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CIRCUIT DESIGN BOGKLUB FOR DATA & ELEKTRONIK

C IR C U I T  D E S IG N  S L A R  A L L E  R E K O R D E R

C ircu i i  D esign  h a r  s låe t  e i  p a r  o rd e n t l ig e  r e k o rd e r .  K lu b b e n s  Med- 
lem s-Serv iee  t i l b y d e r  m e d l e m m e r  ni ed S p e c t r u m  d a t a m a t e r  v e rd e n s  m es t  
a v an c e re d e  disk- o g  C P /M - in te r f ac c  mod  p r i n t e r in t e r f a c e  og k e y b o a r d -  
indgang.  Ud o v e r  d e n  r e k o r d  i sig selv får m e d l e m m e r n e  også del i de  
billige i n d k ø b  k lu b b e n  k a n  gø re .  H v o r  ser  du  l ignende  t i lb u d .  D e t  e r  IK K E  
svindel  ? Overve j e t  m e d l e m s k a b  hvis d u  ikke  s o m  4 0 0 0  a n d r e  a l le re de  
H A R  set  f idusen .  H e r  h a r  d u  o v e n  i k ø b e t  e t  t i l b u d  så f im ,  a t  vi g i ’r d ig  e t  
m e d le m s k a b  s a m t id ig  m e d  k ø b  i M ed lem s-S erv ice .  V æ rd i  kr. 79 .- .
Hvis d u  ø n s k e r  d e t  k a n  vi d e m o n s t r e r e  s y s t e m e t  på v o r  adresse  !

M icro p o lis  5 -1 i 4 "  
d isk d re v  p å  ) M b y te  
d u o l-s id e /d c 'tsn y  i f ’

F O R R E T N I N G / T E K N I K  
O G  P R O G R A M M Ø R E R :  
C S -D IS K  in t c r f a c c n  k a n  
d i r e k t e  t r æ k k e  o p  til 4 
f l o p p y d i s k e .  D e n  k a n  d e s 
u d e n  u d b y g g e s  m e d  p r m -  
t e rk a b e l  (p lu s  7 4 L S 2 7 3 ) .  
D e r f o r  e r  C S -D IS K  en  hel 
e rh v e r v s p a k k e .  Du k a n  o g 
så u d b y g g e  m e d  IBM-kcy- 
b o n rd  og  b l iv e  p r o f f .
Pr of.  p r o g r a m m e r  h e n  ih 
h a g e r s t . / F a k t u r a  kr .  9 9 5 , -  
Fi nans /JSo gh . kr .  1 .7 9 5 ,-

1(1! !ifitt:n!|tji

C P / M - K O M P A T I B E L T  S Y S T E M  
CS -D IS K  til v e n s t r e  på  b i l l e d e t  
er  CP/.M k o m p a t i b e l t ,  dvs.  d e t  
k a n  k ø r e  m e d  C I V M - s o fu v a r e  fra 
f .eks .  G e m in i  G a l a x y  s k o l e m a 
s k in e r n e .  D u  k a n  b r u g e  a lle  p r o 
g r a m m e r  s o m  d u  k a n  p l a c e r e  på  
3 2 K b y t e  og  s o m  d u  k a n  få ind  på 
d i s k e n  via C D ’s s o f t w a r e .  Dvs.  
8 0 - s p o r  dua l  d e n s i t y  - d u a l  side .
Hvis d u  også  h a r  e n  4 0 - s p o r  d isk  
k a n  d u  f o r m a t e r e  d i s k e t t e r  til d e n  
også .  i n t e t  a n d e t  s y s t e m  i d e n  pris- 

llllllllill k las se  give r dtg r å d i g h e d  o v e r  så 
m e g e n  m e m o r y  og  s o f t w a r e  s o m

C S -D IS K  til k u n  Kr. 
1 . 2 9 5 , -  inel  m o m s ,  
s o f t w a r e  til m as s e r  a 
C D k o n s t r u k t  io n er ,  
C I V M - p r o g ra m m c r  
C O P V / S T  A T / D I R  
e tc .
D e r t i l  k o m m e r  
ka sse ,  k a b l e r  ni  
d e n / d e  f l o p p y 
d isk  d r e v  d u  k a n  
få fa t  i og  se lv
følge lig  f l o p p y ’er.

S h u g a r t  " \
5-1 j4 "  disk- 
d m ' ty p e-1 10 
pa 500K/Syle \
tilpasset CS-DISK ' 
iiiterfaccn er 80-spor 
duai-density 96tpi og  
single side, K ob 2 nu 
til en pris der  aldrig 
kam iller  igen 
Kr. 895.- 
pcr.stk. im  
moms.

(
Panasonic 
3-! 12" mini- 
flo p p y d isk  er 
frem tiden  inden for  
com putere. Circuit 
Design er forst m ed / M 
b y te  til 1.995,- inci.m. 
Stram  forsyning, kasse  
og  beslag fo r  ven 
disk kun kr.295,- 
incl.mom s.
D iske kr. 95,-

U G E N S  S O M M E R T I L B U D  F O R  A L L E  D E R  V I L  I G A N G  N U :  K R :  3 .9 9 5 , -

Ingen  v i r k s o m h e d  ■ n o k  så l il le k a n  idag  k l a r e  sig u d e n  E D B .  C i r c u i t  Des ign  h a r  nu 
g jo rt  n o g e t  e f f e k t i v t  ved  d e t  i l a n c e r in g e n  a f  C S -D IS K  in t e r f a c e  f o r  d e n  u t ro l ig t  p o p u 
lære  S F E C T R U M - d a t a m a t  ( 4 8 K  o g  S p e c t r u m - P L U S ) .  Vi t i l b y d e r  dig f o r  o v e n n æ v n t e  
pris ct  k it  m e d  2 f l o p p y d i s k e  p å  t i l s a m m e n  I M B y t c ,  I n t e r f a c e  m e d  d o b b e l t  k a b e l,  
kasse  fo r  i n t e r f a c e ,  p r i n t e r k a b e l ,  e n  f l o t  p r o g r a m p a k k e ,  t r a n s f o r m a t o r  og  d i s k - s t r ø m 
fo rs y n in g .  Vel  a t  m æ r k e  inel .  m o m s .  D e t  t i l b u d  får d u  a ld r ig  igen .  Hvis d u  i k k e  e r  m e d 
lem a f  C i r cu i t  D es ign  g iv er  vi d ig  s a m t i d i g  c t  g r a t i s  m e d l e m s k a b  i e t  h e l t  ar  !

ABONNEMENT/MEDLEMSKAB
A - m e d l c m s k a b  er det »store», hvor du modtager både beskri
velser og printplader. Mindst 3 gange af 6 årlige udsendelser.
Du betaler forste gang for den modtagne pakke og fortid for 
den efterfølgende,- ialt kr. 169,-. Derefter aftager du mindst 1 
pakke niere det forste år og derefter mindst 3 af de 6 årlige - til 
normalprisen kr. 99,- per stk.
B-niedlemskab er et »biblioteksabonnement». Du modtager 6 
gange årligt alle bogklubudgivelser for kr. 295,- per år. Du kan 
kobe cnkcltkonstruktioner, print, kit mm, som et A-medlem. 
C-medlemskab er for de, som kun ønsker medlemsblade, kata
logblade og som engang i mellem vil kobe i Medlems-Service. 
RETURRET? Ja,-inden 8 dage. Du betaler så returportoen.

F I R M A
N A V N
A D R E S S E

Tlf : ( h u s k  o m r å d e n u m m e r )

P o s tn r . BY

A - m e d l e m B -m e d le m C -m e d le m

Sæt bolle om det onskixie { du betaler returporto hvis du ikke er tilfreds

CIRCUIT DESIGN - BOX 48 - PK-2fi90 Karlslunde - Tlf: 03-146000 eUer 03-146046 ■ Karlstrup Landsby v. Solrød
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Hovedredaktør og ansvarshavende:
Henrik Jacobsen, OZ6PN 
Kløvervænget 9, Haldbjerg Indhold:
9900 Frederikshavn, tlf. 08 - 47 90 57
★ Postadr.: Box 247, 9900 Frederikshavn * 402 Redaktionelt:
Teknisk redaktør: OZ6PN giver et lille hip til hovedredaktøren.
Sven Lundbech, OZ1AWJ 405 Telefonbogen
Strøbyvej 19, OZ1 HJV anmelder besættelsestidens illegale transceiver.
2650 Hvidovre, tlf. 01 - 49 82 32 
* Hertil sendes alt teknisk stof * 
Amatørannoncer og abonnement:
EDR’s Forlag Aps 
Postbox 172, 5100 Odense C

407

411

ICOM 751, problemer og modifikationer
OZ8GY perfektionerer den perfekte japaner. 
Huiarbejde i aluminiumplade
OZ1DKG anvender et almindeligt hulskær til aluminium.

tlf. 09 - 13 77 00, kl. 9.00-15.00 412 Tape-antenner
Annonceafdelingen: OZ1 DKG har fundet en fidus med aluminiumtape.
Carsten Brendstrup-Hansen, OZ3BH 413 Maling af aluminium
Blomstervænget 11, 2800 Lyngby OZ1DKG eksperimenterer videre med aluminium.
tlf. 02 - 87 16 56 efter kl. 16.40 412 7 MHz transceiver
SPALTEREDAKTIONER: OZ1JSZ beskriver en QRP CW-transceiver.
Contestredaktion: 415 Pre-min VFO for 10,1/14 MHzLeif Ottosen, OZ1LO
Bankevejen 12, Køng, 4750 Lundby
HF-aktivitetstest:
Flemming Hessel, OZ8XW

417
OZ1JSZ gennemgår en konstruktion fra G-QRP-C. 
The LAIM transceiver
OZ1JSZ har oversat endnu en artikel fra G-QRPC.

Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle 419 HF-manager møde 1985
HF-manager: OZ5DX beretter fra mødet i Liibeck.
Hans Pyndt, OZ5DX 420 Scotsman’s 3-band antenne
Hasselvej 8, 4000 Roskilde OZ1 JSZ beskriver en billig antenne til 40, 20 og 15 meter.
Diplom redaktion: 421 Mark5S - et nærmere bekendtskab
Tage Eilmann, OZ1WL OZ5RM anmelder RTTY/CW modemet.
Rødegårdsvej 60, 5000 Odense C 422 Et følsomt mikrowattmeter
DX-redaktion: OZ1 JSZ måler /Æ  foruden ret mange komponenter.
Per Posselt, OZ1BHQ 424 Hist og pistHollændervej 29, 5500 Middelfart OZ5RM har klippet i udenlandske tidsskrifter.
VHF/UHF/SHF-redaktion:
Svend Erik Lindberg, OZ8SL Spalteredaktionerne:
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved 430 Contestmanager og HF-aktivitetstest.
VHF/UHF/SHF-contest: 432 Diplommanager.
Georg Landbo, OZ1FMB 434 DX-nyt og frekvensforudsigelser.
Fasanvej 7, 7190 Billund 435 VHF/UHF/SHF-redaktionen.
RTTY-redaktion: 440 RTTY-spalten.
Karsten Jensen, OZ1AKD 441 SWL-spalten.
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg 442 CW-hjørnet.
SWL-redaktion: 444 Rævejægeren.
Søren Westeholm, OZ 1G KW 445 Det nostalgiske hjørne.Kajerød Vænge 15, 3460 Birkerød 
CW-redaktion:
Erik Langgaard, 0Z80 403

Experimenterende Danske Radioamatører:
Foreningsinformation.

Falkevej 14, 2600 Glostrup 403 Brug af klubstationer.
Foreningsredaktion: 447 HB-information.
Ellen-Sofie Pind, OZ1CRY 451 Nyt fra afdelingerne.
Hyllestykket 10, Udsholt, 3230 Græsted 465 Silent Key.
Afleveringsfrist til OZ................ Juli Aug 467 Amatørannoncer.
Spalteredaktioner......................  21.06 24.07 OZ-spot:
Afdelingsstof.............................  22.06 25.07 413 Rettelse, forsidebillede maj.Amatørannoncer........................  21.06
Mindre rettelser.........................  29.06

24.07
02.08 413 Holiday Sri Lanka.

Afl. til postomdeling...................  15.07 14.08 413 Træning i nødtrafik med CW.
Stoffet skal være modtageren i hænde senest 431 Jota 1985 og spejderstationer.
den nævnte dato. 433 Ferielukning i ApS’et.
Eftertryk af OZ’s indhold er tilladt med tydelig 446 EDR’s sommerlejr 1985.
kildeangivelse.
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde
sted med redaktionens tilladelse.
Tryk: Dafolo fys - Frederikshavn Forsidebillede: Et rigtigt amatørarbejdsbord. Bemærk specielt loddekolben,
Suderbovej 22-24 - tlf. 08 42 28 22 der er beregnet til at lodde et hel IC i på een gang (foto OZ1AVN).
Afleveret til postvæsenet den 17. juni 1985.

Tidsskrift for amatør-radio 
57. årgang . Juni 1985 
Udgivet af experimenterende 
danske radioamatører.



Redaktionelt

Sidste nummer af OZ indeholdt bl.a. en annonce efter en ny hovedredaktør til bladet - til 
fortvivlelse for få, men til stor glæde for de mange læsere, der gennem årene har kritiseret 
bladets linie. Endelig er der en mulighed for at selv komme til pinden for at få det 
højtflyvende blad ned på det usaglige plan, hvor disse kritiske røster mener det hører 
hjemme.

Der er i vor forening nogle medlemmer, der har indtil flere rækker private kartofler de 
gerne ser hyppet uden hensyntagen til den øvrige medlemsskares tarv og interesser, så 
her er endelig chance for at gøre sig endnu mere negativt bemærket end fortiden har gjort 
det muligt på grund af en jernhård censur i OZ.

Som annoncen i sidste nummer antydede søges der en redaktør, der med et skuldertræk 
kan tilsidesætte enhver form for samarbejde og med hård hånd selvstændigt forme »sit« 
blad uden smålig skelen til kritik.

Hvad får så en garvet børste som undertegnede til at forlade jobbet efter godt 10 år ved 
pinden? Ovenstående karakteristik af arbejdet må netop have givet ham en enestående 
tilfredsstillelse af egobehovet.

Der er nogle, der har været efter ham med grovfilen - der er et elendigt séuTiarbejde i 
redaktionen - alle henstillinger fra HB ignoreres - eller hvad nu rygterne siger.

Beklager venner, der er skudt helt ved siden af, der ligger kun rent egoistiske grunde bag 
min opsigelse - jeg vil nemlig gerne igen have tid til at være radioamatør. Jeg græmmes 
hver gang jeg går forbi min kolde loddekolbe og mit arbejdsbord. Jeg ærger mig over hver 
gang jeg ser en god konstruktion i bladet, at jeg ikke har tid til at prøve projektet og er ked 
af, at jeg næsten aldrig taler med vennerne på båndene.

Der er altså ikke tale om nogle problemer med samarbejdet i redaktionen og med HB.
Kritik har aldrig generet mig, tværtimod har positiv kritik mange gange inspireret mig til 
kreativitet og den negative kritik, der i fuldt mål har strømmet til mig fra en lille håndfuld 
medlemmer i vore østdanske besiddelser, har kun givet mig morskab og måske også 
styrke til at blive på jobbet for netop at være med til at kunne holde disse negative 
tendenser nede.

Da jeg i sin tid overtog redaktionen af bladet var det egentlig kun en midlertidig 
foranstaltning for at fylde det tomrum ud, der opstod efter OZ7XG's opsigelse og tanken var, 
at jeg kun skulle bringe orden i geledderne. Imidlertid viste det sig, at det var nemmere 
sagt end gjort så det blev altså til 10 år i stolen, men nu synes jeg at bladet har fundet en 
form, der giver min efterfølger noget at bygge på som jeg selv byggede videre på den linie 
OZ7XG lagde.

Det er umuligt at radikalt ændre et blad som OZ, det bliver og skal være en jævn, 
progressiv udvikling og gerne med tid til at stoppe op for at trække vejret. Vi laver ikke 
blad for bladets skyld, men til gavn og glæde for læserne.

OZ6PN

402 OZ JUN11985



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
K V o r ic  f i-

Jørgen Wolff, OZ8QV 
Egevej 60, 6430 Nordborg 
tlf. 04 - 49 04 77
Kreds 7:
Keld Kirkeby, OZ6KV
Anne Maries Vej 4, Lind, 7400 Herning
tlf. 07 - 12 55 91
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, OZ8CV og OZ1HJV
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
Foredragsmanager: OZ9NT
Rævejagtsudvalgets formand:
Arne H. Jensen, OZ9VA
Gyvelbakken 25, 3460 Birkerød, tlf. 02 - 81 75 93
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

[S)
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AFDELING AF

INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION

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. inel. 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 (ferielukning uge 29, 30 og 31)
Landsformand:
Knud Emil Pind, OZ6UP
Hyllestykket 10, Udsholt, 3230 Græsted, tlf. 02 - 11 55 10 
Postadresse: Postboks 86, 3200 Helsinge

Brug af klubstationer...
Er du medlem af en lokalafdeling af EDR vil der ofte være mulighed for at 
»køre radio« fra afdelingen med afdelingens station og call - evt. også til 
Fieldday’en.

Her er så nogle regler, der skal overholdes:
I de fleste afdelinger er det sådan, at man først skal lære at betjene 

radiogrejet rigtigt, f.eks. »tune op«-proceduren, max. effekt o.s.v., 
således at man ikke af ukendskab kommer til at ødelægge en dyr 
transceiver eller kommer til at overskride max. tilladt effekt. Licensbe
stemmelserne skal overholdes, og det gælder derfor om at forstå, hvad 
der menes med det, der står i »den lille blå«.

Hvis EDR x-købing afdeling har en B-licens, må der fra denne afdeling 
max. køres med et input på 100 W med afdelingens call.

Hvis EDR y-by afdeling har en A-licens må der fra denne afdeling 
max. køres med et input på 500 W med afdelingens call.

Afdelingens licenskategori søges på grundlag af den ansvarshaven
des licens. Har han en B-licens kan der max. søges en B-licens til 
afdelingen; har han en A-licens kan der søges en A-licens til afdelingen.

Den ansvarshavende for afdelingens licens skal være tilstede, når der 
»køres« med afdelingens call.

Husk, at der altid bør føres log.
Hvem må så køre fra afdelingen?
Det begrænses yderligere af den enkelte amatørs licenskategori.
D-licens: kun på 70 cm eller 2 m, max. 100 W input.
Det er således ikke tilladt en D-licenseret amatør at »køre« på HF- 

båndene med en afdelingsstation -  heller ikke på HF-fieldday’en!
C-licens giver - udover D-licens vilkårene - lov til at køre telegrafi på 

HF-båndene med max. 10 W input.
En C-licenseret amatør må således ikke »køre« fone på HF-båndene 

med en afdelingsstation -  heller ikke på HF-fieldday’en!
B-licens giver max. 100 W på båndene også selvom afdelingens call 

er en A-licens.
A-licens giver max. 500 W, når afdelingens call er en A-licens, men 

kun 100 W, hvis afdelingens call er en B-licens.
Med andre ord, der må kun køres op til laveste begrænsning, når 

afdelingens call benyttes, hvad enten det er amatørens licenskategori 
eller afdelingens licenskategori, der giver laveste begrænsning.

-  og så en lille »finte«: Hvordan kører en A-licenseret radioamatør så 
500 W fra en afdelings station, der kun har B-licens? Jo ser du, han 
bruger sit eget call/A - så må han godt.

Hvis du er en af dem, der er »kommet til« at overtræde licensbestem
melserne, så lad være at prale af det, de bestemmelser er til for os - 
derfor skal vi sørge for, at de bliver overholdt.

OZ6UP, Knud

OZ JUN11985 403

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 
Bolsterbjergvej 2, 3700 Rønne 
tlf. 03 - 99 91 77



SOMMER-NYHEDER 
FRA X-ACTA
Lavpris datatilbehør

Til VIC 20 og CBM 64
VIC 20 40/80 TEGNSKORT
gør din VIC 20’s skærmbillede prof. med 25 linier
med 40/80 karakterer.......................................KUN 1198,-
EPROMKORT med plads til 2k+2k.........................  220,-
32k RAM KORT....................................................... 1198,-
64k RAM KORT +2k epromkort (32k+32k file lager)
32k file lager kan anvendes med kommandorerne OPEN, 
PRINT, INPUT, G ET, SAVE, LOAD.......................... 1698,-
CBM 64
80 TEGNSKORT med tekstbehandlingssystem........1498,-
EPROMKORT med plads til 4k+8k.........................  275,-
Til begge computerer
PARALLEL PRINTER INTERFACE til f.eks.
OKI, EPSON, CENTRONICS.....................................795,-
Udvidelse til do. 16k................................................... 295,-
MOTHERBOARD med 2 stik......................................249,-
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»Telefonbogen«
Af OZ1HJV, Erik Gørlyk, Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm

Sidste model af »Telefonbogen«.

Teknisk beskrivelse
I forbindelse med artiklen i sidste nummer af »OZ«: 
»Det illegale radioarbejde 1941-45« har der fra 
flere sider været interesse for at stifte nærmere 
bekendtskab med den tekniske opbygning af »Te
lefonbogen«. Desværre er der ikke meget at hente 
fra den tid, da man af gode grunde ikke nedfældede 
ret meget, men jeg har da fundet lidt materiale, som 
stammer lige efter krigen og som muligvis kan have 
interesse. Den tekniske beskrivelse, som her er 
samlet hidrører dels fra mesteren selv, Duus Han
sen, OZ7DU og hans medarbejder under besættel
sen Svend Bagge, OZ7SB. Ingen af dem lever i 
dag. Supplerende oplysninger kommer fra fabrikan
ten af »Telefonbogen« Steen Hasselbalch, OZ7T, 
som ligeledes har tegnet diagrammet.

Ideen til »Telefonbogen« fik Duus Hansen efter 
han i et par år havde arbejdet med de tunge og 
uhåndterlige engelske kuffertradioer. Som det 
fremgår af diagrammet kan modellen anvendes på 
enten jævn- eller vekselstrøm, og både sender og 
modtager er fikst indbygget i samme kabinet.

Senderen
Opstillingen er meget enkel, og består af en UF21 
pierce-oscillator, der trækker to UBL21 i parallel. 
Droslerne i PA-trinnets gitre viste sig nødvendige 
for at undertrykke parasitsvingninger, og det viste 
sig ligeledes nødvendigt at stabilisere, idet tilbage
virkningen på krystallerne ellers undertiden blev så 
kraftige, at krystallet revnede. Det kolde udtag på 
PA-spolen ligger ca. 1/10 fra bunden, men den 
rigtige indstilling må findes ved forsøg. Antennen 
kobles over en omskifter ind på et udtag på PA- 
spolen, og indstillingen foretages ved at man med 
nedtrykket nøgle drejer på omskifteren til man får 
strøm i antennen, hvilket ses på den lille lomme
lampepære, der er indskudt. Når indstillingen er 
foretaget, flyttes antennen om i den anden bøsning, 
idet lampen i antennen kan give anledning til chirp.

Nøglingen bliver her foretaget i PA-trinnets kato
de, men man kunne også nøgle i oscillatoren, f.eks.
i forbindelse med et relæ til skift af antennen til 
modtageren.

Modtageren
Som det fremgår af diagrammet blev der til modta
geren anvendt 3 stk. UCH21, det første som

, Telefonbogen“

»Telefonbogen«s diagram tegnet af OZ7T, Steen.
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Indholdet af »Telefonbogen« 
modtager.

komplet sender og

blandingsrør, det andet som henholdsvis MF og 
beat, medens tredie blev benyttet som gitterdetek
tor og udgangsrør.

Mellemfrekvensen var 447 kHz. Heller ikke i 
modtageren er der anvendt særlige kunstgreb, dem 
har man netop undgået for at gøre den lettere at 
betjene og reparere. Ved konstruktion af en sådan 
meget kompakt modtager bør man dog vælge sine 
jordpunkter med omhu, idet den ellers meget nemt 
bliver ustabil.

Klar til brug
I sin færdige skikkelse fyldte hele anlæget kun
21 x14x7 cm og vægten var kun 1,5 kg. Som man 
ser på billedet kunne den med lethed være i en 
almindelig mappe sammen med nøgle, hovedtele
foner og en rulle antennetråd.

I forbindelse med det samarbejde, der for tiden fer 
mellem Frihedsmuseet i København og EDR, er det 
planen at også »Telefonbogen« skal indgå som 
arbejdende »illegal« radiostation under call OZ 5 
MAY.

Forinden trænger »Telefonbogen« - efter 40 år 
ikke at være brugt - til en kraftig renovering, som vil 
blive foretaget af EDR Københavns afdeling.

« iA Y B E A M

8XY/2M  
9,5 dBd 
2,8 m 
4,7 kg

Q 4/2M
9.5 dBd
1.5 m 
2,7 kg

D8/2M
12,3 dBd 
2,8 m 
4,1 kg

NORAD

ANTENNER
PBM 14/2M  
13,7 dBd 
5,95 m 
6,5 kg

LR1/2M
4,3 dBd 
3,0 m 
1,5 k ^

P BM 18/70cm  
14,0 dBd 
2,8 m 
3,4 kg

Lønstrup

Her er vist et lille udsnit af JAYBEAM’s store program 
af kvalitetsantenner for 2 m, 70 cm og 23 cm. 
Rekvirer det store JAYBEAM katalog og amatør
prisliste.

Vy 73 de OZ4SX, Svend

9800 Hjørring 08-96 01 88
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ICOM 751, dens problemer og forslag til diverse 
modifikationer
Af OZ8GY, Finn Iversen, Søsumvej 5, 3660 Stenløse.

Transceiver
Efter at beslutningen om at anskaffe en af disse 
moderne japanske transceivere med mange knap
per og faciliteter var taget, blev diverse datablade 
askaffet og studeret nøje. Ud fra disse datablade, 
og efter hvad man hørte rundt omkring faldt valget 
på ICOM 751. Denne syntes at have gode storsig- 
nalegenskaber på modtageren og udmærkede da
ta på senderen.

Alt så vel; dagen oprandt, da den nye rig ankom 
til min QTH. Dyret blev nænsomt pakket ud og 
sluttet til, brugsanvisningen nøje studeret, og alt 
syntes at fungere som det skulle. De første QSO’s 
talte da også for, at valget var faldet på den rigtige 
transceiver.

Efter at have kørt med den et par dage, testede 
jeg den for en ordens skyld, for nogle af de 
forskellige data som fabrikken opgiver, og i det stor 
og hele så det meget fint ud, selv om jeg i dag ikke 
forstår hvordan disse meget fine og dyre data 
fremkommer; det er i hvert fald ikke med vore 
normale målemetoder, men tilbage til det senere.

AGC
Det første mærkbare problem viste sig først da en 
af de lokale hams startede på 80 meter en søndag 
formiddag i QSO med nogle jyske amatører. Dette 
problem viste sig ved, at AGC hang tiden i stilling 
»slow« var stor ved disse lokale signaler, og det 
resulterede i, at det var umuligt at opfatte de første 
tre-fire stavelser fra de jyske stationer, selv om 
disse var indikeret til styrke 9. Samtidig bemærkede 
jeg en kraftig forvrængning på den lokale station. 
AGC omskifteren blev stillet i »fast« AGC: dette 
løste hangtidsproblemet, men forvrængningen blev 
til gengæld endnu værre.

Efter nogen tid besluttede jeg at gøre noget ved 
hangtiden i stilling slow, da dette nok ville være en 
overkommelig opgave.

Diagrammet blev studeret nøje, og en ændring af 
kondensatoren C51 på 2,2 uF blev fortaget. Denne 
blev udskiftet til 1 uF tantal, og problemet med slow 
AGC var løst, men problemet med forvrængning 
var der stadigvæk. Der var nu kun et at gøre, nemlig 
tilbage til diagrammet, og til de mere kontante 
målinger på AGC kredsløbet. De første målinger på 
attacktiden i stilling slow AGC var mildest talt 
rystende, det viste sig nemlig, at denne var ca 20 
ms, stigende til ca 35 ms ved stigende signal. I 
stilling fast AGC så det imidlertid ud til at attackti
den var konstant ca. 2 ms. Jeg skal her lige 
bemærke, at LF’en syntes at stige kraftig i attack

tidspunkt, hvilket jo vil sige, at AGC’en ikke regule
rer hurtigt nok.

En signalgenerator blev tilsluttet modtageren, og 
variationen af LF outputtet som funktion af HF input 
blev målt, og til stor forbavselse var variationen kun 
1 dB for en input variation fra 1 uV til 3 V peak to 
peak.

Konklusionen af denne måling var, at det kun 
kunne være den dårlige attacktid, der var skyld i 
forvrængningen.

Tilbage til diagrammet igen og efter flere diskutio- 
ner med Steen, OZ9ZI, blev vi enige om at mod
standen R125 på 10 kohm måtte være roden til 
ondet.

R125 blev erstattet med 1 ohm (dette kunne 
ligeså godt være en kortslutning), og målingerne 
blev gentaget.

Det kan nok være at det hjalp, nu kom angrebsti
den ned på 200 us selv i stilling slow, uafhængigt af 
det modtageren påtrykte signal.

Så tilbage til en test on »the air«, men ak og ve, 
der var stadig forvrængning, omend nu meget 
mindre. Efter nogen tids grublen over problemet 
foretog jeg nu nogle målinger igen med en signal
generator og et voltmeter tilsluttet AGC sløjfen.

AGC spændingen blev målt samtidig med at 
signalgeneratorens output blev øget. Denne måling 
viste til min store forbavselse, at AGC spændingen 
ikke ændrede sig ved indgangssignaler fra ca 10 
mV og opefter. Dette harmonerede ikke rigtigt med 
den tidligere måling, der viste, at LF output kun 
ændrede sig 1 dB ved signaler på op til 3 V.

Men denne opdagelse syntes jeg faktisk, at 
problemet var ved at blive noget speget, så jeg 
søgte hjælp hos forhandleren, da denne efter min 
mening er til for det samme. Som sagt så gjort, 
forhandleren blev kontaktet, forespurgt om han 
kendte til problemet med AGC kredsløbet. Svaret 
var ja, men på spørgesmålet om en løsning på 
samme problem var svaret negativt, han kunne 
hverken hjælpe mig med råd eller modifikation!

Undertegnede forfattede derpå et brev på uden
landsk og sendte det til det fremmede land Japan, i 
det håb at få bare en lille smule hjælp; de har dog 
konstrueret bæstet og skulle være de første til at 
komme med en løsning. Jeg har dog i skrivende 
stund endnu ikke hørt fra dem, og jeg tvivler stærkt 
på at jeg nogensinde gør det, men de aner nok 
heller ikke deres levende råd.

Nå, men tilbage til målingerne. Modtageren blev 
nu påtrykt et kraftigt signal og signalniveauet med 
dette som referance blev målt gennem modtage

OZ JUN11985 407



rens forskellige trin. De var mildest talt noget store, 
jeg kan her nævne, at signalet ud af 455 kHz X-tal 
filter blev målt fil ca 3 V i værste fald, og det må nok 
siges at være lige i overkanten af, hvad man kan 
forvente sig at finde der, da der jo er endnu to trins 
MF forstærkning tilbage.

Efter sidste X-tal filter på 455 kHz tilføres signalet 
en dobbeltbalanceret blander, (IC1) hvis forstærk
ning jeg målte til ca 3 gange, og her var faktisk mit 
virkelige problem, thi det viste sig, at output fra 
denne, hvis frekvens er 350 kHz, er begrænset i 
amplitude til max. 3 V. Denne værdi viste sig at 
være opnået ved et modtager input på 8-10 mV. 
Som følge heraf kan der jo ikke blive leveret mere 
signal til sidste MF, og det derefter følgende AGC 
kredsløb, hvilket vil sige, at denne ikke regulerer 
forstærkningen i modtageren yderligere ned. Der er 
her tale om en begrænsende funktion som der 
kendes fra FM mellemfrekvenser blot her absolut 
uønsket, og med forvrængening til følge. Efter 
denne barske opdagelse ville den næste logiske 
konklusion nok være, at der mangler forstærkning i 
sidste MF (350 kHz).

Ganske rigtigt, det første trin med Q35 og L16 
gav næsten ingen forstærkning og L16 udviste slet 
ikke ingen resonans ved justering, hvorimod det 
allersidste trin viste sig at have stor forstærkning. 
Hvad kunne årsagen til dette være? Jo, årsagen 
var, at kredsen L16 havde resonans på ca. 260 
kHz, som følge af, at overføringskondensatoren til 
gate 1 på Q36 er på 4,7 nF. Ved forsøg fandt jeg en 
størrelse på 47 pF passende her, og så kan det nok 
være at der kom resonans i L16, og dermed 
forstærkning i trinnet. Resultatet var nu, at AGC’en 
fik noget at leve af, og dermed kunne regulere 
længere ned, med deraf følgende lavere signaler 
gennem modtageren.

MF gain
Den hellige grav syntes nu vel forvaret, men ak og 
ve.

Praktiske prøver viste, at forstærkningen i modta
gerens forende stadigvæk var for stor, selv om 
AGC’en regulerede for fulde kraft, hvilket bevirkede 
at blanderen IC1 stadig fik for meget at leve af.

Efter mangen en søvnløs nat gik jeg igang med at 
kigge lidt nærmere på sådan et MF trin med en dual 
gate MOS-FET transistor. Målinger på trinnet viste, 
at der gik en drainstrøm på 10 mA ved en gate 2 
spænding på 4 V. Når nu AGC’en regulerer, 
foregår det ved at gate 2 spændingen bevæger sig 
mod 0 V (den kan sågar antage en negativ værdi), 
men samtidig falder strømmen i transistoren, hvor
med sourcespændingen også falder. Fra mine 
tidligere erfaringer ved jeg, at når gate 2 spændin
gen er 0 V er forstærkningen én gang, men i dette 
tilfælde vil det aldrig lade sig gøre; målinger viste, at

gate 2-spændingen hele tiden var 0,2 V højere end 
sourcespændingen.

Hvad var nu løsningen på dette problem?
Jo, en tidligere konstruktion af en mellemfrek

vensforstærker med 40673 blev gravet op af skuf
fen og studeret. I denne konstruktion havde jeg 
forspændt sourcen med en fast spænding på ca 2
V ved hjælp af en lysdiode og en modstand, da det 
er svært at få en zenerdiode på 2 V. Sourcemod- 
standene til transistorene Q8, Q14, Q19 og Q36 
blev erstattet af små lysdioder med en spænding 
på 1,6 V, og derefter monteret med en modstand 
på 820 ohm fra source til +8 V. På denne måde er 
sourcespændingen konstant 1,6 V uanset om 
strømmen i transistoren ændrer sig, og dette bety
der nu, at i det øjeblik gate 2 når ned til 1,6 V er 
forstærkningen lig med én. Efter denne modifika
tion kunne det nok være der kom regulering. Ved 
de største signaler fra lokale hams målte jeg nu kun 
ca 150 mVpp på udgangen af IC1, og ved et input 
fra en signalgenerator på + 20 dBm = 3 V blev 
output fra IC1 målt til 1,5 Vpp.

Modtageren manglede nu kun at få smukseret 
hangtiderne lidt for at komme til at lyde godt. Først 
blev dog AGC detektoren ændret fra enkelt diode 
ensretning til spændingsdobler. Dette blev gjort ved 
at udskifte dioden D78 med en silicium diode 
1N4148 eller lignende, og samtidig indsætte 4,7 nF
i serie med L17 til anoden på dioden. Fra D78s 
anode og til punktet R236/C117 der er lig med -5  
V, forbindes ligeledes en diode med katoden til 
punktet 4,7 nF/anoden på D78. Endvidere har jeg 
ændret funktionen »AGC off« til at være en hurtige
re regulering end i stilling »fast«. Det gøres ved at 
indsætte en modstand på 2,2 Mohm i serie med 
dioden D79s anode. Ønskes denne funktion ikke, 
monteres en modstand på 10 kohm i stedet, og 
»AGC off« -funktionen virker som før. Denne mod
stand skal være der, ellers risikere man at brænde 
Q37 af, fordi vi jo har fjernet R125. For hangtidens 
vedkommende kan nævnes, at C53 er ændret fra 
33 nF til 0,47 uF til 1 uF kondensator, IKKE 
elektrolyt type, og C54 er ændret fra 0,47 uF til 1 uF 
tantal, samt at R124 er ændret fra 22 kohm til 2,2 
kohm, og C51 ændres fra 2,2 uF til 1 uF.

At yderligere ændringer kan nævnes, at R131 er 
ændret fra 4,7 kohm til 10 kohm og R161 er ændret 
fra 1 kohm til 10 kohm, samt at C95 er udskiftet til 
470 pF. Dette giver en samlet forøgelse af forstærk
ningen på ca 6 dB.

Da senderen blev tastet første gang efter de 
foran beskrevne ændringer fik jeg et chock. Sende
ren trak en meget stor strøm, og viste intet output. 
Den var med andre ord gået i selvsving på en 
frekvens der lå udenfor filtrenes gennemgangsom
råde. Problemet viste sig at være Q8, der havde 
fået forrykket sit stel referencepunkt, og dermed var
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den smule restspænding, der lå på ledningen R13 
nok til at Q8 var aktiv i senderstilling. For at rette 
denne fejl er det nødvendigt at indføje en modstand 
på 560 ohm fra ledningen R13 (fælles punkt for 
dioderne D5 og D6), og til stel.

S-meter
Tilbage er nu bare et lille problem med S-meter 
kredsløbet. AGC reguleringen, som før var noget 
nær liniær, er nu blevet logaritmisk, d.v.s. at den 
viser forkert i starten, men kan bringes til at passe 
fra S 9 og til 60 dB over. For at opnå dette skal 
R115 øges til 2,27 Mohm, det gøres ved at lægge 1 
Mohm + 270 kohm i serie med denne.

Justeringen fortages ved først at justere trimme
ren R230 helt venstre om, og derefter ca 30 - 40 
grader tilbage, eller, hvis en signalgenerator haves, 
til AGC attack ved ca 1,5 uV. Attack punktet måles 
med et voltmeter på AGC ledningen, da S-meteret 
først begynder at indikere ved ca 3 uV input. 
Derefter øges input til 100 uV emk og S 9 justeres til 
at passe med R110. Området fra S 1 til S 8 må man 
selv kalibrere hvis det ønskes, evt. ved at fremstille 
en ny skala til meteret. Dette har jeg nu sprunget let 
hen over, da jeg endnu ikke er stødt på nogen 
modtager hvor det har passet, og det vigtigste må 
vel nok være at have en god modtager frem for en 
livlig S-meter visning. Skulle man endelig have en 
god kalibrering, er,det nok at foretrække at fremstil
le et kalibreringskort i både dBm og i uV.

Sammenfattet ændring af RX:
AGC detektor ændres til spændingsdobler (se 
tekst).
R125 fjernes og erstattes af 1 ohm (eller strap). 
C51 ændres fra 2,2 uF til 1 uF tantal.
R124 ændres fra 22 kohm til 2,2 kohm.
C53 ændres fra 33 nF til 470 nF (se tekst).
C54 ændres fra 470 nF til 1 uF tantal.
R119 ændres fra 1 Mohm til 150 kohm.
C113 ændres fra 4,7 nF til 47 pF.
R131 ændres fra 4,7 kohm til 10 kohm.
R161 ændres fra 1 kohm til 10 kohm.
R41, R133, R166, R228 og R232 udtages af printet 
og erstattes af lysdioder med en lederestspænding 
på 1,6 V.

Derefter monteres en 820 ohm modstand fra 
hver lysdiode og til +8 V RX. Det er fin kontrol, at 
dioderne lyser, He Hel 
C95 ændres fra 4,7 nF til 470 pF.

Modstand på 560 ohm monteres fra D5, D6 
katoder og til stel.
R115 ændres fra 1 Mohm til 2,27 Mohm (se tekst).

Modstand på 10 kohm eller 2,2 Mohm monteres i 
serie med D79 anode (se tekst).

NB! Vær opmærksom på, at de i diagrammet 
påtrykte komponentværdier kan være forkerte.

Senderen
Hvad senderen angår, syntes der ikke i første 
omgang at være nogen problemer her, men det 
viste sig senere at være en gammel løgn.

I starten undrede det mig godt nok noget at 
output ved neddrejet output- og gain kontrol stadig 
viste to til tre watt, men det regnede jeg kun for en 
finjustering af bærebølgeundertrykkelsen. Fejlen 
blev især mærkbar, da en nykonstrueret transverter 
blev tilkoblet, og rapporterne sagde, at den kogte 
og sydede som en gammel dampkedel. En nærme
re undersøgelse med en spektrumanalysator viste 
ganske rigtigt at bærebølgeresten var kraftigt mo
duleret med støj, der godt nok ikke kunne registre
res, når senderen var udstyret. Diagrammet blev 
igen studeret nøje, og driverse målinger fortaget. 
Disse målinger viste, at fejlen skyltes dels for 
mange blandinger, dels for stor forstærkning gen
nem systemet. Ved at kigge nærmere på sender
diagrammet vil man se, at den starter med at 
generere SSB signalet på 9 MHz, hvor det sendes 
gennem et 9 MHz filter, hvorefter det går gennem et 
forstærkertrin, hvis forstærkning i stilling »kompres
sor« hæves gevaldigt. Efter klipperen tilføres signa
let nu en blander (Q24), hvor signalet blandes ned 
til 455 kHz, for derefter at blive sendt gennem et 
455 kHz filter. Efter dette filter tilføres signalet igen 
en blander, nemlig vor gamle ven IC1. Denne 
blander igen signalet op på 9 MHz. Derefter passe
rer signalet igen et 9 MHz filter, nemlig FI1. Den 
opmærksomme læser vil nok på dette tidspunkt 
spørge sig selv, hvorfor i alverden man blander så 
mange gange, det syntes at være spild af kompo
nenter, men årsagen er nok den, at man har villet 
rydde effektivt op efter kompressor / klipper kreds
løbet.

Jeg kiggede lidt på dette og besluttede forsøgs
vist at koble udenom de sidste to ganges blanding, 
og føre signalet fra klipperen direkte til filteret FI1, 
for at se om det ikke kunne kurere problemet. Og 
minsanten om ikke senderen så var helt ren og 
uden støj.

