digital VFO for FT 102 12 memories - 10 Hz
udlæsning - spilt - scanning i flere hastigheder og meget mere.
Yaesu FC 102 ant-tuner for FT 102 med remote coaxial antenne
omskifter til 5 antenner (indbygget i tuner eller maste - monteret
- kun et kabel) to indgange for to stationer - kan klare 1200 w indb. peakhold til SSB spidser - to store oplyste metre til SWR
og watt out (20 - 200 - 1200 W) en virkelig god turner.
Yaesu YP 150 Z dum myload wattmeter DC-200 MHz - max
effekt 150W i tre områder (6 - 30 - 150 W) stort instrument med
god udlæsning ned til 1 W indb. blæser. Yaesu 50 MHz modul til
FTV 901 - 107 - 707 transverter. Ham 4 rotor incl. 25 m
styrekabel. Headset hovedtelefon/mikrofon kan køre på FT 980 102 - 726 mv ved hjælp af VOX eller fodtast. Hi-Mound
morsenøgle - både som manuel og elektronisk nøgle - indb. 220
v - variabel volume - speed og tegnlængde.
Wraase slowscan model SC420 incl. lyspen - monitor (alm tv
med video indgang) og keyboard (dog defekt). Phillips kamera
med zoom og forlængerkabel og taske - stativ. 5 el yagi Fritzel
tribander FB 53 incl. 1 - 1 balun, vel nok en af de bedste HF
antenner på det danske marked.
Alle priser vil være excl. forsendelse.
OZ1HDB, Ivan tlf. 08 - 88 91 70, efter kl. 18.00.
Sælges: 160 gamle OZ 1940 - 59 kr. 450,-. 297 stk. 1960 - 80
kr. 650,-. Alle kr. 1000,- eller bedste bud.
OZ7JQ, tlf. 03 - 85 83 29.

Sælges: HF-transceiver Yeasu FT 301 D, kr. 5.500,-. Antenne
tuner Yeasu FC 301, kr. 1.000,-. 2 m håndstation ICOM OZ2E,
kr. 2.000,OZ1INF, Brian Thomsen, Reberbansgade 28A, 9000 Aalborg tlf.
08 - 14 38 26, kun lørdage efter kl. 15.00.

Købes: ICOM IC-02E. eller Kenwood TR-2600E. eller Yaesu FT
209 R.
OZ1HFZ, tlf. 01 - 75 36 33.
Sælges: Støbeform til nylonspoler til 3-element beam. BSPprintene MD503, MD511/25, MD512, MD520, MD530, MD535,
MD538 (med alle fire x-taller)og MD542. Højeste bud.
OZ7QB, Bent Kristensen tlf 08 - 88 75 51.
Sælges: Yaesu FT707 kr. 4800,-. FP707 kr. 900,-. FV707DM kr.
1.600,-. FC707 kr. 800,-. Samlet kun kr. 7.600,-. PA-rør 2 stk.
4CX2250B å kr. 110,-. Katsumi Squeeze EK150 kr. 450,-.
OZ1KKY, Asbjørn tlf. 09 - 21 74 46.

Sælges: TX Sommerkamp FL100B CW - SSB - AM. 10 -15 - 20
- 40 - 80 m. Med nøgle og mike. kr. 700,-.
0Z70N, tlf. 01 - 53 02 65
Sælges: DRAKE T4XC sender, R4C modtager med 0,5 filter,
AC4 strømforsyning, 7075 mikrofon, TV-42-LP 100 W lavpasfil
ter, squeeze key, ledninger, manualer og reservedelslister,
samlet kr. 4.500,-.
OZ1AGI, Max tlf. 02 - 97 11 67.
Sælges: HF-transceiver TRIO TS-510 med power PS 510, kr.
2.200,-. ZX-81 computer med 16 K ram og tastatur, kr. 650.
12“ fjernsyn til computer eller camping kr. 700,-.
OZ7QB, Bent Kristensen tlf. 08 - 88 75 51.
Sælges: Video Genie 16K RAM med en del programmer samt
RTTY/CW-interface kr. 1.800,-. Stort 2 m PA-trin NAG 144 kun
mod forevisning af A-licens kr. 5.000,-. Toptrimmet Kenwood
TS 700S 2 m all mode kr. 5.000,-. 8 elm Krydsbom til 2 m kr.
200,-, 7 elm 2 m kr. 100,-. Alle priser er kontante afhentnings
priser.
OZ1CCM, Kjeld tlf. 01 - 20 68 98.
Købes: CW-filter til HW101, 6BN8, 6EA8, 6HS6, 6CB6, 6CL6.
2N3926/2N3927.
0Z9QR, Per Jakobsen tlf. 01 - 75 92 95.

Sælges: 2 meter ICOM 271 E. ICOM P 515.
OZ1KAA, tlf. 06 - 32 63 57.

Sælges: TRIO transceiver TS-510 med 500 Hz CW-filter og

Sælges FT-726R. 11/2 år gammel, fremtræder som ny. Sælges i

remote VFO model 5D og power PS 510, kr. 2.800,-.
OZ7QB, Bent Kristensen tlf. 08 - 88 75 51.

original emballage for 8500 kr.
OZ1FTZ, tlf. 06 - 23 02 49.

