


BETAFON har fået endnu et nyt agentur, Denne gang er det de meget 
kendte Comet Antenner og i første omgang har vi koncentreret os om 
antenner til VHF og UHF._______

CA-ABC 21
5/8 144 MHz 
Gain 3.4 dB 
Max power 200 Watt 
Længde 1.4 M 
Vægt 850 gr.
Pris kr. 325,00

CA-ABC 22
2x5/8 144 MHz 
Gain 6.5 dB 
Max power 200 Watt 
Længde 2.87 M 
Vægt 1.1 kg.
Pris kr. 450,00

CA-ABC 23
3x5/8 144 MHz 
Gain 7.8 dB 
Max power 200 Watt 
Længde 4.5 M 
Vægt 1.6  kg.
Pris kr. 750,00

CA-ABC 71
5/8 70 cm 
Gain 5.15 dB 
Max power 500 Watt 
Længde 0.65 M 
Vægt 820 gr.
Pris kr. 310,00

CA-2x4FX
144/430 MHz 
Gain 4.5/7.2 dB 
Max power 200 Watt 
Længde 1.79 M 
Vægt 1.250 kg.
Pris kr. 685,00

CA-1243Z
430/1200 MHz 
Gain 6.0/8.4dB 
Max power 150/50 Watt 
Længde 1,06 M 
Vægt 850 gr.
Pris kr. 985,00

CF-412
Duplex filter 430/1200 MHz 
Pris kr. 460,00

CF 415 MN
Duplex filter 144/430 MHz 
Pris kr. 338,00

       .......

BEIAFON
Vore te le fone r s va re r he le  døgnet. E fte r n o rm a l lu kke tid  
kan D e benytte  vo r au tom atiske  te le fonsvarer.

ISTEDGADE 79 -1650 KØBENH AVN V-TLF.  01 31 02 73
73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1 EMZ Max, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea, telefax 01 24 19 50
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Redaktionelt

B egynderkonstniktionskonkurrence.
Som HR allerede har nævnt i OZ, september 1987, side 532, blev de 
indsendte bidrag bedømt på HB-mødet den 22,/23. august, og 
præmiefordelingen besluttet.

Resultatet blev:
Førstepræmien gik til OZ5WK, Kalle Wagner, Åbenrå, for en HF-til- 
2 meter modtagerkonverter.
Andenpræmien gik til OZ9TM, Ole Mastrup, Ballerup, for en 6- 
kanals 2 meter FM-modtager.
Trediepræmien gik til OZ1HSY, Jan Rossen, Svinninge, for et 
kapacitetsmeter.
Alle indsendere har fået besked direkte.

Som nævnt var det ikke nogen nem beslutning at udpege en vinder, 
og den endelige bedømmelse er det selvfølgelig kun læserne - og 
efterbyggerne - der kan foretage!
Vi siger tak til alle bidragydere, og vi vil selvfølgelig bringe 
konstruktionerne så snart som muligt.

S T O P  P R E S S  ... S T O P  P R E S S  ... S T O P  P R E S S  ...

TR

I PÅ Radio Club Contest I PARC medlemmer i USA tilføjer desuden stat, eks.: 
59001IPANY.

Ikke medlemmer udenfor USA benytter fortløbende numre efter
The International Police Association Radio Club indbyder hermed
til en contest, der giver mulighed for at samle point til Sherlock
Holmes award.

Testen er åben for alle licenserede radioamatører og SWL’s. 
Klasser: Singel opr., multi opr. og SWL.
Perioder:?.-8. november 1987.
CW: Lørdag 06.00-10.00 UTC. point.

Multiplier: QSO med I PARC medlemmer giver 1 multiplier pr. 
DXCC-land.

Desuden tæller hver USA-stat som multiplier.
Point: Point pr. bånd gange multiplier pr. bånd.
Vindere: Der kåres vindere blandt såvel IPA som ikke IPA

systemet 59001.
Ikke medlemmer i USA tilføjer stat, eks.: 59001 NY.
Score: Enhver fuldført QSO tæller 1 point.
QSO med I PARC medlem og IPARC klub medlemmer giver 5

Lørdag 14.00-18.00 UTC. 
SSB: Søndag 06.00-10.00 UTC.

Søndag 14.00-18.00 UTC.
Frekvenser: De 5 gamle bånd (10-80 meter).
Aktivitetsområder: CW 3,575 MHz, 7,025 MHz, 14,075 MHz,

21.075 MHz og 28.075 MHz.
SSB: 3,650 MHz, 7,075 MHz, 14,275 MHz, 21,275 MHz, 28,575

medlemmer.
Indsendelse: Log skal sendes senest 31. dec. 1987 til:
IPARC contest manager, DK5JA, Anton Kohten,
PO. Box 400163, D-4152 Kempen 1, Vesttyskland.
Angående Sherlock Holmes diplomet i et senere OZ under

MHz - alle frekvenser + 25 kHz.
DX frekvenser: 3,775-3,800 MHz og 7,075-7,100 MHz. 
Rapporter: IPARC medlemmer uden for USA afgiver kodegrup-

per af typen 59(9)001 IPA. diplomspalten.
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Hovedbestyrelse:
Kreds 1:
Hanne Nielsen, OZ1CID 
Hvidovrevej 468, 1. tv., 2650 Hvidovre, 
tlf. 01 78 44 87 
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 
Kreds 4:
Leif Olsen, OZ5GF 
Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing Fl. 
tlf. 03 83 91 70 
Kreds 5:
Edmund Winther Petersen, OZ3ZB 
Øksnebjergvej 2, 5230 Odense M 
tlf. 09 13 47 52 
Kreds 6:
Mads Peter Physant, OZ1HMY 
Bojsnap Jels, 6560 Sommersted 
tlf. 04 55 21 30 
Kreds 7:
Svend Larsen, OZ1DYI 
Skrænten 31, st. tv., 6700 Esbjerg 
tlf. 05 12 80 48 
Kreds 8:
Chr. M. Verholt, OZ8CY 
Tranbjerg Stationsvej 5, 8310 Tranbjerg J. 
tlf. 06 29 36 11 
Kreds 9:
Frank Mølgaard Jensen OZ1 FDU 
GI. Landevej 33, Tornby, 9850 Hirtshals 
Tlf. 08 97 74 75

Landsforeningens udvalg m.v.: 
Forretningsudvalg:
OZ8QV, OZ8CY, OZ1 HMY og forretningsføreren 
P&T-udvalg:
OZ8QV, OZ8TV, OZ8CY, OZ5DX og OZ7IS
Teknisk udvalg:
OZ8CY, OZ8TV og OZ1AKO
HF-udvaig:
OZ5GF, OZ5DX, OZ1FDU, OZ1LO 
VHF-udvalg:
OZ8CY, OZ7IS, OZ8SL, OZ1FMB, OZ5XN,
OZ2TG og OZ1DOQ
Antenne-udvalg:
OZ3ZB, OZ1DYI, OZ1HMY, OZ1JSN og OZ1JKP 
Museumsudvalg:
OZ1DYI, OZ9SN og OZ2VE
PR-udvalg:
OZ5RB, OZ1HMY, OZ8CV og OZ1HJV 
Budgetudvalg:
OZ8QV, OZ3RC og OZ1IZB 
Handicapudvalg og Hjælpefond:
OZ1CID, OZ3ZB, OZ5GF og OZ1FDU 
Giro nr. 4 23 88 77.
OZ1FEQ, Ernst Lysgaard 
Munkegårdskvarteret 137, 7400 Herning 
Al henvendelse til OZ1CID, tlf. 01 78 44 87 
Repeaterudvalgets formand:
Allan Nelsson, OZ5XN
Gasværksvej 10a, 5., 1656 København V
Foredrag:
Teknisk udvalgs område.
(Foredraget bestilles på kontoret). 
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 søndag i måneden kl. 12.10 DNT 
Frekvens: 3700 kHz ± QRM.
Adresse: Hestkøbgård, Hestkøb Vænge 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

r s )
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INTERNATIONAL AMATE UR RADIO U N I O N
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører EDR, 
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C . Postgiro 5 42 21 16 
Årskontingent til EDR udgør 340,00 kr. incl. tilsendelse af »OZ«.
Ved indmeldelse betales et indskud på 20,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.
Landsforeningens kontor:
EDR, Kronprinsensgade 46, st., Postboks 172, 5100 Odense C 
tlf. 09 13 77 00
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-14.00
Landsformand:
Jørgen Wolf, OZ8QV
Egevej 60, 6430 Nordborg, tlf. 04 49 04 77 
Næstformand: OZ8CY Sekretær: OZ1HMY

E fte r R M  ...

Når dette læses er EDR’s repræsentantskabsmøde af
sluttet. Forhåbentligt med et godt resultat til gavn for 
medlemmerne og for vores fælles hobby. Alligevel tør jeg 
godt forudsige, at der på mødet kun er brugt ca. 10% af 
tiden til at diskutere fremtiden for radioamatørerne. Ingen 
tvivl om, at der findes medlemmer med visioner, men 
hvorfor bliver de så sjældent hørt? - Men når der skal 
diskuteres love og paragraffer, flyttes kommaer m.v., så 
kan alle være med. Det store skyts køres i stilling og der 
spares ikke på krudtet. Men kære medamatører - jeg er 
bange for at vi er ved at miste sigtet. Der er for mange, 
som kun interesserer sig for papirkram og for få, som 
beskæftiger sig med amatørradio; end sige kan huske, 
hvad amatørbånd er for noget.
For nylig så jeg en undersøgelse lavet i en af statens 
institutioner, som viste at over halvdelen af tiden og penge 
blev brugt til intern administration. Lad os håbe at dette 
ikke kommer til at passe i EDR. - Er det måske allerede 
tilfældet?
Jeg så hellere, at vi brugte vores kræfter på at skaffe EDR 
flere medlemmer til gavn for vor fælles interesse - 
amatørradio, således at vi fremover kan tilpasse vor 
hobby, så den kan følge med den udvikling, som sker 
rundt omkring os.

OZ5GF
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GRATIS

SERVICE

NY KOMPAKT LET BETJENT KORTBØLGE TRANSCEIVER

150 KHz - 30 MHz ★ 10 Hz udlæsning * Fine storsignalegenskaber 
* Alle modulationsarter * Output SSB 110 W - CW 100 W - FM 50 W - 
AM 40 W ★ Automatisk sidebåndsindstilling ★ CW filter (ekstra) * 
Hurtig TX RX skift for Amtor-Packet ★ 31 multifunktions memory ★ 
Scanfunktion ★ Splitfrekvens * Indb. Lithium batt. ★ Processor * 
Alc/Powermeter * 20 DB ant. att. ★ AGC hurtig/langsom * VOX ★ 
RIT ★ 2 Noiseblankere med niveau regulering *  Semi eller full break 
in ★ Variabel output ★ IF skift ★ Squelch ★ Indstillelig moment på 
VFO knap ★ Computer forberedt * Ring efter yderligere data ★ 
Ekstra tilbehør: PS 430-AT250-SP 430-YK 455C1 500 Hz - MC 43S 
håndmikrofon.

W ERNER RADIO OTTERUP, TLF. (09) 82 33 33
ANTENNER - ROTORER - NØGLER - OMSKIFTERE - RTTY 

ALT MELLEM ANT. OG JORD.

KENWOOD ■ SERVICE
Vi mødes på SABRO KRO 

den 25. oktober
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T e s t  a f  leo m  IC -2 8E
Åf TR og OZ5RM

IC-28E er en »ren« FM-station til 2 meter, primært 
beregnet til mobilbrug. Den er den nyeste i rækken 
af leoms tilbud på dette marked.

Målinger på senderen
Udgangseffekten kan omskiftes mellem »High« og 
»Low«, der er specificeret til 25 W og 5 W. I »High« 
stillingen gav stationen 28 W ved en forsynings
spænding på 13,8 V og 15 V, og 22 W ved 11,7 V. I 
»Low« stillingen var effekten præcis 5 W ved alle 
forsyningsspændinger fra 11,7 V til 15 V. Effektre
guleringen virker således effektivt. Efter »key- 
down« i længere tid (mere end 10 minutter) med høj 
effekt, bliver stationen ret varm, men man kan dog 
stadig røre kortvarigt ved kølepladen bagpå, så det 
er ikke alarmerende. Det er dog tilrådeligt, som 
manualen også påpeger, at montere den et sted i 
bilen, hvor temperaturen ikke kommer højt op.

Senderens frekvensgang var fra 290 Hz til 2800 
Hz mellem - 3 dB punkterne, i forhold til en PM- 
karakteristik, og modulationsforvrængningen var 
1,6% ved 1000 Hz LF-tone, 3 kHz frekvenssving. 
Alt sammen fine værdier. Det samme gælder for 
modulationsbegrænseren (klipperen), der var ind
stillet til et maximalt frekvenssving på 4,7 kHz.

Målinger på modtageren
Følsomheden for 12 dB SINAD var 0,25 uV EMK, 
samtidig med en LF-frekvensgang fra 650 Hz til 
2500 Hz mellem -3 dB punkterne. Det er en 
forbedring i forhold til den IC-27E, der var med i 
testen i OZ, oktober 1986 med hensyn til frekven
sområde.

Intermodulationsdæmpningen er 71 dB, naboka- 
naldæmpningen er 83 dB, spejldæmpningen 108 
dB, spejldæmpningen for 2. mellemfrekvens (910 
kHz fra den ønskede modtagerkanal) er 88 dB. 
Derudover er der + / -  75 kHz fra den ønskede 
kanal en spuriousdæmpning på 80 dB. Alt sammen 
gode værdier, der kan være vanskelige at opnå, 
hvis man f.eks. samtidig ønsker et lavt strømfor
brug. Det er ikke tilfældet her: Ved stand-by med 
lukket squelch bruger stationen ca. 450 mA, hvilket 
er ganske meget.

Bar-graph S-meteret viser S1 ved en antenne
spænding på ca. 3 uV EMK, og 89 nås ved ca. 10 
uV EMK. Hele området S1 til 89 dækker altså kun 
omkring 10 dB, så der er ikke just 6 dB pr. S-grad.

»On the air« og i brug
Skønt IC-28E vitterlig ikke er stor, giver den allige
vel ingenlunde indtryk af at være »sammenklemt«, 
når man skal til at betjene den.

Det skyldes nok, at den er lidt højere end nogle af 
de andre små FM-stationer, vi har prøvet i den 
senere tid. I hvert fald er forsiden overskuelig og 
nem at komme til under betjening...hvis man i 
forvejen, før man kører ud, har tænkt sig lidt om, og 
indtastet sine yndlingsfrekvenser i nogle af hukom
melserne. Der kan nemlig skiftes fra memory til 
memory på den medfølgende mikrofons taster, 
eller man kan opnå det samme ved at dreje den 
store VFO knap i små klik. Så er man fri for at fumle 
under kørsel med små knapper eller sidde og tælle, 
hvor mange klik VFO-knappen nu har fået, samt 
regne sig frem med 12,5 eller 25 kHz fra udgangs
punktet.

Mikrofonen har en praktisk knap bagpå, så man 
kan låse en bestemt indstilling fast og ikke risikerer 
at røre tilfældigt ved UP- eller DOWN-knappen, så 
QSO’en går fløjten. Som endnu et tegn på, at 
stationen er designet til mobil-brug, ses det, at 1750 
Hz tonen også kan aktiveres fra mikrofonen. Holder 
du UP/DOWN-tasterne i nogle sekunder, begynder 
stationen at scanne mellem hukommelserne (21) 
eller i 12,5 (25) kHz step, alt efter indstillingen på 
nogle af de mindre taster på betjenings-panelet.

Displayet er grønligt og giver alle nødvendige 
oplysninger om frekvens (145,525 skrives som 
45.525), repeater offset, memory-nummer og S- 
meter indikator. Sidstnævnte erstatter jo nu om 
dage et viser-instrument. I øvrigt indstiller lysstyr
ken på displayet sig automatisk efter lysforholdene 
udenfor.

En behagelig ting er, at stationen tændes/slukkes 
ved blot at trykke på volume-kontrollen. Det kan 
altså gøres med en behandsket hånd.

De to sende-effekter er 5 og 25 Watt. Din 
strømforsyning skal altså kunne klare op til 6 Amp.

Lytning var god på den i bunden indbyggede 
højttaler, selv under kørsel under støjende forhold. 
Med en magnet-antenne var rækkevidden tilsva
rende fin med 25 W output. Hjemme kan man i de 
allerfleste tilfælde klare sig med 5 W, men sparer 
altså ikke meget strøm!

Mange test-forbindelser over repeatere og direk
te gav gode rapporter på modulationen. Man skal 
dog vogte sig for at tale for tæt på mikrofonen eller 
råbe for højt, så kommer der straks rapporter på 
forvrængning. Selv på ret kraftige stationer kunne 
der lyttes 12,5 kHz borte uden problemer. Men med 
en PC i drift i shacket - og ganske tæt ved antenne
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og kabel - var der støj på signaler af middelstyrke. 
Dette kan dog skyldes den interimistiske prøveop
stilling.

S-meteret dækker som før nævnt kun et meget 
lille niveauområde, hvilket viser sig ved, at enten er 
signalerne under S1 - og så er S-meteret slet ikke 
tændt - eller også er signalerne S9 + med fuldt 
udslag til følge.

Trykker man på squelchknappen, springer mod
tageren ned og lytter på indgangen af repeateren, 
hvis man kører med duplex tilkoblet - en meget fiks 
detalje.

Om spurious’en 75 kHz væk betyder noget 
afhænger mest af de lokale forhold: På TR’s QTH 
var Hvidovre-repeateren på 145,750 MHz S3 på 
145,675 - men den ligger også kun nogle få 
hundrede meter væk. Bemærk, at man altså kan 
vælge spring på 25 og 12,5 kHz i frekvens

indstillingen. Det vil sige, at du rammer 2,5 kHz ved 
siden af den ønskede frekvens i nogle tilfælde. 
144,810 MHz bliver i stedet til 144,812.5 MHz. I 
praksis uden betydning. Nogle bemærkninger i den 
engelske manual lader dog antyde, at man ved at 
pille lidt indvendigt kan ændre afstanden til enten 5 
eller 12,5 eller 25 kHz valgfrit. Der er også en dansk 
oversættelse af manualen.

Stationen var stillet til rådighed af Norad. Dens 
pris er 3995 kr.

Konklusion
En reel og gedigen 2 m FM station til brug i bilen 
eller hjemme. Modtagerens frekvensgang er for
bedret i forhold til IC-27E fra samme firma, og 
andre vigtige data er også forbedret. Betjeningen er 
enkel og trafiksikker.

En e ffe k tiv  trå d a n te n n e
Mange radioamatører har i dag ikke plads til de store 
kortbølgeantenner, som kræves på de laveste bånd. 
Dette problem har dog også været kendt længe af 
flere andre , som benytter disse bølgelængder.

Nogle af dem er de små fiskekuttere, som ikke rå
der over særlig store forhold. Problemet har dog ikke 
været så stort, da man jo bare kunne bruge en anten
netuner i sit udgangstrin.

Problemet er nok mest at få så effektiv en antenne 
som muligt, og med dette mest tråd i luften som mu
ligt.

Højden har dog også sin betydning, som det jo 
kendes af mange.

Den antenne, som de små skibe benytter sig 
meget af, er en L-antenne. Denne har den fordel, at 
den kan laves kortere end normalt. Der er tale om ca.
5,5 gange kortere for en hel bølgelængde.

Udregning for en L-antenne er:

300
F (MHz) = L-antennelængde

5,5

L-antennen er en antenne, hvor den vandrette del af 
antennen forøger top-kapaciteten og den vil dermed

ANT. LÆNGDE 80 METER BÅND:

Af OZ1FJB L.E. Hinrichsen, Græshavevej 17, 2730 Herlev.
have forøget udstråling og en bedre effektivhøjde. 
Jeg har på min udgave lavet den med flere tråde som 
top-kapacitet, den vil dermed virke mere effektiv.

Antennetuneren skal være af en type, som kan af
stemme enkelttrådsantenner.

Efter af have kørt i henved 2 år med en almindelig L- 
antenne fandt jeg på at sætte de før omtalte ekstra 
tråde op, dette gav et meget bedre resultat, både så
vidt angår afstemning samt signalrapporter ude i 
den ganske verden.

Målene for en 80 til 10 meter L-antenne er ganske 
små, og vil nok være en mulighed for alle, der kan 
sætte en tråd op i luften. Husk forøvrigt, at antennen 
starter ved stikket på antennetuneren. Den lodrette 
del af antennen skal være så lang som muligt, dette 
vil gøre den bedre.

Min egen hænger kun 5 meter over jorden, og vir
ker utroligt stabil på alle bånd fra 160 meter til 10 me
ter. Dog med svær afstemning på 160 meter båndet.

Litteratur: Generaldirektoratet forP&T: Lærebog i te
leteknik, afsnit D: Radioteknik, side 134-
135.
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B e re g n in g  a f a n te n n e fo r læ n g e rs p o le  på c o m p u te r
Al-ØZ9T-X,- Knud Erik Pouiseny Østerbrogade 353 HumSum? 7600 Struer

Med artiklen »Antenner og forlængerspoler« af 
OZ8ZY i OZ september 1984 som baggrund, har jeg 
lavet følgende computerprogram til at lave beregnin
gerne. Programmet er lavet i, hvad jeg vil kalde det, 
STANDARDBASIC, da jeg finder at den største fejl 
ved computerprogrammer er, at de for det meste er

10 PRINT" BEREGNING AF "
20 PRINT" FORLAENGERSPOLE "
30 PRINT" TIL ANTENNE "
40 PRINT
30 PRINT" TRAADLAENGDEN SKAL"
60 PRINT" VAERE MINDRE END "
70 PRINT" 1/4 BØLGELAENGDE "
80 PRINT" INDTAST "
90 PRINT" TRAADLAENGDE I METER"

maskinafhængige. Der er derfor ikke lavet smarte 
ting med farver eller cursorpositioner. CLEAR 
SCREEN er også udeladt, på VIC 20 er det PRINT og 
et hjerte i gåsetegn, på POWER 3000 er det CLS, så 
disse ting må hver enkelt selv indlægge i program
met, hvis skærmen ønskes ryddet eller man vil have 
udskriften til at stå pænt midt på skærmen.

100 INPUT 
110 PRINT'

T
INDTAST

120 PRINT" DIAMETER 
130 INPUT A

TRAADENS"
I MILLIMETER"

INDTAST FREKVENS" 
I MHZ"

140 PRINT"
130 PRINT"
160 INPUT F 
170 Br300/F
180 IE T>  B/4 THEN GOTO 300 
190 PRINT
200 PRINT" FREKVENS.. E ; 
210 PRINT" BØLGELAENGDE...";

" MHZ"
INT(B*100)/100

220 X= -6 i 
230 PRINT 
240 PRINT 

PRINT250
260

* (L0G(2*T/(A/1000))-l)*TAN((PI/2)-( 
CAPACITIV REAKTANS AF"
TRAAD"

INT(X*10ø)/100 ; " OHM"
S=ABS(X)/(2*PI*F)

REAKTANS AF"
SPOLE +";ABS(X); " 
SPOLEVAERDI"

INT(S*100+0.5)/100; "

OHM"

UH"

INDTAST SPOLEDIAMETER' 
I CENTIMETER"

270 PRINT"
280 PRINT"
290 PRINT"
300 PRINT 
310 PRINT 
320 PRINT"
330 PRINT"
340 INPUT G
350 PRINT" INDTAST SPOLETRAADENS"
360 PRINT" DIAMETER I MILLIMETER"
370 INPUT D 
380 H=G .
390 N=SQR(((H/G+0.43)*100*S)/G)
400 IE N*D/10<H THEN GOTO 430 
410 H=H+1 
420 GOTO 390
430 PRINT" ANTAL VINDINGER ";INT(N+0.5)
440 PRINT
450 PRINT"SPOLELAENGDE ";INT((N*D/10)+0.5);" CM" 
460 PRINT
470 PRINT" TIL SPOLEN GAAR DER"
480 PRINT INT((2*PI *G/2)*N;"- CM TRAAD "
490 GØTD”520
500 PRINT"TRAAD STØRRE END"
510 PRINT"1/4 BØLGELAENGDE"
520 PRINT
530 PRINT"VIL DU PRØVE IGEN"
540 PRINT" TRYK 3=3A N=NEJ"
550INPUTA$
560 IFA$="J"THEN GOTO 10 
570 PRINT" SLUT PAA PROGRAM"

her indtastes trådens længde 
i meter.

her indtastes trådens diameter 
i millimeter.

her indtastes frekvensen i MHz som 
antennen ønskes tilpasset til. 
her beregnes bølgelængden i meter, 
her kontrolleres om indtastet 
trådlængde er for lang.

her skrives frekvens på skærm.
METER" her skrives bølgelængde på skærm. 
2*PI*T/B)) her beregnes trådens reaktans.

her skrives trådens reaktans på 
skærmen.

her beregnes spolens værdi i uH.

her skrives spolens reaktans på 
skærmen.
her skrives spolens værdi på 
skærmen.

her indtastes spolens diameter 
i centimeter.

her indtastes spoletrådens 
diameter i millimeter, 
spolelængde sættes lig med spole- 
diameter som start værdi, 
vindingstal beregnes og spolelængde 
kontrolleres,hvis ikke ok øges 
spolelængden med 1 cm og der fore
tages ny beregning. 
vindingsantal skrives på skærmen, 
spolelængde skrives på skærmen.

her beregnes hvor lang tråd der skal 
bruges til spolen og det skrivespå 
skærmen.(husk extra til enderne) 
hvis indtastet trådlængde i 1inielØØ 
er større end 1/4 bølgelængde fåes 
denne melding på skærmen.Linie 490 
er for ikke at få meldingen hver 
gang programmet køres. 
her kan du vælge om du vil f oret age 
flere beregninger eller slutte.
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Som programmet er kan det køre på VIC 20 og PO
WER 3000 (det er det samme som MARATHON 
LAMBDA), og det skal også umiddelbart kunne køre 
på ZX 81, COMMODORE 64 og 128 og en del flere 
maskiner.

Det, som programmet gør, er, at efter trådens 
længde og diameter, samt frekvensen for antennen 
er indtastet beregnes trådens reaktans. Dernæst be
regnes spolens værdi i uH og efter at man har tastet 
spolens diameter ind beregnes antal vindinger og 
spolens længde (som startværdi for spolens længde 
bruges spolediameteren, man kan også sætte start
værdien til 1 cm). Til sidst beregnes hvor lang en tråd 
der skal bruges til spolen (husk ekstra til enderne). 
Eneste betingelse, hvilket også er nævnt i OZ8ZY’s 
artikel, er at antennetråden skal være mindre end Va 
bølgelængde. Hvis du indtaster en trådlængde, der 
er større end 1A bølgelængde, vil du få udskrift på 
skærmen om det og må foretage nye indtastninger 
som opfylder betingelsen for at få foretaget bereg
ningerne.

Da computere regner i radianer er der brugt PI/2 
for 90° og 2*PI for 360°, det er muligt at der findes en 
smartere måde at gøre det på, så hvis du er ekspert 
i trigonometriske formler kan du lægge din egen for
mel ind i programmet. Hvis du har tegnet for PI 
(PI=3.14159265...) skal du bruge det, det er kun fordi 
tegnet ikke findes på denne skrivemaskine, at PI er 
brugt. Der er også kun brugt enkel bogstaver til vari

able, da ikke alle computere godtager mere end et 
bogstav. Programmet er også søgt lavet så kort som 
muligt i håb om at det så kan snige sig med i OZ, det 
kunne jo også have været bygget op som procedure
kald ved hjælp af gosub, return og remsætninger, 
men det ville give flere programlinier så derfor denne 
løsning. Det skal også retfærdigvis siges at program
met er f i njusteret efter sund kritik af vores Tekniske 
Redaktør OZ1AWJ Sven

Programmet kan afprøves med eksemplet fra OZ 
september 1984 side 612-614:

TRÅD= 16 meter 
TRÅDDIAMETER= 2 millimeter 
FREKVENS= 3.65 MHz

Dette skal give BØLGELÆNGDE= 82.19.. meter 
SPOLEVÆRDI = 8.3.. uH 
REAKTANS= -188.7.. Ohm (tråd) 
REAKTANS= +188.7.. Ohm (spole) 

Indtaster du en spolediameter på 3 cm skal det give 
SPOLELÆNGDE= 5 cm og 24 vindinger.
Du får ikke alle decimaler skrevet ud på skærm, men 
computeren regner med decimalerne.
Hvis nogen skulle være interesseret haves program 
til beregning af solop-og nedgangstider overalt på 
kloden. Efter idé af OZ7JZ, OZ oktober 1986 side 591 
»Optimal DX på 160,80,40 meter«. Dette program er 
dog kun til VIC 20, men jeg vil være i stand til at lave 
det til andre maskiner.

MEMORY - KEYER
SAMSON

De vesttyske 
kvalitets
nøgler!

På gensyn I 
SABRO 25. okt.

ETM - 5 CZ 
Kr. 975,00

ETM - 8 CZ 
Kr. 1750,00

Finax.

ETM-8CZ professionel programmerbar Squeeze-key i kraftigt aluminiumskabinet. 8 hukommelser 
med hver 50 tegns hukommelse, tune-funktion, indbygget side-tone generator, indbygget højspæn
dings reed-relæ med 350 V 3A skiftekontakt!
Kredsløbsopbygning i C-MOS sikrer et meget lavt strømforbrug. Tomgangsforbrug kun ca. 0,001 
mA! Forbrug nøgling ca. 20 mA.
Hastighed 8 - 50 ord/minut, indbygget prik-streg hukommelse (kan kobles fra), justerbar prik/streg/ 
pause forhold. Mål 45,5 x 113 x 160 mm, vægt 800 g. RING ELLER SKREV EFTER 
ETM-5CZ som ETM-8CZ, men uden hukommelser. NORAD’S MORSENØGLE-OVERSIGT!

NORAD Lønstrup

9800 Hjørring

l/y 73 de OZ4SX, Svend

08 96 01 88
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Hist og pist
H T  ved 0Z5RM,
W  »Rick« Meilstrup 

Bavnestien 6 , 
2850 Nærum

Hvad med at bygge noget selv?
Ingen drømmer vel i dag om selv at lave en transcei- 
ver, der har lige så mange narrestreger som dem, de 
fleste af os til daglig anvender. Men det er sjovt at gå 
i gang med et mindre projekt, og det synes jeg netop, 
at SMZEY’s lille 80 m QRP-station opfordrer til. Den 
er oprindelig fra 1981, og er siden ændret lidt. Modta
gerdelen er - naturligvis - en DC-modtager, også kal
det syn krodyn modtager. Man skal ikke rynke på næ
sen af den, for det er samme princip, der anvendes i 
den meget udbredte HW8 station fra Heathkit. Sig
nalerne blandes i en 40673, der under sending be
skyttes af dels en silicon-diode, dels af en germani
umdiode, som også giver en signaløgende virkning i 
modtagestilling. LF bliver forstærket i en billig 741, 
der kan drive en lav-ohms telefon. Oscillatoren 
yderst til venstre for oven giver injektionssignal un
der modtagning og virker som VFO under sending. 
Dens udgangssignal forstærkes videre i to transisto
rer og ender på et niveau af 3,5 W output (5,5 W ind). 
Det er faktisk netop, hvad HW8 normalt leverer. Der 
er ægte break-in!

Jeg har for nylig været i kontakt med SM7EY, som 
fortæller, at han har lavet et par forbedringer i tidens 
løb så man faktisk kan kalde CW-transceiveren for 
Mark 4! Det væsentligste er imødegåelse af proble
met kryds-modulation, der kunne forekomme, når en

stor antenne blev tilkoblet. Han har løst problemet 
ved at anvende induktiv kobling fra L4 og videre, (før
hen kobledes med en kondensator). Udfører man L4 
og L5 som almindelige spoler på en form og anbrin
ger dem stående med ca. 1 cm afstand, er sagen i or
den. 40 uH spolen bør også udføres som en normal 
spole med jernkerne, men anbringes liggende for at 
undgå uønsket kobling med andre spoler. Samtlige 
kredse afstemmes midt i CW-båndet til max effekt 
ud; senere kan man forstemme 40 uH spolen en an
else, så 800 Hz off-set opnås - ellers vil du ikke kunne 
høres af den station, du kalder, fordi du er i nulstød 
med ham.

Spoledata: L1:40 vd. 0,4 mm Cul på 14 mm spole
form m. jernkerne, L2: 30 vd. 0,4 mm på 10mm form 
m. kerne, udtag ved 6. vd. Vikles i fire sektioner med 
6,8,8og8vd. L3:270 ohm modstand 1 Wfuldt bevik
let med 0,3 Cul. L4: 36 vd. 0,4 Cul på 10 mm form m. 
jernkerne. Udtag v. 6. vd. Vikles i 6 sektioner. L5: 60 
vd. 0,2 mm tråd på 8 mm form m. kerne. T: Ferritperle 
med gennemgående antenne-ledning og 2 pick-up 
vindinger på 0,2 mm tykkelse.

VFOén justeres til 3,500 MHz med pladerne helt 
inddrejet. Udfør især VFO-monteringen solidt og
godt, så bliver den forbavsende stabil. SM7EY har 
telefon 00946-48027484 og vil godt besvare spørgs
mål.

i 22°r fi j,
M lAft V  i

8 0 ^  C U  s c e iv e r

S M 7  E Y  • o, J/

n n
m  a12'' r r V 1— 1

r r ø  U a f T F
15 K 73

K° J°'°' p V " ? '01 Hlö U56K 0,1
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FT 101 ZD
Jeg har fået nogle henvendelser fra folk, der ikke 
kunne skaffe sig de to numre af det engelske blad 
Ham Radio Today, hvori der foretages en udmærket 
gennemgang af denne vidt udbredte transceiver 
samt gives anvisninger på afhjælpning af nogle al
mindelige funktionsfejl, opstået med årene. I den an
ledning har jeg på ny fået fingre i bladet og har taget 
kopier af de relevante sider. Skriv eller ring, hvis du er 
interesseret.

Båker på kortbølge
For et par år siden foretog OZ1DJY i nærværende 
blad en grundig gennemgang af det net af beacons, 
som gør så god nytte på 14100 kHz - når en klodrian 
altså ikke lægger sit RTTY - eller packet signal for tæt 
derpå!

Siden er der kommet et par stykker til, hvorfor det 
nok kan være praktisk at opdatere listen. Bemærk, at 
det varer præcis 10 minutter at komme fra start til slut 
på rækkefølgen, hvorefter det hele starter forfra igen.
xxOO 4U1UN/B New York, NY
xx01 W6WX/B Stanford, CA
xx02 KH60/B Honolulu, Hl
xx03 JA2IGY Ise City
xx04 4X6TU/B Tel Aviv
xx05 OH2B Espoo
xx06 CT3B Funchal, Madeira
xx07 ZS6DN/B Pretoria
xx08 LU4AA Buenos Aires
xx09 HK4LR/B Medellin (snart)
Der sendes med 100,10,1 og 0,1 W inden for hver 1 
minut periode. Meget nyttigt, når man ønsker at 
danne sig et overblik over den øjeblikkelige udbre
delsesituation.

I området 28,2 til 28,3 MHz har der i adskillige år kørt 
nogle beacons rundt om i verden. Af solplet
mæssige årsager har de nok været ret upåagtede de 
sidste 3-4 år. De vil formentlig blive inddraget senest 
i 1990 og erstattet af et verdensnet med ligelig fre
kvensafstand og på »time-share« basis i området 
28,201 til 28,225 MHz. Herudover kan der oprettes 
regionale beacon-net med tidsfordeling, men på 
28,2 MHz.

Minsandten om ikke også et internationalt beacon 
projekt er blevet besluttet på 21,150 MHz. Der bliver 
nok af DX-hjælpemidler!
Oplysningerne stammer fra Alan Taylor, G3DME, 
som er international beacon projekt koordinator. Om
talt i cq-DL nr. 4/87 s. 238.

Skærmet Loop til 1,8 MHz
G3BDQ tilbringer mange vinteraftener og -morgener 
med at køre DX på »Top Band«. Til sending bruger 
han en vertikal antenne, men han modtager på en 
ganske simpel ring-antenne, som er anbragt på lof
tet. Uden nogen form for forforstærkning modtager 
han for det meste USA signaler med S 3-4, som er 
umulige på den store antenne. Stationen OSN, som 
altid ligger på 1832 kHz, er hos G3BDQ som regel 3 
S-grader over støjen på vertikalen, men på den lille 
loop er den 4 S-grader - vel at mærke uden den støj, 
der næsten altid følger med modtagning på en verti
kal antenne. En skærmet loop-antenne har endvi

Fig. 3 Constructional details o f a 
practical shielded loop w ith  5 ' sides. 
This can be used out o f doors if  the  
metal box and the connectors are 
waterproofed.

Tr------ ----- '

* 7
Ji=--------- —

sonort 7su
COAX TO RECEIVER 
(ANY LENGTHI

dere den egenskab, at man kan anvende den som 
pejleantenne, nok bedst til at dæmpe uønsket ORM 
og QRN, op til 30 dB.

Du kan anvende almindeligt godt coax kabel, hvis 
skærm afbrydes midt på. En længde på 20 fod (1 fod 
= 30,5 cm) har en selvinduktion på 15 uH og vil - 
sammen med sin egen kapacitet - kunne afstemmes 
med en ca. 300 pF kondensator.
Om du bruger 50 eller 70 ohms kabel til loop og ned- 
føring er uden større betydning, men pas på billigt 
kabel, der kan have en kapacitet på op mod 180 pF 
pr. meter og umuliggøre afstemning.
Ham Radio Today, okt. 1986s. 40-43: Loop Antennas 
for 160 m.
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Tænder Klemme

i  i
Temperatur regulator

Køling Tank Gas påfyldes

PORTASOL GASLODDEKOLBE Kr. 298,-
Portasol Gasloddekolbe, som er et nyttigt hjælpemiddel ved lodninger i bil, man er fri for ledning, 
loddekolben er varm med det samme. Efter brug sættes hætten på, og loddekolben kan lægges i 
tasken. Gasloddekolben påfyldes med almindeligt lightergas.

M A R K  5  -  S  Kr. 995,-
RTTY - CW - ASCII Computer Interface for VIC 20 og Commodore 64 m.fl.

Leveres samlet med 
dansk bruger- og tllslutnlngsvejlednlng.
Med dette interface tilsluttet mellem din computer, 
og din amatørstation, er det muligt at sende og mod
tage RTTY, CW og ASCII, ved hjælp af et software
program til computeren.

Tilslutningskabel for VIC-20 eller C-64 kr. 98,- 
Software for C-64 med 30 siders dansk vejledning kr. 198,- 
Software for VIC-20 med dansk vejledning kr. 178,-

TEKNISKE DATA

Spændingsforsyning 
Effektforbrug 
Computer tilslutning : 
Aktive filter ved 
RTTY modtagning

Aktive filter ved 
RTTY sending

C W Transmission

220 V AC 
Mindre end 5 W 
TTL niveau

2295 Hz 
2550 Hz 
2975 Hz

2295 Hz (space) 
2550 Hz (space) 
2975 Hz (space) 
2125 Hz (mark)
2175 Hz (CW-ID) 
Direkte via Computer 
eller morsenøgle

LC730 80x100x132 mm kr. 89,75
LC740 80x150x132 mm kr. 96,50
LC750 80x200x132 mm kr. 99,50
LC760 80x250x132 mm kr. 108,50
LC830 80x100x180 mm kr. 96,50
LC840 80x150x180 mm kr. 102,00
LC850 80x200x180 mm kr. 108,50
LC860 80x250x180 mm kr. 119,75
LC870 80x300x180 mm kr. 129,75
LC930 100x100x180 mm kr. 102,00
LC940 100x150x180 mm kr. 108,25
LC950 100x200x180 mm kr. 116,75
LC960 100x250x180 mm kr. 124,95
LC970 100x300x180 mm kr. 135,00

LC - K A B IN E T T E R
Kabinetterne er fremstillet af over- og under
del I grålakeret stålplade med køleriller.
For- og bagplade er eloxeret aluminium. 
Kabinetterne leveres komplet med skruer og 
gummifødder, samt transparant beskyttelses
folie på for- og bagplade.