Hvad består denne modifikation så af?
Jo, først loddes skærmkablet mærket W50, W51 

fri af printet (det er det grå coaxkabel bag 455 kHz 
filtrene). Derefter fjernes dioden D62, og en kon
densator på 4,7 nF loddes med det ene ben ned 
hvor dioden sad (punktet C89, C92, R170). Deref
ter forbines coaxkabelets inderleder til den anden 
side af kondensatoren, og skærmen forbindes til 
stel lige ved siden af, hvor der i forvejen er et hul i 
printet, som ikke benyttes. Derefter fjernes gate 2 
modstanden (R159) til Q20, og erstattes af et lille 
trimmepotmeter på 47 kohm. Dette gøres, fordi vi 
kommer til at mangle lidt forstærkning i systemet. 
Med dette potmeter justeres gate 2 spændingen på 
Q20 til ca 1,5 V uden kompressor-knappen trykket 
ind, og det hele kører nu normalt igen.
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Til slut justeres bærebølgeundertrykkelsen ved 
hjælp af R270 og R273. Denne kan nu bringes til at 
være ca 70 dB under fuldt output, ikke dårligt! 
Afslutning
Som afslutning til dette kunne det nok være ønsk
værdigt at D’herrer forhandlere af diverse transcei- 
vere af forskellige fabrikater, måske i fremtiden 
kunne tænke sig at undersøge deres produkter lidt 
nøjere inden de opreklamerer dem som de jo gør, 
så godtroende amatører ikke helt køber katten i 
sækken, det er jo trods alt en slat penge man skal 
af med.

Til sidst vil jeg rette en tak til alle de medamatører 
som har været behjælpelig med diverse lokale

Til udviklingslaboratoriet 
søges en

SVAGSTRØMSINGENIØR

og en

ELEKTRONIKMEKANIKER

begge med interesse for og gerne 
nogen erfaring i udvikling af VHF/ 
UHF radiotelefoner. Begge jobs er 
teknisk alsidige, men hovedvæg
ten vil ligge på radioteknik og ana
logteknik. Stillingerne er selvstæn
dige og indeholder gode mulighe
der for personlig udvikling og krea
tivitet.

Løn efter kvalifikationer.

Vi kan evt. være behjælpelig med 
at fremskaffe en bolig.

Har du lyst til at arbejde i et 
internationalt dynamisk fremadret
tet miljø så send os venligst et par 
ord.

signaler, og især til OZ9ZI, Steen for teknisk 
assistance. Det kan yderligere nævnes at der til 
dato er modificeret to stk. af racen og at de virker 
perfekt, og at data ikke er forringet, tværtimod. 
Denne omgang har selvfølgelig været lærerig med 
hensyn til målinger på diverse kommercielt HF grej: 
tro ikke, at ICOM 751 trods sine fejl er dårlige, slet 
ikke, der er stationer der omtales med ærefrygt som 
er værre, groft set har hvert fabrikat sine fejl. 
Teknisk redaktør opfordrede for nogen tid siden til 
at foretage danske målinger på sådant grej, og da 
der i forbindelse med denne artikel foreligger måle
resultater er der måske ikke langt til en sådan 
sammenligning, af flere stationer.

FREMTIDENS
RADIOTELEFON

Ingeniørfirma

GORM NIROS A/s
Blokken 59, 3460 Birkerød . Tlf. (02) 81 65 65

Gorm Ni ros -Vs er et 100% dansk firma som udvikler, producerer og sælger bærbare radiotelefoner, 
alarmmodtagere og sikringsanlæg. Firmaet har eksisteret i 18 år og beskæftiger godt 65 medarbejdere. % af 
produktionen eksporteres. Virksomheden er beliggende i grønt område, tæt ved bus-stop.
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Hularbejde i aluminiumplade
Af 0Z1DKG, Erling Heiberg, Snedkervej 24, 6710 Esbjerg V.

Sædvanligvis bruger mange at udsave huller til 
instrumenter med mere i aluplade med en løvsav, 
men en hulsav kan udmærket bruges til dette 
arbejde. De små japanske hulsave, der findes i 
både plast og jern (savholderen) er udmærkede. 
Her får vi for nogle få kroner et værktøj med mange 
muligheder, og det er let at save i aluplade med 
disse save.

En almindelig håndboremaskine er tilstrækkelig, 
husk blot at lægge et stykke træ eller spånplade 
under, så boret har noget at styre i. Nu kan man

med en hurtig hastighed på boremaskinen bore i 
aluminiummet, men pres ikke saven. Bor i små tryk 
med ophold ind imellem, så saven kan køle lidt. Det 
betyder især meget, hvis savholderen er af plastic, 
som kan deformeres ved for megen varme. Saven 
kan evt. køles med vand eller sprit, og, hvis man vil 
ofre det, et særligt smøremiddel, der fås hos 
jernhandlere, enten i form at stift eller en lille dåse. 
Disse smøremidler sørger for afkøling.

På denne måde kan man bore huller i alle former 
for aluminiumplade f.eks. vil et hul på ca. 45 mm 
diameter i 2 mm plade kun tage få sekunder at 
bore, og i 10 mm plade få minutter. Sørg for at 
holde godt fast i pladen, der skal bores i, eventuelt 
med hanske på, eller endnu bedre, spænd den fast 
med en skruetvinge.

Inden opmærkningen kan man med fordel 
påklæbe en hvid folie, som så fjernes når arbejdet 
er færdig. En sådan selvklæbende folie hedder 
aplication-tape og fås hos en skiltemaler eller ved 
firmaet Udesen, Kirkegade 11, Vejle, tlf. 05 - 82 82 
77, eller firmaet Strøbæk, Egeskovvej 5, 2660 
Brøndby Strand, tlf. 02 - 73 32 22. Man kan også 
bruge et af de selvklæbende folier fra farvehandle
ren, men jeg er ikke sikker på, at de fås i hvidt.

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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Tape-antenner
Af 0Z1DKG, Erling Helberg, Snedkervej 24, 6710 Esbjerg V.

Mange har problemer med tilladelser til opsætning 
af antenner, særlig når man bor i boligforening eller 
andre steder, hvor man er ugleset, blot der stikker 
en pind ud fra altanen.

Men her er der måske en mulighed, løsningen 
hedder kobbertape, i den form vi kender blandt 
andet fra tyverialarmer. Vi klæber kobberfoliestrim
ler på vinduet, så det ligner en tyverialarm med 
udtag og det hele, og sætter også et 50 ohms coax- 
kabel på. Viceværten vil nu nikke venligt til os og 
tænke, at det er nu meget fornuftigt at sætte sådan 
en op.

2 meter dipol indvendig på forruden. Tilslutning 
dobbelt ledningssamler med dobbeltklæbende 
tape.

Der er i forvejen beskrevet så mange antenner, 
at dette ikke skulle være et problem: en dipol til 2 
meter fylder ikke meget på et vindue, og en 3 
element på en altandør vil også kunne retningsbe
stemmes! Som vandret vil samme kunne klæbes 
op under et altanbord; der er mange muligheder.

Er man ked af at få sin antenne ødelagt på bilen 
eller at bore huller i taget, så klæb en op indvendig 
på ruden, eventuelt på både for- og bagrude, så 
kan man med en coaxomskifter få bedst mulig 
signal igennem.

Andre muligheder: man kan f.eks. klæbe vindin
ger på sin gamle fiskestang og lave en HF-antenne 
til bilen. En HF-antenne kan også klæbes direkte 
på en plastictagrende fx ovenpå, så den ikke ses 
nedefra. Der må være utallige andre muligheder, 
og jeg er meget interesseret i at høre om dem, 
gerne i forbindelse med billeder og gerne i OZ. 
Teknisk redaktørs adresse står foran i bladet.

Når jeg indtil nu kun har nævnt kobberfolie, er det 
fordi det kan loddes, men er det ikke nødvendigt, er 
Aluminiumtape ligeså godt. Ideen til artiklen har jeg 
fra OZ1HXR, Teddy.

Detailfoto af fødepunkt og tilslutning af coax-kabel

Jeg har brugt 3 M folier:
Foil Backed: 49 aluminium, 1170 aluminium, 

1181 kobber, 1194 kobber, 1245 kobber og 1267 
aluminium.
De to sidstnævnte er prægede i overfalden, resten 
er glatte.

j ?  g  ? - s i 1
Overvældende interesse for 0Z5MAY
Efter grundige forberedelser fra Københavnsafdelingens side 
kunne OZ5MAY gå i luften den 4. maj kl. 10.00 DNT.

Den første kontakt blev foretaget af OZ7T, Steen, der her ses 
ved nøglen - Den første kontakt var en schedule forberedt af 
OZ3QN, Ole. Kontakten, den første af 172 ført den 4. og 5. maj var 
med amatørradiostationen om bord på HMS Belfast, der ligger 
opankret på Themsen. Stationen, der har call’et GB5RN, vedlige
holdes og ejes af Royal Navy Amateur Society.

Brev fra URE Deiegacion de Palma Mallorca
Alle danske radioamatører, der besøger vor ø, er velkommen til at 
besøge os og benytte vor station.

Vor adresse er P. O. Box 34, 07080 Palma Mallorca og vi er 
beliggende i Aerodrome SON BONET i Carr de Inca, Palma de 
Mallorca.

Vi har ugentlig klubaften torsdag fra 18-21 lokal tid. Klubbens 
kaldesignal er EA6URP.

EA6DO
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Maling af aluminium
Af 0Z1DKG, Erling Heiherg, Snedkervej 24, 6710 Esbjerg V.

Vi er alle stødt på problemet, hvordan får vi maling 
til at hænge fast på aluplade? Når vi næsten altid 
bruger aluplade, hænger det sammen med, at det 
er lettere forarbejdelig for radiamatører end det 
mere genstridige jern.

Da jeg arbejder med aluminium i mit daglige 
arbejde, har jeg selvfølgelig gjort nogle iagtagelser. 
Den klassiske, og den som nye amatører altid får at 
vide på båndet lyder: Du tager noget fosforsyre og 
blander med en speciel grunder, og efter at du har 
givet pladen denne substans, skal du inden et 
bestemt antal timer færdiglakere, idet du ellers 
møder det problem, at lakken ikke vil hænge ved 
din grunder. Denne metode er helt i orden, hvis 
man står med en del penge og ikke har andet at 
bruge dem til, for man kan jo ikke købe lige den lille 
portion, man har brug for. Desuden er det ret 
skrappe sager, der er i denne løsning.
Nuvel, til sagens kerne. Jeg har prøvemalet alupla
de med forskellige malingtyper, som jeg er stødt på, 
og har også fundet ud af, at de kunne tørres af med 
et ærme dagen efter. Men jeg fandt også ud af, at 
visse typer kunne holde og holde så fint, at de ikke 
kunne fjernes et par dage senere, selv med en 
kraftig tape, selv om jeg ridsede i malingen på 
kryds og tværs inden prøven.

Disse malinger har vi næsten alle stående som 
rester fra diverse malingsarbejder i hjemmet, eller 
de er lette at få fat på. Følgende malinger er 
afprøvet med et meget fint resultat:
Plastgulvmaling (vandfortyndbar), almindelig plast 
ude-maling (vandfortyndbar), plastmaling til jern 
(vandfortyndbar) og udvendig plastgrunder (vand
fortyndbar).
Bemærk at de alle er vandfortyndbare, men lad 
endelig være med at fortynde dem, de skal helst 
bruges i ufortyndet kvalitet, idet vi så får en maling, 
der kan tåle at slibes bagefter for det ekstra fine 
resultat.

Samtlige nævnte malinger kan efter at de er tørre 
tåle en anden type lak, f.eks. cellulose eller anden 
hurtigtørrende lak, men det skal være som afslut
ning, og vi må ikke blande lagene.

Fælles for alle løsninger, prøv først at stryge 
nogle prøver op med de malinger du har, og lad det 
ligge et par dage i stuetemperatur, herefter bruges 
tapeprøven. Holder den, så smid det hele i vand i et 
par dage, hvis det skal holde til det ekstreme. Lad 
det tørre igen, og prøv igen med tape. Holder det 
stadig, kan det herefter koldbukkes i mange tilfæl
de, uden at malingen løsner sig.

Disse prøver har holdt hvad de lovede ved mine 
forsøg. Jeg spurgte en maler jeg kender, hvad han 
mente om det, og han sagde, at de for lang tid siden

havde begyndt at male tagrender og nedløbsrør i 
zink på samme måde, så ideen var altså ikke helt 
ny. Og så er det at jeg undrer mig lidt, hvorfor er der 
ikke en maler, der er kommet med disse oplysnin
ger i OZ for længe siden? Vi har helt sikkert en 
masse malere som medamatører, men der er sikket 
også en hel masse andre faggrupper der ligger 
inde med en viden vi andre kunne nyde godt af, så 
fat pennen, kære medamatør!

Som afslutning skal jeg gøre opmærksom på, at 
jeg til forsøgene har brugt en lille malerulle til 
påføring. Efter brugen dyppede jeg den i malingen 
og lukkede rullen stramt inde i en lille plastpose, så 
kan den holde sig i månedsvis.

Alt maling jeg har gjort forsøg med har været mat, 
altså uden glans, det skulle være lettere for senere 
påføring af andre farver og laktyper.

Malingtyper, jeg har brugt:
Flugger: Uni-plast vandig mellem maling, flugger: 

Dækso plast, robust halvmat, flugger: Plastgulvma
ling, Fluganyl, halvmat med acryl.

Andre kan sikkert bruges, men husk, forsøg først 
med prøvestrygning og tapeprøve.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne, skal stå på 
dåserne.

Forsidebilledet fra Maj OZ var ikke fotograferet af 
OZ5RB, men af fotograf Carsten Poulsen fra Agfa 
Gevaert, OZ5RB havde blot formidlet kontakten til 
firmaet, som vi i parantes bemærket trækker lidt 
hårdt på ind imellem.

HOLIDAY SRI LANKA
For amateurs and non amateurs.
Free call facilities if you apply for 4S7 licence Ask us for 
details - write to:
Mrs. A. Perera, Spangles, 84 Templers Road,
Mt. Lavinia. Sri Lanka. + 1 US$
Join the many who have been with us recently.

Træning I nødtrafik med telegrafi
Hvis du har lyst til at høre, hvordan det foregår, når SARNET 

øver radiogramtrafik på CW, så prøv at lytte en torsdag kl. 1930 
lokal tid på ca. 3565 kHz.

Du er velkommen til selv at checke in og give en rapport eller 
være med til at udveksle radiogrammer.

Fra 1. september genoptages de daglige øvelser; mere herom i 
august OZ.
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7 MHz transceiver
Af 0Z1JSZ/OZ-DR 2044, Palle Randløv, Østergården 45, 3th, 2635 Ishøj. 
Efter tilladelse fra G-QRP-C European ©

82

Denne 3-transistor transceiver for 40 meter, som 
giver ca. 2 W output, er udviklet over princippet i 
transceiver JU6. Den giver et rimeligt output ved en 
meget simpel konstruktion og indeholder en god, 
følsom modtager. Den dækker ca. 20 kHz med 
VXO. PA-transistoren, som også arbejder som 1. 
trin i LF forstærkeren, er en meget robust type, 
selvom en køleplade er at anbefale.

Modtagerens input-kreds er meget nem at arbej
de med. Og en udmærket ting, med så få kompo
nenter, er peak-tuningen, som medfører en let 
optuning når der skiftes krystal, f.eks. fra 7010 kHz 
til 7050 kHz. Denne skarpe tuning er god, især på 7 
MHz, hvor en del BC-stationer laver en mængde 
støj om aftenen og natten. Størrelsen skulle ikke 
give noget problem, prototypen blev bygget på et 
veroboard på 5 x 4 cm2.

Den faste tuning af senderen gør den nem at ar
bejde med. Den arbejder fint med en dipolantenne 
uden tuner, men med en tilfældig wire-antenne er 
det nødvendig med en tuner.

L1 18 vindinger 0,55mm på T50-2 form
L1a 2 vindinger 0,55mm på L1
L2 8 vindinger 0,55mm på T40-2 form, tap

pet midt på for RX udtag 
L3 22 vindinger 0,55mm på T50-2 form 
L3a 2 vindinger 0,55mm på L3
L3b 2 vindinger 0,55mm på L3
S 1a og b er omskifter mellem RX og TX 
Ved brug af en god køleplade på PA-transistoren 
giver den 2 W output ved 12 V og 3,5 W output ved 
18 V.

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..... 24,50 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, fra.................................. 188,00 kr.
Flagstang med fod, messing.................................... 235,00 kr.
Flagstang med EDR mærke og plade 

med kaldesignal................................................... 295,00 kr.
Stationsur, quartz, mrk. Seiko................................. 595,00 kr.
Stationsur, med påsat plade,

EDR mærke og kaldesignal................................. 655,00 kr.
EDR vognmærke med kaldesignal, udført i vinyl med 

selvklæbende. Husk at opgive kaldesignal.........  10,00 kr.
EDR emblem, blå på hvid baggrund 

udført i vinyl. 2 stk................................................. 10,00 kr.
EDR emblem, blå på gennemsigtig kvalitet 

til indvendig rudemontering. 2 stk........................  10,00 kr.
Dragtemblem OZ..................................................... 14,00 kr.
Morsenøgle, forkromet på kunststofplade...............590,00 kr.
QRA locatorkort (farver).......................................... 50,00 kr.
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. maj 1985.
Portofrit tilsendt ved forudbetaling på giro.
Bestilling foretages ved forudbetaling på giro til:

EDR’s Forlag ApS 
Postbox 172 
5100 Odense C.
Giro nr.: 3 11 92 11
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Pre-mix VFO for 10,1/14 MHz
Af OZ1JSZ/OZ-DR 2044, Palle Randløv, Østergården 45, 3th, 
Efter tilladelse fra G-QRP-C European

2635 Ishøj.

VFO 3,83 TIL 4,0 MHz
SELV-OSC. MIXER 14ogl8M H z

Da det er svært at bygge en stabil VFO til høje 
frekvenser, er her en heterodyn lav-frekvens VFO, 
med krystal oscillator. Den viste VFO dækker 3,85 
til 4.0 MHz, hvilket skulle være lavt nok til at arbejde 
stabilt. Krystalfrekvensen er hhv. 14 og 18 MHz. 
Mixeren genererer derfor 10.0 til 10.15 og 14.0 til 
14.15 MHz.

Disse oscillatorfrekvenser er valgt af to årsager:
1. Man kan lytte til alle frekvenserne med ens egen 

hovedmodtager (hvis den har alle de nye bånd).
Dette er til stor hjælp, når du ønsker at checke 
hvordan hvert trin arbejder.

2. 14.0 og 18.0 MHz krystaller er rimelig billige, 
selv om 14.0 MHz krystaller ikke er alt for 
almindelige.

Man kan selvfølgelig vælge andre frekvenser at 
kombinere, hvis andre krystaller er på hånden, eller 
hvis andre udgangsfrekvenser ønskes.
VFO
Den aktuelle VFO er en Hartley-oscillator. Dreje- 
kondensatoren C1 er her med 2 x 12 pF i parallel 
og er taget fra en gammel FM-modtager. C2 er til at 
justere variationsområdet. Alle faste kondensatorer 
mærket med * skal have en lav temperaturkoeffici
ent (NP0, keramisk eller styroflex).

Varicap-dioden giver omkring 3 kHz til RIT. Med
22 kohm potentiometeret sættes sender-frekven
sen. Denne er at foretrække i midten at RIT- 
dækningen, så der kan lyttes på begge sider af 
nulstødet på modtageren.
Mixer
VFO-signalet fødes via en 12 pF kondensator til en 
S042P mixer. Denne balancerede mixer behøver 
kun meget få ydre komponenter og bliver brugt i 
»self-oscillating-mode«. Krystallerne og den tunede

34 vindinger på T68-6 form (5.4 jjH) 
tappet 6 vindinger fra den kolde 
ende
22 vindinger på T44-6 form (2.0 \åH) 
20 vindinger på FT37-43 form 
ferritperle.

kreds i mixeroutput er styret af diodeskift og selve 
omskifteren kan placeres hvor man ønsker det på 
frontpanelet. Bemærk, at skiftet er udført med 
spændingen fra V REG, ellers vil der blive et 
hørebart frekvensskift, når der sker ændringer i 
spændingsforsyningen.

Efter mixeren sidder en buffer-forstærker som 
producerer et output omkring 1.2 V over 50 ohm. 
Når den tunede kreds i mixeroutput justeres, star
tes med 14 MHz (C3), og derefter tunes 10 MHz 
(C4). Vær sikker på, at der ikke tunes ind på en 
forkert frekvens. Ved ordentlig justering er uøskede 
signaler mindst 35 dB under det ønskede signal.

Elektronisk RIT-switching
Denne elektroniske RIT-switch (break-in) er bygget 
over en CMOS analog switch 4066.

Hvis mindre output er ønskeligt, kan gain på 
bufferen justeres ved at udskifte 47 kohm modstan
den med et potentiometer eller en trimmemod
stand.

RIT kredsen indskydes i stedet for det bestående 
i diagrammet hvor der står RIT.
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SMUKT DESIGN 
FREMRAGENDE TEKNIK

530 SP SS B/C W

Kr. 9.300,- 
(Amatørvenlig pris)

ALLE AMATØRBAND * DIGITAL UD
LÆSNING * 6146 B I UDGANG * 100 
W OUTPUT * INDB. NETDEL 220 V 
AC * IF 8.83 MHz * SSB 2.4 kHz (6 
db.) MED EKSTRA FILTER 1,8 kHz 
CW FILTER 500 ELLER 270 Hz (EKS
TRA) ★ FØLSOMHED 0.25 /xV VED 
10 db. S + N/N * IF SHIFT * NOTCH 
FILTER * RIT/XIT * NOISE BLANKER
* (LILLE UDBETALING = LAV 
RENTE).

TS 830 S
SSB/CW

Kr. 11.600,-
(Amatørvenlig pris)

SMUKT DESIGN 
FREMRAGENDE TEKNIK

DOBBELTSUPER
ALLE AMATØRBÅND * DIGITAL UD
LÆSNING * 6146 B I UDG. * 100 W 
OUTPUT * INDB. NETDEL 220 V AC
* IF 8.83 OG 455 KHz * IF SHIFT * 
VARIABEL BÅNDBREDDE (VBT) * 
NOTCH FILTER (MF) * RIT/XIT * 
PROCESSOR (HF) * NOISE BLAN
KER ★ (LILLE UDBETALING = LAV 
RENTE).

HF - BRUGTHYLDEN:
TS 930 S - TS 520 SE - IC 751 - DRAKE TR 7 - IC 745 - IC 730 - TS 430 S

WERNER RADIO OTTERUP, tlf. (09) 82 33 33
ANTENNER - ROTORER - NØGLER 
ALT MELLEM ANT. OG JORD.

OMSKIFTERE - RTTY'
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The LAIM transceiver
Af 0Z1JSZ/OZ-DR 2044, Palle Randløv, Østergården 45, 3.th., 2635 Ishøj. 
Efter tilladelse fra G-QRP-C European ©

Dette er en 10 MHz VXO-DR-PA transceiver, med
2 W output, direct conversion modtager, stor VXO- 
dækning, RIT, antenne tuning med relativ power 
udlæsning og CW-monitor.

Modtageren
Her er hovedkomponenterne en diode ring mixer 
SBL-1 og en AF-forstærker CA3035. Hovedproble
met i modtageren ligger i at skærme af imod 
indstråling fra det i VXO’en generede RF-signal, 
når det hele sidder på samme print. En metal
skærm bør sættes omkring CA3035, og en anden 
skærm under pintet. Dette åbner muligheder for at 
sætte AF-forstærkeren på et separat print (starten
de med 2. trin af RC low-pass filteret) og samtidig 
overføre CW-monitoren 4093 hertil også, og bygge 
det hele ind i en metalbox for sig selv. I DC 
modtageren kan der opstå problemer med brum. 
Dette kan skyldes dårlig regulering af strømforsy
ningen eller AC koblet ind til AF forstærkeren. Disse 
problemer bør kureres først. Det skal være muligt at 
sætte volumenkontrollen til max., uden nogen tegn 
på at forstærkeren er ustabil. Når oscillator og 
mixer arbejder, ustråles der fra oscillator. Denne 
udstråling vil blive opfanget af de elektriske installa
tioner i hjemmet og vil blive AC moduleret i ensret
terdioderne i andre elektriske apparater. Denne 
modulerede RF bliver sendt tilbage til modtageren 
og forårsager en plagsom brum, som gør modtagel
se af svage signaler umuligt og en high gain AF 
forstærker i modtageren sat ud af spillet.
Der er 3 måder at kurere denne brum på:
1. Brug kun modtageren i det fri, væk fra strømfø
rende ledninger, og spændingsforsynet fra batte
rier.
2. Omgå alle ensretterdioder i hjemmet med 4,7 
nF keramiske disc kondensatorer (kan du finde 
dem alle?).
3. Nedsæt oscillatorudstrålingen mest muligt.

For at kunne realisere punkt 3, især når en diode 
ring mixer biver sat i forbindelse med høj oscillator 
power, skal en DC modtager bygges ind i en 
metalbox. Når der eksperimenteres med denne 
type modtagere, med boxen åben, vil der være 
noget brum tilstede. Oscillatoren vil lække via 
antenne input, men det er meget lidt, på grund af 
det symmetriske design af diode ring mixeren. Men 
andre ledninger, der udgår fra metalboxen f.eks. fra 
strømforsyning, hovedtelefoner eller nøglen vil ud
stråle en del. I denne konstruktion, er det nødven
dig at sætte et LC filter over jack-stikket til nøglen, 
og en 0.1 uF keramisk disc kondensator mellem 
den positive terminal for hovedtelefoner til stel. At

trække alle interne AF og DC forbindelser med 
skærmet kabal vil reducere oscillator udstrålingen 
og tilbageværende brum gennem modtageren.

Senderen
DAU folietrimmere er brugt ved C1 og C2. VXO’en 
dækker hele båndet med undtagelse af de sidste 
kHz, som er ofret til RIT. PA-spole kan omskiftes 
mellem LO - for coax fødet antenner, og Hl - for 
højimpedans longwire antenner.

Den relative power udlæsning har 3 faste trin, 
ved brug af en miniature trin omskifter med 0- 
stilling.

Ved at sense DC spændingsforskellene ved 
nøglens jack-stik, kan en CW monitor tone genere
res i en CMOS 4093 oscillator og derefter føres ind i 
AF forstærkeren i modtageren.

VXD og RIT
Da RF spændingen over krystallerne er temmelig 
høj, kan kapacitetsdioder ikke bruges i denne 
sammenhæng. Derfor er en variabel kondensator 
og en omskifter i RF kredsen nødvendig. Men da 
RIT kredsen er shuntet af en 220 pF kondensator, 
kan kontakten og RIT kendensatoren monteres på 
frontpanelet, som man lyster. Forbindelserne er ført 
med coax kabler. SPOT kondensatoren på 180 pF 
repræsenterende midter-positionen på RIT’en, er 
omkring 1/s af max RIT-kapacitet, på grund af den 
ikke-lineære forbindelse mellem kapacitet og VXO- 
frekvensen.

Altså, frekvensdækningen af RIT’en er afhængig 
af VXO kondensatoren, som kun lige slår til på den 
øvre båndgrænse (1-0145 kHz) men mere end 
nødvendigt i den lave ende (10100 kHz).

RX-TX omskifter
En 4-sektions miniature omskifter er her brugt til at 
skifte mellem sender og modtager.

1. sektion tillader RIT’en at være aktiv kun i RX 
positionen.

2. sektion forbinder driver output til PA i stillingen 
TX og til mixeren i stilling RX.

3. sektion kortslutter modtagerens AF når der 
sendes (for at producere en ren CW monitor tone) 
og for at kunne arbejde med VXO’en kontinuerligt 
ved modtagning.

4. sektion lukker for mixer input ved sending og 
har to funktioner ved modtagning. Den nedtuner PA 
input-kredsen (for at gennemføre antenne signalet 
som kan lække ind i oscillatortrinnet i mixeren) og 
via 300 pH choken forhindre CMOS-kredsen i at 
generere en konstant tone.
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Først skal VXO dækningen optimeres ved at trim
me kondensatoren over 22 \iH spolen. Derefter 
skal senderen tunes til max output (C2, C3 og C4) 
med en kunstantenne, og VXO bias modstanden 
RB justeres til ca. 2 W power output. Til tuning af 
mixer input resonans-kredsen (C1) skal senderen 
aktiveres nær den laveste båndgrænse og frekven
sen checkes på en separat modtager. Derefter 
skiftes til RX i SPOT-mode, og oscillatorens signal 
vil høres i modtageren med en ændret stødtone.

1 Læg mærke til dette som skyldes forskellig load- 
ning af driver output. Ved tuning af C1 kan stødto
nen justeres til nul-stød. Derfter skiftes til I X  igen 
og der skulle nu ikke være nogen forskel mellem 
RX og TX frekvensen.

I praksis kan man ved modtagning af en station, 
spotte denne ved tuning af VXO’en fil nul-stød. 
Derefter bruges RIT’en til at få en hørebar tone 
frem på den ene eller anden side af nul-stødet, alt 
efter QRM.
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HF-manager møde 1985
Af 0Z5DX, H.O. Pyndt, Hasselvej 8, 4000 Roskilde

Den 9. og 10. marts mødtes i Lubeck lARU’s HF- 
arbejdsgruppe. Ialt 17 lande havde sendt represen- 
tanter til mødet, og fra EDR deltog OZ1LO og 
OZ5DX. HF-arbejdsgruppen blev etableret på 
REG. 1 -konferencen i Brighton i 1981, og arbejds
gruppen behandler alle HF-spørgsmål, men det er 
dog sådan, at arbejdsgruppens indstillinger skal 
vedtages enten af en REG. 1 -konference eller af 
regionens bestyrelse.

Båndplaner
En stor del af tiden på mødet gik med at diskutere 
HF-båndplaner, og de enkelte bånd vil nu blive 
gennemgået.

1,8 MHz På dette bånd er der stor forskel fra det 
ene land til det andet i de tilladte frekvensområder. 
Flere lande, som f.eks. Danmark har et snævert 
område, hvor der kun må køres CW og kun med 10 
W; andre lande, som f.eks. England, må køre over 
et langt større område og med både telefoni og 
telegrafi. Medlemslandene blev bedt om inden 
næste møde i HF-arbejdsgruppen at fremkomme 
med forlang til en foreløbing båndplan for 160 m. 
EDRs tanker går i retning af at skaffe separate 
områder for telegrafi og telefoni.

3,5 MHz Her havde EDR ønsket at udvide RTTY- 
segmentet nedad i CW-båndet til 3570 kHz, men 
dette ønske vandt ikke genklang på mødet, og for 
80 m-båndets vedkommende er der ingen ændrin
ger i båndplanen. På REG. 1 -konferencen forrige 
år blev det vedtaget at reservere de øverste 25 
kHz, fra 3775-3800 kHz, til interkontinental trafik, 
og denne ændring til båndplanen er trådt i kraft. 
HF-mødet henstillede til amatørerne om at respek
tere denne vedtagelse og holde de øverste 25 kHz 
fri for lokaltrafik, når båndet er åbent til andre 
kontinenter.

7 MHz På dette bånd er der ingen ændringer. Det 
sydlige Afrika fik dog tilladelse til foreløbig for en 
prøveperiode på 1 år at køre telefoni ned til 7035 
kHz. EDR er imod sådanne ændringer i båndpla
nen; vi mener, at amatørbåndene er internationale 
og kun i tilfælde, hvor det er administrationerne, der 
laver indskrænkninger eller ændringer i frekvenstil
delingen, kan man afvige fra internationalt vedta
gen båndplan.

10 MHz Her sker der ingen ændringer. Som det 
også var tilfældet på den sidste REG. 1 -konferen
ce, rejste Sydafrika påny ønsket om at få tilladelse 
til at køre telefoni på 30 m, men efter en længere

diskussion vedtog HF-mødet, at man foreløbig ikke 
ønsker at åbne 10 MHz for andet end smalbånds
trafik. 10 MHz er jo specielt ved, at amatørtjenesten 
i dette bånd er en sekundær bruger, og det betyder, 
at vi skal tage alle hensyn for at beskytte den 
primære bruger, og det har amatørtjenesten gjort 
ved at begrænse effekten, ikke at køre contest og 
kun benytte smalbåndet modulation.

14 MHz Også på dette bånd var det EDR’s ønske 
at udvide RTTY-området 10 kHz nedad; på 20 m 
vedtog HF-mødet en RTTY-udvidelse ned til 14075 
kHz. Endvidere vedtoges et beskyttelsesområde 
på ± 1 kHz omkring beaconfrekvensen 14100 kHz.

18 og 24 MHz For disse to relativt nye amatørbånd 
er der ingen ændringer i de allerede vedtagne 
båndplaner.

21 MHz Her besluttedes det at anbefale 21150 kHz 
som international beaconfrekvens med det samme 
beskyttelsesområde ± 1 kHz som på 20 m. Den 
anbefalede frekvens er ligesom på 20 m grænsen 
mellem telegrafi og telefoni. For 15 m vedkommen
de skal der på det næste møde diskuteres en 
eventuel flytning af RTTY-området, fx til den øver
ste del af CW-båndet og også indførelse af contest- 
foretrukne områder.

28 MHz Her er der ingen ændringer; en eventuel 
flytning og udvidelse af RTTY-området bliver ud
skudt til næste møde. HF-mødet bekræftede tidlige
re beslutninger om ikke at anbefale oprettelse af 
repeateren på 10 m.

Øvrige sager.
IARU Field Day Her var det EDR’s ønske sammen 
med en række mindre lande at afholde en IARU 
Field Day den første weekend i juni. Man ville 
herved undgå sammenfald af HF phone Field Day 
og VHF Field Day den første weekend i september. 
(HF Phone Field Day skulle udgå, og IARU Field 
Day er »All mode«). Vort forslag er begrundet med, 
at vejret i juni er langt bedre i Nordeuropa til 
udendørs aktiviteter, og for vore relativt små klub
ber er det ikke muligt at tage del i både en HF- og 
en VHF-aktivitet i samme weekend. For øjeblikket 
kører der en CW Field Day (ikke IARU) den første 
weekend i juni og en IARU Phone Field Day den 
første weekend i september; regionens store lande, 
Vesttyskland og Storbritanien, var på HF-mødet 
ikke til sinds at opgive de to Field Days, og mødet 
besluttede, til EDR’s beklagelse, at opretholde 
status QUO indtil videre, og så på længere sigt at
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arbejde henimod den af EDR forslåede løsning. 
Men altså i 1985 og 1986 kan EDR køre videre med 
vor »egen private Field Day«.

Mailboxes Dette er forholdsvis ny men voksende 
operation på HF, og der var på mødet enighed om, 
at denne trafikform ikke hører hjemme på HF og ej 
heller kan forvente at opnå beskyttelse i form af 
eksklusive frekvenser. I det hele taget hører ube
mandede transmissioner ikke hjemme i amatørtje
nesten.

Gonfest-koordinator LA5QK blev med akklama
tion genvalgt som regionens contest-koordinator.

IARU presidenten til stede
Vigtigheden af de beslutninger som et sådant møde 
træffer blev understreget af, at lARU’s president 
Dick Baldwin, W1RU og IARU reg. 1 -sekretær John 
Allaway, G3FKM begge var til stede under hele 
mødet, og det er deres opgave at rapportere til 
lARU’s to andre regioner. Det er jo sådan, at 
beslutninger angående HF vedrører hele verden, 
og derfor er det vigtigt, at koordineringen til hele 
IARU er effektiv. Både W1RU og G3FKM er 
medlemmer af lARU’s bestyrelse.
Der er grund til at takke DARC og formanden for 
HF-arbejdsgruppen Hans Berg DJ6TJ for et velar
rangeret møde. Næste møde i HF-arbejdsgruppen 
foreslås afholdt 8.-9. marts 1986 i Østrig.

Scotsman’s 3-band antenne
Af ØZ-DR 2044/ØZ1 JSZ Palle Randløv, Østergården 45, 3.th., 2635 Ishøj. 
Efter tilladelse fra G-QRP-C, EUROPEAN ©.

EKSISTERENDE

Der er ikke så meget at sig om selve konstruktio
nen, som giver sig selv.

Coax-skærmen forbindes til jordspyddet og til 
den nederste halvdel af sloperen. Lederen forbin
des til begge sloperhalvdelene og 20 meter vertikal.
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Konstruktøren har opnået følgende standbølge
forhold:

40 meter SWR 1:1,5 
20 meter SWR 1:1
15 meter SWR 1:1,3
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Mark5S - et nærmere bekendtskab
Af, 0Z5RM, »Rick« Meilstrup, Bavenstien 6, 2850 Nærum

I dag, hvor snart hveranden radioamatør også leger 
med en computer af en eller anden slags, behøver 
man næppe argumentere særlig meget for denne 
kombination. Men jeg er såmænd stadig imponeret 
over det computer-program, jeg har strikket sam
men fra diverse artikler i OZ, gode venners hjælp 
og lidt knofedt. Efter at have modtaget modstation
ens geografiske position (let at finde bag i mit 
Gyldendals Verdensatlas), tygger computeren lidt 
på det, hvorefter den tålmodigt bekendtgør for mine 
undrene øjne (1) nøjagtig afstand mellem os, (2) 
pejling i grader, (3) Maidenhead-locator og (4) hvor 
mange km pr watt forbindelsen har »kostet«.

Et endnu nærmere ægteskab mellem de to hob- 
bies er RTTY udtryk for. Hjemmecomputerens 
fremmarch har tydeligvis givet netop RTTY et 
kolossalt fremskridt.

For nyligt havde jeg lejlighed til at kigge nærmere 
på et RTTY-system i lavprisklassen, tilmed fremstil
let her i landet. Det består af først og fremmest et 
modem, Mark5S, og hvis man som computer an
vender den meget udbredte Commodore 64, så fås 
endvidere et program, udviklet specielt for 64’eren. 
Programmet er i »cartridge«-form og fås i en lidt 
anden udgave til lillebror VIC 20, omend her med 
nogle begrænsninger på grund af den mindre hu
kommelse.

MarkSS-modemet er indbygget i en pæn lille flad 
box med låg af plastic, uden at det dog giver nogen 
anledning til ubehagelig HF-udstråling, et fæno
men, der plager mange RTTY-folk under modtag
ning. På forpladen er anbragt et S-meterlignende 
instrument til hjælp ved indstilling til rette frekvens 
og en grøn lysdiode, der blinker i takt med de 
modtagne signaler, når der er »hul igennem« 
modemet. Desuden findes en omskifter med valg af 
både 170, 425 og 850 Hz skift. Man kan altså 
sende/modtage fx på VHF/UHF (oftest 850 Hz) og 
på HF (170 Hz) og så benytte 425 Hz-skiftet til evt. 
aflytning af pressebureauer. Printet med de monte
rede komponenter er nydeligt udført. Der bruges 
CA324, HEF40528P, LM324N samt 7 transistorer, 
nettrafo, 3-punktsregulator osv. Bemærk, at man 
altså ikke benytter de sædvanlige XR-kredse med 
bl.a. faselåst loop til modtagning. Der er her tale om 
en videreudvikling af de principper, et af de ameri
kanske fabrikater anvender. Der er brugt modstan
de og kondensatorer af særlig kvalitet. LM324N 
bruges i modtage-stilling som aktivt filter og i 
sendestilling som tonegenerator. De 3 multi-turn- 
potmetre er anbragt sammen med et par kom
ponenter på et særligt print fortil og kan nemt 
efterjusteres, blot ved at låget fjernes.
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Modemet er ikke kun skrædersyet til Commodo- 
re-folkene, men har dog kun TTL-niveau, ikke 
RS232. Det vil derfor kunne bruges på andre 
computere og med andre programmer, blot man 
sikrer sig, computeren tager imod TTL-signaler.

Anskaffer du dig alligevel det program-modul, der 
»hører til«, kan du godt afsætte et par dage til at 
lære det at kende. Programmet er formidabelt og 
rummer mange muligheder, man ikke sådan lige 
sætter sig ind i! Der kan sendes/modtages RTTY 
med 45, 50, 57 eller 74 Baud, CW fra ganske QSR 
til VHS, ASCII med 110 eller 300 Baud (til kommu
nikation mellem 2 computere, så alle de mange 
store og små bogstaver og særlige tegn i fx 
computerprogrammer kan overføres).

Fælles for alle programmerne er, at der kan 
»gemmes« særlige tekster mange forskellige ste
der i hukommelsen, både til modtagning og sen
ding (således i den største »skuffe« 30476 tegn). 
Du kan også »dumpe« teksten til printer eller 
diskette. Der er et ur på skærmen, automatisk 
»vogn-tilbage og linieskift« og mange andre fi
nesser.

Og hvordan virker det så i praksis? Ja, på 2 
meter kører det bare derudaf med gode rapporter 
fra andre stationer. Der skal skrues godt op for LF- 
gain, før den grønne lampe blinker. Da der er 
mulighed for medhør via et ekstra højttalerstik på 
modemets bagside, kan man følge med i, hvad der 
sker på frekvensen. Jeg måtte dog indsætte en 
dæmpemodstand i serien med højttalerledningen, 
ellers var det lige kraftigt nok! Ved modtagning af 
en enkelt 2-meter station, som anvender CW-in- 
dentifikation kørende næsten kontinuerligt med en 
tone omkring 1000 Hz, viste det sig, at modtagning 
blev delvis spoleret, når CW-tonen var på.

På HF fungerer systemet rimelig godt. Modtage
ren skal indstilles pinligt nøjagtigt. Selektiviteten er 
ikke god nok i sig selv til at undertrykke nærtliggen
de RTTY-signaler, hvad der tydeligt viste sig under 
første afprøvning på 14 MHz, hvor der tilfældigvis 
var RTTY-test. Her må din modtagers bedste filter i 
sving. Problemet med utilstrækkelig selektivitet til 
kørsel på HF-båndene kendes fra adskillige andre 
modems! AFSK-tonerne føres blot ud til mikrofon
indgangen sammen med Push-to-Talk, og så ord
ner programmet selv skift fra sending til modtag
ning. Det var ikke nødvendigt at justere modemets 
LF-niveau; det passende pænt til mine to stationer.

Nogle gange har man lyst at imponere vennerne 
lidt, og det kan man let gøre ved at stille sin normale 
CW-nøgle til side og i stedet via et programvalg gå 
over til computer-CW. Perfekte CW-signaler strøm
mer ud i æteren, og der er en tilpas stor buffer til, at
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man kan skrive et godt langt stykke i forvejen (på 
skærmens øverste del vises hele tiden, hvor mange 
bogstaver man endnu ikke har brugt i bufferen). Har 
man i forvejen indlagt de sædvanlige rutiner med 
QTH, navn, stationsbeskrivelse osv. i en buffer, kan 
en QSO afvikles med et minimum af arbejde, og 
man kan læne sig tilbage i stolen og lytte til sine 
egne flotte CW-tegn, mens man iagttager på skær
men, hvad der netop i øjeblikket sendes.