Sælges: fra OZ6RJ’s dødsbo: HF-station, Kenwood TS 930 m/
autoturner. VHF-station, Kenwood TS711E. VHF-station, Ken
wood TR 2500 m/bordlader
OZ3TS, tlf. 08 - 34 34 00.
Sælges: »ER«-gittermast 9,3 m + toprør 3,0 m kr. 900,afhentet. HY-Gain 2el qubical quad alurør + tråd konstruktion
kr. 600,- afhentet. VIKING 4740 walkie basestation ombygget til
28 - 29 MHz SSB/AM 12W/5W, 40 kanaler kr. 500,-,
OZ8PG, Per tlf. 02 - 20 97 26.
Sælges: Kenwood VFO-230 digital/memory, som ny, kr. 2.300,Kenwood SP-230, højttaler, kr. 450,-.
OZ5WX, Jan tlf. 05 - 53 10 32.
OZ APRIL 1985

Sælges: Kenwood 7930 2m mobilstation kr. 3.000,-.
0Z60Z, Kurt Nielsen tlf. 05 - 34 18 36, efter kl. 18.00.
Sælges: OZ 1946 - 1984. Radio Ekko 43, 46, 47, 49 / 52. Radio
Magasin 42 / 45. Populær Radio 45, 46, 49 / 52.
CW nøgle. Katodestrålerør: Dobbelstråle, lang efterglød 3ABP2.
DG7/36. DG13/2. Orticon S820. Videcon med afbøjning 6326.
Rør: 6155, 6336, 6080, 8012, 2C39, VR91, VT154, RL12P35,
RL12P50, LS50, QQE06/40, 4X150, fatninger til de fleste.
Klystroner RK25. Magnetantenne 2 m %. Antenne 10, 15, 20 m
18AQ12 med tilbehør til 40 og 80 m. Optik Eastmann 25 mm,
f1,9. 80 m modtager, rør med »Top converter«, 10/40 m. ESB
styresender med elbrug, transistorer, 10/80 m. output 1W. PAtrin 2 x RL12P35. PA-trin 4 x 813, 20 m med strømforsyning,
ca. 500W output. Hundredevis af 6 til 8 MHz xtalblanketter,
FT243. The Radio Amateurs Handbook 1950.
OZ5BS, Bent Aaboe tlf. 07 - 85 09 57.
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KENWOOD

TS 430 S » L IL L E M EN V Å G E N «
TS 430 S, kr. 11.200,INCL. FM OG 270 Hz CW
PS 430 kr. 1.750,2 ÅRS GRATIS SERVICE
DANSK VEJLEDNING
MOBIL ANTENNE
KENWOOD MA 5 KR. 1.695,-

DATA: MODTAGER 150 kHz-30 MHz ★SENDER 100 W - ALLE BÅND ★ 1 .IF 48 MHz
★ 2. IF 8.83 MHz * 2 BALANCEREDE BLANDERE * MODE: SSB-CW-AM-FM *
DOBBELT VFO 10 Hz STEP * 8 MEMORY MEMOSCAN ★ UP/DOWN SCAN ★ IF
SHIFT * VARIABEL NOTCH ★SPEECH PROCESSOR * FULL TRANSISTORICEREDE ★ALL MODE SQUELS * CW SEMI BREAK IN ★EKSTRA 1.8 kHz SSB FILTER * 6
kHz AM FILTER * HØJTTALER SP 430 * MOBILBESLAG * AUTOMATISK * ANT.
TUNER * EVT. FINANCIERING.

BRUGT - D EM O
ICOM 745, LIDT BRUGT MED CW OG SSB FILTER.....
TR7A, PS7, MS7, 500 Hz NOISEBLANKER...................
TS 930 S + ANT. TUNER (SOM NY)..............................
TS 930 S + ANT. TUNER (3 MD, NY).............................
DRAKE TR7 + POWER + NB + FILTRE + HT + MIKE
KENWOOD TS 830 S + VFO 230 + MC 5 0 ...................
ICOM 751 + INDB. POWER (SOM NY)..........................
ICOM 745(1 MD.)...........................................................
ICOM 730 (SOM NY)......................................................
YAESU FT 757 (NY DEMO)............................................

1 1 .0 0 0 ,-

13.000,15.500,17.500,12.900,9.200,15.000,1 1 .0 0 0 ,-

7 .500,1 0 .0 0 0 ,-

EVT. FINANCIERING.