T IL B U D : 25 W /2  m P A -TR IN
Print samt byggevejledning til MD511/25
Kr. 2 5 ,-______________________

ELEKTOR 1 års abonnement kr. 270,-

ALLE PRISER ER INCL. MOMS

VARER SENDES SOM POSTORDRE
ELLER FORUDBESTILLES OG
UDLEVERES PÅ SABRO KRO, DEN 25/10 1987.

HELMHOLT 
elektronik

Farvervej 2 
7600 Struer 
Tlf. 07 85 2611
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OZkTEKNISK BREVKASSE
Jeg er i den heldige situation, at jeg har fået tilladelse 
til at rejse en 15 meter mast her hvor jeg bor. Masten 
bliver monteret med en 5 element Yagi, FB53, ca. 1 
meter over masten, og lidt højere oppe monteres en 
afspændingsbardun, så den samlede højde bliver 
omkring 16,5 -17 meter.

Min hensigt er så at montere 4 slopere til 80 meter 
og 4 til 40 meter. I den forbindelse vil jeg gerne 
spørge, om jeg kan føde en 80 meter og en 40 meter 
sloper på samme kabel, hvor højt de skal anbringes 
på masten, og hvad skal vinklen være mellem sloper 
og mast?

Mit næste spørgsmål drejer sig om et forslag til at 
bruge hele masten som antenne ti! 160 meter. Jeg 
har set eksempler i Rothamme/s Antennenbuch, 
men mangler typebetegnelser på kondensatorerne 
eller eventuelt et andet forslag til formålet?

Til lykke med byggetilladelsen - det lader til, at du har 
god plads, så jeg vil foreslå dig at forsøge med et ar
rangement, som jeg har snuppet fra ARRL’s Antenna 
Book, 14. udgave. Fem 40 meter dipoler anbringes 
rundt om antennemasten som vist, og ved kun at til
føre effekt til en af gangen kan en retningsvirkning 
opnås, da de andre da virker som reflektorer. Der an
gives ca. 4 dB gain og et front-to-back ratio på ca. 20 
dB. Det lyder lidt optimistisk - men alligevel er det nok 
værd at forsøge.

Du kan selvfølgelig lave et tilsvarende arrange
ment på 80 meter, men det er din mast trods alt ikke 
høj nok til! Her må du »nøjes« med kvartbølgeslo- 
pere, som figuren viser.

Et godt udgangspunkt er en vinkel på 45 grader 
mellem mast og sloper, og så kan du variere tråd
længde og vinkel for bedste standbølgeforhold. An

bring fødepunktet så højt som muligt, så sloperens 
ende kommer så langt fra jorden som muligt - denne 
endes placering er sikkert kritisk.

Det hele afhænger i høj grad af antennens omgiv
elser, d.v.s. jordens beskaffenhed, ledende objekter i 
nærheden og mange andre ting, så du må eksperi
mentere dig frem. En 40 meter og en 80 meter kvart- 
bølgesloper med samme udgangspunkt skulle nok 
kunne fødes med samme kabel uden for megen gen
sidig indvirkning.

På 160 meter tænker du sandsynligvis på et tilpas
ningssystem som den figur, jeg har snuppet fra Ro- 
thammel - og her skal kondensatorerne ganske rigtig 
kunne tåle mosten og endda helst være variable.

Nu er OZ-amatørernes input på 160 meter jo be
grænset til 10 watt, og ved disse effekter kan du an
vende drejekondensatorer fra gamle slagtede rørra
dioer - du ved, den type på ca. 400 pF og 0,5 mm luft 
mellem pladerne. Er det ikke nok som maximumka
pacitet, må du parallelforbinde med nogle 400 volts 
foliekondensatorer.

Ved højere effekter skal der bruges kondensatorer 
med betydelig større pladeafstand, og hvis du tror, at 
de er vanskelige at skaffe og koster det hvide ud af 
øjnene, så har du ret! Prøv i øvrigt at se i OZ, marts 
1981, hvor et sloper-antennesystem er beskrevet.

564 OZ OKTOBER 1987



OZ-spot
Prøver for radioamatører.
Til underretning meddeles, at der i november måned d.å. i Køben
havn og enkelte provinsbyer vil blive afholdt prøver for radioamatø
rer.

Da meddelelsen herom ikke nåede at blive optaget i OZ/9, er sid
ste frist for modtagelse af tilmelding til prøverne forlænget til fredag 
den 23/10 1987.

Tilmelding skal ske ved indsendelse af skemaet »Ansøgning om 
amatørradiosendetilladelse« i udfyldt og underskreven stand til: 

Teleinspektionen 
Islands Brygge 81 
2300 København S

Ansøgere, der har deltaget i en tidligere prøve, skal indsende nyt 
ansøgningsskema.

Skemaet kan rekvireres hos Teleinspektionen, evt. pr. telefon 
(01 54 47 96, lokal 105).

Tilmeldinger, der indkommer efter den 23/10 87 bliver henført til 
næstfølgende prøve. F.H. Kristensen, oktr.

Til HR
Jeg har med interesse læst din leder i OZ’s august
nummer, og er faldet over den sidste tredjedel i lede
ren.

Du sætter bl.a. spørgsmålstegn ved, om packetra- 
dio ikke er så meget med teknik, men snarere mere 
kommunikation.

I den anledning føler jeg trang til at bidrage med et 
indlæg, der måske kan belyse dette spørgsmål, da 
jeg ikke tror, at der er så mange radioamatører (incl. 
HR), der har kendskab til, hvad packetradio egentlig 
er, udover de ca. 300, der anvender denne transmis
sionsform jævnligt.

Jeg vil ikke lave de store og uddybende beskrivel
ser, bare det mest nødvendige inden for området.

Teknik:
Som flere andre transmissionsformer som f.eks. 
RTTY, AMTOR og Slowscan, kræver packetradio et 
modem, og det er mit indtryk, at 99,9% af packetradi- 
obrugerne selv har bygget deres modem, da det er 
meget begrænset, hvad der findes på markedet af 
færdigbygget udstyr.

Det mest udbredte er modems, der kan anvendes 
i forbindelse med et specielt program, der er udviklet 
til Commodore 64 eller 128. Programmet hedder Di- 
gicom og understøtter direkte den såkaldte AX.25 
protokol. Desuden findes der nogle hjælperutiner i 
programmet, der sætter brugeren eller andre bru
gere i stand til at afsende eller modtage informatio
ner fra/til diskettestation eller modtage information 
på printer.

Men tilbage til modemet.
Dette kan bygges på mange forskellige måder. 

Bl.a. med de populære XR2206 og XR2211 kredse,

og også med mere avancerede kredse, som AM7910 
eller AM7911. Desuden er der kommet en helt ny 
kreds fra Texas instruments.

For radioamatører, der gerne vil køre packet, men 
ikke har en c64 eller c128, er der også muligheder for 
selvbyg.

Der er udviklet en selvstændig kontrolenhed, en 
såkaldt TNG, af DL1KAY. Dette modem indeholder 
alt, der skal til, for at generere AX.25 protokollen, 
sende og modtage. Det er forsynet med en RS-232 
port samt en T IL  in-output, så den kan køre sammen 
med alle gængse småcomputere, ja sågar en gam
meldags teletypemaskine.

Jeg kan derfor konkludere, at der foregår en livlig 
byggeaktivitet, indlægning af toner, justering af mod
tager, m.m., ja, kort sagt eksperimenteres på livet 
løs, hvis der måtte være nogen, der er i tvivl om det.

Jeg kan trække lidt på smilebåndet af, at der an
detsteds i bladet beskrives en købe-TNC - hvorfor 
ikke
have bragt noget fra det pulserende og eksperimen
terende packetområde, der er sikkert nok, der gerne 
vil bidrage med noget.

Jeg kan i samme anledning nævne, at der har væ
ret bragt adskillige artikler i SARTG—NEWS om byg
geskrivelse af modems m.v., samt forslag til printlay
out.
Trafik:
Packetradiotransmissioner foregår hovedsageligt
på 144.675 MHz 144.650 og 144.625 MHz, samt på 
UHF, efter de IARU rekommanderede frekvenser og 
skrift.

I skrivende stund foregår der en vis mødeaktivitet 
vedrørende den videre udvikling i Danmark, herun
der planlægning af digipeatere, frekvensbånd m.m.
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Packettransmissionerne foretages i henhold til 
den såkaldte AX.25 protokol, som jeg ikke vil komme
nærmere ind på i detaljer, da denne kan rekvireres 
hos EDR.

Men selve systemet virker på den måde, at man 
ved hjælp af en bestemt kommando kan forbinde 
(connecte) sig til en anden station. Når forbindelsen 
er oprettet, kan man modtage og sende informatio
ner til hinanden. Disse informationer udsendes i en 
»pakke«, (deraf navnet), der dels indeholder informa
tionerne, dels modtagers og afsenders kaldesignal, 
samt et informationsnummer.

Hver gang en pakke afsendes, kvitterer modtage
ren for, at den er modtaget korrekt, ved at returnere 
en kvitteringsinformation til afsenderen. Hvis denne 
kvittering ikke modtages i første omgang hos afsen
deren, vil afsenderen med korte mellemrum afsende 
en spørgeinformation, om pakken er modtaget, indtil 
han får svar tilbage om, at den er korrekt modtaget.

Systemet er således indrettet, at hvis man ikke har 
fået kvittering foren pakke retur, selvom man har for
søgt et vist antal gange, afbrydes forbindelsen auto
matisk.

Det er også muligt at bruge de stationer, der er 
QRV med packet, som relæstationer (digipeatere el
ler noder), idet man kan forbinde sig med en station, 
der ligger langt uden for ens rækkevidde, ved hjælp 
af op til 8 andre stationer, der så retransmitterer pak
kerne.

Denne retransmission må ikke sammenlignes 
med fonerepeaterne, hvor man sender på én fre
kvens, og modtager på en anden.

Det hele foregår her på den samme frekvens, idet 
den pakke, som en digipeater modtager, opbevares 
kortvarigt i et lille lager, indtil der er mulighed for at vi
deresende pakken til den næste station.

Men på grund af den forholdsvis høje overførings
hastighed på 1200 baud, varer det måske ikke mere 
end højst 1-2 sekunder, før pakken er afsendt til den 
næste station. Når man evt. lytter på frekvensen 
144.675, får man indtryk af, at der til tider hersker vild 
forvirring. Men det hele går næsten af sig selv, for sy
stemerne er således indrettede, at sålænge der ud
sendes en pakke, der kan lyttes af ens egen station, 
vil denne ikke starte med udsendelse, før frekvensen 
er ledig. Dette kan betragtes som en slags squelch- 
funktion.

Jeg tror jeg vil stoppe her, men der kunne skrives 
side op og ned om emnet. Mit formål har som nævnt 
været at give den uindviede radioamatør et lille ind
blik i, hvad der egentlig foregik. Hvis du på grund af 
indlægget er blevet interesseret, er der sikkert en el
ler anden, der gerne vil fortælle dig mere om emnet. 
Jeg vil blot yderligere tilføje, især til HR, at der efter 
min opfattelse ikke er den store forskel, hvad enten 
man bygger modems eller 2-meter station eller an
det, i at være radioamatør. Kun ét har vi fælles, og det 
er beståelsen af den tekniske prøve.

Og du være lovet for, at der er så mange forskellige 
interesser at kunne beskæftige sig med inden for vo
reshobby, så alle kan få tilfredsstillet deres lyster. Og 
én ting må vi ikke glemme. Det her beskrevne kan 
muligvis få nogle unge mennesker til at vågne op og 
tage licensen, nemlig de unge mennesker, der er 
bidt af en gal computer. Hvorfor ikke udnytte dette! 
Der er jo i øjeblikket en klar nedgang i antallet af til
meldingerne til licensprøverne. Så alene af den 
grund er der grund til at tage alle de emner op inden
for rad i oa m atø ro m råd et, som det er muligt.

Hilsen OZ1EEE, Erling

Tak for belæringen. Nu venter jeg spændt på de 
mange konstruktionsbeskrivelser af tilbehør m.v.

Med hensyn til dine bemærkninger i sidste afsnit 
er vi ganske enige, men vi skal ikke glemme navnet 
experimenterende. Om det er en HF-station, anten
ner eller modems man experimenterer med er un
derordnet. HR

OZ-spot
Kanal 84.
De fleste amatører, der kører 80 meter, ved sikkert, at der på fre
kvensen 3.784 MHz dagligt er en ring af danske amatører. I som
merperioden er der intet til hinder for, at man kan benytte denne fre
kvens til lokaltrafik, men nu hvor vi nærmer os den mørke tid, og 
mulighederne for at køre DX på 80 meter er tilstede en stor del af 
døgnet, er frekvensen 3.784 MHz ikke specielt velvalgt, hvis man vil 
have en lokal QSO.

Båndplanen for 80 meter angiver som bekendt området 3.800 - 
3.775 MHz som beregnet på DX-trafik. Det må derfor henstilles til 
brugerne af »kanal 84«, at være meget opmærksomme på, om der 
er mulighed for DX, og hvis det er tilfældet venligt at benytte en fre
kvens under 3.775 MHz til lokaltrafikken. Især morgen- og aftenti
merne skal man passe på, og selv om der ikke i OZ-land kan høres 
DX kan man let komme til at genere f. eks. SM og OH stationer, der 
kan høre DX, men desværre også samtidig har forhold til OZ-land. 
Det gælder om vinteren også midt på dagen.

Vis ham »spirit« også selv om du ikke bryder dig om DX eller må
den det foregår på.

På forhånd tak.
OZ8XW Flemming

Computertilbehør, komponenter og måleudstyr til discount
priser ind. moms - excl. forsendelse/opkrævning:
Citizen 40 tegns tofarvet grafikprinter til Comodore kr. 700,-/ VIC-20 hovedprint +  ta
statur kr. 200,-/Til PC: 31 MB harddisc incl. controller kr. 3.995,-/360 KB drev kr. 995,- 
/256 KB-og CGA-kort pr. stk. kr. 495,-/AD-DA-kort kr. 1.495,- /kort med 8 relæer og soft
ware kr. 1.395,-/frekvenstæ llerkort 300 hz til 1300 Mhz kr. 1.695,-/SSTV-kort m. AGC 
kr. 1.895,-/Highscreen farvem onitor kr. 2.400,-/tuner m. programindkodning (brug 
monitoren som TV) kr. 995,-/Roland-potter DXY-100 kr. 3.500,-/V20-8 kr. 98,-/8087-2 
kr. 1.995,-/2732-450 kr. 59,-/27256-250 kr. 75,-/101-tastatur kr. 995,-/M us (MS) incl. 
software kr. 695,-/ printerkabel kr. 88,-/Centronics stik kr. 19,95/D-sub 9 til 15 polede 
kr. 4,95 - kr. 6,95/huse hhv. kr. 7,95 og kr. 9,95/omskiftere mellem com puter og prin- 
tere eller omvendt 1:2 kr. 3 9 8 ,-/1:4 kr. 498,-/automatiske 1:4 kr. 1495,-/1:8 kr. 1.795,- 
/den tredie hånd kr. 29,95/med 65 mm lup kr. 49,95/5 stk. prøveledninger m. næb kr. 
10,-/tinsuger m. ekstra spids kr. 69,-/ nickel-C batterier: mono/baby/m ignon/m icro kr. 
69/35/15/21/9 V blok kr. 73,-/4 1/2-ciffers LCD m ultim eter med transistortester, kapa
citetsm åler og frekvenstæ ller (200 kHz) 30 om råder kr. 1.195,-/Indsend evt. kompo
nentliste og få et godt tilbud:

IBCOMP, Parkvej 38 B, 5600 Faaborg/tlf. 09 61 01 42
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John I. Brown, G3EIIR holder to foredrag 
s Danmark
Efter en lang periodes forberedelser lykkedes det 
endelig at få John, G3EUR til at aflægge Danmark et 
besøg. G3EUR der netop er rundet de 70 år har en 
lang og interessant livshistorie bag sig. - Uddannet 
som svagstrømsingeniør umiddelbart før II ver
denskrig, indrulleret i den engelske hærs Signal 
Corps, afgivet til SOE hvor han fik ansvaret for udvi
kling og produktionsforberedelse af alle de berømte 
kuffertradioer, chef for besættelsesstyrkerne i Bari 
og i en del af Wien, ansvarlig for opbygning af en en
gelsk mikrobølgekæde i det besatte Østrig, - hjem
sendt og ansat i engelsk tekstilindustri, gav stødet til 
introduktionen af Bang & Olufsen i England, oprettet 
firma der fremstiller medicinsk elektronik, pensione
ret og idag genindtrådt i firmaet. Op hver morgen kl.
06.00 og af sted pr. bil i 1 Vi time til London - hjem igen 
om aftenen. Ja, man bliver næsten træt ved bare at 
høre om alle disse forehavender.

John fandt alligevel tid til at tage til Danmark sam
men med sin kone Irene.

Den 10. august fandt næsten 80 radioamatører fra 
kreds I og II vej til Hørsholm, hvor Søren T. Lyngsø, 
OZ7SL endnu en gang stillede sit formidable audito
rium til rådighed for EDR.

Et nyt og ukendt billede af alt det S-phone-udstyr der 
sad i flyene, og som var aldeles nødvendigt ved ned
kastning af våben o.s.v. under besættelsen.

Ved hjælp af 80 lysbilleder gav John sine tilhørere 
et uforglemmeligt og yderst interessant indblik i alle 
de detaljer og problemer som pludselig viste sig, da 
det europæiske kontinent og store dele af fjernosten 
blev afskåret af den tyske og den japanske besæt
telse.

Næsten fra intet måtte man lynhurtigt udvikle og 
produktionsmodne CW-transceivere - og sætte dem 
i masseproduktion. Udviklingen fandt sted netop i de 
år hvor en stærk forskning bragte ny og forbedrede 
rørtyper på markedet, rør der som prototyper blev 
fløjet over Atlanten i de bombefly som USA leverede 
under Låne & Lejeloven. Alene de fantastiske lade
apparater som John kunne beskrive var hele fore
draget værd. Her var endog dampdrevne, og fuld-
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S-phone, en portabel 480 MHz duplex radiotelefon 
beregnet ti! kontakt med et indkommende fly med 
forsyninger til modstandsbevægelsen. Den speci
elle mikrofon betegnedes »muffle-phone«, idet det 
næsten ikke var til at høre for de nærmeststående, 
hvad der blev sagt. 30 km borte oppe i luften hørte 
man udmærket, hvad der blev sagt.

stændig lydløse, lademaskiner. Her var termokobler, 
ladeaggregater, - ja hvis man ikke havde set det, ville 
man tro, at det var løgn og latin.

For at bevise sine mange udsagn havde John 
medbragt en næsten komplet samling af alle de CW- 
transceivere, som blev fabrikeret i England under 
sidste verdenskrig. Desværre kunne han, som han 
selv sagde, ikke havde alle med, da han også måtte 
have plads til sin kone. Her var dog lejlighed til at be
tragte den yderst sjældne polske AR 4 transceiver, 
den første, og næsten lige så sjældne engelske A 
Mark 2 transceiver, dens mere moderne storebror 3 
Mark 2, samt den sidste model, der blev leveret til 
Danmark, nemlig A Mark 3.

G3EUR medbragte helt uventet 3 miniature radi
oer, nemlig 53 Mark 1 modtageren og den berømte
M.C.R. 1, også kaldet »kagekasse-modtageren«. 
Sluttelig kunne John demonstrere en prototype på 
den såkaldte lommesender 51/1, som så vidt vides 
aldrig er blevet brugt i Danmark. (Efter sigende er 
der for nylig blevet fundet et eksemplar i Randers).

Som noget helt specielt og hidtil aldrig kendt og of
fentligt vist havde John medbragt billeder af det luft
bårne udstyr beregnet ti! kommunikation med den 
berømte S-phone.

Foredraget i Hørsholm, som blev overværet af 
flere historisk interesserede og folk fra Nationalmu
seet, blev gentaget ugen efter på Holstebro Mu
seums foranledning. Carl Fonager fra våbenteknisk 
samling havde indbudt EDR til at overvære foredra
get, der fandt sted på Holstebro’s ny bibliotek. Her 
havde næsten 60 interesserede indfundet sig.

EDR takker John Brown, fordi han ville komme her 
til landet og delagtiggøre os i alle disse spændende 
sager, fra en tid der næsten er glemt.

OZ5RB, Hans

567



H v a d  la v e r »de« i E D R ?
Radioamatørernesmuseum

Af OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovre
Mange besøgende har i tidens løb spurgt om, hvordan 
man starter på sådan noget.

Grunden til museet blev lagt for vel snart 10 år siden, 
idet jeg som ledelsesmedlem i KBH’s afd. bl.a. havde til 
opgave at indhente grej til afd. fra dødsboer eller fra 
amatører, der enten havde ryddet op eller købt en ny stn., 
og som derfor ikke mere ville bygge større projekter, men 
ville have alt det væk, som i årenes løb havde hobet sig op 
i kældre og på lofter. Hvad jeg i tidens løb har hentet hjem 
fil afd. andrager flere tons. Når man så henter så meget, 
kan det jo ikke undgås, at der er en del gammelt grej 
imellem, som ikke kan finde anvendelse nogen steder, og 
som de fleste nok ville have smidt væk. Men alle disse ting 
tog jeg fra og gemte på afd’s loft - i øvrigt til stor moro for 
den øvrige ledelse, som til tider rystede på hovedet af den 
original, som samlede alt det gamle »skrammel«. Især 
rystede de, da jeg hjembragte en særdeles brugbar 
granat. Det gjorde jeg i øvrigt også, da jeg pakkede bilen 
ud og opdagede den, men politiet blev tilsyneladende 
glade for den.

På et tidspunkt ville skæbnen, at der i KBH’s afd. blev et 
ledigt værelse, og her så jeg så en mulighed for at 
realisere min idé. Efter afd.’s-ledelsen havde aflagt et 
besøg på før omtalte loft, måtte de trods alt indrømme, at 
alt det, der var samlet, langt oversteg hvad man havde 
troet, og beslutningen om af oprette et museum blev 
hurtigt taget. Herefter påbegyndtes istandsættelsen af 
lokalet til formålet samtidig med, at andre begyndte 
renovering og oppudsning af de effekter, som vi mente 
skulle frem i lyset.

På dette tidspunkt kom der henvendelse fra landsfore
ningen om et evt. samarbejde, og dette blev tiltrådt af 
KBH’s afd. Man enedes om, at museets navn skulle være 
»Radioamatørernes Museum«, idet »EDR’s Museum« 
ikke ville sige udenforstående noget. Et museumsudvalg 
blev derefter valgt med et HB-medlem, som for tiden er 
OZ1DYI, Svend fra Esbjerg, der er formand. OZ2VE, Erik 
fra Aalborg er valgt på RM 1986, og så undertegnede som 
repræsenterer KBH’s afd. Derudover er der medlemmer, 
som hjælper og har hjulpet - de fleste fra KBH’s afd., og så

er der jo alle dem, som har givet grej til museet, og uden 
hvis støtte vi jo naturligvis intet havde haft at vise frem.

Indvielsen fandt sted den 2, juni 1984. I samme anled
ning havde vi inviteret tidligere dir. Ejnar Dessau til at 
klippe den røde snor over. Ejnar Dessau, som officielt er 
anerkendt som verdens første radioamatør, fik ved sam
me lejlighed udskiftet sin »Tilladelse til at foretage forsøg 
med radiospredning«, som det hed dengang, med en 
rigtig licens med call OZ9DES. Den havde OZ5RB klaret.

Siden indvielsen har museet været flittigt besøgt. En del 
lokalafdelinger har samlet arrangeret besøg, og fra SM- 
land har vi set en hel bus fuld (da de kørte igen var det en 
hel fuld bus). Vor gæstebog viser mange udenlandske 
calls, så udfra dette må det vel nok betragtes som en 
succes.

I slutningen af 1985 viste der sig en mulighed for 
udvidelse til det dobbelte areal, hvilket også var stærkt 
tiltrængt.

Den egentlige drift af museet er fordelt således, at 
landsforeningen har leveret montrene, og KBH’s afd. har 
stået for istandsættelse af lokalet med gulvtæpper og i 
øvrigt står for den daglige pasning, herunder afhentning af 
grej og istandsættelse af de effekter, der skal udstilles. Til 
sidstnævnte formål er der indrettet et værksted i et 
tilstødende forhenværende køkken.

OZ1HJV, Erik, beundrer museets 54 år gamle Nipkow 
fjernsyn

Udover det udstillede finder der på depot så meget 
uistandsat grej, at vi nemt kunne bruge dobbelt så meget 
plads. Dette findes der desværre ikke, så det må med 
tiden arrangeres således, at man engang imellem foreta
ger udskiftning i montrene.

På museet findes også stemmearkivet, som på nuvæ
rende tidspunkt tæller henved 180 kassetter indtalt af 
gamle hams. For dette arbejde har OZ3WP, Walter stået. 
Han har lagt et meget stort arbejde i at indsamle inter
views ved at fare land og rige rundt med sin kassette
båndoptager.

OZ1HJV, Erik samler for tiden gamle fotos og sørger for 
tekst til de enkelte billeder. Denne samling vil senere 
overgå til museet.

OZ5F, Henning er i fuld gang med indsamling af gamle 
OZ QSL-kort med kun ét bogstav i suffix. Denne samling 
er meget stor, og der mangler ikke så mange før alle er
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Museets fader og kustode Svend Nielsen, OZ9SN.
repræsenteret. Denne samling vil også havne på vort 
museum.

Som det kan ses, er der mange, som arbejder på at 
finde ting og sager, som vi alle senere kan få glæde af i 
vor samling.

Det helt aktuelle for tiden er en meget stor rørsamling, 
ca. 300-400 forskellige rør, som har været anvendt af 
radioamatører.

Endelig til slut et hjertesuk: Er der slet ingen, som kan 
hjælpe os med noget firkantet monteringstråd til brug ved 
renovering af grej? Alle længder har interesse. Når vi nu

er igang med hjertesuk, så må I meget gerne se efter, om 
der nu ikke skulle være noget museumsværdigt oppe på 
loftet, i kælderen eller i andre »gemmer«.

Museet har været repræsenteret ved EDR’s kongres i 
Herning 1984, i Bellacenteret på Elektronikmessen 1985 
og på KBH’s Teknikum 1986/87. Desuden har der fra 
museet været udlånt effekter til »Teaterskolen« og til 
»Filmsakademiet« begge i KBH.

Som »far« til museet glæder det mig naturligvis meget 
at se, at det ikke var helt vildt, dengang jeg begyndte, men 
at ideen nu bliver fulgt op af flere. Samtidig skal der lyde 
en tak til alle, som har ydet bidrag i form af udstyr eller 
apparater.

■ H b o f i

JOTA - Old Timer net.
I forbindelse med markeringerne af JOTA’s 30 års verdens jubi
læum og 2 0  års dansk deltagelse, arrangere JOTA-udvalget et net 
for »JOTA-Old-Timere«. Nettet er nemt som et tilbud til alle de ama
tører som har været aktive med JOTA og radiospejd gennem ti
derne, om at »gense« hinanden, udveksle »sidste nyt« og i al almin
delighed opfriske spejder-/radio-bekendtskaber.
Nettet afvikles:

Lørdag d. 17. oktober kl. 12.00 DNT 
på 3.720 MHz

Derfor - har du tidligere deltaget i JOTA og/eller andet radiospejd ar
bejde så har du her chancen for at møde gamle bekendte på bån
det.
På genhør til JOTA-Old-Timer-net.

Vy 73, JOTA-udvalget V/OZ4TQ, Peter

TM-221E FM/45 Watt 2M 
14 Memories/scanning 
PRIS: 3381,00 kr.
TH-205E Håndstation 
FM/2,5 Watt 2 meter 
3 memories/scanning 
PRIS: 2495,00 kr.
Daiwa LA-2035R 2 meter 
PA-trin, ant. forstærker 
1-5 W input/30 W output 
PRIS: 950,00 kr.
MML 144/100LS 2M PA-trin 
Ant. forstærker 
1-5W input/100W output 
PRIS: 2865,00 kr.
IC-751A HF station 
SSB/CW/AM/FM/RTTY
32 memories -100  W output 
PRIS 17800,00 kr.
FT757GX SSB/CW/FM HF 
PRIS: 11200,00 kr.
FB-23 HF-beam 10-15-20 M 
PRIS: 2630,00 kr.
FD-4 HF Trådant. 10-20-40-80 M 
PRIS: 475,00 kr. Åbningstider: 
Mandag to.m . fredag 09.00-17.30 

Lørdag: 09.00-12.00

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

I E >  I t o  = J ^ c O
OZ1CJY John ■ Hovedgaden 29 • 3330 Gørløse • 02 27 88 80
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KENWOOD “ 1121] 2 - 2 S
FM
12 Volt
TM 221 E 45 Watt - TM 421 E 35 Watt * Low power 5 Watt.
Kompakt og letvægt - ÉS 140 - H 40 - D 179 - 1,2 kg.
GaAs Fet indgang ★ Følsomhed SINAD >  0,16 fi\/.
STEP 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 KHz * 14 Memory * Memory og band scan * Stor digital 
skala * Digital VFO * Mikrofon input kontrol.

Pris  inc l. m o m s kr. 3 3 9 5 ,-

d > IC O M  IC 3 3 2 Ö © !
2M/70CM FM-DU0BANDER

10 memories, med lagring af frekvens og valgbar duplexafstand. 
Blokeringsfunktion med mulighed for at udelukke memories under 
scanning.
Høj effekt 25W (begge bånd) og lav effekt 5W. Indbygget højttaler. 
Scanning af memories eller mellem 2 valgte frekvenser.
Frekvensvalg med VFO-hjul eller på scanningmikrofonen. 
Prioritetskanal.
INDBYGGET DUPLEXFILTER! - kun et antennestik.
Indbygget 1750Hz toneopkald og batteri til memory-backup.
Mål KUN 14 x 5 x 20,7 cm. Vægt 1,9 kg.
Dansk mapual medfølger.

VI SES PÅ 
SABRO D. 25. OKTOBER

P ris  in c l. m o m s  kr. 6 4 9 5 ,-

FC TRADING a/s
LYSTRUPVEJ 1E 8240 RISSKOV

06 17 90 44

OZ1CIA - OZ1FZI
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.00
(evt. aftale lørdag eller aften). .

POSTGIRO 1 55 22 52
DAKIL/. HCM HAMOI/r n A M1/ 1 VCTDI ID A

V*
□  A N K .  U c N  U A N o K t  d A N K ,  L Y o l H U r  A.. . . ^
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CQWW CW 1986

Single opr. Klasse Samlet score QSO’er Zone Lande
OZ7YY Allband 1.219.056 1511 111 325
OZ8CT - 258.216 820 49 154
OZ1 FAO - 191.505 438 65 190
OZ1DPW - 40.320 165 39 89
OZ5WQ - 20 .868 140 21 53
OZ1NF - 16.147 152 17 30
OZ4CG - 16.048 140 21 47
OZ40C - 8.034 57 29 49
OZ9MM - 7.480 97 19 36
OZ2RH - 5.014 40 16 30
OZ1DKG - 960 38 4 20
OZ1DTF 14 67.940 334 23 63
OZ1IOC - 5.379 88 10 23
OZ1TL 7 101.985 281 57 138
OZ7BG - 18.018 135 17 60
OZ1FTE 3,5 43.334 270 23 71
OZ3QN - 32.955 417 13 52
OZ2E - 16.112 101 15 61
OZ1LO 1,8 63.770 692 13 57
OZ7JZ - 10.500 178 10 40

Færøerne:
OY2J Allband 778.533 1892 73 210

Multi opr./Single TX: 
OZ4HAM 12.090 150 17 61
(Oprs.: OZ1BJF, OZ1FYW, OZ2JZ)

QRP:
OZ1JVN Allband 18.306 205 16 65
OZ8 E 3.182 44 16 27

Checklogs:
OZ1ABA/A, OZ1BUR, OZ1CMC, OZ1EUO, OZ1HRS, OZ1IPR 
OZ1JLX, OZ1JMM, OZ1JNR, OZ1PR OZ2E, OZ2JI, OZ4RS, 
OZ5PA, OZ8JD.

Y2-Contest 1987
Contestperiode: 17. oktober 15 UTC til 18. oktober 15 UTC.
Mode: CW og phone.
Klasser: Single opr. alle b ånd QRO og QRP (max. 10 w input), Multi 
opr./Single TX og SWL.
Bånd: 80-10 m ifig. Region 1 båndplanen.
Kodegrupper: RS(T) + nr. fra 001. Y2-stationerne sender RS(T) + 
2 tal, der indikerer deres »Kreiskenner«.
QSO-points: Hver QSO med Y2 giver 3 point. Hver station må kon
taktes 1 gang på hvert bånd både CW og Phone. SWL-stationer får 
1 point for hvert nyt Y2-kaldesignal med afsendt kodegruppe og kal- 
designalet på modparten i QSO-en på Phone og 3 point på CW på 
hvert bånd.
M ultiplier: Summen af kørte/hørte forskellige Y2-distrikter på hvert 
bånd (max. 15 pr. bånd). Distriktet indikeres af det sidste bogstav i 
kaldesignalet.
Samlet score: Summen af multipliers gange med summen af QSO- 
points.
Logs: skal være poststemplet senest 30 dage efter testen og sen
des til: Y2-Contest-Bureau, RKDDR, P.O.Box 30, DDR-1055 Berlin, 
DDR.

RSGB 21 MHz CW Contest 1987
Contestperiode: 18. oktober 07 til 19 UTC.
Klasser: Single opr. og QRP (max, 10 w input), løvrigt samme regler 
som for RSGB Phone-testen (se sidste OZ), men denne kører altså 
kun på 21 MHz.

QSO-points: Hver QSO giver 3 points, med en bonus på 5 points for 
hver ny county code kontaktet.
Samlet score: Summen af QSO og bonus-points.
Logs: skal være poststemplet senest 30. november 1987 og sendes 
til RSGB HF Contests Committee, P.O.Box 73, Lichfield, Staffs 
WS13 6 UJ, England.

Czechoslovakian DX Contest 1987
Alle kontakter alle med hovedvægt på QSO med czechoslovakiske 
stationer.
Testperiode: 14. november 12 UTC til 15. november 12 UTC.
Bånd: 160-10 m. Hver station må kontaktes en gang pr. bånd enten 
CW eller Phone.
Klasser: Single opr. enkelt bånd eller alle bånd og multiopr. 
Kodegruppe: RS(T) + ITU-zone. OY og OZ ligger i zone 18. OX i 
zone 5.
QSO-points: Hver QSO giver 1 point, med czechoslovakiske statio
ner dog 3 points. QSO med eget land giver ingen point med tæller 
som multiplier.
Multiplier: Hver ITU-zone på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd multipliceres 
med summen af ITU-zoner på alle bånd.
Logs: Separate logblade for hvert bånd og sammentællingsblad 
sendes senest den 15. december 1987 til: The Central Radio Club, 
P.O.Box 69, 11327 1, Praha, Czechoslovakia.

Logs: må ankomme senest 31. december hos: RSGB HF Contests 
Committee, P.O.Box 73, Lichfield, Staffs WS13 6 UJ, England.

CQ World-Wide DX-Contest 1987
Contestperioder: Phone: 24. oktober 00 UTC til 25. oktober 24 UTC. 
CW: 28. november 00 UTC til 29. november 24 UTC.

CQ-magazine arrangerer denne test, der har til formål, at alle 
verdens amatører skal søge at k ontakte så mange andre amatører 
som muligt.
Bånd: 160-10 m undtagen de nye WARC-bånd. Der tillades kun 1 
QSO med hver station på hvert bånd både CW og Phone. 
Klasser: 1. single o pr. (enkelt bånd eller alle bånd). 2. Multi opr. a) 
Single TX. Kun en TX og et bånd må anvendes i løbet af samme tid
speriode (defineret som 10 minutter). Undtagelse: ét - og kun ét - 
andet bånd må anvendes i den samme tidsperiode, hvis - og kun 
hvis - stationen, der kontaktes er en ny multiplier. Overtrædelse af 
10 minuts-reglen fører automatisk til reklassifikation til multi/multi 
klassen, b) Multi TX. Alle sendere skal befinde sig indenfor en dia
meter på 500 m eller indenfor stationsindehaverens ejendom. 3. 
QRP (kun single opr.). Power må ikke overstige 5 w output. Statio
ner i denne klasse konkurrerer med andre QRP-stationer om diplo
mer og plaketter.
Kodegrupper: Der udveksles RS(T) + CQ-zone nr. (OY og OZ lig
ger i zone 14, OX i zone 40).
M ultiplier: Der findes 2 typer: 1. En multiplier for hver ny zone kon
taktet på hvert bånd. 2. En multiplier for hvert nyt land kontaktet på 
hvert bånd. CQ’s zone-kort. DXCC- og WAE-landslisterne anven
des, d.v.s. flg. tæller også som landsmultiplier: GM — Shetlands 
lsl., IT - Sicily Isl., JW - Bear Isl., UA1N/UZ1N/UN1 - Karelia og 
4U1VIC-U. N. Vienna.
Points: QSO med eget land giver 0 point, men tæller som multiplier. 
QSO med eget kontinent giver 1 point (stationer i Nordamerika får 
dog 2 points for QSO med eget kontinent). QSO med andre konti
nenter giver 3 points.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd multipliceres 
med summen af zoner og lande på alle bånd.
Diplomer: Vinderne i hvert land og på hvert bånd modtager diplom, 
hvis de har deltaget mindst 12 timer (multioperatorstationer mindst 
24 timer). Hvis en log indeholder QSO’er på flere bånd, men man 
ønsker at deltage på enkelt bånd, må dette anføres på sammentæl-
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lingsbladet. Desuden kan der vindes flotte trofæer og plaketter, 
hvis man bliver vinder i Europa eller hele verden i de forskellige 
klasser og ligeledes på nogle enkelte bånd.
Loginstruktion: Der skal anvendes separate logblade for hvert 
bånd. Logs skal være checket for dobbelte QSO’er og korrekte 
points påført. Der skal medsendes checklister for dobbelte QSO’er 
for hvert bånd, hvor man har over 200 QSO’er, og man opfordrer 
iøvrigt alle til at gøre det. For hver dobbelt QSO, testkommiteen fjer
ner, fratrækkes 3 QSO’er som straf. Renskrevne og EDB- 
behandlede logs accepteres, men testkommiteen forbeholder sig 
ret til at forlange den originale log tilsendt for yderligere log- 
checkning.

Logblade, sammentællingsblade m.m. sendes til:
CQ Magazine, 76 North Broadway, Hicksviile, NY 11801, USA. 

Sidste poststemplingsdato for Phone: 1. december 1987 og for CW: 
15. januar 1988. Mærk kuverten CW eller Phone.