Straks mere vanskeligt var det, når der skulle 
modtages CW. Man kan forudberegne, inden for 
hvilket speed-område modstationen vil sende, og 
således hjælpe programmet til at låse sig fast, men 
der kræves under alle omstændigheder absolut 
perfekte morsetegn, og der må ikke være for meget

QRM - men så går det også nydeligt. Små uvaner 
hos den person, der sender, viser sig straks på
skærmen i form af fx umotiverede mellemrum eller 
sære tegn. De fleste håndnøgleskrifter kunne pro
grammet ikke fordøje. 0Z80 skriver åbenbart ret 
korrekt med håndnøgle, for på hans signaler gik det 
pænt. Nå - i dag bruger de fleste amatører jo en 
elektronisk nøgle, og så skal bogstaverne jo blive 
rigtige - ikke sandt?

En samlet vurdering af, hvad man får for penge
ne, må falde pænt ud for Mark5S og bestemt også 
for program-modulet. Er man meget kræsen, må 
man se sig om efter noget helt andet - og meget, 
meget dyrere... eller bygge selv!

Et følsomt mikrowattmeter
Af OZ1JSZ/OZ-DR 2044, Palle Randløv, Østergården 45, 3th, 2635 Ishøj. 
Efter tilladelse fra G-QRP-C European ©

Diagrammet viser et simplt RF-power-meter med 
god følsomhed og stabilitet. Lav drift opnås ved at 
bruge en op-amp med MOSFET input for lav bias
strøm. Fuld skala følsomhed er - 10 dBm eller 0,1 
mW, når der anvendes siliciumdioder. Følsomhe
den forbedres ca. 5 dB med hot-carrier dioder. 
Minimum detekterbart signal med siliciumdioder 
(f.eks. 1N4152 eller 1N914) er omkring - 23 dBm for 
en metervisning på 0.05 mA. Følsomheden ændres

ubetydeligt over frekvensområdet som går fra 1 til
1000 MHz.

Opbygning
Ledningsføringen skal man gøre meget kort for RF- 
delens vedkommende, hvis wattmeteret skal bru
ges på VHF/UHF.

En 51 ohm input modstand er vist på tegningen, 
men den kan udelades, for at opnå endnu bedre 
følsomhed men på bekostning af målenøjagtighe- 
den. Fuld-skala følsomhed falder til mindre end 1 
microwatt, hvis der benyttes en tunet kreds. Dette 
kunne være basis for et yderst følsomt wave-meter.

Meteret her er meget følsomt, så sæt ikke en 
sender eller en antenne på indgangen. Dæmper 
skal benyttes.

Batterier er en 4-pak 1.5 V elementer. Strømfor
bruget er kun nogle få mA.

Meteret kan udemærke arbejde med 9 V forsy
ning uden yderligere ændringer.
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ICOM har gjort det igen! - Med IC-735 har ICOM skabt den hidtil mindste HF- 
transceiver med fuldt-dækkende modtager og 100 W output. IC-735 har indbygget PA- 
trin med integreret, indvendig køleprofil og termostatstyret blæsekøling - d.v.s. ingen 
udvendig PA-trins tilbygning på bagsiden!

IC-735 har triple-super modtagersystem, med dynamikområde på 105 dB og 1.MF på 
70 MHz. Pass-band tuning, NOTCH-FILTER, forforstærker, noise-blanker m.m.

•  12 uafhængige memories, med lagring af frekvens og mode.
•  Nyudviklet stort grønt LCD-display med visning af alle informationer.
•  All mode: USB, LSB, CW (500 Hz filter standard!), AM, FM og RTTY (AFSK).
•  Lydløs Full break-in CW (QSK) og plads til indbygget Electronic Keyer.
•  Indbygget SWR-meter. Indbygget Speech-processor.
•  Justering af VOX, Power, NB, CW Speed m.m. med skydepotentiometre direkte 

tilgængelige under låg på fronten.
•  88.5 Hz subtone-enhed til FM - repeatertrafik på 10 M (option).
•  Direkte tilkobling til hjemmecomputer.
•  Nyudviklet modtager front-end med filter-skiftesystem for bedre IP og IMD.
•  Mål KUN 24,1 x 9,4 x 27,2 cm! Vægt 5 kg.
•  Dansk manual medfølger.
•  Strømforsyning, automatisk antennetuner m.m. i samme design.

Levering juni/juli.

INTRODUKTIONSPRIS KR. 1 0.450,” inel. moms.

NORAD Lønstrup

9800 Hjørring

Vy 73 de OZ4SX, Svend

08-96 01 88
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ved 0Z5RM, 
»Rick« Meilstrup 

Bavnestien 6, 
2850 Nærum

En stjernekikkert i verdensrummet
OZ5MU har tilsendt os en interessant artikel, hvori 
der fotælles om endnu en ny side af forskningen, 
hvor radioamatører deltager. Det drejer sig om en 
plan udkastet af en gruppe studerende og lærere 
ved Rensselaer Polytechnic Institute i Troy, New 
York. Det er indlysnende, at det ville være meget 
mere effektivt for et teleskop at være anbragt et 
sted uden for jordens slørende atmosfære. Kunne 
betjening og kommunikation med teleskopet foregå 
via amatørradio, og hvis man kunne få en sådan 
satellit med »på ryggen« af fx en af NASA’s større 
raketter, ville der åbne sig nye muligheder for viden 
om verdensrummet - vel at mærke til en meget lav 
pris og med nyttig aktivisering af radioamatører og 
amatørastronomer.

Projektet er så langt fremme, at man håber på en 
opsending i slutning af 1985. Selve amatør-rum- 
teleskopet får en diameter på 46 cm (type Ritchey 
Chretien) og skal bæres af en 80 kg, 950 cm3 
satellit. Teleskopet kan modtage en stor båndbred
de af lys spændende fra ultraviolet til nær infrarød. 
To TV-kameraer kan indstilles til enten et snævert 
felt med høj opløsning (mange detaljer) eller til en 
bred vinkel med lav opløsning. Når der er taget en 
serie optagelser, vil alle billederne blive sammen
lagt elektronisk i en memory samtidig med en anti- 
støj procedure, så man opnår samme virkning som 
hvis man optog et billede med lang »åbningstid«. 
Derfor vil selv meget svage lys fra fjerne himmelle
gemer træde frem.

Satelitten skal arbejde i en periode på et par år. 
Kameraerne drejes med svinghjul ophængt magne
tisk. Drivkraften er et 60 W solpanel, der oplader en 
række nicad-batterier. Der er en modtager og to 
sendere på 500 mW, så der både kan sendes data 
fra observationerne og telemetri-oplysninger om
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satelittens tilstand fra en beacon. Kontrol med 
satelitten sker fra nogle ret avancerede amatørstati
oner i USA. Det bliver muligt for interesserede 
radioamatører at nedtage satellitbilleder direkte, 
når teleskopet befinder sig oven over én selv, med 
udstyr, der ikke behøver være kostbart. Man nedta
ger først signalerne, kører dem gennem en compu
ter og lader dem så fremstå på et almindeligt sort
hvidt TV.
Space Education, Vol. 1, 7, Maj 1984

Faset Delta loop på 40 meter
Vi befinder os som bekendt langt nede i solplettal, 
og der vil gå længe, før de »høje« bånd vil være i 
form igen. 40 og 80 meter er DX-båndene par 
excellence i denne tid. Men hvem har en beam til 
disse bånd? Hvis man vil afstå fra muligheden for 
at dreje beamen og nøjes med en, evt. 2 faste 
beamretninger, kan det imidlertid godt lade sig gøre 
at bygge en effektiv trådbeam til 40 m båndet. Det 
vises af VE3CUI i QST for maj måned ’84.

Han prøvekørte først en to element rektangulær 
beam ophængt mellem nogle træer som vist på 
illustrationen. De to elementer er nøjagtig lige store 
(godt en hel bølgelængde i omkreds), men der er 
anbragt en 1/4  bølgelængde faselinie mellem dem. 
Denne faselinie består af »hønsestige« eller evt. 
300 ohm twinlead. Systemet blev fødet med 50 
ohm coax og fungerede fint, bortset fra at forfatte
ren fandt det noget ubehageligt at skulle ud på 
strømpesokker en kold januarnat for at omkoble 
coaxen til det andet element, så han kunne vende 
beamens retning.

Den endelige udgave af beamen blev i stedet to 
trekantede (Delta) elementer ophængt med 1A bøl-
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3 * 8  mm holes for 
polypropylene stays

tvwo ring  approx ^  
80m m  deep *12m m  
dia. cut from  sewer 
pipe jo in t sleeve

nylon line

ges afstand. Hvert element fødes i et hjørne med 75 
ohm kabel (af praktiske grunde 2 stk af 3A bølges 
længde - det skal jo være et ulige antal kvartbølge
længder for at transformere rigtigt). Inde i shacket 
samles de to føde- og transformerkabler med en 1A 
bølges 50 ohm kabel, enten med dobbeltkonnekto- 
rer eller med en coax-omskifter. 50 ohm kablet kan 
rulles sammen, så det ikke flyder på gulvet, bea
men giver ca. 6 dB gain over en dipol og har et 
front/back forhold på smukke 18 dB, når man måler 
på DX-stationers signaler. Hvor højt spidsen af 
hvert element er ophængt, kan du jo more dig selv 
med at udregne. Bunden af elementerne er 6 fod 
over jorden. VE3CUI havde lejlighed til at afprøve 
beamen sammen med to nærboende amatører 
under en kontakt med Europa. Ham med en 
omvendt V antenne i 13 meters højde fik rapporten 
»ikke hørlig«, amatøren med en 1-element Delta fik 
»lige til at høre«, medens den fasede Delta loop 
gav 5+8.
QST maj 1984, side 20-21: 40 meters With a 
Phased Delta Loop.

En trebånds Ground Plane
Nu er det jo ikke alle amatører, der har mulighed 
pladsmæssigt eller af andre årsager til at rejse en 2

element beam. Men kan man nøjes med en vertikal 
antenne i fuld Va bølge størrelse til de tre høje HF- 
bånd, og har man lyst til at spare penge og selv 
bygge en, så er den her viste GR (se næste side) 
måske en idé. Den har ingen besværlige og tabgi
vende traps, men udviser på hvert bånd en fuld 
kvartbølge stråler. ZL1 BOJ har stillet dyret op på et
5 m langt jernrør på sit tag. Bemærk, at antennen 
isoleres fra røret med et skruetrækkerskaft samt en 
rundstok af hårdt træ. Du kan evt. finde en bedre 
løsning dér. De to mindre alu-rør til henholdsvis 15 
og 10 meter adskilles fra 20 meter elementet med 
et par stykker plast-nedløbsrør. Der skal naturligvis- 
bruges barduner til at stive antennen af med. 
Radialerne (4 for hvert hånd) udspændes stramt og 
er med til at afstive systemet. Konstryktøren løb ind 
i det sædvanlige promelm med at forhindre vand i 
at trænge ind i samlingen mellem antennen og 
kabel. Han støbte kablets ende ind i epoxy og 
sprøjtede Tectyl på trådender og klamper.

Han oplyser, at GP’en er tydeligt bedre end en 
dipol i samme højde (til DX), men at der er det 
sædvanlige problem med knas i RX’en fra nabola
gets elektriske apparater, hvilket dog noiseblanke- 
ren afhjælper fint.
Break-in, marts 1984: A Triband Ground Plane by 
Bill Wilson, ZL1BOJ.

En anden måde at køle på
PA-trin med transistorer er uvenner med høje 
temperaturer - det ved vi alle. Mange transceivere
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er derfor i dag udstyret med en blæser, der enten 
kører konstant eller slås til, når en føler giver signal. 
Mange blæsere støjer imidlertid, - og de slides 
under alle omstændigheder. Det er derfor spæn
dende at erfare, at der skam er andre måder at 
opnå samme virkning på. De omtales i en artikel i 
Ham Radio skrevet af Vaughn Martin, der har 
udgivet en hel bog om samme emne.

Et system bygger fx på Peltier-effekten, der 
allerede opdagedes i 1834. Når elektrisk strøm 
sendes gennem et punkt, hvor to forskellige metal
ler mødes, opstår der en afkøling, når strømmen 
går den ene vej, og en opvarmning, når strømmen 
går den modsatte vej. Klistrer man en sådan 
anrodning på en transistor og sender strøm gen
nem den, afkøles transistoren fint. En type, der kan 
køle en transistor i T03-størrelse, koster imidler ca. 
$15, og så skal der jo også betales for strømmen til 
den.

Joule-Thomson-afkøleren virker som et miniatu
rekøleskab, når der sendes strøm gennem den.

Den er basseret på den effekt, der opstår, når en 
strøm sendes gennem en homogen leder i tempe
raturgradientens retning. Ved hjælp af den kan man 
køle små halvledere, der ellers ville dø af varme, 
som fx millimeterbølgedetektorer. En 1,5 cm skive 
kan køle nogle detektorer ned til -193 grader C på 
ét sekund.

Af større interesse for amatører er nok den piezo- 
elektriske blæser. Den består af bøjelige, tynde 
metalplader med tynde lag af piezo-keramisk mate-
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riale mellem. Vi kender til, hvorledes et krystal 
vibrerer, når det udsættes for en passende spæn
ding. På samme måde vibrerer denne køleanord
ning, når den udsættes for 50 eller 60 Hz veksel
strøm ved 120 eller 240 V. Der bruges kun V15 af den 
energi, en tilsvarende »gammeldags« blæser kræ
ver, og pålideligheden er meget stor. Når metalbla
dene vibrerer, forplantes bevægelsen videre til 
nogle påklistrede plasticblade, der får luften til at 
bevæge sig i en smal strøm. En typiske blæser af 
denne art kan fjerne 20 kubikfod luft pr. minut ved et 
forbrug på kun 0,36 W.

Endelig er der »varmerøret«. Det er opbygget af 
tynde vægge, der indeslutter en væg, som er 
mættet med en speciel væske. Når den ene ende 
af røret opvarmes, fordamper væsken og bevæger

sig mod den kølige ende af røret, hvor den, som du 
nok har gættet, igen fortætter sig. Når fortætningen 
sker, afgives varme. Nu bevæger væsken sig 
tilbage ved hjælp af vægens hårrørsvirkning og er 
igen klar til at fungere.

Disse varmerør fremstilles i størrelser lige fra, 
hvor de fx passer lige ned mellem benene på en IC, 
og op til skorstensstørrelse. Deres evne til at 
transportere varme er 1000 gange større end en 
kobberstang af samme størrelse og vægt, de har 
igen bevægelige dele og kræver derfor igen energi
tilførsel.

De er lydløse og kan eventuelt bygges sammen 
med konvertionelle køleplader, eller de kan forsy
nes med deres egne små kølefinner.
Ham Radio august 1984: Cooling Semiconductors, 
side 52-60.
Gode råd om jordforbindelse
- giver SM5UW i Våsterås Radioklubs blad QEZ. Er 
man så svineheldig at have anbragt sin station 
klods op ad hovedhanen for koldtvandsforsynin- 
gen, har man næppe problemer, men hvad gør 
man, når stationen er fjernet derfra, måske endda 
nogle etager oppe i en lejlighed? Alene for sikker
hedens skyld bør man sikre sig bedst muligt: Et 
strømforsyningsanlæg til stationen har fx ofte af
koblingskondensator mellem de 220 volts to ledere 
og chassis. Så kan det blive højst ubehageligt at 
berøre en anden metalgenstand samtidig med, at 
man har fingrene ved en eller anden dippedut på 
stationen.

Senderens chassis og en evt. antennetuner skal 
have jordpotentiale for HF. Derfor må de forbindes 
med lavest mulig impedans til jord. Men en tilfældig, 
tynd trådlængde duer ikke! Lederen skal bestå af 
så tyk kobbertråd som muligt, eventuelt skærmen 
fra tykt coaxkabel. 6 mm bilkabel er passende. 
SM5UW anbefaler lejlighedsboere, der har langt til 
et jordspyd, at bruge radiatorsystemet i huset. Det 
har under alle omstændigheder en stor overflade 
(men det er tvivlsomt, om det fungerer som »ægte 
jord« på grund af koblinger af plastic).

For yderligere at forbedre situationen anslutter 
man til senderens stelskrue en modvægt for hvert 
af de frekvensmæssigt højeste bånd. De skal være 
på en kvart bølgelængde. Almindelig isoleret elek
trikerledning med 0,75-1 mm er nok. Den frie ende 
af ledningerne isoleres med tape.

Man kan undersøge om senderens chassis er 
»varmt« ved hjælp af en glimlampe med så lav 
tændspænding som muligt. En »elektriker-polsøg
er« må i hvert fald ikke lyse op. Er der den mindste 
ændring i instrumentudslag, når du rører med 
fingrene ved riggen, så er jordingen ikke effektiv 
nok. Du trykker nøglen ned og iagttager SWR- 
meter og anodestrøminstrument, mens du rører ved 
senderens metalkasse. SM5WU kunne iagttage, 
hvorledes TV-forstyrrelserne på hans eget fjernsyn 
mindskedes for hvert nyt kabel, der tilkobledes.

Som det fremgår af ovenstående er en ledning 
direkte til jord, som er længere end Va bælge på 
højeste arbejdsfrekvens, ikke effektiv som HF-jord! 
Læg hellere nogle radialer ud som supplering.

Han anbefaler, at mikrofonledningen er skærmet, 
og at en CW-nøgle har to ledere i skærmet kabel. 
Skærmen jordes ved senderen, ikke ved nøglen. Et 
par små afkoblingskondensatorer fra nøglens kon
takter forbindes til skærmen.

Anvender man en »longwire-antenne«, må man 
vogte sig for, at antennen ikke har en sådan
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længde på arbejdsfrekvensen, at den udviser en 
høj impedans. Mange af disse antenner går jo 
direkte ind i shacket, hvor de forbindes til en match- 
box, og så kan pokker være løs. Brug derfor en 
antennelængde, der er et ulige antal kvartbølger.
Standbølgemåler/wattmeter
ON4TY har bygget mange forskellige SWR-metere
i tidens løb og er kommet frem til en pålidelig og 
relativ simpel model, som han beskriver i det 
belgiske amatørblad CQ-QSO og i de franske 
amatørers Radio-REF.

Hjertet i opstillingen er en Amidon T-80-2 kærne 
(12,6 mm indv. og 20,2 mm ydre diameter). Der 
vikles ca. 30 vindinger 0,1 mm lakisolet tråd på 
den, hvorefter et stykke RG8U med vinylkappen 
fjernet skubbes ind igennem kernen. Skærmen 
trimmes, så der er et stykke på ca. 25 mm tilbage. 
Det virker som elektrostatisk skærm i den nu 
dannede transformator. Kun den del af skærmen, 
der vender mod udgangen, forbindes til stel. C1-C2 
er små ca. 6 pF kondensatorer med minimumska
pacitet 2 pF, samtidig med, at de kan stå for op til 
600 V. Dioderne er germanium eller små silicondio- 
der, fx 1N34A eller 1N4148; man måler spærre
modstanden på en håndfuld dioder og vælger to 
ens. Også R1-R2 skal måles til samme værdi ud af 
et større antal: 10 ohm 1/2 W. C3-C4 er små silver- 
mica på 350 pF, evt. styroflex. De bør faktisk også 
vælges ud; Forfatteren har valgt 1 % kondensatorer.

De to drosler er minidrosler på 0,5 til 1 mH. Resten 
af komponenterne er ikke så kritiske. Med omskifte
ren COM1 kan skiftes mellem normal powermåling. 
Omskifteren COM2-COM3 tillader måling af 100 W, 
500 W og standbølgemåling. De to måleinstrumen
ter er hver på 50 mikroampere. Måleren er ganske 
frekvensuafhængig fra 1 til 30 MHz.

FT 1300 Frekvenstælleren for 
den kræsne amatør!

Model 1 
Model 2

Fælles

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.
8 stk. 1/2” 7 segment display.
Kompakte mål 1 7 x 1 5 x 8  cm.
Indbygget krystaloven.
Mulighed for tilslutning af extern timebase.

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

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

Frekvensstandard. EL 245 sikrer maksimal nøjagtighed på din frekvenstæller!

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

ELEKTRONIK LABORATORIET Nyelandsvej 38, 2000 Kbh. F., Tlf. (01)

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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ALTID - hvor, 
og når som helst - YAESU
NYHED PÅ
MODTAGERFRONTEN

YAESU FRG 8800

Finax.

DATA:
Frekvensområde 150 kHz til 29,999 MHz 
Modulation AM - LSB - USB - CW - FM 
Følsomhed 0,4/xV 
LF output 1,4 Watt 
Antenne impedans 50 - 500 Q
FRG-8800 er udstyret med et stort display af flydende krystaller (LCD) med en 
frekvensopløsning på 100 Hz og en enestående søjleindikator som S/SINPO-meter. 
Desuden er denne modtager forsynet med et trykknaptastatur til digital frekvensindtast
ning og programmering af 12 interne hukommelseskanaler og multifunktionsscan- 
neren.

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

BEIAFON
Dansk betjeningsvejledning 
Ring eller skriv efter udførlige 
tekniske data.

(Lørdag lukket)
ISTEDGADE 79 -1650 KØ BENHAVN V TLF. 01 -31 02 73

73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea
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Canada Day Contest 1985
CARF indbyder til sin halvårlige test søndag den 1. juli 00 UTC til 
24 UTC på alle bånd 160-2 m. Alle kontakter alle med hovedvægt 
på QSO med Canada.

Klasser: Single opr. enkeltbånd og alle bånd, multi opr. single 
TX samt QRP. Hver station må kontaktes 1 gang på hvert bånd 
både CW og Phone. Der udveksles RS(T) + nr. fra 001. VE1- 
stationer sender desuden deres provins.

QSO-points: QSO med Canada 10 pts., med andre 1 point. 10 
bonuspoint for hver officiel CARF-station med suffix TCA eller 
VCA. Multipliers er antallet af canadiske provinser både på CW og 
Phone på hvert bånd. Der findes flg. 12 multipliers: V01/V02, 
VE1/NB, VE1/NS, VE1/PEI, VE2, VE3, VE4, VE5, VE6, VE7, VE8 
og VY1.

Anbefalede frekvenser: Phone 3770, 7070, 14150, 14300, 
21200, 21400, 28500. CW: 1810, 3525, 7025, 14025, 21025, og 
28025 og det anbefales at køre phone i de lige og CW i de ulige 
timer.

Logs sendes senest 31. juli til: VE6VW, N. Waltho, P. O. Box 
1890, Morinville, Alberta TØG 1PØ, Canada.

CQ CEE Contest
arrangeres af URE for at fejre Spaniens optagelse i EF og er åben 
for alle amatører i de 12 EF-lande.

Testperiode: Fra 2. juli til 30. dec. 1985, kun lige datoer samt 
hver mandag og fredag og ikke lørdage og søndage. Der kan 
deltages max. 3 timer hver dag fra det klokkeslet, hvor den første 
QSO køres.

Bånd: 40 og 20 m.
Call: CQ CEE.
Mode: SSB eller CW (ikke mixed).
QSO-points: Hver QSO med Spanien giver 2 points, QSO med 

de øvrige EF-lande 1 point. QSO med eget land tæller dog ikke. 
Hver station må kontaktes 1 gang på hvert bånd hver testdag.

Kodegrupper: RS(T) + fortløbende nr. fra 1 igennem hele 
testen.

Logs sendes senest 30. jan. 1986 til: URE, P. O. Box 220, 
28080 Madrid, Spanien.

Diplomer til alle, der har mindst 1/3 af topscorerens pointssum.

Venezuela Contest
I denne test kan alle kontakte alle med hovedvægt på QSO med 
Venezuela.

Testperioder: Phone: 6. juli 00 UTC til 7. juli 24 UTC. CW: 27. juli
00 UTC til 28. juli 24 UTC.

Bånd: 160-10 m.
Klasser: Single opr. enkeltbånd eller alle bånd. Multi opr./single 

TX eller multi TX.
Kodegrupper: RS(T) + nr. fra 001.
QSO-points: Hver QSO giver 2 points, eget land dog ingen 

point, men tæller som multiplier.
Multiplier: Hvert nyt DXCC-land kontaktet, hvert YV1-0 kalde- 

område og hvert USA-kaldeområde 1-0 på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd multiplice

ret med summen af multipliers på alle bånd.
Diplomer til vinderen i hvert land samt alle stationer, der har 

kontaktet mindst 10 YV-stationer og 10 forskellige lande. Der skal 
medsendes 2 dollars eller tilsvarende i IRC’s, hvis man er 
interesseret i dette diplom.

Logs sendes for Phone senest 15. august og for CW 15. 
september til: Radio Club Venezolano, Box 2285, Caracas 1010-
A, Venezuela.

IARU Radiosport Championship
Testperiode: 13. juli 00 UTC til 14. juli 24 UTC. Max. 36 timers 
operation tilladt for single opr. stationer. Pauserne skal være af 
mindst 30 minutters varighed.

Deltagerklasser: CW, Phone eller mixed. Single opr. eller multi 
opr./single TX. Multi opr. kun mixed klasse. Multi opr. stationer 
skal blive mindst 10 minutter på hvert bånd ad gangen.

Bånd: Alle bånd 160-2 m. Hver station må kontaktes 1 gang pr. 
bånd enten CW eller Phone.

QSO-points: Kontakt med egen ITU-zone 1 point, med anden 
ITU-zone i samme kontinent 3 points. QSO med andre kontinenter 
5 points.

Multiplier: Hver ITU-zone kontaktet på hvert bånd. 
Kodegrupper: RS(T) + ITU-zone.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd gange med 

summen af ITU-zoner på alle bånd.
Logs: Logblade og sammentællingsblad sendes til: IARU Head- 

quarters, Box AAA, Newington, CT 06111, USA og skal være 
poststemplet senest 14. august.

Columbia Contest
LCRA indbyder til test, hvor alle kontakter alle med hovedvægt på 
QSO med Columbia.

Testperiode: 13. juli 00 UTC til 14. juli 24 UTC.
Bånd: 160-10 m.
Mode: CW eller Phone. (ikke mixed).
Klasser: Single opr. enkelt bånd eller alle bånd, multi opr. Single 

TX eller multi TX alle bånd.
Kodegrupper: RS(T) + nr. fra 001.
QSO-points: QSO med HK-stationer 10 points, med andre 

lande 5 pts. og med eget land 1 point. Hver station må kontaktes 1 
gang på hvert bånd.

Multiplier: Hvert nyt DXCC-land og hvert HK1-0 distrikt giver en 
multiplier på hvert bånd.

Samlet score: Summen af QSO-points gange summen af 
multipliers enten enkelt bånd eller alle bånd afhængig af delta
gerklassen.

Logs: sendes senest 30. august til: L.C.R.A. c/o Direccion de 
Concursos y Diplomas, Apartado Aero 584, Bogota, Columbia.

QRP-sommertest
AGCW-DL inviterer til denne test, der afholdes 20. juli 15 UTC til 
21. juli 15 UTC i flg. klasser:
Klasse A: Under 3,5 watts input, single opr.
Klasse B: Under 10 watts input, single opr.
Klasse C: Under 10 watts input, multi opr.
Klasse D: QRO-stationer over 10 watts input (må kun kontakte 
QRP-stationer).
Klasse E: SWL’s.

Bånd: 160-10 m.
Mode: CW. Klasse C-stationer må deltage alle 24 timer, alle 

andre klasser skal holde mindst 9 timers pause.
Opkald: CQ QRP-test.
Der udveksles RS(T) + QSO-nr. og input f.eks. 579001/5 for 

QRP-station (tilsæt X, hvis TX er X-tal-styret). QRO-stationer, 
f.eks. 339002/QRO.

Deltagelse på flere bånd skal være i samme klasse. Deltagelse 
kan være X-tal-styret eller VFO, men ikke begge dele, X-tal- 
styrede stationer må højest anvende 3 X-tals pr. bånd. Hver 
station må kontaktes 1 gang pr. bånd.

Points: QSO med eget land 1 point, QSO med andet land i 
samme kontinent 2 point og QSO med andre kontinenter 3 point.

Multipliers: For hvert land 1 multiplier og for hver QSO med 
andre kontinenter 1 multiplier (der anvendes DXCC-listen, men 
kaldeområder i følgende lande: JA, PY, VE, VK, W og ZS tæller 
særskilt, f.eks. JA1, JA2 osv.).

Enkeltbånds resultat: Points gange multipliers. - Samlet resul
tat: Summen af enkeltbånds-resultaterne. For X-tal-styrede statio
ner fordobles slutsummen.

Diplomer til de 3 første stationer i hver klasse og på hvert bånd. 
Separate logblade for hvert bånd og sammentællingsblad skal
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være modtaget senest 6 uger efter testen hos: DK9FN, Siegfried 
Hari, Spessartstrasse 80, D-6453, Seligenstadt, Fed. Rep. of 
Germany. Medsend 1 IRC for tilsendelse af resultatliste.

Contestkalender:
Juli:
1.: Canada Day CW og Phone.
2.-30. dec.: Spansk CEE CW og Phone.
6.-7.: Venezuela Phone.
13.-14.: IARU Radiosport CW og Phone.
13.-14.: Columbia CW og Phone.
20.-21.: QRP CW.
20.-21.: SEANET CW.
27.-28.: Venezuela CW.

Aktivitetstesten CW maj 1985
Nr. Call Amt Point Multi Total

1 OZ1IPP 14 120 29 3480
2 OZ5EDR 1 116 29 3364
3 OZ1III 13 120 27 3240
4 OZ9VA 2 110 29 3190
5 OZ4UN 1 112 28 3136
6 OZ1KHZ 14 102 30 3060
7 OZ8NJ 2 110 27 2970
8 OZ1FFG 1 104 28 2912
9 OZ3FYN 7 96 29 2784

10 OZ1EDR 2 96 24 2304
11 OZ7LX 4 82 25 2050
12 OZ1IUK 2 86 22 1892
13 OZ3MC 13 78 21 1638
14 OZ1BMA 1 64 21 1344
15 OZ1JHM 5 62 19 1178
16 OZ1IGT 1 63 17 1071
17 OZ1HMN 13 58 18 1044
18 OZ4QX 1 52 15 780
19 OZ8E 9 42 15 630
20 OZ7XE 1 46 13 598
21 OZ1SDB 8 40 10 400
22 OZ8JYL 14 26 7 182
23 OZ5VY 10 18 8 144
24 OZ1ALS 8 4 2 8
Checklog OZ4FA.

Aktivitetstesten Phone maj 1985
Nr. Call Amt Point Multi Total

1 OZ4RP 10 228 39 8892
2 OZ9VA 2 210 42 8820
3 OZ3FYN 7 222 36 7992
4 OZ4NA 14 200 38 7600
5 OZ5ESB 9 204 36 7344
6 OZ3MC 13 174 39 6786
7 OZ1IUK 2 172 36 6192
8 OZ9XQ 8 166 36 5976

OZ5EDR 1 166 36 5976
10 OZ8NJ 2 174 32 5568
11 OZ8KO 13 172 29 4988
12 OZ1EDR 2 156 31 4836
13 OZ8TE 8 150 29 4350
14 OZ7XE 1 140 31 4340-
15 OZ1SDB 8 144 30 4320
16 OZ1BIG 7 134 31 4154
17 OZ1AGO 10 126 29 3654
18 OZ1JHM 5 116 31 3596
19 OZ3EDR 11 112 32 3584

OZ1KFQ 8 128 28 3584
21 OZ6SZ 2 114 30 3420
22 OZ1BMA 1 108 30 3240
23 OZ5XT 1 102 31 3162
24 OZ1DAF 7 106 29 3074
25 OZ1HMN 13 108 27 2916
26 OZ4QX 1 98 28 2744
27 OZ4UR 2 94 29 2726

28 OZ1EQH 8 100 26 2600
29 OZ1AZR 12 88 29 2552
30 OZ1KFK 8 84 24 2016

OZ1IVD 13 84 24 2016
32 OZ4HAM 6 72 23 1656
33 OZ1HNY 13 70 22 1540
34 OZ8EDR 10 54 16 864
35 OZ1ALS 8 50 17 850
36 OZ1 BSB/a 5 42 17 714
37 OZ1KGD 8 36 14 504
38 OZ3FC 4 48 9 432
39 OZ9CG 1 32 12 384
Check log OZ1EMY og OZ4FA.
SWL afdelingen

1 OZ-DR 2174 215 13 2795
2 OZ-DR 2282 151 13 1963

Det er dejligt med den store aktivitet. På phone var kun et amt ikke 
med, men især føler jeg, at der er sket en fremgang for CW- 
aktiviteten. En af deltagerne bemærker, at vi nok snart kan lave 
lige så mange forbindelser på CW som på phone. Det når vi nu 
nok ikke lige med det samme, men vi kan nå at få flere med. I den 
forbindelse synes jeg, at det er rart at se, at de nye ikke bliver 
skræmt væk af, at det første resultat kun er nogle få QSO’er. Jeg 
kan se, at når man hænger på øges QSO-antallet støt fra gang til 
gang. Så frisk mod, og hvis undertegnede ikke, som i denne 
måned sover for længe, høres vi nok i næste måneds aktivitets
test. Vy 73 OZ8XW, Flemming

JOTA
Lejrstationer til sommer.

I år er der fremkommet informationer om, at der opererer 
amatørstationer fra følgende danske lejre:

OZ1DSS, opererer fra Det Danske Spejderkorps’ korplejr ved 
Haderslev i tiden 23. juni til 1. aug.

OZ1LRS opererer i perioden 22. juni til 29. juni fra De Danske 
Baptist Spejderes sommerlejr ved Sebbersund (i nærheden af 
Nibe). Der vil fortrinsvis være aktivitet på VHF.

OZ2ARD og OZ2ATK vil operere i perioden 8. til 16. juli fra 
KFUM-spejdernes korpslejr ved Frederikshavn.

DLOWSC, vil operere i perioden 15. til 19. juli fra »The 30th 
World Scout Conference« der afholdes i Munchen. I anledning af 
konferencen er der udgivet et frimærke, som vil blive sendt til 
interesserede der sammen med QSL-kort, bekræftigende kontakt 
med DLOWSC før 19. juli kl. 12 MEZ, vedlægger 2 IRC’s.

DFOPF, vil operere i perioden 26. juli til 5. aug. fra Bund der 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder’s korpslejr ved Hasseiunne/Lower 
Saxonia.

For alle stationer gælder, at de fortrinsvis vil operere omkring 
spejderfrekvenserne:
Fone 3,740 7,090 14,290 21,360 28,990 kHz
CW 3,590 7,030 14,070 21,140 28,190 kHz

Yderligere kan tilføjes, at der på Europæisk basis er vedtaget et 
uformelt godmorgen-net i sommerperioden for lejrstationer og 
andre interesserede:

7,090 kHz kl. 7:00 GMT
14,290 kHz kl. 7:30 GMT

JOTA 1985
JOTA week-enden afholdes i år 19.-20. oktober og det er ikke for 
tidligt at afsætte week-enden. Hvis der er amatører som kan tæn
ke sig at deltage i JOTA og ikke allerede har kontakt til nogle spej
dere vil vi fra JOTA-udvalget gerne bistå med at etablere denne 
kontakt.

Hvis der skulle være amatører der ikke kender noget til JOTA 
står JOTA-udvalget til rådighed med materiale og oplysninger.

Vy 73 de OZ4TQ, Peter
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Information
Her er nye adresser på Diplom Managere.

JAØA-Award
JAØ-DX-GANG Temporary Award Manager
Mike M. Miyazaki, JAØVBJ, Box 2, Komoro-City, 384 Japan.

River Weser Award
Hanna Knickmeyer, DG70X
Fishbecker Str. 58, 3250 Hameln 1, W. Tyskland.

LX-Award
Reiff Mili, LX1CC
B.P. 1764, L. Luxemburg 1017.

W-100-N (Worked 100 Nations Award)
Reglerne her er hentet fra det norske blad »Amatør Radio«.

Til dette diplom skal der efter 1. januar 1978 kontaktes 100 
forskellige nationer, hvor amatørtrafik er tilladt, uden forudgående 
speciel ansøgning, kontakter med stationer der opererer på 
gæstelicens f.eks. N6JM/G3 tæller ikke, alle kontakter skal være 
med landfaste stationer, kontakter med skib, skib til anker eller 
luftfartøjer tæller ikke, alle kontakter skal være kørt fra samme 
land. Der er endorsement til diplomet, alle bånd og mode kan 
bruges. Der kan fås en landsliste indeholdende 216 lande, ved 
indsendelse af SASE til nedenstående adresse, listen indeholder 
alle 216 landes prefix’er hvor »moderlandet« opført, ingen af 
områderne som bruger egne prefix’er selv om de tilhører landet er 
gyldige, f.eks. JX, JW, OHØ o.s.v. er ikke gyldige, derimod tæller 
W. Berlin som eget land.

Prisen for diplomet er 5 US-dollar, det kan søges via EDR eller 
som GCR-liste. Ansøgningen skal indeholde en liste over førte 
kontakter, med stationens kaldesignal, dato, bånd og mode, 
ordnet efter prefix-listen.
W-100-N Award Manager
Worldradio, 2120-28th. St.Sacramento, CA 95818 U.S.A. 

QSL-kort
Det har før været omtalt i OZ, med hensyn til udformningen af 
QSL-kort.

Man gør sig mange tanker, når man ser de mange forskellige 
QSL-kort, nogle er meget flotte, med billeder af afsenderen med 
station, andre er med mere eller mindre sjove tegninger, men det 
man af og til hefter sig ved, er at adressen på afsenderen mangler. 
Hvilke oplysninger skal der så stå på et QSL-kort? Vil man være 
helgarderet, kan der foruden egen adresse, sættes zone nummer 
på (14), plus ITU zone nummer (18), desforuden kan man sætte 
nummeret på det amt man bor i (Amt ?), og så også QTH-locator 
efter det nye »Maidenhead locator« system (kortet kan købes hos 
EDR). Efter min mening skal der være så lidt skrivearbejde som 
muligt på kortet, og bruge det der kan trykkes på kortet, hvor der 
så kun skal sættes et kryds, nogle har angivet hvilke station og 
antenne de bruger, det synes jeg ikke er nødvendigt, da man kan 
have skiftet begge dele ud, inden modtageren har fået QSL-kortet. 
Det er en stor hjælp for bureau’erne, hvis kortet kun er trykt på den 
ene side.

Her er hvordan LA5QK mener et QSL-kort skal være, efter at 
der indenfor Region I er drøfter udformningen af ensartede 
størrelser på kortene, til brug ved den maskinsortering, der er 
indført flere steder, og kommer vel også med tiden, her til 
Danmark.
1. QSL-kort der udvikles via bureau’erne bør være 9x14 cm (9 

cm høj og 14 cm fang). Kortene bør trykkes på karton. Hvert 
kort bør ikke veje mere end 4 gram, og ikke være dobbelt.

2. Kortene bør have en 12 m/m blank stribe i den nederste del af 
kortet. Denne stribe bruges af bureau’erne til påføring af 
maskinlæselige tegn (Jfr. enkelte breve).

Award of the twin Cities of Arles 13 France
For at få udstedt dette diplom, skal der kontaktes 1 station i byen 
Arles, eller et medlem af »Radio Club of Camargue«, plus 
kontakter med 4 tvilling-byer i forskellige lande, byerne er: York 
(U.S.A.), Vercelli (Italien), Jerez (Spanien), Pskov (URSS ?), 
Wisbech (England), Verviers (Belgien), Fulda (W.Tyskland). Alle 
bånd og mode kan bruges, kan også søges af SWL. Prisen er 5 
IRC’s, det kan søges via EDR eller som GCR-liste hos:
Radio Club of Camargue, BB 104 13631 Arles Cedex, France.

WAPP (Worked All PP)
I anledning af Labre-Goias 50 års jubilæum, udstedes dette 
diplom for kontakter efter 31. december 1983, med seks PP- 
stationer (PP1, PP2, PP5, PP6, PP7 og PP8), diplomet udsteds 
for CW, fone og mixede kontaker, også til SWL. Prisen for 
diplomet er 8 IRC’s, det kan søges via EDR eller som GCR-liste 
hos:
Labre-Gois, Coordenador de Diplomas, P.o.Box 676, 74000 
Goiania-GO, Brasil.

TRA (Toda Republica Argentina)
Kontakter efter 20. november 1945 tæller til dette diplom, alle 
bånd og mode tæller. Til diplomet skal der kontaktes alle 25 
argentinske distrikter. Her er navnene på de forskellige distrikter: 
LU1AA-LU9CZZ: Capital Federal 
LU1DA-LU9CZZ: Buenos Aires 
LU1FA-LU9FZZ: Santa Fe 
LU1GA-LU9GOZ: Chaco 
LU1GP-LU9GZZ: Formosa 
LU1HA-LU9HZZ: Cordoba 
LU1IA-LU9IZZ: Misiones 
LU1JA-LU9JZZ: Entre Rios 
LU1KA-LU9KZZ: Tucuman 
LU1LA-LU9LZZ: Corrientes 
LU1MA-LU9MZZ: Mendoza 
LU1NA-LU9NZZ: Santiago del Estero 
LU10A-LU90ZZ: Salte 
LU1PA-LU9PZZ: San Juan 
LU1QA-LU9QZZ: San Luis 
LU1RA-LU9RZZ: Catamarca 
LU1SA-LU9SZZ: La Rioja 
LU1TA-LU9TZZ: Jujuy 
LU1UA-LU9UZZ: La Pampa 
LU1VA-LU9VZZ: Rio Negro 
LU1WA-LU9WZZ: Chubut 
LU1XA-LU9XOZ: Santa Cruz 
LU1XP-LU9XAA: Tierra del Fuego 
LU1YA-LU9YAA: Neuquen 
LU1ZA-LU9ZZZ: Antartice Bases 

Prisen er 10 IRC’s, det kan søges via EDR eller direkte hos: 
Radio Club Argentino, Award Manager Ricardo Schroder, LU8A- 
EJ, Casilla de Correo 97, (1000) Buenos Aires, Argentina.

WAS - RTTY
Til dette diplom skal der efter 1. januar 1967 kontaktes samtlige 
svenske distrikter på to bånd, SK/SL/SMØ-1 -2-3-4-5-6-7, i alt 16 
kontakter. QSL-kort eller anden skriftlige bekræftelse på at 
kontakterne er gennemført med tovejs RTTY, skal medfølge 
ansøgningen. Diplomet er udformet som en lille dug, prisen er 10 
IRC’s, adressen er følgende:
SSA RTTY Manager, Østmarksgatan 43, 123 42 Farsta, Sverig. 