WERNER RADIO OTTERUP, til. (09) 82 33 33
ANTENNER - ROTORER - NØGLER - OMSKIFTERE - RTTY"
ALT MELLEM ANT. OG JORD.
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Sælges: STORNO 700 UHF ombygget til 70 cm med automatisk
repeater spacing, kr. 1.100,-.
Byttes: AP 2000 ombygget til 70 cm, med originalt PA-trin og
automatisk repeaterspacing byttes med portabel 70 cm syntese
station.
0Z8TW, Tage tlf. 01 - 52 05 18.
Sælges: Yeasu FT 202T. 2 m håndstation med 6 krystalkontrol
lerede kanaler incl. 2 sæt NiCd batterier, helical antenne, dummy
batteri, bæretaske, skulderstrop, ekstra krystaller samt Yaesu
NC-1 bordlader. Kun brugt få gange. kr. 750,-. Rotor AR 40 m
styrebox incl. 10 m styrekabel og Tonna 9 elem. krydsbom, Kun
brugt kort tid. kr. 900,-.
OZ1CND, Tony tlf. 02 - 11 70 08, mellem kl. 18 og 20.
Sælges: Yaesu FT 480R. Fremtræder som ny. kr. *3.900,-.
Yeasu FTS-64E. Tone Encoder for FT 480 og FT 780. Kun kr.
450,-.
OZ1CND, Tony tlf. 02 - 11 70 08, kun mellem 18 og 20.
Sælges Philips målesender GM2893 i 9 kHz-50 MHz V V -

Sælges: Video Genie EG3003 computer, 64 kRAM, tonegenera
tor, dansk karaktergenerator, ekstra EPROM samt mange
programmer og manualer, Zenith data monitor 12” grøn skærm.
OZ1HNV, Jens tlf. 08 - 48 61 14, efter kl. 16.00,-.
Søges: Oplysninger om Z80-orienteret single boad computer,
diagrammer, bøger, print evt. mulige leverandøre. Alt har
interesse.
OZ6PN, Henrik Jacobsen tlf. 08 - 47 90 57, efter kl. 19.00.
Sælges: Drake TR-4C + AC4 + Turner + 2.
Købes: Billig (gerne gammel, men / ordentlig stand) 12AVQ
antenne.
OZ1HUD, Søren tlf. 03 - 90 68 11.

Sælges: Kenwood TS 930 S med antennetuner kr. 15.800,-.
Kenwood TS 430 med FM & fox tango 2,1 kHz filter & power
supply PS 430 kr. 10.500,-. Yeasu FT 225 RD med Mutek front
end & 10 faste X-tal kanaler kr. 5.800,-. Yeasu 480 R FM/SSB
kr. 3.800,-. Drake PA-trin L4B med power supply kr. 6.000,-.
OZ årgang 1953 - 78 samlet kr. 450,-.
OZ6KM, Knud Jedich tlf. 02 - 94 61 60, fra kl. 9 - 1 7 .

100mV komplet med kabler og manual kr. 375,-. Markoni
målesender TF995A/1 1,5 MHz-220 MHz 0,1 /xV-200mVAM, FM
komplot med manual og tilbehør kr. 1375. Grundig gitterdykmeter GD710 1,7 MHz-250 MHz kr. 400,-. Nardareporter sterobåndoptager. Strømforsyning 5V 40A primær switching kr. 375,-.
ASCII keyboard kr. 300,-.
OZ9MJ, tlf. 06 - 99 31 79.

Købes: 2 x Rørvoltmeter RV3 el. RV 33 med probér. Målesen
der 0,1 - 20 MHz, AM og FM modulation med probér.
OZ2LN, tlf. 02 - 39 41 31.

Sælges: TRS80 model 3 samt model 4 m/2 drev incl. div.

Sælges: Komplette klaviaturer til elorgel 4 okt., kontakter,
baspedaler, sweller, elektronisk leslie (også kit), basenhed,
digitalekko, mosfet slave PA 100 - 400 watt, m.m.
OZ5BZ, Erik tlf. 05 - 73 23 11.

software samt et nyt drev Teac TC55A.
OZ21HNH, tlf. 08 - 44 56 75.

Sælges: FT 290T med nicad + lineært 35 W P.A. kr. 3.800,-.
Kenwood TR 2400 håndstation m. 45 W P.A. kr. 2.600,-.
OZ1CFL, tlf. 02 - 48 56 05.