2. årlige RSGB 1.8 MHz Contest 1987
Contestperiode: 14. november 21 UTC til 15. november 01 UTC. Det 
gælder om at kontakte så mange stationer som muligt i Storbrita- 
nien.
Mode: CW.
Klasser: Single opr. og SWL.
Kodegrupper: RST + nr. fra 001. De britiske stationer sender også 
deres county code.

Østrigsk 160 m CW Contest 1987
Contestperiode: 21. november 19 UTC til 22. november 06 UTC. 
Alle kontakter med hovedvægten på østrigske stationer. 
Kodegrupper: RST + nr. fra 001.
QSO-points: Hver QSO giver 1 point.
Multiplier: Hvert nyt prefix giver en multiplier. OE1-9 giver dog hver 
2 multipliers.
Samlet score: Summen af QSO’er gange summen af multipliers. 
Logs: skal være poststemplet senest 31. december og sendes til: 
»AOEC-1987«, O.V.S.V., P.O.Box 999, A-1014 Vienna, Austria.

Contestkalender:
Oktober:
17.-18.: WA-Y2 (se sidste OZ)
18.: RSGB 21 MHzCW 
24.-25.: CQWW Phone

November:
14.-15.: RSGB 1,8 MHzCW 
14.-15.: Czechoslovakiske CW og Phone 
21.-22.: Østrigsk 160 mCW 
28.-29.: CQWW CW

HF-aktivitetstesten
v/OZIBJT, Poul H. Lund, Vardevej 72, 7100 Vejle

Der er nu kørt 7 tester. Her bringes en »Top ti« liste af den samlede
stilling. Til slut tæller de 8 bedste tester, så meget kan ændre sig 
endnu.

Call Fone QSO Multi Point
1 OZ8 KO 612 270 47460
2 OZ1GX 604 252 43608
3 OZ8 NJ 573 220 42278
4 OZ7GI 534 197 42136
5 OZ3MC 469 182 34088
6 OZ7XE 501 233 33276
7 OZ1AGO 438 195 28652
8 OZ1LDM 423 191 27440
9 OZ8XW 345 118 27140

10 OZ1BIG 379 198 25078

2 OZ3FYN 477 234 32420
3 OZ5EDR 405 196 26542
4 OZ5BIR 474 174 33338
5 OZ5ESB 382 173 27264
6 OZ1ALS 419 172 28966
7 OZ2NYB 296 153 19198
8 OZ8 EDR 279 150 17614
9 OZ5DSB 207 123 12808

10 OZ7HDR/a 234 104 16192
CW

1 OZ8 NJ 345 172 16958
2 OZ1DPW 246 149 10770
3 OZ4FA 304 148 15020
4 OZ7GI 249 129 12874
5 OZ7XE 200 122 7132
6 OZ3MC 172 107 7506
7 OZ1BMA 142 87 5028
8 OZ8 E 117 86 4076
9 OZ4QX 112 73 3312

10 OZ4UN 107 67 5084

CW-klub
1 OZ1ALS 169 94 6778
2 OZ1SDB 168 88 7450
3 OZ2NYB 163 94 6122
4 OZ3FYN 201 118 7376
5 OZ5BIR 194 109 8460
6 OZ5EDR 269 140 10928
7 OZ5ESB 187 109 8276
8 OZ7HDR 287 157 12894
9 OZ7ASO 22 16 704

Fone-klub
1 OZ1SDB 590 253 42770

LITTERATUR NYTå
COMMODORE 1541/1570/1571, den store fioppybog
Fra forlaget NCS foreligger i dansk oversættelse en 390 siders bog, 
der er skrevet for folk med en C64 eller C128 samt en af de tilhø
rende diskettestationer. Man antyder ganske vist i forordet, at selv 
rene begyndere kan være med, og at viderekomne kan springe 
nogle kapitler over, og det er da også for så vidt rigtigt, at der startes 
fra bunden, men man skal ikke mange kapitler hen, før man kan få 
sved på panden, for bogen er skrevet med tysk grundighed og 
springer intet over. Da såvel C128 som den nye floppystation 1571 
har større kapacitet og flere muligheder, er der naturligvis lagt mest 
vægt'på dem, men der er bestandig anvisninger på, hvordan man 
kan udføre næsten de samme ting med f.eks. C64og 1541.1571 sta
tionen er jo meget hurtigere ved LOAD, men ikke ved SAVE.

Commodores filbehandling er bestemt ikke verdens letteste, 
hvorfor mange her i landet da også er så fornuftige at køre med 
Comal-80 i stedet for 64’erens medfødte BASIC. Men i denne bog 
forklares omhyggeligt om Commodores sekventielle filer og de re
lative filer (svarer omtrent til random filer). Og så går den ellers der
ud ad i stigende sværhedsgrad med BAM-arbejde, listning af turbo- 
program for C64, programmering af diskettestationen i 6502 as
sembler, anvisning på, hvordan 1570 og 1571 kan arbejde i C P/M og 
i IBM-34 format osv. Bogen afsluttes med en komplet C-1571 DOS 
fortegnelse, der fylder det halve af sidetallet.

Der er nok ikke meget af interesse for den radioamatør, som bru
ger sit Commodore-anlæg overvejende til kommunikation, men 
den, der vil udnytte sin diskettestation til det yderste, vil have stort 
udbytte af bogen. (Pris: 298 kr.). OZ5RM
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Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, 
Rødegårdsvej 60, 5000 Odense C. 
Tlf. 09 - 12 34 29.

The Cyprus Award
Jeg har set i den svenske »QTC« at reglerne er lavet om, med hen
syn til ansøgningen af dette diplom. Det kan søges af alle license- 
rede amatører, for kontakter efter 1. april 1954, efter nedenstående 
regler. Hvor mange point man skal opnå, beror på hvor mange bånd 
man anvender:
For kontakter på et bånd, fordres der 32 point.
For kontakter på 2 bånd, fordres der 24 point.
For kontakter på 3 bånd, fordres der 16 point.
For kontakter på 4 bånd, fordres der 12 point.
Hver station kan kontaktes en gang pr. bånd, point opnås efter føl
gende skala:

band
point

1,8

8

3,5 14
1

21 28 144
16

432
32

MHz

Prisen for diplomet er 10 IRC, det kan søges med logafskrift, samti
dig skal der medsendes QSL-kort, til de kontaktede stationer. 
Cyprus Amateur Radio Society 
P.O. Box 1267, limasol 
Cypern.

4x4 = 16 Award
Diplomet gælder kun for kontakter med stationer beliggende i Is
rael, der skal kontaktes 16 forskellige stationer på 4 bånd, altså 
mindst 4 stationer på hvert bånd, af de 4 der benyttes. Prisen er 1$ 
eller 10 IRC, det kan søges via EDR eller direkte hos:
Israel Amateur Radio Club 
P.O. Box 4099, Tel Aviv 
Israel

5x5 Award
Her er et diplom, med lidt andre betingelser, end det foregående. 
Herskal man efter 1. januar 1950, kontakte 5 stationer fra 5 forskel
lige lande, på 5 forskellige bånd, altså den samme station, skal kon
taktes på 5 bånd (i alt 25 kontakter). Der gives endorsement for hver 
videre 10,20 op til 100 nye lande efter DXCC-listen. Prisen for diplo
met er 1$ eller 10 IRC, det kan søges via EDR eller direkte hos:
NZART, Box 1459 
Christchurch, New Zeeland.

DSA (Diploma Sud-America)
Diplomet udstedes for kontakter efter 15 maj 1952, også til SWL, 
med lande der er beliggende i følgende ITU-zoner, 12,13,14,15,16 
og 73. Det udstedes i 3 klasser:
Klasse A: 33 lande og 6 ITU-zoner.
Klasse B: 25 lande og 6 ITU-zoner.
Klasse C: 18 lande og 5 ITU-zoner.
En kontakt med ZP er obligatorisk, der er følgende lande i de for
skellige zoner:
Zone 12: FY, HC, HC8 , HK, HKØ (Malpelo Isl.), OA, PZ, 8 R,

YV, CPI-8-9
Zone 13: PY6-7-8, PYØ (Fernando de Noronha) PYØ St. Peter

& St. Paul).
Zone 14: CE1-2-3-4-5, CEØZ, CP2-3-45-6-7, ZP, CX, LU-A/U-Y
Zone 15: PY1-2-3-4-5-9, PYØ (Trinidade Isl.)
Zone 16: CE6-7-8, VP8 (Falkland), LU-V-W-X
Zone 73: KC4USP (Palmer Station), LU-Z, CE9AA-AM, VP8

(Graham Isl.), VP8 (South Georgia), VP8 (South Ork- 
ney), VP8 (South Sandwich), VP8 (South Shetland). 

Prisen for diplomet er 5 IRC, det kan søges med GCR-liste hos: 
Radio Club Paräguayo 
Award Manager, P.O. Box 512 
Asuncion - Paraguay 
South America

SSTV- AD
Det er et diplom for SSTV, det udstedes af DARC, for kontakter efter 
1. januar 1984, efter nedenstående regler:
Grunddiplom: 25 point
Sticker: 50 point
Sticker: 75 point
SSTV-Trophy: 100 point
Hver kontakt giver 1 point, på VHF giver hver kontakt 2 point, kon
takt med klubstationen DFØBUS 10 point, kan kun kontaktes en 
gang. Hver station kan kontaktes en gang på HF, og en gang på 
VHF. For at kunne søge SSTV-Trophy, skal man først have modtaget 
grunddiplomet plus sticker. Prisen er 10 DM eller 20 IRC, det kan 
søges med GCR-liste hos:
Heinz Mösti, DDØZL, Postfach 1123 
D-6473 Gedern 1 
W. Tyskland.

ADXA - Award
Her skal der opnås mindst 30 kontakter efter 30 juli 1952, med for
skellige af de nedenfor nævnte prefix. Kan også søges af SWL. 
A4 (MP4M), Sultanate of Oman Yl, Iraq
A51 (AC5), Bhuta 
A6 (MP4T), United Arab Emira- 
tes
A7 (MP4Q), Quater 
A9 (MP4B), Bahrein 
AP, Pakistan 
BV, Formosa 
BY/AC4, China 
CR9, Macao 
EP Iran 
HM/HL, Korea 
HZ/7Z, Saudi Arabia 
JA/JR, Japan 
JD1 (KG6 I), Ogasawara 
JD1, Okino Tori-shima 
JT, Mongolia 
JY, Jordan 
OD5, Libanon 
S21/AP, Bangladesh 
TA, Tur key 
UA9/UAØ, ARSFSR 
UD6 , Azerbaijan 
UF6 , Georgia 
UG6 , Armania 
UH8 , Turkoman 
UI8 , Uzbek 
UJ8 , Tadzhik 
UL7, Kazakh

YK, Syria

1S, Spratly Is.
4S7, Sri Lanka 
4W, Yemen 
4x4/4Z4, Israel 
5B4/ZC4, Cyprus 
70/VS9K, Kamaran 
70/VS9, South Yemen 
8Q6/VS9M, Maldive 
8Z4, Saudi Arabia/lraq NZ 
9K2 Kuwait
9M2/VS1/9M4, West Malaysia 
9N1, Nepal
9V1/VS1/9M4, Singapore 
9V1, Abu Ail 
Deleted countries.
AC3, Sikkim 
AC4, Tibet 
C9, Manchuria 
CR8 , Damao, Diu 
CR8 , Goa
FI8 , French Indo-China 
FN8 , French India 
KR6/KR8 , Ryukyu Is.
VS9H, Kuria Muria 
ZC6/4X1, Palestine 
9K3/8Z5, Kuwait/
Saudi Arabia, NZ 
9M2/VS2, MalayaUM8 , Kirghiz 

VS6 , Hong Kong 
VU, India
VU2/VU7/VU9, Andaman & Nicobar Is.
VU5/VU7, Laccadive Is.
XU, Kampuchea 
XV5/3W8, Vietnam 
XW8 , Laos 
XZ2, Burma 
YA, Afganistan
Hvornår de forskellige stationerf under »Deleted Countries«, gæl
der som kontakter til diplomet, kan man se i Prefix - lande og zoneli
ste udgivet at OZ, eller i landslisten fra DXCC. Prisen for diplomet 
er 8 IRC, det kan søges via EDR, eller direkte med QSL-kort hos: 
JARL, Awards Manager 
P.O. Box 377, Tokyo Central 
Japan
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Redaktion: OZ1FTE, Morten Skjold Frederiksen, 
Smedevej 41, Kyndeiøse, 4070 Kirke Hyllinge 
Tlf. 02 40 42 70

DX-info: 3.675 kHz + -  QRM 
Lørdag 1400 DNT

Så har jeg igen fattet pennen, det er ellers svært at løsrive sig fra 
HF-stationen, der er massere af DX på båndene. I september kom 
der overraskende stor aktivitet fra Mount Athos i Grækenland. Må
neden bød også på HF field-day, hvor mange er aktive og oplever 
bånd de normalt ikke kommer på. Desværre har I været meget 
hemlighedsfuide, så jeg har kun båndrapporteret fra en station. Ok
tober er kendt for CQ-WW SSB test, her er rig lejlighed til at finde 
nye lande på alle bånd, også selvom man ikke kører test. Og op til 
testen er der ofte stor CW aktivitet fra de store contest DXpeditioner.

CT3.. Madeira Is!.
AA4VK/CT3 og WA4TLI/CT3 vil være aktive 19-25 oktober inkl. 
CQWW testen.

FK.. New Caladonia.
JH4RHF og et par andre fra universitetsstationen JA3YKC vil være 
aktive 21-28 oktober inkl. CQWW test. Kaldesignal bliver sikkert 
FKØKC.

KH4.. Midway Isl.
Som annonceret i sidste OZ håber NP4JV/KH2 og NY6M/KH2 at 
blive aktive som /KH4 fra 22-29 oktober inkl. CQWW test.

KL7.. Alaska
KL7Y, Dan, er stadig aktiv fra Endicott, håber at køre mange euro
pæer på 80 og 160m i november og december før han tager tilbage 
til hjemme QTH i Wasilla. Her har han 5 over 5 elements Yagi på 10, 
15 og 20m og 3 elements Yagi til 40m.

VKØ.. Macquarie Isl.
VKØML er aktiv tirsdag og torsdag fra 06z. prøv 10110, 14010 eller 
7010kHz. Han går QRT i december. OZ8AE forsøger at lokke de tre 
amatører på øen til at deltage i CQWW testen. Ud over Mark er det 
VKØDS og VKØGC. Fra december desuden VK3NE som VKØNE 
eller AXØNE.

VK9Z.. Willis Isl.
VK9ZG er blevet kørt af flere OZ’s 25. august på 14188kHz 11z. Da 
det ikke er en DX-pedition, mådet være en fra vejrstationen og der
for sikkert stadig aktiv, de har tidligere normalt haft 4 måneders sta
tionering.

VKØ.. Heard Isl.
VKØHI skulle være aktiv på 14150kHz 16-18z. Der er chance for 
yderligere aktivitet, Nella Dan er chartert til to ture til øen. Men sidst 
den var det, sad den fast i isen ved antarktis i et par måneder!

VP8 .. South Georgia Isl.
GW8VHI starter 15. oktober 4 måneders tjeneste på Falklandsø
erne for RAF. I denne periode skal han en uge til South Georgia. 
Kaldesignal bliver VP8 BM.

VU4.. Andaman Isl.
VU2GDG har fået tilladelse til operation fra 5-26 oktober med fem 
operatører alle bånd SSB og CW.

3V8.. Tunesia.
WB7RFA, Graig, skulle komme i gang som 3V8RFA fra 19-27 okto
ber inkl. CQWW testen. Det er første legale operation herfra i læn
gere tid og det har da også kostet Graig $350 i telex og telefon at få 
licensen.

4KØ.. USSR Nordpolen.
4KØE er isstation 19 beliggende på 82°N 108°0. QSL via UA1AQD.

7P8.. Lesotho.
OZ8 DF, Hans, er pr. 1. august 87 aktiv herfra på alle bånd med gæ- 
stelicens 7P8EF. Hans kan træffes på 14200 og 21200 fra 
1730z-1900z og i weekends desuden på 3780 og 7080. Stationen er 
en Kenwood TS440S og Antennerne er 10m GPtil 10,15,40m, But- 
ternut 10-20m og dipol til 80m. Hans arbejder som telefoningeniør 
og er ansat ved det lokale P&T i hovedstaden Maseru. QSLvia buro: 
Box 949 Maseru, eller Hans Jensen-Fangel, box 1037 Maseru, Le
sotho.

Pacific ved OH1RY.
OH1RY, Pekka, planlægger igen i åren større rundturtil forskellige 
øer i Stillehavet. Som sidste år vil det især være 80m han vil køre og 
her vil chancen for QSO være størst omkring solnedgang for de 
vestlige øer og omkring solopgang for de østlige. Rejseplanen er
som følger: 
Call Dage solop solned 80m
3D2RY 12-18 okt. 1739z 0602z 15-16z
C2?? 18-21 okt. 1837z 0638z 17-18z
T30RY 21-28 okt. 1812z 0612z 17z
ZK2?? 28-6 okt. 1647z 0520z 6 + 16z
ZK1?? 6-9 nov. 1555z 0444z 6+15z
FOØ?? 9-14 nov. 1508z 0356z 6z
Tidspunktet til sidst angiver størst chance for forhold, under nor-
male udbreddelsesforhold, men da støjen stiger kraftigt efter vores 
solnedgang vil det bedste tidspunkt ofte være lige før solnedgang, 
dvs. 15-1530Z.
Han vil køre CQWW test fra T30, her skulle der være chance for for
hold fra 06-14z på 20m med 15m åbning midt i tidsrummet.

PACIFIC ved 4X6TT.
4X6TT, Am ir, skulle nu være nået til Stillehavet efter aktivitet fra 
flere lande i fjerne østen, XX9, HS, DU, JA, han har ikke oplyst nær
mere rejseplan, men nævnt VK, ZL, 3D2, 5W, KH8 , A35, T2, FW, 
KH6 i løbet af vinteren og foråret. Check 14198 da han tit er sammen 
med RFØFWW.

CQWW SSB test
Som det kan ses af nyhederne, vil der komme mange spændende 
stationer i gang i CQWW testen. Ud over disse kan der også næv
nes 8P9HR, Barbados, med multi opr-single station K3KG, W4NL, 
K3ZR, K4FJ og N4TX. Før testen har de hvert sit kaldesignal 
8P9HQ, HR, HS, HU og HV.
St. Kitts med N4FD/V47 som multi-multi station af N4FD, W4EVG, 
NT9U, AA4MJ, WB4FLB, og KA4KMH. Måske får de et specielt kal
designal.
VP2MU fra Montserrat multi-opr. af amerikanere og St. Maarten 
PJ7 af K4PI, KN4B, KX4R og W3BTX måske som PJØJ.
Øst for os vil AP2ZA og AP2SQ køre som 6P2ZA og 6P2SQ fra Paki
stan og HSØA multi-opr. fra Thailand. Fra Alaska multiopr. fra KL7Y 
og fra Johnston Isl. KL7LF/KH3.

Båndrapporter fra OZ
FD er stationer kørt på Field-day.

10m
CE3RC FD-2034; CX6ARB FD-2044; CX6JV FD-2010; LU2FLC 
FD-1947; UV6AKQ FD-1904;

15m
C05AL FD-CW-2210; CP3CN FD-1436; DU9WB FD-1251; 
FG/DL1FZ FD1414; HH2SD FD-2005; HL1AZE FD-1243; OA4BS 
FD-1926; TF3DC FD-CW-0202; TR8 SA FD-1510; PY2ERA FD- 
CW-2029; V31AB FD-2339; VP8 MGQ FD-1838; VU2SMN FD-0717;
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20m
C21XX 14143 13/9-0925; C02FC FD-CW-2229; FG/DL1FZ FD-1101; 
FK8FI 14140 11/9-1235; H44JA 14187 24/8-1150; HC1LT FD- 
CW-2242; HP1XHT FD-1129; HR1MWM FD-1051; J87CD FD-2128: 
KA2 IJ/JD1 14188 5/9-1459; KH6 BOG FD-1642; KL7JJH FD-1601 
LA1EE/KH0 14185 24/8-1630; OE2CHN/KH8 14207 20/9-0911 
SU1ER FD-1715; SV2UF/SY 14033 20/9-1416; T20AA 14138 
22/8-1020; T32BC 14137 23/8-0620; V47NXX FD-2050; VKØML 
14010 17/9-0720; XE3AAF FD-CW-2321; 3B1DB 14120 20/9-1450; 
3D2JO 14165 23/8-0830; 8 P6 PY FD-0534; 9Y2HVU FD-CW-0128; 
9Y2DR FD-2002;
40m
C31LEK FD-0039; CEØMTV(Juan F.) FD-0238; CE5NCX FD-0400; 
C05RCD FD-0350; CP1 KW FD-0243; FG/DL1FZ FD-0202; FM4EH 
FD-0208; HC1NCVE FD-0408; HD8CQ 7010 22/9-0500; HI8JNU 
FD-0230; HR1RC 7033 6/9-2355; JA1VKV FD-1853; OA4BQ 
FD-0416; VP2MIX FD-0135; VK2FOC FD-CW-2020; VK2WU 
FD-0634; VKØML 7010 10/9-0630; W7EJ FD-CW-0530; ZL40D 
FD-0626; 6Y5PA FD-0342;
80m
CN2AQ FD-0011; HB0/DF9GR FD-0128; HD8 CQ 3502 23/9-0446; 
KX3Q FD-0527; OA4ED FD-0549; OY5J FD-1709; SV2RE/SY 3695 
22/9-2330; YI1BGD 3796 11/9-0030

Magelig DXpedition, flyve til en sjælden ø, sætte antenner op på 
landingsbanen og bruge flyet som shack.
Resultat 15110 QSO’s på 93 timer
Frekvensforudsigelser.
Det er en vovelig affære at spå om forholdene, sidste år overra
skede oktober jo med meget fine forhold, jævnfør tabellen i sidste 
OZ. Solplettallet har september svinget mellem 20 og 90 med 56 på 
Field-day og maksimum et par dage efter, så 56 dages forudsigelse 
giver de bedste forhold omkring 1. nov. Forholdene over nordpolen 
på 20m er blevet ringere p.g.a. lavere MUF i polarnatten, til ge
ngæld bliver det bedre syd over, hvor også 10 og 15m skulle give 
gode åbninger på de fleste dage. Solaktiviteten er dog stadig så lav 
at forholdene normalt vil følge solen. 40 og 80m er der nu chance 
for at køre en masse DX, hvis man kan komme op om morgenen.

Fra OOz vil de åbne til Nordamerika, med god mulighed for W6 4-6z, 
VK og ZL 6-7z longpass. Endelig er der også chance for W6 long- 
p ass 1430-16z, V K-Z L og pac i f i c til 18z. Dette er ikke kun fo rBig- 
Guns, jeg har kørt flere VK, ZL, KHØ, DU og JA barefoot på 80m, det 
vigtigste er at være der på det rigtige tidspunkt, brug solop- og ned-

Land Solop Solned
OZ 0618 1533
FK 1817 0702
KH4 1803 0503
VKØ 1748 0825
VU4 2342 1123
PJ 1014 2138
KH3 1719 0445
KL7 1721 0208
W6 1427 0101
JA 2115 0756

'~V

Endnu en sjælden station fra zone 28 kan sikkert træffes i CQ-WW- 
testen.

QSL Info.
KA2HH/JD1, KA2IJ, 7J1AEI/JD1 via K3LTV Thomas O Moore, 262 
Patterson Rd., Bethel Park PA 15102, USA.

SV2??/SY via SV2SV Box 483, Thessaloniki, Greece.

ZL8 HV Peter Fischer, 2 Airport Dr., Hokitiki, New Zealand.

ZYØF?? via PS7KM Karl Mesquita Leiti, Caixa Postal - 385 59001 
Natal, RN. Brazil.

4x6TT (= N4MJH) Box 36411 Tel Aviv, Israel.

Tak for info OZ1TL, 70o, 1BTE, 8AE, 5DX, DR2197 og G4DYO.
Vy 73 og god DX OZ1FTE, Morten.

Generaldirektoratet for Måned: November 1987
Post- og Telegrafvæsenet Solplettal: 35

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

Strækning: km: Pejling

Japan 8600 44,4
Sydi. Australien 16000 85,0
Sumatra 9300 90,0
Syd Afrika 10100 171,3
Middelhavet 220 181,0
Brasilien 8400 2256,4
New York 6100 291,4
Vest Grønland 3600 313,6
San Francisco 8800 324,5

1 3 5 7
9,9 9,5 12,0 18,2

10,3 10,3 15,2 23,8
11,0 10,6 15,0 23,3
13,5 11,8 13,6 22,8
10,2 9,7 9,6 18,8
12,5 13,1 10,3 12,4
10,1 9,9 7,1 9,5
11,0 10,6 7,7 9,2
10,9 10,7 7,7 10,2

9 11 13 15
18,1 15,3 13,6 13,8
26,5 24,3 21,7 17,8
27,5 26,0 23,4 17,7
25,7 25,4 25,6 24,6
24,5 24,6 23,8 22,2
25,2 26,2 25,5 25,1
10,3 15,2 24,0 24,0
15,2 20,8 24,0 22,6
11,8 10,6 10,5 15,8

17 19 21 23
11,7 10,0 10,5 11,0
12,5 10,8 11,4 11,8
12,5 10,7 11,0 11,0
17,9 14,3 12,9 12,8
15,3 11,2 9,4 9,6
14,3 14,5 11,9 12,0
19,0 13,6 10,2 9,7
18,6 13,7 10,8 10,3
16,2 12,1 10,8 11,0
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WT ALTID - hvor,
^og når som helst - YAESU

DANMARKS BILLIGSTE 
MOBIL STATION

YAESU har gjort det igen!!!

FT 211 RH 144-146 MHz

DATA:
★ Sender effekt 45 Watt
★ 10 Memory
★ Tonecall 1750 Hz
★ Indbygget Scanner
★ Stor følsomhed

Ring eller skriv efter udførlig data

INTRODUKTIONSPRIS:

BEIAFON

Kr. 3585,-
Vore telefoner svarer hele døgnet. Efter normal lukketid 
kan De benytte vor automatiske telefonsvarer.

ISTEDGADE 79-1650 KØ BEN H AVN  V -TLF . 01 31 02 73
73 OZ5JV Klaus, O Z1FXP Kim, OZ1EMZ Max, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea, telefax 01 24 19 50
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Redaktion: OZ8SL, Svend Erik Lindberg, 
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved.
Tlf. 03 - 66 90 75.

Første to-vejs-forbindelse mellem 
Danmark og Alaska på 2 meter
Den 13.9.87 kl. 0740 - 0754 UTC gennemførte OZ4MM og KL7 X 
QSO på 144 MHz via månen. Dette er den første forbindelse mel-
x' i/' , M '/ "  "

■il

DLdDAT’s 144 MHz EME-antenne bestående af 16x14 elem. 
Parabeam monteret i en teleskopmast, der stammer fra en 
gammel kran. Manfred er nok en af de kraftigste og bedst kørende 
EME-stationer i Europa.

Foto via OZ4MM

DL6LAU’s 144 MHz EME-antenne, 
monteret på gavlen af huset!

4x14 elem. DJ7UD yagi 

Foto via OZ4MM

lem OZ og KL7 på dette bånd. QSO’en blev gennemført kort tid 
efter at Stig havde taget sit nye hjemmebyggede antennesystem i 
brug.

Desuden har OZ4MM ved en QSO med LU7DZ den 19.9. fået 
kørt det manglende kontinent for at opnå WAC (Worked All 
Continents). OZ4MM er hermed den 3. station i Danmark, der har 
præsteret denne bedrift.

Første Es-forbindelse på frekvenser over 146 MHz!
I såvel »DUBUS« som »QST« omtales en Es-QSO mellem 
W5HUQ/4 og K5UGM den 14.6.87.

En sådan QSO ville ikke være en sensation, hvis det ikke lige 
var fordi det foregik i amatørbåndet 220-225 MHz, - et bånd som 
ikke er til rådighed for amatører på denne side af Atlanten.

Så vidt vides er dette den første to-vejs-forbindelse via spora
disk E-lags reflektsion på så høj en frekvens. Det oplyses, at 
forholdene varede ca. 5 minutter.

Tilladelse til udvidet benyttelse af 6 meter båndet i Norge
Teledirektoratet i Norge har pr. 26.6.87 udvidet den forsøgs- og 
prøveordning, som hidtil har givet et begrænset antal norske 
radioamatører tilladelse til at operere i 6 meter båndet (50 MHz). 
Fra nævnte dato må nu alle licenserede radioamatører, der 
opererer fra norsk territorium, deltage i forsøgsvirksomheden på 
nærmere givne vilkår. Disse vilkår er bl.a. som følger:
- max. tilladt senderudgangseffekt er 25 W.
- max. tilladt antenneforstærkning er 6 dB.
- max. tilladt udstrålet effekt (ERP) er 60 W.
- max. tilladt antennehøjde over jorden er 20  m, og der skal 

udvises særlig forsigtighed, hvis der opereres fra høje punkter. 
Operation fra fly er ikke tilladt.
Forsøgsvirksomheden må kun ske i frekvensområdet 50-52 

MHz, og det anbefales at lARU’s båndplan for båndet benyttes.
De samme modulationsarter, som er tilladt på 144 MHz, må 

benyttes på 6 meter.
Beaconsendere vil kunne tillades på nærmere givne vilkår og 

efter særskilt vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Det påhviler den enkelte radioamatør selv at påse, at forstyrrel

ser af andre lovlige radiotjenester, specielt radiofonien, ikke 
forekommer, selv om alle regler og påbud for deltagelse i 
forsøgsvirksomheden overholdes.

I nærmere angivne områder omkring norske TV-sendere på 
kanal 2 , vil det ikke være tilladt at operere i fjernsynets sendetid.

Norge er nu foruden Storbritannien det andet land i Europa, der 
har givet radioamatører en generel tilladelse til at bruge 50 MHz- 
båndet. I enkelte andre europæiske lande er der givet et begræn
set antal specialtilladelser. Som eksempler kan nævnes Portugal, 
Irland, Malta, Grækenland, Gibraltar, Cypern og Island (?).

Vi andre kan kun med glæde - og med nogen misundelse - se 
på denne udvikling. Og så iøvrigt håbe på, at turen også kommer 
til os en gang.

Fænomenal Es-sæson på 50 MHz
I flere amatør-tidsskrifter omtales den netop overståede Es-sæson 
som specielt god, især hvad angår 50 MHz. Den øgede aktivitet 
fra flere lande i Vesteuropa har naturligvis bidraget til at give dette 
indtryk. Efterfølgende bringes lidt af hvad der er foregået rundt 
omkring os:

I »RadCom« 8/87 findes en oversigt over hvad bl.a. de britiske 6 
meter amatører har oplevet i den forgangne sommer. Det hele 
begyndte så småt den 28. maj, hvor den første G - 9H QSO på 50 
MHz fandt sted. De maltesiske myndigheder har nemlig givet alle 
9H-licenser tilladelse til at sende i området 50 - 52 MHz med max. 
10 watt til antennen. Tilladelsen er så vidt vides tidsbegrænset.

6 . og 7. juni blev der lavet QSO mellem G henholdsvis GI og 
ZC4VHF/5B4 (Cypern), - også CT1 og C3 blev kørt fra Storbritan
nien.
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14. juni blev W6JKV/p/V2A (Antigua i Det Caraibiske Hav) kørt 
af flere G-stationer. Samme dag kørte GJ4ICD USA-stationer i 5 
forskellige kaldeområder samt hørte W7.

15. juni hørte 4U1 ITU (Geneve) W4-stationer og CT1WW kørte 
VP2 (Caraibiske Hav).

18. juni var der åbent til USA om morgenen, men den bedste 
transatlantiske 6 meter åbning siden de gyldne tider i 79/80 under 
sidste solpletmaksimum, fandt sted 19. juni. Denne dag begyndte 
åbningen sent om eftermiddagen og varede i flere timer. Disse 
forhold blev også bemærket af x-bånds-entusiasterne her i landet, 
og er afspejlet i nogle af de rapporter VHF-redaktionen har 
modtaget, - se »OZ« fra den forgangne sommer.

24. juni var der åbent fra G-land til Aves Island i det Caraibiske 
Hav, hvorfra W6JKV/p/YVø opererede og leverede et »kanonsig
nal« tidligt om aftenen.

I »QST« 8/87 rapporteres, at der var åbent på 6 meter fra W1 til 
Portugal den 5., 6 . og 7. juni, hvor CT4KQ blev kørt. Den7. juni 
blev desuden El, GI og G kørt fra samme område i USA. 8 . juni 
blev CT4KQ igen kørt, denne gang fra W2 og W4.

23 cm repeater
OZ1ICG har fået tilladelse til opsætning af en repeater på 
1297,475 MHz med - 6 MHz spacing og med kaldesignalet 
OZ9REQ. Der arbejdes med projektet i øjeblikket. Repeaterens 
placering vil blive Smedeland 8 , Glostrup. Hvornår repeateren vil 
blive QRV afhænger af til rådighed værende fritid, men man 
gætter på slutningen af efteråret 1987. Foruden OZ1ICG deltager 
OZ1 LIT og OZ6 VJ i projektet. Norad og Werner Radio har 
sponsoreret retningsantenne og rotor, og OZIICG’s firma stiller 
QTH med diverse faciliteter til rådighed.

Ny 13 cm beacon
OZ1ICG har fået Teleinspektionens tilladelse til at etablere en 
beacon på frekvensen 2320,915 MHz på positionen Smedeland 8 , 
Glostrup. Kaldesignalet er OZ2SHF.

Projektet forventes færdigt omkring februar 1988, muligvis før.

Fra andre VHF-spalter
Ny 47 GHz distancerekord: Den 4. juli 87 satte HB9MIN/p og 
HB9AGE/p ny distancerekord på 47 GHz (0,6 cm) ved at 
gennemføre en to-vejs-forbindelse over en afstand på 86  km. 
HB9AGE benyttede en sender med en udgangseffekt på 1 mW 
tilført en parabolantenne med et gain på 42 dB (60 cm diam.).

HB9MIN kørte »high-power«: 7mW til en 45 dB parabol svaren
de til en ERP på over 200 watt! »(DUBUS 3/87)«.

I den seneste officielle rekordoversigt er rekorden angivet at 
være 2142 km. Den blev sat i 1981 ved en QSO mellem G3CHN
og LZ2KBI. »(RadCom 6/87)

I et amatør-tidsskrift fra den anden side af jordkloden, nemlig det 
australske »Amateur Radio«, er der ofte interessante ting at læse. 
I juli/87-udgaven er der bl.a. en oversigt over russiske VHF og 
UHF distancerekorder. Det interessante ved listen er, at et par af 
de angivne rekorder er længere end de officielle Region I- 
rekorder. Således kan nævnes: 432 MHz aurora: RA3LE - 
PAøRDY, 8.2.86, 1800 km. 5650 MHz tropo: UK5ECZ - UK5EFL, 
6.8.82, 1166 km. »(Amateur Radio, 7/87)«.

Båndrapporter

Sporadisk E-lags udbredelse, 144 MHz
Spalteredaktionen har ikke modtaget rapporter om nogen Es
åbninger efter den 16.8.87, så det ser ud til at sæsonen er sluttet 
omkring det normale tidspunkt i år.

Følgende rapporter er indkommet til denne udgave af bånd rap
porterne:

28. maj:
OZ1ELF (J045TL) kørte kl. 1630 UTC EI5FK (VL).

7. juni:
OZ1ELF kørte i tidsrummet 1644 - 1715 UTC:
YG3JW (KN34), LZ2KIM (KN33), Y03RG (KN34), LZ2AB (KN33), 
LZ2BG (KN33), Y03ACX (KN34), Y03AVE (KN34), Y09AZD 
(KN24) og LZ2KSL (KN34).

OZ3GW (J056BR) kørte i tidsrummet 1645 - 1726 UTC: LZ2DB 
(KN23), LZ1KJ (KN31), LZ1KG (KN31), LZ1KWS (KN32), 
LZ2KRT (KN33), Y03JW (KN34), LZ2BG (KN33), LZ2GIM (ND).

16. juni:
OZ3GW kørte kl. 1159 UTC EA3BTZ (JNø1).

3. juli:
OZ1ELF kørte kl. 1137 - 1139 UTC:
EA7FTH (IM87) og EA7AJ (IM87) og kl. 1334 UTC EA1BLA
(IN53).

OH1ZAA hørte kraftige »bursts« på 50 MHz fra OX3VHF den
27.4.87 i tidsrummet 2120 - 2138 UTC »(RadCom 6/87)«.

En aurora-QSO på 144 MHz mellem G4VBG (i Gateshead) og 
UA3IFI (K076WT) formodes at være ny Region I distancerekord. 
QSO’en fandt sted d. 7.2.86, og afstanden mellem de to stationer 
angives at være 2316 km!

10. juli:
OZ3GW kørte kl. 0650 UTC FD1FHI (ZH).
I tidsrummet 1512 - 1725 UTC kørte Hans:
UV6AKO (KN84), UT5JCW, RB5NDD (KN48), U050IW (KN46), 
UB5BDC (KN29), UB5YCM (KN28), LZ2KSL (KN34), Y04BZC 
(KN45), Y05AUL (KN44), LZ2FA (KN33), U050B (KN45), UB- 
5DAA (KN18), HGøHO (KNø7), Y06CBN/6 (KN26).

F T  1 3 0 0 Frekvenstælleren for 
den kræsne amatør!

Model 1 •  Op til 1 GHZ med følsomhed under 10 mV.
Model 2 •  Op til 1,5 GHZ.

Med følsomhed typisk under “10 mV til 1 GHZ, 
og under 20 mV fra 1 GHZ til 1,5 GHZ.

Fælles •  8 stk. Vz" 7 segm ent display
•  Kompakte mål 1 7 x 1 5 x 8  cm.
•  Indbygget krystaloven.
•  M ulighed for tilslutn ing af extern timebase.

•  Er forberedt for indbygning af frekvensstandard EL 245.

Pris: Model 1: 2500,-, Incl. moms.
Model 2: 2900,-, Incl. moms. Der er to udgaver af FT 1300, med samme udseende, men med forskellige data.

E LE K TR O N IK  LA B O R A TO RIE Skiftevej 16, 2820 Gentofte, tlf. 01 67 94 I
Se dem hos: DOGPLACE Hillerødvej 29 . 3330 Gørløse . Tlf. (0 2 ) 27 88 80 

eller hos: COMMÅNDER COMMUNICATION Stendyssevej 6 . 3540 Lynge . Tlf. 02  18 74 22
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0Z1ELF kørte i tidsrummet 15?? - 17?? UTC:
UA6BDC (KN96), UA6AFC (UE), UA5EQS (KN67), UB5BHG 
(KN67), UB5GII (KN66), UB5GDQ (KN66 ), RB5NDD (KN48), 
RB5GO (KN6 6 ), LZ2FA (KN33), Y06CBN/6 (KN26), LZ2KSL 
(KN24), Y03ARK (KN34), U050B (KN45), Y04AVL (KN44), 
UB5BDC (KN29), U050IW (KN46), UP5JPS (KN65).

19. juli:
0Z1ELF kørte i tidsrummet 1903 - 1914 UTC:
EA3DVY (JN12) og EA7FTH (?).

21. juli:
OZ3GW kørte kl. 1140 UTC: LZ2KHM (KN13), og kl. 1728 UTC: 
EA5HM/4 (IM89).