Worked A ll Scottish Districts
Diplomet her kan søges af alle licenserede amatører, der efter 1. 
januar 1973 kontakter de forskellige distrikter i Skotland, diplomet 
udstedes i 3 forskellige udgaver:
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Gold: Kontakt med 56 forskellige distrikter.
Silver: Kontakt med 45 forskellige distrikter.
Bronze: kontakt med 35 forskellige distrikter.
Ansøgningen skal ske med en record bog, der fås ved indsen

delse af 8 IRC’s eller 2 US-dollar eller 1 engelsk pund til 
nedenstående adresse, til gengæld er diplomerne gratis, men 
man skal være i besiddelse af QSL-kortene før man sender 
ansøgningen ind, record bogen skal være undertegnet af 2 andre 
amatører eller via EDR.
A.G.Anderson, GM3BCL, West Balfour House, Durris, Banchory, 
Kincardineshire, AB3 3BJ, Scotland.

La Rioja Award
The Radio Club of Rioja i Spanien udgiver dette diplom med »The 
Rioja Autonomous Community« som sponsor. Diplomet består af 
en plakette som forestiller Riojas våbenskjold, og med dit navn, 
kaldesignal og diplomnummer, indgraveret på en plade nedenun
der. Det udstedes for HF, VHF og UHF med CW eller fone, FM er 
tilladt på VHF og UHF. Kontakter via repeater, mobil eller portable 
stationer tæller ikke. Der skal kontaktes 5 forskellige stationer fra 
Rioja, mindst en af disse skal være udenfor hovedstaden Logrono, 
hvis EA1RCR kontaktes, kan den regnes for en station udenfor 
Logrono. Diplomet er gratis, ansøgningen sendes sammen med 
de forskellige QSL-kort til:
Radio Club Rioja, P.o.Box 318, Logrono, Spanien.

Israeli Award
Diplomet udstedes når man har, efter 1. januar 1982, opnået 25 
point ved kontakter med stationer i Israel. Alle kontakter på 40, 80 
og 160 meter giver 2 point, på alle de øvrige bånd gives 1 point pr. 
kontakt, samme station kan kun give point en gang pr. bånd. 
Prisen for diplomet er 10 IRC’s, ansøgningen i form af logafskrift, 
som underskrives af 2 andre amatører, sendes til:
Award Manager, IARC, P.o.Box 4090, Tel Aviv, Israel.

73 DX Country Club Award
»73 Magazine« udsteder dette diplom, for kontakt med mindst 73 
lande, efter »73 Magazine« WTW-liste (som svarer til DXCC-listen 
fra ARRL) i løbet af et kalenderår, første mulige ansøgningsår er 
1979, diplomet udstedes for fone, CW eller mixed, samt for 
enkeltbånds kontakter, der udstedes stickers for hvert nyt kalen
derår. Prisen for diplomet er 4 US-dollar eller 12 IRC’s, for stickers 
er prisen 2 US-dollar eller 6 IRC’s. Ansøgningen indsendes i form 
af GCR-liste og i prefixorden til:
73 Magazine Awards Edito, Bill Gosney, 2665 North Bushy Road, 
Oak Harbor, Whidbey Island, Washington 98277, U.S.A.

CCAF (Copper-Coin Award)
Falun Radio Club udsteder dette diplom for kontakter efter 1. 
januar 1966 med amatører i Falun kommune som indbefatter 
Aspeboda, Bjursås, Enviken, Stora Kopperberg, Sundborn, 
Svårdsjo, Vika samt gamle Falustad.

Alle kontakter skal være med samme mode, man kan f.eks. ikke 
blande CW eller fone kontakter, QSO’er på 2 meter eller højere 
frekvenser tæller ikke, følgende bånd kan bruges 80, 40, 20, 15 og 
10 meter. Diplomet er en miniature udgave af en svensk 1 -daler 
fra Karl den Xlll’s tid, udført i ren kobber i størrelse 57x62x3 m/m, 
vægten er 100 gram.

Prisen for diplomet er 35 IRC’s eller tilsvarende i svenske 
kroner, det kan søges via EDR eller direkte med GCR-liste hos: 
Falu Radio Club, P.o.Box 12, 791 01 Falun, Sverige.

OZ-spr
Ferie
EDR’s Forlag ApS holder ferielukning i ugerne 29, 30 og 31, 
dog vil rettidige indgåede amatørannoncer blive ekspederet.

Vy 73 Annie

NYT 
BRUGT 
DEMO

Demo SSM Z Match
Antenne tuner................................ kr. 685,-
Brugt YP 150 Yaesu dommy load watt meter
0-150W 200MHz..........................kr. 685,-
Brugt Trio CS 1562 10 MHz Oscilloscope 2
kanal.............................................. kr. 2485,-
Brugt Nemco video monitor 9"
sort/hvid.........................................kr. 885,-
Brugt Kenwood modtager 0 - 30 MHz model
R 300.......................... .................. kr. 1885,-
Brugt Professionel strømforsyning 0-10 0-30
V 1 A variabel strøm.............. kr. 985,-
Brugt Tech Audio generator
TE 22........................................... Kr. 685,-
Brugt Grundig satelite 300
modtager........................... ........... kr. 1885,-
Brugt Yaesu Logging Data processor. YC 
1000 L Frekvenstæller, Volt, Temp. med
indb. printer....................................kr. 4885,-
Brugt Yaesu FT 227 R 400 Kanal 2 M FM
ind. 600 KHz repeat.......................kr. 1985,-
Brugt Kuyoritso Rør voltmeter
K 1420...................... .................... kr. 585,-
Brugt BJA 20 13.8 Volt 20 Amp med stort
instrument...................................... kr. 985,-
Demo Commodore printer
model 801...................................... kr. 2295,-
Demo Commodore 4040 Diskette station
2 x 175 K................. ................... Kr. 4495,-
Nyt Commodore 1020 Motherboard til Vie 20
6 slot.............................................kr. 695,-
Brugt Commodore VIC 20
komplet..... ....................................kr. 595,-

AlSIKontoordning haves \  ^

B E IA F O N  (Lørdag lukket)
ISTEDGADE 79 • 1650 KØBENHAVN V • TLF. 01 - 31 02 73 

73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1GPG Lissie,
OZ5AB Arne og Andrea ,
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Vore telefoner svarer hele døgnet. 
Efter normal lukketid kan De benytte 

vor automatiske telefonsvarer.
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Redaktion: OZ1BHQ, Per Posselt, 
Hollændervej 29, 5500 Middelfart.
Tlf. (09)41 41 43.

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

Azerbaijan. UK6DKW kan dagligt findes på 14.025 kHz 1300z.
Belize. V3C kan de fleste weekends findes på 1.830 kHz CW 

0300z. QSL via N5DDV.
Burkino-faso. XT2BR kan ofte findes omkring 14.227 kHz fra 

2100z. QSL til Boz 116, Quagadougou.
Central afrika. TL8KH er nu QRV på 10-15 og 20m. Han skulle 

kunne findes på 14.210-215 kHz omkring 2000z. QSL via 
W2MZV.

Franz Josef Land. E01A0K er daglig aktiv på 14.176-180 kHz 
fra 1200-1300z. QSL via UZ10WA, Box 88, Moscow.

Guatemala. TG9VT kan findes på 7.093 kHz fra 0800z. QSL via 
W3HNK.

Hong Kong. VS6JH dukker ofte op på 14.010 kHz fra 1200- 
1300z. QSL til Box 541, Hong Kong.

Martinique. FM4CT kan findes på 1.828 kHz omkring 0100z. 
QSL via N7RO.

Monaco. 3A2GL er ofte QEV på 1.840 kHz efter 0400z.
New Caledonia. FK0AE er ofte QRV på 14.270 kHz 0730z. 

QSL via F6EWK. FK0AT kan findes på 14.020-030 kHz fra 0600z. 
QSL til Box 2899, Noumea.

Papua New Guinea. P29JS er daglig QRV på 14.220 kHz 
0700z samt efter 1300z.

Saudi Arabia. HZ1HZ kan ofte findes på 7.022 kHz 0200z. QSL 
via N7RO. HZ1AB kan ofte findes på 14.327 kHz 1730z. QSL via 
K8PYD.

Syria. OEW3HGB/YK fra Goland Højderne kan findes på 1.830- 
1.845 kHz efter 2100z.

Tanzania. 5H3HM dukker ofte op på 14.200 kHz efter 1830z. 
Samt på 3.780 kHz efter 0300z. QSL via VE5VJ.

Uk Sovereign Bases. ZC4CZ dukker ofte op på 7.020 kHz fr.a 
0300-0400z. QSL via G4MGQ.

Uruguay. CX7BS kan ofte findes på 1.833 kHz 0100z. CX8BBH 
kan daglig findes på 7.004 kHz 0100z.

Chagos. VQ9QA kan i weekends findes på 1.825 kHz 0100z. 
QSL via N3QA.

Brazil. PY2DP er daglig igang på 1.833 kHz 0700z.
Iraq. YI1BGD er raporteret på CW på 14.047 kHz 1600z.
Ascension Island. ZD8HM kan ofte findes på 14.050 kHz efter 

2100z. QSL via ZD8AR.
Corscia. TK5VN kan findes på 1.830-40 kHz efter 0400z.
Cuba. Z07AM kan i weekends findes på 1.845 kHz SSB 0400- 

0500z.
Falklandsøerne. VP8ALJ dukker ofte op på 1.835-40 kHz SSB 

fra 0100-0500z. QSL sendes til Box 68. Port Stanley, Falkland 
Islands.

Gambia. C53AL kan findes på 3.780 kHz fra 0500z.
Grønland. OX3ZM er raporteret på 3.792 kHz 0700z. OZ3UD 

er raporteret på 14.036 kHz omkring 1900z.
Guadeloupe. FG5AM er daglig QRV på 1.825-35 kHz CW fra 

0300-0600z. QSL sendes til FG7AM.
Island. TF3KG og TF3SG dukker ofte op nær 1.835 kHz fra 

0500-0600Z.

Minami Torishima. JH5EES/JD1 er raporteret af flere USA 
bulletiner. Yderligere oplysninger findes ikke endnu.

Rhodes. K7VAY/SV5 bliver aktiv i juni og juli måned.
Hawai. Fra den 25-28 juli har KG6LG planlagt en operation med 

kaldesignalet KH6S..
Fernando da Noronha. PY0FG er raporteret på 40 m 2140z. 

Han vil være QRV for 2 år.
Crete. SV0DV og SV0DW vil være QRV herfra til december 85. 
Tristan da Cunha. ZD9CS er daglig QRV fra 1715z på 14.185 

kHz. QSL via KA1DE.
Chagos Island. VQ9FS er raporteret på 20 m SSB omkring 

200z. QSL sendes til WA4CYR. VQ9CK er også aktiv. QSL til 
WB3CQN.

Pitcairn. ZL4DW/VR6AB skulle være aktiv herfra de næste to 
måneder.
Båndrapport
Indsendt af OZ-DR2197.
Call dato/GMT QRG
HC10T 2004/0355 3.799 kHz
5X5GK 2004/1030 21.300 kHz
EL1AH 2004/1627 14.304 kHz
XT2BR 2004/1636 14.205 kHz
VQ9CK 2004/1729 14.220 kHz
7X2 HM 2004/1828 3.798 kHz
OE3HGB/YK 2004/1926 3.798 kHz
TZ2XN 2004/1955 3.799 kHz
TR8DR 2004/2023 14.224 kHz
TA1C 2104/1611 7.077 kHz
JA1ELY 2104/1907 3.799 kHz
4U1ITU 2104/1922 3.799 kHz
SH1FG 2104/1928 3.799 kHz
TA1E 2204/1712 14.208 kHz
SQ5RN 2204/1824 14.305 kHz
JW5NM 1705/0935 14.271 kHz
JT1BG 1705/1600 14.171 kHz
A22BW 1705/1630 14.220 kHz
TR8IG 1805/0729 14.186 kHz
ZB2GR 1805/0738 14.215 kHz
VU2NET/AIG 1805/1514 14.150 kHz
UJ8JJ 1805/1526 14.206 kHz
VS6IC 1805/1527 14.206 kHz
UH8EAA 1805/1659 14.211 kHz

QSL via LA5NM

QSL via DK3KO 
QSL via N6CW

Som det tydeligt fremgår af rapporten er forholdene på 20 m ved 
at bed res ganske betydeligt.

Som de fleste har opdaget var der i sidste OZ en del trykfejl. 
Dette skulle gerne være en overstået ting ifølge redaktøren.

Jeg har modtaget en del båndrapporter denne gang og jeg har 
været nødtil at vælge mellem dem da spalten ellers må udvides 
ganske betydeligt.

God DX

Generaldirektoratet for 
Post- og telegrafvæsenet Forventet højeste brugbare frekvens (MUF) 

Tid: GMT. Frekvens: MHz

Måned: Juli 1985 
Solplettal: 26

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Japan 8600 44,4 13,9 14,9 16,4 17,3 18,0 18,1 17,5 17,4 16,1 14,7 16,0 14,4
Sydi. Australien 16000 85,0 14,0 16,2 19,3 20,2 17,2 13,8 12,5 12,9 14,3 14,1 11,5 14,8
Sumatra 9300 90,0 13,7 15,1 17,6 18,6 19,3 19,3 18,4 17,2 15,8 14,2 12,6 11,2
Syd Afrika 10100 171,3 9,1 7,4 11,4 20,4 20,5 20,6 20,3 20,2 16,1 11,9 10,2 9,0
Middelhavet 2200 181,0 11,3 10,6 13,3 15,8 16,2 16,0 15,3 14,8 16,0 18,6 16,7 13,4
Brasilien 8400 225,4 12,5 10,3 8,3 8,8 20,5 19,3 18,3 17,6 18,1 21,6 21,1 16,5
New York 6100 291,4 13,6 12,3 11.3 10,6 12,5 15,4 15,7 15,7 15,4 16,0 17,5 15,5
Vest Grønland 3600 313,6 13,8 13,0 13,3 14,0 15,8 16,1 16,3 16,3 16,4 17,0 17,4 15,4
San Francisco 8800 324,5 13,9 13,9 14,6 13,7 11,9 11,4 13,5 16,6 16,7 16,9 16,8 15,0
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Redaktion: 0Z 8S L , Svend Erik Lindberg 
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved.
Tlf. (03) 66  9U /b

VK5MC 1985 EME-vinduer. Korrektion
Adskillige af denne spaltes vågne læsere har gjort mig opmærk
som på, at de i »OZ« nr. 4, 85 anførte tider for VK5MC’s EME- 
vinduer ikke kunne gælde for amatører på vore breddegrader. De 
er tilsyneladende gældende for Nordamerika. Det er naturligvis en 
ringe undskyldning, at spalteredaktøren var i god tro (jeg »stjal« 
tiderne fra det engelske »VHF/UHF Newsletter«), Jeg håber ikke, 
der er for mange, der har ofret for mange nattetimer i forgæves 
lytten.

De korrekte tider gældende for Europa skulle ifølge VK5MC selv 
være som følger:
26. juni 1454 UTC 25. okt. 1754 UTC

9. juli 0122 UTC 10. nov. 0546 UTC
23. juli 1246 UTC 7. dec. 0334 UTC

4. aug. 2318 UTC 19. dec. 1430 UTC
28. sep. 1954 UTC 
Chris skriver endvidere:

Bemærk at de givne tider er starttider og ikke centertider. Ved 
alle skeds vil den første 2 minutters periode være sendeperiode 
for mig, - der har tidligere været usikkerhed m.h.t. sekvenserne, - 
forhåbentlig vil sked-starttiderne forbedre dette forhold. Min sen
defrekvens vil være 144.012 MHz, og jeg vil lytte fra 144.000 til 
144.010 MHz. Hvis signalerne er kraftige vil jeg muligvis gå over til 
1 minuts sekvenser, så vær venlig ikke at kalde mig på min egen 
frekvens, da du så ikke vil blive hørt af mig og muligvis forårsager 
QRM overfor andre.

Mit vindue vil »peake« ca. 10 til 14 minutter efter starttiderne, - 
jeg hører normalt mine egne ekkoer fra starten af.

Desværre kan forud aftalte skeds give mig problemer, - og til 
tider vil det være umuligt for mig at være QRV, men jeg anstrenger 
mig for at være igang i alle »vinduer«.

l/y 73 de VK5MC 
Chris Skeer 

»Sunnybrae« 
Hather liegh 

Australia 
5280

Første OZ-ZL, OZ-VK og OZ-YU på 432 MHz
Som det kan læses under rubrikken »Båndrapporter«, havde 
OZ7UHF QSO med henholdsvis ZL3ÅAD, VK5MC og YU1AW på 
432 MHZ under REF’s EME-contest i marts og april måned. Disse 
QSO’er er de første mellem OZ og de pågældende lande på 432 
MHz. Det fremgår desværre ikke af rapporten hvilken dag(e) og 
klokkeslet QSO’erne fandt sted, men det råder OZ1DJJ sikkert 
bod på i næste rapport om OZ7UHF’s aktiviteter.

Et exceptionelt år for meteor-scatter? ■ -
Under denne overskrift fremsættes i det amerikanske amatørtids
skrift »QST« May 85 på side 64 en spændende påstand af W9IP. 
Påstanden går ud på, at året 1985 skulle blive alle tiders år for 
MS-forbindelser, idet adskillige kometer nærmer sig vore egne af 
solsystemet. Kometer er ledsaget af »skyer« af små partikler, og 
mange af disse vil ifølge W9IP trænge ind i jordatmosfæren som 
meteoritter. Bl.a. mener han, at meteorsværmen Draconiderne (3. 
oktober), der er et produkt af kometen Giacobini Zinner, vil blive 
specielt god i år. Den 20. oktober vil partikler, der ledsager den 
berømte Halleys komet, producere sværmen Orioniderne. W9IP 
anfører, at denne komets nærhed kan medføre en lignende 
situation, som den der i 1966 gjorde meteorsværmen Leonideme 
så bemærkelsesværdig med mere end 150.000 meteorer i timen! 

Det bliver spændende at se om W9IP’s teorier holder.

Første Fax-QSO mellem OZ og DL på 144 MHz
Fra DL3LAP i Feide nær Kiel (J044XH) har redaktionen modtaget 
et brev, hvori han bl.a. skriver:

»Den 9.3.85 kl. 1500 UTC fandt den første faximile-QSO 
(modulationsart F2c) sted mellem OZ og DL på frekvensen 
144.700 MHz. Deltagerne i QSO’en var stationerne OZ1BNU, 
Arthur, OZ1IBW (DJ4LQ), Werner og DL3LAP, Klaus. Ved QSO
’en blev der anvendt ombyggede telefaxer af fabrikat Hel I model 
HF146.

Modulationsarten fax vinder stadig nye tilhængere, og det ville 
være dejligt, hvis det også blev muligt at lave fax-QSO med 
Danmark på HF eller VHF. Følgende dage er aktivitetsdage: 

Onsdage: Kl. 1800 på 3,605 MHz og kl. 1930 på 144.700 MHz. 
Lørdage: Kl. 1800 på 3,605 MHz og 
Søndage: Kl. 1100 på 14,105 MHz.
Frekvensangivelserne er ± QRM og tiderne er DNT/DST.
På disse tidspunkter bliver der også udsendt bulletiner og 

informationer pr. fax. Fax-maskinerne arbejder med en tromle
omdrejningshastighed på 120 omdr./min. Selv har jeg allerede 
haft fax-QSO med mere end 50 stationer i 8 lande. Jeg er meget 
interesseret i, at flere danske amatører bliver QRV på fax, og jeg 
er villig til at videregive yderligere oplysninger til interesserede 
stationer. Man kan godt skrive på dansk til mig, da OZ1IBW/ 
DJ4LQ kan oversætte det til tysk. Vi er også glade for enhver fax- 
SWL-rapport, og besvarer den med et QSL-kort.

vy 73 es best dx 
DL3LAP, Klaus Koch 

Tanneneck 5 
D-2301 Feide 

Tyskland.

Eksempel på billede overført under en faximile-QSO mellem 
OZ 11B W/OZ 1BNU og DL3LAP.

Båndrapporter

Båndrapporter
Udover de altid flittige EME-folk ser det ikke ud til, at der har været 
ret mange QRV på VHF-UHF-SHF i første halvdel af 1985. Dette 
fænomen skyldes nok mest, at udbredelsesforholdene tilsynela
dende har været jævnt dårlige hele vinteren og foråret. Man må 
håbe at sommeren retter op på tingenes tilstand, således at 
rapporterne igen begynder at strømme ind til redaktionen.

En enkelt tropo-åbning har der dog været på 144 MHz. OZ1IZB 
har nemlig via 600 ohm rapporteret, at han den 2.4.85 kørte 
GMøAPN (I087) og GM4UFD (I084).
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Hvad EME-aktiviteten angår er der indkommet to rapporter: 
OZ4MM skriver, at OZ5VHF i REF’s EME-contest kørte ialt 63 

QSO’er plus 29 multipliers, d.v.s. ialt 182.700 points. I contestens 
sidste weekend kørte han bl.a. følgende stationer:

HG1YA, DJ5MS, I6WJB, GM4JJJ, WB5LUA, YV5ZZ, K1BKK, 
WA2PNW, SM3LBN, DF9RJ, HG4øW og IK2EAD. Alle på 144 
MHz. Stig skriver, at forholdene om søndagen var helt »i kælde
ren«. Han hørte iøvrigt, at følgende OZ-stationer var igang i testen: 
OZ1EME, OZ1GFX, OZ1GMP og OZ1IUK (sig så ikke, at 
Danmark ligger på den lade side hvad EME angår). Den 2. maj 
kørte OZ5VHF endvidere VK5MC.

Som lovet har OZ1DJJ indsendt flere rapporter om OZ7UHF’s 
succes på 432 MHz EME. Bo skriver:

»Vi har været QRV i EME-contesten på 70 cm den 30. og 31. 
marts samt den 27. og 28. april 1985 og har kørt følgende: 

DF3RU, DJ6MB, DL9KR, OK1KIR, F1FHI, F9FT, F1FEN, 
G3LTF, SM3AKW, LX1DB, OE9XXI, I5MSH, N4GJV, W1JR, 
WA1RWU, W5HUQ, K1FO, K2UYH, KU4F, K4QIF, JAOJCJ, 
JA9BOE, JR4AEW, JA6CZD, JA4BDC, ZL3AAD, ZL2AQE, 
VK5MC, VK3UM, YU1AW.

Det blev ialt 31 QSO’er. Vi kørte 3 førstegangsforbindelser i 
testen, nemlig med ZL, VK og YU. Desværre er der sket en trykfejl 
i vores sidste to rapporter til »OZ«. Det er ikke HB9CV vi har kørt, 
men derimod HB9SV. Vi håber hermed, at fejlen bliver rettet.

Vi har nu været QRV i 4 weekends og har ialt kørt 45 QSO’er via 
månen, og deriblandt 5 OZ-førstegangsforbindelser. Vi er selv 
tilfredse med resultatet, men håber naturligvis at køre mere (alle 
QSO’er er kørt uden sked).

Vort næste mål er at blive QRV på 23 cm inden sommerferien. 
Udstyret på 70 cm består af følgende:
RX: Preampl. med MGF 1402 (i en kaffedåse).
TX: 2 x 4CX250B (med en Nilfisk støvsuger som blæser).
Ant.: 8 m parabol.
Til sidst tak til Frede OZ9FW, som vi vækkede fredag nat, og 

lokkede til at køre fra Tune til Ballerup med et af hans HF-trin. Tak 
for det!

OZ7UHF

OZ 1G FX skriver, at han har kørt følgende på 144 MHz EME: 
31.3.85: K6MYC, SM7BAE, SM2GGF, DL8DAT, YU3WV, 

WA6JXN/7.
28.4.85: OZ5VHF.
Thomas oplyser, at QSO’erne er gentagelser af tidligere, dog 

har han anvendt en antenne hvis gain er 3 dB mindre end ved 
tidligere lejlighed.

Satellitter

Rettelse
I »OZ« nr. 2, 85 blev der her i spalten under overskriften 
»Grønlandsfrekvens på OSCAR-10« (side 116) nævnt, at OZ6QX 
havde haft QSO med OX3BF i november 1984 på OSCAR 10 
down-link-frekvensen 145.975 MHz. OZ6QX har oplyst, at dette 
IKKE er korrekt. Der skulle have stået OX3AM. Sri!

Status for RS-satelliterne
Der er pt. intet der tyder på, at RS-5, 7 og 8 er ved at være trætte 
(og dermed dele skæbne med RS-6).

Efter en periode på ca. 1/2 år med konstante afbrydelser af 
transponderne, kan følgende fastslås:

Satellitterne er som oftest aktive alle tre. Signalerne er af 
særdeles god kvalitet, og transponderne er yderst følsomme.

Kontakt til USA er for tiden rimelig nemt opnåelig, og der er på 
det sidste konstateret stationer fra såvel call-områderne 1, 2, 3, ø 
samt fra det fjernere liggende område 7.

Tovejskontakt med W1BKT har jeg gennemført flere gange i 
mar./apr./maj 1985, ved EQ-CROSS ca. 198° W. Vi benytter 
begge ca. 10 W på 2 m!!

OZ6QX

Satellit båndrapport
Det synes som om interessen for at være QRV via Satellit er 
stigende i Danmark.

I det mindste er der konstateret et anseeligt stort antal nye »OZ- 
CALL’s« på såvel OSCAR-10, som de »gamle« RS-satellitter, der 
nu på tredie år kredser rundt om jorden.

Fig. 1 viser et udpluk af »nye CALL’s« fra 1984/85 (undskyld 
hvis der skulle være Oldtimers iblandt).

Men det er under alle omstændigheder rart at konstatere denne 
stigning i aktivitetsniveauet.

OZ6QX

Ny bruger af amatørradiosatellit og hvad så?
Af mange QSL-kort fremgår det, at en del benytter »forhåndenvæ
rende søm«, og at det rækker et godt stykke.

For disse og evt. nyopstartede satellitbrugere, vil jeg ikke 
undlade at henvise til OZ juli 1983, side 379.

Skulle den heri omtalte beregnerskive give anledning til pro
blemer, kan et 3,80 kr. frimærke samt din adr. løse dette. Du vil få 
en regneskive i A-4 tilsendt.

Hvad angår OSCAR-10 kan jeg henvise til OZ okt. 1983, side 
612 vedr. antenner. Frekvenser omtales bl.a. i OZ 1983 juli, side 
414.

Endelig bør du nok se OZ nov. 1983, side 678 vedr. erfaringer 
og tips for brug af OSCAR-10.

OZ6QX

Vil du gerne have QSO med Argentina på VHF/UHF?
Har du kun »normalt« TROPO/ES grej til VHF/UHF, men føler dig 
fristet af overskriften, bør du nok læse OZ jan. 1983, side 33.

Jeg kan til Bents oplysninger kun tilføje at det går hurtigt ned ad 
bakke m.h.t. elevation til satellitten OSCAR-10, og at det nu ofte er 
muligt at gøre kontakt over den med »normalt« grej.

Men husk HF-trin til 2 m, det ER nødvendigt.
OZ6QX
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DXpedition til GD, the Isle of Man
En nylig afholdt DXpedition til denne ø, der er beliggende mellem 
England og Irland, gav kun en kontakt til OZ-land (se QSL kort, fig.
2).

Stationen var udsendt af AMSAT-UK, og bemandet med to 
gamle kendinge nemlig G3CUO, David og GD4ZHG/P.

Vedr. DXpeditioner vil vi fremover forsøge at bringe oplysninger 
her i spalten når oplysninger foreligger så betids at det kan nås.

David mener iøvrigt at denne kontakt er den første satellit 
kontakt G D/OZ!

OZ6QX

Amatører med i NASA’s rumfærge
Ifølge »Amateur Satellite Report« vil WØORE, Tony Eng
land, og W4NTZ, John-David Bartoe, deltage i en rumfær
ge-mission, der forventes at starte den 15. juli d.å. og vare 
7 dage. Der foreligger ved redaktionens slutning desvær
re ingen oplysninger om rumfærgens banedata samt de to 
amatørers aktivitetsperioder. Vedrørende frekvenser er 
kun oplyst, at man som primær down-link frekvens 
forventer at anvende 145,55 MHz.

AOS APOGÆUM LOS
Dato Orbit UTC az UTC az el UTC az
18.6. 1516 23:40 269 05:08* 206 13 07:26* 214
19.6. 1518 22:56 265 04:26* 196 15 07:12* 206
20.6. 1520 22:12 261 03:48* 186 16 06:50* 197
21.6. 1522 21:28 256 03:07* 176 16 06:20* 187
22.6. 1524 20:45 252 02:24* 165 15 05:42* 178
23.6. 1526 20:01 246 01:43* 156 13 04:55 170
24.6. 1528 19:18 241 01:02* 146 10 04:01* 161
25.6. 1530 18:35 235 00:22* 137 7 02:54* 152
26.6. 1532 17:52 229 23:42 129 3 01:27* 140
27.6. 1534 17:09 222 ** 149 31 20:31* 103
28.6. 1536 16:26 215 ** 141 27 18:23 90
29.6. 1538 15:43 208 ** 149 23 17:09 84
30.6. 1540 15:01 200 ** 133 18 16:07 81

1.7. 1541 03:55 278 ** 264 5 06:03 257
1.7. 1542 14:18 191 ** 142 14 15:11 81
2.7. 1543 02:59 279 ** 258 10 06:16 250
2.7. 1544 13:37 181 ** 124 9 14:18 83
3.7. 1545 02:09 279 ** 251 15 06:20 243
3.7. 1546 12:56 169 ** 136 5 13:26 91
4.7. 1547 01:21 278 ** 243 20 06:22 237
4.7. 1548 12:20 145 ** 137 1 12:31 112
5.7. 1549 00:35 276 05:55 230 3 06:21 231
5.7. 1551 23:50 274 05:12* 221 6 06:16* 225
6.7. 1553 23:05 272 04:33* 212 9 06:12* 218
7.7. 1555 22:21 268 03:51* 203 12 06:03* 211
8.7. 1557 21:37 265 03:10* 193 13 05:47* 203
9.7. 1559 20:53 261 02:29* 183 14 05:25* 194

10.7. 1561 20:09 257 01:48* 173 14 04:52* 185
11.7. 1563 19:26 252 01:07* 163 13 04:12* 176
12.7. 1565 18:42 247 00:27* 154 11 03:20* 167
13.7. 1567 17:59 242 23:46 145 8 02:20* 158
14.7. 1569 17:16 236 23:06 136 4 01:04* 148
15.7. 1571 16:33 230 22:22 127 0 22:35 129
16.7. 1573 15:50 223 ** 148 30 18:12 97
17.7. 1575 15:07 217 ** 149 27 16:44 89
18.7. 1577 14:24 210 ** 142 23 15:39 85
19.7. 1579 13:41 202 ** 134 18 14:41 83
20.7. 1580 02:36 275 ** 258 4 04:39 254

*: Den følgende dag.
**: Apogæum før AOS eller efter LOS.
Benyttet elementsæt: 162 (mar. 11, 1985)
Beregnet på en CDC Cyber 730 af OZ6BL den 21/05/85.
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Reference-omløb, RS-satellitter:

Dato Omløb

RS-5

UTC
19.6.85 15412 0:04
20. 15425 1:58
21. 15437 1:53
22. 15449 1:48
23. 15461 1:42
24. 15473 1:37
25. 15485 1:31
26. 15497 1:26
27. 15509 1:21
28. 15521 1:15
29. 15533 1:10
30. 15545 1:05

1.7. 15557 0:59
2. 15569 0:54
3. 15581 0:49
4. 15593 0:43
5. 15605 0:38
6. 15617 0:33
7. 15629 0:27
8. 15641 0:22
9. 15653 0:17

10. 15665 0:11
11. 15677 0:06
12. 15689 0:00
13. 15702 1:55
14. 15714 1:49
15. 15726 1:44
16. 15738 1:39
17. 15750 1:33
18. 15762 1:28

Aktivitetstesten
Maj-testen gav følgende resultat: 
Klasse 1-144  MHz single
Nr. Call QTH

1 OZ1CTC J045
2 OZ1IUK J066
3 OZ1DLD/P J045
4 OZ1EQX J044
5 OZ1FYW J075
6 OZ1HJP J065
7 OZ1KHW J057
8 OZ1JXY J046
9 OZ1JXH J047

10 OZ1FHU J055
11 OZ1IEP J065
12 OZ1FDK J045
13 OZ1IZB J055
14 OZ6CE J055
Klasse 2 -1 4 4  MHz multi
Nr. Call QTH

1 OZ5UKW J055
2 OZ1ALS J044
3 OZ2EDR/P J056
4 OZ1KLB J055
5 OZ1GDI J065
6 OZ3FYN J055
7 OZ8ERA J066
8 OZ1EDR J065
9 OZ9EVA J057

10 OZ7HAM J065
Klasse 3 - 432 MHz single
Nr. Call QTH

1 OZ7IS J065

Grd. Omløb
324 15459
354 15471
354 15483
354 15495
355 15507
355 15519
355 15531
355 15543
355 15556
355 15568
356 15580
356 15592
356 15604
356 15616
356 15628
357 15640
357 15652
357 15664
357 15676
357 15688
358 15701
358 15713
358 15725
358 15737
28 15749
28 15761
29 15773
29 15785
29 15797
29 15809

QSO SQR Point
101 28 1100
109 33 945
95 22 713
68 19 592
69 20 555
60 16 344
34 13 280
36 13 253
29 11 204
29 11 184
29 8 132
11 6 88
24 5 81
10 5 80

QSO SQR Point
134 31 1261
122 28 1102
105 25 932
62 21 519
49 13 282
52 10 279
27 11 172
29 12 168
18 10 137
24 5 93

QSO SQR Point
32 17 327

Beregningsgrundlag:
RS-5: oml. tid: 119.55396 min., forskydning: 30.015452° W
RS-7: oml. tid: 119.19347 min., forskydning: 29.925248° W
RS-8: oml. tid: 119.76195 min., forskydning: 30.067472° W

Contestrapporter
v/OZ1 FMB, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund
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RS-7 RS-8

UTC Grd. Omløb UTC Grd.
1:12 346 15386 1:55 349
1:02 345 15398 1:52 350
0:53 344 15410 1:49 351
0:43 343 15422 1:46 351
0:33 342 15434 1:43 352
0:24 341 15446 1:40 353
0:14 341 15458 1:37 354
0:04 340 15470 1:35 355
1:54 9 15482 1:32 355
1:44 8 15494 1:29 356
1:34 7 15506 1:26 357
1:25 6 15518 1:23 358
1:15 5 15530 1:20 359
1:05 4 15542 1:17 359
0:56 3 15554 1:15 0
0:46 2 15566 1:12 1
0:36 1 15578 1:09 2
0:27 1 15590 1:06 3
0:17 0 15602 1:03 3
0:07 359 15614 1:00 4
1:57 28 15626 0:57 5
1:47 27 15638 0:55 6
1:37 26 15650 0:52 7
1:28 25 15662 0:49 8
1:18 24 15674 0:46 8
1:08 23 15686 0:43 9
0:59 22 15698 0:40 10
0:49 22 15710 0:37 11
0:39 21 15722 0:35 12
0:30 20 15734 0:32 12

2 OZ1HRA J046 37 12 247
3 OZ1KHW J057 21 11 164
4 OZ1QZ J045 18 9 137
5 OZ1HDA J047 15 9 119
6 OZ1FYW J075 5 3 34

Klasse 4 - 432 MHz multi
Nr. Call QTH QSO SQR Point

1 OZ4EDR/A J075 22 11 219
2 OZ6CE J055 20 11 161
3 OZ1CFO J047 20 11 138
4 OZ1GMP J056 16 8 113
5 OZ5HAM J075 8 6 73

Klasse 5 - 1296/2320/5760 MHz single
Nr. Call QTH QSO SQR Point

1 OZ1ABE J065 8-1-0 3 69
2 OZ7LX J055 10-0-0 5 65
3 OZ8WK J047 2-1-1 2 52
4 OZ1HDA J047 8-0-0 6 51
5 OZ1KHW J057 5-0-0 3 38
6 OZ1AXX J056 3-0-0 3 31
7 OZ1ICG J065 8-0-0 3 30
8 OZ5DI J065 6-0-0 1 12
9 OZ7IS J065 4-1-0 1 11

10 OZ2TG J065 4-0-0 1 10

Klasse 6 - 1296/2320/5760 MHz multi
Nr. Call QTH QSO SQR Point

1 OZ4EDR/A J075 8-0-0 5 66
2 OZ1CFO J047 5-0-0 3 28
3 OZ5HAM/P J075 1-0-0 1 6

The first CQ World-wide VHF WPX contest
- 48 timers test på VHF/UHF i tiden fra kl. 0000 UTC den 20. juli til 
kl. 0000 UTC den 22. juli 1985.

Reglerne har jeg desværre ikke kunnet nå at oversætte til 
denne gang - men vil du gerne have dem lidt hurtigt er du 
velkommen til at fremsende en svarkuvert. Reglerne vil blive bragt
i næste nr. OZ.

OZ JUN11985



NOAA .. METEOR .. METEOSAT
Modtag selv vejrsatellit-billeder

Satellit-modtager SAN 137 B
En modtager med fornemme data og som også anvendes professionelt. Moderne teknik: Schottky- 
ringblander, flankestejlt krystalfilter, PLL-demodulator, aktivt LF-filter, VXO, 220 V netdel, indbygget 
scanner med automatisk start af båndoptager etc. etc. ... Pris kr. 6.000,-

METEOSAT-konverter LNG 1700 
Støjsvag GaAs-fet bestykket konverter til 
modtagelse af den geostationære vejrsa
tellit METEOSAT 2.
Støjtal F typ.: 1.8 dB 
Forstærkning typ.: 26 dB 
Mellemfrekvens: 137 MHz 
Tilslutningsstik: N
LNC 1700 Hvidblikshus afp.......Kr. 2187,-
LNC 1700 For udvendig
mont. afp.................... ..............Kr. 2600,-
LNC 1700 Byggesæt................Kr. 1 500,-

LNA 137 A Forforstærker
GaAs-fet forforstærker for modtagelse af 
de omløbende vejrsatellitter i 137 MHz 
området................. ..... ............Kr. 1095,-

LNA 1700
GaAs-fet forforstærker for modtagelse af 
den geostationære satellit i frekvens-om
rådet 1650-1700 MHz.
LNA1700 F=1.3dB G=13dB.... Kr. 1100,-
LNA 1700S F=0.8dB G=15dB Kr. 1525,-

Digital billedhukommelse
Se satellit-billederne på et normalt farve-TV. 256 linier med hver 256 punkter og med 64 grå-toner. 
Start-stop automatik. Falskfarve generator. Op til flere hukommelser etc. etc. Model WRAASE eller 
model YU3UMV.

NYHED
V r a o e o M y  Specielt udviklet til modtagelse af METEOSAT 2 har den danske antenne-fabrik 

PROCOM lavet en parabolantenne med et gain på 24 dB. Antennen, der har en 
diameter på 1.25 m, leveres komplet med fødehorn og samtlige beslag.

Til frekvensområdet 137 MHz er udviklet en »TURNSTILE« antenne. Begge disse antenner 
■  forhandles gennem ILN-Service.

Et komplet anlæg til modtagelse af satellitbil
leder demonstreres gerne.

Rekvirer katalogmateriale.
(25 kr. i frimærker).

ILN service
Roskildevej 11 - Tune 
4000 Roskilde
Telefon (02) 13 61 04 OZ9FW
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Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen,
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 81 30 96.

Resultater - 18. VOLTA RTTY CONTEST:
Single operator, all bands.
Nr. Call Points QSO’s Multipl.
1 HB9HK 2183 148 55
2 L5FZI 2006 133 63
3. I20LW 2132 128 52

Single operator - single band.
Nr. Call Points QSO’s Multipl.
1 UT5RP 1816 188 40
2 EA5CVR 758 103 26
3 YV6BTM 1132 55 23

Score
17.769.620
16.808.274
14.190.592

Score
13.656.320
2.029.924
1.431.980

Kender DU ikke SARTG-NEWS? Så går du glip af en masse 
infos om RTTY, FAX og HELL. I egen interesse bør du fluks 
rekvirere prøveeksemplar samt introduktionshæfte. Skriv/ring til 
SM5EIT:

Erik Nilsson, Lundvågen 3, S-152 00 Strångnås, Sverige, tlf. 
0152-12001.

Der kan også rekvireres flere eksemplarer til brug ved udstillin
ger, field days og andre arrangementer.

Kontingent: sv. kr. 50,00 om året, og der udgives 4 blade pr. år, 
hvert med et indhold på ca. 60 sider.

Resultater BARTG RTTY contest 1984
Multi operator Nr. Call Points QSO’s
Nr. Call Points QSO’s Multipl. Score 1 ON4UN 817.028 407
1 OK3KGI 475 54 26 666.000 2 YU7AM 433.492 389
2 OK3RMW 28 10 7 1.960 3 UT5RP 417.000 352
3 OK3KEF 13 4 4 208 70 OZ1GRF 11.850 19

SWL’s Multi operator
Nr. Call Points QSO’s Multipl. Score Nr. Call Points QSO’s
1 1014769 719 68 27 1.320.084 1 LZ1KDP 521.768 333
2 DE1GMH 281 37 20 207.940 2 VE1ASJ 245.480 203

3 OK3KJF 164.970 137
SARTG NEWS nr. 54
Forårsnummeret er allerede udkommet for længe siden og af SWL’s
indholdet kan bl.a. nævnes: SARTG’s programbank, beskrivelse, Nr. Call Points QSO’s
diagram m.v. af Kantronics RTT Y/ASC I l/AMTO R modem, AM- 1 NL4483 272.448 156
TOR konstruktion, modtagelse af vejrsatellitter, måling af for 2 OZ-DR 2135 244.000 185
vrængning på RTTY signaler o.m.a. 3 BRS 47426 228.942 173

KENPRO ROTORER
KR-400. . . . . . . . . . . . . . 1910,00
KR-400RC. . . . . . . . . . . . 2130,00
KR-500 Elevations. . . . 2030,00
KR-600. . . . . . . . . . . . . . 2095,00
KR-600RC. . . . . . . . . . . .3140,00
KR-2000. . . . . . . . . . . . . 5400,00
KR-2000RC. . . . . . . . . . 8305,00
Platform for rotorer 355,00
KS065 sttttefeje 420,00
Potmefre reservedele 114,00
Switek for roforbax 45,10

Bemærk vi forhandler ALLE mærker og typer
afamatørudstyr. Radiostationer, rotorer, 
antenner, kabel, stik, komponenter m. m.