Sælges: ICOM IC 290E all mode transceiver, med HM 10 mike
ca. 1 år gammel kr. 4.200,-. Stornophone 500 bærbar VHF m.
R7 - 425 - 450 ny taske, lader mm. et meget fint eksemplar kr.
1.000,-. Uombygget storno 763D med div. tilbehør men uden
mikrotelf. kr. 500,-. Kako relæer 12 V med guldkont. Velegnet til
antenne skift kr. pr. stk. 25,-. Alt sælges eller byttes med 70 cm
SSB transceiver, printer til CBM 64 eller andet.
OZ1KHV, tlf. 08 - 44 30 07.
Sælges: Fjernskriver med strimmelsender - modtager og manual
GNT 5 kr. 500,-. Hewlett Pachard 82161A Digital cassette drive
kr. 3.600,-. 82160A Printer kr. 4.400,-. Maritin VHF antenne
HMP % med 4 radialer kr. 250,-. Josty Kit 200 MHz frekvenstæl
ler incl. 19” rack med plads til andre instr. kr. 250,-. 5 ciffer
tumble - switsh ubrugt kr. 75,-. henv. efter kl. 18.00.
OZ1IMY, tlf. 08 - 17 66 22.
Sælges: Fra fly: NARC0-ADF-30, aut. pejler med indikator.
VOR-indicator, ARC-IN522B. ILS-indicator, Bendix IN223A. For
samlere af ældre grej: BENDIX masterindicator AF42 (fra Gyroflux-valve compas). 3 stk. noget kanibaliserede NAV/COMtransceivere + div. print med mange IC’ere m.v. Status ukendt,
men tag det hele for kr. 300,- (men sælges også enkeltvis).
Clarion autoradio FM/AM - NY - kr. 100,-. Clarion FM/AM - brugt
kr. 50,-. NY groundplane for 27 - 30 MHz - kr. 185,-. 150
krystaller - kr. 75,-.
OZ8KN, tlf. 03 - 65 30 35.
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Sælges: 2 bredbånds transistor-PA a. 200 W kr. 400,- stk. Kan
evt. leveres med drivertrin sammenkoblet til 400 W PEP,
fabriksnye. Dr, Grethener Hellschreiber, meget lidt defekt men
m. fb. converter-afsk. 250 W AT12 sender m. 5 - 6 keramiske
sporvogne, 2,5 - 13,5 MHz, kr. 500,-. TR2200G, pæn m.
forskellige X-taller kr. 500,-. 70 cm SALORA uombygget men
køreklar og fb. stand. MWE fb. elektrisk og indvendige, men
mindre pæn forplade. DANCOM SSB-receicer 1,5 - 4,0 MHz. 7
krystalstyrede frekvenser med YF9000 X-talfilter. Heatkit DX60
CW-sender 100 volt m. godkendt 220 volt traf o, kr. 500,-. En
masse 6 og 12 volt amerikanske rør å kr. 10,-. (forhør
nærmere).
Søges: Argonaut 5 W transceiver, evt. anden 10 W-power.
12BA6 rør. Mindre bredbånds PA-trin, ca. 50 W. Tunge ting må
afhentes
0Z7Q, V. Johansen. Grandalsvej 4. 7700 Thisted tlf. 07 - 92 08
06.
Sælges: National miniature CCTV system WV-400N camera
(220V) monitor WV-410N kan kobles til 3 camera, kr. 1.400,-.
Sanyo video camera VC1130 (europa) 220V uden optik, kr.
350,-National video camera WV-200N 200V uden optik, kr.
375,-.
OZ1CFO, Per tlf. 08 - 12 32 76, efter kl. 16.00.

Byttes: Kenwood TR-2400, 2m lommestation, 144.000 145,995 MHz, 5 kHz, digital frekvensudlæsning, 10 hukommel
ser, scanner, toneopkald, fast- og vilkårlig spacing m.m. Som
ny, med løs håndmike, accerlader og originalemballage byttes
med Yaesu FT-208.
OZ7DF, tlf. 01 - 49 17 33.
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NYE DIGITALINSTRUMENTER
Vi præsenterer det mest økonomiske og mest forbrugervenlige instrument
Lavet med henblik på anvendelse i laboratoriet, i
industrien, til service og til hobbybrug.
Det er let at holde ... kombinerer et viserinstrument
med et digital m ultim eter... har en enkel drejeomskifter, der gør det let at betjene ... og det sidste nye i IC
teknik og software.
Det måler volt, ampere, ohm og kontinuitet... giver dig
ikke blot 2000, men hele 3200 trin pr. område for
bedre opløsning ... og har en nøjagtighed på 0,3% for
jævnspænding ...
Det er nemt at bruge: Vælg en funktion, og lav din
måling.

Kr. 1207,80
FLUKE 73

Det kontrollerer endog sig selv automatisk, finder selv
måleområdet hurtigere, end du kan blinke, og fastlå
ser resultatet på displayet*, mens du koncentrerer dig
om måleopgaven.
Det »bipper« af dig ved nogle funktioner, »klikker« ved
andre.
Det slår oven i købet sig selv fra, hvis du skulle
glemme det, og sparer således på batteriet.
Det er næsten umuligt at beskadige, er designet til at
møde de strengeste sikkerhedskrav, har en 3-årig
garanti og er bygget til at holde i lang tid.
Det er et gennembrud - en ny verdensstandard for
lommemultimetre.
—--------------------------Fluke 70-seriens metre.
* Kun Fluke
77•

DC spænd. 0,32-3,2-32-320-1000 V. 10 MO/V. tol. 0,5%
AC spænd. 3,2-32-320-750 V. 10 Mfl/V. tol. 2%
DC strøm
32-320 mA. 10 A. tol. 1,5%
AC strøm
32-320 mA. 10 A. tol. 3%
Modstand
320-3,2 k-32 k-320 k-3,2 M-32 Mft tol. 0,7%
diodetest max. 2 V. tol. 1%, kontinuitetstest fra ca. 150fl den
analoge udlæsning opdateres 25 gange i sekundet.
Både Fluke 75 og 77 har mulighed for manuel områdeskift.