Tropo, 144 MHz
Sammenfald af en contest og virkelige gode forhold har vel altid 
været de fleste contest-deltageres drøm, - og denne gik i 
opfyldelse under aktivitetstesten den 1. september 87, hvor der 
var en super tropo-åbning til store dele af Sydøst-Europa. 
Desværre har spalteredaktionen kun modtaget 1 (een!) rapport 
vedrørende denne åbning, selvom spalteredaktøren med sine 
egne ører hørte hobetal af OZ’ere på 144 MHz.

Den enlige rapport kommer fra OZ1 FOW/p, der sammen med 
OZ1 DOQ/p kørte fra J064GX, ca. 140 meter over daglig vande. 
De mest spændende stationer man kørte såvel før som under og 
efter testen (i perioden 1646 - 2225 UTC) var iflg. OZ1FOW: 

HG8 CE (KN06), OK3TTL (JN8 8 ), HG3KNX (JN96), YU7EW 
(KNø5), HG7PL (JN97), HG2RD (JN87), OK1DKX/p (JN78), 
SP8BTJ (K01ø, meget sjælden lokator), OE3XUA (JN77), HGø- 
HO (KN07).

Testen blev kørt med Uffe’s rig, der består af PA: 70 watt, ant.: 2 
x 6 elem. OZ5HF, lokatorkortet andetsteds i spalten viser hvor 
mange felter man kørte under åbningen.

Lokator-felter kørt af OZ 1 FOW/p d. 1.9.87. Felter angivet med 
cirkler blev kørt under aktivitetstesten. Felter angivet med firkanter 
blev kørt uden for testen.

s  \
Direkte import fra 
det fjerne østen...
til de danske radioam atører

CT16QO
lille gedigen 2 M transceiver med en 
kraftig kvalitet og pris der slår alle
rekorder. VHF 144-146 MHz kun 
hos BIINFELDT Å/S.
Incl. lader og opladelige batterier, 
bæreclips, gummiantenne, øre
prop og bærerem:

K r. 1 5 9 4 , -
Incl. moms.

Tekniske data:
S endee ffek t............................................................... 2/0,15 Watt
Frekv.omr......... 144-146 MHz PLLSynthese(„FUMLEH JUL”)
Strømforbrug ........................ TX 550 mA max./RX 20-130 mA
MF .................. ........................  (1) 10,695 MHz -  (2) 455 KHz
Følsomhed  ....................................... 0,4 uV ved 20 dB S/N
Selektivitet .......................................................  7,5 KHz -s- 6 dB
LF udgang .........................................................  400 mV 8 Ohm
Spacing   ......................................... ±  600 KHz indbygget
1750 Hz ........................................   Repeateropk. indbygget

Z ETAGI SCAN-ANTENNAS

BIINFELDT A/S INTERNATIONAL

FREDERIKSDALSVEJ 74 - 2830 VIRUM - TLF.: 0 2 -8 5 4 5 4 5

OZ OKTOBER 1987 579



Antennesystemet blev færdigt sidst i august og foreløbig er 
følgende blevet kørt via EME på 144 MHz:

22.8.: WD9ACA, N5BLZ, PE1AGJ,I4BXN, W5UN.......................
12.9.: OZ1EME, VE7BQH, I1KTC (ny), SM2CEW, K1GVM (ny).
13.9.: KB8 RQ, OK1MS, DL8 GP (ny), KL7X (første KL7 - OZ 

QSO på 144 MHz), OE3XUA (ny), W9ACA, EA2LU, LZ2US og 
GW4CQT.

19.9.: EA3DXU (ny), LU7DZ (ny), N5BLZ og PAøNIE (ny).
20.9.: KD8 SI, W7ID (ny)«.

Satellitter

OZ9BR, Walther (t.h.) og Amsats area coordinator i British 
Columbia VE7QX, Tony ved amatørstationen VE7EXPO på 
udstillingen EXPO 86, der blev afholdt i Vancouver i efteråret 86.

Foto via OZ9BR.
144 MHz EME:
Fra OZ4MM på Fyn er der kommet følgende rapport:

»I sommerens løb har jeg bygget en ny EME-antenne til 144 
MHz. De gamle Tonna-antenner i antennesystemet haltede efter
hånden efter de nye antennedesign, som er kommet frem i de 
senere år. Mit gamle system var som bekendt opbygget af 8 x 16 
elem. F9FT yagies.

Det nye antennesystem er nu opbygget af 8 x 13 elem. 
hjemmebyggede long yagier, med bomlængder på 7,3 hi. Anten
nerne er modificerede udgaver af DL6WU’s og DJ7UD’s design.

Foreløbige målinger og beregninger viser, at de har 1,5 dB mere 
gain og bedre side-lobe undertrykkelse end Tonnas 16 elem. 
antenne.

R«S 10 K
Således har PE1ISP og PA3CGX løst de praktiske problemer 
omkring mode K. Afstanden mellem TX og RX er 3 km!

Jeg synes ikke metoden ser helt reglementeret ud.

Dato
RS-5
Oml.nr UTC grd

RS-7
Oml.nr UTC grd

RS-1Q/11 
Oml.nr UTC grd

JO-12
Oml.nr UTC grd

19.10. 25675 1:33 209 25752 0:46 205 1614 0:26 067 5379 0:12 025
2 0 . 25687 1:28 209 25764 0:36 204 1628 0:57 076 5392 1:15 045
21 . 25699 1:23 210 25776 0:26 204 1642 1:27 085 5404 0:23 030
2 2 . 25711 1:17 210 25788 0:17 203 1655 0:12 068 5417 1:27 056
23. 25723 1:12 210 25800 0:07 202 1669 0:43 078 5429 0:34 047
24. 25735 1:06 210 25813 1:56 231 1683 1:13 087 5442 1:38 067
25. 25747 1:01 210 25825 1:47 230 1697 1:43 096 5454 0:46 058
26. 25759 0:56 211 25837 1:37 229 1710 0:29 079 5467 1:49 078
27. 25771 0:50 211 25849 1:27 228 1724 0:59 089 5479 0:57 069
28. 25783 0:45 211 25861 1:18 227 1738 1:29 098 5491 0:05 059
29. 25795 0:40 211 25873 1:08 226 1751 0:15 081 5504 1:08 079
30. 25807 0:34 211 25885 0:58 225 1765 0:45 090 5516 0:16 070
31. 25819 0:29 211 25897 0:49 225 1779 1:15 100 5529 1:20 090
1.11. 25831 0:24 212 25909 0:39 224 1792 0:01 083 5541 0:28 081
2 . 25843 0:18 212 25921 0:29 223 1806 0:31 092 5554 1:31 101

3. 25855 0:13 212 25933 0:20 222 1820 1:01 101 5566 0:39 092
4. 25867 0:07 212 25945 0:10 221 1834 1:32 111 5579 1:42 112

5. 25879 0 :02 212 25957 0 :00 220 1847 0:17 094 5591 0:50 103
6 . 25892 1:56 243 25970 1:50 249 1861 0:47 103 5604 1:54 123
7. 25904 1:51 243 25982 1:40 248 1875 1:18 112 5616 1:02 114
8 . 25916 1:46 243 25994 1:30 247 1888 0:03 095 5628 0:09 105
9. 25928 1:40 243 26006 1:21 246 1902 0:33 105 5641 1:13 125
10. 25940 1:35 243 26018 1:11 245 1916 1:04 114 5653 0:21 116
11. 25952 1:29 243 26030 1:01 245 1930 1:34 123 5666 1:24 136
12 . 25964 1:24 244 26042 0:52 244 1943 0:19 106 5678 0:32 127
13. 25976 1:19 244 26054 0:42 243 1957 0:50 116 5691 1:36 147
14. 25988 1:13 244 26066 0:32 242 1971 1:20 125 5703 0:43 138
15. 26000 1:08 244 26078 0:23 241 1984 0:05 108 5716 1:47 158
16. 26012 1:03 244 26090 0:13 240 1998 0:36 117 5728 0:55 149
17. 26024 0:57 245 26102 0:03 239 2012 1:06 127 5740 0:03 140
18. 26036 0:52 245 26115 1:53 268 2026 1:36 136 5753 1:06 160

RS-5: Omløbstid: 119.55264 min., incr. : 30.015148° W/oml. RS-10/11: Omløbstid: 105.02364 min., incr.:26.3818° W/oml.
RS-7: Omløbstid: 119.19289 min., incr.: 29.925125° W/oml. JO-12: Omløbstid: 115.65356 min., incr.: 29.239392° W/oml.
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OSCAR 10 kredsløbsdata:

AOS APOGÆUM LOS

Orbit dato UTC az MA UTC az el UTC az MA
3271 19.10 00:35 237 25 05:15 254 34 10:36 196 245
3273 19.10 23:47 230 23 04:32* 244 40 09:56* 184 246
3275 2 0 .1 0 23:00 222 21 03:51* 233 45 09:14* 174 246
3277 21 .1 0 22:15 215 19 03:11* 221 49 08:32* 164 245
3279 2 2 .1 0 21:30 207 18 02:30* 206 52 07:50* 155 245
3281 23.10 20:47 199 17 01:49* 190 54 07:07* 147 244
3283 24.10 20:04 190 16 01:08* 174 55 06:23* 139 243
3285 25.10 19:22 180 16 00:27* 157 53 05:39* 132 242
3287 26.10 18:41 170 16 23:46 142 50 04:55* 124 241
3289 27.10 18:02 158 17 23:04 129 46 04:10* 117 239
3291 28.10 17:26 144 19 22:23 118 41 03:24* 111 238
3293 29.10 16:54 129 22 21:43 108 36 02:37* 104 236
3295 30.10 16:30 112 29 21 :00 99 30 01:50* 97 233
3296 31.10 07:12 298 95 ** 304 0 08:40 304 127
3297 31.10 16:16 96 38 20:21 91 25 0 1 :0 1 * 91 230
3298 1.11 04:57 284 61 07:59 297 5 10:33 304 184
3299 1.11 16:11 83 51 19:40 83 19 0 0 :11* 85 227
3300 2.11 03:40 274 48 07:17 290 10 11:13 291 214
3301 2.11 16:14 72 68 18:57 76 14 23:18 79 223
3302 3.11 02:36 266 40 06:35 283 15 11:18 269 231
3303 3.11 16:22 65 86 18:15 68 8 22:21 73 217
3304 4.11 01:39 258 34 05:55 275 20 10:59 245 238
3305 4.11 16:38 59 107 17:34 61 4 21:17 66 209
3306 5.11 00:46 251 29 05:15 268 26 10:28 225 242
3307 5.11 17:09 54 133 ** 58 3 20 :00 60 196
3308 5.11 23:56 244 26 04:33* 259 32 09:51* 209 244
3310 6.11 23:07 236 23 03:53* 250 37 09:12* 195 245
3312 7.11 22 :20 229 21 03:11* 240 43 08:32* 183 245
3314 8.11 21:34 222 19 02:31* 229 47 07:51* 173 245
3316 9.11 20:49 214 18 01:48* 215 51 07:09* 163 245
3318 10.11 20:05 206 17 01:07* 200 54 06:26* 155 244
3320 11.11 19:22 198 16 00:26* 183 56 05:43* 146 243
3322 12.11 18:39 189 15 23:46 166 55 04:59* 139 242
3324 13.11 17:57 179 15 23:05 150 53 04:15* 131 241
3326 14.11 17:17 168 15 22:24 136 49 03:30* 124 240
3328 15.11 16:38 156 16 21:43 123 45 02:44* 117 238
3330 16.11 16:02 142 18 21:01 113 39 01:58* 110 236
3332 17.11 15:31 126 22 20:19 103 34 0 1 :11* 103 234
3334 18.11 15:07

*: Den følgende dag
**: Apogæum før AOS eller efter LOS

108 28 19:39 95 28 00:23* 97 231

benyttet elementsæt 298 
beregnet af OZ8 SL

,4, Generalagent for BElÄFÖN
Y A E S U  M U S E N E  79 • 1650 KØBENHAVN V. • TELEFON 01 31 02 73 j 

7 3  OZ5 JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1EMZ Max, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea. Telefax 01 24 19 50

Contestrapporter
V/OZ1FMB, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund 

Aktivitetstesten
September-testen gav følgende resultat:

Klasse 1-144 MHz single
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ1DSK J044 222 21 70528
2 OZ1GEH/P J055 173 47 68165
3 OZ1FKZ J056 120 26 50228
4 OZ1KLU J046 119 28 49439
5 OZ1KYM J045 70 12 29454
6 OZ6TY J055 64 24 26047
7 OZ1RH J065 70 33 24467
8 OZ1LJZ J055 60 27 23844
9 OZ1BJF J075 45 26 18644

10 OZ1KVM J044 59 14 17475
11 OZ1ASP J055 39 13 11218

12 OZ1JXH J047 36 16 8681
13 OZ6 CE J055 13 12 4952
14 OZ1KWJ J045 13 9 4745
15 OZ8 KU J056 23 10 4600
16 OZ1BUR J046 16 6 3131
17 OZ1GNF J056 11 6 2217
18 OZ2RM J046 2 2 618

Klasse 2-144 MHz multi
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ1 FOW/P J064 315 60 155887
2 OZ1ALS J044 253 31 99471
3 OZ1KLB J055 150 25 67984
4 OZ7FYN J055 103 18 33284
5 OZ1GDI J065 77 31 25487
6 OZ8 ERA JO66 21 12 14273
7 OZ7RD J056 36 21 11064
8 OZ7TOM J046 34 14 9463
9 OZ9HEL JO66 22 9 4533

10 OZ7AMG J065 16 6 1793
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Klasse 3 - 432 MHz single
Nr. Call QTH 

1 071KLIJ J046
QSO

57
Loc
27

Point
17880

2 OZ1FYW J075 48 29 17835
3 OZ1GMP J056 56 17 17192
4 OZ3ZW J054 67 28 16743
5 OZ1KHW J057 55 23 15805
6 OZ1JPT J064 50 26 13607
7 OZ1FKZ J056 46 24 12234
8 OZ1CFO/P J056 43 22 12063
9 OZ7IS J065 41 23 11289

10 OZ2FF J066 35 20 8907
11 OZ1GEH J065 38 19 8209
12 OZ1BUR J046 22 14 6672
13 OZ1BJF J075 20 14 6291
14 OZ6 HY J045 25 13 6141
15 OZ7TA J065 21 14 4816
16 OZ6 CE J055 15 13 3685
17 OZ7LX J055 12 11 3361
18 OZ1ASP J055 14 9 2870

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

1 OZ1HDA J047 28 16 7959

Klasse 5 - Microbølge single
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ7LX J055 18-0-0 6 2660
2 OZ1CFO/P J056 9-0-0 7 2242
3 OZ1ABE J065 17-1-0 5 1712
4 OZ3ZW J054 7-0-0 5 1378
5 OZ5DI J065 13-0-0 4 912
6 OZ1GER J065 13-0-0 3 863
7 OZ1LIT J065 14-0-0 2 680
8 OZ1ICG JQ65 14-0-0 2 593

9 OZ1KLU J046 4-0-0 2 582
10 OZ1GEH J065 15-0-0 2 542
11 OZ7IS J065 11-2-0 1 394
12 QZ7TA J065 13-0-0 1 348

Klasse 6 - Microbølge multi
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ1HDA J047 7-2-1 6 2722
2 QZ1GMP J056 8 -0-0 5 1144

Jeg har via OZ6CE, Carl modtaget et par billeder af den velkendte 
svenske amatør SM6 ESG.

Dette er etca.3 år gammel billede og det viser SM6ESG ’s stationer 
i opbygningsfasen. Det SM6ESG trimmer på er hans gamle 6 cm 
CW & FM sender. Han har nu bygget nyt grej ti! både 6 cm og 3 cm.

RG213 H100

SUCCESSEN FORTSÆTTER ....

H 100 Coaxkabel
Coaxkablet med den lille DÆMPNING - 
udviklet til amatører KONKURRENCELØS i 
pris og kvalitet.
Bedre skærm ved gennemgående 
KOBBERFOLIE.
Også de PROFESSIONELLE bruger 
nu H-100.
Passende STIK i BNC og N.

Transmitter power: 100 Watts 
Cable length: 40 m

Aerial power:

Comparison between H 100 and RG 213:

Diameter:
Overall:
Central conductor:

H 100

9,8 mm 
solid 2,5 mm

Nom attenuation in dB/100 m:

RG 213 (MIL- 
spec.)

10,3
7 x 0,75 mm 

(2,3 mm)

MHz RG 213 H 100 GAIN:

28 72 W 82 W + 14%
144 46 W 60 W + 30%
432 23 W 43 W + 87%

1296 6 W 25 W + 317%

28 MHz 2,2 dB 3,6 dB
144 MHz 5,5 dB 8,5 dB
432 MHz 9,1 dB 15,8 dB

1296 MHz 15. dB 31. dB
Maximum power: (FM)

28 MHz 2100 W 1700 W
144 MHz 1000W 800 W
432 MHz 530 W 400 W

1296 MHz 300 W 220 W
Weight: 112 g/m 152 g/m
Minimum operating
temperature: -  50 C -  40CC
Bending radius: 150 mm 100 mm
Rated Velocity Ratio: 0,84 0,66
Colour: black black
Capacity: 80pF/m 101 pF/M

Stadig gamle priser:
pr. m..........................kr. 9.25
pr. m. v/200 m kr. 8.00
Priserne er incl. moms.

IL N
service
Roskildevej 11 - Tune 
4000 Roskilde 
Telefon (0 2 ) 13 61 04 
Også aften OZ9FW
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Dette er SM6ESG ’s 1,6 mtr parabol med loggperiodisk måtte an
tenne som tager 1.6 G Hz. Ovenfor sidder en 21 el. til 70 cm.

Testregler:
ARI (Associazione Radioamatori Italiani) indbyder hermed til the 14 
th Marconi Memorial contest VHFIARU Region 1 Radiotelegraphy 
(CW).

Reglerne er som følger:
1. Deltagere: Alle licenserede radioamatører i Region 1 kan del

tage i denne test. Multioperatør- og klubstationer accepteres, 
når der k un bruges ét kaldesignal under testen. Inputpower i 
hendhold til licensbestemmelserne.

2. Contestsektioner: Testen er opdelt i to sektioner.
A). Single operator - stationer hvor kun kaldesignalets indeha
ver deltager.
B). Multi operators - alle andre stationer. Kun én TX er tilladt.

3. Dato og tid: Testen starter lørdag den 7. november 1987 kl. 1400 
GMT og slutter søndag den 8 . november 1987 kl. 1400.

4. Kontakter: Hver station må kun kontaktes én gang, hvadenten 
den er fixed, portabel eller mobil. Hvis en station bliver kontak
tet mere end én gang, skal den alligevel noteres med i loggen 
- med 0 point og tydeligt afmærket, at det er en dublet. Kontak
ter via aktive repeatere, translatorer, meteorscatter eller EME 
tæller ikke med som pointgivende.

5. Emission: Kun kontakter på CW (A1) er gyldige.
6 . Bånd: Alle kontakter skal være på 144 MHz i henhold til Region 

1 båndplanen.
7. Contestrapport: Hver korrekt afviklet QSO skal indeholde nor

mal RST-rapport efterfulgt af QSO-nr. begyndende med 001 
samt Locator (WW-Loc).

)  TILBUD:
EDR’s 60 års Jubilæumsplatte, hvid 
med blå skrift, ca. 19 cm.
Pris: 88 kr + porto.
Askebæger med samme motiv.
Pris: 29 kr. + porto.

Radioamatørernes Forlag Aps
EDR, Kronprinsensgade 46 st., 
Postboks 172 - 5100 Odense C.
Telefon 09 13 77 00.

8 . Point: Der gives 1 point pr. km. Total pointsum skal noteres 
øverst på første logblad.

9. Log: Region 1 standard logblade eller tilsvarende skal bruges. 
Log sendes til den nationale VHF Contest manager og skal 
være poststemplet den anden mandag efter testen. For sent af
sendte logs accepteres ikke. Loggen attesteres af 1. operatø
ren som accept på at contestreglerne er overholdt. Venligst 
maskinskriv din log, eller i det mindste skriv den - og din ad
resse - så det er læseligt.

10. Diplomer: De tre »TOP-scores« i hver sektion er vindere af 
»MARCONI PLATE« skænket af ARI-Sezioni di Bologna og 
I4LCK.

OZ- spot
QTH-listen 1987. 
Nu er den her!

er en bog over samtlige licenserede radioamatører/stationer i Dan
mark.
Bogen er opdelt i 3 hovedafsnit, sorteret efter:

1. kaldesignal
2 . navn
3. by

Bogen er ajourført pr. 1. juli 1987.
Pris: kr. 97,60 exe!, porto.

Bogen kan købes ved henvendelse til:
Teleinspektionen 
Radioamatørgruppen 
Islands Brygge 81, 4.
2300 København S 

eller bestilles på tlf. 01 54 47 96 lokal 105.
Abonnement på bogen bestilles også på ovennævnte adresse eller 
telefonnummer.
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Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen, 
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. 06 -

Efterlysning
Jeg har fået en forespørgsel fra SWL Jean Christophe ang. et FAX- 
interface beskrevet i ELEKTOR april i 1987. Han har bl.a. problemer 
med at skaffe en spole, SM10-683 (4615) 68  mH samt et X-tal på 
6,5536 MHz. Han mener ikke, at konstruktionen giver mulighed for 
at se FAX kortet på skærmen. Kan du evt. hjælpe, vil han blive 
meget glad. Du kan ringe/skrive til Jean på adressen: Martinet 
Jean Christophe, Fælledvej 23,4th., 2200 Kbh. N. Telefon 01 39 38
28.

SARTG’s PC-programmer
SARTG (Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group) har også 
en programbank for PC’ere. Som for den »almindelige« bank gæl
der, at der kun kan sendes og modtages programmer, som er ud
givet til fri kopiering. Det er SM5IO, der står for PC-afdelingen, og 
han har et par praktiske bemærkninger. Han er kun interesseret i 
programmer, der virkelig har relevans til amatørradio. Der er andre 
biblioteker, der tager sig af de resterende programmer, og der er in
gen grund til at konkurrere med disse.

Bidrag skal så vidt mulig være på 5 1/4” disketter, 360 K. IBM’s 
1,2 Mb format samt 3 1/2 ” (Bondwell o.lign) kan også accepteres, 
men her tager det noget længere tid, da der skal benyttes lånt grej. 
Indsendte disketter returneres naturligvis!

Ved bestilling sendes et antal 5 1/4” disketter, format 360 K samt 
et passende antal IRC’s. Husk, at lægge rigeligt ved. 3 1/2” kan 
også kopieres, men tager noget længere tid. Der kopieres kun hele 
disketter. Skriv/ring til SM5IO, Stig Boberg, Box 9076, S 580 09 Lin- 
køping. Tlf. 013-172033.
Foreløbigt indhold:
A1) QMODEM
Terminalprogram med flere vinduer. 212 K.
A2) KERMIT
Kermit, svensk og engelsk version. Hjælpefiler og en del dokumen
tation.
B) TRAFIK TESTER LOGS LOCATORS ETC.
Et specielt program for contester.
C) SATELLITTER. ASTRONOMI 
121 K.
D) CW, sending/modtagning/indlæring
To programmer, der giver muligheder for sending/modtagning af 
CW samt øvelser. 16 K.
E) RTTY Baudot/ASCII
Flere programmer, der giver både sending og modtagning. 165 K. 
SSTV
Modtagelse af SSTV bilder samt eksempler på bilder. 60 K.
H) PACKET
Et par programmer, der kan styre et packet modem. COM filter 
278 K.
J) PROGNOSER 
Minimuf mm 5 K.
M) ELEKTRONIK
Forskellige programmer, der kan udføre beregninger af filtre, paral
lelforbundne modstande, Ohms lov, af stemte kredse mm. 82 K.

EE1-10
Her findes ialt 10 disketter med rutiner for beregning af S- 
parametre, Smithdiagram, komplicerede filtre o.s.v. Kræver gode 
teoretiske kundskaber, eftersom programmerne indeholder en del 
»selvfølgeligheder«. Dokumentationen er i mange tilfælde dårlig.

OBS*
EOBS: For at kunne udnytte SARTG’s programbank er det nødven
digt at være medlem af SARTG. Kassereren er SM6 BJK Rolf 
Berntsson, Bufjallsleden 1C, S417 27 Göteborg.

BARTG 70 cm RTTY contest
Tidsrum:
Kl. 2000 GMT til 2200 GMT på følgende dage i november måned:
2., 9., 16., 23. og 30.

Bånd:
Kun 432 MHz. QSO via repeatere eller satellit er ikke tilladt. 

Operatører:
Alle licenserede radioamatører i zone 14 og 15 som har tilladelse til 
at anvende RTTY. Det er tilladt at være /P, men QTH’en skal være 
indenfor en radius af max. 1 km under hele contesten. Logs fra 
SWL’s er også meget velkomne.

Kontakter:
Ingen stationer må kontaktes mere end 1 gang under hver delcon- 
test.

Koder:
Udvekslede koder skal bestå af følgende:
1. Tidspunkt for start af QSO (GMT), skal angives med 4 cifre.
2. RST rapport.
3. QSO nummer, startende med 001.
4. Locator. Skal angives efter Maidenhead system. Evt. kan QTH 
oplyses som et bynavn eller afstand til en større by. Max. 25 km. By
navnet skal kunne findes på et landkort 1:500.000.

Logs:
Der skal anvendes standard A4 log for hvert bånd, og den skal for
synes med navn, adresse, QTH, anvendt udstyr, kommentarer 
samt operatørens underskrift. Logs skal desuden indeholde: Dato, 
starttidspunkt, RST rapport sendt og modtaget, QSO-nummer, de 
to sidste evt. kombineret som en 6 -tals gruppe, f.eks. 599001, Mai
denhead locator eller QTH modtaget, afstand i km og points. Man 
bedes desuden påføre egen QTH locator op hvert logblad.

Scoring:
Der kan højst anvendes 3 af de 5 perioder som grundlag for point
beregning, men man er meget velkommen til at indsende alle 5 del
resultater, og heraf kun bruge de 3 bedste. I tilfælde, hvor en kontakt 
ikke findes i andre logs, kan der kræves bevis for denne QSO. Alle 
to-vejs QSO’s giver points iflg. listen:

Distance Point
0-50 km 1
50-100 km 3
100-150 km 5
150-200 km 7
o.s.v.
Diplomer:
Der er diplomer til alle topplaceringer i disse klasser:
a. Single operators i England og Europa.
b. Multi operators i England og Europa.
c. SWL’s i England og Europa.

Deadline:
Alle logs skal være poststemplede senest den 14. januar 1988. 
Logs sendes til: BARTG CUMULATIVE CONTEST, 

c/o Ted Double, G8 CDW,
89 Linden Gardens,
Enfield, Middelsex,
England. EN1 4DX.

DAFG KURZ CONTEST 1987
Bemærk: ændrede regler.

Denne test er som sædvanlig opdelt i en HF og en VHF/UHF sek
tion. Hver sektion er opdelt i 5 mindre tester, hvor der sker pointbe
regning for hver enkel test. Når alle 5 tester er kørt, findes den vin
der, der har scoret flest points.
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Tid:
HF: 31. okt. 1987, kl. 1300-1700 UTC 
VHF: 1. nov. 1987, kl. 0800-1200 UTC

Frekvenser:
HF: 80/40 m
VHF: 2 m/70 cm/23 cm

Opkald:
CQ DAFG CONTEST. Efter gennemført QSO beholder den sidste 
kaldende station frekvensen. Den forrige bruger skal QSY. Denne 
regel gælder kun for VHF/UHF.

Koder:
RST, QSO-nummer, navn, QTH og for VH F/UHF tillige QRA-locator.

Points:
Hver station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd, og kun 2-vejs 
QSO’s er gyldige. Points gives som følger:
80/40 m: 1 point pr. QSO.
2 m: 1 point pr. km.
70 cm: 2 points pr. km.
23 cm: 3 points pr. km.
QSO via repeatere er ugyldig.

Score:
Summen af QSO-points.

Klasser:
a. HF-stationer over 200 W input.
b. HF-stationer under 200 W input.
c. SWL’s (HF).
d. VH F/U HF-stationer.
e. SWL’s (VHF/UHF).

Logs:
HF: Skal indeholde følgende: Kaldesignal, navn og adresse for af
senderen. Klasse, bånd, points, tid, kaldesignal, afsendt og modta
get kode, pointudregning.
VHF/UHF: Som ovenstående, men desuden med QRA-locator for 
egen station som for modstationerne.
SWL’s: SWL-logs skal indeholde førnævnte oplysninger og hver 
korrekt logget station giver 1 point og hvis begge stationer i en QSO 
er noteret korrekt, gives der 2 points.
Bemærk: Logs uden pointudregning vil blive betragtet som check
logs.

Deadline:
Logs skal være modtaget senest 20 dage efter afholdelsen af hver 
delcontst og indsendes til:
DL8VX Wolfgang Punjer, P.O. Box 90 11 30, D-2100 Hamburg 90, 
West-Germany.

DARC CORONA 10 m RTTY CONTEST
Deutscher Amateur Radio Club, DARC, indbyder hermed til 4. del 
af 10 m RTTY contesten. Testen køres udelukkende på 10 m for at 
øge aktiviteten på dette bånd.
Tid:
7. nov. 1987, kl. 1100-1700 G MT.
Bånd:
28050-28150 kHz.
Contest opkald:
CQ CORONA TEST.
Koder:
RST, QSO-nummer, navn. (USA-stationer opgiver tillige distrikt). 
Points:
Hver station må kun kontaktes 1 gang. Hver 2-vejs QSO giver 1 
point.
Multipliers:
Brug WAE/DXCC listen. Alle USA-stater samt VE/VO/VK distrikter 
tæller som separate multipliers.
Score:
Antal QSO-points x multipliers.

Klasser:
a. sinle/multi operators.
b. SWL’s
Logs:
Den officielle log kan rekvireres mod fremsendelse af SASE til ma
nageren. Logs kal indeholde: Navn, call og fuld adresse på delta
gere, klasser, tid i G MT, udvekslede koder og final score. Samme 
regler gælder for SWL’s. Indsendelsesfrist er senest 30 dage efter 
contesten.
Manager:
Klaus K. Zielski, DF7FB 
P.O. Box 1147,
D-6455 Erlensee,
West-Germany.

W.A.E.D.C. European DX RTTY Contest
Testperiode:
Fra lørdag d. 14. november 1987,1200 UTC til søndag d. 15. novem
ber 1987, 2400 UTC.
Bånd:
3.5, 7, 14, 21 og 28 MHz.
Klasser:
Single-operatør, multi-operatør, single transmitter, SWL’s.

Multi-operatør stationer må ikke foretage båndskift oftere end 
hvert 15:e minut, med undtagelse af et hurtigt båndskift for at opnå 
en ny multiplier. Dette kræver et umiddelbart tilbageskift til det op
rindelige bånd.
Pauser:
Max 36 timer er tilladt for single-operatører og 1-3 pauser på tilsam
men mindst 12 timer skal angives i loggen. Multi-operatør stationer 
må deltage alle 48 timer.
Message:
RST + løbende QSO nummer startende med 001. W/K stationer 
skal desuden opgive US-stat, evt. forkortet. F.eks. 599/024 MA. 
Points:
Hver QSO tæller 1 point. Hver station må kun kontaktes 1 gang pr. 
bånd. Hver bekræftet QTC, afsendt eller modtaget, tæller ligeledes 
1 point.
Multipliers:
Anvend ARRL’s senest liste samt WAEDC Europa liste, desuden vil 
distrikterne fra 0-1 i JA-PY-VE-VO-VK-ZL-ZS og UAØ-9, samt US- 
stater tæller som multipliers. Kontakt med eget land tæller ikke som 
multiplier.
En multiplier kontaktet på 3.5 MHz = 4 point.
En multiplier kontaktet på 7 MHz = 3 point.
En multiplier kontaktet på 14/21/28 MHz = 2 point.
Scoring:
Total QSO-point + total QTC-point multipliseret med summen af 
multiplier point fra alle bånd = Total score.
QTC-trafik:
QTC trafik betyder at man udveksler rapporter om tidligere kørte 
QSO’s i contesten med en modstation. Hver således rapporteret 
QSO tæller 1 point, både modtagne og sendte QTC giver point. En 
QTC skal indeholde tidspunkt, kaldesignal og QSO nummer på den 
rapporterede station. 1300/SM6AEN/124 f.eks. betyder at du kl. 
1300 UTC kørte SM6AEN og modtog hans QSO nummer 124. En 
QSO kan kun afgives som QTC 1 gang og aldrig til den oprindelige 
station.

Højst 10 QTC kan afsendes til, eller modtages fra samme station. 
Det er tilladt at kontakte samme station flere gange for at komplet
tere op til de maximale 10 QTC’s, men det er kun den første kontakt 
som kan give QSO point. Før en liste over QTC trafik med løbende 
numre, f.eks. QTC 3/7 indikerer at det er tredie serie QTC og at den 
indeholder rapport over 7 QSO’s.
Diplomer:
Awards til de højeste point scores i hver klasse og i hvert land, samt 
til den ledende station på hvert kontinent. Awards vil også gives til 
stationer som har opnået mindst halvdelen af de points som konti
nentets vinder har scoret.
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Logs:
Loggen skal føres på separat blad for hvert bånd, med angivelse af 
QTC trafik. Vedlæg separate lister over modtagne og afsendte QTC, 
med angivelse med hvem man har udvekselt QTC, QTC-numre 
samt tid i UTC.

Specielle logblade kan rekvireres hos DARC mod SASE.
Deadline:
Loggen skal være poststemplet senest 1st. december 1987, og skal 
sendes til:

WAECD COMMITE, Postbox 1328, D-8950 Kaufbeuren,
West Germany.

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

WAE-contryliste
C31 - CT1 - CT2 - DL - EA - EA6 - El - F - FC - G - GD - GI - GJ - GM
- GM Shetland - GU - GW - HA - HB9 - HBØ - HV I - IS - IT - JW - JW 
Baer - JX - LA - LX - LZ - M1 - OE - OH - OHØ - OJØ -OK-ON-OY 
-OZ-PA-SM -SP-SV-SV Crete - SV Rhodos - SV Athos - TA1 - TF
- UA13456 - UA2 - UA Franz Josef Land -UB5- UC2 - UN1 - U05 - 
UP2 - UQ2 - UR2 - Y2 - YO - YU - ZA - ZB2 - 1AØ - 3A - 4U - 9H1.

Månedens post!
Brev fra OZ5NU
Korrigerende til din artikel SWL-spalten OZ-9/87. omh. jordbrobin- 
delse og lyn kan jeg fortælle dig,at jeg har stof vedr. lyn m.v. som 
sagtens kunne fylde det meste af et OZ. Det går god ikke så land 
mig holde mig til fakta.

Et lyn slår ikke ned, det slår op. Dette skyldes at de opvinde der 
opstår under et uvejr river et uvejr river et elektron fra Brintatomet 
således at der opstår et underskud på elektroner. Dette underskud 
kan kun hentes et sted fra, nemlig fra Jorden.

Endelig kan man betragte et lyn som et træ, man har hovedstam
men og man har grenene - Hovedstammen i et lyn kan meget vel 
være 10-15 m tykt, men som regel er vi heldige at blive ramt afen af 
grenene, hvilket gør at skaderne her også for radioamatører ikke er 
så store.

Et gennemsnitslyn kan f.eks have en længde på 5 km med en høj
este strømstyrke på 20.000 A og en spænding på 100 mio. volt, stør
ste kraft 2 mia. kilowatt og lynets varighed 1/5 sekund, og man skal 
ikke være bange for at blive ramt af lynet, for man når aldrig at 
mærke det, idet lynet har en hastighed der er 30.000 gange hurti
gere end en riffelkugle.

Det man derfor skal gøre i shack’en er ikke alene at fjerne anten
nen fra stationen, men også sin jordledning fra stationen (lynet slår 
jo op). Her kan man så forbinde ant. og jord sammen, men begge 
skal være fri af stationen(erne). En såkaldt fuldtræffer kan ingen 
gardere sig imod, og jeg vil nødigt befinde mig i centret af en sådan, 
den rydder nemt det hele.

Den viste knivafbryder er kun god for »spidser« fia et evt. lyn.

Brev fra GARS
Piease inform your members of the following two awards which are 
available from G.A.R.S

The »ZB2« Award:
Open to all Licensed Amateurs and SWL having worked/heard 5 
Different ZB2 Stations on any Band and in any mode.

The »ZB2BU« Award.
Open to all Licensed Amate ur and SWL having worked/heard the 
Club Stations ZB2BU on three Different Bands in any mode.

Requirements:

For either Award, No QSL must be sent.
Howerver a Certified Log Extract must be included with the 
Appkication, Fee is 3 U.S. $ to cover Cost and Postage.

Applications:
The Award Manager, 
G.A.R.S.
P.O. Box 292 
Gibraltar.

Many thanks indeed, wish you all good luck

W. Guerrero ZB2IB 
Secretary

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

Resultatliste - DM i rævejagt ved Randbøldal 1987.

Hold nr. Navn By Natjagt dagjagt total placering
10 Michael-Teddy-Erik Kolding 4 ræve 133.4 6 ræve 125.9 259.3 1.
02 Thomas-Claus-Hanne Kolding 4 ræve 134.4 6 ræve 133.9 268.3 2 .
01 6 RI-Egon-Peter Tønder 4 ræve 168.2 6 ræve 136.8 305.0 3.
07 Aksel-Søren-Leif Tønder 4 ræve 168.4 6 ræve 144.8 313.2 4.
05 Steen-Erik-Lars Kolding 4 ræve 203.6 6 ræve 144.7 348.3 5.
06 OZ9VA-Jens Birkerød 4 ræve 173.3 6 ræve 182.8 356.1 6 .
03 OZ3MI-Frank-Jørgen Fredericia/Silkeborg 4 ræve 194.0 6 ræve 104.3 370.7 7.
12 OZ8VM-Hans Herning 4 ræve 212.9 6 ræve 200.7 413.6 8 .
11 OZ8NJ-OZ1GDI Espergærde 4 ræve 214.4 6 ræve 214.4 418.0 9.
04 Esben-Erik-René Tønder 4 ræve 223.1 6 ræve 195.0 418.1 10.
13 OZ6KH-OZ1BCC-Dennis Give 2 ræve 223.4 6 ræve 256.3 479.7 11.
00 Svend-Brian Kolding 3 ræve 241.6 4 ræve 101.9 343.5 12 .
17 OZ1CIF-OZ5JR Herning deltog ikke 3 ræve 213.9 213.9 13.

Så er DM jagten 1987 vel overstået, vejrguderne gjorde deres til at jagten blev en hyggelig oplevelse for os alle. Hermed siger vi taktil Robert, 
Kaj og Monty for vel udført arbejde, samt tak til alle deltagere, blot et lille hjertesuk, vi kunne ønske os at se mange flere hold.

Hilsen OZ3MI/Martin
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Robert ønsker Michael, Teddy og Erik tillykke med DM i rævejagt 
1987.

Også her fra spalteredaktionen skal der ønskes tillykke og tak for 
en god dyst og godt tilrettelagt.

Erik.

OZ-spoi
Nyt katalog 87/88 - Vejle R.C. Elektronik..
Fra Vejle R.C. Elektronik har redaktionen fået tilsendt firmaets kata
log 1987/88.

Sammenligner man de første udgaver, redaktionen modtog for 
en del år siden, med 1987/88, så er standarden steget betydelig si
den da.

Den moderne tekstbehandlings- og fotokopieringsteknik for
nægter sig dog stadig ikke, men det generelle lay-out og tryk er idag 
så godt, at man nu har fornemmelsen af at have et »rigtigt« katalog 
i hånden.