Åbningstider: 
Mandag t.o.m. fredag 09.00-17.30 

Lørdag: 09.00-12.00

I D )  ( O )  C ® -  I F >  I L .
OZ1CJY John ■ Hillerødvej 29 ■ 3330 Gørløse ■ (02) 278880
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Redaktion: OZ1GKW, Søren Westerholm, 
Kajerød Vænge 15, 3460 Birkerød.

Siden sidst
Har jeg haft QSO med G4SUI på 20 meter.

Martyn har kontakt med en del SWL’s og fortalte under vores 
meget hyggelige QSO at disse var meget interesserede i at 
komme i kontakt med udenlandske lytteramatører. Jeg har derfor 
skrevet til Martyn for at få yderligere informationer samt adresser 
på interesserede brevskrivere. Trænger i derfor til at få støvet 
jeres skoleengelsk lidt af, håber jeg snarest at kunne bringe en 
fiste over interesserede engelske SWL’s.

Så kom brevet endelig fra P&T og undertegnede er nu QRV med 
kaldesignalet: Oskar Zulu 1 Søren Westerholm Lytter.

Månedens post
- Brev fra OZ-DR 2197 i Trustrup som skriver:

Jeg har netop modtaget QSL fra DXCC - land nr. 190, det var fra 
VK9XJ. Desuden har jeg anskaffet mig en ny modtager - en ICOM 
IC-R71E, som jeg er mægtig godt tilfreds med. Modtageren har 
især været brugt på de lave bånd, 40 - 80 160 meter, her i 
vinterhalvåret 1984/85.

Især 160 meter har haft min store interesse, her er det blevet til 
adskillige VE/K/Caribiske/Sydamerikanske/Afrikanske og Euro
pæiske stationer. På 40 meter bl.a. VKØGC. 80 meter bl.a. 
FT8XB. 160 meter bl.a. PJ7A. Desuden har jeg fået lavet mig et 
nyt QSL kort, se vedlagte.

En af de sjove ting ved at modtage QSL er bl.a. at få INFO om 
den station man lige har hørt fra både rent »billedmæssigt« og 
»bogstaveligt«.

Diplomer
EDR’s SWL-aktivitetsdiplom (Lic. radioamatører)

Diplomet udstedes af EDR og kan efter ansøgning tildeles 
enhver dansk licenseret radioamatør, der kan opfylde nedenstå
ende betingelser.

1. For at opnå diplomet kræves fremlagt bevis i form af SWL- 
QSL-kort stilet til ansøger-stationen, d.v.s. stationens kaldesignal 
skal fremgå af QSL-kortet.

2. Diplomet udstedes i følgende kategorier: Europa, Afrika, 
Amerika, Asien, Oceanien, svarende til at dine signaler er hørt at 
lytteramatører i disse verdensdele.

3. Til opnåelse af diplomet i de respektive kategorier kræves 
SWL-QSL-kort fra følgende antal DXCC (lande): Europa 10, Afrika 
5, Amerika 5, Asien 5, Oceanien 3.

4. Ved inddeling i verdensdele samt ved sammentælling af 
DXCC (lande) benyttes den til enhver tid af den amerikanske 
amatørorganisation ARRL fastlagte liste, idet Nord- og Sydameri
ka dog tælles som én verdensdel.

5. Alle radioforbindelser i alle modulationsarter, på et hvilket 
som helst amtørbånd, efter 1. august 1947 kan anvendes, hvis 
senderstationens kaldesignal er anført på lytterstationens (SWL- 
QSL) tilsendte QSL-kort.

Som dokumentation for ansøgning skal SWL-QSL-kort fremsen
des sammen med en liste over de fremsendte QSL-kort, listen skal 
være underskrevet af ansøgeren og være forsynet med kaldesig
nal, navn og QTH.

6. Gebyret for udstedelse af diplomet udgør kr. 15.00, der skal 
fremsendes sammen med ansøgning. Evt. overskud går til EDR’s 
hjælpefond.

Ansøgning, QSL-kort samt al korrespondance vedrørende diplom
udstedelsen bør sendes til: EDR’s SWL Manager, Søren Wester
holm, Kajerød Vænge 15, 3460 Birkerød.
Diplomet kan ansøges efter den 1. januar 1979.

Contests
Se under Contest Manager andetsteds i bladet.

Lyt - Nyt
- Vores lokale postbud går stadig oprejst!

Det var alt for denne gang - nyd nu det gode vejr sammen med 
XYL og de harmoniske. Det kan sagtens lade sig gøre at tage 
kortbølgemodtageren med ud i solen....

Vy 73 de OZ1GKW/OZ1 SWL, Søren

RADIO BOOK SPECIAL c e n te r

t a/s Ahrent Flensborg (OZ1D)
St. Hansgade 9 - 4100 Ringsted.

Tlf. (03) 61 00 11 - Postgiro 5 40 59 39.

Send altid indlæg 
til OZ i god tid

Vy 73 de OZ1CRY
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Hvilket bånd?
Jeg er nok kommet lidt for let til min bemærkning i april OZ om, at 
de fleste nok hurtigt opdager, hvilket amatørbånd, der egner sig til 
hvilke aktiviteter. Der er nok en del af vore læsere, der vil sætte 
pris på lidt vejledning herom, så her kommer nogle almindelige 
betragtninger, som uundgåeligt er farvet af mine egne interesser 
og erfaringer og ikke gør krav på at være evige sandheder.

Vort laveste bånd 1,8 MHz er i de fleste europæiske lande et 
rent CW-bånd. Det skæmmes af, at forskellige lande tillader 
forskellige frekvensområder, så man ofte kan opleve at høre 
stationer, man gerne ville kontakte, på frekvenser, hvor danske 
amatører ikke må sende, og omvendt må nogle amatører, når de 
vil i kontakt med Danmark, kalde op uden for vort bånd og 
meddele, at de lytter på en anden frekvens, end den de sender på. 
Da jo bl.a. danske amatører kun må bruge lav effekt på dette 
bånd, og da en effektiv antenne helst skal være næsten uover
kommeligt lang og høj, er dette nok et bånd for specialister og 
viderekomne. Det er som regel næsten helt dødt i dagtimerne, 
men kan særligt i disse år omkring solpletminimum tillade langdi
stanceforbindelser om natten trods den lave tilladte effekt. I 
sommerhalvåret er de atmosfæriske forstyrrelser ofte så stærke, 
at kun lokale forbindelser er mulige, til gengæld er det forholdsvis 
let at finde en helt uforstyrret frekvens.

3,5 MHz er vel det bånd, hvor man lettest træffer skandinaviske 
radioamatører. Det er ligesom 1,8 MHz et bånd, der deles med 
andre tjenester, bl.a. fiskekuttere, der kører SSB (med det 
»forkerte« sidebånd) længe og vedvarende på talrige frekvenser, 
og en del kraftige frekvensskiftnøglede sendere med fjernskriver- 
og anden hurtigtelegrafi. I disse år kan man nå en del sjældne, 
fjerne stationer på dette bånd, især sent om natten eller tidligt om 
morgenen og fortrinsvis i området 3500-3510 kHz.

7 MHz er for os i Danmark Europabåndet. Her træffer man hele 
dagen amatører fra store dele af Europa. Til gengæld kan man 
opleve, at stationer, der kun er nogle få hundrede km eller mindre 
væk, er utroligt svage eller helt uhørlige i store dele af døgnet. 
Sent på natten er dette bånd for tiden ofte det bedste til de helt 
store afstande. Dette bånds største mangel er de mange ulovlige 
radiofonistationer, der ødelægger det meste af båndet hver aften.

10 MHz er vist for næsten alle landets radioamatører forbeholdt 
telegrafi. Selv om dette bånd endnu deles med andre tjenester, 
som radioamatørerne endelig ikke må forstyrre, hvis vi vil beholde 
vor ret til at bruge båndet, er det forholdsvis let at finde en ledig 
frekvens, også når de andre bånd er ødelagt af tester, som ikke er 
tilladt i dette bånd. 10 MHz er endnu ikke åbent for alle landes 
amatører, f.eks. kan U.S.A.’s amatører først bruge båndet fra den 
22. juni i år. Husk, at en dipol til 3,5 MHz kører fint på 10 MHz, hvor 
den er tre halve bølgelængder lang. Det er et bånd, hvor man let

træffer erfarne og hyggelige amatører, som er interesseret i andet 
og mere end en kort standard-QSO.

Lad dette være nok for denne gang, jeg håber senere at kunne 
skrive noget tilsvarende om de højere frekvenser.

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. Desuden findes et særligt High Speed
net, der kører fredag kl. 1800 og igen lørdag kl. 1445 lokal tid 
begge gange på 3578 kHz. Hastigheden er normalt 27 ord i 
minuttet (135 tegn/min). Der er tale om et forsøg, så disse 
oplysninger kan være forkerte, allerede når de udkommer.

I samarbejde med SOWP har SCAG oprettet et atlantnet. Hver 
søndag kl. 14.30 UTC kalder SM6NFF CQ SCAG på 14055 kHz 
med retningsantennen mod USA. Det er almindeligt, at de fjerne 
stationer høres bedre end netkontrolstationen. Hvis du ikke kan få 
fat i SM6NFF, så prøv selv at kalde CQ SCAG en eller to kHz fra 
14055 kHz. De fjerne stationer vil lytte efter opkald her, og de 
svarer normalt på den frekvens, som de modtager på.

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.

Alle CW-interesserede er velkomne i alle SCAG net.
3555 kHz eller nærmeste ledige højere frekvens er SCAG 

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, SCAG c/o Borjesson, S-791 
53 Falun, Sverige.

Alle andre henvendelser til sekretæren: SM7KJH Christer 
Karlsson, Orholmsgången 2 B, S-217 42 Malmo, Sverige.

CW-nyheder fra W1AW
Fra den 28. april er sendetiderne: Hver dag kl. 00, 03 og 21 UTC 
samt mandag til fredag kl. 14 UTC, dvs. en time tidligere end i 
vinterhalvåret og altså til samme lokaltid her, som før vi gik over til 
sommertid. Frekvenser uændret: 1818, 3580, 7080, 14068, 
21079, 28080 og, når OSCAR 10 er inden for rækkevidde, 145840 
kHz. Mandag, onsdag og fredag sendes med retningsantenne 
mod Europa på 14, 21 og 28 MHz. 14068 kHz høres ofte fint her kl. 
14 UTC, og kl. 03 UTC er 3580 ret sikker. Når dette læses, er 21 
og 28 MHz også nok værd at prøve.

SCAG QRP Cup
Vi har modtaget følgende oversigt over de tre første måneders 
bedste resultater. Som det ses, begynder de danske resultater at

LF-Banden 1 , 8 -3 , 5 - 7  MHz 
Januari

dukke op blandt de bedste, men endnu ikke blandt de tre bedste. 
Er der mon slet ingen danske amatører, der kan gøre det bedre?

1 SM5CCT
2 SM1CNS
3 SM4KL
4 OZ5RM
5 OZ1GHQ

2.513 km/W 
709 km/W 
400 km/W 
148 km/W 
89 km/W

Februari
SM5CCT
SM1CNS
SM4KL
LA3BX
OZ5RM

31.003 km/W 
910 km/W 
563 km/W 
536 km/W 
370 km/W

Mars
SM5CCT
SM4KL
SM6BSM

48.467 km/W 
1.103 km/W 

404 km/W

HF-Banden 14-21 -28 MHz 
Januari
1 SM5CCT
2 SM7KWE
3 SM1CNS
4 OZ6FVE
5 SM4KL

11.520 km/W 
1.521 km/W 
1.373 km/W 

846 km/W 
789 km/W

Februari
SM5CCT
LA3BX
SM7KWE
SM6FVE
SM1CNS

189.376 km/W 
6.595 km/W 
1.673 km/W 
1.501 km/W 
1.087 km/W

Mars
SM5CCT
SM4KL
SM6FVE
SM7KWE
OZ1GHQ

350.050 km/W 
2.578 km/W 
2.205 km/W 
1.916 km/W 
1.167 km/W
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Håndpumpedag 22. juni
Glem ikke at finde håndnøglen frem til den 22. juni. Se nærmere 
CW hjørnet i maj OZ.

AGCW-DL VHF CW contest
For CW-interesserede VHF amatører er der en god chance for at 
træffe ligesindede syd før grænsen i ovennævnte test den 22. juni 
mellem 19 og 23 UTC. Se nærmere i februar OZ side 119.

EUCW Fraternizing CW QSO Party
Sammenslutningen af europæiske CW-grupper, EUCW, står for 
ovennævnte party, der afholdes den 22. juni i tiden 15-17 UTC på 
7010 til 7030 kHz og 14020 til 14050 kHz og mellem 18 og 20 UTC 
på 7 og 3,5 MHz. Der fortsættes den følgende dag 23. juni kl. 7-9 
UTC på 7 og 3,5 MHz og kl. 10-12 UTC på 7 og 14 MHz.

Der er tre deltagerklasser:
Klasse A: EUCW medlemmer, der bruger mere end 10 W input 
eller 5 W output.
Klasse B: EUCW medlemmer med QRP.
Klasse C: Andre amatører uanset effekt.
Klasse D: Lytteramatører.

Der udveksles i klasse A og B kodegrupper bestående af: 
RST/navn/Club (f.eks. SCAG)/medlemsnummer. Klasse C opgi
ver i stedet for Club blot NM (nonmember) og naturligvis intet 
medlemsnummer. I klasse D kræves for at få points, at begge de 
udvekslede kodegrupper fremgår af loggen.

Logs til DK90Y, Detlef Reinecke, Katenser Hauptstr. 2, D-3162 
Uetze, Vesttyskland, senest 31. juli.

Rettelse til nødtrafik i maj OZ side 345
Foruden en række mindre trykfejl var mit telefonnummer forkert. 
Det rigtige nummer er 02 - 96 18 53.

Du kan også ringe til OZ9DC på 01 - 63 19 05.
0Z80

FØLGENDE BRUGTE APPARATER SÆLGES BILLIGT:
Philips: AC Milli-voltmeter PM2453. 1mV-300V. 10Hz-5HMz
Hewlett & Packard: 4158 - Standbølge Indicator
Hewlett & Packard: Oscillator 2Q0cd. 5Hz-600KHz
Rohde & Schwarz: Wobbelsender B4242-50KHz-12MHz
Dan bridge: Stabiliseret ensretter SF120. 0-300/120MmA
+ div. gløde spændinger
Philips: LF generator PP6050SK-3Hz-300KHz
Philips: Elektronic voltmeter GM6005. 10mV-300V
Advance: Timer Counter TC 12a. 15MHz
Radiometer: Beat Frequency Oscillcator. H031. 0-20KHz
Radiometer: Rørvoltmeter: RV21
Radiometer: Rørvoltmeter: RV7. 10Hz-1 OKHz
Radiometer: Rørvoltmeter: RV31f 20cps-10Mc
Belmond Radio: Reciver BC348R
H.P.: Digital Recorder-H01560A
Danameter: Universal instrument Model 168A
Avometer: Universal instrument Model 8
Radio Transmitter T-4ZA/ART-13: Oscillator 0-17ART-13A-
200-600KC
Transmitter: 2000-181 OOKc

Catodestrålerør i original emaballage i følgende typer:
5ADP2 - 5FP5 - 5BP1A - 5FP7 - 5AP7 - 5CPIB - 6DG7 - 5 - 
DG7 - 6 - 5HP1 - 89D - CV-2222 - 120P7C - 2AP1 
til enhedspris pr. stk. kr. 100,00 +  moms.

MIDTJYSK RESERVEDELSLAGER >Vs
Brovej 20 - 8800 Viborg - Tlf. 06 - 62 23 33 
Åbningstid: Mandag - fredag 7.30 - 16.30

commander radio - uanset om det gælder:

Station, computer, antenne eller tilbehør og uanset mærke

KENWOOD • ICOM • YAESU • C0MM0DØRE
Ferietilbud: FDK - MULTI 750/E

KUN KR. 4.798,00 

2 Meter all mode station 
USB/LSB/CW/FM 
10 watt el. 1 watt

Ferielukning fra 6. juli til 20. juli inel.

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 - 01/343422
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Redaktion: Erik Lind, Hjerpstedvej 9, 
6270 Tønder, tlf. (04) 74 14 48. RÆVE jægeren.

St. Sønderjyske 1985.
Navn By nr. ræv 1 ræv 2 ræv 3 ræv 4 ræv 5 ræv 6 ræv 7 Ant. bedst pi.
Jørgen, Finn, Bent Kolding ' 7 91.0 71.9 153.2 187.2 25.0 126.1 51.0 7 187.2 1.
Jørgen, Jørn Silkeborg 4 90.0 72.1 142.7 169.0 23.7 202.6 43.6 7 202.6 2.
Egon, Viggo, Søren Tønder 46 85.3 63.5 142.5 168.8 24.1 205.3 51.2 7 202.8 3.
John, Jan, Helle Fredericia 36 91.0 22.0 142.3 168.5 66.2 205.2 46.5 7 205.2 4.
Steen, Erik Kolding 5 90.8 72.0 142.6 168.8 24.1 205.3 51.2 7 205.3 5.
Michael, Jane Kolding 10 90.8 71.7 142.4 168.8 28.0 205.4 44.3 7 205.4 6.
6 RI, Mette, Lise Tønder 27 129.0 32.3 200.8 169.5 91.4 218.8 58.1 7 218.8 7.
Thomas, Hanne, Claus Kolding 12 90.8 63.8 142.4 186.9 29.5 219.0 46.8 7 219.0 8.
4 AQ-1 JQP-1 HP Horsens 17 205.0 22.2 86.0 127.5 241.2 166.4 264.5 7 264.5 10.
Aksel, Martin Tønder 11 123.4 101.7 172.7 225.2 69.1 256.4 27.4 7 256.4 9.
Aksel, Karl Henning, Preben Tønder 33 213.2 32.2 246.4 264.1 67.8 174.9 6 264.1 11.
Martin, Frank, Jacques Fredericia 3 181.9 101.9 272.3 244.2 23.8 43.4 6 272.3 12.
Esben, Erik, Søgge Tønder 21 190.9 22.5 155.5 249.7 68.6 5 249.7 13.

Tak for en fin jagt Hans, Viggo og Chresten, alle I der ikke var 
kommet blev snyt for noget. Der er ikke noget der er skønnere som 
Als lige ved denne årstid, det kan godt være vi nød naturen mere, 
det kunne vore resultat tyde på. TAK.

Erik

Resultater fra Marianelunds mesterskaber i rævejagt 1985. 
begyndere:

PL. hold nr. navn tid antal ræve.
1 25 3 FD 42 min. (5)
2 26 1 AEU 47 min. 3
3 32 1 HDF 63 min. (5)
4 27 1 JCF 63 min. (5)
5 33 DC 5 DA 63 min. (5)
6 29 Inge 69 min. (4)
7 31 Hjørdis 70 min. (4)
8 28 Anna 70 min. (4)
9 30 1 ELY 87 min. 3

10 45 DL60N 36 min. 2

Erfarne:
1 8 8TU 48 min. 5
2 1 80M 60 min. 5
3 9 9VA 61 min. 5
4 5 1ESC 86 min. 5
5 10 4UR 87 min. 5
6 3 1ADW 89 min 5

11 11 4QX 92 min. 5
8 6 8UX 102 min. 5
9 7 8QD 102 min. 5

10 2 5AV 123 min. 5
11 4 7EP 75 min. 3

DM i rævejagt 1985
Dato: 17. og 18. august 
Mødested: Bredstenbro Camping 
Tidspunkt: 1 time før starten 
Ræve: 4 aftenræve kl. 21.00 - 01.05 

6 dagræve kl. 09.00 - 13.05 
Kort: 1214 II 
Startgebyr: kr. 30.00 
Øvr. oplysninger: tlf. 05 - 68 24 98 
Hilsener fra ræveudvalget, Horsens afdelingen.

OZ1 ESC blev vinder af Hvidovre afdelinens vandrepokal. 
Tak for en god jagt og et godt fremmøde.
1GDJ, 1JSV, 8GF, 8NJ.

Store Østjyske Rævejagt
Dato: Lørdag den 29.6.
Mødested: OZ6HR 
Kort: Sødv. 1214 II 
Antal ræve: 6 stk.
Fremmøde: kl. 11.15 
Tid: først kl. 12.00 

sidste kl. 16.05 
Startgebyr: kr. 25.00
Hilsener fra ræveudvalget, Horsens afdelingen.

VI STOPPER 
ikke, men fly tte r den 1/7 til: 

Tranevej 9, 9440 Åbybro  
Nyt telf. nr. 08 - 24 18 60

Derfor gives der 5% rabat 
på alle vore antenner 
(se OZ 9/84 3/85 4/85)

1 stk. XP 404 demo-model, 
kr. 2900,- 

Tilbudet gælder til 13/7

Ferielukning 14/7 - 28/7

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

efter kl. 16.00
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Redaktion: OZ1 HJV, Erik Gørlyk, /  , 
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm, /  i  
tlf. 02 - 86 78 54 å Det nostalgiske hjørne

EDR’s første sommerlejr i 1933
En kreds af kortbølgeamatører havde i foråret 1933 fået den idé at 
lade afholde en sommerlejr, hvor amatører fra hele landet kunne 
samles med familie for at dyrke deres radiohobby sammen med et 
hyggeligt friluftsliv. I »OZ« opfordrede man interesserede i at 
melde sig og oplyste at prisen for hver person ville blive 2 kroner 
pr. døgn. Beløbet inkluderede fuld kost, teltleje, strøm samt drift af 
lejrsenderen. Eventuelle deltagere blev anmodet om at medbringe 
følgende:

Hovetelefon
Spisebestik
Sovepose
Pudevår (til at fylde med hø)
Ekstra sæt tøj til brug i lejren, så det pæne rejsetøj kunne 
skånes!
Nattøj og undertøj 
Musikinstrument 

Arrangørerne meddelte at deltagere, som var i stand til at 
recitere og deklamere ville være særdeles velkomne.

og den lagde OZ7Z, Tscherning navn til. Hver aften sluttede man 
med at synge »Amatørens aftensang«.

Lejren blev en succes
Sommerlejren fandt sted i Naaege ved Gudenå i nærheden af 
Silkeborg og ifølge de gamle efterretninger blev det en succes. 12 
telte blev opslået og mere end 50 personer deltog på fuld kost fra 
een til otte dage. Gæster kom fra hele landet, ja, selv fra Tyskland 
kom et par stykker. Een af sommerlejrens mest alsidige beboer 
var her, som ved senere lejrarrangementer, OZ7WH, Hammerich, 
som stod for underholdning lige fra musik til hypnose.

Samme OZ7WH optog her den første smalfilm fra en EDR- 
sommerlejr. Mange er fulgt efter i de følgende år.

Megen af sommerlejrens underholdning foregik ved aftenens 
lejrbål og blev ofte transmitteret over lejrsenderen på 80 meter. 
Det kan iøvrigt her nævnes, at vor nulevende oldtimer fra 
Sønderjylland, OZ7PH, Peter Haugaard førte an som een af 
lejrens bedste sangere. Også en lejrrevue var der blevet skrevet,
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Sommerlejrens el-værk.

445

Redaktøren af »OZ«, Fogedgaard OZ7F, måtte dengang arbejde i 
sin ferie! (Ak ja og det må den stakkels redaktør stadig gøre - red.)

Den elektriske sommerlejr
Lejrsenderen var en krystalstyret 3-trins konstruktion bygget af 
OZ7Z, Tscherning. Der arbejdedes på 20, 40 og 80 meter med 
CW og phone. Den fornødne højspænding på 1000 volt blev klaret 
med to sammenkoblede dynamoer, som var sat i forbindelse med 
baghjulet på en Chevrolet bil. Samme elværk forsynede også den 
øvrige lejr med kraft til belysning.

Foruden den store Lejrsender, havde flere af deltagerene selv 
medbragt deres transportable udstyr, f.eks. havde OZ7KIS, 
Schmidt sin sender installeret på sin cykel!

OZ5G kalder op ude på Gudenåen.



EDR’s lejrsender i Naaege bygget af OZ7Z.

Under lejropholdet blev der også eksperimenteret. Her skal 
nævnes et forsøg, hvor man havde placeret en sender med OZ5G, 
Georg Andersen i en båd ude i Gudenå. En anden station var 
installeret i en bil, som OZ-DR 053 og OZ7KIS kørte rundt i. 
Sammen med lejrsenderen havde alle tre stationer indbyrdes 
forbindelse med hinanden, og et sådant forsøg var jo ikke helt 
almindelig for 52 år siden.

Af de mange gæster som besøgte lejren, var også den lokale 
avis, som berettede om det tekniske grej i EDR’s lille teltby, som af 
avisen blev døbt: »Den elektriske sommerlejr«.

Som sagt EDR’s første sommerlejr blev en stor succes og lagde 
grunden til en række nye sommerarrangementer de følgende 
mange år.

EDR sommerlejr 1985
Så skal vi atter på sommerlejr, og i år er det i Tranum.

En del af de »gamle« sommerlejrdeltagere, har i år slået sig 
sammen for at afholde sommerlejr, således at vor »gamle« 
tradition kan fortsætte. Lejrudvalget er kommet sent i gang, så det 
bliver ikke som tidligere af normalt omfang, med store samlingstel
te o.s.v. men mindre kan også gøre det.

Campingpladsen er ikke den sædvanlige, men Tranum Klit 
Camping, adressen er: Sandmosevej 16, 3460 Brovst, kør mod 
Tranum, og derfra mod Ejstrup Klit plantage.

Denne ny plads ligger kun 1500 meter fra stranden, der er 
masser af plads, ca. 200 enheder, der kan i nogen tilfælde være 
langt til strøm, ca. 50-60 meter, der er en god kiosk, hvor du kan 
købe de ting du mangler, og så er der 2 vaskehuse.

Vi vil forsøge at fortsætte med de kendte aktiviteter:
160 meter rævejagter

2 meter rævejagter
2 meter mobil test 

Postkasseløb 
Loppemarked
Udflugt til Fårup sommerland

Og sidst men ikke mindst, masser af kammeratskab.
Sommerlejt frekvenser bliver: 145,50 MHz og 433,50 MHz, 

begge FM.
Yderligere oplysninger kan fås hos lejrudvalget, som også 

gerne tager imod tilmeldinger.
Lejrudvalg: OZ8YR, OZ9ZI, OZ9TM.
Kaldesignal: OZ7EDR.

På gensyn på Sommerlejren 
OZ9TM

Kvindernes ligestilling var ikke opfundet da EDR holdt sommerlejr i 
Naaege.

Efterlysning!
Er du oldtimer og har du endnu ikke givet dit bidrag til 
EDR’s stemmearkiv? I så fald, så indtal din stemme på et 
kassettebånd og fortæl lidt om din gamle kortbølgehobby, 
hvornår du begyndte, interessante oplevelser o.s.v. og 
send båndet til OZ3WP, Walter Panitzsch, Guldbergs 
Have 29, 2200 København N. Det indtalte bånd får du 
tilbage, når OZ3WP har lavet et kopi.

Har du fotografier fra den gamle kortbølgetid, så er du 
velkommen til at sende billeder til OZ1HJV, »Det nostalgi
ske hjørne«, måske kan materialet bruges i denne spalte. 
Efter kopiering vil du få dine billeder tilbagesendt.

Vy 73 de OZ3WP, OZ1HJV

Sommerkamp FT 757

inklusive bruger - 
plus servicemanual 

samt 1 sæt hovedtelefoner

Kr. 11.400,-

C.B. RADIO
Vesterbrogade 19-7100 Vejle 

Tlf. 05 - 83 84 85
OZ1GDN
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HB information ♦
HB-møde Odense den 11. maj 1985.
Deltagere:
OZ6UP Knud, OZ9JB Jørgen, OZ5RB Hans, OZ5GF Leif, OZ3ZB 
Edmund, OZ8QV Jørgen, OZ6KV Keld, OZ8CY Mie, Annie og 
OZ1CRY Ellen-Sofie.

Afbud fra:
OZ8TV Frede, OZ9NT Bjarne og OZ6PN Henrik.
OZ3ZB Edmund måtte forlade mødet kl. 15.45 p.gr.a. sin datters 
bryllup. OZ5DX mødte ikke.

Mødeleder: Formanden.

1. Godkendelse af referat.
Referatet fra mødet den 26./27. januar i København blev godkendt 
uden bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt uden rettelser.

3.A. Beretning fra formanden.
Der var udsendt en summarisk skriftlig beretning, der omhandlede 
følgende emner:

- diverse korrespondance og eksp. af morseattester,
- fortsættelse af afdelingsmappen,
- indvielse af det nye lokale i Odense,
- aktiviteter om indkøb af EDB-anlæg,
- besøg ved jubilæerne i Horsens, Åbenrå, Amager afdelinger 

samt hos SSA og NSRA i Hålsingborg,
- fej I rykkere udsendt til 1.220 medlemmer,
- tak for rentegning af logo.
- brev til medlem vedrørende uberettiget brug af kaldesignal,
- stiftende generalforsamling i Helsinge,
- museumsudvalget bevilget 3.000 kr. til indkøb af dødsbo. 
OZ6UP supplerede mundtligt de enkelte punkter.
Under formandens beretning blev der efterlyst en statistik over 

ind- og udmeldelser i landsforeningen, evt. fordelt på kredse. Der 
tages endelig stilling til en sådan statistik, når eget EDB-anlæg er 
anskaffet og medlemskartoteket er oprettet derpå.

OZ3ZB efterlyste efterretninger om et læserbrev der ifølge 
OZ9SN ikke var optaget i OZ; brevet skulle bl.a. omhandle 
OZ3ZB. Ingen af de tilstedeværende havde hørt om et sådant 
brev. OZ6PN rykkes for det, da alle breve, der nægtes optagelse i 
OZ skal forelægges HB.

3.B. Beretning fra forretningsudvalget.
Der var ikke udsendt nogen beretning fra forretningsudvalget. Det 
blev henstillet til FU, at afgøre flere sager i FU-regi, f.eks. breve 
som de optaget på dagsordenen under punkterne 4.A-K. OZ6UP 
oplyste, at disse breve var stilet til HB og derfor medtaget på 
dagsordenen; OZ9JB sagde, at bl.a. vedtægter for lokalafdelinger 
skulle godkendes af HB iflg. landsforeningens vedtægter. Henstil
lingen blev taget til efterretning.

3. C. Beretning fra sekretæren.
Den skriftlige beretning, indeholdt bemærkninger om:

- beretninger om lokalafdelingernes generalforsamlinger,
- deltagelse i retsmøde vedr. sag i Roskilde
- LOGO er nu rentegnet, og specielt LOGO-ark fremstillet.
- misbrug af bogstaverne »EDR«, (se pkt. 4.B. nedenfor).

3.D. Beretning fra forretningsføreren.
Den skriftlige beretning fra forretningsføreren omhandlede:

- flytning af kontoret fra Horsens til Odense og dermed følgende 
oprydning,

- afslutning af regnskabet,
- telefonstorm i forbindelse med forsinket OZ-april og fejlagtigt 

udsendte rykkere,

- medlemskartoteket ikke ajour,
- samlingen af tidligere HB-referater m.v. ikke ajour,
- i det hele taget »nok at lave«.

Annie uddybede de fejl, der var fra EDB-bureauet i forbindelse 
med fej I rykkere m.v. Det drejede sig om:

- glemt kørsel af indbetalingerne for de første 2 uger i februar,
- udskift af rykkerne i adresseorden i st.f. medlemsnummer

orden,
- den gamle adresse i Horsens, d.v.s. den forrige forretningsfø

rers private adresse stod som afsender på rykkerne, i st.f. 
adressen i Odense,

- EDB-listerne indeholdt indtil 3 forskellige adresser på EDR, 
hvoraf ingen var korrekt,

Annie omdelte en opgørelse over udgifter og merarbejde i 
forbindelse med fejlrykkerne.

Det meddeles ApS’et, at der skal skrives et brev til EDB- 
bureauet vedrørende krav i forbindelse med fejlrykkerne.

3.E. Beretning fra P&T-udvalget.
Ingen beretning. OZ6UP rykker P&T for et møde snarest muligt.

3.F. Beretning fra VHF-udvalget.
Udvalget har fået bevilget et beløb i forbindelse med stævnet den 
15. og 16. juni (1.200 kr.).

OZ8CY oplyste endvidere, at der var bevilget licens til 2 UHF 
repeatere og, at der er startet forsøg med en VHF repeater i 
Hanstholm på kanal 5,5.

OZ8QV påtalte, at det var alt for sent at få reglerne omkring 
VHF Field dayen i OZ maj og spurgte om fieldday’en også var en 
UHF fieldday. Det mente man det var.

3. G. Beretning fra PR-udvalget.
OZ5RB henviste til den udsendte beretning, der indeholdt oplys
ning om:

- arbejdet omkring EDR/Frihedsmuseet,
- arbejdet omkring deltagelse i udstillingen »ELEKTRONIKS«, 

se også pkt. 4.Z.
OZ5RB oplyste, at der havde været stor aktivitet omkring EDR’s 
stand på Frihedsmuseet, og at der i den første weekend var kørt 
over 200 - navnlig engelske - kontakter på det gamle radiogrej. 

Der er fremstillet et specielt QSL-kort til OZ5MAY.
Derudover oplyste OZ5RB, at at han i forbindelsesled en rejse 

til Ålborg havde besøgt Simon P’s kommunikationsmuseum. Et 
»himmerige« for en radiointeresseret og absolut et besøg værd.

3.H. Beretning fra Bogudvalget.
Der var ingen beretning fra bogudvalget.
OZ5RB var meget skuffet over, at der intet skete i bogudvalget. 
Ligegyldigt hvilke forslag, der blev stillet til udvalget blev det 
»syltet« eller kasseret med mere eller mindre »gode« undskyld
ninger.

OZ6UP sagde, at han var blevet rykket for svar på et brev fra 
Finland til bogudvalget fra august 1984 vedrørende tilbud om evt. 
forhandling af en bog. Derudover efterlyste OZ6UP en status for 
VHF-guiden.

OZ5GF meddelte, at han intet vidste om sagen, da han var af 
den opfattelse, at det hele gik i stå hos OZ8CV, der ikke lod 
oplysninger gå videre til OZ5GF.

OZ8QV mente, at OZ5GF på sidste HB-møde havde lovet 
meget hurtigt at finde ud af, hvornår VHF-guiden kunne udgives, 
og at dette ville ske i løbet af ret kort tid.

Efter en længere diskussion besluttedes, at OZ8CY via VHF- 
udvåljget kontakter OZ7IS vedrørende evt. status for VHF-guiden.

Når det i løbet af kort tid er konstateret, hvilke breve, manuskrip
ter m.v., der ligger hos Annie vedrørende bogudgivelser m.v., 
retter FU henvendelse til OZ8CV om en afklaring af problemet 
omkring bogudvalget.
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3.1. Beretning fra HF-udvalget.
Ingen beretning.

Der blev efterlyst et referat fra HF-managermødet i Lubeck.

3.J. Beretning fra OZ.
Ingen beretning.

Det blev foreslået, at anbefale TR af lave en konkurrence om, 
hvem der kunne levere årets bedste begynderkonstruktion. 

OZ5RB skriver til TR.

3.K. Beretning fra Teknisk udvalg.
Den udsendte beretning omhandlede udvalgets arbejde med de 
kommende normer for udstråling af smalbåndsstøj fra computere.

OZ8CY meddelte, at der ikke bliver fastsat en norm specielt »til 
ære« for radioamatørerne, men udstyr, der importeres skal 
overholde de amerikanske normer.

Der bør således arbejdes videre på, at få P&T til at anerkende, 
at også en radioamatør kan klage over forstyrrelser. Det forsøges 
via P&T-udvalget at få et møde i stand med P&T.

Hele normkomplexet omkring støj forventes afsluttet ca. april 
1986.

OZ bør tilsendes DEK hver måned.

3.L. Beretning fra museumsudvalget.
Der var ikke udsendt nogen skriftlig beretning, men OZ6KV 
orienterede om indkøb af et dødsbo.

OZ6KV vil forsøge at arrangere et møde med museet i Ålborg 
om evt. oprettelse af en »EDR-afdeling« der.

3.M. Beretning fra EDR’s Forlag ApS.
Ingen beretning.
I forbindelse med diskussionen om bogudvalget blev det henstillet 
til ApS’et at udarbejde mål/delmål for ApS’ets bogudgivelser m.v.

Der blev udtrykt nogen utilfredshed med ApS’ets effektivitet, jvf. 
diskussionen under bogudvalget.

4.A. Brev fra OZ6PN, Henrik. 850501 v/OZ6UP
OZ6PN har opsagt sin stilling som hovedredaktør af OZ til 

udgangen af 1985. Annonce vedr. ny hovedredaktør kommer i OZ- 
maj.

4.B Brev fra OZ7SL. 850502 V/OZ6UP 
Der var modtaget brev fra OZ7SL hvori han gjorde opmærksom 

på, at et firma anvender bogstaverne EDR.
OZ5RB oplyste, at det drejede sig om et firma E. Dam-Ravn, 

Hagbardsvej 108, 3650 Ølstykke, der nu var begyndt at kalde sig 
EDR Elektronics.

OZ5RB havde været i telefonisk kontakt med firmaet, der ikke 
ønskede at anvende andre bogstaver end EDR.

Det blev vedtaget, at skrive til E. Dam-Ravn og bede ham 
bekræfte, at han fremover vil undlade at anvende forkortelsen 
EDR. Såfremt E. Dam-Ravn ikke svarer bekræftende på en sådan 
henstilling, bør landsforeningen EDR henvende sig til en advokat.

EDR’s navn - der jo stammer fra 1927 - indregistreres i Vare
mærkeregisteret. Omkostninger ca. 600 kr.

4.C. Brev til/fra Boligministeren. 850503 V/OZ6UP 
Der var - efter udkast fra antenneudvalget - sendt brev til Boligmi
nisteren den 7. marts. Svar af 16/4 vil blive offentliggjort i OZ.

OZ5GF efterlyste under dette punkt en ca. 8 år gammel 
korrespondance hvori P&T anbefalede, at radioamatører fik 
tilladelse til antenner af en vis højde.

OZ6UP og OZ9JB efterser gammel korrespondance.

4.D. Brev fra OZ5BX, HF-bulletingruppen. 850504 V/OZ6UP 
HF-bulletingruppen rykkede for OST samt for svar på forslag 

om offentliggørelse af HF-bulletin’ens sendetidspunkter, frekven
ser m.v. Svar sendt fra OZ6UP. Sagen taget til efterretning.

4.E. Brev fra OZ8NJ vedr. kredspenge. 850505 V/OZ6UP 
OZ8NJ klagede over manglende svar fra forretningsføreren i 

Horsens vedr. udbetaling af kredspenge.

Den nuværende forretningsfører oplyste, at pengene blev 
afsendt til OZ8NJ dagen efter, at OZ6UP havde modtaget hans 
brev.

OZ6UP blev anmodet om at uddybe sagen og oplyste, at det var 
i god forståelse med kreds 2’s HB-medlem og vedtaget på 
kredsmødet, at pengene skulle udbetales til OZ8NJ til indkøb m.v. 
af pokaler til kredsens lokalafdelinger i forbindelse med 
fielddayen.

4.F. Brev fra OZ7CH. 850506 V/OZ6UP 
Der var modtaget et brev fra OZ7CH hvori han ankede over, at 

hans kaldesignal ikke fremstår i forbindelse med gengivelse af to 
plancher i afsnittet om radiobølgernes udbredelse i den nuværen
de udgave af »Vejen til Sendetilladelsen«. OZ7CH anmodede 
indtrængende om, at hans kaldesignal bliver anført under disse 
plancher i kommende udgaver af VTS’eren.

Samtidig spurgte OZ7CH om han - i forbindelse med sit 100. 
foredrag - kunne bevilges et foredrag på Grønland.

Med hensyn til copyright oplyste OZ5GF, at den var blevet 
fraskrevet på den udgave af VTS’eren, hvori plancher fra OZ7CH 
oprindelig var blevet benyttet. Hvis plancherne benyttes i en 
kommende udgave bør OZ7CH’s kaldesignal/navn anføres, men 
altså uden copyright.

Der blev ikke bevilget et foredrag i Grønland til OZ7CH.
OZ6UP svarer OZ7CH.

4. G. Brev fra OZ1CID vedr. antenneudv. 850507 V/OZ6UP 
OZ1CID havde i brev anbefalet OZ1JSN til den ledige post i 

antenneudvalget.
OZ9JB havde haft kontakt med OZ1JSN, der var interesseret. 

OZ1JSN er således indtrådt i antenneudvalget.
OZ6UP skriver og byder velkommen og beder samtidig om et 

lille præsentationsindlæg til OZ.
OZ8CY anbefalede en fornyet kontakt fra antenneudvalget til 

boligselskaberne med henblik på oplysning om, hvad en radioa
matør er.

4.H. Brev fra OZ1SWL vedr. ny SWL-man. 850508 V/OZ6UP 
OZ1SWL Eigil Juul Jensen har meddelt, at der nu er fundet en 

afløser for ham som SWL-manager.
Afløseren er OZ1GKW Søren Westerholm, der allerede har haft 

sin debut i OZ-april.
HB ønsker OZ1GKW velkommen i OZ-redaktionen.

4.1. Korrespondance med OZ1IN. 850509 V/OZ6UP 
OZ1IN havde sendt 3 breve til OZ6UP samt 1 brev til HB og til 

samtlige lokalafdelinger af EDR.
OZ1IN klagede bl.a. over, at han ikke kunne få to indsendte 

tekniske artikler offentliggjort i OZ. I det første af de tre breve 
tilsendt OZ6UP oplyser han imidlertid, at han havde anmodet HB 
om at returnere de to atikler igen, og at han ville lade dem 
offentliggøre ad anden vej end igennem OZ.

Korrespondancen blev taget til efterretning.

4.J. Brev fra/til OZ1GX. 850510 V/OZ6UP 
OZIGX’s brev til HB er identisk med læserbrev i OZ-marts, side 

231.
Foreløbig svar sendt til OZ1GX fra OZ6UP indeholdende 

forklaring om baggrunden for afstemningen på RM-84 samt 
oplysning om, at HB ikke agter at indkalde til ekstraordinært RM i 
den anledning. OZ6UP sender endeligt svar til OZ1GX.