Kr. 1518,90

DC spænd. 0,32-3,2-32-320-1000 V. 10mfl/V. tol. 0,7%
AC spænd. 3,2-32-320-750 V. 10 Mft/V. tol. 3%
DC strøm
10 A. tol. 3%
AC strøm
10 A. tol. 3%
Modstand
320-3,2 k-32 k-320 k-3,2 M-32 Mft tol. 1% bedre
opløselighed end alm. 31/2 digit. LCD.
Diodetest max. 2 V., udstyret med analog udlæsning.

Kr. 5477,80

Kr. 1964,20

FLUKE 8060 A

FLUKE 77

DC spænd. 0,2-2-20-200-1000 V. 10 MO tol. 0,05%
AC spænd. 0,2-2-20-200-750 V. 10 M il tol. 0,2-1 %
DC strøm
0,2-2-20-200-2000 mA. tol. 0,3%
AC strøm
0,2-2-20-200-2000 mA. tol. 1%
Modstand
200-2 k-20 ka tol. 0,07%
Instrumentet er autoanging fra 200 kO til 300 MH alle AC
målinger er true RMS. Diodetest, konductansmåling (200 nS),
direkte dBmåling, relativ reference, gennemgangstester,
FREKVENSTÆLLER til 200 kHz.
41/2 digit LCD, omfattende bruger manual.

DC spænd. 0,32-3,2-32-320-1000 V. 10 M fW . tol. 0,3%
AC spænd. 3,2-32-320-750 V. 10 Mft/V.
tol. 2%
DC strøm
32-320 mA. 10 A. tol. 1,5%
AC strøm
32-320 mA. 10 A. tol. 3%
Modstand
320-3,2 k-32 k-320 k-3,2 M-32 M ft tol. 0,5% De
Luxe udgaven af Fluke 75 leveres med en meget kraftig
gummiholder, så instrumentet kan hænges f.eks. i bæltet.
Fluke 77 har hold funktion.

Priserne er incl. 22% moms. Ret til ændringer forbeholdes,
uden forudgående meddelelse.
VI sender overalt i landet pr. efterkrav. Ved køb for under 60,kr. tillægges 8,- kr. i gebyr. Priserne er excl. forsendelse,
undtagen hvis du ved køb for over 325,- kr. betaler forud,
sender vi varerne portofrit i Danmark (ikke Grønland og
Færøerne).

Vejle

Postordreafdelingen er åben mandag-fredag kl. 9.30-17. I
butikken er der desuden åbent til kl. 19 fredag, lørdag kl. 9-12.
Telefonsvarer modtager besked efter kl. 17 og i week-enden.
NYT KATALOG 1984/85 kan rekvireres nu, indeholder priser
på IC-kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, kas
ser, tilbehør m.m.m. Rekvirer et eksemplar.

Vy 73 OZ1CSN, Leon

R. C. ELEKTRONIK ApS. I—

SØNDERBROGADE 42 • POSTBOX 332 7100 VEJLE
TLF. 05-83 25 33 GIRO 7125666
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Sælges: Heathkit HF-PA-trin SB200 meget fin stand, kr. 4.000,+ forsendelse. HF GP typ Mosley RV 4. Ny 10 - 15 - 20 - 40 m,
kr. 650,-, + forsendelse. PA-rør. Nyt TB 3 - 750 + fatning, kr.
300,-, + forsendelse.
OZ8WD, tlf. 02 62 26 12, efter kl. 17.00.

Sælges: Retningskobler med 200ftA meter Micro match envejs
ok til 2m - 70 cm - 23 cm, kr. 200,-. Hi-power coax relæ colins
3N-stik å kr. 200,-.
Købes: 19 el Flexa yagi: til FT707 FC707, FP-707, FV707, YM35.
OZ1CFO, Per tlf. 08 - 12 32 76.

Sælges: Marconi AM - FM målesender (1,5 - 220 MHz), fin
stand kr. 1.750,-. Radiometer forstærkerrørvoltmeter RV 33 kr.
250,-.
OZ2SX, tlf. 03 - 89 64 93.
Sælges: OZ9SL’s station sættes herved til salg, for det højest
acceptable bud: Standard 2m C5400 m/båndscope. Kenwood
TS770 2m 70 cm.; Drake R4B + sender, viceroy. Rotor CDE
model t2X. 100W 432 MC. 10W 1296 MC. 70W 2m PA-trin. Rør
bl.a.: 2C39BA. 4CX250 B. HO 21A, QQE 06140. Leader
gitterdykmeter.
Helle Larsen, Rantzausmindevej 180, 5700 Svendborg tlf. 09 21 57 61.

NY LEVERAND ØR med fast
lavpris HF - V H F - UHF
H-100-RG58-RG8/213
Coaxkabel - Stik - Konnektorer
Krystaller - Rotorer - PA-trin
“
nS r
og meget mere!
Ring og få en pris - vi er billigst!

__><r
™ 02-235555
/

efter
r

OAUAT,C, < * TlbberuPVe,
3060 Espergærde
Vy 73 de OzllSK, Dan

Sælges: EDB Udstyr. VÆ år gammelt computerudstyr - kredit
kortlæsere, power-supply’s - kassettestreamere, små nummeriske tastaturer o.s.v. - lækre sager.
Prisliste fremsendes mod franketer svarkuvert.
OZ1AXE, Torpvej 43, 8700 Horsens.