Og hvad indeholder det så! Selvfølgelig en generel oversigt med 
priser og salgsbetingelser over det store sortiment at TTL, Linear, 
c-mos, Ic’ere, transistorer, modstande, kondensatorer og andre løs
dele og sager, som en selvbygger har brug for. Herudover er der 
også et afsnit med måleinstrumenter, kasser til indbygning og 
værktøj. Altså alt i alt et meget righoldigt udsnit af gængse elektro
nikkomponenter overskueligt samlet.

Selvom man måske ikke lige idag står og har brug for denne eller 
hin ting, så er det altid rart at have et sådant opslagsværk ved hån
den. Man kan så i påkommende tilfælde hurtigt finde ud af, om dim
sen er indenfor overskuelig rækkevidde og til hvilken pris.

Kataloget sendes gratis. trebh.

CW hjørnetRedaktion: 0Z80, Erik Langgaard, 
Falkevej 14, 2600 Glostrup?

QSK
»Jeg kan høre dig mellem mine signaler, afbryd min sending«, eller 
mere frit oversat: »Jeg har break in, stop mig om nødvendigt«.

En telegrafistation, der har break in, har en så hurtig omskiftning 
mellem sendning og modtagning, at modtageren er åben mellem 
prikkerne i de enkelte tegn, så man under sending straks kan høre, 
når modparten sender. Hvis man har break in, og begge parter for
står at bruge det, opnås en langt mere effektiv kommunikation. 
Man undgår, at der sendes lange passager, som ikke bliver opfattet 
af modparten, og man kan straks få rettet misforståelser eller få 
gentaget manglende ord.

Med QSK kan man stadig følge med i forholdene på frekvensen. 
Hvis man hører forstyrrelser, kan man straks sikre sig, at modpar
ten stadig kan læse, hvad man sender, og i modsat fald aftale de 
nødvendige modforanstaltninger, f.eks. et mindre frekvensskift el
ler blot et andet andet tempo. Især under forhold, hvor man bliver 
klar over, at modparten ikke helt har forstået, hvad man har sendt, 
kan det være praktisk straks at kunne rette misforståelser og f.eks. 
undgå at måtte lytte på en længere redegørelse, som man slet ikke 
har bedt om.
Når man hører på to stationer, der er vant til at bruge QSK, vil man 
opleve, at den modtagende pludselig sender en prik eller to og der
efter, når den anden stopper, gentager det sidste rigtigt modtagne 
ord, hvorefter den, der oprindeligt sendte, bare gentager sin sen
ding fra og med det nævnte ord. Under sådanne forhold et det nor
malt unødvendigt og altså tidsspilde at bekræfte modtagelsen med 
R eller OK, for hvis modtageren ikke havde forstået det hele, havde 
han allerede afbrudt og bedt om gentagelse.

EUCW Fraternizing CW QSO Party
Åben for alle radioamatører og lytteramatører i Europa.

Tider og frekvenser
14. november 1500 - 1700 UTC 7010-7030 14020- 14050 kHz

1800-2000 UTC 7010-7030 3520- 3550 kHz
15. november 0700 - 0900 UTC 7010- 7030 3520 - 3550 kHz

1000- 1200 UTC 7010 - 7030 14020 - 14050 kHz 
Kun CW, kun 1 operatør.

Klasser
A Licenserede medlemmer af en EUCW forening, mere end 10 W 
input eller 5 W output.
B Licenserede medlemmer af en EUCW forening med QRP 
(mindre end ovenfor).
C Andre licenserede amatører, uanset effekt.
D Modtageamatører.

Kodegrupper
Klasse A og B: RST/QTH/Navn/Klub/Medlemsnummer 
Klasse C: RST/QTH/Navn/NM (non member)
Klasse D: Kodegrupper for begge stationer i en QSO må opgives.

EUCW klubber: SCAG, AGCW-DL, G-QRP, TOPS, SARS, BQRP, 
HSC, VHSC, INORC, HCC, BTC, UFT, SHSC.

Kald: CQ EUCW.

Points: Klasse A, B og C: 1 point for eget land, 3 points for andre 
lande.
Klasse D: 3 points for hver komplet logged QSO.
Kun en QSO med hver station pr. dag og bånd.

Multipliers: 1 for hver EUCW klub kontaktet eller logged pr. dag og 
bånd.

Logs: skal vise dato, UTC, bånd, kaldesignal, sendt info, modtaget 
info og points for hver QSO.
På et særligt »summary sheet« opgives navn, adresse, eget kalde
signal, samlet pointresultat og enkeltheder om anvendt udstyr, he
runder anvendt effekt, underskrift.
Logs sendes indtil 20. december 1987 til contest manager: DJ2XP, 
Guenther Nierbauer, lllingerstr. 74, D-6682 Ottweiler, Fed. Rep. of 
Germany.

Priser: Den arrangerende klub, HSC, udsteder certificater til de 3 
første ihver klasse.
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Redaktion: OZ1HJV, Erik Gørlyk, /  
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm. /  j
Tlf. 02 -  86 78 54 j  J Det nostalgiske hjørne

OLD TIMER HAMS 
OZ7JQ, Jørgen Qvistgaard, Nykøbing F.

Interessen for radio og senere de korte bølger fik Jørgen 
som 13 årig i fysiktimerne på Sorø Akademi, hvor han 
havde en meget inspirerende lærer - og så var gnisten 
tændt!
Det begyndte med et hjemmelavet krystalapparat, som 
blev anbragt under hovedpuden, og det var med til at for
søde Jørgens nattetimer, når han sammen med sovesa
lens 30 drenge slet ikke havde lyst til at sove. Det blev til lif
lig iørefaldende musik fra bl.a. Eli Donde’s Band og

mange andre kendte danseorkestre fra trediverne.
Få år senere kom Jørgen sammen med sin ven Jørgen (se
nere OZ7US) igang med de korte bølger. I Korsør fandt de 
frem til Andreas, OZ2AK, medlem af opfinderfamilien Krø
yer og fuldbefaren amatør med licens. Andreas havde 
gode kontakter med OZ4D, 5U, 7F og 7FK og vejen til EDR 
blev hurtigt beredt med indmeldelse i begyndelsen af 1938 
(medlem 1427). Efter en kort tid som »unlis« blev det til en 
licens senere på året.
Fra den første tid husker 7JQ endnu den lidenskabelige 
drøm om at lave DX. Den blev opfyldt i begyndelsen af 1939 
ved hjælp af en CL4 i PA og en simpel O-V-1 modtager. Der 
blev fanget flere W’er, VK4, FA8 og TF3. Alt på CW.
Så fulgte et år ved 8 . Ingeniørkompagni i Ryvangen med 
masser af CW-træning, samt spændende ture ud over 
Sjælland under afprøvning af nykontruerede militære an
læg. I Ryvangen mødte Jørgen radioamatørerne OZ1U, 
2SL, 3Q, 7DR,7FD og 7NA.
Under krigen blev Jørgen kredsleder for kreds 2 - det var 
dengang hele Sjælland med undtagelse af København. Ef
ter besættelsen var Jørgen med til i 1945 at stifte en Fal- 
sterafdeling med hovedsæde på telegrafstationen i Nykø
bing F. og blev ved samme lejlighed valgt som afdelingens 
formand.
Efter befrielsen fik 7JQ, en uddannelse som 1ste kl. tele
grafist i København og sejlede nogle år for DSB, hvorefter 
han gik tilbage til trafiktjenesten igen og forblev der til han 
i 1981 gik på pension.
OGTJQ’s rig består i dag af: Drake TR7A, DSI FQ-måler, 
Kenwood 7930, ant. afst., El-key og en 2 element Quad. 
Som pensionist nyder Jørgen, at han kan gå i luften når han 
har lyst, men den oprigtige glæde ved selv at fremstille sit 
grej, det savner han.
Ja, sådan kan det gå med »drømmen« og virkeligheden.

E D R  n y t-
Efterlysning

Til antenneudvalget søges der, til Sjællands-området, en 
absolut seriøs arbejdende radioamatør, der på en venlig 
måde vil tage sig af løbende sager. Det er en forudsætning, 
at vedkommende på en værdig måde kan forhandle med 
byggemyndigheder, såvel som med ejere af udlejningsej
endomme, det vil også være en fordel, om vedkommende 
har tid til at sætte sig ind i lovene ang. antennetilladelser, 
da dette næsten er en forudsætning.
Lønnen: Er den tilfredsstillelse at glæde andre ved at 
kunne hjælpe.
Henvendelse til antenneudvalgets formand:
OZ3AB, Edmund Winther Petersen, Øksnebjergvej 2, 
5230 Odense M, tlf. 09 13 47 52.

Tak skal du have OZ1JSN, Peter
Desværre har jeg måtte modtage din meddelse om at arbejde over 
alle grænser gør at du ikke mere kan afse tid til at varetage arbejdet 
med antennesager. Du har været til uvurderlig hjælp, og en glæde 
er også at du tilbyder i givet tilfælde at række udvalget en hjæl
pende hånd, en sådan kan der nok blive brug for, når vi mangler for
nøden ekspertise.

Endnu en gang tak for hjælpen, på udvalgets vegne.
OZ3ZB, Edmund

KF ’ ■ ' ■ f,* :v i u:.X - \\. o

■ .■ .5 i GO V  0 0  £ v k c .  ,.■*

RST

Alle med interesse for RST-sagen fik forhåbentlig læst artiklen i 
IARU Region 1 Newsfrajuni 1987. Den var aftrykt i uddrag i OZ-8/87 
side 512. Her fik man klart demonstreret, at der virkelig er brug for 
den slags frivilligt arbejde.

Jeg havde selv fornøjelsen at snakke med formanden for de be
lgiske amatører ON8 MC, Herwig Cuypers ved EDR’s 60 års jubi
læum i Odense, og han berettede om det fortrinlige samarbejde, 
der igennem mere end 20 år har eksisteret mellem UBA (Belgiens 
EDR) og myndigheder af forskellig slags. Han har da også lovet, at 
sende information om, hvordan man har bygget nødtrafiknettene 
op i Belgien. Såsnartoplysningerne dukker op vil de blive bragt her 
i spalten.

I Danmark venter vi med spænding på resultatet af forhandlin
gerne imellem EDR’s P&T udvalg og Teleinspektionen. Men vi kan 
da glæde os over, at aktiviteten på vores net stadig er stor, og alle
er selvfølgelig velkomne til at checke ind, for at aflevere en besked 
eller for at få en rapport og et QSL-kort fra NCS.

Nettet kører som om følger:
VHF n e t.................................. søndag 145.450 MHz kl. 10.30 DNT
HF n e t.........................................søndag 3.663 MHz kl. 11.00 DNT
CW net .......................................onsdag 3.565 MHz kl. 21.00 DNT
Alle frekvenser er +QRM. OZ1JQW, Michael
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HB Information
Korrektion af rapport om HB-møde
I afsnittet om Vejrhøjrepeateren i min rapport fra HB-mødet 22.-23. 
august OZ-9/87 har jeg fået udtrykt mig uklart.

Det er korrekt at HB havde modtaget et brev fra en gruppe bru
gere af Vejrhøjrepeateren, men ikke helt korrekt, at HB ikke har be
handlet Vejrhøjrepeateren. Fakta er, at HB aldrig har haft Vejrhøjre
peateren eller hvad der foretår på den til behandling på et 
HB-møde, og man har derfor heller ikke udtalt nogen holdning om 
det. Men OZ1CID havde under eventuelt på mødet i maj spurgt om 
en gruppe, der ønskede at køre bulletin over Vejrhøj, kunne få lov til 
at anvende landsforeningens kaldesignal OZ7EDR. Det gavHB af
slag på.

Jeg beklager, hvis mit ordvalg har givet anledning til misforståel
ser, og håber, at tingene nu er sat på plads. HR

Referat af Packet Landsmøde
Hélsinge afd. 13. september 1987
Referent: OZ7DR som tager forbehold for fejl og forglemmelser. 
Kl. 13.20: OZ1DPP byder velkommen som formand for Helsinge 
afd. og giver derefter ordet til OZ5NM som beretter om baggrunden 
for mødet og foreslår OZ5RB, som dirigent.
Forslaget vedtages.

Dagsorden:
1. Beretning fra OZ5NM og OZ8 CY
2 . Debat om EDR-udvalget
3. Valg af udvalgsmedlemmer
4. Debat om fremtiden.

Dagsorden punkt 1.:
OZ5NM giver et tilbageblik på året, som har været meget frem
gangsrigt for Packet amatørerne. Der er nu op mod 250 stationer 
QRV på packet 5NM har haft flere kontakter og drøftelser med 8 CY 
med de tekniske problemer omkring packet-fremtiden, og kom ind 
på de nok kendte vedtagelser i Region 1. 5NM gav derefter ordet til 
digitaludvalgets formand OZ8CY.

OZ8 CY takkede for den megen post han har modtaget i denne 
sag. Han berettede om det nys afholdte møde med P&T, hvor han 
havde fået tilladelse til at refere en del, selv om det officielle referat 
endnu ikke var udsendt.

Det fremgik heraf at der nu var udsendt ca. 200 tilladelser til pac
ket på VHF/UHF, og at der fra den 1. januar 1988 ikke mere skal 
søges speciel tilladelse for at køre packet på VHF/UHF.

Fra samme dato (1.-1 .-1988) kan der søges tilladelse til at køre 
packet på HF-båndene med 300 baud. P&T har anskaffet et antal 
modems så det er muligt at overvåge packet trafikken.

Der er endnu ikke givet nogen tilladelse til brug af ubemandede 
digipeatere, men det overvejes at give tilladelse til et antal igang
værende stationer.

Alle ansøgninger som ligger hos P&T vil blive overgivet til digi
talgruppen til behandling og høring.

Der forberedes en opbygning af et 70 cm net, den geografiske 
fordeling skal diskuteres nærmere.

Anvendelse af 1200 baud på VHF/UHF er OK, der kan efter an
søgning gives tilladelse til anvendelse af 2400 baud.

Mailbox
Antallet af mailboxe overvejes stadig, og der foreligger adskillige 
ansøgninger, som nu skal behandles af det nye udvalg.

Dagsorden punkt 2.:
OZ5NM ville gerne høre fra interesserede for at få en debat igang. 
Spurgte OZ8CY om antallet af medlemmer i gruppen lå helt fast, 
idet han fandt at 5 personer ville være bedre end 4. 8CY mente at 
antallet nok kunne udvides efter samråd med HB.

OZ1FXR påpeger det vigtige i en rimelig geografisk fordeling af 
udvalgsmedlemmerne.

OZ1HM udtalte, at man nok ikke kan adskille de digitale former så 
de må alle behandles fair i udvalget, således at der også tages for
nødent hensyn til RTTY/AMTOR med mere.
OZ8CY: Der er en stor arbejdspukkel omkring packet, så det bliver 
nødvendigt at prioritere opgaverne.
OZ5SG går ind for en 5-mands gruppe med 2 fra Sjælland. 1 fra Fyn 
og 2 fra Jylland.
OZ3RC erindrer om, at mange har kørt RTTY før packet, og mener 
iøvrigt at man forud for geografisk fordeling bør se på.

1. den alm. packet transmission
2 . mailbox
3. link forbindelser

OZ4JA er enig heri, men ønsker en geografisk fordeling.
OZ1CID erindrer om, at HB har fastsat, at der skal være 4 medlem
mer, men en ansøgning om flere naturligvis er velkommen, og vil 
blive behandlet.

OZ8CY efterlyser holdninger fra EDR’s medlemmer til udvalget 
af hensyn til prioriteringen.
OZ1HM foreslår at der skal være 3-4 mailboxe med forbindelse til 
udenlandske stationer. Der bør skelnes mellem forskellige typer af 
mailboxe, så unødige ventetider undgås. Linkforbindelser og gate- 
ways bør på én eller anden måde administreres af EDR. Lokale di- 
gipeaters skal bibeholdes på lokalt plan, medens det store og inter
nationale bør administreres af EDR.
OZ5SB mener det vil være meget forkert at hvis digiudvalgét skæ
rer i det bestående, vi skal forsøge at beholde hvad vi har igang, og 
derefter se på den videre udvikling.

OZ5NM - vi skal ikke blive for professionelle - OZ1GKJ finder den 
geografiske fordeling OK, men efterlyser hvad man gør i USA, der 
har de jo megen erfaring. Mener ikke at vi skal tvinges på 70 cm.

OZ1CJC findet ikke, at et omgående svar på en telex er nødven
dig og at der stort set er mailboxe nok, der kan vel mangle nogle her 
og der.
, OZ1BHQ har sendt et brev som læses af dirigenten.

Foreslår at der skal være 5 mand i udvalget, og anbefaler OZ4YC 
og OZ5NM og én fra Sjælland. Ser gerne, at nye møder holdes på 
Fyn og tilbyder sin hjælp hertil.

OZ1CFV støtter tanken om 5 mand i udvalget.
OZ1KKL foreslår dannelsen af en interessegruppe som kan stil

ling til medlemsskab af digigruppen.

Efter en pause gik man over til punkt 3 på dagsordenen: valg af 
udvalgsmedlemmer 

OZ5RB havde opstillet en række mulige kriterier til overvejelse:
1. geografisk fordeling
2 . erfaringsfordling
3. fremmødtes fordeling
OZ1FBV gjorde opmærksom på, at man kunne indkalde ad hoc 

medlemmer til gruppen om nødvendigt.
OZ6WQ takkede for opfordringen til at være medlem, men fore

slog at man i stedet satte OZ4YC på listen.
OZ1GKJ foreslog at man kunne tilføje et pkt. 4: antalsfordeling 

som en mulighed.
OZ1DLJ så gerne en repræsentant for nordsjælland i udvalget. 
OZ3RC foreslog herefter følgende kandidater: OZ1EUI, OZ5NM 

og OZ5BS, men blev gjort opmærksom på, at OZ4YC allerede var 
foreslået af OZ1BHQ i sit brev. Kandidatlisten kom derefter til at se 
sådan ud: OZ4YC, OZ1EUI, OZ5NM og OZ5SB.

Man gik derefter over til afstemning ved håndsoprækning. Re
sultatet blev: OZ4YC, 14 stemmer. OZ1EUI, 31 stemmer. OZ5NM, 
31 stemmer og OZ5SB, 10 stemmer. Det blev foreslået at OZ5BS 
skulle være suppleant (alm. bifald).

Man gik derefter over til pkt. 4. på dagsordenen.

Debat om fremtiden
OZ5NM efterlyste forslag til fremtidig trafik-koordination. OZ3RC 
rejste spørgsmålet: Hvad har vi? og fortsatte med ønsket om en iov-
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liggøreise af de aktiviteter vi har. Så gerne en kanalisering af de for
skellige trafiktyper.

Forudså at anvendelsen af NET-ROM, specielt på 70 om vil afla
ste de øvrige frekvenser med tiden, og mente, at nu var det på tide 
at få at vide hvad vi har lov til nu.

OZ1CMB foreslog 144.650 til lokaltrafik.
OZ1DLJ efterlyste en tilladelse til 2 meter ubemandet digipeater 

på masten i Vejby. Ansøgningen er forlængst indsendt.

Radioamatører og TV1
Følgende er skrevet i håbet om at kunne starte en debat om radioa
matører og TVI BCI problemer, der måske kunne ende med forbed
rede forhold for radioamatørerne på området.

Tankerne er opstået efter, at jeg selv er blevet indehaver af en ulø
selig forstyrrelses sag.

Seks klager på skrift, hvor jeg laver direkte indstråling, samt efter 
teleinspektionens skøn 100-150 som ikke har klaget endnu, når jeg 
kører med 250W på 2 m i tæt bymæssig bebyggelse. Hos to af kla
gerne er problemerne løst, men hvad med resten? Det er både tek
nisk og ikke mindst økonomisk, urealistisk at fjerne forstyreiserne 
hos dem alle.

Lad os starte med at se hvad reglerne siger om forstyrelser som 
er foresaget af radioamatører: Bekendtgørelse om amatørradiosta
tioner af 4-12-1985 kapitel 4: ja, enhver kan jo læse skriften på væg
gen , specielt stk. 3 og 4 er interessante, for her står jo, at P&T til en
hver tid afgør, hvilken teknisk standard et elektrisk anlæg skal leve 
op til.

Så vidt så godt, indtil man læser P&T’s krav, disse står indirekte 
at læse i P&T’s blå hæfte punkt C side 20 afsnit 2. Såfremt dansk ra
dio eller TV forstyrres stilles der ingen krav til radio eller TV modta
geren!!

Det skal her bemærkes at specielt ved direkte indstråling vil dette 
være et problem, da det jo er ligegyldig om man ser dansk eller 
spansk TV, ved denne forstyrelses form.

Den opmærksomme læser vil nu tro, at jeg har glemt at læse af
snit 5 i det blå hæfte, men desværre nej, i mit tilfælde anså telein- 
spektionen ikke en stereo radio af oversøisk fabrikat hvor afskærm
ningen består af plastik og pap! (plastik chassis, pap bund) som 
mere følsomt end sædvanligt. Ja, det var faktisk slet ikke på tale, li
gesom et transportabelt TV med stavantenne 150m væk fra min an
tenne heller ikke ansås for mere følsomt end sædvanligvis på trods 
af kraftige forstyrelser, når jeg kører 70-80 W out.

Hvad kan vi som radioamatører ændre/gøre?
Følgende foreslås:
1. Retningslinier som dem der er beskrevet i OZ maj ’82 gæl

dende videorecordere, hvor P&T kun forlanger udvendig filtre
ring udført af radioamatøren, forsøges indarbejdet hos P&T via 
EDR’s forbindelser, således at disse også gælder andre elek
triske anlæg.

2. Klare regler for hvor stort elektrisk felt man må lave hos naboer 
og lignende, før man forlanger foranstaltninger foretaget af ra
dioamatøren, når der er forstyrelser.

3. Etablering af en gruppe i EDR’s regi, som kan hjælpe med det 
praktiske arbejde, og som hos P&T opnår status af autoriseret 
værksted, d.v.s. må foretage indgreb i det enkelte apperat. En 
sådan gruppe skal naturligvis bestå af teknisk kompetente ra
dioamatører (faguddannede?). Dette vil sikkert koste nogle 
penge. Disse forestiller jeg mig finanseret ved brugerbetaling
e.v.t. med økonomisk støtte fra foreningens kasse. Det er givet, 
at resultatet vil blive både bedre og billigere end hvad de fleste 
værksteder idag kan udrette.

4. Indførelse af tekniske krav til amatørradioer, f.eks. uønsket ud
stråling og lignende. Dette foreslås, da jeg mener, man bedre 
kan »tillade« sig at stille krav til radio og TV’er, såfremt ens eget 
grej opfylder et vist minimumskrav. Også her kunne man fore
stille sig en gruppe i EDR regi, som er i stand til at foretage må-

Herefter fulgte en almen diskussion om fremtiden for packet, 
men der var efter referentens mening intet heri som ikke var berørt
under mødet.

Dirigenten kunne takke for god ro og orden og hæve mødet kl. 16. 
Fredensborg den 14. september 1987 OZ7DR, Bram

Godkendt, OZ5RB, Hans, dirigent

linger for medlemmerne, når der opstår problemer (lokalafde
linger?). Dette punkt bør fra et radioamatør synspunkt ikke 
realiseres, uden at der samtidig bliver stillet krav til radio og TV 
angående indstråling.

5. Udarbejdelse af en statistik i EDR regi over medlemmernes 
TVI, BCI problemer/løsninger således, at vi kan få et overblik 
over problemernes omfang (de er store!).

6 . Forsøg på udarbejdelse af en TV-udsendelse i samarbejde 
med TV-båndværkstedet, omhandlende radioamatører og dis
ses problemer og ikke mindst glæder med verdens bedste 
hobby.

Dette var mine ideer/tanker. Jeg håber meget på jeres kommenta
rer, ikke mindst fra de siddende udvalg på området: P&T-udvalget 
og Teknisk-udvalg.

Forslag og ideer er naturligvis til brug for alle. (Også RM). Det bør 
understreges at det er i alle radioamatørers interesse at få bedre 
regler på området, også selvom du idag ikke har TVI problemer, da 
det med den øgede tilstedeværelse af alskens TV, radio, ghetto
blastere, el-orgler, grammofoner, båndoptagere o.s.v. o.s.v. ellers på 
langt sigt vil være direkte dræbende for radioamatør-hobbyen.

73 OZ1GEH, Peter

H usk: E D R  e r d in  fo re n in g

OZ-spøt
Så er det JOTA tid.
Nu er det så tid for årets JOTA week-end, JOTA afvikles nemlig 17. 
og 18. i denne måned. Denne week-end vil spejdere over hele jor
den kontakte hverandre og herigennem opleve at være medlem af 
et verdensomspændende fællesskab, gennem amatørradio. Igen i 
år vil der rundt omkring blive lagt kim til nye radioamatører, derfor 
tag vel imod de mange spejdere der er at finde på båndene denne 
week-end.

Årets JOTA-hilsen.
Den Danske JOTA hilsen vil i år blive holdt af Dir. for Verdensnatur
fonden, Vibeke Skat-Rørdam. Hilsenen vil blive sendt lørdag kl.
10.00 DNT på 3.730 MHz fra stationen OZ1DSS.

Kl. 10.15 vil frekvensen blive overtaget af Norge, kl. 10.30 af Sve
rige og kl. 10.45 er det Finland som sender deres JOTA-hilsen på 
3.730 MHz. OZ1DSS flytter kl. 10.15 til 3.720 for ind-check af de dan
ske JOTA-stationer og andre stationer som har hørt talen.

Den danske JOTA-hilsen vil blive gentaget på RTTY kl. 14.00 DNT 
på 3.690 MHz (±QRM) og kl. 14.30 DNT på 145.

JOTA Puzzle.
Igen i år er der arrangeret en puzzle. I år går det ud på at bestemme 
navnet på 15 forskellige dyr. Spillet er i år udvidet så det er fælles for 
hele Skandinavien. Hver forhåndstilmeldt station i Danmark, 
Norge, Sverige, Finland har fået tilsendt en oplysning om et af de 15 
dyr. Det gælder nu om, ved at udveksle oplysninger at finde frem til 
hvilke 15 dyr der er tale om.

På genhør på båndene.
Vy 73, JOTA-udvaiget V/OZ4TQ, Peter.
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Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1CID, Hanne Nielsen,
Hvidovrevej 468, 1, tv, 2650 Hvidovre, 
tlf. 01 78 44 87.

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.

AMAGER - OZ7AMG
Mødelokale: Alleen 78, Baghuset, 2770 Kastrup.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anført. 
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st./tv.,
2300 København S, tlf. 01 58 93 65.
Giro: 6 27 71 28.

Når man i mange år har deltaget i lokalafdelingsarbejdet, bliver 
flere ting til højdepunkter i året. F.eks. er Field day som en 
juleaften, noget man virkeligt ser frem til hvadenten man er ung 
eller gammel. Forberedelserne er som at købe julegaver. Vil 
glæden på dagen tilsvare anstrengelserne? Når det drejer sig om 
Field day er svaret et ubetinget ja. Også i 1987. Andre må have 
samme synspunkt, idet halvdelen af afdelingens medlemmer 
deltog.

Da vi ankom til QTH i Jyllinge, høvlede regnen ned, men da vi 
skulle i gang, standsede den, så vi fik nogle fornøjelige timer med 
at montere beam antenne, sætte telte op og meget andet. Om 
natten var der godt nok nogle lange vagter, idet torden, lynild og 
regn gjorde det umuligt at forlade teltet. Til gengæld fik vi kørt 
mange QSO’er og vort resultat blev i år omtrent dobbelt så stort 
som sidste år.

Nogle deltog på grund af radioen, andre på grund af radioen og 
gallamenuen, atter andre på grund af menuen. Atter i år var den 
kreeret af vor chef de cuisine, OZ1HJH, Steen. Gallamenuen 
bestod af Coquilles saint Jacques og helstegt oksehøjreb med 
haricot vets, carotter, ærter og glasserede løg, ledsaget af 
perlende frisk hvidvin og en fornem Rioja 1978. Sidstnævnte var 
en gave fra Københavns-afdelingen, som vi takker mange gange 
for.

Alt i alt en uforglemmelig week-end. Vi ser allerede frem til den 
næste Field day. Lige som til juleaften.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

Program:
29. oktober OZ9DC og OZ1JQW fra R.S.T. gruppen eller radio
signal tjenesten som den også hedder. Fortæller denne aften om 
en gruppe radioamatører der har oprettet et radionet som kan 
hjælpe til i en nødsituation.

5. november OZ1EUI og OZ6WQ demonstrerer Packet-Radio 
en kommunikationsform for radioamatører med computer.

Alle er velkommen i OZ7AMG.
Vy 73 de OZ9BD, Bjarne

HVIDOVRE - OZ7HVB
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.
Giro: 06 28 29 1 1 .
Postadresse: Postboks 14, 2650 Hvidovre.

Når dette læses er vi forhåbentlig kommet i orden igen i lokalerne, 
efter at salen er blevet malet, og biblioteket har gennemgået en 
større oprydning. Vinterens aktiviteter er startet på alle områder, 
men først skal vi deltage i JOTA med Det Danske Spejderkorps i 
Tåstrup.

Program:
20.10.87: EDR Foredrag ved OZ1AWJ Svend Lundbech: 

Principper for fejlfinding!
27.10.87: Værkstedsaften - se Medlemsmeddelelser.

3.11.87: Klubaften - Medlemsmeddelelser - Aktivitetstest på 
VHF.

10.11.87: Besøg fra Helsinge afdeling.
17.11.87: Se Medlemsmeddelelser.

Vy 73 de OZ50I, Esther.

KØBENHAVN - OZ5EDR
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, 2400 Kbh. NV., 
tlf. 01 87 83 8 8 .
Postadresse: Postboks 96, 1004 København K.
Møde: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMU, Carl Thiess, Munkehøj 9.
2860 Søborg, tlf. 01 67 05 83.
Afdelingens giro: 5 05 97 55.

Siden sidst:
Lokalerne er nu helt færdige efter sommerens ombygning. 
OZ8 NJ, Niels startede efterårssæsonen med et godt og interes
sant foredrag om HF-antenner blandt andet til brug på Field-day.

Årets Field-day blev igen i år kørt fra det sædvanlige sted i Ishøj 
Strandpark - og atter engang overlevede generator, master og 
stationer, så de næste år igen kan deltage, sammen med de 22 
»udsendte«.

Program:
Mandag 19.10: Filmaften.
Mandag 26.10: Klubaften og CW gruppemøde.
Mandag 02.11: Foredragsaften v/OZ1 AWJ, Sven.
Torsdag 05.11: OLDTIMERAFTEN.
Mandag 09.11: Klubaften.
Mandag 16.11: Afdelings anliggender.

Torsdag d. 5. november 1987 er der

OLDTIMERAFTEN
for amatører som har haft licens i mindst 20 år. Det plejer at 
være særdeles hyggeligt. Menuen bliver som sædvanlig 
førsteklasses, og øl, snaps og vand kan fås til lave priser. 
Tilmelding er nødvendigt af hensyn til plads, da der vanligt 
kommer mange. Tilmelding kan ske til OZ1FMU, Carl på 01 
67 05 83.

Vel mødt torsdag d. 2 . november kl. 1900.

Vy 73 de OZ 1 FOD, Flemming.
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GLADSAXE- OZ2AGR
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3. 2730 Herlev.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Pedersen, Gammelmosevej 125, 
2800 Lyngby, tlf. 02 98 61 45.
Afd. girokonto: 4 25 18 73.
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Kreds 2 Kreds 2
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ5RB, Hans Bonnesen,
Birkebakken 25, 3460 Birkerød, 
tlf. 02 81 23 69.

Husk kreds 2 bulletin hver mandag kl. 20.00 på Ramløse 
repeateren 145,725 MHz.

BIRKERØD - OZ5BIR
Lokaler: Hestkøbgård.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9YO, Jørgen Olsen, O. B. Muusvej 12 ,
3520 Farum, tlf. 02 95 54 92.
Giro 6  73 90 08.

Birkerød afdeling er nu flyttet til den modsatte ende af byen og fået 
QTH på Hestkøbgård, hvor afdelingen har rådighed over største
parten af 1. etage på hovedbygningen. (Foto: OZ1HJV)

Indretning af klublokalerne vil fortsat også i denne måned have 1. 
prioritet. Vi mangler stadig en del for at komme helt på plads igen.

Der skal lyde en foreløbig tak til alle de medlemmer der har 
hjulpet med at slæbe, flytte, male etc. Nu skal de »elektriske« og 
radiomæssige installationer gøres færdige, så OZ5BIR, inden 
vinteren og den mørke tid melder sig, igen kan blive QRV på 
båndene.

OZ20F, Ole fortsætter tema-aftenerne, men bemærk venligst, 
MANDAGE kl. 19.00. Du kan fortsat bare møde op, og Ole vil 
indvie dig i elektronikkens mange krinkel-kroge.

OZ1IEN, Jens er blevet færdig med Packet-modem til klubstati
onen, og Jens og OZ1JGQ, Torben har givet tilsagn om at 
varetage OZ5BIR Packet- og RTTY aktiviteter.

Program:
Torsdag d. 2 2 . okt: Alm. mødeaften.
Torsdag d. 29. okt.: Orientering og oplæg til RM 87 v. OZ9YO, 
Jørgen.
Torsdag d. 5. nov.: Alm. mødeaften.
Torsdag d. 12. nov.: Status for indretning af OZ5BIR, debat, 
forslag til vinteraktiviteter.

Vy 73 de OZ6SX, Søren.

FREDERIKSSUND - OZ6FRS
Lokale: Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 163.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Postadresse: Postboks 6 , 3600 Frederikssund.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 41 2 1 .
Afd. girokonto: 1 62 50 39.

HELSINGE - OZ9HEL
Lokale: Høbjerg Forsamlingshus, 3200 Helsinge. 
Møde: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DPP, Finn Halsgaard, Tisvildevej 3, 
3210 Vejby, tlf. 02 30 55 99.
Giro: 6 43 88  73.

HELSINGØR - OZ8ERA
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Postadresse: Postboks 335, 3000 Helsingør
Fmd.: OZ1ELY, Mogens Sørensen, Sporegangen 12, 1 . sal.
3000 Helsingør, tlf. 02 22 06 31.

Program:
Tirsdag 20. oktober: Besøg i Hvidovre afdelingens klublokale. 
Søndag 25. oktober: SM i rævejagt i Gribskov. Hvis der er 
interesse for fælles transport til Nødebo, så kontakt 8 FG, Franz. 
Tirsdag 27. oktober: Besøg af radioamatører fra Hillerød afdeling. 
Tirsdag 3. november: VHF-test.
Søndag 8 . november: Rævejagt i Nyrup Hegn.
Tirsdag 10. november: Foredrag om kondensatorer ved OZ7BB 
Per Buhi.
Tirsdag 17. november: Helsingør afdelingens årlige auktion over 
radiogrej, alle er velkomne.
Søndag 22. november: Rævejagt i Danstrup Hegn.

Så er den årlige Field-day vel overstået, og vi venter på 
resultaterne.

Den 15. september havde vi en vellykket demonstration af 
Packet-radio, med foredrag om, hvad det er for en radioamatør 
aktivitet og om, hvad der skal til, for at køre Packet.

Rævejagten, SM i Gribskov er ikke kun for øvede, alle kan 
deltage, husk, de øvede jægere har også været begyndere 
engang.

Hvis du mangler kørelejlighed til Hvidovre d. 20. oktober, så 
kontakt 8 FG Franz 02 10 04 09 eller 1ELY Mogens, så vi kan 
aftale tid og sted for opsamling.

Til slut husk auktionen den 17. november.
Vy 73 de 8FG, Franz.

HILLERØD-OZ1 EDR
Lokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen.
Postadr.: Postboks 203, 3400 Hillerød.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DKC Mogens Reiff, Anders Uhrskovsvej 10,
3400 Hillerød, tlf. 02  25 26 46.
Afd. girokonto: 2 26 78 96.

Program:
20.10.: Byggeaften.
27.10.: Vi besøger Helsingør-afdelingen.

3.11.: Alm. aften / 2 m. test.
10.11.: Alm. aften.
17.11.: Byggeaften.

Så er auktionen vel overstået for denne gang, og forhåbentlig har 
alle fået fat i de stumper de stod og manglede til vinterens 
byggeprojekter. Skulle dette imidlertid ikke være tilfældet, er der 
nok ikke andet at gøre end at gribe til den for HAM’s allersidste og 
mest desperate udvej: KØB DET!!! Nå, men bortset fra dette er det 
programmet det drejer sig om.
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Den 27. besøger vi Helsingør afdelingen. Der hænger en 
tilmeldingsliste i afdelingen, så vi kan give dem et praj om hvor 
mange der kommer samt arrangere lidt fælleskørsel.

Programmet for november måned skal tages med forbehold. 
Det ligger nemlig sådan at OZ1 DTP Ove har kontakt med en 
Ungarnsk amatør som kommer til OZ-land engang i november. 
Denne amatør som tillige er professor i accleratorfysik, eller noget 
i den retning, er yderst velvillig til at besøge os og holde et 
foredrag/sprøgerunde om hvad VI nu måtte ønske at høre om. For 
rævejægere kan det oplyses at han har været nr. 2 til VM i 
ræveløb. Så vil I vide hvordan den skal grejes, var det måske en 
ide at komme i hele november måned. Datoen for besøget ligger i 
skrivende stund ikke fast, ligesom det ikke er 1 0 0% sikkert at det 
bliver til noget. Når vi får mere info om dette skal i nok få besked 
på den ene eller anden måde.

Vy 73 de OZ1DLU

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

Amatørnyt via OZ3REO (145,65 MHz), hver mandag kl. 18.45 dnt. 
Du afleverer selv dit stof under udsendelsen.

Kreds 3 afholder møde
den 11. november 1987 i Østbornholms afd. kl. 19.30. 

Emne: Orientering fra RM 1987.
Vy 73 OZ1DGP, Axel

BORNHOLM - 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.

Program:
Hver tirsdag: Klubaften kl. 19.30.
Hver onsdag kl. 19.00: Teknisk kursus.
V.T.S. ved OZ2 FT Flemming og OZ1CFT Michael.
Hver søndag: Drop ind.
Kredsmøde d. 11. nov. kl. 19.30 i OZ4HAM.

STENLØSE
Lokale: Højdevej 15, 3660 Stenløse.
Fmd : ÖZ9QY, Gerhard Nielsen, Højdevej15, 
3660 Stenløse, tlf. 02  17 23 48.

SØLLERØD-NÆRUM
Fmd.: OZ4ET, Eigil Thomsen, Stendyssevej 17, Gundsømagle, 
4000 Roskilde, tlf. 02 38 87 64.
Afdelingens postadresse er postbox 76, 2850 Nærum.

Siden sidst:
Den 19. sep. fejrede klubben 50 år’s jubilæum ved en reception fra 
10.00-12.00.

Der var mange der besøgte os, og sendte hilsener. Vi fik også 
god opbakning fra de Bornholmske dagblade samt Bornholms 
Radio.

Weekenden fortsatte med »Åben hus«, så interesserede fik set 
og hørt de mange stationer i luften.

En tak til de mange der sendte en hilsen på jubilæumsdagen.
Vy de OZ4DZ Rose.

ØSTBQRNHQLM - QZ4HÅM
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2 , 3751 Østermarie.
Møde: Onsdage kl. 19.30. (OZ4HAM QRV på OZ3REO).
Fmd.: OZ8 IE, Svend-Erik Kofod, Kanegårdsvej 2,
3700 Rønne, tlf. 03 95 70 2 2 .

Repeaternyt hver mandag kl. 18.45 på OZ3REO (145.650 MHz). 
Du afleverer selv dit stof under udsendelsen.

17. og 
18.10.: 
21.10.:

24. og 
25.10.:

Jambore on the Air (JOTA).
Programbytteaften, har du forresten prøvet klubbens nye 
Commodore 64 og diskettestation.

CQWW phone. Vil du deltage, så mød op eller kontakt evt.
8 IE.

28.10.: Klubaften.
4.11.: AUKTION - til denne aften kan du godt allerede spare 

penge sammen, vi har nemlig en del komponenter fra en 
nedlagt radioforretning samt næsten en m3 fra Hvidovre 
afdelingen. Ryd op i gemmerne og skænk det til overs 
blivende til din klub. Kom i god tid der er nok at rode i.

1 1 .1 1 .: Kredsmøde i CQ, mød op og repræsenter din klub.
Vy 73 de OZ1GQR, Bjarne.

Klubben er velforsynet med udstyr - her demonstrerer nogle af 
medlemmerne, formanden, Rose Hansen, midtfor, hvorledes man 
kan snakke med hele verden.

OZ4DZ Rose - OZ1GDT Arne - OZ4YP Poul.

send nu de indlæg til tiden!
Vy 73 de O Z1CRY, EHen-Sofie.
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5GF, Leif Olsen,
Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing Fl., 
tlf. 03 83 91 70

HASLEV - OZ7HAS
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Lokale: Svalebæk skole, Teestrup.
Fmd.: OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 6 8 ,
4690 Haslev, tlf. 03 69 12 26.

Program:
20.10.: OZ5RB Hans kommer og fortæller om flykommunikation 

under 2 . verdenskrig.
27.10.: Byggeaften.
3.11.: Foredrag om packet radio.

10.11.: Byggeaften.
17.11.: 0Z90R Hans Ove kommer og fortæller om UHF/SHF 

teknik.
24.11.: Byggeaften.

Siden sidst:
Log fra Field-day er nu blevet talt sammen og det er blevet til
300.000 points.

På byggeaftenerne er der nogle, der er startet med at bygge en 
syntese til 10 meter.

Er der nogle der har andre forslag til hvad disse aftener skal 
bruges til.

Ansøgning til vores antennemast er afleveret til teknisk forvalt
ning.

HUSK AT:
Der er CW-kursus i klubben hver mandag.

Og at der i år er D-licens kursus hos AOF i Haslev.
Vy 73 de OZ1AHV Finn.

HOLBÆK - OZ1HLB
Lokale: Labæk 29, baghuset, 4300 Holbæk.
Møde: 2 . og 4. onsdag i måneden, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HSO, Søren Larsen, Broskovhuset, Åstrup vej 72, 
4340 Tølløse, tlf. 03 48 66  67.
Postgiro: 1 12 49 85.

KALUNDBORG - OZ1KLB
Lokale: Klintegården, Klintegårdsvej 38, Kalundborg.
Postadresse: Postboks 5, 4400 Kalundborg.
Klubaften: 2. og 4. tirsdag i hver måned kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GPN, René B. Petersen, El ledevej 55,
4400 Kalundborg, tlf. 03 50 13 70.

Program for efteråret 1987:
Tirsdag den 27/10 kl. 19.30: Klubaften og byggeprojekt.
Tirsdag den 3/11 kl. 19.00: VHF-Contest.
Tirsdag den 10/11 kl. 19.30: Filmaften. Der vises den tyske film om 
Oscar 10 og svensk TV’s film om radioamatørernes arbejde. Vi 
håber at rigtig mange møder op.
Tirsdag den 24/11 kl. 19.30: Klubaften og byggeprojekt.
Tirsdag den 1/12 kl. 19,00: VHF-Contest.
Tirsdag den 8/1 2 : kl. 19.30: Klubaften og byggeprojekt.
Tirsdag den 15/12 kl. 19.30: Vi afholder vor traditionelle juleafslut
ning med æbleskiver og gløgg. Vi håber rigtig mange vil møde op 
til en hyggelig aften. Tag XYL og de harmoniske med.

OBS!
OZ3XT, Erik, har været så venlig atter at køre morsetræning. Der 
køres mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 17.00-17.30. Fre
kvensen er 144.575 MHz.

Vy 73 de OZ9WW, Erik.

KØGE - OZ7HAM
Lokale: Mødelokalet, Vestergade 30, Køge.
Møde: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1KCY, Børge Grantzau, Dådyrvej 26, Ejby,
4623 Lille Skensved, tlf. 03 82 11 08.
Giro nr.: 6 54 36 85, Vordingborgvej 38, 4600 Køge.

Husk vor ugentlige nyhedsbulletin på 145.475 MHz hver søndag 
kl. 19.00 lokal tid.

Der har været afholdt bestyrelsesmøde, hvor en stor del af 
»vinterkøreplanen« blev fastlagt, og referat kan rekvireres i 
klubben.

Der er i skrivende stund stadig en del projekter, som endnu ikke 
er datosat, men yderligere oplysninger kan ses på opslag i 
klubben. Der påtænkes foredrag om PA-trin, BCI/TVI og evt. 
endnu et, div. udflugter m.m.

Vi regner også med at få gang i tema-aftenerne med QSO- 
teknik, samt BASIC-programmering for begyndere.

Af de fastsatte arrangementer kan nævnes:
14/10: Forberedelse til JOTA.
17/10: JOTA hos Bjæverskov-spejderne.
18/10: JOTA hos Bjæverskov-spejderne.
21/10: Klubaften bl.a. med BYGGEPROJEKTET.
28/10: Opstart på BASIC-programmering for begyndere.

4/11: Evt. foredrag om oscilloscop/måleteknik.
11/11: Tema-aften om QSO-teknik.
18/11: BASIC-kursus?

Der er jo et par »dunkle« punkter, men dette bliver afklaret 
snarest, og endelig besked vil fremgå af den ugentlige bulletin.

Sluttelig (som sædvanlig), et lille hip til omegnens amatører eller 
interesserede om at kigge ned til os på en klubaften, det kunne jo 
være du ville synes om det ... På gensyn!

Yderligere oplysninger hos undertegnede på tlf. 03 66  61 60. 
(Evt. meddelelser til OZ7HAM kan på PACKET-RADIO 144.675 

MHz sendes til OZ1BIZ via OZ1 EUI’s mailbox).
Vy 73 de OZ1BIZ, Kenneth.

LOLLAND - OZ1LOL
Lokale: Mågevej 2a, 4970 Rødbyhavn.
Fmd.: OZ1DUV, Holger Tornøe, Nygårdsvej 9,
4970 Rødbyhavn, tlf. 03 90 52 53.
Girokonto: 9 29 83 98.
Postadresse: Postboks 48, 4970 Rødby

Afdelingens mødeaftener er ændret til onsdage i uger med lige 
numre.

Mødeaftener:
Onsdag den 28. okt. kl. 19.30.
Onsdag den 1 1 . nov. kl. 19.30.
Onsdag den 25. nov. kl. 19.30.
Nærmere om program ved OZ1 DUV.

Vy 73 de OZ 1 DUV, Holger.
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LOLLÅND-FÅLSTER - QZ1LFÅ
Lokale: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave.
4800 Nykøbing Fl., tlf. 03 83 91 70.
Afd. girokonto: 6 25 98 55.

På aktivitetsmødet den 21/9 i Nykøbing var der en meget positiv 
stemning for at re-aktivere afdelingen blandt de 15 fremmødte 
amatører. Det blev derfor besluttet at indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling og efterfølgende foredrag mandag den 26. 
oktober. Det var mødets opfattelse, at man bør arrangere et 
månedligt møde i sæsonen. Kursusvirksomhed vil vi forsøge 
senere at tage op efter behov. Såvidt vi er informeret, afholdes der 
ikke i denne sæson tekniske kurser eller morsekursus i hele 
Storstrøms amt.

Program:
Mandag den 26. oktober: Ekstraordinær generalforsamling med 
valg af ny bestyrelse m.v.

Derefter foredrag: 50 MHz, Hvordan bliver jeg QRV (RX), og 
hvad kan jeg forvente at høre. OZ2LD fortæller om sine erfaringer 
fra dette interessante bånd.

Mødet starter kl. 19.00 og holdes på »Balkonen«, DSB- 
restaurant, Banegårdspladsen, Nykøbing F.

OZ5DX.

NÆSTVED - OZ8NST
Lokale: Fod by gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CRJ, Gunner Holm Larsen, Nøddehegnet 63,
4700 Næstved, tlf. 03 72 59 08.

Den 12/13 sept. havde vi udstilling på Grønnegades kaserne, i 
forbindelse med »sæsonstart«, der var godt besøgt i år.

I vores klublokaler i Fodby er der nu installeret et alarmsystem 
(se nedenstående). Systemet er udviklet af OZ1HKK.

Information om alarm-computer - OZ1HKK
Systemet består af en computer baseret på en Z80 CPU, som 
styrer og kontrollerer alle funktioner, desuden er packet modem 
designet af DL1 KAY, stationen der køres på er en AP 640, som er 
ombygget med ny strømforsyning og styring af glød på PA-rørene, 
der er desuden tilkoblet et 2 liniers LCD display og et nummerisk 
tastatur. Output fra stationen er 5 W, og antennen er en kvartbølge 
groundplane monteret under taget. Der er lavet automatisk TIME 
OUT så hele systemet RESETTES 4 min. efter sidste sending, 
hvilket også slukker for glødespændingen. Gløden bliver automa
tisk tændt igen når senderen bliver aktiveret, derfor går der ca. 25. 
sek. inden man bliver connectet, men dette er altså ganske 
normalt.

Hvis der har været en alarm udsender modemet en beacon 
tekst, som kan afbrydes ved at kalde alarmboxen op og derefter 
give den kommandoen E for EXIT.

Nu følger en forklaring på kommandoerne i ALARMBOX:
S: læser status på systemet.

ALARM er selve alarmen.
BEACON er hvis der har været alarmering, så bliver sendt en 
beacon.
TERMINAL er LCD display og nummerisk tastatur. 
DIGIPEATER er en digipeater med samme QTH.
SENSOR 1-8 er de 8 sensorer, der er koblet på systemet.

U: læser systemets REAL-TIME CLOCK.
A: læser en tabel med tidspunkterne for evt. alarmeringer.
B: læser af hvem og hvornår alarmen er blevet koblet til eller fra. 
K: læser, hvem der har adgang til systemet.
E: bruges til at disconnecte og afbryde BEACON udsendelser.
Hele systemet (undtagen packet modem) er opbygget og udviklet 
af OZ1HKK, Kim Hesselholdt, i tidsrummet fra marts 1986 og blev 
færdig i august 1987.

Systemet er opstillet på følgende adresse: OZ8 NST, EDR 
afdeling Næstved, Fodby gamle Skole, 4700 Næstved.

Program Indtil til og med den 24. november 1987:
20/10: Alm. klubaften.
27/10: Analoge og digitale instrumenter (evt. byggeprojekt) v/ 

OZ1EPF.
3/11: Alm. klubaften (foredrag hos Haslev afd. om packet radio) 

v/ OZ8 NZ.
10/11: Analoge og digitale instr. fortsat v/ OZ1EPF.
17/11: Alm. klubaften.
24/11: Alarmsystemet i Fodby v/ OZ1HKK.

73 de OZ 11 TF, Otto.

QDSHERREP ■ QZ1QHR
Lokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 8 ,
4500 Nykøbing Sj.
Møde: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandvej 14,
4500 Nykøbing Sj., tlf. 03 41 18 57.
Afd. giro: 5 68  75 43.
Postadresse: EDR Box 46, 4500 Nykøbing Sj.

ROSKILDE - 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.
Postadresse: Postboks 103, 4000 Roskilde

Program:
17.-18. oktober: JOTA hos spejderne i Ågerup.
22. oktober: Klubaften.
29. oktober: AUKTION.

5. november: Klubaften.
12. november: Klubaften.
19. november: GENERALFORSAMLING.
26. november: Klubaften.

Udvidet CW-kursus:
Mange medlemmer har ytret ønske om at der bliver afholdt et 
kursus for de, der har morseprøven, men ønsker at blive skrappe- 
re til det lille nummer med nøglen, derfor har OZ1CDW, Jens, lagt 
hovedet i blød for at sætte et kursus sammen. Planen er at køre 
det som et »aktivt« kursus, med at hver enkelt deltager medbrin
ger sin nøgle, og så går det ellers derudad med QSO-teknik, hvor 
hastigheden gradvis bliver sat op. Tidspunktet bliver de normale 
klubaftener, altså om torsdagen, og starter kl. 19.00 dnt. og slutter 
ved kaffetid.

Har du interesse i at deltage, så sæt dit call på seddelen på 
opslagstavlen i lokalerne.

Auktion:
Den 29. oktober er der igen den store AUKTION i Roskilde. Har du 
noget du vil af med, eller noget du mangler, så mød op. Vi starter 
kl. 2 0 .0 0 , men inden da er der gennemsyn, så mød op i god tid så 
du kan få stillet op.

Generalforsam ling:
Torsdag den 19. november er det tid til den ordinære generalfor
samling. SÅ MØD OP og gør din indflydelse gældende. Dagsor
den er s’følgelig iflg. vedtægterne, men husk at der er et punkt, der 
hedder »EVENTUELT«, og det er her der skal være en livlig 
diskussion om aktiviteter i klubben. Er der en eller anden der har et 
godt forslag, som ønskes taget op på dagsordenen, så er det med 
at fatte pennen eller »compu printe ren« og få det nedfældet på et 
stykke papir og sendt til BOX 103, 4000 Roskilde.

HUSK det er DIN klub og det er DIG, der bestemmer hvilke 
aktiviteter der skal være. Vy best 73’s de OZ1KCP, Ole.
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SORØ - OZ8SOR
Lokale: Banevej 30, Sorø.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30-23.00.
Fmd.: OZ1EDC, Heinrich Kock, Sorøvej 93,
4200 Slagelse, tlf. 03 54 40 25.
SYDSJÆLLAND-MØN - OZSSft/IA
Lokale: Dybet 2, Viemose, 4771 Kalvehave.
Møde: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HOA Bent Thrane, Skolevej 11,
4720 Præstø, tlf. 03 79 15 53.
Girokonto: 3 36 64 56.

Siden sidst:
Udflugt d. 20.8.87 til KTAS i Nykøbing F. - Det blev en ganske 
særlig aften?? Jo, den venlighed og imødekommenhed vi her 
mødte, tror jeg nok alle talte om på turen hjem - var der grund til 
det?? - Ja, absolut.

Hvor ellers ville der blive stillet 5 M/K’ere til vores betjening hele 
aftenen samt et afsluttende kaffebord med en sidste »indsprøjt
ning« som foredrag kombineret med over head’s.

Vi fik alt at vide, lige fra den gang der var luftledninger og til 
nutidens lysledere, og vi forstod nok ikke rigtig betydningen af 
dette fremskridt, før vi så billeder fra »gamle dage«, hvor der ved 
telefonhuset i Borups Alle var ikke mindre end 4000 ledninger 
samlet i et stort tårn og ledningerne kom ind fra alle fire 
verdenshjørner, dette bare for at oprette 200 0  forbindelser og 
tager vi så et hop og ser på datidens lysledere, ja så kan én 
lysleder på bare 0,1 m/m klare 8000 samtaler samtidig - digital 
kapacitet i et sådant kabel er ikke mindre end 650 Mbit i sek. og 
grænsen er ikke nået endnu.

Jeg kan vist roligt konkludere at det nok er den mest spænden
de tidsalder som vi lever i. - Ja vi kunne blive ved længe endnu, 
men OZ har jo sin begrænsning, så lad mig slutte dette afsnit her 
og have lidt medlidenhed med dem af vores medlemmer, der ikke 
fik denne aften med.

JOTA:
OZ1FOW vil stille sig til rådighed denne week-end, hvis der skulle 
være nogle spejdere, der ønskede det, men han vil selvfølgelig 
gerne have hjælp, så når du alligevel går og keder dig den 17.-
18.10.87 så tag og meld dig som hjælper, du kan ringe til 
OZ1HOA, hvis du er interesseret.

OZ8SMA’s fødselsdag:
Det er besluttet at festligholde denne begivenhed, men nærmere 
herom vil komme her i OZ - dette er bare for at du ikke skal have 
den undskyldning at du ikke vidste det, så du kan allerede nu i 
dine planer holde d. 3.12.87 fri til at deltage i klubbens arrange
ment - én ting kan jeg love dig, det bliver ikke kedeligt og din kone 
skal selvfølgelig med - husk nu datoen!

Klublicens:
OZ1 FOW har »tilbudt«, kun lidt presset, til at være ansvarshaven
de for klubbens licens. Bestyrelsen fandt det rimeligt, at en fra 
testgruppen var ansvarlig, da det jo er her licensen især bliver 
brugt.

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

Der er amatørnyt hver tirsdag kl. 21.00 på Vissenbjerg R-4.
Stof som ønskes optaget, bedes meddelt OZ1IZB Bjørn på tlf. 
09 12 57 65, senest samme dag kl. 20.00.

CW i klubben:
OZ1HUF har stillet sine CW-bånd til rådighed for klubben og det 
resulterer i at der er blevet vedtaget følgende:

Hver torsdag vil vores radiorum være til gavn for denne aktivitet i 
tidsrummet mellem kl. 19.30 og kl. 20.00, idet der står en 
båndoptager til formålet, så dem der stadig gerne vil lære 
telegrafi, men ikke kan tage sig sammen, har nu én undskyldning 
mere, og vi håber tilbudet vil blive benyttet flittigt.

OZ-stof:
I nr. 8 af OZ fik vi en »pæn« hentydning af OZ1CRY, som henviste 
til afdelingsmappens afsnit 11/1 - vi har læst depne, og som jeg 
tidligere har bemærket (men hver gang skåret væk) har vi ingen 
regler, når OZ kan bruge så megen plads til foreningshoveder, 
disse hoveder kunne lige så godt samles på en speciel side og 
opsættes så de kun fyldte den halve plads, og alligevel være 
tilgængelige for nye medlemmer.

I samme nummer af OZ kan jeg tælle ikke mindre end 33 
foreningshoveder, som ikke har udnyttet deres ret til afdelingsstof 
og dette antal ganget med 30 m/m giver jo en anseelig spalte
længde til ingen nytte.

Ud fra ovenstående fortsætter vi derfor så laénge vi kan få lov 
og jeg selv vil være redaktør for OZ8 SMA indtil næste generalfor
samling i marts måned, hvor jeg overlader pladsen til en ny mand, 
så indtil da håber jeg I kan leve med mine synspunkter.

Når jeg skriver vi har læst Afdelingsmappen, så må jeg der 
tilføje at især det allersidste afsnit fangedemin interesse - men 
reglerne gælder måske kun den ene vej.

Program :
17.-18. okt.: JOTA fra klubben - din hjælp vil være velkommen. 
22. okt.: Oprydning efter auktion - du kunne jo have købt noget 
mere.
29. okt.: Packet radio foredrag - OZ8 NZ fortæller jer om mulighe
derne - med AX25 protokollen som kommunikationsform.
5. nov.: Debat i klubben - var I tilfredse med forårets aktiviteter? 
1 2 . nov.: Computeraften - er du stadig én af tvivlerne?
Med tak for jeres tålmodighed OZ6BU.

VESTSJÆLLAND - OZ2SLA
Klubadresse: Strandvejen 53, 4200 Slagelse.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HLF, Sven Nielsen, Parkvej 7, st.,
4220 Korsør.

Vi er klar igen efter sommerferiens strabadser, og det er lykkedes 
at få vort lokale-behov dækket i Marievang’s klubhus, Strandvejen 
53, Slagelse.

Desværre var vor sædvanlige mødeaften optaget, så vi ses 
tirsdag aften i stedet.

På gensyn.

OZ1HKP.

ASSENS OG OMEGN - QZ7ASO
Lokale: Skelvejskolen, Skelvej, 5610 Assens. 
Møde: Onsdage i ulige uger kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMQ, Ib Brovn Pedersen, Søbrovej 11 , 
5683 Hårby, tlf. 09 73 32 14 
Giro: 6 60 17 74.
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NORDVESTFYN - OZ3NVF
Lokale: Båring Skole, Byvejen 29, 5466 Asperup.
Møde: Tirsdage i lige uger kl. 19.00.
Fmd.: OZ1IJE, Henning Larsen, Røjle Bygade 112, Røjle,
5500 Middelfart, tlf. 09 40 63 11.

NYBORG - OZ2NYB
Lokale: Skaboeshusevej 104.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3TQ, Nick Plutte, Svanevej 33, 5300 Kerteminde, 
tlf. 09 32 36 99.
Afd. girokonto.: 5 04 87 53.

Aktiviteter i efteråret og vinteren:
Når disse linier læses, vil allerede de første af efterårets fore
dragsrækker være løbet af stablen. De sidste er som følger:
22. okt.: Besøg på virksomheden Alcatel Kirk i Horsens - besøget 
starter kl. 19, og der vil blive forsøgt arrangeret fælles transport.
5. nov.: Problemer omkring QRP-PA-trin v/OZ5KV.
19. nov.: Computerprogrammer for amatører - hvem, der skal 
holde foredraget ligger endnu ikke helt fast.

De to sidste foredrag afholdes på Avlsgården og begynder kl.
20 .

Såfremt der kan samles tilstrækkeligt med deltagere, vil OZ1FT 
starte et teknisk kursus til D-licens. I givet fald vil man starte d. 29. 
okt. kl. 19. Hvis du er interesseret, så henvend dig til enten OZ1FT 
eller formanden OZ3TQ (se hovedet til denne spalte).

I skrivende stund er Field Day lige overstået og formanden takker 
for en god indsats ydet af de involverede - vi venter spændt på 
placeringen!

73 de OZ1LDG

ODENSE - OZ3FYN
Lokale: Rugårdsvej nr. 13A, 1. sal. Tlf. 09 17 80 73.
Møde: Hvor intet andet er anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EZG, Lars Sune Frederiksen, Lind ved Møllevej 47, 
5260 Odense S, tlf. 09 95 77 59.
Afd. giro: 5 08 64 34.
Postadresse: Postboks 134, 5100 Odense C.
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Program, oktober:
Onsdag d. 14. kl. 19.00: D-licens kursus starter v. OZ2EZG, Lars 
Sune.
Lørdag d. 17. kl. 10.00: JOTA (se nedenstående).
Søndag d. 1 8 . : ....................
Mandag d. 19. kl. 19.30: EDR foredrag om VHF-teknik ved 
OZ4HZ, Hans Bøje Jensen.
Tirsdag d. 20. kl. 19.00: CW-kursus ved OZ1FWY, Dres.
Onsdag d. 2 1 . kl. 19.00: D-licens kursus ved OZ1EZG, Lars Sune. 
Søndag d. 25.: Sabro møde (se OZ).
Mandag d. 26.: kl. 19.30: Klubaften.
Tirsdag d. 27. kl. 19.00: CW-kursus ved OZ1FWY, Dres.
Onsdag d. 28. kl. 19.00: D-licens kursus ved OZ1EZG, Lars Sune.

November:
Søndag d. 1. kl. 9.45: EDR 80 m aktivitetstest.
Mandag d. 2. kl. 19.30: Klubaften & andespil. Kom og vind anden
til Mortens aften!!!
Tirsdag d. 3. kl. 19.00: EDR VHF aktivitetstest.

kl. 19.00: CW-kursus ved OZ1FWY, Dres.
Onsdag d. 4. kl. 19.00: D-licens kursus ved OZ1EZG, Lars Sune.
Torsdag d. 5. kl. 19.00: EDR UHF aktivitetstest.
Mandag d. 9. kl. 19.30: EDR foredrag om frekvenssyntese ved 
OZ1LHV, Erling.
Tirsdag d. 10. kl. 19.00: CW-kursus ved OZ1FWY, Dres.
Onsdag d. 11. kl. 19.00: D-licens kursus ved OZ1EZG, Lars Sune. 
Mandag d. 16. kl. 19.30: Medbring dit hjemmebyg, og lad andre 
blive inspireret af dine hjemlige sysler.

OZ 1LQH og OZ 1LLC i gang på 20 m. Foto: OZ1IZB.
Siden sidst:
Siden sidst har vi afholdt Field day, interessen har internt i 
foreningen været større end sidste år, trods at folk ikke har været 
for flinke til at komme til forberedelses aftenerne. Hovedsagen var 
dog at vi havde en hyggelig week-end på Helnæs som vi 
forhåbentlig kan leve højt på vinteren igennem.

Mandag d. 7. skulle Lars Arvø have forelæst, desværre blev han 
forhindret, og måtte med kort varsel melde afbud. Stand-in for
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Lars Arvø blev 0Z3RC-BR0 der med lige så kort varsel »rystede« 
et foredrag om Packet-radio ud af ærmet; samt forsættelsen af
samme den 21/9 med brugervejledning af Mailbox. Et par belæ
rende aftener, tak til BRO herfor.
Jota
OZ3FYN vil atter i år deltage i Jota. Er du interesseret i at give en 
hånd med kan du henvende dig til OZ1JCU, Ib eller OZ1KAH, 
Preben.

Mandag den 19. oktober kl. 19.30 
EDR foredrag V/OZ4HZ 

VHF teknik

P.Å.V. vy 73 de dOZIIZB, Bjørn

SVENDBORG ° OZ7FYN
Lokale: Porthusgården, Porthusvej 58A, 5700 Svendborg. 
Afdelingsns postadr.: Formandens.
Fmd.: OZ1IOW, Per Nielsen, Assensvej 120.
5771 Stenstrup.
Afdelingens giro: 2  02  67 24.
Amatørnyt på Svendborg repeateren, (R6) hver tirsdag kl. 2.00 
pro.
Observer at repeateren er lukket ned i tidsrummet 24.00-06.00.

Siden sidst
Som før skrevet har vi fået nye lokaler, og dem har vi indviet med 
en reception. Der var ca. 60 gæster både inden- og udenby’s fra,

OZ7FYN Svendborg afd. - Lokalerne på Porthusvej.

Det herlige traktement ved receptionen.
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rart at se både nye og gamle ansigter. Tak til jer alle der var mødt 
op. Og rigtig mange tak for alle de fine gaver, en særlig tak skal 
lyde til de frivillige som lagde deres arbejdskraft i, at receptionen 
blev så vellykket.

Dagen startede med at OZ1IOW, Per bød velkommen, for 
derefter at afsløre navnepladen på fundamentet til vores antenne
mast. Derefter var der rigeligt at spise og drikke. I løbet af dagen 
blev der demonstreret forskelligt radiogrej, specielt RTTY på HF 
tiltrak publikums opmærksomhed.

OZ1IOW, Per, afslører navneraden på soklen.

Radiorummet, Porthusvej 58A.

Kurser:
Der afholdes B-licens kursus hver mandag kl. 19.00-21.30. 
Underviser er OZ1KRI, Orla. Kurset er åbent for alle medlemmer 
af afd., som er indehaver af D-licens.

Der afholdes D-licens kursus hver torsdag kl. 19.00-21.30. 
Underviser er OZ1LQI, Kurt. Kurset er åbent for alle interessere
de, dog kræves der medlemskab af afd.

Prisen pr. kursus er:
300,- kr. + medlemskab af afd. (105,- kr. halvårligt).
150,- kr. for pensionister og arbejdsledige + medlemskab af 

afd. (samt for kursister, der går op til P&T’s novemberprøve).
Der vil blive udleveret girokort til indbetaling af kursusafgift + 

medlemskab af underviserne.
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Program for Oktober/no vem ber:
Oktober:
Lørdag/søndag 17-18.10.87: JOTA, Egebjerghytten, jubilæum,
30. gang.
Mandag 19.10.87: B-licens kursus.
Tirsdag 20.10.87: Amatørnyt kl. 20.00 prc. på Svendborg rep. 
(R6 ).
Onsdag 21.10.87: Klubaften kl. 19.30 i lokalerne.
Torsdag 22.10.87: D-licens kursus.
Lørdag/søndag 24.-25.10.87:CQWW phone HF.
Søndag 25.10.87: SABROMØDE SABROMØDE SABROMØDE. 
Mandag 26.10.87: B-licens kursus.
Tirsdag 27.10.87: Amatørnyt kl. 20.00 prc. Svendborg rep. (R6 ). 
Onsdag 28.10.87: Klubaften, film m.m. i lokalerne kl. 19.30. 
Torsdag 29.10.87: D-licens kursus.

November:
Vær særlig opmærksom på:
Svendborg afd. auktion til fordel for afd., som afholdes lørdag d.
14.11.87 kl. 14.00-18.00 i lokalerne, Porthusvej 58A, 5700 Svend
borg. - Eftersyn!!! på dagen 1 time før auktionens start.

Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1HMY Mads Peter Physant,
Bojsnap Jels, 6560 Sommersted, 
tlf. 04 55 21 30.
Amatør-nyt hver mandag kl. 21.00 prc. på Knivsbjerg R-5. Specielt 
stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ7HT, tlf. 09 77 17 20.

HADERSLEV - OZ7HDR
Klubhus: Den gamle brandstation, Domkirkepladsen.
Mødeaften: Onsdag.
Fmd.: OZ1JJR, Jørn Christensen - Koch, Fjelstrupvej 119,
6100 Haderslev, tlf. 04 58 65 87.
Afd. girokonto: 7 09 84 48.

Field-day blev gennemført af den trofaste gruppe og nogle gæster, 
der også tog et nap med. Vejr og dårlige forhold på båndene 
bragte dem ikke ud af fatning.

Tak for deres indsats for OZ7HDR.
Onsdag den 2 1 . oktober hygger vi os i klubben.
Onsdag den 4. november er der auktion. Har du noget der skal 

under hammeren.
Jeg søger stadig billeder og avisudklip fra branden i vort lokale i 

1958. Er der nogen der har sådanne i sine gemmer?
Vy 73 OZ5PG.

LØGUMKLOSTER - OZ5LKO
Lokale: Stationsvej 40, Løgumkloster.
Fmd.: OZ4KO, Oscar Knudsen, Skovbrynet 17,
6534 Agerskov, tlf. 04 83 38 33.

NORDALS - OZ1ALS
Lokale: Møllebakken 5, Guderup, 6430 Nordborg.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HI, Jørgen Hyldal, Bjørnevænget 9,
Gudrup, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 91 46.
Giro: 9 00 31 69.
Postadresse: Møllebakken 35,
Gudrup, 6430 Nordborg.

Program:
Torsdag d. 15.10. kl. 19.30: Alm. møde
Lørdag/søndag d. 17./18.10.: JOTA, der køres fra afdelingens 
lokaler.

Søndag 1.11.87: 80 m aktivitetstest i lokalerne (radiorummet). 
Mandag 2.11.87: B-licens kursus.
Tirsdag 3.11.87: Aktivitetstest VHF i lokalerne (radiorummet). 
Tirsdag 3.11.87: Amatørnyt kl. 20.00 prc. på Svendborg rep. 
(optælling).
Onsdag 4.11.87: Klubaften kl. 19.00, bankospil for medl. og 
pårørende i lokalerne.
Torsdag 5.11.87: D-licens kursus.
Torsdag 5.11.87: Aktivitetstest UHF i lokalerne (radiorummet). 
Mandag 9.11.87: B-licens kursus.
Tirsdag 10.11.87: Amatørnyt kl. 20.00 prc. Svendborg rep. (R6 ). 
Onsdag 11.11.87: Klubaften kl. 19.00. Pakning af effekter til 
auktionen.
Torsdag 12.11.87: D-licens kursus.
Lørdag 14.11.87: Svendborg afd. auktion kl. 14.00-18.00, Porthus
vej 58A.
Mandag 16.11.87: B-licens kursus.

Vy 73 de OZ1HFO, Jan.

Torsdag d. 22.10. kl. 19.30: OZ9QQ, Kjeld, holder foredrag for 
boligforeningerne, endvidere debat om radioamatørernes stilling i 
lejesektoren.
Torsdag d. 29.10. kl. 19.30: Alm. møde.
Søndag d. 1.11. kl. 9.45: HF-test.
Tirsdag d. 3.11. kl. 19.00: VHF-test.
Torsdag d. 5.11. kl. 19.30: OZ9DT, Palle, holder foredrag om VHF/ 
UHF-teknik og antenner til samme.
Torsdag d. 12.11. kl. 19.30: Alm. møde.
Torsdag d. 19.11. kl. 19.30: EDR-foredrag v/ OZ3TQ vedr. Packet 
Radio. - Digital kommunikation via radio og ved hjælp af compu
tere.

JOTA:
Som det fremgår af programmet, deltager afdelingen atter i år i 
spejdernes JOTA. Sidste år havde vi her i afdelingen nemlig stor 
succes med JOTA’en, og er spejderne lige så ivrige i år, bliver det 
atter en succes. Det kan da fortælles, at spejderne sidste år kørte 
begge dage, og endda også om natten, hvor afdelingen stillede 
operatører til rådighed.

I år vil vi forud for JOTA’en arrangere en introduktionsaften, så 
de forskellige spejdere er forberedt på, hvad der skal ske.

Succesfuld Old-timer aften.
Den 17/9 87 blev der i afdelingen afholdt den første old-timer aften 
i mange år. Aftenen blev en stor succes - så stor, at det på stedet 
blev besluttet til næste år at arrangere en tilsvarende old-timer 
aften.

Old-timerne fortalte på skift om gamle dage, og det var ind 
imellem »rare sager« vi fik at høre, og vi måtte da også utallige 
gange trække på smilebåndet, når »røverhistorierne« kom frem.

Samme aften havde afdelingen besøg af den lokale bogtrykker 
fra Nordborg, Peter Larsen, idet han gennem mange år har trykket 
vore QSL-kort, men aldrig været ude at besøge os, så han fik 
forevist vort materiel ved samme lejlighed, og var meget taknem
melig over at måtte være med.

Alt i alt en pragtfuld aften for afdelingen.
Vy 73 de OZ1KVF, Hans.

SØNDERBORG - QZ1SDB
Lokale: »Elholm«, Nørrekobbel 5, Sønderborg.
Postadr.: Postbox 195, 6400 Sønderborg.
Fmd.: OZ1EQH, Kurt Nielsen, Vølundsgade 42, 1. tv.
6400 Sønderborg.

Kreds 6 Kreds 6
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Program:
Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.30: Vi mødes på Sønderborg
Teknikum, hvor OZ8 DS, Erik, vi! vise de sidste nyheder for os. Så 
mød op og lad os få en hyggelig aften.
Tirsdag d. 3. november kl. 19.30: Møde i vores lokaler, hvor 
OZ4MN kommer og fortæller om EDB og computere. Alle interes
serede er velkomne.
Tirsdag d. 17. november kl. 19.30: Almindeligt møde i vores lokale 
på Elholm.

Vy 73 OZ1KVB, Erik.

TØNDER - OZ5TDR
Lokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1ILJ, Leif Lorenzen, Ribe Landevej 101,
Abild, 6270 Tønder, tlf. 04 72 56 22.

ÅBENRÅ - OZ6ARC
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå,
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ6 IQ, Preben Jørgensen, Posekærvej 31,
6200 Åbenrå, tlf. 04 62 64 90.
Giro: 2268124.

Løbende info omkring afdelingens arrangementer igennem:
- OZ
- Repeaternyt
- hos initiativudvalget ved OZ5WK og OZ1EQX.
På gensyn ved afdelingens arrangementer.

Initiativudvalget.

NYT!
I februar ’8 8  startes der på en ny runde HF-tests, under EDR’s 
regi. Testerne afvikles den 1. søndag i hver måned. Varighed 1 
time. Bestyrelsen og nogle aktive medlemmer fra afdelingen, har 
besluttet at deltage i disse tester. Skulle du have lyst til at være 
aktiv deltager, eller måske lære, hvordan testkørsel foregår, så kig 
ud i klubhuset den første søndag i hver måned, fra og med februar 
’88 .

Hovedbestyrelsesmedlem: 
OZ1DYI, Svend Larsen,
Skrænten 31, st. tv., 6700 Esbjerg 
tlf. 05 12 80 48.

Angående dato og testtidspunktet, se januar OZ (når det 
udkommer).

Torsdag d. 22/10: Vises en video-film om måleteknik på høje 
frekvenser, SMD-teknik, og 10 GHz udstyr.

Programoversigt:
Torsdag d. 22/10: Video-film.
Torsdag d. 29/10: Klubaften.
Torsdag d. 5/11: Klubaften.
Torsdag d. 12/11: Klubaften.
Lørdag d. 21/11: Afdelingsfest.

Vy 73 de OZ1EQX, Jan.

AFDELINGSFESTEN 1987
afholdes 

Lørdag den 21. november
på

AGERSKOV KRO 
Der serveres stort ta’selv bord 

med
Musik og dans til kl. 1.30.

Der er selvfølgelig arrangeret bustransport til og fra 
festen.
Afgangstidspunktet fra Taxa i Åbenrå: Kl. 18.15. 
Ankomsttidspunktet hos Taxa i Åbenrå: Kl. 2.00.
(På- og afstigning på ruten er mulig).
For at arrangementet kan være økonomisk overkommeligt 
for alle afdelingens medlemmer, er prisen for mad og 
kørsel fastsat til:

120 kr. pr. person 
(Restbeløbet udlignes af afdelingens kasserer). 

Tilmelding til afdelingsfesten hos initiativudvalget.
Sidste tilmeldingsfrist 7. november.
Men så må det også være bindende.

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 - OZ1JVX, Arne Pedersen tlf. 07 94 19 96 
Mors - OZ1EEG - Arne Søndergaard 07 74 44 03 m.b.
Thisted - OZ1EEE - Erling Simonsen 07 92 49 79.
Alle modtager gerne stof til udsendelserne.

ESBJERG - OZ5ESB
Lokale: Exnersgade 29, 6700 Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18a, 6840 Ohsbøl 
Postadresse: Postboks 94, 6701 Esbjerg.

Mandage kl. 19.00: Aktivitetsaften.
Tirsdage kl. 19.00: D-licens kursus.
Onsdage kl. 18.30: Morsekursus.
Fr./sø. 16.-19.10.: Sammen med spejderne køres der JOTA fra 
spejderhusene på Bakkevej i Esbjerg.
Onsdag d. 21.10. kl. 20.00: Måleteknik v/ 6XA.
Onsdag d. 28.10. kl. 20.00: Filmaften. Det bliver en overraskelse, 
hvilke film der bliver vist.
Onsdag d. 4.11. kl. 20.00: Virksomhedsbesøg. Nærmere info i 
afdelingen og via repeaternyt.
Lø./sø. 7.-8 .11.: INTERRADIO i Hannover.

Kredsarrangement i Kreds 7
Teknikermøde i Herning.
Lørdag d. 21. november kl. 10 afholdes et møde i Herning 

afd.’s lokaler med følgende program:
Kl. 10: Foredrag af OZ3RC: Fremtiden begyndte i går.

Packet Radio. Opstart - mailbox - netværkssystemer. 
Kl. 12: Frokost.
Kl. ca. 13: Foredrag af OZ7YY: DX’ing. Stationsindretning 

med henblik på antenner.
Kl. ca. 15: Kaffe.
Kl. ca. 15.30: Amatørradio i rummet. D1-missionen.

Video-forevisning.
Det kan evt. blive nødvendigt at foretage mindre ændrin
ger i programmet. Lyt til repeater-nyt og se november OZ.

Frokost og kaffe kan købes til yderst rimelige priser i 
Herning afd. Af hensyn til serveringen bedes man melde 
sig til på forhånd. Tilmelding til OZ1DYI (tlf. 05 12 80 48) 
eller til OZ8 UW (tlf. 07 92 53 8 6 ). Det er mest praktisk, 
hvis man melder sig afdelingsvis.

OZ1DYI og OZ8UW.
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Onsdag d. 11.11. kl. 20.00: Foredrag om Packet-Rad io.
Onsdag d. 18.11. kl. 20.00: MEDLEMSMØDE - også kaldet 
halvvejsmøde - bestyrelsen beretter om arbejdet i den forløbne tid, 
medlemmerne bedes fremkomme med forslag/kritik m.m.

Siden sidst:
Først en STOR undskyldning til OZ1INO og OZ1LDX, det er 
naturligvis en B-licens I har fået. Dernæst skal jeg beklage den 
»tyrk« fejl vedr. den 14.10. medlemsmødet. Der skulle jo have 
stået d. 7.10. Afdelingen har deltaget i Field-day og også i VHF- 
contesten samme week-end. Og så en efterlysning: Der er stadig 
brug for hjælpere i køkkenet. For diplominteresserede: 1 CWP og 
1 DYI er i besiddelse af en diplombog indeholdende ca. 680 
forskellige diplomer fra hele verden. Ved du forøvrigt, at afdelingen 
udgiver et jubilæumsdiplom? Så vær radioaktiv, du tæller i øvrigt 
også til EDR 60 års jubilæumsdiplomet.

Vel mødt i Esbjerg afdeling.
l/y 73 de OZ1DYI, Svend

GIVE OG OMEGN - OZ6EDR
Lokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, 7323 Give.

Grenevej 11, Billund.
Møde: 1. onsdag i måneden i Give ellers i Radiohuset i Billund. 
Fmd.: OZ6 KH, Villy Hansen, Kronhedevej 4,
7200 Grindsted, tlf. 05 32 26 80.
Afd.giro: 5 36 91 18.

HERNING - OZ8H
Lokale: Bredgade 24A.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ 1 BOV, Karsten Frahm, Vestertorp 61,
7400 Herning
Giro: 6 05 41 96 EDR Herning afdeling.
Postadr.: Postboks 106, 7400 Herning.

Program
21.10.: Almindelig klubaften
28.10.: Kl. 20.00 foredrag: OZ1EEE om Packet Radio.

4.11.: Almindelig klubaften.
1 1 .1 1 .: Almindelig klubaften.
18.11.: Almindelig klubaften.
25.11.: Kl. 20.00 foredrag: OZ6 AI om sateilit-TV og SHF-udstyr.

Så er vinterens aktiviteter i gang. De er påbegyndt med undervis
ning. D-licens kursus hver mandag aften fra kl. 19.30 til 21.30. 
Kurset er startet den 28.9.87. Der er ledige pladser, så du kan nå 
det endnu.

Den 28.10. kommer OZ1EEE, Erling og fortæller noget om 
sidste skud på stammen, Packet Radio. Det skal nok blive 
interessant. Erling har lovet at tae lidt udstyr med, så vi kan se det i 
funktion. Vi håber på stort fremmøde denne aften.

Foredraget med OZ1EEE starter kl. 20.00 prc.

De såkaldte »almindelige klubaftener« bruger vi til byggeafte- 
ner, snakkeaftener, problemløsning og meget andet, så der er 
ingen grund til at blive hjemme disse aftener.

Rævejagterne er slut for i år. Sidste jagt var 31.8.87 og 
konkurrencen har været hård i år.

Til slut: Bemærk foredraget den 25.11.87: Satellit-TV. Reservér 
aftenen allerede nu.

På gensyn i OZ8 H.
Best 73, Gunnar, OZ1GX.

HOLSTEBRO - OZ9HBO
Lokale: Stadionbygningen, Rolf Krakes Vej, 7500 Holstebro. 
Møde: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ9TL, Michael H. Pedersen, Solkrogen 1, 1. th.,
7600 Struer.
Giro: 6 08 11 42.
Postadresse: Postboks 1323, 7500 Holstebro.

Grundet manglende tilslutning deltog afdelingen beklageligvis ikke 
i HF Field-day, men der er så tid til at håbe på bedre held næste 
år.

I samarbejde med Holstebro Fritidsskole er kursus i radioteknik 
startet den 16. september på Birkelundskolen med Claus Nielsen 
som instruktør. Kurset kører hver onsdag fra kl. 19.00 til 21.45. 
Henvendelse til skolens kontor, tlf. 07 41 19 64.

På grund af manglende tid hos Ryan, OZ1BUR, varetages 
herefter såvel ind- som udgående WSL-funktioner af Johannes, 
OZ7L.

Lyt til lokalnyt, mandage kl. 18.45 på 145,225 MHz, fra 
OZ9HBO.

Program:
Torsdag den 15. oktober: Alm. medlemsmøde.
Torsdag den 22. oktober: OZ1GOL fortæller om Packet Radio og 
medbringer udstyr. Kl. 19.30.
Torsdag den 29. oktober: Alm. medlemsmøde.
Torsdag den 5. november: Vi besøger Jydsk Telefon (Kabel-TV-
Vest). Der mødes ved Telefonhuset i Bisgårdsgade kl. 19.30. 
Torsdag den 12. november: Alm. medlemsmøde.
Onsdag den 18. november: Fælles udflugt. Man bedes orientere
sig i afdelingen eller på lokal-nyt-udsendelserne.
Torsdag den 19. november: Alm. medlemsmøde.
Torsdag den 26. november: Debataften om båndkultur, opera
tionsteknik og sprogbrug (CW/SSB), herunder fraseologi og 
fremmedsprog.
Torsdag den 3. december: Auktion og juleafslutning.

Vy 73 de To-Rm, Ib.

HURUP - OZ5THY
Lokale: Bredgade 158, 7760 Hurup Thy.
Møde: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1BTF, Jens Kirk, Bredgade 85, 7760 Hurup, 
tlf. 07 95 21 27.

Forkert dato - Forkert dato - Forkert dato
Den annoncerede reception/j ubi læu msf est 21/1-1 afholdes den
14. november. Håber ikke denne beklagelige fejl ødelægger 
noget allerede planlagt.

Se venligst september OZ for tidsplanen.

Tillykke
Torsdag den 17, september havde vi OZ 1G LA, Gerald, oppe til 
morseprøve. Gerald havde øvet sig hver dag siden jul, og bestod 
prøven med glans. Det varer sikkert ikke længe inden vi får Gerald 
at høre på CW-båndet. CU AGN GERALD OB.

Vy 73 de OZ6YJ, Jørgen.

MORS - 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.
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RIBE - 0Z1RIB
Lokale: Bispegades skole, Ribe.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HXP, Knud Evald Sørensen, Vesterende 34, 
Ballum, 6261 Bredebro.
Afd. girokonto: 9 09 78 64.
Postadresse: Postboks 15, 6750 Ribe.

SKJERN-VIDEBÆK-RINGKØBSNG - QZ7SVR
Lokale: Skjernvej 24, Finderup, Box 83, 6900 Skjern.
Møde: Hver tirsdag.
Fmd.: OZ1DLA, Tommy Jensen, Videbækvej 8 ,
Faster, 6900 Skjern,
tlf. henvendelse til 07 36 43 96.
Postadresse: Postboks 83, 6900 Skjern.

Vi har klubaften hver tirsdag.
Der bliver kørt D + A licens hver torsdag kl. 19,00.

Siden sidst:
Den 22.-23.8. havde vi åbent hus, hvor der var rimelig tilslutning.

Den 5.-6.9. kørte vi HF Field-day for første gang i afdelingen. Til 
trods for at mange var interesseret før Field-day’en måtte vi 
konstatere en meget ringe tilslutning. Formanden takker de to nye 
i bestyrelsen for deres hjælp.

Den 15.9. havde vi demonstration af Packet Radio ved 
OZ1FVT, Leif. Der var ret god tilslutning.

Vel mødt. Vy 73 de OZ 1 UP, Conny.

STRUER - QZ3EDR
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19,
7600 Struer, tlf. 07 85 38 09.

THISTED - OZTTOM
Lokale: Thisted Elektricitetsværks bygning,
Gasværksvej 14
Møde: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ8 UW, Henning Wolder Jørgensen, Gramsvej 17,
7700 Thisted, tlf. 07 92 53 84.

VARDE - OZ5VAR
Lokale: Aslev skole.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9QL, Kaj Keller, Karinevej 2 , 
6800 Varde, tlf. 05 22  58 18.
Afd.giro: 2 39 94 07.
Postadresse: Postboks 11, 6800 Varde.

VEJEN OG OMEGN - OZ1VJQ
Lokale: Lokale 6 , Det gi. Bibliotek, Vejen.
(indgang fra springvandspladsen).
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KMR, Henrik Krab, Anlægsvej 1, St. Andst.
6600 Vejen, tlf. 05 58 83 00.

Siden sidst:
Den 10. september gennemgik vi forskellige diagrammer over 
elektroniske ladere til nickel-cadmium celler. Vi fandt frem til en 
type som vi mente var passende, og efter lidt ændringer vil vi gå i 
gang med dette bygeprojekt. Det viste sig, at OZ1GPL, Christian, 
allerede havde bygget et eksemplar af typen, men endnu ikke 
nået at prøve den. Vi vil nu bruge en aften til at lave forsøg med 
denne model.

Den 17. september foretog vi forskellige målinger på fabriks
fremstillede nicd. ladere. Der var her god overensstemmelse 
mellem de afprøvede modeller. Under denne test viste det sig at 
der meget nemt kan opstå fejlaflæsning på et universalinstrument. 
Der var blandt medlemmerne forskellig opfattelse af, hvordan 
instrumentet aflæses, og det gav sig udslag i uens måleresultater.

På grundlag heraf har vi besluttet at lave en lille test. Den 29. 
oktober kan der medtages universal-instrumenter og digitale 
multimetre af enhver slags. Frekvenstællere, signalgenerator, 
oscilloscop, og alt andet måleudstyr må også gerne medtages. Vi 
håber at så mange som muligt vil medtage deres instrumenter, og 
vi vil så foretage en sammenligningstest.

Det er igen lykkedes at få et EDR-foredrag i hus. Denne gang er 
det OZ8 CY, C. M. Verholt, der vil fortælle om repeaterteknik. 
OZ8CY er jo kendt for at være en meget dygtig foredragsholder og 
der er ingen tvivl om, at foredraget den 12 . november bliver 
interessant.

Mød op denne aften - alle er velkomne.
På gensyn næste torsdag.

Program:
15. okt.: Byggeaften.
22. okt.: EFTERÅRSFERIE.
29. okt.: Sammenligningstest og brug af måleinstrumenter.

5. nov.: Klubaften.
12. nov.: EDR-foredrag om repeatertekni, ved OZ8 CY,

C. M. Verholt. Alle er velkomne.
19. nov.: Computeraften.
26. nov.: Byggeaften.

3. dec.: Klubaften.
10. dec.: Juleafslutning med hele familien.

Vy 73 de OZ1AFD, Claes.

Ø LG O D  - OZ7JYL
Lokale: Kirkegade 1,1., Ølgod.
Møde: Hver 2. onsdag kl. 19.30 (lige ugenr.).
Fmd.: OZ1JON, Svend Kristiansen, Åbrinken 62,
6900 Skjern, tlf. 07 35 33 53.
Giro: 8 00 32 46.
Postadresse: Åbrinken 62, 6900 Skjern.

Siden sidst:
HF-Field-day mellem hav og fjord.
Afdelingen deltog i HF-Field-day 5. og 6 . september med 2 
stationer. Der var 3 operatører samt hjælpere. En Særlig tak skal 
lyde til OZ1QQ, Ove, og XYL, Lis, for deres indsats med en 
særdeles omhyggelig forplejning. Det var særdeles velduftende, 
især fra den vestlige side (havsiden). Det smagte også mindst lige 
så godt, som det duftede.

Ud over Field-day blev der også kørt VHF-test.
Alt - selv de ca. 5 cm tykke bøffer - forløb uden de store 

nervepirrende problemer.
Jeg vil ikke skrive mere fra arrangementet, da der nok er en 

risiko for, at redaktøren af OZ beskærer indlægget, som det var 
tilfældet i OZ nr. 7, hvor kun 20% blev bragt fra Packet Radio 
foredraget den 20/5. En skam for foredragsholderne og spild af 
min tid (OZ1GQV). Den eneste »trøst« er, at det samme har været 
tilfældet fra andre afdelinger (se OZ nr. 8 fra OZ8 SMA). Plads
mangel? næppe, da der i samme OZ nr. 7 blev bragt 2 fotos fra 
een afdeling side 423 og 424. Dette bliver nok heller ikke bragt?

Afdelingen har som bekendtgjort i OZ nr. 9 auktion den 28/10, 
hvortil der er kommet mange gode sager, bl.a. flere katodestråle- 
rør, samt et EDB test-unit med skærm. Der kan måske blive brug 
for »det store kalveskind«. Husk alle er velkomne.

28/10: Auktion.
11/11: Alm. klubaften.
25/11: Alm. klubaften.

Vy 73 de OZ1GQV, Niels.
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Kreds 8 Kreds 8
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ8 CY, Chr. M. Verholt,
Tranbjerg Stationsvej 5,
8310 Tranbjerg J., tlf. 06 29 36 11.

Amatørnyt via Yding Skovhøj OZ9REG, frekvens 145,675 hver 
mandag kl. 2000 DNT.
Stof sendes til: OZ1JKP, Henning A. Helstrand,
Kirkevænget 189, 8310 Tranbjerg J.
Tlf. 06 29 51 74.

EDR-foredrag
Torsdag den 1 2 . november kl. 20.00 i Århus afdelingens 
lokaler Gunner Clausensvej 11, fortællef OZ7CH om 
»skrumpede« antenner til HF. Alle er velkomne.

Vy 73 de OZ1LGK, Kai

ic  Arrangementer markeret med ★  er fælles arrangementer for 
Fredericia, Give, Hornsyld, Horsens, Vejen, Kolding og Vejle 
afdelinger.

Årsmødet på Sabro Kro
EDR Århus inviterer hermed alle radioamatører til årsmø
det på Sabro Kro.
Dato: Søndag den 25. oktober 1987.
Tid: Kl. 10.00 til ca. 17.00
Sted: Sabro Kro, 12 km fra Århus mod Viborg ad 

Viborgvej.

Program:
Kl. 10.00 Åbning ved OZ1GMP, Jens.
Kl. 10.05 Den landskendte auktion under ledelse af 

OZ8YU, Stig. Udstillingen af amatørgrej med alt 
mellem antenner og jord åbner.
Der udstilles de varmeste nyheder indenfor 
både færdige anlæg og komponenter.

Kl. 12.00 Middagspause.
Kl. 13.00 Foredrag: OZ9ZI, Steen vil fortælle om store 

PA-TRIN til HF, VHF og UHF.
Kl. 13.45 Auktionen fortsætter.
Kl. 17.00 Afslutning og udtrækning af gevinster på de 

solgte call-mærkater.

løvrigt:
- Stand til privat salg af bedre brugt amatørgrej.
- Salg at artikler fra EDR’s medlemservice.
- Vi har forhandlet os frem til særdeles rimelige madpriser 

på kroen.

Praktiske bemærkninger:
Til de som påtænker at komme med sager til auktionen, 
kan følgende oplyses:
Sagerne skal afleveres mellem kl. 9.00 og 10.00, og skal 
ved aflevering være forsynet med tydelig mærkning med 
navn/call samt varedeklaration.
Det sidste som hjælp til auktionarius med at opnå en pas
sende pris.
Enkelte numre kan, hvis tiden tillader det, indskrives efter 
foredraget kl. ca. 13.45.
Ragelse vil blive afvist!

På gensyn blandt dine amatørkammerater søndag den 25. 
oktober.

OZ1DZE - EDR Århus Afd.

FREPERIC8A -  OZ1FRP
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.
Afd. girokonto: 1 68  51 71.

GRENÅ - 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, Ting høj vej 9, Albøge,
8570 Trustrup, tlf. 06 33 43 85.

HORNSYLP ■ OZ3TRX
Klublokale, Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FFP, Michael Otto, Dagnæs Boulevard 73.
8700 Horsens, tlf. 05 64 25 20.
Postadr.: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens ell. formanden. 
Afd. giro: 5 35 18 98

HORSENS - OZ6HR
Lokale: Gasvej 2 1 , 2 . sal, 8700 Horsens.
Fmd.: OZ4AQ, Alf Jakobsen, Bisholt Strandvej 1, Glud,
8700 Horsens, tlf. 05 68  24 98.
Afdelingens giro: 5 08 28 62.

Der har været afholdt generalforsamling i afdelingen. Formanden 
blev genvalgt, og det gjorde de 2 bestyrelsesmedlemmer, der var 
på valg også. Den »nye« bestyrelse, har ikke konstitueret sig 
endnu, men det ligger fast, at sekretæren, OZ1JYR, går over som 
menigt bestyrelsesmedlem, en af de andre overtager så sekretær
posten.
Også i Horsens afholder vi jo CW, teknisk kursus og laver byggeri i 
vintersæsonen. Medlemmerne er jo orienteret herom internt. 
Afdelingssekretæren, som lige er afgået på generalforsamlingen, 
takker OZ1CRY for venlig assistance i de forløbne 3 år, m.h.t. 
tegnskætning, stavefejl og overbærenhed hvis datoen ikke blev 
som forventet, tak Ellen-Sofie.

73 de OZ-DR 1937ÖZ1JYR, Benny

KOLDING ■ QZ8EPR
Lokale: Set. Nicolaj Skole, Skolegade 2, indgang E. 
(ikke postadresse).
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ECF, Jack Collatz, C. Plougsvej 43, 
6000 Kolding, tlf. 05 53 42 54.
Afd. gironr.: 3 24 74 81.
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RANDERS - 0Z7RD
Lokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej 84, 8900 Randers,
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PJ, Poul R. Jensen, Klinte vej 8 ,
8900 Randers, tlf. 06 42 00 48.
Afd. girokonto: 2 14 61 69.
Postadresse: Postboks 351, 8900 Randers.

Fieldday på Rygård Strand
For første gang i en årrække deltog EDR, Randers afd. i fieldday
5. dept. Afdelingens call sign OZ7RD blev sendt i æteren fra tre 
campingvogne, som afdelingen havde lånt. Det var OZ3JY, Jens. 
OZ8YR, Vagn og brdr. Pank OZ1GFS/OZ1CXS, der havde sørget 
for, at operatørerne havde tag over hovedet.

Det vil sikkert fremgå af resultatet, som ikke kendes i en 
skrivende stund, at afdelingen mangler erfaring i at køre tests, 
men nu er der kommet hul på bylden, så mon ikke det går bedre 
næste år.

Stedet ved Rygård Strand var velvalgt. Langt til alting. Ingen 
naboer, der kunne forestyrres. OZ1IVB, Lars stillede med en 
generator og en stor dunk benzin, og klubben havde lejet en 
generator yderligere, som Lars også troligt passede testen 
igennem.

Ved radioerne sled især OZ3LR, Carlo og OZ3JY, Jens i det 
med morsenøglerne, mens OZ6YO, Bo og OZ1HMA, Hans, især 
var aktive på phone. Dertil gik andre medlemmer til hånde med 
det praktiske og hjalp bl.a. med opsætning og nedtagning af 
antenner. Det eneste, afdelingen glemte, var at rigge en beskeden 
2 -meter antenne op, så de mange interesserede, der prøvede at 
fange OZ7RD/A på Randers-repeateren, kunne have fået en 
hilsen.

Det var en god begyndelse. Næste år kommer til forhåbentlig 
lidt flere operatører med, så der bliver mulighed for operatørerne 
at tage en hvilepause. Vy 73 de OZ1KSW

ROSENHOLM - OZ2ROS
Lokale: Spejderhytten, Tofte vej, Hornslet (bag Texaco). 
Møde: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00 
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tlf. 06 99 70 50.
Afd. giro: 3 14 10 98.

SILKEBORG ■ OZ7SAC
Lokale: Lunden, Vestergade 74.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ6 ER, Erik Rytter, Sindbjerg Mosevej 26,
8600 Silkeborg, tlf. 06 84 61 71.
Postadresse: Postbox 137.
Afd. girokonto: 9 21 18 8 8 .

Program:
Tirsdag d. 27.10.: Besøg på El-museet i Tange 
Tirsdag d. 03.11.: Klubaften 
Tirsdag d. 10.11.: Printfremstilling 
Tirsdag d. 17.11.: Auktion i klibben

Siden sidst
Fieldday er overstået. Det var ærgerligt med det uheld som ramte 
vores »strømforsyning«, men heldigvis var der kun tale om 
materiel skade. Der er igen kommet gang i klubaktiviteterne. Der 
er startet hold både i VTS-undervisning og data-kurser.

Fremtidige aktiviteter
I den forestående sæson skal der for alvor gang i byggeaktiviteter
ne. Mulighederne er til stede. Det drejer sig blot om, at medlem
merne møder frem med alle ønskerne. Der er nok at tage fat på. 
Det er jo mange gange sjovere selv at bygge tingene end at købe 
sig frem. Vy 73 OZ1LGI, Ole

Fieldday 1987
Trods stor hjælpsomhed fra klubmedlemmer og disses pårørende 
samt personer helt udenfor EDR lykkedes det ikke OZ7SAC at 
vinde fieldday 1987. Det eneste der ikke måtte ske skete kl. 00.02 
natten til søndag - strømmen forsvandt uhjælpeligt, da traktoren 
brød sammen.

Silkeborg afdeling har de sidste 3 år lånt en stor generator af en 
venlig landmand og KP-udlejning i Silkeborg stillede en traktor til 
rådighed - vederlagsfrit - såvel sidste år som i år. Brændstoffet til 
traktoren fik vi i år sponseret af Q8 (BP), Nordre Ringvej, så 
grundlaget for en god fieldday var i orden, da vi lånte en alletiders 
QTH i Them med god læ og mange antenne muligheder.

Et af vore problemer på sidste års fieldday var de mange 
dubletter. Dette problem havde OZ1JIW, Jesper løst ved hjælp af 
et hjemmelavet EDB-program til OZ6 ER, Eriks 3 James PC’er. 
Nok var programmet hjemmelavet, men det kunne man overhove
det ikke se - tak Jesper.

Efter nogle poblemer med bl.a. traktoren og en fejlagtig antenne 
placering kom vi godt fra land og vi arbejdede med tre stationer på 
fuld tryk da traktoren satte et »ben« ud af siden på motorblokken - 
og så blev hovederne lagt i blød, men ingen af de mange forslag 
kunne føres ud i livet, så vi kunne fortsætte contesten. Vi måtte se 
det i øjnene fielday 1987 var overstået for vores vedkommende.

Kære medamatører - vores resultat i år var ikke så godt, men vi 
fik nogle erfaringer og til næste år er vi på pletten igen og så kører 
vi løs i alle 24 timer.

Sluttelig vil jeg sige tak til de amatører der deltog og specielt til 
de D-amatører og XYL’er der på ihærdigvis hjalp til med opbyg
ning, mad, logføring og oprydning - det er dejligt at se opbakning 
om sin hobby - blot trist at der er så få A- og B-amatører der er 
ligeså aktive. Vy 72 de OZ 1ILSV, fieldday koordinator

VEJLE - OZ5VEJ
Lokale: Dæmningen 58, Vejle. (Ikke postadresse).
Postadresse: Formandens adr.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1JHN, Erik Bertelsen, Jellingvej 199,
7100 Vejle, tlf. 05 82 99 37.
Afdelingens gironr.: 2 25 76 29.

Så er dette års fieldday overstået. Fra Vejle afdelingen har vi igen 
sat alle sejl (antenner) til på Indre Missions Campingplads i 
Mørkholt. De mange operatører og hjælpere arbejdede hårdt, og 
der er stor tak til alle deltagere for deres store indsats - nu glæder 
vi os til at se resultatet af anstrengelserne. Der er også stor tak ti 
»forplejningsvognen«, hvor Birger samt OZ1NQ og XYL sørgede 
for, at der døgnet igennem var kaffe på kanden til lækkert 
hjemmebag samt ud på de små timer varme pølser til at kvikke 
deltagerne op med.

Hermed har vi sagt farvel til sommeren og er så småt startet på 
vinterens aktiviteter med at vise en film om 10 GHz-området.

Det øvrige program ser således ud:
Tirsdag d. 20.10.: Bygge- og klubaften 
Tirsdag d. 27.10.: Bankespil og lotterier 
Tirsdag d. 03.11.: Bygge- og klubaften 

HUSK
Tirsdag d. 10.11.: Foredrag »Radioen, der forsvandt i Madum Sø« 
(dias show), V/OZ5RB
Tirsdag d. 17.11.: Bygge- og klubaften Vy 73 de Bodil

VIBORG - QZ4VBG
Lokale: Ulrikdalsvej 14.
Fmd.: OZ8 KO, Otto Kristensen, Nørresøbakken 79, 
8800 Viborg, tlf. 06 67 41 56.
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Formandsskifte
Afdelingens formand gennem flere år OZ8 KO, Otto Kristensen, 
har grundet særlige omstændigheder ønsket sig fritaget for 
formandsposten. Næstformand OZ3MC, Martin Mortensen, over
tager formandsposten til den ordinære generalforsamling den 2 2 . 
marts 1988.

Medlemsmøde
Tirsdag d. 27.10.: Klubvært OZ1IVD, Martin 

Auktion
Tirsdag d. 10.11.: kl. 20.00. Der vil blive mulighed for at få solgt 
forskellige effekter - helst ikke det rene skrammel. Kom med din 
ting i god tid, så vi kan begynde præsic. Alle er velkomne.

Vy 73 OZ5LD, Leo

ÅRHUS - OZ2EDR
Afd. adr.: Gunnar Clausensvej 11, 8260 Viby J. 
Postadresse: Postboks 354, 8100 Århus C.
Fmd.: OZ1GMP, Jens Engelbredt, Stendalsvej 13 st. th, 
8210 Århus V, tlf. 06 16 15 19.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.

Program
Torsdag d. 22.10.: VHF aften
Søndag d. 25.10.: Sabro møde, se annonce andet sted i OZ

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ1FDU, Frank Mølgaard Jensen,
GI. Landevej 33, Tornby, 9850 Hirtshals,
Tlf. 08 - 97 74 75.

Amatørnyt via kigud fra OZ3RET hver mandag kl. 18.30 DNT. 
Stof sendes til OZ1HNO, Knud Nielsen, Toftevej 8 , Videstrup, 
9800 Hjørring, tlf. 08 97 72 99 kl. 18-19, dog ikke mandag.

FREDERIKSHAVN - OZ6EVA
Lokale: Randersgade 57.
Fmd.: OZ1AZZ, Henning Larsen, Silkeborggade 17,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 29 31.

Siden sidst:
Så fik vi afviklet fieldday. Det blev en meget fugtig sag, det 
styrtregnede både under tilrigningen og det meste af testen. På et 
tidspunkt var det endda nødvendigt at pille antennestikkene ud, da 
det lynede bravt.

Tilslutningen var ikke så stor i år, så resultatet bliver sikkert 
derefter, alligevel en tak til de operatører og hjælpere der deltog.

OZ1IPK, Tonny

Program:
Tirsdag d. 20.10.: kl. 19.30 Klubaften 
Tirsdag d. 03.11.: kl. 19.30 Klubaften 
Tirsdag d. 17.11.: kl. 19.30 Klubaften

Vy 73 de OZ1IPK, Tonny

HJØRRING - OZ3EVA
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: 1. og 3. tirsdag i måneden, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HNO, Knud Nielsen, Toftevej 8 , Vidstrup,
9800 Hjørring, tlf. 08 97 72 99.
Afd. girokonto: 6 23 99 27.
Postadresse: Postboks 4, 9800 Hjørring.

Torsdag d. 29.10.: Computeraften 
Torsdag d. 05.11.: Klubaften
Torsdag d. 12.11.: EDR foredrag OZ7CH fortæller om »skrumpe
de« antenner til HF 
Torsdag d. 19.11.: VHF aften 
CW kursus hver mandag.
D-licens kursus påregnes startet først i december.

Vy 73 de OZ1LGK, Kai

ÅRHUS-NORD-OZ2AAN
Lokale: Beboerhuset, Elstedvej 156, 8520 Lystrup.
Møde: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GKP, Kurt Pindrup, Elstedhøj 37, 3. th.,
8520 Lystrup, tlf. 06 22 74 04 
Postadresse: Postboks 56, 8520 Lystrup.
Postgiro: 9 01 81 58.

Onsdag d. 14.10.: Bygge/klubaften
Onsdag d. 21.10.: Foredrag om HF-antenner (bl.a. Coax antenne) 
ved OZ1JF, Poul
Onsdag d. 28.10.: Bygge/klubaften
Onsdag d. 04.11.: Diskussion i klubben. Emne: Skal vi have 
packet radio på klubbasis?
Onsdag d. 11.11.: Bygge/klubaften
Onsdag d. 18.11.: Foredrag om impedansmålebro ved OZ1JF, 
Poul

Vy 73 de OZ1KKB, Torben

Tirsdag d. 20.10.: afholder afdelingen foredrag, - microbølger - 
packet radio,
Mandag d. 02.11 .: bestyrelsesmøde hos OZ1IPR, Sten-Martin kl. 
19.30
Tirsdag d. 03.11.: klubmøde 
Tirsdag d. 17.11.: klubmøde 
JULEFROKOST 2 1 . NOVEMBER 
Tirsdag d. 0 1 .12 .: klubaften.
Tirsdag d. 15.12.: bankospil Vy 73 OZ1IPR, Sten-Martin

HOBRO - OZ4HOB
Møde: Onsdag kl. 19.30 i lige uger.
Fmd.: OZ4NA, Bent Nielsen, Kastaniealle 19, 0. Doense,
9500 Hobro, tlf. 08 55 44 8 6 .

SKAGEN - OZ9EVA
Lokale: Bunkeren, Drogden.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ6AV, Arne K. Paulsen,
Skarpæsvej 183, 9990 Skagen.
Postadresse: Postboks 116, 9990 Skagen.

VEST-HIMMERLANP - OZ5HIM
Lokale: Præstegårdscentret, Farsø.
Fmd.: OZ1FQU, Erik Beck Jensen, Grønnegade 7,
9670 Løgstør, tlf. 08 67 32 52.

AALBORG - 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.
Afd. girokonto: 5 44 47 99.

Kreds 9 Kreds 9
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Program:
Lørdag d. 17.10.: Rævejagt 
Onsdag d. 21.10.: Møde efter RM 
Lørdag d. 24.10.: Auktion 
Onsdag d. 28.10.: Klubaften 
Lørdag d. 31.10.: Rævejagt 
Onsdag d. 04.11.: Klubaften 
Lørdag d. 07.11.: Rævejagt 
Onsdag d. 11.11.: Klubaften 
Lørdag d. 14.11.: Rævejagt 
Onsdag d. 18.11.: Klubaften

Kommende aktiviteter
Møde efter RM: Onsdag den 21.10. er alle medlemmer af EDR 
velkomne i afdelingen, for at høre kredsens HB medlem og 
kredsens RM’er hvad der skete på RM 1987.

Auktion:
Lørdag d. 24.10. er det dagen, hvor der er mulighed for at få solgt 
det der i længere tid ikke har været i brug, samtidig får du 
mulighed for at gøre nogle nye og sændende indkøb. Indlevering 
fredag den 23.10. kl. 19.00-20.00 og lørdag den 24.10. kl. 11.00-
12.00. Eftersyn den 24.10 kl. 12.00-13.00. Auktion 13.00-17.00. 
Det der ikke er solgt kl. 17.00 skal afhentes af indlevererne samme 
dag.

Til sidst:
Husk repeaternyt hver mandag kl. 19.00.

Vy 73 de OZ 1GHX, Jørn

Grønland
JULIANEHÅB - OX3JUL
Postadr.: Postbox 121, 3920 Julianehåb.
Fmd.: OX3DZ, Erik Rasmussen, Majavej - bygn. 6 , lej I. 5, 
3920 Julianehåb.
Møde: Første torsdag i måneden.

NUUK - OX3NUK
Postadr.: Postboks 875, 3900 Nuuk.
Fmd.: Peter Raahøj, Boks 1007, 3900 Nuuk, tlf. 21172.
Møde: Den første onsdag i måneden.
Klubhus: se nedenfor.

Siden sidst:
Ved det sidste møde den 16.09. hos OX3DB, kunne OX3DD, 
Peter, oplyse at der nu er købt et klubhus. Dette er muliggjort ved 
bl.a. en gave fra Tuborgfonden. Før huset kan tages i brug skal vi 
have det flyttet til en grund som kommunen anviser os. Desuden 
er fremskaffet master samt materialer til fundament for hus og 
master. Klubben er også blevet skænket radioudstyr af OX3NB, 
Harry.

Kommende aktiviteter:
Den 24.09. koordineres arbejdet vedrørende klubhusflytning, 
istandsættelse, indkøb af antenner o.s.v. i ugerne efterfølgende 
skulle det gerne være muligt at lufte vores klubcall OX3NUK, dette 
skulle gerne være muligt ved fælles indsats af alle radioamatører/ 
interesserede der kunne tænke sig spændende, inspirerende og 
morsomme klubmøder med aktiviteter af mangfoldighed. For 
nærmere information om aktiviteterne forestående kontakt 
OX3DD, Peter eller lyt på 144.450 MHz. Vy 73 de OX3KD, Dan

OZ1INE
Det er med sorg, at EDR Aalborg afdelingen må meddele, at et af 
vore medlemmer, OZ1INE, Niels Sørensen, er gået bort.

Niels fikien sen alder erhvervet sig en licens, som han brugte flit
tigt på 2 -meter, her har mange radioamatører, i det nordjyske, fun
det ham og fået en hyggelig sludder.

Niels var ligeledes ofte i afdelingen, på vore klubaftner, hvor han 
deltog livligt i den løbende diskution.

Desværre fik hans sygdom til sidst bugt med ham, den 1. septem
ber fik Niels endelig fred.

Ære være hans minde.
På EDR Aalborg afdelingens vegne, OZ2VE

OZ6UD
En nær ven af EDR Aalborg afdelingen, OZ6 UD, Per, er pludselig 
gået bort.

Per var i en lang periode formand for afdelingen i Hobro, og del
tog derfor ofte i arrangementer i Aalborg afdelingen.

Per var derfor kendt blandt mange af Aalborg afdelingens med
lemmer for sit gode humør og sin interesse for vores hobby.

Vore tanker og medfølelse går til hans XYL.
Ære være hans minde.

På EDR Aalborg afdelingens vegne. OZ2VE

OZ6UD
Det var med stor forfærdelse vi modtog meddelelsen om Pers plud
selige død den 8 . september.

En så uforståelig og for alle meningsløs hændelse kan ikke opfat
tes, men kun tiden kan tvinge os til at forstå og erkende, at vi ikke 
mere skal høre Per på 145525.

Per var en meget stor og helhjertet drivkraft i EDR. Hobro afd. og 
alle har mødt en enestående kammerat og hjælpsom ven. I mange 
år var Per og Elses hjem det hyggelige samlingssted for klubarran
gementer af enhver art, denne store indsats skylder vi alle en tak 
for.

Pers interesse for radio var mangesidet, han satte sig ind i pro
blemerne og løste dem, og ingen gik forgæves efter hjælp eller vej
ledning, hans interesse strakte sig også til computere og alt andet 
som havde tilknytning til amatørradio, også den teoretiske side 
havde Pers interesse, det kom tydeligt til udtryk i hans periode som 
formand for EDR Hobro afd.

For os alle, venner og radiokammerater vil savnet af Per være 
uendelig stort, men størst af alt vil savnet være for Else med hvem 
vi har den dybeste medfølelse i den tunge sorg der så pludselig har 
ramt hende.

Æret være Pers minde. OZ4HOB, EDR Hobro afdeling

OZ5XY
Det er med sorg, vi må meddele, at Poul Andersen, OZ5XY, pludse
lig er gået bort den 2. september 1987.

Poul var med fra den første tid i EDR, dette vidner hans medlems
nummer 988 om.

Poul var også med fra starten i Aalborg afdelingen. Det fremgår 
bl.a. af de gamle regnskaber, at han har virket som revisor i en år
række. Det har også været flere byggeprojekter hvor Poul har med
virket.

For mange år tilbage, måtte Poul, på grund af helbredet, opgive 
den »professionelle« side af radioen, og gå på pension.

På de ugentlige klubaftener, samt de mange arrangementer i, 
som udenfor afdelingen, var man sikker på at møde Poul. På radi
oen var Poul også ofte at træffe. Dette var dog i de sidste år kun på 
2 meter, da han, lige som så mange andre aktive, havde problemer 
med tilladelse til opsætning af antenner.

Et kendt ansigt i afdelingen er ikke mere.
Æret være hans minde. På Aalborg afdelingens vegne OZ5HP
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0Z1LKG
Det er med stor sorg, at EDR-Aalborg afdelingen må meddele, at 
OZ1LKG, Per Mogensen, pludselig er gået bort. Per fik for et par 
år siden erhvervet sig en licens, og han blev hurtigt en eksperi
menterende radioamatør. Per syntes det var morsomt selv at 
bygge det meste af det udstyr han skulle bruge.

I lokalafdelingen var Per også aktiv, idet han var meget 
interesseret i de planer og arrangementer, der var på afdelings
plan, og han deltog gerne selv, når der var ting der skulle løses.

Per var en god amatørkammerat, der med sit stille og rolige 
væsen vil blive savnet i afdelingen.

Vor medfølelse og tanker går til hans efterladte hustru og børn.
Æret være hans minde.

OZ2VE, Erik.

Læsernes mening
Under denne rubrik optages korte indlæg, der er holdt i et so
bert sprog, og som er af almen interesse. Redaktionen forbe
holder sig ret til at forkorte og omformulere et indlæg.

Indlæg, der fremsendes til HR inden afleveringsfristen an
givet forrest i bladet, vil normalt blive bragt i førstkommende 
nummer.

Flere medlemmer. Bevare de medlemmer vi har. Styrke lokalafd.
Dette er naturlige overskrifter, i et jubilæumsår. Nuvel, der er jo uen
delig mange ting, som skal harmonere, før vi når så langt. Tit skal 
der nemlig kun en biting til at vælte læsset. En sådan biting er vore 
foredrag.

Jeg har den største respekt for den indsats vore foredragshol
dere gør, når de tager ud og fortæller vi andre om de ting, der er 
oppe i tiden, men når det er sagt, må jeg frem med en appel til jer.

Sagen er den, at under størstedelen af de tekniske foredrag, jeg 
har overværet, står overfor en velforberedt, teknisk velfunderet

foredragsholder, som er så betaget af teknikken, at det ganske ele
mentære skubbes i baggrunden.

Lad mig illustrere: Et RTT^foredrag, kilometervis af overhead- 
plastic og tavletekster, men nul QSO teknik. Etsateliitforedrag, kilo
metervis af overheadplastic og tavletekster, men nul QSO teknik, 
nul info om hvordan man får noget fornuftigt ud af f.eks. Oscar ta
bellerne i OZ. Et packetforedrag, i samme skure, garneret med 
skærmtekster og datafreak slang, listen kunne blive længere 
endnu.

Summen af det hele, bliver at man går derfra med følelsen, »det er 
vist ikke noget for mig« eller »det har jeg vist ikke hjerne til«. Nu 
spørger jeg så: var det meningen med foredraget?

Nixen bixen, meningen må være at fortælle på en, også for selv 
murerarbejdsmanden og skolelæreren, forståelig måde. Begynd
f.eks. med at spille et bånd eller vise en film, om hvordan man afvik
ler en QSO, eller hvad sagen nu drejer sig om. Så kan vi snakke 
komponenter og print bagefter.

På den måde kan tilhøreren høre, om emnet har interesse, og 
endnu bedre: emnet får en fair chance for at fænge.

Med håbet om at også denne del, at foreningen må komme til at 
fungere: 73 de OZ1JYR, Benny

HUSK

Tekniske artikler 
modtages 

_ hele året!

R A D I O A M A T 0 R E R N

UJ S

T
I O R L A G

A P S

Til alle lokalafdelinger:
Bestil QTH-listen hos 

Radioamatørernes Forlag ApS
Ved køb af min. 6 stk. leveres den portofrit 

Pris kr. 97,60 pr. stk.
Radioamatørernes Forlag ApS står til rådighed for yderligere oplysninger på telefon 09 13 77 00. 

Forsendelse og efterkrav i Danmark kr. 25,00 pr. ordre.
Priser er incl. moms - Ret til prisændringer forbeholdes.

Ved forudbetaling skal tillægges kr. 18,00 pr. ordre.
Forsendelse under 100 g dog kun kr. 5,00 pr. ordre.

Bestilling foretages ved forudbetaling på giro til:

Radioamatørernes Forlag ApS
EDR, Kronprinsensgade 46 st., Postboks 172 - 5100 Odense C. - Giro nr.: 3 11 92 11
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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Amatørannoncer sendes til EDR’s Forlag Aps. Postbox 172, 
5100 Odense C. bilagt betalingen i check eller evt. i gængse 
frimærker. Taksten for amatørannoncer er 50 øre pr. ord, 
mindst kr. 25,00. Afleveringsfristen fremgår af siden med 
indholdsfortegnelsen og for sent indsendte annoncer 
henlægges til næste nummer af OZ. Kun for medlemmer og 
medlemnummer skal skal oplyses sammen med indsen
delse af annoncen.
Amatørannoncerne skal forsynes med navn og adresse eller 
call - og optages ikke, hvis underskriften kun er et telefon-nr.

Sælges: Nye 2 m PA-trin, mont. på køleplade, 10 mW ind 25 
W ud, ant. relæ, og relæ for HI-LOW output, BLY 89a i udgang, 
diagram medføler. Kr. 150,- 2 m SSB FM station FDK Multi 
750, 1W-10W, kr. 2500,-. Nye BLY89a, å kr. 55,-. Stort coax- 
relæ kan klare flere kilowatt, kr. 300,-.
OZ8TF, tlf. 06 25 71 84, efter kl. 16.00.

Sælges: Spectrum-analyzer, Hewlett-packard 8551B, 10 MHz 
til 12 GHZ (12 GHz - 40 GHz extern mixer). Komplet med origi
nale manualer. Skærm med storage/persistance. Indgangs- 
trin/mixer delvis defekt. Sælges for højeste bud over kr.
10.000 (ny pris ca. kr. 15.000). Eventuelt bytte med Schwartz- 
beck/Chase 0,15 - 30 MHz CISPR målemodtager.
OZ1VJ, Jens Kr. Tv. Olesen, tlf. 08 97 11 33, (dagtimer).

Sælges: Versatower teleskopgittermast (12 m) komplet med 
topsektion, fodstykke, vægbeslag og spil.
Fritzel HF-beam FB33 m balun, Fritzel W3-2000, Fritzel FD4. 
OZ6Q Helmer, Engvej 2,9370 Hals, tlf. 08 25 25 50 efter kl. 17.

Sælges: Pilottone 382,5 Hz. Som byggesæt: Hybridkreds + 
stemmegaffel og print pris: kr. 120,-. Eller færdigbygget og af
prøvet pris kr. 145,-
OZ1GVJ, Hans Jørgensen, tlf. 06 52 32 25.

Købes: Drake TR4/C, god stand. 
OZ1ELV, Palle During, tlf. 06 14 25 50.

Sælges: HF-transceiver Kenwood TS5305P m/ekstra filter, 
sommy, kr. 6500,-. Hjemmelavet HF-transceiver, 80, 40, 20, 
15,10 m samt RX. 5 og 27 MHz AM-SSB og CW med 500 W 
linear komp. kr. 2500,-. Div. HF, VHF samt UHF. Udstyr, som 
sendere, modtagere, syntheser, X-tal filter, ant. relæer, LP- 
filtre, +M.M.M. ring og hør.
Købes, byttes: Oscilloskob.
OZ1ACZ, tlf. 08 35 25 04, efter kl. 16.

Sælges: Solartron oscilloscop type CD1400,15 MHz dobbelt
stråle kr. 1375,-. Du Mont oscilloscop type 322-A dobbeltstråle 
kr. 450,-. Burroughs dataterminal type TD820 kr. 500,-. Philips 
rørvoltmeter GM100 kr. 250,-.
OZ1LXA, Jens, tlf. 06 65 25 93, efter kl. 17.

Sælges: HF-antenne, TH3mk3s (s, står for rustfristål), 4 år 
gammel, men OK, kr. 2000,-. ACCU-keyer samlet og funkti
onsdygtig, men ikke indbygget, kr. 100,-. X-talfilter KVG 
XF-10,7B monteret i modtagermodul (2 m), kr. 200,-. X- 
talfiltre: XF-10.7C og ITT 10,7. M.P. Pedersen morsenøgle kr. 
600,-. IC 2e 2m håndstation kr. 1500,-. Bytteemner for oven
stående kan evt. være VC-1541 eller farvemonitor.
OZ1FGS, Arne Dahl, tlf. 08 46 31 01.

Sælges: OZ som nye, komplet fra 1954 kr. 25,- pr. årgang (sæl
ges i kronologisk orden), 5. årgange kr. 100,-, alle 32 årgange 
kr. 585,-. 2 stk. WHD HiFi minihøjttalere 50 W, nye, samlet kr. 
495,-. Lille spolebåndoptager, batteridrift, kr. 85,-. Beyer mik
rofon M119, ny, kr. 345,-. Alt er afhentningspriser.
0Z4BH, Bent, tlf. 02 94 12 13.

4IT MANIPULATOREN .  Kr. 165,-
Dansk dobbeltmanipulator Æm + P°rt® 
i forkromet messing J h f f r  omit 
og med pinollejer HJmSr Leif Bøtter
DEN DANSKE 
KVALITETSMANIPULATOR w  fif  09 21 9Ö 42

Skovsbovej 5 
5700 Svendborg

Sælges: HC1400,2 meter FM, 25/5 watt, 3 memo., toneop
kald, 400 kanaler. Pæn som ny. Manuel og o rig. embal. kr. 
1800. PWR 13,8 V - 7A (fabriksfr.), kr. 300. Ialt kr. 2000. 
Købes: PWR 13,8 V-20A.
OZ1KHX, Ove, tlf. 08 26 21 13, efter kl. 17.

KATALOG NR. 2
ER UDKOMMET

Over 300 sider med masser af nyhe
der. Pris 50,00 kr., der dog kan fra
trækkes ved første køb af varer for 
over 300 kr. Send 50,00 kr. + porto 
9,00 kr. pr. giro eller check, eller vi 
sender gerne pr. efterkrav.

Østergade 6 . Skive 
TM. 07 52 61 77 
Giro 9 35 33 21

Sælges: Centronies 737-2 printer incl. interface kr. 1500,- 
AP2000 70 cm er ombygget og incl. mikrofon og mobilkasette 
kr. 1000,-. Storno 700,70 cm 12 W ej ombygget incl. ekstra in
jektionskæde kr. 600,-. Packet radio modem m. AM7911 incl.
programdisk for COM 64/128 kr. 800,-. 2 m lin. PA-trin 10-40 
W kr. 400,-. Hans Dam rævemodtager kr. 250,-.
OZ1CVP, Helge, tlf. 08 82 15 27.

Sælges: 2 m håndstation Alinco ALM 203E. 300mW/3W 10 
memo., scan., LCD display, tastatur med ACCU og lader, ny 1
års garanti. Kr. 2795,-. 2 m mobiistation Alinco ALR 22E 
5/25W 20 memo., scan., LCD display, 2 VFO’er med monte
ringssæt og mikrofon, ny 1 års garanti. Kr. 3495,-.
0Z1ECH, Kurt, tlf. 04 43 03 02, efter kl. 16.
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Sælges: Antennemast 16 m (2 sektioner) incl. faststøbnings
bolte kr. 1600,-. Transformator for PA-trin 220 V output 
4800/5760 VAC med midtpunkt, 0.475 ADC kr. 500,-. Mange 
andre transformatorer både høje og lave udgangsspændinger. 
Toroider Philips 0 36 mm: grøn 3E1 for lavfrekvens kr. 10,-. 
violet 4C6 for HF-power kr. 20,-.
Datakabel 3 m 8 leder m. 2 stk. Sub-d. 25 pol. han incl. kapper 
(RS232) kr. 30,-.
OZ6EF, tlf. 08 18 27 27.

Q S L  - KO R T
Mangler du QSL-kort, så kontakt os. Vi har 
standard kort, men laver også kort efter din 
egen idé. HUSK, vi trykker også kuverter, 
laver faktura-sæt, blokke m.m. til billige pri
ser. Ring og hør nærmere.

— TRYKH S Ringgade 187 
6400 Sønderborg 
Tlf.: 04 42 07 03

Sælges: Memory-enhed eller beskrivelse af samme til 
FT225R/RD.
0Z9QV, Jan, tlf. 02 99 88 45 mellem 19 og 21, eller 0Z1FDJ, 
Bo, tlf. 02 91 93 83.

Sælges: Switch’ed strømforsyning Gould 5V, 40 amp - kr. 
250,-. Strømforsyning 5V, 3.5A, 16V, 2A, 24V, 2A, -24V, 0.35A 
- kr. 200,-. Biltelefon SRA type CN-504/BTD A5, næppe ok - kr. 
100,-. afhentet. Storno CQM 19-25 - kr. 100,- afhentet. Antik 
modstandsdekade i trækasse 1 til 11000 Ohm - kr. 200,-. Div
erse transformere, små og store.
0Z6LD, tlf. 02 95 27 02.

NY LEVERANDØR med fast 
lavpris HF - VHF - UHF
H-100-RG58-RG8/213 
Coaxkabel - Stik - Konnektorer 
Krystaller - Rotorer - PA-trln 
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: Små gedigne dobbeltmanipulatorer til indbygning. 
Fremstillet i forcromet messing med pinollejer og fingervinger 
i teaktræ, kr. 165,- +  porto.
Elektronisk morsenøgle med streg - prikhukommelse, varia
bel streg - prikforhold - squeese pos. og negativ nøgling samt 
medhør. Færdig og afprøvet, men uden potiometer og mani
pulator, kr. 165,- +  porto.
0Z4IT Leif Bøtter, Skovsbovej 5,5700 Svendborg, tlf. 09 21 90 
42.

Sælges: Mitsubishi 10 GHz dopplermodul type FO-DP12KF, 
meget velegnet til 10 GHz FM transceiver kr. 785,-. 10 Ghz 
Gunndiode Rockwell type 20226A, ca. 100 mW output, med 
fabriksmåleblad kr. 465,-. GaAs-Fet Mitsubishi type MGF1052 
NF 1,5 dB ved 4 GHz, mag 8 dB ved 10 GHz kr. 95,-. GaAs-Fet 
Simens CFY19-27, kr. 155,-. 10 GHz waweguide antenneom
skifter - mekanisk kr. 340,-. 1296 MHz Cavity for 2C39/3CX100 
- meget fin forsølvet sag kr. 285,-. Low Noise Converter for sa
tellit - TV, NF bedre end 1,9 dB kr. 2100,-. Indendørsmodtager 
for satellit - TV, manuel betjening, fine data, kan bare det hele 
kr. 2800,-. Måleconverter - gør paraboljustering til en leg - ikke 
ubrugelig bredbåndstype, men selektiv kr. 1100,-.
0Z6AI, Asbjørn Jørgensen, Dalbergsgade 7,8800 Viborg, tlf. 
06 62 47 72, efter kl. 17.

Sælges: Kenwood TS 120S HF-station. Pæn og OK, incl. 
hånd/bordmike, diagrammer og strømforsyningskabe. Kr. 
4500,-. Til ICOM 730: splinternyt, uudpakket marker-unit EX 
195. Kr. 325,-. 2 m vertical, Cush-Craft Ringo - Ranger ARX2, 
godt brugt, men OK, afhentet kr. 50,-.
OZ8HV, Helge, tlf. 09 17 05 98.

Sælges: Målesender Hewlett Pacard 608D. i perfekt stand. 
Frekvensområde 10-420 MC, krystalkalibrator 1-5MHz, AM 
400-1000 Hz, modulation +  pulse, kr. 1000,-.
0Z8LX, Leif, tlf. 02 94 46 23.
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Sælges: Commodore 64, diskettestation, båndoptager, soft
ware højeste bud over 2400. IC-225 2 m-station 80 kanaler 
(squels kaput) kr. 1200,-. Astatic bordmikrofon kr. 400,-. Pace 
8003 27 MHz kr. 450,-.
0Z1JQW, tlf. 02 84 25 60.

Sælges: Kenwood TS120S - HF-transceiver (også til mobil 
brug/12V). 80-10 m, digitalskala, MF-shift, RIT, NB. m.v. - kr. 
3600,-. Tilhørende strømforsyning 13.8 V (+variabel) - 20 
Amp kr. 1400,-. 1 stk. 10 m groundplane antenne, ny - kr. 150,-. 
Digitalvoltmeter - kr. 200,-.
0Z8KN, Nnud Nielsen, tlf. 03 65 30 35.
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Uddrag af det nye 1987/88 katalog
Low cost IC fatninger Wire Wrap IC fatninger
V a r e n r . ;: i II Hel stang: V a r e n r . i II
6 POL .:: 2 . oo 1 . 40 - 3 POL ww : 6. 90 5. 90
S POL .!: 2 . oo 1 . 40 50stk : 58. - 14 POL ww : 7. oo 5. 60
14 POL :: 2 . oo 1 . 60 35st k : 48. - 16 POL ww : 9. 00 6. 95
16 POL :: 2.25 1 . 80 30stk : 46. - 18 POL ww : 10. 50 8. 25
18 POL :: 2. 75 2. 15 25st k : 44. - 22 POL ww : 12. 00 9. 60
20 POL :: 3. oo 2. 40 - 24 POL ww : 12. 00 9. 60
22 POL : 
24 POL : 
28 POL : 
40 POL :

: 3. 25 
: 3 .50 
4. 25

; 6.oo

2. 60
2. 75
3. 30
4. 75

13stk 
ISstk 
i 7st k 
lOstk

: 39. - 
: 44.- j 
: 46.- 
: 39. -

FORGYLDTE
Low Profile IC fatninger

TULIPANBENS FATNINGER.

Wire Wrap IC fatninger
V a r e n r .:
6 POLT WW 
8 POLT WW 

14 POLT WW 
16 POLT WW 
18 POLT 
20 POLT 
22 POLT 
24 POLT 
28 POLT 
40 POLT WW 
64 POLT WW

WW
WW
WW
WW
WW

I
8 . 00 
3 . 00 
9. 50 

11 . OO 
12. 00
16. 50 
15. 00
17. 00 
1 9 . 00 
27. 00 
48. 00

II 
7. 20 
7. 20
7. 60
8 . 80 
9. 60

13 . 20 
12 . 00 
13. 60 
15. 20 
21 . 60 
39. 90

række til at knække af).

Pin - Pin fatninger
24 PIN PIN ..: 
40 PIN PIN ..:

I
17. 50 
27. 60

II 
13.40 
19. 70

T ilb u d  B l æ s e r/vent i 1 ator for indbygning. 12 volt/0,1 Amp. DC KUN .... 48,- kr

C’MOS kredse

4000
4001
4002
4006
4007
4008
4009

4. 75 
4. 75 
4. 75 
6. 90 
4. 75 
6. 90 
6. 90

I I  
3. 75
3. 75 
3. 75
5 .50  
3 .75
5 .50
5 .50

4030
4034
4035 
4038 
4040
4042
4043
4044
4046
4047 
4048# 
4049

5 .5 0  
15.80

8 .50  
9. 80
6 .90  
6. 50
6 .90  
6. 90
8 .50
8 .50

4. 40 
12.65  
6.80

5. 50 
5.50  
6.80
6. 80 
4. 40 
3.95

4093
4094
4098
4099

40098
40105
40106 
40174
40192
40193
40194

5 .50  
8. 90
7 .90
9 .50

12.50  
18. 00
6. 50
7. 50
7.50
7 .50

4 .40  
7. 10 
6 .30
7 .50

9. 70 
14. 40 
5. 20
5.95  
5. 95
5 .95

7 .50  5 .95
4010 : 5. 50 4. 40

4050 :; 5.oo * 3 .95
4724 : 12. 
4737 : 78.

,70 11. 
.00 69,

, 95 
,00

4011 : 4 .75 3. 75 4051 : 7. 50 5. 95 4174# : 11.90 9. 50
401i u b : 9 .80 7.80 4052 ;! 7 .50 5 .95 4495 : 44. 90 35. 90 S id e  9. RCA kred se .
4012 : 4. 75 3-. 75 4053 : 7 .50 5. 95 4501 : 7 .90 6. 30 I I I
4013 : 5 .50 4. 40 4055 ; 9 .50 7. 50 4502 : 7. 90 6. 30 CA 3012 24. 95 19. 90
4014 : 6. 90 5. 40 4060 : 7 .50 5.95 4503 : 5 .50 4 .40 CA 3018A 24. 80 15.85
4015 : 6. 90 5 .40 4066 : 5. 00 3.95 CA 3028A 19.80 15.85
4016 : 5 .50 4. 40 4067# ;I 21 .80 17. 50 4510 : 7 .50 5. 95 CA 3052 28. 20 22 .50
4017 : 6. 90 5 .50 4068 : 4. 75 3. 75 4511 : 7 .50 5 .95 CA 3053 14.80 11.85
4018 : 7 .50 5 .95 4069 : 4. 75 3. 75 4512 : 7 .50 5. 95 CA 3054 15. 90 12. 70
4019 : 4. 75 3. 75

4070 : 4. 75 3. 75
4514 : 14. 95 11.95 CA 3059 33 .95 27. 15
4515 : 14. 95 11.95 CA 3079 22 .25 17.80

4020 : 7. 50 5. 95 4071 : 3. 75 4. 25 4516 : 7.50 5 .95
4021 : 6. 50 5. 20 4072 :: 4. 75 3. 75 CA 3080 11 . 20 8 .95
4022 : 7. 50 5 .95 4073 : 4. 75 3. 75 4518 : 7 .50 5. 95 CA 3086 7.80 6 .25
4023 : 4. 75 3. 75 4075 : 4. 75 3. 75 4519 : 9. 50 7 .50 CA 3130 12. 75 10.15
4024 : 6 .50 5.20 4076 8. 90 6.95 4520 : 7. 50 5. 95 CA 3140 7 .50 5 .95
4025 : 4. 75 3 .75 4077 : 4. 75 3.75 4521# : 18.00 CA 3161 16.55 12.95
4026 : 11 .75 9. 40 4078 : 4 .75 3. 75 4526 : 14. 80 11.90 CA 3162 62. 95 49. 95
4027 : 5 .50 4. 40 4081 : 4. 75 3. 75 4528 : = 4098. CA 3240 17. 25 13.80
4028 : 5. 90 4. 70 4082 : 4. 75 3. 75
4029 : 7 .90 5. 95 4086 : 7. 50 5.95 Pr i sgruppe I = 1-9 lens)stk (ensj II = 10-24 stk

4531
4532 
4538 
4541 
4543 
4553
4555

4556 
4569
4584
4585 
45106

11 .90  
11.90

9 .55
9 .55  
7. 70

7. 50
29.00

9 .50

9 .50  7 .50  
38. 90
= 40106

9 .50  7 .50
69 .90 62 .90

VI sender overalt S landet pr. efterkrav. Ved køb for under 60,- 
kr. tillæ gges 8,- kr. I gebyr. Priserne er excl. forsendelse, 
undtagen hvis du ved køb fo r over 375,- kr. betaler forud, 
sender vi varerne porto frit I Danmark (ikke Grønland og
Færøerne).

Priserne er incl. 22% moms. Ret til ændringer forbeholdes, 
uden forudgående meddelelse.

KATALOG 1987/88 kan rekvireres nu, indeholder priser på 
IC-kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, kasser, 
tilbehør m.m.m. Rekvirer et eksemplar.

Vy 73 0Z1CSN, Leon

i *  vW tø it i

vejle R.C. ELEKTRONIK aps
NDERBROGADE 42 . POSTBOX 332 . 7100 VEJLE 

TLF. 05 83 25 33 . GIRO 7125666 
ODENSE AFD.: fre d e r ik s g a d e  15. t l f .  09 13 90 39

i  I Ä C I — i
■- w m -— 1
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Sælges: For samlere. Philips før 1930, 5 v rør, 220 v dc, kr. 
200. GI. radio i egetræsmøbel, med eliminator, hvor rør mang
ler, 2 LK skalaer, kr. 250,-. SNTS telegrafapparat, før 1918, med 
morsenøgle, galvanometer, beskrivelse, ikke helt intakt, kr. 
1000,-. Storno maritim VHF, 1962, type CQF 13-2 med QQE 
03/20,26 kanaler, manual, GP antenne OK til to meter, kr. 600. 
M.P. Pedersen maritim VHF. 1952,3 kanaler, manual, kr. 100,- 
Philips ca. 1935,220 v ac kr. 200,-. Lille Telefunken, 3 rør, 4 v, 
ca 1925, kr. 250,-. Flot gi. engelsk radio, medio 1920 mrk. Ge- 
cophone, 3 rør 2 v, og højttaler kr. 1500,-. GI. torørs ca. 1920 
udvendige spoler kr. 175.
OZ3XT, tlf. 03 51 06 76.

Sælges: Smukog velholdt Yeasu FT225RD kr. 5000,-. 10 el. X-
beam til 2 m kr. 500,- (ubrugt). Ham IV rotor m. box, næsten 
ubrugt, kr. 1000,-. Samlet ell. delt.
OZ8FV, Carl, Dalbakkevej 5, V. Ulslev, 4894 0. Uslev, tlf. 03 86 
55 17.

Sælges: HF station Kenwood TS530-S, velholdt som ny, kr. 
5500,-.
OZ1CBV, Niels Ole, tlf. 08 82 48 05 eller arb. tlf. 08 24 22 00.

Sælges: Shimizu SS-105S »Folketransceiver« - se TR test i OZ 
februar 1984 - med følgende ekstraudstyr: 100 W PA-trin, noi- 
seblanker, FM-modtagerenhed, FM-senderenhed samt fire 
ekstrakrystaller til fuld dækning af 10 meter. Samlet pris kr. 
5000,-. Har ikke været i brug, salget skyldes ændrede person
lige forhold, afhentning foretrækkes.
OZ1DUV, Holger, Nygårdsvej 9,4970 Rødbyhavn, tlf. 03 90 52 
53.

Sælges: 2 m station Kenwood TR7800 autoscan 5 og 25 kHz 
output høj 25 W lav 5 W, 15 memori o.m.a. Strømforsyning 
C.B.Master, 7 AMP model 7/138, eng-dansk manuel. Ringo- 
Ranger og magnetmobilantenne, det hele kr. 2800,- +  evt. 
forsendelse. Org. L.M. Ericsson & Co Stockholm telegraf- 
nølge kr. 650,-.
0Z70B, Mariager, tlf. 08 54 10 74, bedst spisetider.

Sælges: Kenwood 7930 2 m FM kr. 2500,-. Rotor Kenpro type 
kr. 400,-. 14 element Tona-beam 2 m kr. 1500,-.
OZ1EPZ, tlf. 09 32 45 32 og OZ1KAT, tlf. 09 39 16 36.

Vi ses på 
SABROMØDET 

25. oktober 1987

Sælges: Min samling af det såkaldte Command-udstyr - fly
udstyr fra 2. verdenskrig. Der er modtagere, sendere, modu- 
I ato rer, vrag til restaurering, samt en masse tilbehør som f. 
eks. betjeningsboxe, forbindelseskabler, ant.-unit, racks og en 
masse reservedele.
OZ8KN, Knud Nielsen, tlf. 03 65 30 35.

Sælges: IC240, mobilbeslag til TR7800, Daiwa og protax an
tenneomskifter, flexa VHF FX224 +  FX7056 UHF ant, VHF + 
UHF antennekobbler »N«-4 ant, kr. 500,-. Vertikal-rotor, 
Dobbelt-»H« til 4 VHF +4 UHF antenner, forsk, længder af 
»Flexwell« og »RG 218 U« med/uden connector, stor magasin 
til reservedele, vægskinner »sparring« og »element« med til
behør, vinkelsliber.
OZ1ICB, Klaus, tlf. 07 54 21 59.

Sælges: Kenwood TR-7850 2 m - FM transceiver incl. mikro
fon. 15 kanals memory. Overvågning af prioritetskanal. Auto
scan 5,25 kHz eller memoryscan. 5 eller 40 W output. Engels 
og dansk manual. Original emballage. Ser ud som ny. Pris, kr.
2400,-.
OZ1DQQ, Per, tlf. 05 56 61 81.

Sig du så annoncen i OZ

Sælges: (har tilhørt OZ4QK): IC2E kr. 1200,-. IC22 fyldt m. 
krystaller bl.a. Vejrhøj, Helsingborg, 145.3 MHz kr. 600, 
TS700S kr. 2500, 3 fjernskrivere T37 m. punch/reader samt 1 
reader og 850 Hz modem kan afhentes gratis, sommerkamp 
HF-transceiver 400 W ekstra rør kr. 1000,-. Trio 10 MHz skop 
kr. 1800, rotor AR2000 kr. 300,-. X-yagi 3 sæt elem. 145 MHz 
kr. 200, CQM69-50 til 70 cm u. kontrolbox kr. 150,-, CQF13-2 
kr. 200,-, AP780C kr. 200,-, strømforsyning 3A/12V m. digitalur 
kr. 250,-, SWR-meter kr. 100,-. SSA morsenøgle kr. 125,-, 
TRS80 model 100 computer muligvis defekt LCD-display di
agram medfølger kr. 125,-. Drake MN2700 2 kW tuner kr. 1700, 
evt. bygge m. MN700. Kom selv!
Rungsted Strandvej 47, lørdag d. 7./11. kl. 10-12 eller ring til 
OZ5RM, tlf. 02 80 25 80.

ju *  til 60-tegns prøven ^^ jmm %
be s tå en de  af: I I C ^ .  ,

16 B Å N D K A S S E T T E R  (45 m in. s træ ning pr. side)
2  IN S T R U K T IO N S B Ø G E R  (på dansk)
100 N E D S K R IV N IN G S B LA N K E T T E R

Pris i alt, incl. 22 %  m o m s ..............................................................................k r. 515,-
B e s tillin g  pr. post, tlf. (be dst a ften ), e lle r g iro. Forsende lse  sam m e dag.

Køb af båndkassetter enkeltvis, speed 25 til 125.
(Forlang Specialbrochure).

T E L E T E A C H ®
Peder Hvidtfeldtsstr. 3 - 1173 Kbhvn. K. VY 73 OZ8SW 

Tlf. 01 12 35 80 - Giro 7 31 82 94 Steen Wichmand
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Jeg sætter stor pris på dit hus!

0Z4BH, Bent
S ta tsa u t e jd m g l -  M O E A

Byrlund
(0 2 ) 9 4  1213 "1___ T

Vedrørende kataloget:
Prisændringer:

Incl. moms Samtlige mængdepriser er excl. moms 
v/1 stk. v/1 stk. v/10stk. v/25 stk. v/50 stk.v/100 stk.

SN 74LS14N 11.04 9.05 6.79 5.70 5.43 5.25
SN 74LS169BN 26.54 21.75 16.31 13.70 13.05 12.62
T L  494C N 60.85 49.88 37.41 31.42 29.93 28.93
40106B 10.55 8.65 6.49 5.45 5.19 5.02
NE 555 9.94 8.15 6.11 5.13 4.89 4.73

Gruppe 2:
BD 437 12.93 10.60 7.95 6.68 6.36 6.15
B D X 3 3 C 14.34 11.75 8.81 7.40 7.05 6.82
B D X 3 4 C 16.81 13.78 10.33 t  8.68 8.27 7.99
BD X 53F 18.91 15.50 11.63 9.77 9.30 8.99
BD X 67B 72.74 59.63 44.72 37.56 35.78 34.58
2N 5320 24.16 19.80 14.85 12.47 11.88 11.48
BZX79 C10 1.98 1.63 1.22 1.02 0.98 0.94
M V 5491A 18.73 15.35 11.51 9.67 9.21 8.90

Gruppe 3:
47712-002 4.33 3.55 2.66 2.24 2.13 2.06
D IL B 1 6 3.78 3.10 2.33 1.95 1.86 1.80
BU 20 OZ 9.58 7.85 5.89 4.95 4.71 4.55
BU 40 OZ 19.22 15.75 11.81 9.92 9.45 9.14

Nyheder på programmet:
Gruppe 1:
L 2 9 0 B Tach om ete r c o n ve rte r 16 p in  D iL

85.10 69.75 52.31 43.94 41.85 40.46
L 2 9 1 B D A C /P o s ition  a m p lif ie r 16 pin D iL

85.80 70.33 52.74 44.30 42 .2 0 40.79
LA 42 50 A u d io  po w er a m p lif ie r 12 pin S iL

42.15 34.55 25.91 21.77 20.73 20.04
TB P  24S10N B ip o la r  m e m o ry  1k (2 5 6 x 4) TS. 16 pin D iL

51.85 42 .50 31.88 26.78 25.50 24.65
TC 5564A P L S R A M  C M O S  8k  x  8 ?50 nS 28 p in  D iL

121.70 99.75 74.81 62.84 59.85 57.86
8031AH M ic ro c o m p u te r  e x te rn a l rom  . 40  pin D iL

209.99 172.13 129.09 108.44 103.28 99.83

Gruppe 2:
2S D  871 S i. N B N  T V  h o rizo n ta l d e fle e tio n  1500V 6A 50W case  12

40.63 33.30 24.98 20.98 19.98 19.31
M AN  6780 14.22 m m  d is p la y  red  co m m o n  ca tho de .

17.96 14.73 11.04 9.28 8.84 8.54

Gruppe 3:
32016A DC  s tik  2.1 m m  c e n te rh u l 14 m m  la n g t

5.61 4.60 3.45 2.90 2.76 2.67
65764-006 Q u ic k ie  e d g e  ca rd  co n n e c to r  2 x  17.

123.34 101.10 75.83 63.69 60.66 58.64
F S D B L A C K S o rt f irka n te t k n a p  til S h a d o w  io m sk ifte r 1 2 .3 x7x1 0 .5  mm

2.56 2.10 1.58 1.32 1.26 1.22

Gruppe 6:
22KU F-40VP 22 00 0  uF  40V  o p re ts tå e n d e  e lko . R O E: EY-B d ia  40  m m . 80 m m  lang

218.38 179.00 134.25 11-2.77 107.40 103.82

Gruppe 8:
C 42 4  910P Wo kon de nsa to r 910 pF  250V

4.21 3.45 2.59 2.17 2.07 2.00

Gruppe 13:
4333A T e m p e ra tu rs ik r in g  169 g ra d e r 1.0A bryd es trø m .

27.51 22.55 16.91 14.21 13.53 13.08

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

Åbningstider:
Alle dage åbnes kl. 8.00 
Mandag til og med fredag lukkes kl. 16.30 
Lørdag lukket

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

Europas største
elektronik postordrehus
CO N R A D  electronic - exc/usiv 
repræ senteret

I  A  bestil omgående 
v I M  G R A TIS  det
nyeste farvekata/og »Electronic Aktuel«, 
sprængfyldt m ed nyheder og kendte 
produkter til importpriser.
Bl.a. IC-kredse, TTL, transistorer, halvledere, komponenter, digitale 
måleudstyr og multimeter, løse højttalere, byggesæt, lysshow, bil 
alarm, antenner, forstærkere, auto-radioer, equalizer, diskoteks 
mixere og tilbehør, computer og tilbehør m.m.

Et udvalg der overgår din fantasi!
VÆLG MELLEM:
□  226 sider på tysk, super tilbud,

3 gange årligt, GRATIS
□  121 sider på engelsk, super tilbud,;

3 gange årligt, GRATIS
Dansk pris- og bestillingsseddel medfølger

O  04744890
Exc/usiv Eneforhandler fo r Conrad electronic

DANOMAN Electronic
Postordre • Markedsgade 26C • 6240 Løgumkloster

Betafon  omsi. v. forsiden, 576,581
Biinfeldt A /S ........................    579
Byrlund...........................................................  612
Damatic.....................................................    609
Danoman........................................................  612
Dogplace...............................    569
Electronic........................................................  612
Elektronik Laboratoriet.............   578
Elektronik Lageret...........................................  608
FC-Trading A/S..................................   570
Helmholt ...........       563
HS-tryk.................     609
IBCOMP  ......        566
ILN-service  .............     582
L. Bøtter OZ4IT ....................     608
Midtjysk Reservedelslager...   omsi. v. bagsiden
Norad        560, bagsiden
Radioamatørernes Forlag ApS ........   583, 607
Teknisk BrSvskole ......     609
Teleteach............. ............................ 611
Vejle RC-Elektronik...........................      610
Werner Radio...............   556

612 OZ OKTOBER 1987



Oscilloscoper dobbeitstråle
Advance OS 2000 
Solation CD1400 - DC - 15MHz 
Telequipment D43 - DC - 15MHz 
Philips PM 3230 DC - 10MHz 
Tektronix Type 545A

Oscilloscoper enkeltstråle
Tektronix Type 310A 
Tektronix Type 503A 
Tektronix Type RM504 (115V-19” rack)
Philips GM5602- 15MHz 
Telequipment S54A DC - 10MHz

Rørvoltmetre
Philips GM6000 OHM/ACV/DCV 
Hewlett Packard Model 413A DC NULL VOLTME
TER + /- 1mV-1000V
Hewlett Packard Model 410B VACUUM TUBE 
VOLTMETER OHM/ACV/DCV 
Radiometer Type RV21 OHM/ACV/DCV/mA 
MULTIMETER ME—26D/V (115v militærtype)

Digitalinstrumenter
Schneider Electronique Digitest 75 (automatisk 
områdeskift) V DC/VAC/OH M/m A DC/m AAC 
Philips digital multimeter PM2420 
Hewlett Packard Digitalvoltmeter 3440A 
Hewlett Packard Digital Recorder MODEL H23 
562A - KAN TILSLUTTES DIGITAL VOLTMETER 
3440A
Hewlett Packard Automatic DC Digital voltmeter 
405BR

AC miliivoltmetre
Radiometer Type RV 34a 10mV-1000V, 20Hz - 
300KHz
Electronic voltmeter (militær type 115V) 5mV - 
500V
Hewlett Packard Vacuum tube voltmeter model 
400D 1mV-300V
Philips GM6016 3mV-1KV, 1KHz-30MHz 
Philips GM6005 1mV-300V, 20Hz-1MHz 
Philips PM2453 1mV-3V, med probe 100mV-300V, 
10Hz-5MHz

Målesendere
Hewlett Packard V.H.F. Signal Generater 608D 
10MHz-420MHz 0,1uV-300V. Modulation: AM 
400Hz, 1000Hz, PULSE
Philips PM5321 HF Generator 0,15-50MHz, 
88-108MHz 0-50mV, Modulation: FM-AM 
Radiometer FM-AM Standard-Signal generator 
type MS26 54-216MHZ, 0,1uV-100mV, Modula
tion: FM-Am 400/1000Hz, RF Ouptpu 50 ohm/ 
750ohm
Philips H.F Oscallator GM 2883 1uV-100mV Mo
dulation: AM 400/2500Hz

Generatorer
Hewlett Packard Pulse Generator Model 212A 
Hewlett Test Oscillator Model 650A, 10Hz-10MHz 
10mV-3V
Rohde og Schwacy Sweye Signal Generator type 
BN 4243/2, 5-225MHz
Rohde og Schwary Sweye Signal Generator type 
BN 4242/2, 50KHz-12MHz 
Radiometer Standard-Signalgenerator MS 111, 
21KHz-110MHz
Hewlett Packard Low Frequency Function Gene
rator 202A, Sinus/trekant/firkant, 0,01Hz-12KHz 
Radiometer Beat frequency oscillator H031 0-20 
Hz
Philips LF-Generator PP 6050 SK, 30Hz-300KHz 
Sinus/Pulse
Hewlett Packard Sqare Wava Generator 211A, 
1Hz-1MHz
Hewlett Packard Audio Oscillator 200AB 10Hz- 
40KHz
Advance A.F. Generator 11 15Hz-50KHz 
Radiometer R-C Oscillator 30Hz-300KHz

Multimetre
AVO Meter - Davometer - Simpson - samt diverse 
militærtyper

Diverse instrumenter
Sossor Instruments Transistor tester mode! 1325 
Danbridge Power Supply 0-300V/120mA 
Philips Signaltracer GM7600 
Hewlett Packard model 738 AR Voltmeter Caiib- 
rator AC/DC
Hewlett Packard Distortion Analyzer model 330D 
Radiometer Power Supply type SE6, 150-300V/ 
120mA
Hewlett Packard Electronic Counter 522 B 
Tube Tester type TV-2 
Tube Tester type TV-3
Audio Oscillator TS-382F/V (115V) 20Hz-200KHz 
Pulse Generator TS-592/UPM (115V)
Tektronix Televisior Waveform Monitor type 525

Receiver
Tesam Electric 1,5-6,2MHz 
Radio Receiver R-278A

Transmitter
Radio Transmitter T-282C 
Radio Transmitter T-216/GR

Samt mange forskellige typer rør + mange reser
vedele

MIDTJYDSK 
RESERVEDELSLAGER Vs

Fanøvej 9 - 8800 Viborg - Telefon 06 62 23 33 
Åbningstid: Mandag-torsdag 7.30-16.30 

Fredag 7.30-15.30
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KURT POULSEN
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C D - det professionelle 
kvalitetsmærke

IC - MICRO 2E 
IC - MICRO 4E

Aile funktioner logisk placeret i toppen.
10 memories.
144-146 MHz i 12,5 kHz (eller 5 kHz) spring. 
Letlæseligt i LCD-display.
Programmerbar spacsng.
Ved tryk på CHECK, kan man lytte til indgangen af 
repeatere.
1750 Hz toneopkald.
Udgangseffekt: 1,0 og 0,1 W (3 W m stor 
batteri pakke).
Passer til skjortelommen.

*  Transceiverens mål: 58x80x29 mm (B/H/D), 
Med batteripakke: 58x140x29 mm (B/H/D).

*  Dansk manual medfølger.
*  Priser incl. akkumulator, lader, mini-antenne 

og moms:
IC-MICRO 2E for 2 meter............. kr. 2985,00
SC-MICRO 2ET do. med DTMF
tonetastatur.................................. kr. 3185,00
IC-MICRO 4E for 70 cm............... kr. 3285,00

IC - 02E 
IC - 04E

ITiiax.

O B S -O B S !! På gensyn i
Specialtilbud Sabro

IC-02E kr. 2695,- D. 25. oktober
02E for 2M og 04E for 70CM.
Udgangseffekt op til 5 Watt, reduktion til 150mWatt.
Små dimensioner 16,1 x6,5x3,5 cm. Vægt ialt 515 g. 
Gummipakninger og neoprenbøsninger hindrer fugtindtrængen. 
LCD-display med frekvens, power, S-meter m.m. i ét 
10 memory kanaler med individuel repeateroffset 
Akkumulator, lader, antenne og dansk manual medfølger 

Pris IC-04E kr. 3885,00 inci. moms

NORAD Lønstrup

9800 Hjørring

Vy 73 de OZ4SX, Svend

08 96 01 88