4.K.1. Vedtægter for Hornsyld afdeling. 850511 V/OZ6UP 
Vedtægter for Hornsyld afdeling godkendes, når paragraf 3 om 

optagelse i foreningen bliver ændret; derudover mangler under
skrift. OZ5RB skriver til afdelingen.

4.K.2. Vedtægter for Esbjerg afdeling. 850512 v/OZSRB 
Vedtægter for Esbjerg afdeling kan godkendes, når et under

skrevet eksemplar er modtaget. OZ5RB skriver til afdelingen.

4.K.3. Vedtægter for Vesthimmerland afdeling. 850513 v/OZSRB
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Vedtægter for Vesthimmerland afdeling godkendt.

4.K.4. Vedtægter for Hvidovre afdeling. 850514 v/OZSRB 
Vedtægter for Hvidovre afdeling godkendt.
Paragraf 8, stk. 2, sidste punktum bør rettes til ikke alene at 

omfatte indkaldelse igennem OZ. OZ5RB skriver til afdelingen

4.K.5. Vedtægter for København afdeling. 850515 V/OZ5RB 
Vedtægter for København afdeling kan godkendes, når paragraf

11, stk. 3, bliver ændret jvf. HB’s henstilling fra mødet den 4./5. juni 
1983, pkt. 4.D. OZ5RB skriver til afdelingen.

4.K.6. Vedtægter for Odense afdeling. 850516 V/OZ5RB/OZ3ZB 
Vedtægter for Odense afdeling godkendt.

4.K.7. Vedtægter for Kalundborg afdeling. 850517 v/OZSRB 
Punktet kom ikke til behandling, da de varslede vedtægtsæn

dringer ikke var modtaget.

4.K.8. Stiftende generalforsamling Helsinge afd. 850518 V/OZ5RB 
Der var fremsendt vedtægter i udkast til stiftelse af en ny 

lokalafdeling i Helsinge.
De på den stiftende generalforsamlingen vedtagne vedtægter 

sammen med referat fra generalforsamlingen blev omdelt.
Den ny lokalafdeling blev herefter godkendt.
OZ5RB skriver til afdelingen.

4.L. Ansøgning om mindre EDB-anlæg til QSL-centralen. 850519 
V/OZ6UP

Der var modtaget ansøgning fra QSL-centralen om anskaffelse 
af et mindre EDB-anlæg.

Der er anskaffet en Commodore 64 til EDR’s Forlag ApS med 
henblik på færdiggørelse af regnskabet pr. 31. marts, der var 
startet op på et Commodore-anlæg. Når det »store« EDB-anlæg 
er anskaffet udlånes Commodoren til QSL-centralen.

OZ5RB skriver til QSL-centralén.

4.M. Forslag fra kreds 8 til behandling på RM-85. 850520 v/ 
OZ6UP

Et forslag til behandling på RM-85 blev taget til efterretning.

4.N. Stemmeseddel. 850521 V/OZ6UP 
Kopi af den nye stemmeseddel blev taget til efterretning.

4.0. Lovudvalgets arbejde. 850522 v/OZ6UP 
Efter en meget lang debat, hvor det bl.a. blev diskuteret om det 

foreliggende lovforslag skulle udsendes til RM til udtalelse, blev 
det vedtaget, at samtlige HB-medlemmer snarest muligt og senest 
den 17. maj sender skriftlige bemærkninger til det foreliggende 
lovudkast til OZ8QV. Disse bemærkninger indarbejdes i udkastet, 
der påny udsendes til HB (senest den 5. juni). Herefter afholder 
HB telefonmøde den 10. juni kl. 20.00 om det på det tidspunkt 
foreliggende lovforslag.

4.P. Udtalelse fra repeaterudvalget om pilottone. 840410 v/ 
OZ6UP

En udtalelse fra repeaterudvalgets formand vedrørende pilotto
ner blev taget til efterretning.

4.Q.1. Højesteretsdom, antennesag 850522 v/OZSRB 
En højesteretsdom, der var indanket af Brøndby kommune, blev 

taget til efterretning.

4.Q.2. Dom Roskilde-Politikreds. 850523 v/OZSRB 
Domsudskrift vedrørende konfiskation af en ældre radiomodta

ger, der kunne modtage over 30 MHz og som var annonceret til 
salg gennem den »Blå Avis« - blev diskuteret og taget til 
efterretning.

4.R. Røgalarm i Radioamatørenes Hus (museet). 850135 v/
OZ5RB

Der er modtaget brev fra Københavnsafdelingen med meddelel
se om, at der snarest muligt vil blive installeret en røgalarm i 
Radioamatørernes Hus. Alarmen vil omfatte såvel museumsloka
let som museets magasiner på husets loft. Taget til efterretning.

4. S. Lokalafdelingernes ansvarsforsikring. 850524 v/OZSRB 
Der forelå materiale fra en lokalafdeling i forbindelse med en 

evt. forhøjelse af afdelingens ansvarsforsikring.
Efter en længere diskussion om en afdelings bestyrelse kan 

drages til ansvar for en evt. ulykke i afdelings-regi eller ej, hvori 
bl.a. OZ5GF deltog, blev det vedtaget, at anbefale lokalafdelinger
ne at rette henvendelse til et forsikringsselskab for evt. oprettelse 
af de fornødne ansvars og/eller løsøreforsikringer.

OZ5GF retter henvendelse til forsikringsoplysningen med hen
blik på udarbejdelse af et indlæg til OZ om emnet.

4.T. 160 m amatørbåndet, OZ4FT/OZ5EL. 850525 V/OZ5RB 
Der var fra OZ4FT og OZ5EI stillet forslag om, at ansøge P&T 

om forhøjelse af effekten på 160 m båndet til f.eks. 50 W, det skal 
stadig ikke være tilladt at køre eller deltage i testen ligesom CW 
stadig bør være den eneste kommunikationsform på 160 m. 

Sagen medtages på næste P&T-møde.

4.U. Brev fra VE7EMD Robert Smits. 850526 V/OZ9JB 
I forbindelse med Man-ln-Motion World Tour 1985-86, et 

arrangement hvor en ung handicappet idrætsmand kører verden 
rundt i rullestol, har man forespurgt om der var mulighed for via 
amatørradio at sende rapporter til hovedkvarteret i Canada under 
Rich Hansens tur gennem Danmark, perioden juni/juli 1985.

Det meddeles VE7EMD, at danske licensbestemmelser ikke 
tillader den ønskede rapportering.

4.V. Referat m.m. fra Rævejagtudvalget. 850527 V/OZ5RB 
Der var modtaget følgende fra rævejagtsudvalget:
1. referat af årligt rævejagtsudvalgsmøde,
2. liste over udvalgets sammensætning - 1985,
3. liste over storjagter 1985,
4. rævejagtsreglement pr. 30. marts 1985,
5. rævejagtsudvalgets budgetforslag 1986/87.
Pkt. 1, 2, 3 og 4 blev taget til efterretning.
Pkt. 5 blev godkendt.

4.X. Betaling for diplomer. 850528 V/OZ9JB 
Det var blevet oplyst, at EDR ikke tager betaling for diplomer til 

Rusland, idet UA-stationer ikke må sendes valuta ud af landet. 
Russiske diplomer er gratis for OZ-stationer.

Der blev forespurgt om EDR vil betale afgiften for de diplomer, 
som afdelinger udsteder og sender til Rusland eller skal afdelin
gerne selv bære denne udgift.

Det blev besluttet, at afdelingerne selv må afholde denne udgift, 
idet afdelingens medlemmer jo også får gratis diplomer fra 
Rusland. OZ9JB underretter OZ1ACB.

4. Y. Anmodning om printproduktion, Peter Kryger Olsen. 850529 
V/OZ5RB

Der forelå en ansøgning om tilladelse til at fremstille printplader 
efter OZ.

Peter Kryger Olsen henvises til at rette henvendelse til OZ’s 
redaktør, jvf. udtalelse om copyright på print m.m. fra HB-mødet 
den 26.127. januar 1985, pkt. 3.J.

Referenten sender referat af mødet den 26./27. jan. til TR. 
0409
4.Z. ELEKTRONIK 85 udstilling i Bella centret. 850129 V/OZ5RB 

OZ5RB orienterede om, at der foreligger tilsagn fra Amager, 
Gladsaxe og Hvidovre afdeling om deltagelse i udstillingen, med 
evt. »eksperthjælp« fra Birkerød og Hillerød afdelinger. 

Københavnsafdelingen ønsker ikke at deltage.
OZ5RB gennemgik planer m.v. for udstillingen, der vil blive på 

ca. 100 kvm.
Det har endnu ikke været muligt at opstille et detaljeret budget. 
Udstillingen skal bruge EDR’s call OZ7EDR: der skal i denne 

forbindelse meddeles adresseændring på OZ7EDR til P&T.

4.Æ. Anmeldelse til forenings-registret. 850530 v/OZSRB 
Det blev vedtaget at anmelde EDR til foreningsregisteret.

4.0. Indstilling om gul nål. 850531 V/OZ9NT 
Indstilling om en gul nål blev godkendt.
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4.Å.2. Tidsskrifter, abon. cirk. 850533 v/0Z5RB/Annie 
Der har været en del problemer med abonnementsordningen på 

tidsskrifter, men dette skulle nu være bragt i orden bortset fra CQ- 
DL, hvortil Annie ringer snarest muligt.

M.h.t. tidsskriftscirkulationen blev det konstateret, at den tilsyne
ladende var gået mere eller mindre i »kludder« siden 1981; bl.a. 
ophørte tidsskrifterne på det tidspunkt med til sidst at blive sendt til 
OZ7EM, kopitjenesten.

Annie ajourfører og rationaliserer fordelingen og cirkulationen af 
tidsskrifter og sørger for, at tidsskrifterne ender hos kopitjenesten.

5. Fremtidig virksomhed og beretning fra kredsene.
Der blev orienteret om forskellige aktiviteter m.m. fra de enkelte 
kredse.

6. Eventuelt.
Under dette punkt blev følgende emner berørt:

- ønske om anmeldelse af nye komponenter i OZ,
- ønske om, at printfilm reproduceres »ordentligt« i OZ, når 

originalen er OK, bør reproduktionen også være det,
- OZ8QV mente, at man evt. burde indkøbe nogle eksemplarer 

af foreningsret eller lignende bog. Dette blev gjort for nogle år 
siden, Men bøgere befinder sig tilsyneladende stadig hos de 
forhenværende HB-medlemmer.

- OZ8QV oplyste endvidere, at OZ4ER er i besiddelse af en del 
film (super-8) fra pinsestævner, sommerlejr, ældre afdøde 
amatøreres schak. Disse film mente han burde bevares for 
eftertiden, evt. overspilles til video.

- OZ6KV mente, at man »i tide« burde sørge for, at gamle film, 
billeder m.v. bliver forsynet med navn og kaldesignal på de 
»medvirkende« medens der endnu var nogle, der kunne 
huske, hvem det var der var på filmene og billederne.

Hvem vil/kan påtage sig sådant et arbejde.

7. Fastsættelse af næste møder.
De næste møder blev fastsat til:

24./25. august i Odense.
12./13. oktober i Odense med RM.

Referat den 16. maj 1985 v/OZ1CRY Ellen-Sofie 
Godkendt af HB pr. 23. maj 1985.

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.
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

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, bagagerumsklap eller kofanger. 
En prisbillig og sikker mobilløsning. Pris 10-80 m kr. 1170,-

MULTIMOBILE 78 luxusmodel med ekstra båndbredde og 
560 W kapacitet. Pris kr. 725.-

FLEXITEN - alle 10 bånd fra 2 m til 80 m, meget kompakt og 
prisbillig antenne. Pris kr. 1095.-

Rekvirer G-WHIP brochuren med beskrivelse.
.......... ...................................................................... .................................  Vy 73 de OZ4SX, Svend
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Kreds 1 Kreds 1
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, Tårn vej 159,
3.tv., 2610 Rødovre, tlf. 01 - 70 82 29.

Reception
I anledning af Gladsaxe-afdelingens 10-års jubilæum 
indbydes der til reception i afdelingens lokaler på jubilæ
umsdagen den 2. juli 1985, kl. 15-17.

Bestyrelsen

AMAGER
Call: OZ7AMG, OZ8CPU.
Giro: 6 27 71 28.
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.
Afdelingens medlemmer ønskes god sommerferie.

73 de OZ9JB

BALLERUP
Call: OZ9BAL
Lokale: Rugvænget skole, lokale 26, Rugvænget 10,
2750 Ballerup.
Møde: Hver onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ9TM Ole Mastrup, Baltorpvej 257,
2750 Ballerup, tlf. 02 - 65 35 81.
Kass.: Flemming Kraglund, Ågedalsvej 5,
2750 Ballerup, tlf. 02 - 97 16 77.
Sekr.: OZ1GM Hanna Mastrup, Baltorpvej 257,
2750 Ballerup, tlf. 02 - 65 35 81.
Girokonto: EDR Ballerup, Ågedalsvej 5, 9001034.

Efter generalforsamlingen d. 27/3 ser den nye bestyrelsesliste 
således ud:
Kass.: Flemming Kraglund. Best.medl.: OZ1IEP, Carl og OZ1KIW, 
Jens. Revisor: OZ6NY, Benny.
Klubben holder sommerferie fra den 19/6 til den 14/8.
Ved første møde efter sommerferien vil vi drøfte afdelingens 
byggeprojekter.

Vy 73 de Flemming

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.

Jubilæum:
Som omtalt i majnummeret af OZ kan Gladsaxe-afdelingen tirsdag 
den 2. juli 1985 fejre sit 10 års jubilæum.
Afdelingen har fra starten i 1975 haft til huse på Grønnegården i 
Herlev, hvor kommunen meget velvilligt stiller lokaler vederlagsfrit 
til rådighed, og også har bekostet en stor del af stationerne, 
således at vi på mødeaftenerne kan køre HF, VHF og forhåbentlig 
også snart UHF.
Stationerne bliver brugt, men lige så vigtigt er det hyggelige 
samvær omkring bordet med en kop kaffe eller en øl. Diskus
sionsemne nr. 1 er selvfølgelig teknikken, men der bliver sandelig 
også brugt en del tid til at diskutere andre emner, som ikke lige 
vedrører vores fælles hobby.
Afdelingen har indtil nu, og vil helt sikkert også fremover, til 
stadighed være tilpasset flertallet af medlemmernes ønsker, og 
der er herved skabt en stabil medlemskreds, som slutter op om og 
præger afdelingen.

Reception:
På jubilæumsdagen den 2. juli 1985 vil 10-års jubilæet blive 
markeret ved en reception mellem kl. 15-17. Vi ser gerne, at så 
mange medlemmer som muligt møder op, men selvfølgelig er vi 
klar over, at det for nogle kan knibe med tidspunktet - arbejdet skal 
også passes. Men så er der måske så meget mere grund til at 
deltage i festen om aftenen, som er omtalt nedenfor.

Festmiddag:
10-års jubilæumsdagen den 2. juli 1985 afsluttes med en festmid
dag, der starter kl. 19.00. Festudvalget har oplyst, at det kommer 
til at koste 100 kr. pr. person, og maden vil bestå af både koldt 
som lunt, ligesom der vil være nogle drikkevarer inkluderet i 
prisen. Festmiddagen er både for medlemmer og »påhæng«.
Af hensyn til madbestilling m.v. skal bindende tilmelding foretages 
hos kassereren, OZ1GZM Henning, senest tirsdag den 25/6. Der 
betales ved tilmeldingen. Husk, at den helt rigtige stemning måske 
kun opnås, hvis du deltager.

Vy 73 de OZ1DBO, Marlau

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.

Maj måned var en meget aktiv måned for mange af afdelingens 
medlemmer. Det startede med den skandinaviske VHF-contest, 
som vi traditionen tro deltog i fra QTH-en i nærheden af Stevns. Vi 
var begunstiget af usædvanligt (eller måske snarere sædvanligt) 
fint vejr - teknikken klappede til punkt og prikke - men desværre 
var »radioguderne« ikke helt med os. Alligevel synes vi, at vi 
nåede et fint resultat, og vi glæder os allerede til næste contest- 
weekend: den 6. og 7. juli, (SRAL’s Nordiske VHF/UHF/SHF 
contest), der jo desværre falder samtidig med EDR’s Nationale 
VHF/UHF/SHF fieldday!!!
I Kristihimmelfartsferien var andre medlemmer så - ligeledes 
traditionen tro - på Marianelund, hvortil vi i år også havde indbudt 
gæster fra vores tyske venskabsklub »Sudheide«. Det blev til fire 
indholdsrige dage, hvor de tyske radioamatører fik lejlighed til -
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både at møde danske radioamatører - og også til at besigtige 
forskellige seværdigheder i Nordsjælland, begunstiget af det 
skønneste vejr i mands minde. Rævejagtsentusiasterne arrange
rede den ene rævejagt efter den anden, og kulminationen fandt 
sted lørdag eftermiddag, hvor Marianelunds-jagten blev afholdt 
med OZ8NJ som leder! Hvidovre-pokalen blev i år vundet af 
OZ1 ESC Ebbe, der med sin Syncrodyn (Direct Conversion) 
modtager var 86 min. om at finde ialt 5 ræve! Tillykke med 
pokalen, Ebbe!
Forøvrigt viste det sig, at rævemodtagerne, der var bygget i 
foreningen som byggeprojekt, klarede sig fint og var yderst 
effektive!
Vi har (officiel) ferielukning i tiden 25. juni - 6. august! Til gengæld 
har vi åbent hver tirsdag aften fra kl. 19-22 for medlemmer såvel 
som for gæster fra ind- og udland!
Lyder det mærkeligt? Det er altså kun OZ9PS der holder helt 
pause i ferieperioden - hvor der som sædvanlig er mulighed for at 
benytte afdelingens faciliteter!

God ferie og 73 de 0Z50I, Esther
KØBENHAVN
Call: OZ5EDR, OZ5KBH
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, 2400 Kbh. NV., 
tlf. 01 - 87 83 88.
Møde: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: 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:
Old Timer aftenen den 9. maj var en virkelig succes, det fik vi i 
hvert fald at vide fra Old Timerne. Der var 34 deltagere, man 
hyggede sig bravt og snakken gik livligt blandt Old Timerne.
Den nye station på Frihedsmuseet, OZ5MAY, blev indviet som det 
sig hør og bør lørdag den 4. maj. OZ7T, Steen Hasselbach, kørte 
stationens første QSO; med G2RN, det engelske frihedsmuseum, 
der er indrettet i skibet »Belfast«, der ligger på Themsen.

Field Day:
Afdelingen agter også i år at deltage i EDR’s Field Day, forudsat at 
det nødvendige mandskab kan samles. QTH’en er den samme 
som sidste år.

Program
Mandag 17. juni: Sommerafslutning med punch og hvad dertil 
hører! Tag XYL/YL70M med til en rigtig hyggelig aften i afdelingen. 
Vi har taget meterologerne i ed, og har indgivet bestilling på rigtig 
godt sommervejr også den dag - og krydser fingre for at det går 
igennem!
Fra og med mandag den 24. juni til og med mandag den 5. august 
er der SOMMERFERIEÅBENT.
Sommerferieåbent betyder i år noget lidt andet og mere end 
tidligere. Vi forsøger os med en serviceudvidelse: Afdelingen er 
som i tidligere sommerperioder åben hver mandag aften fra kl. ca.
19.30, men i denne sommer vil der hver mandag aften være salg 
af drikkevarer og brød fra køkkenet. I de tidligere sommerferier 
havde vi tradition for, at medlemmerne selv lavede kaffe og the 
efter ønske.
Det understreges, at gæster er meget velkomne, og gerne med 
familie. Der er tradition for, at vi sommeren igennem har en hel del 
gæster i afdelingen, både danske og udenlandske. Er du i 
Køwenhavnstrup på en mandag aften, så kig endelig inden for. 
Husk også, at du ved samme lejlighed kan se Radioamatørernes 
Museum, det landsdækkende museum for gammelt og ældre 
amatørradioudstyr, som vi driver i samarbejde med EDR. Det 
koster kun nogle få skridt ekstra, når du alligevel er i afdelingen, 
og museet er helt afgjort et besøg værd!
Mandag den 12. august lægger vi hårdt ud efter sommerferien 
med et Kreds-1 arrangement: EDR er på tapetet som debatemne. 
EDR’s landsformand OZ6UP, Knud gæster os den aften. Han 
causerer og besvarer spørgsmål om EDR. Du bør absolut møde 
op. Alle er velkomne, også dem der ikke er medlemmer af en 
Kreds-1 lokalafdeling.
Igen i år, lige af hensyn til dem, for hvem dansk er en halssygdom:
Hams from other countries and their families are very welcome by 
us. Do bring the family along. We meet at 7.30 p.m. Danish 
Summer Time, on mondays. Don’t forget The Radio Amateurs 
Museum, the official Danish museum of old and older Amateur 
Radio gear, as used by Danish Radio Amateurs. In itself, worth 
seeing.
You may call our chairman, Mr. Carl Thiess, OZ 1 FMU, phone 01 - 
67 05 83, or Mrs. Hanne Nielsen, OZ1CID, phone 01 - 78 44 87.
Huset:
Der er stadig hårdt brug for arbejdskraft til vedligehold af 
afdelingens 102 år gamle hus, og netop nu er der flere projekter 
som er absolut nødvendige. Da Tordenskjolds soldater ikke kan 
overkomme det hele, er du hjertelig velkommen til at give en hånd 
med.

Alle amatører og deres familier ønskes en rigtig god sommerferie.
Ify 73 de OZ1EMW, Helge

Kreds 2 Kreds 2
Hovedbestyrelsesmedlem: Nyhedsbulletin/afdelingsnyt hver mandag kl. 19.00 via OZ9REH.
OZ5RB, Hans Bonnesen,
Birkebakken 25, 3460 Birkerød, 
tlf. 02 - 81 23 69.

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.

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.

Atter er en god sæson ovre, og vi holder nu sommerferie til den 14/ 
8, hvor vi mødes igen med fornyede kræfter og forhåbentlig en 
masse gode ideer til næste sæson’s arbejde.
Som sædvanlig er der åbent i afdelingen i ferien, hvis vejen skulle 
falde forbi en onsdag aften.
Rigtig god sommerferie til alle.

Vy 73 de OZ1MM, Keld

HELSINGE
Call: OZ9HEL.
Lokale: Høbjerg Forsamlingshus, 3200 Helsinge.
Møde: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DPP, Finn Halsgaard, Tisvildevej 3,
3210 Vejby, tlf. 02 - 30 55 99.
Sekr.: OZ1DPX, Steen Brogaard, Kløvermarksvej 15,
Anisse Nord, 3200 Helsinge, tlf. 02 - 29 65 28.
Kass.: OZ1CRY, Ellen-Sofie Pind, Hyllestykket 10,
Udsholt, 3230 Græsted, tlf. 02 - 11 55 10.
Postadr.: Postboks 103, 3200 Helsinge.
Giro: 6 43 88 73.

Mandag den 29/4 blev der afholdt stiftende generalforsamling i 
afdeling. Generalforsamlingen blev holdt i Høbjerg Forsamlings
hus, hvor også afdelingen vil holde mødeaftener hver mandag kl.
19.30.
EDR Helsinge afdeling er stiftet, for at samle alle amatørradiointer
esserede i Helsinge og Græsted/Gilleleje kommuner, og - som en 
af afdelingens formålsparagraffer siger - »at virke for amatørradio
ens udvikling, at virke for en forbedring af radioamatørens 
arbejdsvilkår, at støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne 
for at forbedre sin tekniske kunnen, samt at repræsentere sine 
medlemmer overfor andre organisationer samt overfor myndighe
derne«.

På den stiftende generalforsamling blev indvalgt en bestyrelse 
bestående af: Formand OZ1DPP Finn Halsgaard, Vejby, næstfor
mand OZ1DLJ Bente Lodberg, Annisse Nord, kasserer OZ1CRY 
Ellen-Sofie Pind, Udsholt, sekretær OZ1DPX Steen Brogaard, 
Annisse Nord, samt OZ1JNS Bjarne Dohn, Ramløse, og OZ1FXR 
Arne Sahl Nielsen, Holløse.
Man behøver ikke at være licenseret radioamatør, for at være 
medlem af EDR Helsinge, blot interessen er til stede. Afdelingen 
vil nemlig hen ad vejen afholde et kursus for nye medlemmer, med 
tanke på at erhverve amatørradiolicens.
Skulle dette have vakt interesse, så kontakt et af bestyrelsesmed
lemmerne, eller allerbedst, mød op en mandag kl. 19.30 i Høbjerg 
Forsamlingshus og se en radioamatør i funktion.
Alle interesserede er velkomne.

Vy 73 de OZ1DPX, Steen
HELSINGØR

sal.
Call: OZ8ERA.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63, 1 
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.

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.
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.

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.

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

HASLEV 
Call: OZ7HAS.
Postadr.: Postbox 43, 4690 Haslev.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
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 5,
4140 Borup.

Program:
18/6: Hyggeaften før ferien.
Ferie.
13/8: Klaus og Aksel om forslag til ombygning af Salora.

HOLBÆK
Call: OZ1HLB.
Lokale: Labæk 29, baghuset, 4300 Holbæk.
Postadr.: Formanden. Giro: 1 21 49 85.
Møde: onsdage.
Fmd.: OZ1HSO, Søren Larsen, Broskovhuset, Åstrupvej 72,
4340 Tølløse, tlf. 03 - 48 66 67.
Sekr.: OZ4UA, Per Appel, Borupvej 17, Borup,
4300 Holbæk, tlf. 03 - 47 13 46.
Kass.: OZ1CSW, Søren Nielsen, Møllervænget 69,
4390 Vipperød, tlf. 03 -48 12 26.
Postgiro: 1 12 49 85.

Vi er ved at være færdige med det grove arbejde i vore nye lokaler, 
så kom bare og vær med til at indrette dem. Vi er der hver onsdag 
fra kl. 19.30.
Vi fortsætter dog med morsekursus, indtil folk er parate til at gå til 
prøve.
Den 22/5 havde vi, i samarbejde med Nykøbing og Kalundborg- 
klubberne, et »nordkredsarrangement« som afholdtes på Holbæk 
Bibliotek. OZ5GF Leif var kommet herop for at fortælle om EDR. 
Han fortalte kort om EDR, hvorefter de ca. 30 medlemmer spurgte 
på livet løs. Der blev diskuteret alt mellem antenne og jord, og da 
vi skulle slutte kl. 22.00, var vi desværre ikke færdige. Så der 
bliver noget at gøre i afdelingen. Tak til OZ5GF for at han ville 
komme.

Vy 73 de OZ4UA, Per

KALUNDBORG
Call: OZ1KLB.
Lokale: Klintegården, Rosnæsvej 213, Nostrup.
Postadresse: Box 5, 4400 Kalundborg.
Klubaften: 2. og 4. tirsdag i hver måned kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CNW, Ove Verner Petersen, Tømmerup Holmevej 14, 
4400 Kalundborg, tlf. 03 - 50 73 16.
Kass.: OZ1BCY, Kaj Erik Augustesen, Tofte vej 4,
4400 Kalundborg, tlf. 03 - 51 34 45.
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.: OZ1BIZ Kenneth Poulsen, Skovrækken 22,
4600 Køge, tlf. 03 - 66 61 60.
EDR - Køge afdelingen afholdt sin første Field Day i weekenden
4.-5. maj. Der blev deltaget i SSA’s maj-test fra lørdag kl. 14.00 
UTC til søndag kl. 14.00 UTC.
Der blev høstet en masse erfaringer under hele testen, hvor der 
blev sendt med 100 Watt input til en 10 elm. Yagi ca. 30 MASL. De 
»ydre rammer« var OZ1ANO - Preben’s villatelt, samt et mindre 
telt til anvendelse for udmattede operatører. QTH var på toppen af 
et mindre »bjerg« med udsigt over den skønne Køge marina. 
OZ1ANO - Preben, OZ1GTA - Gerry, OZ1 ETA - Niels Bo, 
OZ1JTG - Henrik samt undertegnede var operatører på stationen, 
men især Niels Bo og Henrik skal fremhæves for deres utrættelige 
indsats ved mikrofon og LOG-bog. På trods af et kolde vejr i aften- 
og nattetimerne lykkedes det at holde gejsten nogenlunde på 
toppen under hele testen. Morgenholdet kvikkede dog gevaldigt 
op, da John ankom med både morgenbrød og GI. Dansk. Alt i alt et 
godt arrangement, hvor der var en del besøgende - såvel »civile« 
som amatører. Afdelingen siger tak til alle, der ofrede sig i denne 
anledning.
Sluttelig endnu en opfordring til de lokale »HAMS« om at deltage i 
klubbens møder og aktiviteter. Jo flere vi bliver desto bedre bliver 
hele afdelingen!
Kontakt evt. undertegnede for praktiske oplysninger.

Vy 73 de OZ1BIZ, Kenneth.
LOLLAND
Call: OZ1LOL.
Lokale: Mågevej 2a, 4970 Rødby Havn.
Fmd.: OZ1 DUV, 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, Hovedgaden 26,
4920 Søllested, tlf. 03 - 94 11 12.
Teknisk afd.: OZ2LD, Christian Nielsen, Tårsvej 77,
4990 Sakskøbing, tlf. 03 - 89 22 69.
Postboks: Boks 48, 4970 Rødby.
Girokonto: 9 29 83 98.
LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7, Krag have, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olesen, Bogfinke vej 7 ,  Kraghave.
4800 Nykøbing Fl., tlf. 03 - 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ, Ole Nielsen, Harevænget 62, Brøderup.
4733 Tappernøje, tlf. 03 - 76 56 82.
Kass.: OZ1DSY, Tommy Lindebjerg Nielsen,
Havnegade 11, Rødby Havn, 4970 Rødby.
Afd. girokonto: 6 25 98 55.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fod by gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1EIS, Willy Schwaner, Nyvangsvej 15,
4160 Herlufmagle.
Sekr.: OZ1EAW, Alice Larsen, Nøddehegnet 63,
4700 Næstved, tlf. 03 - 72 59 08.
Kass.: OZ1CRJ, Gunner Holm-Larsen, Nøddehegnet 63,
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ODSHERRED SORØ
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.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Maglehøjen 14, 4000 Roskilde.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1APA, Per Cederholm, Egevej 19,
4000 Roskilde, tlf. 02 - 35 69 87.
Sekr.: OZ1KCP, Ole Larsen, Horsevænget 12,
4130 Viby Sj., tlf. 02 - 39 32 43.
Kass.: OZ1CLG, Svend Erik Jensen, Korshavevej 10, 
Assendløse, 4130 Viby Sj.
Afd. postboks: 103, 4000 Roskilde.

Program:
20. juni: Klubaften. Sidste møde før ferien.
1. august: Første mødeaften efter ferien.
8. august: Field Day aften.
15. august: Aktivitetstesten.

Efterlysning:
Ved oprydningen i de gamle lokaler i Lejre, ledte vi efter de gamle 
protokoller, men søgningen endte negativt. Er der en eller flere 
blandt medlemmerne, der ligger inde med de gamle skrifter, vil 
undertegnede blive lykkelig for en opringning, eller en pakke via 
P&T’s røde budbringere. Min adresse og telefonnummer står over 
disse linier.
Der er to årsager til eftersøgningen. For det første har vor afdeling 
jo 40-års jubilæum i år, og det ville være spændende at kunne 
ridse lidt historie op i den anledning, og for det andet efterlyser vor 
spalteredaktør OZ1CRY, stof om de mange lokalafdelingers 
fødsler.

Mere om CW:
Vor fortrinlige CW-instruktør OZ1CDW, Jens har sporet en vis 
interesse for et videregående CW-kursus. Hvis du skulle være 
interesseret, så kom frem af busken og meld dig til.

Så er der ferietid:
Bestyrelsen ønsker alle medlemmerne en rigtig god ferie.

Ify 73 de OZ1KCP, Ole

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

ASSENS OG OMEGN
Call: OZ7ASO.
Giro: 6 60 17 74.
Lokale: Skelvejskolen, Skel vej, 5610 Assens.
Møde: Onsdage i ulige uger kl. 19.30.
Fmd.: OZ7HT, Heinrich Thomsen, Glistrupgård, Dreslette, 
5683 Hårby, tlf. 09 - 77 17 20.

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, Ful byvej 14, 4180 Sorø.

SYDSJÆLLAND-MØN
Call: OZ8SMA.
Lokale: Dybet 2, Viemose, 4771 Kalvehave.
Postadr.: Formandens.
Girokonto: 3 36 64 56.
Møde: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HOA Bent Thrane, Skolevej 11,
4720 Præstø, tlf. 03 - 79 15 53.
Næstfmd.: OZ1BPB Niels Ebbe Holm, Syrenvej 2,
4780 Stege, tlf. 03 - 81 14 32.
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.

Nordisk Mobil Telefon:
Torsdag d. 2/5 var der foredrag i klubben, om mobiltelefoner. 
Foredragsholderen var OZ3YN, og han viste og fortalte (sikkert 
alt), hvad han vidste om sådanne telefoner. Foredraget startede 
kl. 19.30, og efter et par timer gik snakken mere og mere over i 
almindelig radio- og fjernsynssnak. Foredraget sluttede da kl. var
23.00, og vi gik hjem med lidt ekstra viden om mobiltelefoner.
Vi vil gerne have lov til at takke OZ3YN for et spændende og 
meget interessant foredrag.

Program:
Torsdag d. 20/6: Klubaften.
Fra torsdag d. 20/6 85 kl. 2400 til torsdag d. 15/8 85 er der 
sommerferie, og I ønskes en rigtig god sommerferie.

Vy de 73 OZ1JQE, Steen
VESTSJÆLLAND
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.

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.

Ved generalforsamlingen den 22/5 blev OZ1ABK valgt til dirigent 
og OZ2SQ valgt til referent. Herefter aflagde formanden OZ7HI 
beretning om årets begivenheder i afdelingen. Derefter fremlagde 
kassereren regnskabet, hvorefter det blev godkendt. Herefter var 
der et indkomne forslag fra bestyrelsen, som lyder således: 
Kontingent 80 kr. Familiemedlem (under samme tag) 40 kr. 
Pensionister, efterlønsmodtagere, invalidepensionister 40 kr. Un
ge under uddannelse 40 kr. Dette forslag blev vedtaget efter en 
diskussion. Der var 10 der stemte for og 3 der stemte imodt. Til
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valg af bestyrelsesmedlemmer blev 0Z1HZL genvalgt og som nyt 
bestyrelsesmedlem blev OZ1ABK. Som suppleant blev OZ1KRK 
valgt. Valg af revisor blev til OZ1KYM og som revisorsuppleant 
blev OZ1KRS. Under eventuelt blev forskellige ting diskuteret: 
Klubstation, klubfrekvens og antenneopsætning. Efter generalfor
samlingen takkede dirigenten for god ro og orden. Herefter blev 
der serveret et par stykker silde- og ostemadder, med et par 
snapse til, som afslutning på en god sæson.
Vi takker for et godt fremmøde og ønsker det nye bestyrelsesmed
lem velkommen i bestyrelsen. God sommerferie.

Vy 73 de OZ1FMQ, Ib

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1IZH, Niels Rask, Øhavevej 22, 5800 Nyborg, 
tlf. 09 - 31 76 43.
Sekr.: OZ1JDA, Pia Gross Fabricius, Majsvej 19, 5800 Nyborg, 
tlf. 09 - 31 70 17.
Kass.: OZ1KAX, Laila Jensen, Gudrunsvej 5, 5800 Nyborg.
Afd. girokonto.: 5 04 87 53.

Torsdag d. 25. april var OZ3TQ Nick nede i afd. og holdt et virkelig 
godt foredrag om RTTY og Amtor’s oprindelse og udbredelse. Bag 
efter demonstrerede han sit hjemmebyggede grej, så alle kunne 
se det arbejde. Det kan jo så være, at andre har fået lyst til at 
starte inden for dette felt. Vi vil hermed sige tak til OZ3TQ, fordi 
han ville komme og holde dette foredrag for os.
Når dette læses er vores familieweekendtur/sommerafslutning i 
Kogsbølle Spejderhytte overstået og med et forhåbentligt bedre 
vejr end sidste år. Mere om dette i næste OZ.
Vore medlemmer ønskes en rigtig god sommerferie.

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. 09- 12 85 90 og 09 - 14 91 85.
Kass.: OZ1HZE, Kaj Steenholt, Læssøegade 62,
5230 Odense M, tlf. 09- 12 77 65.
Repeaternyt hver tirsdag kl. 19.00 på 145.700.

Den 10. juni havde vi sidste klubaften før sommerferien. Her følger 
programmet for efter sommerferien.
12/8 kl. 19.30: Første klubaften efter sommerferien. Vi glæder os 
til at se alle de gamle ansigter.
13/8 kl. 19.00: Amatørnyt ved OZ1IZB, Bjørn.
19/8 kl. 19.30: Klubaften. Hyggemøde.
20/8 kl. 19.00: Amatørnyt ved OZ1IZB, Bjørn.
26/8 kl. 19.30: Sdr. Højrup. Vi er på besøg på Sdr. Højrup, hvor vi 
vil blive vist rundt af OZ4DU.
27/8 kl. 19.00: Amatørnyt ved OZ1IZB, Bjørn.
1/9 kl. 9.45: HF-contest, som køres fra OZ3FYN.
2/9 kl. 19.30: Beldringe Flyveplads. Vi er gæster på Beldringe 
Flyveplads, hvor vi vil få forevist lokaliteterne. Vel mødt.
3/9 kl. 19.00: Amatørnyt ved OZ1IZB, Bjørn. VHF-contest som 
køres fra OZ3FYN.
9/9 kl 19.30: Klubaften. Hyggemøde.
10/9 kl. 19.00: Amatørnyt ved OZ1IZB, Bjørn.
16/9 kl. 19.30: EDR-foredrag. Hvilket oplyses senere.
17/9 kl. 19.00: Amatørnyt ved OZ1IZB, Bjørn.
Værkstedsaftener: 14/8, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9 og 18/9. Se ne
denfor.
Programmet er kun foreløbigt. Der kan komme ændring. Hold jer 
orienteret via amatørnyt eller gennem afd.best. om evt. ændringer.

Foredrag - rævemodtagere:
Mandag 6. maj havde afd. besøg af OZ8NJ. OZ8NJ talte bl.a. om 
teknikken omkring rævemodtagere, naturoplevelserne, motionen, 
og konkurrencen om at nå hurtigst frem til rævesenderne. OZ8NJ 
fortalte på en spændende måde og jeg tror, han havde held med 
sig til at motivere nogen for at deltage i rævejagter. Måske er der 
nu atter interesse for rævejagter på Fyn?

Amatørnyt:
Nyheder, efterlysninger (på savnet grej o.I.) eller kortere notitser, 
som gerne vil offentliggøres i amatørnyt hver tirsdag, bedes 
tilstillet afdelingens næstformand OZ1IZB, Bjørn senest dagen før, 
det vil sige mandag kl. 19.00, ellers ifølge aftale med Bjørn.

Klubblad:

Foto ved OZ1IZB, Bjørn

Hvem siger vor redaktør sover? Han »drømmer« sig til nye 
spændende artikler til vort klubblad, fordi ingen andre kan komme 
med gode forslag. Hjælp ham med DINE historier, DINE artikler og 
DINE oplevelser!

Contest:
OZ3FYN vil gerne takke de amatører, som støttede os i VHF- 
contesten 4/6 og i HF-contesten 2/6. Og HUSK SÅ, at der køres 
VHF igen 2. juli. Endvidere kører vi 7. juli OZ-aktivitetscontest på 
80 m - både phone og CW. Tiderne for den sidste contests 
afvikling findes i OZ januar 1985. løvrigt har OZ3FYN deltaget i 
den schweiziske HB-9-contest på HF og i den svenske SSA-maj 
test 1985 på VHF. Vi håber, at vi får nogle gode placeringer.

Til sidst er der kun tilbage, at ønske alle EDR-Odense afd.’s 
medlemmer en rigtig god og lang sommerferie og samtidig 
udtrykke ønske om at se jer alle sammen, når vi starter op i 
klubben igen til august.

Vy 73 de OZ1ESS, Britt.

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

Medlemmerne ønskes en god sommerferie og på gensyn den 28. 
august.

Vy 73 de OZ1CXZ, Per
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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.: OZ1 EFG, Peter Rudbeck, Flovtvej 70,
6100 Haderslev, tlf. 04 - 58 41 90.
Kass.: OZ1BNU, Arthur Winterskov, Fjellumvej 10, Nustrup,
6500 Vojens, tlf. 04 - 85 11 71.
Sekr.: OZ3SS, Svend H. B. Sørensen, Godthåbsvej 34,
6100 Haderslev, tlf. 04 - 52 91 52.
Afd. girokonto: 7 09 84 48.

Der blev afholdt generalforsamling den 8. maj. Nyvalgt til bestyrel
sen blev OZ1ILZ, Niels Erik og OZ1IJC Margit. Bestyrelsen ser 
derefter således ud: OZ1EFG Peter, formand. OZ1BNU Arthur, 
kasserer. OZ3SS Svend, sekretær. OZ1ILZ Niels Erik. OZ1IJC 
Margit.
Vi holder nu sommerferie indtil videre, men første møde efter 
sommerferien er fastsat til den 28. august, hvor der bliver auktion 
og oplæg til kommende aktiviteter, så vel mødt efter ferien med 
nye ideer.

Vy 73 de OZ3SS, Svend

LØGUMKLOSTER
Call: OZ5LKO.
Lokale: Stationsvej 40, Løgumkloster.
Fmd.: OZ1KFK, Egon Dal Terkelsbøl, Bygade 57,
6360 Tinglev, tlf. 04 - 63 43 65.
Kass.: OZ1GHK, Kaj Nauschutt, Aabenraavej 35,
6780 Skærbæk, tlf. 04 - 75 26 07.
Sekr.: OZ1KFQ, Hans Chr. Jensen, Bjerndrup Bygade 34,
6200 Aabenraa, tlf. 04 - 64 40 98.