Sælges: Kenwood TS510, HF-transceiver, incl. original strøm
forsyning med højttaler, Renoveret og justeret (professionelt).
Manual. Kr. 2.500,-.
OZ8HV, Helge tlf. 09 - 17 05 98.
Sælges: Yeasu FT-726R med VHF, UFH og satellite-modul 14
mdr. gammel meget lidt brugt. Kontant kr. 13.500,-.
OZ1KKT, Jørgen tlf. 03 - 14 44 10.
Sælges: TS 51 OD HF-transceiver med strømforsyning og 800 Hz
LF-filter, Køreklar, kr. 1.800,-.
OZ1AYN, tlf. 06 - 33 43 85.

Sælges: Salora SPR 25D VHF synt. ej omb. kr. 600,-.

Sælges: ICOM 720A HF-station alle bånd, receiver incl. mike og

Bærekassette for AP 2000, kr. 2.000,-. Rørvoltmeter RADIOME
TER RV 21C kr. 250,-. Oscilliskob SIEMENS lille og pænt, kr.
600,-. For samlere: HALICRAFTER SX 25 kom. modt. ca.
årgang 45, ej helt ok, kr. 200,-.
Købes/byttes: AP749, farve TV-generator, Bærekassette til
SALORA SRD25D samt SRA CN605 + diagram for 5RA CN605
COLLINS 51J3 HF-RX.
OZ1KFC, Palle R. Sprogøe tlf. 06 - 11 45 12, omkring kl. 18.00.

Sælges: »New Brain« type AD komplet i org. emballage sælges
for højeste bud over, kr. 2.800,-. 2 stk. Trafo 30V/10A å, kr.
175,-. HQ-1 Mini Beam, fabriksny, kr. 1.200,-. Digital Multimeter m. taske, kr.150,-.
OZ3BU, Benny tlf. 06 - 22 37 40, efter kl. 18.00.

Sælges: Antenne combiner - N-stik 2 x 432 MHz, kr. 30,-. 4 x
432 MHz, kr. 295,-, er ubrugt. 4 x 432 brugt ca. 2 år å kr.
185,-. STORNO CQM 763 UHF, kr. 500. 4 CX sokler VHF/UHF
SK655 å, kr. 165. 4 CX 250 B rør nye å, kr. 170,-. 7289 ny å kr.
110,-. ANT forstærker 2m med MGF 1200, kr. 450,-.
OZ1CFO, Per tlf. 08 - 12 32 76, efter kl. 16.00.

Sælges: Yaesu FT 480R, næsten hel ny.
OZ3LF, Nykøbing Falster tlf. 03 - 85 79 44.

manuel.
OZ1HRQ, Peter tlf. 08 27 16 23.

Sælges: ZX-Spektrum 48K joystick og interface ca. 100 pro
grammer, båndoptager m. tæller, dansk manuel, kr. 2.500,Yeasu FT708R 70 cm håndstation m. taske og lader, kr. 2.500,Yeasu FT2699 2m/70cm mobilstation 30W scanner og masser af
finesser, næsten ny, 20% under ny pris.
OZ1DDN, Bent tlf. 05 - 82 32 44, aften.
Sælges: 2m Kenwood TS700G, kr. 3.600,-. Heathkit Balun,
Coax 75 f t til 75 f t twin line, og coax 75 f t til 300 f t twin line,
kr. 150,-.
OZ4FR, tlf. 05 - 17 35 39.

Sælges: Modtager, Drake R-4A, incl. manual, kr. 1.600,-.
OZ6TW, Torben tlf. 09 - 41 47 86.

Sælges: STORNO UHF 763D-12, ombyget til 70 cm, repeaterspace, 1750 Hz call, HF-trin m. BFR91, antennerelais, 12W,
automatic box og mikrotlf. kr. 1.100,-. Divs. dele fra ophuggede
STORNO 763D: Print, moduler, betreningsboxe, duplex filtre,
stik og kable. Ring og hør.
OZ8HV, Helge tlf. 09 - 17 05 98.
Sælges: Philips sweep generator PM 5334 fuldstændig som ny
kr. 3.500,-. Muter BMR - 5 CTV regenerator, kr. 800,-.
STORNO CQM 69 - 50 VHF MARINE med X-taller, kr. 400,-. 2
stk. STORNO basis CQF 13c - 14L 2m. Slow scan camera
Hamvision SS727C, kr. 1.200,-.
OZ3GY, Karl-Aage Hansen tlf. 04 - 44 23 49.
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SPANIEN
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.

0Z2FL/EA, Flemming Dichmann
65 Entre Naranjos y Flores, Box 90, Alfaz del Pi,
Alicante, Spanien, tlf. 009 3465 88 98 24
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NYHED!

NYHED!

VI HAR OVERTAGET
H

o l te e l e k t r o n ik

Vi byder hermed nye som gamle kunder velkommen til landets største
Krystal Center.
Med over 6000 Krystaller på lager, kan vi tilbyde dig det største udvalg
med dag til dag levering. Vi leverer dig stadig specialslebne krystaller i
området 1-175 MHz på den korteste tid og til laveste pris.
PRINT
Husk når du bygger'
konstruktioner fra OZ.
Så leverer vi dig printene,
fra dag til dag ...

•

•

•

DISPLAY
Lige hjemkommet - fabriksnye
600 stk. LCD DISPLAY. 2 x 3 cifre i eet
hus.
Indeholder 6 stk. 7 segment 4 komma
er + 6 forskellige tekster: KPa, mmHg,
DEV, ACT, CAL, mW.
Kan monteres i 68 ben dilsokkel.
Virkelig gode til f.eks.
strømforsyninger, multimetre m.m.
Pr. stk. KUN
10 stk. KUN

3 5 ,"

300,-

'TIÆ 0 9 -9 9 2 3 9 9
-

M

m

OZ4VY, Anette
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Svendborgvej 17
5792 Årslev

OZ4VZ, Claus
OZ APRIL 1985

2-kanal
oscilloskop

OZ APRIL 1985

3 23

Ved rørende kataloget:

MJ 11015

Prisændringer:
Gruppe 1:
SN 74LS00N
SN 74S74N
SN 74LS164N
SN 74LS240N
SN 74LS244N
SN 75188N
SN 75189AN
MC 14024BCP
MC 14030BCP
MOS 40174B
MC 7812CT
LM 2917N

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.
8.60
6.45
5.42
5.16
10.49
4.99
31.60 25.90
19.43
16.32
15.54 15.02
35.81
29.35 22.01
18.49
17.61
17.02
49.59 40.65 30.49 25.61
24.39 23.58
37.15 30.45 22.84
19.18
18.27 17.66
26.35 21.60 16.20
13.61
12.96
12.53
26.35 21.60 16.20
13.61
12.96
12.53
10.34
8.48
6.36
5.34
5.09
4.92
8.05
6.60
4.95
4.16
3.96
3.83
12.72 10.43
7.82
6.57
6.26
6.05
9.58
11.68
7.18
6.03
5.75
5.55
64.14 52.58 39.43 33.12 31.55 30.49

Gruppe 2:
MJ 15016
MJE 350
2SC 1307
2SK 19GR
KB PC 602
TIL 116

49.11
15.71
42.06
11.41
33.28
24.89

40.25
12.88
34.48
9.35
27.28
20.40

30.19
9.66
25.86
7.01
20.46
15.30

25.36
8.11
21.72
5.89
17.18
12.85

24.15
7.73
20.69
5.61
16.37
12.24

23.35
7.47
20.00
5.42
15.82
11.83

Gruppe 3:
F-PH GR3
Berg stiftlister

39.04
1.37

32.00
1.13

24.00
0.84

20.16
0.71

19.20
0.68

18.56
0.65

Gruppe 4:
CK 1030

18.30

15.00

11.25

9.45

9.00

8.70

Gruppe 6:
10uF 63V print.
470uF 63V print.

1.43
7.84

1.18
6.43

0.88
4.82

0.74
4.08

0.71
3.86

0.68
3.73

Gruppe 7:
100 nF B 32560

1.62

1.33

0.99

0.83

0.80

0.77

Gruppe 8:
51pFC 427 630V
390pF samme type
510pF samme type

1.68
1.65
1.71

1.38
1.35
1.40

1.03
1.01
1.05

0.87
0.85
0.88

0.83
0.81
0.84

0.80
0.78
0.81

Gruppe 14:
DDV 1
DDV 2

142.68 116.95
142.68 116.95

Udgåede typer - Gruppe 2:
AU 106, ingen erstatning, forældet. 2N 3731, ingen erstatning, forældet.
BYW 62, brug BYW 66. VH 148, brug KB PC 602. BA 379, brug MPN
3404.
Gruppe 6:
4,7uF 35V axial, brug 63V. 22uF 35V axial, brug 40V.
Nyheder på programmet - Gruppe 1:
MC 1441 Op 2 of 8 tone encoder 16 pin DiL
244.00 200.00 150.00 126.00 120.00 116.00
CA 3290E Dual BIMOS voltage comparator 8 pin DiL.
43.34
35.53
26.64 22.38 21.32 20.60
LM 2903N Dual voltage comparator 8 pin DiL
8.34
8.63
17.54
14.38
10.78
9.06
TL 022cp Dual low power op. amp. 8 pin DiL
57.98
47.53
35.64 29.94 28.52 27.56
Gruppe 2:
BC 414B Si NPN preamplifier 45V 0,625W 0,1 A Nf typ 0,6dB case 21a
1.40
1.15
0.86
0.72
0.69
0.67
BC 416B Si PNP preamplifier 45V 0,625W 0,1 A Nf typ 0,6dB case 21 a
1.40
1.15
0.86
0.72
0.69
0.67
BDX 53F Si NPN Darlington PA. 160V 6A 60W case 28
21.17
17.35
13.01 10.93 10.41
10.06
BDX 54F Si PNP Darlington PA. 160V 6A 60W case 28
21.72
17.80
13.35 11.21 10.68
10.32
J 176 Si P-FET Chopper 30V 20mA case 21 h
25.62
21.00
15.75 13.23 12.60
12.18

324

Si.PNPLF power amp. 120V 30A 200W case 12
96.38 79.00 59.25 49.77
47.40 45.82
MJ 11016
Si.PNP LF power amplifier 120V 30A 200W Case
12
84.49 69.25 51.94 43.63
41.55 40.17
MPS U06
Si.NPN LF driver 80V 2A 10W case 34
25.47 20.88
15.66
13.15
12.53
12.11
2N 2222A Si NPN Universal 75V 0,8A 0,5W case 4a
4.76
3.90
2.93
2.46
2.26
2.34
2SC 2240 Si NPN Audio preamp. 120V 0,1 A 0,2W fT 100 MHz case 21
6.59
5.40
4.05
3.40
3.24
3.13
BYW 66 bridge rectifier 35A 600V
120.78 99.00 74.25 62.37 59.40 57.42
RGP 30K Si. Fast recovery rectifier 800V 3A 150 nS DO 201 AD
5.64
11.86
9.73
7.29
6.13
5.84
MPN 3404 Si. P.l.N. Diode case TO 92
20.74
17.00 12.75
10.71
9.86
10.20
1N 2971B 7,5V Zenerdiode 10W case D04
143.05 117.25 87.94 73.87 70.35
Gruppe 6:
1500uF 40V Axial

11.62

9.53

Gruppe 7:
C 368 1uF 100V
B 32562 2,2uF

3.66
7.93

3.00
6.50

2.25
4.88

1.89
4.10

1.80
3.90

1.74
3.77

Åbningstider:
Alle dage åbnes kl. 08.00.
Mandag til og med fredag lukkes kl. 17.00.
Lørdag lukket.
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Kun salg til EDR afdelinger, licenserede amatører,
serviceværksteder og industrivirksomheder inden for
elektronikbranchen.
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BRUGTHYLDEN - lav et godt køb
YAESU YR9D1/YK901
CW, RTTY, Communikationskomputer
TELEREADER CWR 670 E, Communikationskomputer
TELEREADER CWR E, Communikationskomputer
SS 105 S Folketransceiver,
færdigbygget med CW filter og FM modul
Yaesu FRT 7700, antennetuner tif FRG 7700
STANDARD 7800, 10 watt, 70 cm mobilstation FM
STANDARD 8800, 10 watt, 2 m mobilstation FM
TOYO T 435 RF/SWR meter 2 m/70 cm
VIDEO GENIE 3003, med Grøn ZENITH monitor
KDK FM 2030 kompakt 25 watts FM station, demo

KENWOOD
KENWOOD
power
KENWOOD
KENWOOD

TL 120 PA-trin til HF, 100 watt input, demo
TS 780 2 m/70 cm Basestation med indbygget
MC 50 bordmikrofon
TS 770 E 2 m/70 cm transceiver, basestation

ICOM IC 22 2 m mobilstation 24 kanaler
(mont.: Vejrhøj, Aalborg, 145.250)
IC 751 HF station, all band receiver flot
fC 2 E 2 m håndstation
YAESU FT 203 R 2 m håndstation demo
YEASU FP 8 strømforsyning med indb. højttafer
MICROVAWE MMT 432/28, transverter
MICROVAWE MMT 432/144, transverter

FT - 230

FT 203 R
YAESU

SPECIFIKATIONER
Frekvensområder:
Synthesizertrin:
Udgangseffekt:
Max. båndbredde:
Bursttonefrekvens
Falsk udstråling:
Antennekonnektor
Udgangsimpedans:
Mikrofonimpedans:
Modtagertype:
Første IF:
Anden IF:
Følsomhed:
Selektivitet:
LF-udgangseffekt:
LF-udgangsimpedans:
Effektbehov:
Strømforbrug:

Kabinetstørrelse:
Vægt:

144.00- 145.995 MH;
12,5/25 kHz
25 Watt
16 kHz
1750 kHz
-60 dB eller bedre
SO-239
50 ohm
500-600 ohm
Dob. konversions superheterodyn
10.7 MHz
455 kHz
0,25 fiV for 12 dB SfNAD
1 mV 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. 1,3 kg

AMATØRRADIO
GRFNAVEJ 271 ■ 8240 RISSKOV

(06) 17 33 00
(06) 17 90 44

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

2,5/0,3 Watt
1 4 4 . 146 MHz
TX 700 MA. RX 150
mA. STBY 20 mA.
1. 10,695 2. 455 KHz.
0,25 mV. 12 dB. S!NAD
7,5 kHz/- 6 dB
500 MW. 8 OHM
Indbygget
Indbygget
Indbygget
600 kHz indbygget

STORT TILBEHØRS PROGRAM!

OZ1 CIA - OZ1FZI

YAESU

Å bningstider:

Mandag-fredag ki. 7,30-16,30
(evt. aftale lordag elfer aften).
POSTGIRO 1 55 22 52
BANK: DEN DANSKE SANK. LYSTRUP AF; D.

FORHANDLER