Så har vi fået den årlige generalforsamling overstået. Efter at 
formandens og kassererens beretninger begge blev enstemmigt 
vedtaget, gik vi over til valg. På valg var OZ1FUY, Eigil og OZ8TE, 
Jan, som begge ikke ønskede genvalg, samt OZ1GHK, Kaj som 
var trådt ind som suppleant i stedet for OZ1HYC. OZ1GHK blev 
valgt ind sammen med OZ1KFO, Leif og OZ1KFQ, Hans. Supple
ant blev OZ11 LA, Karen.
På det konstituerende møde kom bestyrelsen til at se sådan ud: 
Formand OZ1KFK, Egon. Kasserer OZ1GHK, Kaj. Sekretær 
OZ1KFQ, Hans. Bestyrelsesmedlemmer OZ1GGQ, Justus og 
OZ1KFO, Leif.
Vi vil herigennem sige tak til OZ1 FUY, OZ8TE og OZ1HYC for det 
arbejde, de har gjort for klubben, i den tid der er gået.
Fredag den 21. juni kl. 17.30 afholdes der CW prøve i klublokaler
ne, og fra kl. 19.00 holder vi afslutning med en Skt. Hans fest, hvor 
der vil være mulighed for at købe pølser og forfriskninger af 
forskellige slags. Vi håber på god tilslutning.
Fra den 22.6 til den 1.9 holder vi sommerferie. Den første 
klubaften igen bliver den 2.9 hvor vi igen holder åbent som 
sædvanligt.

Vy 73 de OZ1KFQ, Hans

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Møllebakken 5, Guderup, 6430 Nordborg.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ8QV, Jørgen Wolf, Egevej 60,
6430 Nordborg, tlf. 04 - 49 04 77.
Sekr.: OZ1KVF, Hans Iversen, Tunøvej 53,
6430 Nordborg, tlf. 04 - 45 30 28.
Kass.: OZ1ALF, Kresten S. Jensen, Stolbrogade 10A 
Stolbro, 6430 Nordborg, tlf. 04 - 45 91 90.
Postadr.: Egevej 60, 6430 Nordborg.
Giro: 9 00 31 69.
Program:
Torsdag den 20. juni kl. 19.30: Panelmøde.
Torsdag den 27. juni kl. 19.30: Ferieafslutningsmøde.
HELE JULI MÅNED: Sommerferie - men der køres VHF + HF- 
test.
Torsdag den 8. august kl. 19.30: Første møde efter sommerferien. 
Siden sidst:
Torsdag den 2/5 viste OZ1GXG Jan os lysbilleder fra sit arbejde 
på Bermuda, hvor han arbejder med opførelsen af en kraftstation.
- Samme aften viste OZ4ER Erik os en film om de forskellige EDR- 
sommerlejre m.m. Bl.a. så vi også rejsningen af Knivsbjerg 
repeatermasten. - OZ4ER og OZ1GXG krydrede forevisningen 
med deres egne kommentarer. - Tak skal I have begge to, det var 
en dejlig aften, hvor vi også fik rørt lattermusklerne.
Torsdag den 9/5 var afdelingen på virksomhedsbesøg på Danfoss 
A/S, Gråsten afd., hvor der fremstilles elektroniske apparater. Fra 
de forskellige sønderjydske afdelinger var der mødt ca. 60 pers. 
op. - Vi blev først inviteret på kaffe med brød og derefter blev 
fabrikken så beset, idet vi blev delt op i hold.
I forbindelse med besøget hilste vi på vor gode ven - OZ1EAR 
Asmus - der holdt ved fabrikken i sit 3-hjulede køretøj, som var 
forsynet med ground-plane antenne på et rør, og så selvfølgelig 
havde han også radio med. - Smilene kom frem hos os, da vi uden 
for kantinens vinduer pludselig så et rør med en ground-plane 
antenne bevæge sig forbi (resten kunne ikke ses). - Jo han har 
check på det hele - den Asmus.
Ved slutningen af vort besøg blev vi ledt hen til et sted, hvor der på 
gulvet lå 60 portioner med forskellige komponenter. Vi kunne så 
hver tage en portion med hjem. Det tog ikke lang tid, før gulvet var 
ryddet. - Besøget kan betegnes som en virkelig succes, og det 
fører for vidt at berette om, hvad vi alt så den aften.
Kurser:
I skrivende stund er der kun kort tid til at afdelingens elever med D- 
licens kursus skal op til prøve ved P&T, så der er stor aktivitet hver 
onsdag aften i afdelingen, hvor OZ1FRN Hugo underviser. - Det 
bliver spændende, hvor mange der går igennem, men herom 
nærmere i august-udgaven af OZ, hvor de nye radioamatører vil 
blive præsenteret ved kaldesignal og navn.
Contest:
Ellers er Nord-Als afdelingen stadig test-minded og deltager ivrigt i 
VHF 4- HF-testerne. På VHF er det OZ6HY Martin, OZ1 ALF 
Kresten og OZ1KBP Leif, der er ved mikrofonen.
På HF har OZ9QQ Kjeld ønsket at blive afløst, og det er herefter 
OzlKVF Hans, der kører HF-aktivitetstest, og afdelingen vil i 
fremtiden deltage både i CW-afdelingen såvel som i phone- 
afdelingen. - Da jeg er helt ny på HF, kan det selvfølgelig ses på 
resultaterne, men al begyndelse er jo svær, og alle testdeltagerne 
er jo nok begyndt i det små.
VHF-Fietdday:
Afdelingen agter at deltage i den første VHF-Fieldday. 
HF-Fieldday:
Afdelingen har allerede holdt de første møder angående HF- 
Fieldday i september.
Til slut ønsker klubben alle en god sommerferie.

Vy 73 de OZ1KVF, Hans
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SØNDERBORG
Call: OZ1SDB.
Lokale: »Elholm«, Nørrekobbel 5, Sønderborg.
Postadr.: Postbox 195, 6400 Sønderborg.
Fmd.: OZ1EQP, Arne Christensen, Thorsvej 4,
6400 Sønderborg, tlf. 04 - 42 11 80.
Kass.: OZ7YG, Palle Agerschou, Odinsvej 14,
6400 Sønderborg, tlf. 04 - 42 52 92.
Sekr.: OZ1KVB, Erik Simonsen, Ørstedsgade 23A,
6400 Sønderborg.

Program:
Tirsdag d. 18/6 kl. 19.30: På denne mødeaften har vi et lille 
foredrag om produktdetektorer ved OZ1BRZ Jørgen. Efter fore
draget er der tid til en hyggelig sludder over en kop kaffe.
Tirsdag d. 2/7 kl. 19.30: Afdelingen holder afslutning på forårssæ
sonen i vores klublokale på Elholm. Denne aften vil der være kaffe 
med hjemmebagt kage, samt grill-pølser, øl og vand. Så vel mødt 
til en hyggelig aften. Efter denne aften holder afdelingen sommer
ferie til d. 13/8 kl. 19.30, hvor der er møde i klubben.
Tirsdag d. 23/4 var der arrangeret et møde på amtsgymnasiet i 
Sønderborg. Hvor elever samt forældre var indbudt til at se og 
høre om amatørradio. Der var opsat antenner og opstillet statio
ner, og nogle lokale amatører kørte nogle QSO’er på CW og Fone. 
Så alt i alt var det en vellykket aften, som vi håber at kunne 
gentage.
Der er blevet afholdt CW prøve i afdelingen, og der skal lyde et 
tillykke til indehaveren af morseattesten fra afdelingen. Samt en 
tak til instruktøren OZ1IM for sin indsats gennem vinterens løb.

Vy 73 de OZ1KVB, Erik

TØNDER
Call: OZ5TDR.
Lokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1ILJ, Leif Lorenzen, Ulriksalle 2, v. 117,
6270 Tønder.
Sekr.: OZ1IKY, Kennet Hemstedt, Højervej 2,
6280 Højer.
Kass.: OZ1HYD, Jacob Bjørn, Hjejlen 49,
6270 Tønder, tlf. 04 - 72 26 92.

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ6IQ, Preben Jørgensen, Posekærvej 31,
6200 Åbenrå, tlf. 04 - 62 64 90.
Sekr.: OZ1EQX, Jan Wagner, Hasselkær 37 C,
Felsted, 6200 Åbenrå.
Kass.: OZ1BTA, Axel Muller, Muldvad 5,
6200 Åbenrå, tlf. 04 - 62 75 22.
Postadr: sekretæren - Giro: 2268124

Generalforsamling:
Afdelingens ordinære generalforsamling afholdtes torsdag d. 21. 
marts. Som i sikkert kan huske fra sidste års GF, var der under 
punktet »indkomne forslag« et brev fra OZ5WK, om at ændre 
bestyrelsen fra 5 til 3 medlemmer, altså formand, kasserer og 
sekretær. Dette forslag blev efter livlig diskussion vedtaget. Dvs. 
der skulle vælges en ny bestyrelse. Så fra og med d. 21. marts ser 
bestyrelsen således ud: Formand OZ6IQ, Preben. Kasserer 
OzlBTA, Axel. Sekretær OZ1EQX, Jan. Desuden skulle der 
vælges en ny revisor + suppleant. Revisor blev OZ1CLI, Hans og 
suppleant OZ1 ILT, Per. Kontingentet for 85/86 blev fastsat til kr. 
125, for medlemmer der er fyldt 18 år og derover og kr. 75 for 
medlemmer indtil det fyldte 18. år.
Og husk, vi har stadig et meget »aktivt« aktivitetsudvalg som 
foreløbig består af OZ1ILT, OZ1IKU og OZ5WK. Skulle du være 
interesseret, så henvend dig til en af de 3 amatører. I samme

anledning vil den ny bestyrelse sige tak til OZ1 ALK, OZ1CLK og 
OZ1KFM for deres arbejde i bestyrelsen, og håber at se jer 
fremover til klubbens aktiviteter.

Ny station:
Som i sikkert har bemærket, har vi i afdelingen fået en ny 2 meter 
FM station (se billede).

Den er blevet bygget på opfordring fra nogle af vores nye 
medlemmer, der ingen station har. Stationen står i klubhuset til fri 
afbenyttelse, så mød frem næste torsdag og se vidunderet i 
natura. Der skal lyde en tak til OZ1KFM, Frank for fremskaffelse af 
grundmodulerne til stationen. Hjertet i transceiveren er en synte
se, som er beskrevet i OZ 12/84 af OZ1CBQ. Strømforsyningen er 
konstrueret af OzlCLK, Hans. Toneopkald (1750 Hz) lavet af 
OZ6IQ, Preben. Sammensætning af div. moduler + det mekani
ske arbejde og til slut finjusteringen er foretaget af OZ1EQX, Jan. 
NB! Det vigtigste var snart blevet glemt. »Mikrofonen!«, en OZ6IC 
model. Tak Carl.

Byggeprojekt:
Se venner - til vinterperioden 85/86 skulle vi ha’ stablet et 
byggeprojekt på benene. Sæt dig ned derhjemme, find ud af hvad 
du kunne tænke dig at bygge, ta’ dit forslag med, så finder vi i 
fællesskab ud af, hvad for et projekt der er mest stemning for. Når 
det er blevet besluttet hvilket projekt, der skal bygges, får vi skaffet 
samtlige komponenter + lavet print, så det hele er klar til 
vinterhalvåret. På gensyn.

VHF Field Day:
I weekenden d. 6.-7. juli deltager vi i VHF Field Dayen. Som QTH 
har vi valgt Trinbjerg, som ligger på Løjt land. Har du lyst til at 
deltage i testen, eller med opbygning af telt etc. så henvend dig til 
bestyrelsen.

HF Field Day:
Den første weekend i september afholdes den årlige HF Field 
Day. I den anledning holder vi torsdag d. 18. juli et møde. Kom ud 
af busken og deltag denne aften.

Skt. Hans fest:
Igen i år er det lykkedes at arrangere årets Skt. Hans fest, søndag 
d. 23. juni kl. 19.30. Christine Busk har til vores store glæde atter 
gjort det muligt at afvikle festen i Busk’s sommerhus, Varnæsvej 
ved 8 km stenen, altså 8 km fra Aabenraa mod Varnæs. Huset er 
idyllisk beliggende, helt ned til Aabenraa Fjord, perfekt ramme for 
en festlig bålaften, med riste pølser, diverse drikkevarer samt spøg 
og skæmt. Arrangementet begynder kl. 19.30, men vi savner 
hjælp til bl.a. opbygning af bål, så kontakt bestyrelsen eller kom og 
giv et nap med sønddag d. 23/6 kl. 10.00.

Programoversigt:
Torsdag d. 20/6: Afdelingen lukket p.g.a. Skt. Hans fest.
Søndag d. 23/6: Skt. Hans fest (se ovenfor).
Torsdag d. 27/6: Rævejagt.
Torsdag d. 4/7: Rævejagt.
Lørdag/søndag d. 6.-7. juli: VHF Field Day.
Torsdag d. 11/7: Rævejagt.
Torsdag d. 18/7: Klubmøde (HF Field Day).

Vy 73 de OZ1EQX, Jan
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Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ6KV, Keld Kirkeby,
Anne Maries Vej 4, Lind, 7400 Herning, 
tlf. 07 - 12 55 91.

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:
Onsdag 19/6 kl. 19.30: Sidste møde inden sommerferien.
Klubben er åben hver onsdag i sommerferien fra kl. 19.30.
Alle ønskes en god sommerferie - på gensyn efter ferien.

Siden sidst:
Der skal lyde en stor tak til Jørgen Andersen, Oksbøl, som den 24. 
april fortalte om sine oplevelser med slædepatruljen Sirius. Det var 
spændende at se de mange billeder og høre om arbejdet med 
slædepatruljen.

HF Aktivitetstesten kører fortsat fra lokalet den 1. søndag i hver 
måned.
Bulletin holder også sommerferie, men skulle der dukke noget 
specielt op, vil det blive udsendt til de sædvanlige tidspunkter.

Vy 73 de OZ1DYI, Svend

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR og OZ5DD (contest-gruppen).
Lokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, 7323 Give.

/Grenevej 11, Billund.
Møde: 1. onsdag i måneden i Give ellers i Radiohuset i Billund. 
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.
Afd.giro: 5 36 91 18.

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.: OZ1GX, Gunnar Kriiger, Benediktesvej 2, Lind, 
7400 Herning, tlf. 07 - 12 94 91.
Kass.: OZ1FEQ, Ernst Lysgaard, Munkgårdkvarteret 137, 
Snejbjerg, 7400 Herning, tlf. 07 - 16 21 91.

Nyhedsudsendelse (Bulletin) over 3 REK - 145.650 (R 2) hver 
tirsdag aften kl. 19.00. Redaktør: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 
18a, 6840 Oksbøl, tlf. 05 - 27 17 94, modtager stof til udsendelsen.

Repeaternyt over OZ9REX (R4) hver mandag aften kl. 18.30. 
Redaktører: Hurup - 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.

Juni måneds program:
Klubvært: OZ1JOG, Sven Åge.
19/6: Antenneaften (se tekst).
26/6: Alm. klubaften.
3/7: Alm. klubaften.
10/7: Alm. klubaften.
17/7: Alm klubaften.

Så kom sommeren - forhåbentlig da - og det giver anledning til 
antennearbejder. Klubbens antennefarm trænger til et eftersyn. 
Dette skal ske den 19/6 - så mød op denne aften og vær med til 
dette lille stykke arbejde.
Det har været koldt at være rævejæger, men nu er det jo ikke 
nogen undskyldning længere - så ud af røret og deltag i de 
spændende jagter. Jagtkalenderen for resten af denne sæson er
angivet nedenfor.

Dato Hold Område Bemærkninger
24/6
29-30/6
3-4/8

07 NV
Store Østjyske.
Store Midtjyske.
Kort 1114 II Sdr. Omme

12/8
17-18/8

04 NV
DM i Horsens eller Aarhus.

19/8 06 SV
26/8 01 SW
2/9 02 NV
9/9 00 SV
16/9 05 SW
23/9 03 NW
30/9 07 NW
Oplysninger vedrørende storjagterne via OZ eller hos underteg
nede.
Jan Lind Christensen, Egeløkkevej 39, Tjørring, 7400 Herning, tlf. 
07 - 26 84 68.

Det var det sjove og spændende for denne gang. Så nu over til 
noget helt andet. Det har desværre vist sig nødvendigt at forøge 
indholdet i kantinekassen. Da vi ikke kan gøre bajere og sodavand 
mindre end de er, har vi set os nødsaget til at hæve prisen med 1 
kr. pr. stk.
I juli måned er der ingen fast klubvært. I lighed med sidste år kan 
man låne nøgle hos bestyrelsen, såfremt der er nogen, der vil ind. 
Til slut ønskes alle en god ferie med masser af sol og sommer. 
Skulle det mod forventning blive regn et par dage så brug dem til 
at lave et godt forslag til næste vinters aktiviteter. Bestyrelsen vil 
modtage dem med glæde.

Vy 73 de OZ1GX, Gunnar

...selvom det nu er sommer...så husk at 
sende dit indlæg til OZ i god tid 

73 de OZ 1CR Y/Ellen-Sofle
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HOLSTEBRO SKJERN-VIDEB/EK-RINGKØBING
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, Bregnevej 9,
7500 Holstebro, tlf. 07 - 42 39 10.
Sekr.: OZ1GHS, Torsten Bo Bojesen, Suensonsvej 7,
7500 Holstebro, tlf. 07 - 42 96 32.
Lokalfrekvens: 145.325 MHz.

Siden sidst:
18/5 fortalte OZ1BUR, Ryan, om betingelser og muligheder på 
VHF, specielt henvendt til kommende D-licensindehavere. Vi 
»gamle« lærte nu også en del.

QSL-adresser:
Lokalafdelingen har oprettet kartotek over QSL-henvisninger, 
primært fra OZ. Kartoteket dækker tilbage til januar 1984. Fore
spørgsler til OZ1GHS, der også gerne modtager input.

Worked ali zones:
OZ1EUO, Leif, har erhvervet diplomet WAZ. Til lykke.

Program:
20/6: Sommerferieafslutning. ^
1/8: Første møde efter sommerferien. Klubaften.

Vy 73 de OZ1GHS, Bo

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.

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.

RIBE
Call: OZ1RIB.
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: 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.

STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19,
7600 Struer, tlf. 07 - 85 38 09.
Sekr.: OZ1AHG, Thorkild Christoffersen,
Elmevej 4, lejl. 17, 7600 Struer, tlf. 07 - 85 51 05.
Kass.: OZ5EX, Børge H. Jensen, Anemonevej 23,
7800 Skive, tlf. 07 - 52 41 96.

Efter overstået generalforsamling d. 23/5 fortsættes med normalt 
program frem til torsdag d. 20/6. Herefter holdes ferielukket. 
Første klubaften efter ferien: Torsdag d. 22/8.
Første kursusaften efter ferien: Torsdag d. 29/8.
Afdelingen ønsker alle medlemmer med familie en god sommer
ferie.
Vel mødt d. 22/8.

Vy 73 de OZ1AHG, Thorkild

THISTED
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.

Siden sidst:
D-licens holdet havde d. 16/4 besøg af OZ6KV Keld, der holdt 
foredrag: »Hvad kan EDR gøre for dig?«. Han opfordrede til ikke at 
blive hængende på 2 m, men komme videre - og byg selv! Keld 
orienterede bl.a. også om antennesager og byggetilladelser til 
mast m.v.
7/5 vistes »Die Oscar Story« om opsendelsen af Oscar 10. 
Videofilmen var optaget fr Tysk TV og venligst udlånt af 9HX.
14/5 holdt OZ9IT Leif foredrag om RTTY og demonstrerede sit 
system med converter, computer m.m.

Nye lokaler:
OZ1JZI Bent har skaffet afdelingen nye lokaler i det gamle 
elværks bygninger i Thisted. Vi får rådighed over et stort lokale - 
velegnet til undervisning foredrag m.v., plus et mindre lokale til 
værksted og 'klubstation. Desuden køkken og toilet. Vi regner p.t. 
med at flytningen foregår i starten af juni.

Efter ferien:
1. mødeaften er d. 13/8 i de nye lokaler, Oddesund vej overfor 
restaurant »Marina«.
27/8 kommer OZ5HF Børge og fortæller om antenner.
Alle ønskes en god sommerferie.

Vy 73 de OZ1KQP, Per
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VARDE 
Call: OZ5VAR.
Lokale: Varde Banegård. Indgang overfor billetsalg. 
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9QL, Kaj Keller, Karinevej 2,
6800 Varde, tlf. 05 - 22 58 18.
Kass.: OZ8KF, Knud Andreasen, Irisvej 3,
Alslev, 6800 Varde, tlf. 05 - 26 93 25.
Sekr.: OZ1KZF, Kurt Nielsen, Baunhøj Camping, 
6840 Oksbøl, tlf. 05 - 27 11 30.
Postadresse: Postbox 11, 6800 Varde.
Afd.giro: 2 39 94 07.

VEJEN OG OMEGN
Call: OZ1VJO.
Lokale: Lokale 6, Det gi. Bibliotek, Vejen, 
(indgang fra springvandspladsen).
Møde: Hver torsdag i ulige uger kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EOY, Hans C. Baagø, GI. Engvej 15, 
6630 Rødding, tlf. 04 - 84 24 56.
Kass.: OZ1IOE, Aase Pedersen, Tirslundvej 25, 
6650 Brørup.
Sekr.: OZ1AFD, Claes Ølholm, Nørregade 69, 
6600 Vejen.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ8CY, Chr. M. Verholt,
Tranbjerg Hovedgade 68, 8310 Tranbjerg J., 
tlf. 06 - 29 36 11.

Amatørnyt via Yding Skovhøj OZ9REG, frekvens 145,675 hver 
mandag kl. 2000 DNT.
Stof sendes til: OZ1GPC, Søren Mikkelsen,
Haurowitzvej 19, 8700 Horsens.
Tlf. 05 - 61 56 33 eller 05 - 62 72 56.

Arrangementer markeret med ★ er fælles arrange
menter for Fredericia, Give, Horsens, Kolding og 
Vejle afdelinger.

FREDERICIA 
Call: OZ1FRD.
Lokale: Friggsvej 18, 7000 Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger.
Fmd.: OZ1BIX, Leo Heino, Nørrebrogade 98,
7000 Fredericia, tlf. 05 - 92 52 05.
Sekr.: OZ1IJG, Ken Nielsen, Holmbjerggårdsvej 64, 
7000 Fredericia, tlf. 05 - 94 02 79.
Kass.: OZ2ST, Jan Jakobsen, Vesterbrogade 9, 
7000 Fredericia, tlf. 05 - 93 41 09.
Ungdomsleder: Benny Olling, Røde Banke 36,
7000 Fredericia.
Afd. girokonto: 1 68 51 71.

Siden sidst:
Den 9/5 afsluttede vi sæsonen med at holde den ordinære 
generalforsamling. Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen så
ledes ud: Formand OZ1EOY, Hans. Næstformand OZ1AMK, 
Poul. Sekretær OZ1AFD, Claes. Kasserer OZ1IOE, Aase. Besty
relsesmedlem OZ1KMR, Henrik.
Der skal hermed lyde en tak for godt samarbejde i bestyrelsen til 
OZ1IN, Svend, og velkommen til OZ1KMR. Generalforsamlingen 
sluttede som sædvanligt med et par stykker smørrebrød til de 
fremmødte.
Bestyrelsen ønsker hermed alle en god sommerferie, og på 
gensyn i klubben den 12. september.

Vy 73 de OZ1EOY, Hans

ØLGOD
VHF: OZ5JYL - HF: OZ7JYL.
Lokale: Kirkegade 1,1., Ølgod.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl, Solvænget 7,
6870 Ølgod, tlf. 05 - 24 54 25.
Sekr.: OZ1INK, John Pfluger, Rønnevej 4,
6880 Tarm.
Kass.: OZ1QQ, Ove Kelså, Nygade 5,
6880 Tarm, tlf. 07 - 37 12 40.
Afd. postadr.: Postboks 25, 6870 Ølgod.

Afdelingen holder sommerferie hele juli måned, således at sidste 
mødedag inden er d. 26/6 og første efter 7/8.
Efter sommerferien starter afdelingen med auktion d. 21/8, så man 
kan benytte sommerferien til en større oprydning.

Vy 73 de OZ1 INK, John

GRENÅ
Call: OZ5GRE.
Lokale: Aastrupgården, Aastrup.
Mødeaftener: Tirsdag kl. 19.00 i de lige uger - Computermøde. 
Tirsdag kl. 19.00 i de ulige uger - Radiomøde.
Fmd.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge,
8570 Trustrup, tlf. 06 - 33 43 85.
Sekr.: OZ9FE, Ole Jensen, Ørbækvej 13,
8586 Ørum Djurs, tlf. 06 - 38 16 18.
Kass.: OZ1IAS, Jess Per Rygård, Fasanvej 7, Thorsager,
8410 Rønde, tlf. 06 - 37 92 06.
HORNSYLD
Call: OZ3TRX.
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.

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.

Kreds 8 Kreds 8
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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.

Generalforsam I i ng:
Så har vi igen afholdt ordinær generalforsamling. Det foregik den
2. maj på Klostergården, i god ro og orden.
Under formandens beretning oplystes, at det måske er ved at 
lysne m.h.t. lokaler. Der skal dog først indsendes ansøgninger 
m.v., men vi håber det lykkes denne gang.
Under punktet »Fastsættelse af kontingent« blev der vedtaget 
»prisstop« for den kommende sæson.
Valg af bestyrelse gav ikke anledning til ændringer, da formanden 
OZ1ECF og suppleanten OZ5VY samt revisor OZ3FS alle blev 
genvalgt.
Sidst men ikke mindst blev det vedtaget, at lokalnyt på søndage 
skal fortsætte.
Efter generalforsamlingen så vi en videofilm om fremstilling af 
Yaesu’er, og det var virkelig interessant, at se hvordan færdiggrej 
bliver muret sammen. Blot var det sørgeligt, at så mange af 
afdelingens medlemmer gik glip af denne aften.
Men der er en klubaften endnu.

Almindelig klubaften:
Torsdag den 6. juni afslutter vi sæsonen med bl.a. at begynde 
planlægningen af »Field Day«. Lad os få samlet et stort hold i år, 
så vi kan opnå et godt resultat.
Til sidst ønsker bestyrelsen alle afdelingens medlemmer en god 
sommer.

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, Viborgvej 12,
8900 Randers, tlf. 06 - 42 05 01.
Kass.: OZ1IS, Ove Sørensen, Bjarkesvej 19,
8900 Randers, tlf. 06 - 43 80 92.
Afd. postadr.: Postbox 351, 8900 Randers.
Afd. girokonto: 2 14 61 69.

Generalforsamling 1985:
Randers afdelingen afholdt gf. den 10. april. OZ1BZB, Peter var 
ordstyrer og OZ8YR, Vagn holdt beretningen over årets gang. 
Følgende er plukket fra formandens beretning: Vi har haft et stille 
år, men med et rimeligt aktivitetsniveau, f.eks. besøg hos DR i 
Århus, Skt. Hans-fest, juletræ, måleaften, auktion og video om 
sommerlejr og om svenske radioamatører.
Der er oprettet en ny naboafdeling, og det har kostet medlemmer i 
Randers afd., men vort medlemstal er stabilt omkring de 100 
medlemmer, hvilket må være rimeligt i forhold til byens størrelse, 
og vi kan stadig også glæde os over det stor fremmøde i Tårnet 
onsdag efter onsdag. OZ8UR ønskede Rosenholm afd. velkom
men og mente, at vi ville få et godt samarbejde om f.eks. foredrag 
og rævejagt.

Formanden uddelte til slut årets pokaler, for rævejagt til OZ1GPO, 
Henrik og for aktiviteten til OZ1LJ, Leif bl.a. for hans indsats og 
hjælp ved CW-kurser og -prøver.
OZ1IS, Ove fremlagde regnskabet, som blev godkendt med 
bemærkning om en rimelig og god økonomi i afdelingen.
OZ1GPO fremsatte forslag om 1/2 kontingent for uddannelsessø
gende, dette blev vedtaget således, at der til kassereren skal 
fremvises studiekort eller attest fra skole/uddannelsessted, hvor
efter der gives nedslag i kontingentet.
Genvalgt til bestyrelsen blev OZ1IS, Ove som kasserer, OZ1FXI, 
Jørgen og OZ1GFS, Knud som medlemmer.
Under eventuelt takkede OZ8LS, Luis formanden og kassereren 
for deres arbejde og udbragte et hurra for Randers afdeling.

Rævejagt:
Der afholdes rævejagt på følgende dage:
Onsdag den 19/6 kl. 19.00.
Onsdag den 7/8 kl. 19.00.
Onsdag den 21/8 kl. 19.00.
Lørdag den 31/8 kl. 14.00.
Lørdag den 14/9 kl. 14.00.
Tilmelding senest 1 uge før til OZ1GPO.

løvrigt vil jeg gerne ønske alle en god sommer og sommerlejr, og 
vel mødt i afdelingen.

Vy 73 de OZ1GFS, Knud

ROSENHOLM
Call: OZ2ROS.
Formand: OZ1GKP, Kurt Pinderup, Elstedhøj 37,
8520 Lystrup, tlf. 06 - 22 24 81.
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).
Postadr.: OZ1GKP, Kurt Pinderup, Box 56, 8520 Lystrup.
Afd.giro: 3 14 10 98.

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:
18/6: Klubaften. Herefter holder vi sommerferie og næste mødeaf
ten bliver den 6/8.

Field Day:
Så lykkedes det endeligt. Efter flere forsøg er det nu lykkedes at 
samle nogle ham’s, der brænder efter at deltage i FD til septem
ber. Men husk, - der er altid plads til flere deltagere, uanset om du 
vil køre test, føre log eller nøjes med at holde kaffekanden varm.

Repeaternyt:
OZ1JAS Kirstein har overtaget jobbet med at fortælle om afd. 
aktiviteter over repeaternyt og har du et indlæg, du ønsker bragt, 
kan du kontakte OZ 1 JAS på tlf. 86 52 20.

C W/teknisk kursus:
Indrømmet, - det er lidt tidligt at snakke om vinterens kurser, men 
vi vil atter i år forsøge at starte kurser op med henblik på licens/ 
CW-attest. Flere infos hos OZ1AKD.
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Generalforsamling:
Årets GF forløb i lyntempo, der er referatet ligeså: Hele bestyrel
sen genvalgtes og der blev fastlagt et uændret kontingent på kr. 
120,- om året.

Klubstationen:
Til trods for sommerferie, snestorm osv. er du altid velkommen til 
at anvende klubstationen. Nøgle til Lunden kan lånes hos et af 
bestyrelsesmedlemmerne.
God sommerferie.

Vy 73 de OZ1AKD, Karsten

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle. (Ikke postadresse).
Postadresse: Grejsdalsvej 35, 7100 Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30, 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.: OZ1NQ, Nis Peter Kock, Vilstrupvej 29, Jerslev,
7100 Vejle, tlf. 05 - 86 58 54.
Afdelingens gironr.: 2 25 76 29.
Repeaterens gironr.: 5 70 82 81.

Siden sidst:
29/4 havde samarbejdsklubberne igen møde i Vejleafdelingen. 
Foruden kammeratlig hygge med dejligt brød, kom der det 
konkrete ud af mødet, at hver af de fem afdelinger skal prøve at 
skaffe et virksomhedsbesøg, som partnerne kan deltage i. Desu
den vil hver afdeling fremover i sit program mærke aftener, der kan 
have interese for de andre klubber med følgende tegn: ★★★• Her 
tænkes der selvfølgelig ikkej på EDR foredrag, hvor man alligevel 
er velkomne.
30/4 havde vi ordinær generalforsamling i afdelingen. Der var 
mødt ca. 50% af medlemmerne, og selvom mødet tidsmæssigt 
blev rekordlangt, kunne dirigenten OZ1BHQ, Per, til sidst takke for 
god ro og orden. Formandens og kassererens indlæg blev 
godkendt. OZ6DW, Niels Erik fremlagde et meget fint regnskab for 
kaffekassen og fik af formanden en stor tak for sit frivillige arbejde 
bag skranken. Som noget nyt havde repeaterudvalgets formand 
OZ1DHQ, Per, fået ordet. Per gave en grundig redegørelse om 
Vejles 2 m repeater, og hvad man har på programmet i den 
nærmeste fremtid. På mødet blev der indgået en for afdelingen 
meget fordelagtig handel, idet vi fik foræret de komponenter, som 
vi endnu ikke havde betalt, såldes at Vejleafdelingen nu ejer alt i 
forbindelse med 2 m repeateren. Til gengæld accepterede gene
ralforsamlingen, at OZ1DHQ og OZ1 ENE uden udgift for afdelin
gen søger opsat en 70 cm repeater i samme mast. Endvidere blev 
udvalg og bestyrelse bemyndiget til at arbejde for at få opsat en 70 
cm byrepeater i Vejle. Repeaterudvalget bevilgedes også penge 
til bl.a. anskaffelser af 8 dipoler samt reserverepeater til den 
bestående 2 m repeater, samt fra næste år 30 kr. af hvert 
medlems kontingent til løbende udgifter.

Hovedbestyrelsesmedl. :
OZ9NT, Bjarne Andersen,
Tårsvej 251, Lendum, 9870 Sindal. 

.Tlf. 08 - 47 35 05.

Amatørnyt via kigud fra OZ3RET hver mandag kl. 18.30 DNT. 
Stof sendes til OZ1IPP. Bent Nielsen, Solsbækvej 170, 9300 
Sæby, tlf. (08) 46 38 74 kl. 18-19 dog ikke mandag.

Af øvrige vedtagelser kan nævnes, at klubben for fremtiden åbner 
kl. 19.30, at referater fra repeater- og bestyrelsesmøder fremlæg
ges i fotokopi i afdelingen, at bestyrelsen kan oprette et rengø
ringsudvalg af frivillige, som vil hjælpe med at holde lokalerne 
pæne.
Til kasserer nyvalgtes OZ1NQ, Nis, som afløser OZ1IU, Ole, som 
vi ønsker held og lykke med det nye job i det fynske. Til 
bestyrelsen nyvalgtes OzlDHQ, Per, som afløser OZ2EN, Karl 
Erik, der ikke ønskede genvalg, men som skal have megen tak for 
sin store arbejdsindsats, bl.a. som ansvarshavende for køkkenet. 
Til suppleant for 1 år valgtes OZ1JUV, Werner. Repeaterudvalget 
kom til at bestå af OZ7TF, OZ1DHQ, OZ2EN, OZ1ENE samt 
OZ1NQ.
Selvom generalforsamlingen tog lang tid, og en anden nok har 
sendt en venlig tanke til kaffen eller sengen derhjemme, er vi fra 
bestyrelsen tilfredse og glade for, at vi fik så mange ting sat 
endeligt på plads.

Program
Sommerferie, men klubben er åben:
18. og 25. juni, 30. juli, 6. og 13. august.
Første mødeaften efter ferien:
20. august: Emne: Field Day.
Bestyrelsen ønsker medlemmerne en god, varm sommer og 
takker for det store fremmøde i den kolde vinter.

Vy 73 de OZ1HPM, Erik

VIBORG
Call: OZ4VBG og OZ8UHF.
Lokale: Reberbanen 33.
Fmd.: OZ8KO, Otto Kristensen, Nørresøbakken 79,
8800 Viborg, tlf. 06 - 67 41 56.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, A. S. Ørstedsvej 37,
8800 Viborg, tlf. 06 - 62 98 03.
Kass.: OZ1IZZ, Tonny Pedersen, Risvænget 13, Frederiks,
7470 Karup, tlf. 06 - 66 10 61.

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.
Fmd.: OZ8YP, Svend E. Pedersen, L. A. Ringsvej 79,
8270 Højbjerg, tlf. 06 - 27 54 67.
Sekr.: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30,
8270 Højbjerg, tlf. 06 - 14 43 57.
Kass.: OZ1EEJ, Freddy Thomsen, Præstekravevej 19, Studstrup, 
8541 Skødstrup, tlf. 06 - 99 17 72.
Direkte QSL til medlemmer: Box 354, 8100 Århus C.

Program:
Torsdag 20/6: VHF-UHF.
Torsdag 27/6: Computer-byggeaften kl. 20.
Selvom vi normalt herefter ville holde sommerferie, vil aktiviteterne 
sikkert fortsætte i de nye lokaler, der ligger på hjørnet af Gunnar 
Clausensvej og Industrivej i Viby.

Vy 73 de OZ8BG, Bjarne

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 næste side

Kreds 9 Kreds 9
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Generalforsamlingsreferat:
ad 1: OZ1AZZ dirigerede tropperne denne aften, 
ad 2: formandens beretning godkendtes.
OZ1BLV nævnte bl.a.: a) sidste sommers træf arrangeret af OZ- 
eva klubberne som en bragende succes, som forhåbentligt 
gentages i år. b) field-day. c) kongressen, e) vinterens foredrags- 
råekke. f) RM - som værende mere konstruktiv end tidligere, g) 
klubbens CW-kursus som afslutter vinterens træning mandag den
13. maj. h) klubbens lokaler.
ad 3: regnskabet fremlagt og godkendt (revideret af OZ1DGZ, 
Ole).
ad 4: kontingentet fastlagt til kr. 30 kvartalsvis og det vil fremover 
anbefales betalt helårligt. Udgiften til portoen kan herved ned
sættes.
ad 4: HF-udvalg til Field Day blev OZ1AZZ, OZ1BLV og OZ1KDG. 
ad 4: lovændringer vedtaget. Det drejer sig om mindre ændringer. 
Det vedtagne forslag videresendes nu til godkendelse i hovedsty
relsen.
ad 5: valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - OZ1GGF, Uffe genvalg
tes, hvorimod OZ1IPP ikke ønskede genvalg og istedet valgtes 
OZ1KDG, Ole. OZ1IPU genvalgtes som suppl. 
ad 5: eventuelt. Intet.
Kommende aktiviteter:
Vendsysseltræf den 10.-11. august i Reliefhuset i Aalbæk - så sæt 
allerede X i kalenderen. Nærmere herom senere.
Desuden vil vi være aktive i Field Day-testen, så reserver også 
denne weekend.
Angående aktiviteter i sommer, lyt efter amatørnyt via repeateren.

Vy 73 de OZ1FGS, Arne

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

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HNO, Knud Nielsen, Toftevej 8, Vidstrup,
9800 Hjørring, tlf. 08 - 97 72 99.
Sekr.: OZ1FEJ, Leif Kristensen, Hjørringvej 42,
9870 Sindal.
Kass.: OZ1IPR, Sten Martin Nielsen, Karolinesvej 31b,
9800 Hjørring, tlf. 08 - 92 81 04.
Postadr.: Box 204, 9800 Hjørring.
Afd. girokonto: 6 23 99 27.

Program:
Afdelingen holder nu sommerferie.
Og vi ønsker alle en god sommer.

Siden sidst:
Referat fra generalforsamlingen den 30/4 og den ekstraordinære 
den 14/5.
Mødedeltagelsen blev desværre ikke så stor ved generalforsam
lingen den 30/4, at der kunne vælges en ny bestyrelse. Derfor 
indkaldtes til ekstraordinær generalforsamling den 14/5 med 
følgende dagsorden.
1. Valg af bestyrelse, ialt 5 medlemmer.
2. I tilfælde af manglende bestyrelse - da nedlægges afdelingen. 
Med denne dagsorden blev det nu muligt at samle halvdelen af 
afdelingens medlemmer.
Og EDR’s Hjørring afd. blev reddet, da det langt om længe 
lykkedes at få en ny bestyrelse stablet på benene. Formand, 
kasserer og sekretær fremgår af hovedet. Derudover blev der 
valgt følgende bestyrelsesmedlemmer: OZ1CVI, Jørn Baand, GI. 
Hirtshalsvej 32, Vidstrup, 9800 Hjørring og OZ1VF, Arne Olesen, 
Højersgade 12, 9850 Hirtshals.

Vy 73 de OZ 1 FEJ, Leif

HQBRQ
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 - 44 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.

AALBORG
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg.
Telefon 08 - 13 95 35.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ2VE, Erik Biehl, Degnelodden 22,
9000 Aalborg, tlf. 08 - 18 22 81.
Sekr.: OZ9RK, Jørn Jensen, Kolloparken 53,
9200 Aalborg SV, tlf. 08 - 34 31 41.
Kass.: OZ1EWX, Birgit Andersen, Esbjergparken 49,
9220 Aalborg 0.
Afd. girokonto: 5 44 47 99.

Program:
Mandag 17/6: Sidste repeaternyt inden sommerferien.
Tirsdag 18/6: Rævejagt, ved Poulstrup Sø.
Onsdag 19/6: Sidste klubaften inden sommerferien.
Tirsdag 25/6: Sidste rævejagt inden sommerferien.
Program efter ferien vil fremkomme i OZ juli.
Siden sidst:
Antenneforedraget den 24. april ved OZ7CH. Der var desværre 
ikke den forventede tilslutning, ca. 15 medlemmer, var mødt op, 
men den beskedne tilslutning skyldtes helt sikkert, at annoncerin
gen om dette foredrag var i april OZ, som jo var forsinket 10 dage, 
og dette efter foredragets afholdelse. Dem der var mødt op fik god 
orientering, om hvorledes forskellige antenner er opbygget og 
deres virkemåde. Desuden fik vi denne aften lejlighed til at høre 
optagelser, OZ7CH har lavet under besættelsen af radiokommuni
kation, ene at høre disse meget gamle optagelser, og OZ7CH’s 
beretning om dette, havde fortjent en bedre tilslutning. 
Lysbilledforedraget om radioen der blev nedkastet til modstands
bevægelsen under besættelsen. Radioen havnede i Madum Sø, 
og blev ikke fundet af disse mennesker, den var tiltænkt, og blev 
dermed betragtet som borte. OZ5RB gik nu her 40 år efter det 
passerede, igang med at efterforske radioens videre historie, og 
bistået af medlemmer fra Aalborg Sportsdykkerklub, gik igang 
med eftersøgning i søen, eftersøgningen gav forsåvidt et positivt 
resultat, dog ikke det vi havde forventet. Vi var over 60 mennesker 
i afdelingen, der nød denne fantastiske billedberetning. Vi vil 
hermed sige tak til OZ5RB, Hans, for en virkelig god aften.

464 OZ JUN11985



Rævejagterne afholdes stadig hver tirsdag aften ude ved Poul- 
strup Sø, med varierende antal deltagere. Medlemmer fra ræveud
valget skiftes til at udlægge rævene, herved er OZ3PS jo også 
blevet aktiv rævejæger. Vil du gøre ham følge? Ja, så er det ud til 
Søen om tirsdagen, der er endnu enkelte jagter inden ferien.
Nye licenser. Ja, det var jo den 22. maj, holdet var oppe til teknisk 
prøve. Til alle der bestod ønskes tillykke. Var du uheldig med 
prøven, ja, så på med vanten, og forsøg igen.
Kommende aktiviteter:
Som det ses af programmet er det tiden, hvor vi afvikler 
sommerferien, men dermed ligger afdelingen jo naturligvis ikke 
helt stille. Der vil sikkert være medlemmer at træffe i afdelingens 
lokaler om onsdagen.
Field Day. Selv om det først er 7.-8. sept., er det dog tiden at 
planlægge denne weekend, afdelingen er i fuld forberedelse. Så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen ved denne weekend, der for
mentlig afvikles samme sted som sidste år.
Til sidst:
Vi fra bestyrelsen ønsker alle medlemmer og venner af afdelingen 
en rigtig god sommerferie, med ønske om den bliver fuldkommen 
så god, som du forventer.

Vy 73 de OZ9RK, Jørn

Grønland
JULIANEHÅB
Postadr.: Postbox 121, 3920 Julianehåb. 
Call: 0X3JUL.
Fmd.: OX3RA, Herluf Rasmussen.
Sekr.: 0X3CS, Carsten Schou.
Kass.: OX3FG, Walther Jessen Christensen. 
Møde: Første torsdag i måneden.

0Z1JKX
0Z1JKX, Jens Peter Madsen døde den 6. maj efter mange års 
sygdom, kun 38 år gammel.

Han var særdeles aktiv radioamatør og det var åbenbart for 
dem, der kendte ham, at arbejdet med amatørradio i de sidste år 
gav ham kompensation for en væsentlig del af de ulemper, 
sygdommen medførte.

Hans ligefremme og uhøjtidelige væremåde skaffede ham 
mange venner - han var, kort sagt, en amatør i dette ords bedste 
betydning. Vi vil savne ham.

Æret være hans minde!
0Z7LL

0Z1JKX
Det er med sorg, at vi må meddele at 0Z1JKX, Jens Peter 
Madsen er gået QRT den 6. maj 1985, i en alder af kun 38 år.

Jens Peter var eksperimenterende amatør på trods af hans 
sukkersyge og meget nedsatte syn.

Antenner var hans store kærlighed. Altid var der en ny type, der 
skulle laves og afprøves.

Jens Peter var altid parat til at give en hjælpende hånd, hvis 
man havde et problem eller manglede hjælp til noget.

Vi her i afdelingen vil savne ham og vore tanker går til Jens 
Peters familie, som vi har den dybeste medfølelse med.

Æret være hans minde.
EDR, Ølgod afd. 

0Z4RW

Micro Bee Comp. trafo 9” monitor
computer, brugt 
32k version
Brugtpris.... 698,-

3x15V/0,5A 
1 x 9V/0.5A 
1 x 9V/4A 
Pris ............1 8 8 , -

grøn og med 22 MHz video 
båndbredde, brugt som demo 
Normal pris..................... 1830,-

C 15 bånd Båndpatron
Standard computer 
bånd
10 stk.........1 0 0 , ”

til ZX microdrive 
Pris, stk. __ _ A49,50

VHF relæ Comp. trafo
Printrelæ 24V 
skift - guldk.

Pris, stk. 25,-

3X15V/1A 
1 x 9V/1A 
1 x 9V/10A
Pris...........275,"

Vi leverer overalt i landet pr. post.
(Efterkrav når der ikke er forudbetalt)

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

Der tages forbehold imod trykfejl og prisstigninger.

WK ESTRUPSGÅDE 6 
8600 SILKEBORG 
TLF. 06-82 6411 
GIRO 311 5380

ELECTRONIC ApS

Demopris. 999,-

ZX Spectrum +
computer, sælges incl. ZX co- 
mal 80 programpakke til værdi 
895,-
Tilbudspris.....  2695,-

ZX upgrade KIT
til at lave din ZX spectrum om til 
spectrum +.
KIT indeholder dansk vejled
ning, demo bånd og keyboard 
m.m.
Tilbudspris..... . 595,-

27 MHz transceiver
komplet bestykket print. Bereg
net til 40 kanaler og 4w output 
Tilbud............................ 148,-

12” monitor
gul Zenith ZVM 122 med 15 
MHz båndbredde, brugt som de
mo, normal pris 1464,- og løs 
fod 234,-, sælges incl. fod
Demopris.......  999,-

Superexpander
Til VIC-20 computer, restparti 
sælges ud til fantasipris, excl. 
manual (25 kr.)
Fantasipris, stk.....  ...........30,-

Schoftky dioder
5082-2800.......................  13,90
5082-2835.......................  11,60
HSCH1001......................  8,20

Blander diode quad 
anvendelsesområde til 26 GHz 
5082-2831 ............. ..........39,75

HUSK OGSÅ!
at vi er lagerførende i et stort 
udvalg af C-MOS, TTL, compu
ter IC’s, transistorer og meget 
mere.
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Vi har nu X-tals filtre på lager
FM 10MD15 -10,7 MHz - BW + /-  7,5 KHz..............................228,-
SSB YF-107H2.4 -10,7 MHz - BW + / -  1,2 KHz......................298,-
SSB YF-90H2.4 - 9 MHz - BW + / -  1,2 KHz.............................298,-

Dataophug
Vi fortsætter lidt endnu ...

Strømforsyning... 175,-
Printer
skriver på tynd
strimmel........................  7 5 , -

Kasse m. bl.a.
NIXIERØR....................  U D , "

Kasse m. bl.a. æ* *
Pærer + fatn..................  H rU  j  "

KEYBOARD numerisk... 95,-
Se evt. tidligere annonce!

LCD DISPLAYS
2x3 cifre i eethus

1 stk...............................  35,-
10stk................................ 300,-

PRINT 
til OZ-konstruktioner

VHF-modulator, 4-85.......38,-

Print til Eprombrænder 
henvises til konstruktøren 

OZ1BII



AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Amatørannoncer sendes til EDR ’s Forlag Aps. Postbox 172, 
5100 Odense C. bilagt betalingen i gængse frimærker. Taksten 
for amatørannoncer er 35 øre pr. ord, mindst kr. 6,00. 
Afleveringsfristen frem går af siden med indholdsfortegnelsen 
og for sent indsendte annoncer henlægges til næste num m er 
af OZ.
Amatørannoncerne skal forsynes med navn og adresse eller call
- og optages ikke, hvis underskriften kun er et telefon-nr.

Købes: HF beam, Drake LP-filter, antenne omskifter 1 x  4. 
Mindre 2 meter station.
OZ9GH, tlf. 02 - 90 00 39.

Sælges: DX-modtager. Collins R-391/URR. 0,5-30 MHz. Vel
holdt orig. exemplar med product-detector. Filtre: 0,1-1-2-4-8- 
16 kHz. Komplet med speaker, reserverør, extra LF-modul og 
diagrammer, kr. 3.000,- 
Leif Jensen, tlf. 02 - 99 19 49, efter kl. 15.00.

Købes: God HF-modtager. Opgiv pris og stand.
OZ8GF, P.E. Thomsen, Læsøvej 103, 7400 Herning.

Sælges: Kenwood 8300, 70 cm, 13 kanaler. Kenwood 700G, 2 
m. Kenwood Voxenhed 700G, 40 W PA-trin. VIC-20, 1 år. 
Moder-modul, 7 slotte. Hamtex-RTTY, 16 K udvidelse, 2x8  K 
udvidelse m/kontakter.
OZ5PK, tlf. 05 - 36 10 39.

Sælges: Fjernskriver, Siemens T100, 45 baud med strimmel
sender og perforator, servicemanual og gulvkonsol, kr. 500,- 
OZ1BSR, Peter, tlf. 02 - 27 19 52.

Sælges: Bordmike Shure 444, 350,- kr. Drake AUX-7 board, 
monteret med 5 områder, inel. 10-18-24 MHz områderne, kr. 
550,-.
OZ3Y, tlf. 03 - 58 01 02.

Sælges: HF transceiver FT 401 B med højttaler, mike, nøgle, 
manual og høretelefon, kr. 2500,-.
OZ8JV, tlf. 04 - 63 04 94.

Sælges: Yaesu PA-trin FL2100 Z, 1 kW, inel. de ny bånd, kr. 
6800,-.
OZ3FC, Finn, tlf. 03 - 63 42 06 efter kl. 16.00.

Sælges: Meget lidt brugt rotor CDE HAM IV, samt virkelig 
effektiv 20 monoband full-sized antenne HY-GAIN 203 BA. Inel 
ca. 28 m antenne og styrekabel.
OZ1DEE, Mogens, tlf. 09 - 15 22 89.

Sælges: Til ZX Spectrum: Centronic interface med EPROM, nyt, 
kr. 700,-. Speech syntheciser med SP0256-AL2, kr. 425,-. 
Sound generator med AY-3-8910A, kr. 1100,-. Print og pro
gram for RTTY, kr. 285,-.8251A USART, kr. 100,-. Digitalur, 
modul, kr. 300,-.
OZ1BII, Henning, tlf. 04 - 52 96 10.

Købes: Drake højttaler MS-4, noise blanker 34-PNB og 43,6 
MHz krystal samt W-4 vattmeter. Nye rør af typen 6JB6 
(matchede), 6GX6, 12BY7, 12AV6, 13DE7, 12BA6. Aktiv LP- 
filter (efter højttalerudgangen) til CW.
OZ1HUD, Søren, tlf. 03 - 90 68 11.

Sælges: BSP-printene MD503, MD511/25, MD520, MD530, 
MD535, MD538 (med alle fire X-taller) og MD542. 70 cm 
SRA505. Solartron dobbeltstråleoscilloskop.
OZ7QB, Bent Kristensen, tlf. 08 - 88 75 51.

til 60-tegns prøven

\
bestående af:

16 BÅNDKASSETTER (45 min.’s træning pr. side)
2 INSTRUKTIONSBØGER (på dansk)
100 NEDSKRIVNINGSBLANKETTER

Pris i alt, inel. 22% moms...................................................... kr. 515,-
Bestilling pr. post, tlf., eller giro. Forsendelse samme dag.

Køb af båndkassetter enkeltvis, speed 25 til 125.
(Forlang Specialbrochure).

TELETEACH ©
Peder Hvidtfeldtsstr. 3 - 1173 Kbhvn K y y  73 OZ8SW  

Tlf. (01) 12 35 80 - Giro 7 31 82 94 ^  W jchm and

Sælges: 2 meter MB, PA med 2x4  CX350 i push-pull, 8 W ind, 
ca. 1kW out. Der medfølger bl.a. 6 stk. nye 4 CX250b, 
retningskobler og meget andet. 400 Watt HF-station, mrk. 
Hallicrafter SR 400 med extra VFO, power-supplie, mic. low- 
passfilter, manual og nye PA-rør (de gamle medfølger), pris kr. 
3500,-.
Købes: 4 x9  elem. OZ5HF samlet eller delt. Stor rotor. HF-PA 
FL2100 eller lign.
OZ1IUK, Bent, tlf. 02 - 30 30 58.

Sælges: Smalfilmskamera Revue 425, Automatic Super 8 mm 
zoom, F:1.8, f =10—30 mm med filter og taske, fremviser, 
lærred og 1000W halogen projektør til indendørs optagelse, kr. 
1800,-, excl. fragt eller (helst) afhentes. Evt. byttes med 
Kenwood TS-130+CW-filter og kontant beløb udover ovenstå
ende pris. Skriv, jeg ringer tilbage!
OZ1EOL, Gunter Reuss, Store Tingbakke 168, 9310 Vodskov.

Sælges: Rohde & Schwarz målemodtager (feltstyrkemåler) 
model HUZ 47-225 MHz. Indbygget batterier og dipol antenne 
med taske og lader, kr. 3500,-.
OZ1ELE, Poul Erik, tlf. 45 05 31.

Købes: SRA CN 504 - Storno CQL 612 eller tilsvarende 2 m. Rør 
4-400 - QB 4/1100 GA autotransformator 220/110V, min. 10A. 
OZ5QV, Jens, tlf. 08 - 46 70 53.

BETAFON
ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V TELEFON 01-31 02 73

73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea. -  Lørdag lukket.
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2-kanal 
oscilloskop

• Båndbredde DC-20M Hz
• Følsomhed 5mV/cm
• 8 x  10 cm skærm med intern raster
• Særdeles lysstærkt
• Indbygget komponenttester
MO-1251, pris kontant 
incl. moms kr. 4.585,-
Fuld returret indenfor 8 dage

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

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



ERAMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNO
Sælges: BSP MD 500 2 m 25W FM/SSB transceiver i 10” 
kabinet med digitalskal, S-meter og disc.meter, kr. 1500,-. 
Strømforsyning 12v/1 OA med store metre, kr. 1000,-.Stationsur 
radiostyret af DCF 77 med tid/dato og ugedage, kr. 750,-. 
OZ5WU, Michael, tlf. 01 - 47 42 28.

WOOD & DOUGLAS
VHF - UHF BYGGESÆT

^ L a u n i n g

Tlf. 02 - 52 33 14 efter kl. 17.30

Sælges: På grund af pladsmangel sælges følgende effekter: 
Collins HF-modtager 0,5-30 MHz. 4 mekaniske filtre model R/ 
390A-URR, kr. 3000,-. Oscilloscope, Tektronix enkelt stråle 
model 317, kr. 1750,-.
Hayati Balo, Ewaldsvej 7, 8600 Silkeborg, tlf. 06 - 81 40 06.

Sælges: 2 stk. 12W UHF PA-trin for Storno 763, pr. stk. kr. 
150,-. Automaticbox for Storno 763D, kr. 75,-. Heathkit FET- 
multimeter med stort instrument, kr. 450,-. Commodore VIC-20 
hjemmekomputer, kr. 400,-.
OZ5WU, Michael, tlf. 01 - 47 42 28.

Sælges: OZ årgang 1972-1981 i samlebind, kr. 15,-. Storno 
CQP 512 håndstation mont. med 145,5 samt 1750 Hz, kr. 600,- 
Niros TRX 707 marine VHF håndstation, kr. 700,-. VHF 
wattmeter 80W full scale, kr. 100,-. Dummy load, kr. 100,-. 
OZ5WU, Michael, tlf. 01 - 47 42 28.

Sælges: Gittermast ca. 22 meter med toprør, masten er i tre 
sektioner og der vil kunne blive tre fine villahavemaster a-ca. 10 
meters højde med bærerør - af ant. er der 1 stk. 70 cm Hustier 
GP & en 2 meter ditto, 2 stk. 6 element 5HF for »2 m« samt 2 
stk 70 cm, 14 element Tonna - Antennerotor - Styrebox - 
Feedere - m.v sælges på roden eller delt evt. 10 meter GP, også 
Feeder - for ant. gælder at de er næsten nye, opsat i 1984. HF 
TS4305 med alle filtre samt org. automatisk Tuner - lev. i org. 
emballage med manuals og service - ditto Drake Line komplet 
T4XB & R4C samt MS/AC4 - alt med org. manuals. Yaesu FRG- 
7000 med org. emballage og manual. Forstørrelsesapparat 
»Krokus« med 2 stk dob. kondensatorer - negativholder med 
forskydelige masker fra 18x20 milimeter til 85x92 mm, samt 
Durst Neonon 80 mm objektiv. Nemo S/H-computermonitor. 
PA-transistorer for VHF/UHF. 10, 7 MHz X-talfiltre. Kredsløb til 
mange formål, forhør nærmere herom.
OZ1PD, Henry, tlf. 06 - 62 57 49, Falkevej 66, 8800 Viborg.

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 Dicltmann
65 Entre Naranjos y Flores, Box 90, Alfaz del Pi, 

Alicante, Spanien, tlf. 009 3465 88 98 24

Sælges: FT-290R bærbar 3W, 2 m FM, SSB, CW med nicad f 
lineært 35 W PA med indbygget antenneforstærker BF981, kr. 
3800,-.
OZ1CFL, tlf. 02 - 48 56 05.

Sælges: TRIO transceiver TS-510 med power PS-510, kr. 
2100,-. Evt kan remote VFO model 5-D medfølge. ZX-81 
computer med tastatur og 16k ram, kr. 600,-. Accu-key, kr. 
300,-.
OZ7QB, Bent Kristensen, tlf. 08 - 88 75 51.

Sælges: 13,5 meter gittermast med barduner i rustfrit stål 
sælges. Masten er i 3 m sektioner, der er samlet med snaplåse. 
Der medfølger 2 gange 4 barduner, bundplade samt støtteleje til 
antennerotor. Masten er forberedt for montering af Ham rotor. 
Afhentningspris, kr. 800,-.
OZ4UA, Per, tlf. 03 - 47 13 46 efter kl. 15.00.

Sælges: Sommerkamp FT DX 505 til højestbydende over 2500,- 
kr. Datong morsetræner, kr. 450,-. Power/SWR meter, måler 
fra 0-150 MHz op til 2 kW, kr. 300,-. Lavpasfilter FF-50 DX, kr. 
200,-. Antenneomskifter til 5 ant., kr. 125,-.
OZ1KKU, Hugo, tlf. 06 - 94 58 50.

Sælges: Yaesu FT 707 HF, 240 watt input, med de nye band, 
mic. og autoholder og Kenwood mobil antenne, kun brugt få 
gange, kr. 6500,-. Kenwood 2 m håndstation, model 2400 med 
lader, pæn og velholdt, kr. 2000,-. HC 1400 2 m FM og memory 
m.m., ny, kr. 2200,-. Datong filter model FL1, ny, kr. 800,-. 
Antenne tuner til 2 m, model Learder 897 med SWR og 
wattmeter, gennemgang 100 watt, kr. 800,-.
OZ5RR, tlf. 42 57 70.

Sælges: Storno 763D. Ombygget m. E-prom, 100 kanaler+- 
rep.sp. 12 W, i PA, komplet m. automaticbox og mikrotelefon, 
kr. 1100,-. SRA-CN-505, 70 cm biltelefon, med indb. aut. skift, 
ikke ombygget til amatørbånd, komplet, kr. 400,-. Storno CQL 
612, 2 m mobilstation, komplet med Holme, Yding og 145,500, 
kr. 800,-. Radiometer, målesender MS 115d, 49 kHz-50 MHz, 
AM, CW, kr. 600,-. USA målesender AN/URM-25D, 10 kHz-50 
MHz, AM, CW, 110 V, net 220V/110V, nettraf o kan evt. følge 
med, kr. 850,-. USA målesender TS-419 A/U, 900-2100 MHz, 
110 V net, kr. 1100,-. Philips tonegenerator, GM-2308, kr. 
400,-. Rohde og Schwarz, UHF attenuator og dummyload, 20 
dB-50 ohm, 20 W, 0 til 2400 MHz, kr. 400,-. Universalinstru
ment AVO-meter, ca. samme data som et Unigor, samt 10 amp 
AC og DC, kr. 200,-. Universalinstrument, tovameter II, kr. 
100,-.
Købes: eller byttes m. noget af ovenstående. Probér til Bird w- 
meter, HF, VHF, UHF. Storno CQP 512 i god stand, evt. med 
ladeapp. Kraftig antennerotor i god stand.
OZ1AHB, Frank, tlf. 06 - 94 39 31 efter kl. 18.00.

Undervisning søges:
Vi er 5 mand der trænger til et lynkursus i OHM’s 
lov, diagramforståelse, fejlfinding, mindre målin
ger på bl.a. digitale enheder. Undervisningen 
skal være målrettet efter vort behov, hvorfor du 
vil få udleveret relevant materiale, til at forbere
de dig med. Undervisningen skal foregå i dagti
merne, vi har til huse i Rødovre.
Henvendelse bedes rettet til:

OZ1CII Benny Thomsen
02 - 32 08 27
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PRISLISTE TIL 1984/85 KATALOGET (brune) - Marts 1985

Fortsættelse fra MAJ - OZ

Kat. side 5
MA1142.......
MC3359P.....
MC7805-10å
MC7812.......
MC7815-24å
MC78L02.....
MC78L05.....
MC78L08-L
24å...............
MC7905-24å
MC79L05-L
24
MC10116P....
MC10231P....
MM5837.......
MM58312.....

I
188,00 
48,70 
12,20 
12,20 
12,20
12.90
8.95

8.95
12.90

9,50 
20,80
39.50
48.50 
79,30

MOC3040 = MRP3040

II

MRP3040.. 
NE 544.. 
NE 558... 
NE 570... 
OM 335.. 
OM 361 ..

29.95
16.95
26.90 
49,70
99.90 
99,50

43,85
10.95
10.95
10.95 
11,60
7.95

7.95 
11,60

8,55
18,80

42,00
71,35

26.95 
15,25 
24,20 
44,80

Side 6
TDA 2030.. 
TDA 4050.. 
TDA 7000.. 
TEA 1002..
TL 071......
TL 072......
TL 074....,..,
TL 081.......
TL 082.......
TL 084.......
TMS 1122 
TMS1601 ..
U 237........
U 247........
U 257........
U 267........
UA 78G.....
UA 79G.....
UA 78H05 .. 
UA 78H12 ..
UAA170....
UAA180....
UAA1004... 
ULN 2002... 
ULN 2003... 
ULN 2004... 
XR 084DP..

I
27.70
46.70
48.90
59.90 
12,50
19.90
39.90 
10,40
15.75
20.75 

168,00 
296,00

19.70
19.70
19.70
19.70
23.80
23.80

119.50
119.50
27.95
27.95
29.90
15.85
16.85
15.85
24.80

24,80
41.95 
43,90

11,25
17.95

9,35
13.95 
18,70

17.70
17.70
17.70
17.70
21.40
21.40

107.00
107.00
24.95
24.95 
26,90
14.20 
15,25
14.20 
22,35

Side 6 I II
o\j/ ......

XR 1488 18,90
1 / ,DU
16,95

PS 4001 20,75 18,70 XR 1489 18,90 16,95
RC 4136 14,60 12,95 XR 2206 74,60 66,95
RC 4151 18,70 16,95 XR 2209 38,90 34,90
S 576............ 44,90 39,90 XR 2211 69,95 62,95
SAB 0600 44,80 39,80 XR 2240 23,95 21,55
SN 75491 16,90 XR 2242 29,65 26,60
SN 75492 16,90 XR 2264 39,90 35,90
SN 76477 Udgået XR 2567 ... Dagspris
S0 41P . Dagspris XR 4739 24,90 22,40
SO 42P 24,40 21,85 XR 4195 19,85 17,85
SPX33/CQY 10,85 9,70 ZNA234E 177,50
TAA611B 19,50 17,50 ZN 429E 53,70 48,30
TAA861P 8,75 7,80 ZN 449E 69,80 62,80
TBA120 Udgået 4N 27 12,25 10,95
TBA120S 10,70 9,60 6N136 63,75
TBA 800 13,80 12,40 CNY17 12,25 10,95
TBA 81 OAS ... 17,90 15,95
TBA 820-8 17,80 15,80 Nye kredse pr. 1. marts 1985
TCA 240 24,50 21,70 CD 4099 10,95 9,90
TCA 280A 24,75 22,30 CD 4502 10,95 9,90
TCA 440 29,40 26,40 CD 4569 29,70 26,75
TCA 730 39,50 74LS38 12,75 11,45
TCA 740 39,80 LM13080 33,45 29,90
TCA 940 29,95 26,95 MM5395 128,00
TCA 965 29,90 26,90 SAA1057 99,90
TDA 440 16,95 14,95 SAB0529 59,70
TDA 1001 21,80 19,50 SAB3210 71,70
TDA1004A.... 41,90 SAB3271 76,85
TDA 1010 Dagspris SP0256AL 249,00
TDA 1011 26,85 24,80 UA7805K 24,50 21,75
TDA 1020 27,80 24,95 UA7812K 24,50 21,75
TDA 1022 46,80 41,95 UM3481 34,85 29,85
TDA 1023 26,85 23,90 UM3482 34,85 29,85
TDA 1034 22,80 19,95 UM3483 34,85 29,85
TDA 1047 42,90 37,70 XR14412 88,00 79,50
TDA 1054 27,90 25,15 ZN414 18,95 16,95
TDA 2002 17,90 15,90 ZN428 127,65 99,80
TDA 2003 19,85 17,85 ZN429 53,70 48,30
TDA 2020 39,80 35,80 IIC90.......... 238,00

TILBUD
Computer kredse lagerføres, forhør venligst om lagersituationen og 
priser.
EKSTRA TILBUD: UPC8255-15 å kr. 78,00, v/3 stk. 58,00, v/10 stk.
kun................................................................................................... 298,-
74LS00 TTL kredse............................100 stk. 199,00 + moms = 242,00

I IINyheder - Maj 1985
MAN 74 A display.......................................  20,95 18,95
*1 Ko ft NTC modstand............................... 3,75 3,25
*1 ̂ F/250V polyester blok........................... 5,50 3,25
*25 leder fladkabel gråt: v/1 meter..................................................... 24,50
v/3 meter å 20,75 - v/10 meter å .........................................................18,45
*50 leder fladkabel gråt: v/1 meter..................................................... 49,00
v/3 meter å 41,50 - v/10 meter å ........................................................ 36,90
Weller TCP 50 loddestation å...........................................................761,30
Weller TCP 50 kolbe/24 volt å ......................................................... 338,00
XLR stik priserne er blevet ombyttet.
*64 pol IC rækkefatn. f/dobbeltsidet print = .......................................29,75
*36 pol Centronics bøsn. ch ass is ......................................................112,90
*0 50 mm krympeflex gul, 1 meter = ....................................................35,-

*Stepmotorer, 2 phaset for 12 volt
AMA 9.2 å 168,- - Bøjle for do. å .........................................................14,50
AMA 12.2 å 218,- - Bøjle for do. å .......................................................14,50
Datablad å...........................................................................................5,00

A M A  12

‘ Selvklæbende 3M forplade sort/sølv 255x300 mm 
*ark å 78,50
*100 ml fremkalder for do. = 9,50A M A  9

‘ TS60B temperatur afhængig ar switch, afbryder ved 60°C, max. 100V/1 amp.......49,95

*4094 8 bit Bus-Compatible Shift,
store latch.............................................................
*40098 3 State hex inverting buffer.......................
7409 Udgået.
*74LS92 Divide by 12 counters.............................
*74LS123 Dual retrig. Monos.
Multivibrators with clear........................................
*74LS136 Quad exclusive orgate.........................
*74LS251 Data Selectors/Multi plexers...............
*74LS299 8 bit Blidirectional Universal
Shift Storage Registers........................................
A*3-1350 Udgået.
*LM13600N, OTA..................................................
*SAA1042 2 phase stepmotorcontrol...................
*SAA1057 PLL syntese........................................
*40409 Transistor..................................................
*40410 Transistor..................................................
*40841 Mos Fet.....................................................
BFR91A................................................................
BA282 brug BA482.
*BA479G = BA379 PIN diode.............................
IN4151 Udsolgt.
Pris I = 1-9 stk. (ens). || = 10-24 stk. (ens)

13,95 11,95
19,50 16,95

9,95 8,95

14,60 12,95
10,95 9,90
13,95 11,95

68,30 59,45

28,85 25,85
118,50 99,90

98,-
35,25
36,25
24,85
16,90

5,90 5,30

* angiver at varen er NY, varer uden * angiver at der er en ændring i forhold til det brune 
1984/85 katalog.
Sidetallet henviser til kataloget 1984/85.

Priserne er inel. 22% moms. Ret til æ ndringer forbeholdes, 
uden forudgående meddelelse.
VI sender overalt i landet pr. efterkrav. Ved køb fo r under 60,- 
kr. tillæ gges 8,- kr. i gebyr. Priserne er excl. forsendelse, 
undtagen hvis du ved køb fo r over 325,- kr. betaler forud, 
sender vi varerne porto frit i Danmark (ikke Grønland og 
Færøerne).

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.

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 OZtCSN, Leon

R. C. ELEKTRONIK a ps  ■--------|  RC K— - i

I-------- \W W — »SØNDERBROGADE 42 • POSTBOX 332 • 7100 VEJLE 
TLF. 05-83 25 33 • GIRO 7125666
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NY LEVERANDØR med fast 
lavpris HF - VHF - UHF
H-100-RG58-RG8/213 
Coaxkabel - Stik - Konnektorer 
Krystaller - Rotorer - PA-trin 
Strømforsyninger - Antenner 
NiCd-batterier - Komponenter 
og meget mere!
Ring og få en pris - vi er billigst!

Tlf. 02 - 23 55 55 
efter kl. 16.00

DAM ATIC, GI. TibberupveJ 16, 
3060 Espergærde 

Vy 73 de OzllSK, Dan

Sælges: Meget velholdt Kenwood TR-7800 mobilstation, 40 W 
FM, 15 programmerbare hukommelser, heraf 2 split, scanning, 
prioritering, pilottone, 25-5 kHz step, aut. repeaterspacing. En 
virkelig lækker station, som er nem at betjene. Pris kr. 3000,-. 
OZ8XA, tlf. 17 62 44.

Sælges: 4 stk. 5 W ’ dobbelt sidet dobbelt density disc drives af 
mærket »Micropolis« (det er de samme som CD sælger), pris pr. 
stk. kr. 1595,- +  forsendelse 
OZ1EYZ, tlf. 01 - 54 44 35 efter kl. 19.00.

Sælges: B & 0 Radio Master 39 sælges for højeste bud. Er ok og 
meget velholdt. Philips signal tracer GM 7600 med indbygget 
voltmeter 0-300 V, kr. 200,-. LF millivoltmeter 10 mV-1000 V i 
11 områder, kr. 250,-. Alt er ok og +  forsendelse.
Søren Lundorff, Valnøddevej 1A, 8900 Randers, tlf. 06 - 43 74 
05.

Sælges: Kenwood TS120S med ekstra VF0 sælges, men uden 
mic. Sælges for højeste bud, min. pris kr. 4.000,-. + lev. 
OZ2VE, tlf. 08 - 18 22 81.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

0Z4BH, Bent
Statsaut ejdm gl -  M D E

Byrlund
(02) 941213

Gr. fortvivlende antenneomstændigheder, HF-transcei- 
ver Kenwood TS430 S (alle HF amatørbånd) med indb. CW-filter 
270 Hz, samt indb. FM-del. Højttaler SP430. Ant. afst. led 
AT230 (med tilslutning til 3 ant. + dummyload, indb. SWR- 
meter og effekt, aflæsning). Strømforsyning PS430. Bordmike 
med forst. MC60. Alt købt den 25. maj 1983 for samlet købspris 
16365,- kr, sælges samlet for rimeligt antageligt bud, kun 
kontant. Div. manuals medfølger, lev i originalkasser.
OZ5NU, Niels Mortensen, tlf. 01 - 74 17 92.

Sælges: Sony ICF-7600D transistormodtager med digital frek
vensudlæsning og BFO. Den rigtige model med AM-område 150- 
30000 kHz +  FM-båndet, kr. 2500,-. Creed fjernskriver + 
perforator +  strimmellæser, i alt kr. 150,-. Super 8 smalfilms- ■ 
kamera uden lyd, Chinon 872 med motor/manuel-zoom 7.5-60 
mm, F:1.7, kr. 350,-.
OZ3YI, Erik, tlf. 02 - 84 39 75 efter 19/6.

Sælges: ICOM 211 E 2 m FM/SSB meget velholdt, kr. 4100,-. 
evt kan Kenwood 2300 eller lign. indgå i handlen. Philips 
multimeter mod. 2517 E, kr. 1200,-, evt. kan nyere analogmeter 
indgå i handlen.
Kurt Egidiussen, Østervase 44, 9280 Storvorde, tlf. 08 - 31 00 
00.

Sælges: Yaesu FT-726R, 11/2 år gammel, fremtræder som ny. 
Sælges i original emballage for kr. 8300,-. 7-sekvens selektivt 
opkald med alarm og CW-tilbagesvar (er i pænt kabinet). Sælges 
for kr. 450,-.
0Z1FTZ, tlf. 06 - 23 02 49.

Sælges: Vertikal antenne for 10-15-20-40 meter. GP.ECH0 8G, 
kr..500,-. 2 morsenøgler å 40,- kr. Prom til RTTY for VIC-20, kr. 
50,-.
OZ5NU, Niels Mortensen, tlf. 01 - 74 17 92.

Sælges: MIMAX RADI loppemarked efter ophør, amatørradio
stationer, testinstrumenter, løsdele, byggesæt, fjernskriver, 
mikrofoner, Raaco reoler, div. inventar o.m.a. Kom lørdag den 
29. juni mellem kl. 10-16 på adr. Hanne Nielsens Vej 6, Holte.

Sælges: Shugart SA-200 51/4”  disk drive (250KB) i original 
emballage, sælges for kr. 1500,-. Et år gammelt kun lidt brugt. 
Tilslutning til computer via standard 51/4”  stik.
OZ1BRE, Bent, tlf. 13 23 26 efter kl. 18.30.

Sælges: Dentron GLA-1000, HF-PA-trin, kr. 2000,-. Kenwood 
TL-911 HF-PA-trin, kr. 3500,-. Fuldt bestykkede print til SP’s 
Sailor RT 144C 2 m syntese, kr. 500,-. ACCU-keyer, kr. 300,-. 
OZ1FGS, Arne Dahl, tlf. 08 - 46 31 01.

Sælges: Meget velholdt Yaesu FT225RD. 25 W FM, SSB, CW 
med 11x2 krystalfrekvenser samt VFO, variabelt output, ind
bygget pilottone, masser af tilslutningsmuligheder bagpå, RIT 
på RX eller TX, VOX samt meget mere, skal ses. Pris kr. 6000,-. 
Microwave transverter 28-144 10 W out med tilslutningskabler 
til HF-station (relæstyring). Pris kr. 1200,- 
OZ8XA, tlf. 17 62 44.

Sælges: Gittermast med hjælpemast og toprør i alt 18 meter 
med AR 40 rotor-beamantenne TH3JR, sælges på roden for kr. 
3000,-
OZ9YC, Jørgen Balle, tlf. 02 - 33 34 00, lokal 35, efter kl. 15 tlf. 
02 - 33 36 15.

Sælges: Storno 763D 12 UHF biltelefoner, 10 MHz mf, uden 
modtagerinjektion, kr. 425,- +  lev.
OZ2VE, tlf. 08 - 18 22 81.

Holger Drachmannsvej 6, 8000 Århus C 
Tlf. 06 -2 9  57 41 Giro 1 70 05 10

Aut. telefonsvarer modtager besked efter kl. 20.00

YAESU - ICOM - KENWOOD VHF-UHF STATIONER 
H-1 OO COAX, VHF-UHF BEAMANT., MOBILANT., 
POWER SUPPLIES, SWR-INSTRUMENTER, 
PILOTTONE m. STEMMEGAFFEL, VHF-UHF 
RUNDSTRÅLERE, ANT. OMSKIFTERE, VHF-UHF 
PA-TRIN, ANTENNE ROTORER m.m. ...

Vy 73 OZ9EL, Erik - OZ1BXG, Frantz
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Vedrørende kataloget:
Prisændringer:

Inkl. moms - Samtlige mængdepriser er excl. moms 
Gruppe 1: v/1 stk. v/1 stk.v/10 stk. v/25 stk. v/50 stk.v/100 stk.
SN 74LS32N 10.37 8.50 6.38 5.36 5.10 4.93
SN 74LS75N 12.87 10.55 7.91 6.65 6.33 6.12
SN 74LS95BN 16.90 13.85 10.39 8.73 8.31 8.03
SN 74S124N 74.27 60.88 45.66 38.35 36.53 35.31
SN 74LS151N 15.65 12.83 9.62 8.08 7.70 7.44
SN 74LS163AN 24.67 20.23 15.17 12.74 12.14 11.73
SN 74LS174N 23.33 19.13 14.34 12.05 11.48 11.09
SN 74LS175N 18.70 15.33 11.49 9.65 9.20 8.89
SN 74LS191N 22.57 18.50 13.88 11.66 11.10 10.73
SN 74LS368AN 20.16 16.53 12.39 10.41 9.92 9.58
SN 74LS541N 50.05 41.03 30.77 25.85 24.62 23.79
SN 74LS640N 40.53 33.23 24.92 20.93 19.94 19.27
SN 74LS684N 73.99 60.65 45.49 38.21 36.39 35.18
4014 (MOS) 14.82 12.15 9.11 7.65 7.29 7.05
4017 (MOS) 13.82 11.33 8.49 7.13 6.80 6.57
4066 (MOS) 8.85 7.25 5.44 4.57 4.35 4.21

Gruppe 2:
40841 38.67 31.70 23.78 19.97 19.02 18.39
TIP 142 23.30 19.10 14.33 12.03 11.46 11.08
2SC 1306 22.69 18.60 13.95 11.72 11.16 10.79
Gruppe 8:
C 424 33N 5.43 4.45 3.34 2.80 2.67 2.58
Udgåede typer - Gruppe 1:
ICM 7216 alle typer, kan skaffes, men lagerføres ikke længere. 
MC 1307P, MC 1330A2P, MC 1351P, MC 1352P. Alle forældede. 
MC 1558L, kan skaffes, lagerføres ikke mere.

Gruppe 2:
2SD 381, forældet.

Gruppe 6:
47uF 16V Axial, brug 25V typen.
Nyheder på programmet - Gruppe 1:
SN 74LS629N Dual voltage controlled oscillator 35mA 16pinDiL

45.93 37.65 28.24 23.72 22.59 21.84
UA 9637ACP RS 422 receiver 8 pin DiL

47.89 39.25 29.44 24.73 23.55 22.77
UA 9638CP RS 422 driver 8 pin DiL

47.89 39.25 29.44 24.73 23.55 22.77
AM 26LS30N Dual line driver RS 422 RS 423 16 pin DiL

149.91 122.88 92.16 77.41 73.73 71.27
CA 1558E Dual op. amp. udvidet temperatur område 8 pin DiL

35.75 29.30 21.98 18.46 17.58 16.99
BA 6304 Ingen funktionsdata, japaner 14 pin DiL

48.07 39.40 29.55 24.82 23.64 22.85
TDA 1510 Dual audio power amplifier 13 pin DiL

97.05 79.55 59.66 50.12 47.73 46.14

Gruppe 2:
BU 406 Si NPN TV horizontal defleetion 400V 7A 60W case 28

35.41 29.03 21.77 18.29 17.42 16.83
Gruppe 6:
10 UF-385VA 10uF 385V axial Elko Philips type 2222 042 18109

9.88 8.10 6.08 5.10 4.86 4.70
Gruppe 7:
C 368 1,0N 250V (C 352 erstatning)

1.77 1.45 1.09 0.91 0.87 0.84
C 560 100N 250V Siemens B 32560 serie

2.90 2.38 1.78 1.50 1.43 1.38
C 561 220N 250V Siemens B 32561 serie

4.12 3.38 2.53 2.13 2.03 1.96

Lukket mandag den 24. juni 1985

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

Åbningstider:
Alle dage åbnes kl. 08.00.

| t i  mandag til og med fredag lukkes kl. 17.00.
Lørdag lukket

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

HOFMEISTER 2 m
70 cm

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

Model 2 M for 2 meter,
forstærkning 5,5 dB, 
UHF-connector, længde
3 m, vægt 0,6 kg, 
pris .................... kr. 545,-

Model 70 CM for 70 cm,
forstærkning 6 dB, N- 
connector, længde T25 
cm, vægt 0,5 kg, 
pris .................... kr. 495,-

^  I  n i  A  1 " " " \  Lønstrup, 9800 Hjørring

I M U K A U  08-9601 88
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F C
har alt i amatørgrej.

BRUGTHYLDEN - lav et godt køb
YAESU YR901/YK901
CW, RTTY, communikationskomputer 
TELEREADER CWR 670 E, communikationskomputer 
TELEREADER CWR 610 E, communikationskomputer 
YAESU FRG 7700 modtager, alt-band 
YAESU FRT 7700, antennetuner til FRG 1100

STANDARD 7800, 70 cm, 10 watt mobil FM 
TOYO T 435 RF/SWR meter VHF/UHF

ICOM !C 22, 24 kanalers 2 m mobiistation 
monteret med bl.a. Vejrhøj og Ålborg 
YAESU FP8, strømforsyning med indb. højttaler

MICROWAWE MMT 432/28, transverter 
MICROWAWE MMT 432/144, transverter 
ICOM IC 245 E, 2m all mode 10 watt

IC RM-3 COMPUTERIZED REMOTE CONTROLLER,
passer til IC-245 E , IC-211 og IC-701

KENWOOD SMUKT DESIGN 
_  FREMRAGENDE TEKNIK
Skal du OGSÅ være HF mobil så TS 430 S

TS 430 S

2 ÅRS
GRATIS 
SERVICE 

DANSK 
VEJLEDNING

DATA: RX 150 * 30 MHz * 1 IF 48 MHz * 2 VFOer * RIT * IF shift * Dobbeit balancert blander * 
UP/DOWN step -10 Hz * Speech Processor * All Mode (FM ekstra) * Variabel Notch * 12 Volt * 
Full Transistoriceret * 8 Memory * Program Scan * Memo Scan.

KENWOOD |(Z > ICOM l YAESU

AMATØRRADIO
GRFNAVEJ 271 ■ 8240 RISSKOV

(06) 17 90 44
V

OZ1CIA - OZ1FZI
Åbningstider:
Mandag-tredag kl. 7,30-16,30 
(evt. aftale lørdag eller aften).

POSTGIRO 1 55 22 52
BANK: DEN DANSKE BANK, LYSTRUP AFD



ALTID - hvor, 
og når som helst - YAESU

A m

MICROPROCESSOR 
KONTROLLERET 
FM 2 METER 
TRANSCEIVER

DATA:
Sendeeffekt: 45 Watt. 
Frekvensområde: 144-146 MHz. 
1. MF. 21,6 MHz 2. MF. 455 MHz. 
Følsomhed 0,2^V 12 dB.
STATIONEN STYRES AF 2 MIKROPROCESSORER HVILKET GIVER MAN
GE LÆKRE FACILITETER SÅ SOM: 10 HUKOMMELSER (HVORAF 8 KAN 
HAVE FORSKELLIG SENDE- OG MODTAGER FREKVENS) OG TO VFO’ER
•  INDBYGGET PROGRAMERBAR SCANNER •  KAN KØRE ALLE REPEA- 
TERSPACINGER FORUDEN NATURLIGVIS 600 KHz •  TONEKALD 1750 Hz 
TIL ÅBNING AF REPEATER •  STORT TILBEHØRSPROGRAM, F.EKS. 
FVS1, TALESYNTHESE ENGELSK, FTS 8, TONE SQUELCH, SP55, EKS
TRA HØJTTALER.

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

BEIAFON
Dansk betjeningsvejledning 
Ring eller skriv efter udførlige 
tekniske data.

(Lørdag lukket)
ISTEDGADE 79-1650 KØ BENHAVN V ■ T L F. 01 -31 02 73

73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim. OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea


