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NY KOMPAKT LET BETJENT KORTBØLGE TRANSCEIVER
500 KHz - 30 MHz * 10 Hz udlæsning * Fine storsignaiegenskaber
★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.
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Redaktionelt
De sidste m åneder har OZ's indhold af teknisk stof ikke været helt af det
omfang redaktionen kunne ønske.
Det prøver vi at råde bod på ved i dette nummer at bringe 1. del af »Catalina projektet«, en god gedigen konstruktionsartikel til inspiration, eller
efterbygning, helt eller delvis.
Catalinaen er navnet på en gammel flyvemaskine fra før stikkontaktama
tørernes tid. Moderne fly har overtaget rollen fra flyudgaven af Catali
naen, men mon ikke ethvert fly indeholder noget grundlæggende »Catalina«?
Amatørradioens Catalina indeholder i hvert tilfælde noget grundlæg
gende nemlig tanken om at bygge sit udstyr selv og kommunikere med
det. Denne idé er amatørradioens fundament. I de 60-70 år amatørradio
har eksisteret, er der sket en fantastisk udvikling - heldigvis.
Desværre har udviklingen - bl.a. de flotte kommercielle stationer m.v. trængt grundideen i baggrunden. Stikkontaktamatører i større eller
mindre grad er dominerende.
Tendensen ses tydeligt, hvis man - som HR har lejlighed til - læ ser en del
landes »OZ'er«. Omfanget af det tekniske stof og konstruktionsartikler
nes antal skrumper ind.
I nogle blade skal man næsten bruge lup for at finde det tekniske stof
blandt foreningsmeddelelser, nettrafik, QSL-informationer, foreningsde
bat o.s.v. Selv i det amerikanske »QST« mærkes afmatningen.
Heldigvis har der også været tegn på, at flere og flere igen får øjnene
op for selvbyggervirksomheden.
Det er nok de færreste, der binder an med det kæ m pearbejde en
komplet station er, men mindre projekter - måske endog en etbåndsstation - er der en stigende interesse for.
Grundideen synes stadig at være bæredygtig. Det at være experimen
terende afhænger ikke af om projektet hentes fra side 627 eller side 617,
Experimenter med amatørradioteknik er berigende for sin udøver, uan
set hvad der frembringes. Det giver stof til snak på båndene, og måske
giver det også anledning til nye konstruktionsartikler.
Jeg tror at man stadig får mest ud af hobbyen amatørradio, hvis man la
der indholdet bestå af en vis portion »Catalina«.
HR
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Nyt HB medlem!
Som ny tiltrådt HB medlem er det en lidt barsk opgave at skrive
en leder til OZ, så det bliver kun en »halvleder«.
Jeg er maskinarbejder af uddannelse og arbejder på kraftværket
i Rønne.
Jeg begyndte som radioamatørelev i 1976 med at få en D-licens.
I 1981 tog jeg morseprøven og fik C-licens, hvorefter B-licensen
kom i 1982.
Min store interesse er foreningsarbejde, hvor man kan gøre en
indsats for en større eller mindre gruppe. Der er som I ved 2
EDR-afdelinger på Bornholm og min indsats i klublivet har været
i begge klubber, dog nok mest i den ene.
Opgaverne i de sidste år har været, hvordan man kunne
formidle kontakt til personer/grupper udenfor radioamatørræk
kerne, for at hverve nye emner til licenskursus.
Da OZ8TV Frede meddelte, at han ville holde op som HB
medlem, fik jeg en opfordring til at stille op istedet.
Man ved jo ikke altid, hvad man går ind til, når man siger ja til en
sådan post. Det vil så bagefter vise sig,om man slår til.
Jeg vil arbejde på at fremme radioamatørideen og prøve at være
med til at ophæve den tendens, der er opstået blandt EDR
medlemmer, hvor man mener, at HB er for langt fra gulvet.
Især vil jeg være med til at vende medlemsafgang til en
medlemsfremgang. Når dette er sket, og økonomien er stabil og
sund, må man se på strukturen som helhed.
Dette kan efter min mening ikke ske med HB medlemmernes
indsats alene. Det må være alle lokalafdelingerne, der trækker
det store læs. HB skal så støtte afdelingernes indsats 100 %
med information - forhandlinger med myndigheder - kontakter til
andre landes radioamatørsammenslutninger samt indsamling af
resultater og gode ideer, som kan bruges ude i lokalafdelin
gerne.
Man kan jo ikke spå om fremtiden, men man kan prøve at præge
den, efterhånden som den kommer.
Vy 73 OZ1DGP Axel
615

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

B E IA FO N

Ring eller skriv efter udførlig data

INTRODUKTIONSPRIS:

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

ISTEDGADE 79 -1650 KØBENHAVN V • TLF. 01 31 02 73
73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1EMZ Max, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea, telefax 01 24 19 50
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»Catalina projektet«
Å f 0 2 1 ETU, A. Aggersbøl, Vilhelmsbrø 612, 3480 Fredensborg.

Indledning
Formålet med offentliggørelsen af den i det følgen
de beskrevne konstruktion af en kortbølge HF
transceiver, er i det væsentlige, at den kunne virke
som inspiration for de - desværre alt for få amatører, der betragter selvbyg som deres vigtigste
hobby.
På forsiden af den tyske amatørorganisations
medlemsblad cqDL for juni 1986, står med fremhæ
vet tekst »SELBSTBAU - GRUNDLAGE DES AMATEURFUNKS«. Det kan ikke siges hverken kortere
eller rigtigere.
Under min virksomhed som selvbygger, har jeg
ofte haft QSO med amatører, der udtrykte deres
mening om denne del af vor hobby med ordene
»det kan jo ikke betale sig«. Denne mening er
aldeles forkert. Vel, ser man udelukkende på den
økonomiske side af sagen, er det rigtigt, men
fornøjelsen ved selv at konstruere og kommunikere
med hjemmebygget grej er ubetalelig. Kan det i
øvrigt »betale« sig at være lystfisker eller samle på
gamle tændstikæsker? Findes der overhovedet
nogen form for hobby, der kan betale sig?
Da radioamatørbevægelsen opstod, var spørgs
målet, om det kunne betale sig at bygge selv, ikke
aktuelt af den simple grund, at »plasticæskerne«
ikke eksisterede. Ville man kommunikere trådløst,
var man henvist til at være selvbygger. Det er de
fortjenester disse foregangsmennesker indlagde

sig, vi i dag lever højt på. Uden dem var der
formodentlig aldrig blevet plads til de frekvensom
råder, som nutidens amatører kan anvende, i hvert
fald ikke i den udstrækning som tilfældet er.
Det er yderst forståeligt, at fristelsen til at købe de
nu til dags højt udviklede og smukke apparater, der
findes på markedet, på det nærmeste er uimodstå
elig. Man må da også erindre sig, at udviklingen
indenfor elektronikken har nået et stade, hvor ikkeprofessionelle har svært ved at følge med, og det
forudsætter trods alt en god portion »know-how«,
før man giver sig i kast med at bygge en transcei
ver, der kan konkurrere med det færdigkøbte.
Alligevel, det er kedeligt for de få, der bygger
selv, at de ikke er nogle flere.
Generelle data
Frekvensområder: 80m - 40m - 20m - 15m - 10m
bånd.
Modtagerdata: MDS -1 2 8 dBm, DR 94 dB, lp +13
dBm.
Senderdata: Udgangseffekt: 45 W på 80, 40 og
20m. 25 W på 15m, 15 W på 10m. (PEP).
Mode: USB, LSB, CW (QSK).
Faciliteter: VOX, RIT, CW medhør, Peak-Notch
filter, Digitaludlæsning (100 Hz opløsning), S-meter
(powermeter).
Ydre mål: B = 21 cm, H = 7,8 cm, D = 21 cm.
+ 15 dB

13.6 v

PTT

KEY

Blokdiagram
Modtager: Antennesignalet passerer senderens
lavpas filter og føres via relæskift til det for RX/TX
fælles båndpas filter. Signalet passerer videre
gennem et forforstærkertrin (kun aktivt i TX) til
blandertrinet. Fra blanderen føres signalet gennem
et 9 MHz forstærkertrin til krystalfiltret. Både blan
der, 9 MHz forstærker og krystalfilter er fælles for
RX og TX. Efter X-talfiltret føres signalet videre til
en AGC reguleret forstærker MC1350 og derfra til
produktdetektor S042P. Det detekterede LF signal
OZ NOVEMBER 1987
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føres - evt. gennem peak-notch filter - til udgangs
forstærkeren TDA 2002.
Sender: Fra mikrofonindgangen føres signalet til
mike forstærkertrinet og videre gennem SSB gene
rator til et fra forpladen (DRIVE) regulerbart for
stærkertrin. Herfra passeres X-talfiltret og signalet
(ESB) føres til videre forstærkning i 9 MHz forstær
keren før blandertrinet til blanderen. Det nu på
signalfrekvens liggende signal føres gennem et
forforstærkertrin til filtrering gennem båndpas filtret
og herfra via relæskift til PA-trinets første driver. Fra
617

transistorer i switchkobling, idet også dette forhold
er afhængig af det anvendte bånd.
S-meter: S-metret er justeret til at vise S-grader i
overensstemmelse med lARU’s norm. I senderstil
ling skiftes funktionen til power meter.
Båndskift: Alle nødvendige funktioner i forbindel
se med båndskift finder sted - med én undtagelse under anvendelse af diverse diodekoblinger, der får
styrespænding fra et enkelt omskifterdæk, der
betjenes fra transceiverens forplade. Undtagelsen
gælder skift af senderens lowpass filter, hvor effek
ten er for stor til, at diodeskift kan realiseres.
VOX: Kredsløbet er monteret på SSB generator
printet og får sin lavfrekvente styrespænding fra
mikrofonforstærkeren. VOX kredsløbets udgangs
spænding føres via trykknap omskifter på transcei
verens forplade til PTT ledningen. Anti trip spæn
ding udtages fra LF AMP printet. VOX følsomheden
indstilles ved et på SSB generator printet anbragt
minipotmeter. Anti trip spændingen indstilles via
minipotmeter på LF udgangsprintet.

PA-trinets udgang føres signalet via LPF til anten
nebøsningen.
Lokaloscillator: LO-signalet dannes ved at blan
de VFO signalet (5-5.5 MHz) med et X-tal styret
signal i LO-blandertrinet. På 80 m anvendes VFO’en direkte som LO-signal. 10 m båndet er opdelt i 4
sektioner å 500 kHz.
Beatoscillator: BFO frekvensen styres ved diode
skift fra transceiverens båndomskifter, således at
der automatisk vælges normalt sidebånd (SBN) for
det pågældende bånd. Omvendt sidebånd (SBR)
kan vælges ved omskifter på transceiverens forpla
de. Ved skift til CW sendes på en frekvens, der er
750 Hz forskellig fra modtagefrekvensen (CW
offset).
Digitaludlæsningen: Systemet er baseret på an
vendelsen af IC 7217A, der er konstrueret til at
trække 4 cifre, sidste ciffer med 100 Hz opløsning.
De 2 første cifre (Megahertz) styres derfor via
dioder fra transceivens båndomskifter. Det nødven
dige preset, for at få tælleren til at vise korrekt ved
henholdsvis USB og LSB foregår ved hjælp af
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Lowpassfilter
Antennesignalet passerer - både i sender- og
modtagestilling senderens lowpassfilter (LPF). Ar
rangementet giver en dæmpning af spejlfrekvensen
- ud over båndpasfiltrets 60 dB dæmpning - på ca.
30 dB.
LPF består, som diagrammet viser, af 5 dobbelte
618

Pl-led, et for hvert bånd. De elektriske data fremgår
af nedenstående tabel:
3 dB afskæring
4,5 MHz
7.7 MHz
14.7 MHz
21.7 MHz
30,2 MHz

Spoleforme
T50-2 Amidon
T50-2 Amidon
T50-6 Amidon
T50-6 Amidon
T50-6 Amidon

Vindinger
24 0,65 cu
16 0,65 cu
14 0,65 cu
10 0,65 cu
8 0,65 cu

C1, C2, C3, C4
750 pF
420 pF
220 pF
150 pF
100 pF
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Mekanisk består filtret af to ens printplader, der er
spejlvendt i forhold til hinanden. De sammenspændes sammen med de 2 omskifterdæk (der skal
anbringes 3,5 mm afstandsrør mellem dæk og
printplade) ryg mod ryg, idet der indlægges en 1
mm metalplade mellem de 2 print. Forbindelsen
mellem Pl-ledene opstår ved, at der loddes en tråd
fra side til side. Metalpladen skal bores op med 4

s
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mm bor, der hvor trådforbindelsen skabes. Metal
pladen skal være stelforbundet ved at skære ge
vind til sammenspændingsskruerne. De anvendte
kondensatorer er Philips mikropoco. Omskifterdækkene er Torotor. Komponentplaceringen viser
det bagudvendende print. Her er omskifterdækket
forsynet med 3 blinde flige. De anvendes som
støtte for ensretterkomplekset til powermetret.

Relæ skift
Fra transceiverens LPF føres en forbindelse direkte
til PA-trinets udgangstransformator. Fra samme
sted udtages signalet - i modtagerstilling - til
båndpasfiltret. Dette sker ved hjælp af et reed-relæ
skiftearrangement. Det fremgår umiddelbart af
blokdiagrammet, at der er tilbagekoblingsmulighed
mellem PA-trinets ind- og udgang, såfremt relæ
skiftet ikke yder tilstrækkelig dæmpning af sender
signalet. Det har derfor været nødvendigt, at an
bringe 2 relæer i serie. Relæerne er helt lydløse, og
skiftet hurtigt nok til, at der kan køres QSK.
Diagrammet viser relæerne i sendestilling (hvile
stilling). Når der tændes for transceiveren, vil
dennes »R« spænding trække relæerne til modsat
stilling og skabe forbindelse til båndpassfiltret.
Funktionen styres af transceiverens »R« - »T« skift
enten via PTT, VOX eller nøgle.
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Båndpasfilter
Båndpasfiltrets (BPF) primære opgave er at dæm
pe spejlfrekvensen både i sender- og modtagestil
ling.
BPF er opbygget som 5 identiske trepolede
båndfiltre, hvert dættende et frekvensområde på
500 kHz. De enkelte filtre kobles ind og ud ved
hjælp af diodeskift. Spændingen hertil fås via diode
MATRIX H fra transceiverens båndskifter. Filtret
giver en spejlfrekvensdæmpning på mere end 60
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dB. Gennemgangstabet er ca. 3 dB. Anvendte
spoleforme (bæger og kerne) er NEOSID type
10T1. Kondensatorer er PHILIPS miniature kerami
ske. Vikledata fremgår af nedenstående tabel:
LP
Frekvensomr.
60V 0,1 cu
3,5 - 4,0 MHz
30V 0,2 cu
7.0 - 7,5 MHz
12V 0,2 cu
14,0- 14,5 MHz
10V 0,2 cu
21.0 - 21,5 MHz
28.0 - 30.0 MHz 10V 0.2 cu soacet

6V
3V
2V
2V
2V

LK
0,1
0,1
0,1
0,1
0.1

cu
cu
cu
cu

CP
120 pF
150 pF
220 pF
120 pF
c;«

CK
22 pF
22 pF
22 pF
8,2 pF
t; « n P
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Blandertrin
Foruden selve blanderen (MIX) omfatter dette print
et ved hjælp af dioder vendbart 9 MHz forstærker
trin samt lokaloscillatorsignalets forstærker.
Der er i konstruktionen af transceiveren lagt vægt
på, at give den så gode storsignalegenskaber som
muligt. Hertil medvirker anvendelsen af en dobbelt
balanceret diodeblander (MD108), idet det er en
betingelse, at der ikke lægges forstærkning foran
blanderen. I denne konstmktion findes tværtimod
kun tab foran blanderen - ca. 4 dB i LPF og BPS hvilket yderligere beskytter blanderen mod oversty
ring. Alligevel er konstruktionens signal/støjforhold
(MDS -1 2 8 dBm) tilstrækkeligt til, at den atmosfæ
riske støj, selv på 10m båndet, overstiger modtage
rens følsomhed. Det er imidlertid også en betingel
se, at det efterfølgende 9 MHz forstærkertrin kan
OZ NOVEMBER 1987

behandle store signaler uden at der dannes intermodulationsprodukter, eller sagt på anden måde,
dens indgangs intercept må være større eller lig
med blanderens udgangs intercept. Dette opnås
ved at forspænde den til forholdsvis høj kollektorstrøm (35 mA), idet det dog skal anføres, at dette
absolut ikke er nogen stor kollektorstrøm for en
2N3866, der kan bære op til 500 mA. Resultatet er
et forstærkertrin med meget ringe egenstøj.
Vikledata fo r anvendte transformatorer:
T1 og T 4 :10 vind. bifilar på Amidon ferritring FT 23.
T4 forsynes med 6 vind. kobling. Tråd: 0,2 cu.
T2 og T3: Afstemning 25 vind. 0.1 cu, kobl. 5 vind.
0.1 cu.
Spoleforme: NEOSID type 7T1S med bæger og
kerne.
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Mellemfrekvenstrin
Printet omfatter X-tal filter 9M22D, MF forstærker
MC1350, produktdetektor S042P, AGC forstærker
uA741, AGC ensretter og MUTE anordning.
Til trods for ringe ydre mål er 9M22D udmærket
anvendelig i en SSB modtager. Shape faktoren er
ca. 1:1.9 og 6 dB båndbredden 2.3 kHz. Signalet
fra blanderprintet optransformeres via TR1 til ca.
500 ohm. En diode tværs over indgangen beskytter
filtret mod overspænding. MC 1350 er særdeles
velegnet som MF forstærker. En forstærkning på
50 dB parret med en reguleringsmulighed på ca. 90
dB gør det muligt kun at AGC regulere dette ene trin
i modtageren. De 2 udgange (ben 1 og 8) er
symmetrisk transformatorkoblet. Spændingen til
S042P udtages direkte fra ben 8. S042P udmærker
622

sig ved stor blandingsstejlhed, blot 20 mV input fra
BFO’en giver et LF signal ca. 30 dB over det tilførte
MF signal. Fra ben 3 udtages LF dels til styring af
AGC forstærkeren og til modtagerens AF GAIN
kontrol. Over LF udgangen er indsat en »MUTE«
transistor, der kortslutter LF’en i senderstilling.
AGC ensretteren får forspænding via et minipotme
ter, der således virker som nuljustering af S-metret,
der i øvrigt kun er virksomt i modtagestilling. I
sendestilling kobles det om og viser relativ effekt.
Vikledata for anvendte transformatorer:
TR1: 10 vind. bifilar på Amidon FT 23. Tråd 0,2 cu
TR2: 30 vind. m. midtpunkt. Spoleform NEOSID
type 10T1.
OZ NOVEMBER 1987

Lavfrekvensforstærker
Foruden højttalerforstærkeren omfatter printet for
forstærker, medhørsgenerator og anti-trip for
stærker.
Som HT forstærker anvendes TDA 2002. Den er
ømfindtlig for selv meget små ændringer i drifts
spændingen, der derfor måtte filtreres via den på
diagrammet viste 2 mH drosselspole. For at opnå
fuld udstyring - ca. 1 W - var en forforstærker
nødvendig. Den er udført som kombineret forstær
ker og aktivt filter med afskæring ved ca. 3 kHz.
OZ NOVEMBER 1987

Ved CW sending er det nødvendigt, at man kan
høre sit eget signal. Dette opnås ved hjælp af en
faseskift generator, der svinger på ca. 750 Hz. Den
styres via en switchtransistor fra transceiverens
»R« - »T« skift.
Spænding til anti-trip ensretteren udtages fra en
forstærker, der via et minipotmeter får sin styring
fra HT bøsningen.
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Peak - notch filter
Mellem udgangen på MF printet og AF GAIN
kontrollen, kan der, ved hjælp af en skydeomskifter
på transceiverens forplade, indskydes et aktivt
filter, der - ligeledes via trykknap på forpladen omstilles til enten »PEAK« (ved CW) eller
»NOTCH«.
Med en ca. 100 Hz 3 dB båndbredde er det
særdeles effektivt ved modtagning af CW, hvor det i
øvrigt har en forstærkning på ca. 6 dB ved reso
nansfrekvensen.
Omstilles
filtret
til
stilling
»NOTCH« fjerner det ca. 40 dB af et generende
signal. Udenfor resonans har opstillingen en for
stærkning på 1.
624

13-6

Det er nødvendigt at anvende gode og stabile
komponenter i de frekvensbestemmende kredsløb.
Således må de 2 kondensatorer på 33 nF være
målt ud til at være så ens som muligt. Frekvens
indstillingen sker ved hjælp af et stereopotmeter
anbragt på transceiverens forplade. Også her gæl
der, at de 2 baner må »følges« ad. Trimpotmetret
bestemmer filtrets godhed og hermed dets bånd
bredde. Båndbredden kan stilles så selektivt, at der
opstår ringning. I så fald må man naturligvis
»bakke« noget tilbage på potmetret.
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Bærebølgeoscillator
Kendetegnende for SSB kommunikation er, at den
totale sendereffekt kan koncentreres om udsendel
sen af et enkelt sidebånd. Det er imidlertid ikke
muligt direkte at demodulere et signal, der ikke
indeholder bærebølge. Denne må derfor tilvejebrin
ges lokalt, d.v.s. i modtageren. Dette er formålet
med bærebølgeoscillatoren (BFO). BFO frekven
sen tilføres modtagerens detektor, og erstatter
således den i det modtagne signal manglende
bærebølge.
For at kunne demodulere både øverste (USB) og
laveste (LSB) udsendte SSB signaler, må vi anven
de 2 forskellige BFO frekvenser. Det samme for
hold gør sig gældende ved sending, hvor BFO
frekvensen tilføres senderens modulator på en
sådan måde, at den - efter at have udført sin
mission - undertrykkes således, at der kun findes
en ganske ringe rest af BFO frekvensen i det
udsendte signal. På CW er forholdet anderledes,
idet det netop er BFO frekvensen, der, efter pas
sende konvertering til signalfrekvensen, udsendes.
Forestiller man sig to transceivere, der kommunike
rer på CW, vil modtagersiden - medmindre der fra
senderen arrangeres CW-offset, opfatte CW signa
let i nulstød med den udsendte frekvens. CW-offset
i denne opstilling er arrangeret ved, at BFO frek
vensen ændres ca. 750 Hz ved sending.
Som det vil ses på diagrammet, finder BFO
frekvensskift sted ved hjælp af diodeskift. Uden
spænding på klemme »9001,5« er BFO frekvensen
8998.5 kHz. Tilføres samme klemme spænding,
skiftes til 9001,5 kHz. Ved sending i CW mode,
anvendes altid BFO frekvens 8998,5, idet det viste
transistorskift - ved sending - rykker BFO frekven
sen op til 8999.25, hvorved det omtalte CW-offset
fremkommer. LSB - USB frekvenserne styres via
diode matrix V fra transceiverens båndomskifter på
en sådan måde, at der vælges LSB på 80 m og 40
m og USB på de højere bånd. Omvendt sidebånd
kan vælges ved hjælp af omskifter på transceive
rens forplade.
Udgangstrafoen (T) er viklet med 30 vind. 0,2 cu
på NEOSID type 10T1 m. bæger og kerne.
626

Deh 9. nov. fyldte OZ7KL, Kaj Larsen 80 år. Som kortbølgeamatør
startede Kaj allerede i 1928 og blev medlem nr. 512 af EDR i 1932.
Midt i trediverne kom Kaj ind i EDR’s bestyrelse som sekretær og
deltog lidt senere i stiftelsen af den københavnske lokalafdeling,
hvor han stadig er en flittig gæst.
Med hensyn til det trådløse, er Kaj still going strong på VHF og
med lidt mindre aktivitet på HF, da naboerne her bestemmer farten.
OZ1HJV

På lager haves i skrivende stund:
ANTENNETUNER, 1,7-30 MHz/300 W
kr. 1.045,KUNSTANTENNER, max. 160MHz/300 W kr.
375,ANTENNEMÄLEBROER, viser RES. + IMP.
PALOMAR, 1-100 M Hz.................................... kr. 725,S.E.M., 1-170 MHz ......................................... kr.
695,FORFORSTÆRKER for RX/TRX,
1,8-54 MHz.................................. ....... ...........kr. 1.595,DREJEKONDENSATOR, high power,
250 pF MAX......................................................kr. 275,DO, BUTTERFLY, keram. forsølv.,
2 x (4-12 pF)....................................................... kr. 125,DO, SPLIT STATOR, keram.,
2 x (6-65 p F )...........................
kr.
125,Alle priser er incl. moms, excl. forsendelse.
Desuden er på lager:
Store, flotte knapper i sort/grå, m/u diverse skala
skiver, pil etc.
Antenneisolatorer og antennetråd i topkvalitet.
Desuden keramiske højsp. kondensatorer med mere.
BESTILTE VARER FRA USA OG ENGLAND ER FOR
SINKET OG VENTES TIDLIGST HJEMME UGE 49.

YAERMAX,,
VERNER A. SØRENSEN, STATIONSVEJ 2B '
3250 GILLELEJE . TLF.: 02 30 00 96
Grundet svigtende helbred er firmaet KUN åbent således:
Fredag kl. 12-19 og lørdag kl. 10-12
Medforhandlere: NORAD 08 96 01 88 + BETAFON 01 31 02 73
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3 i én på 2 meter
Af 0Z3BX, Flemming Westergaard, Ndr. Strandvej 41, Nexø
Sidste sommer blev der anskaffet en håndstation til
opstilling i XYL’s køkken, således at hun kunne f ølge
med i hvad der rører sig på repeateren - (for det me
ste opstart af repeateren uden at give sig til kende
med kaldesignal) - men alligevel.

Stationen er en Standard C 110 med et strømfor
brug på 680 mA ved 9 volt leveret af 6 stk. NiCd celler.
Der fulgte ikke nogen NiCd-lader med i handlen, så
alle skuffer blev rodet igennem og de forskellige
komponenter fundet frem og loddet sammen på en
hjemmelavet printplade, og det hele blev monteret i
en lille kasse.
Selv om strømforbruget var lavt med stationen i
modtagestilling, varede det ikke længe før vi blev
trætte af at lade batterier op, og så var tanken nærlig
gende at lave en fast strømforsyning til håndstatio
nen.
Efter en kortere planlægningsperiode blev der
håndfremstillet et par stik, et der passede på hånd
stationen efter at batteri kassen var afmonteret, og et
der passede på batterikassen. Stikkene blev dels
bygget op dels fræset ud af et stykke isoleringsplade
og forsynet med poler til henholdsvis strømforsyning
og opladning.

NiCd-printet blev taget ud af sin kasse og monteret
i en større kasse ved siden af et strømforsynings
print, og oven på kassen blev de to stik spændt fast
og monteret med ledninger til de to printplader, her
udover blev der monteret et BNC-antennestik, som
kun har til formål at være P-plads for håndstationens
piskantenne, medens der anvendes udendørsan
tenne. På forpladen blev der monteret et VU-meter
fra en gammel musikspiller, som forsynet med en
passende shuntmodstand viser fuldt udslag ved
max. ladestrøm, og på siden af kassen blev der mon
teret et parkeringsbeslag til den løse mikrofon. Bag
på kassen blev der ført et kabeludtag ud til opladning
af andre batterier.

o

Q -

7008

I 2200yj
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Til sidst måtte hele herligheden - for at blive god
kendt af XYL - beklædes med selvklæbende hylde
papir i fyrretræsstruktur!
Nu var det pludselig muligt at anvende stationen,
samtidigt med at batterierne kunne lades særskilt
op.
Efter godkendelse af XYL blev der fremstillet
endnu et stik, der passede på håndstationen. Stikket
blev forsynet med kabel og monteret i bilen sammen
med en 7808 spændingsregulator og en sikring.
Vi er nu i besiddelse afen 3 i én station, der kan an
vendes som håndstation-hjemmestation-mobilstation og som udover køkkenbrug også er velegnet til
rejsebrug.
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Diagrammet til strømforsyningen er lige ud ad lan
devejen og skulle ikke give problemer. I diagrammet
til NiCd-laderen anvendes P1 til justering af ud-

gangsspændingen, og Rx udregnes til max lade
strøm ved hjælp af formlen: max. ladestrøm = 0,7
divideret med Rx.

Test af leom IC-275E

gangen 230-2700 Hz ved SSB og 550-1600 Hz ved
FM. Udmærket for SSB, noget smalt for FM, og
desuden kan diskanten yderligere dæmpes med en
LF-tonekontrol, der kan fjerne generende sus. I de
fleste tilfælde vil man nok stille den på en så lys
gengivelse som muligt.
3. ordens intermodulation målt i FM-stilling er 76
dB, hvilket er fint, den gode følsomhed taget i
betragtning.
Af stor betydning er også den reciprokke blan
ding, som giver anledning til et LF-output som et 3
dB (S+N)/N - signal i en afstand på ca. 25 kHz fra
et signal, der er 100 dB kraftigere end grænsefølsomheden. Nogenlunde samme resultat fås med
leom’s HF-transceiver IC-751A (OZ februar 1987) men medens 751’eren kører på 14 MHz ved
målingen, er der her tale om en 2 meter station på
en ca. ti gange så høj frekvens, så det er virkelig
fornemt og faktisk på grænsen af, hvad testudstyret
kan præstere. Den nye synthesekonstruktion er
således meget vellykket.
S9 ligger på ca. 70 uV EMK ved SSB og ca. 35
uV EMK for FM - noget inkonsekvent, men styre
spændingen til S-meteret fås også to forskellige
steder fra, afhængig af driftsform, FM eller SSB. I
begge tilfælde er der ca. dB pr. S-grad fra S5 til S9,
hvilket er noget langt fra standarden på 6 dB pr. Sgrad.
Den indbyggede strømforsyning er meget fint
indbygget sammen med PA-trinet i en støbt alumi
niumsæske, men strømforsyningen er af switchedmode typen og giver lidt støj fra sig: Ved SSB-drift
er der hele tiden en svag hyletone på 3200 Hz
sammen med det modtagne signal og anden støj,
hvilket kan virke noget generende. Ved drift fra en
udvendig strømforsyning er der ingen problemer.

A f TR og OZ5RM.
IC-275E er leom’s nyeste opus indenfor »all-mode«
2 meter transceivere, til både mobil og stationær
brug.
Generelt, kredsløbsbeskrivelse
Modtageren er en dobbeltsuper med mellemfre
kvenserne ca. 10,75 MHz og 455 kHz. I SSB-stilling
er der passbandtuning med to ekstra frekvenskon
verteringer samt notchfilter på mellemfrekvensni
veau. Et smalt CW-filter er ekstraudstyr.
Senderen anvender de samme frekvenskonver
teringer ved SSB, dog ikke passbandtuningen.
FM’en frembringes på den høje mellemfrekvens.
Lokaloscillatoren er en synthesizer, hvor en af
oscillatorerne er en »direkte digital« synthesizer, et
princip, der os bekendt ikke er set i amatørgrej før.
Systemet udmærker sig ved meget hurtig skiftetid
og mulighed for små frekvensstep. Manual og
diagram er ikke ligefrem overvældende oplysende
om princippet og komponentvalg - det er kun
angivet som en »black box«, men ideen er, at man
med en digital faseakkumulator, en ROM med en
sinus »look-up table« og en D/A-converter opbyg
ger et sinussignal på den ønskede frekvens. Prin
cippet er nærmere belyst i QST, april 1984, side 24,
hvor en meget interessant 5-5,5 MHz VFO er
beskrevet.
Målinger på senderen
Udgangseffekten kan justeres trinløst fra under 2 W
til over 30 W. Inputtet fra den indbyggede strømfor
syning kan ikke aflæses på det indbyggede multimeter, der ved sending giver et udslag svarende til
den valgte effekt.
Frekvensgangen ved SSB er fra 340-2600 Hz
ved USB og 350-2200 Hz ved LSB, og ved FM fra
under 200 Hz til 2500 Hz, alt mellem -3 dB
punkterne. Ved FM-drift er det åbenbart meningen,
at pilottoner skal slippe med igennem, men i praksis
er det ikke generende, at frekvensgangen går så
langt ned. Ved FM-drift er modulationsforvrængnin
gen ca. 2,2 % ved et frekvenssving på 3 kHz, og
modulationsbegrænseren justeret til præcis 5,0
kHz sving som maximum.
Målinger på modtageren
Følsomheden er 0,24 uV EMK for 12 dB SINAD i
FM-stilling, og 0,16 uV EMK for 10 dB (S+N)/N i
CW-stilling og SSB-stilling. Samtidig er frekvens
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275 vs. 271
For kendere af leom IC-271E kunne det måske
være interessant at se, hvad der adskiller de to
stationer, idet vi havde mulighed for at foretage
enkelte målinger på en 271’er i forbindelse med
test af MuTeks HF-transverter (OZ april 1986), men
det skal understreges, at 271 ’eren var forsynet med
MuTeks frontend:
Følsomheden er med 275’eren blevet forbedret
med et par dB, modtagerens frekvensgang for SSB
er blevet væsentlig forbedret, intermodulationen er
forbedret ca. 2 dB, medens den reciprokke blan
ding er praktisk taget uændret, så på det punkt er
det nye syntheseprincip ikke en forbedring - eller
det modsatte.
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På sendersiden er frekvensgangen i SSB også
blevet forbedret væsentligt på 275’eren i forhold til
271 eren; i 27Veren var der ikke megen »respons«
under 1000 Hz, så hvis nogen synes, den lyder lidt
»lys og spids«, er der noget om snakken! Dette
problem har i øvrigt været indgående behandlet i
»Ham Radio Today«, March 1984, hvor der foruden
en komplet test af 271’eren også er forslag til
forbedringer og modifikationer.
»On the air« og i brug
Man er ikke i tvivl om, at denne hjemmestation er
beregnet for den amatør, der bruger den største del
af sin tid på 2 meter båndet. Her er jo alt, hvad
hjertet kan begære: FM, USB, LSB, CW, noiseblanker, AGC on/off, preamplifier on/off, kompressor.
Det minder mest om en station til HF-båndene, og
den har da også dimensioner, der svarer til den lille
HF-station IC-735: Ca. 2 4 x2 4 x9 ,5 cm3.
Dette er ikke en transceiver, man sådan lige
tænder for og er dus med i første omgang. Instruk
tionsbogen må læses grundigt igennem først. Den
foreligger p.t. kun i den engelske version, men når
dette læses, har NORAD formentlig - sin vane tro udarbejdet en dansk brugsanvisning. I manualen
lader man klogeligt den nybagte ejer først afprøve
de mange funktioner én efter én, før man slippes
løs i æteren. Denne gennemgang er på ikke færre
end 77 punkter. Der er også en sektion med
grundlæggende forslag til, hvordan stationen instal
leres, betydningen af god jord og antenne, tilslut
ning af PA-trin, AFSK-enhed til RTTY, AMTOR eller
packet osv. Icom har tydeligvis en fornemmelse for,
hvad der er oppe i tiden: IC-275E har en DATA-tast,
der giver korte skiftetider til brug ved de digitale
kommunikations-former, der er særlig populære
lige nu: AMTOR og packet. Der er et interface til
computer bagpå for packet-kørsel seriel TTL, med
forslag til RS-232-tilkobling.
Som en udpræget hjemmestation har den en
indbygget strømforsyning af »switched mode« ty
pen. IC-275 kan også tages med udendørs. I så
tilfælde skal den ydre PSU kunne klare op til 6 A,
hvis det fulde output på 25 W ønskes.
Skalaen lyser orange og giver oplysning om
frekvens (alle cifre ned til 100 Hz), »mode«, repeater-offset, repeater-tonekald, memorynummer (der
er 99 af dem, og de husker også mode og offset),
scanningmåde (4 forskellige), VFO-nummer (2
stk.), »data« indikator (ved digital mode) osv.
Nu tør vi vist godt slutte antennen til og gå i
luften. Lad os først prøve FM. Hov, det går da for
hurtigt, når man drejer på den store VFO-knap: 5
kHz for hvert lille nyk er lovlig meget, men man kan
da i stedet med et tastetryk ændre det til 1 kHz.
Dette giver stadig ikke mulighed for at indstille til fx
12,5 kHz standard. I så fald kan man snyde og et
øjeblik skifte til CW eller SSB; så kan man nemlig
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indstille med 0,1 kHz nøjagtighed - og straks skifte
tilbage til FM. Vi kører en del QSO’er og får i alle
tilfælde rapporter om virkelig god modulation. Der
benyttes kun den medleverede håndmikrofon, som
også har betjeningstaster for UP-DOWN samt lås
herfor. Skulle du få rapporter om, at din modulation
er for lys eller mørk, er der justerings-mulighed
bagpå stationen.
Men S-meteret er alt for optimistisk på FM, i hvert
fald på middel til kraftige signaler.
Men man anskaffer jo ikke blot denne dyre
station (knap 12.000 kr.) blot for at køre FM. Vi går
over til SSB. Tuningen foregår nu med 10 Hz
spring. I prøveperioden var der ingen SSB-stationer
aktive - man venter nok på »løftede forhold«. Derfor
blev nogle QSO’er aftalt. Herved viste det sig, at
ikke alle amatører ligger helt på samme frekvens,
når de sender og modtager, men ved hjælp af RITknappen blev læseligheden udmærket. Det er gan
ske rart at lytte til SSB uden nogen form for
fremmed QRM. Der er rigeligt med gain i mikrofonforstærkerdelen, så man modulerer fuld ud uden at
skulle tale særlig højt. Mærkelig nok er der ikke
VOX på denne ellers veludstyrede station. Kom
pressoren bedømmes af modstationerne til at give
»måske en S-grad mere« uden større forvræng
ning.
CW afvikles smertefrit; der kan endog skiftes til
fuld break-in. Signal-rapporterne lød på pæne,
klikfri signaler. Tilsyneladende er modtager-følsomheden udover det almindelige på CW og SSB. Der
kan monteres et specielt CW-filter, om du har lyst/
råd. Der var ingen lejlighed til at afprøve notchfunktionen, men den er på MF-niveau og derfor
sandsynligvis rimelig god. På VHF er den nok for
det meste overflødig.
Scanning kan foretages på fire forskellige måder,
herunder »skip scan«, hvor man kun søger mellem
nogle udvalgte hukommelser. Denne scanning fo
regår lynhurtigt. Den almindelige scanning-funktion
hen over et bånd tager ca. 45 sekunder pr. 100
kHz. Så stoppes der, når man støder på en
bærebølge. Efter nogen tid fortsættes scanningen.
For at checke, om der er for mange selvskabte
»birdies«, lod vi scanningen køre hen over hele
frekvensområdet fra 144 til 146 MHz med antenne
udgangen forbundet til en dummy-load. Ingen hyle
toner var så kraftige, at de kunne bryde squelchen.
Men hvis vi skal være kræsne, er dennes indstilling
ikke helt den samme på FM som på CW/SSB; tager
man sig ikke i agt herfor, kan man let komme ud for
- når squelchen er stillet til lige at lukke af på FM - at
overhøre pænt kraftige signaler på SSB-CW, hvis
man ikke påny justerer.
For at sætte selektiviteten på en skrap prøve
stilles der ind på frekvenser tæt på 144,675 MHz,
packet-frekvensen. Man må 15-16 kHz til siden, før
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der intet er at høre. Nu kan det tænkes, at nogle
packet-brugere overmodulerer. OK, så prøver en
repeater med 25 dB over S9. Her må vi 11-12 kHz
bort, før der ikke høres noget splatter.

Konklusion
Som det bør være ved en all-mode transceiver i
denne prisklasse skal man være yderst kræsen for
at finde ulemper, selv om vi har bestræbt os for at
finde dem, men nævnes kan altså de grove spring
på VFO’en i FM, et lidt »mystisk« virkende S-meter
samt en strømforsyning, der støjer lidt rigeligt.

ved OZ5RM,
»Rick« Meilstrup
Bavnestien 6,
2850 Nærum

i
Gråt i gråt
Selv om solfluxen kravler opad, er der dog stadig
gode DX’ere at fange på de lavere bånd. Det gælder
i høj grad om, at man skal ramme det helt rigtige tids
punkt: så vil i nogle minutter forbavsende gode sig
naler kunne udveksles mellem dig og DX-stationen.
Der skal være enten solopgang eller -nedgang et af
de to steder, således at der er mørkt på strækningen
og tusmørke/dæmring i hver ende. Men denne »grayline« ændrer sig jo hele året igennem.
GM8ANB, som redigerer spalten »Computing« i
det engelske Radio Communication, viser dette
program. Når du indtaster positionen for det område,
du godt vil have fat i, (bemærk: sydlige breddegrader
skal have minus foran, også vestlige længdegrader!)
får du to datoer med tilhørende klokkeslet leveret,
sædvanligvis lige langt på begge sider af midsom
mer (solhverv). I nogle få dage omkring disse datoer
har du max. chancer for at få kontakt. Når engang du
har fåer rettet alle indtastnings-fejlene, skal program
met give følgende udskrift:
10
20
30
40
50
60
70
SØ
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

T P = 2 * P Is D R = P I/ 1 S Ø ’ E L = 2 3 .4 4 2 + D R
H N = 5 6 . 0 5 * DR s H E = - 3 . 3 3 * DR
IN P U T "DX f a t i t u d e
< N > " ; D N : DN=DN+-DR
IN P U T "D X l o ri s i t u d e <E> " ; D E : D E = D E + D R -H E
S I = S I N <DE > *C O S CH N ) * C O S CD N )
CO=COS <. DE > *C O S < HN ) +C O S <DN > +-S T N CHN) * S I N CD N )
C O = S IN < D N ) —S IN <:H N > +:C O : A Z= A TN C A B S <:S J /C O ) )
I F CO t ø T H E N A Z = P I - A Z
I F S I <0 T H E N A Z = —AZ
I F AZ <0 T H E N A Z = A Z + 2 * P I
P R I N T : P R IN T “ B e a r i r.g : " 5 I N T ( A Z /D R + 0 . 5 )
P R IN T " S u n r » s e : " ; : A R = A Z - P J / 2 : R F - .1 : GOSUB 1 5 0
P R IN T " S u r . s e t : " ? : A R = P I * 3 / 2 - A 7 s R F = ø : GOSUB 1 5 0
P R I N T : GOTO 2 0
T 1=C O S CH N ) *C O S CA R ) / S I N C E L )
I F A B S C T l ) >1 T H E N P R IN T " N o d a v f o u n d " : RETURN
EW=ATN t T 1 / SQR < 1 - T 1 + T 1 > )
FOR 1 = 1 TO 2

190 s d = s i n <:e l )
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330

630

*

s i n <:e w )

■■

c d = s q r < i- s d * s d >

S I = S IN C EW ) :+:COS <: E L > s CO =COS<EW > : RA--ATN ( S I /C O )
I F C O < 0 TH E N R A = P I+ R A
T 1 = - T A N ( H N ) * S D / C D : T H = P I / 2 - A T N C T l / S Q R C i - T l + T l )>
T l= 2 * A T N < T A N < E W /2 -2 . 4 6 6 1 1 8 8 4 > / 1 . 0 1 6 S G )
M S =T 1 - 0 . 0 1 6 7 1 S*=S I N <. T 1 )
D = 3 6 5 . 2 4 2 2 * < M S / T P + 0 . 0 0 6 S 3 7 S 0 7 ) : D = IN T < D + 0 . 5 )
IF D l3 6 5 D =D ~365
I F D <= 0 D = D + 3 6 5
I F RF THEN TM = C R A - T H - H E ) E L S E T M = ( R A + T H -H E >
T M = T M / T P - 0 . 2 7 6 7 6 7 7 7 - 0 . 0 0 2 7 3 7 9 1 +D
T M = 2 3 . 9 3 4 4 8 * CTM - IN T C T M ) )
I F D <= 59 THEN D = D + 3 6 5
M N = IN T < < D + 6 3 > / 3 0 . 6 0 0 1 ) : D Y = D + 6 3 ~ I N T ( 3 0 . 6 0 0 1 * M N )
I F M N >1 3 . 5 TH E N M N = M N -1 2

340
350
360
DX
DX

T M = I N T < T M * 6 0 + 0 . 5 ) : H R = I N T < T N / 6 0 ) : M T--TM -G Ø + H R
P R IN T
" ; D Y M N - 1 5" a t " ; H R : " : " ; M T :
E W = P I—EW : N E X T : P R I N T : RETURN
la t itu d e
lo n s i t u d e

<N> ? - 9
C E )? -1 4

B e a r i ns s 1 92
S u n ri s e :
4 /3 a t 7 :3
S u n s e t:
6 /4 a t 1 8 :5 2
DX
DX

la t i tu d e
lo n g i tu d e

B e a r i ro :
Sunr is e :
S u n s e t:

9 /1 0
6 /9

at
at

6 :4 1
1 8 :4 8

(N > ? -4 5
< E )? 1 7 0

24
2 4 /4 a t 4 :5 3
1 4 /2 a t 1 7 :7

1 S /S
2 7 /1 0

at
at

4 :5 9
1 6 :3 7

: Exam pie run of Program

Er det i orden, kan du ændre linie 20 til din egen
QTH. Der skal åbenbart ikke bruges grader og minut
ter, men minutterne omregnes til decimal-grader.
Den lidt usædvanlige betingelse i linie 280: IF RF
THEN... er iflg. 0 Z 8 0 et såkaldt boolsk udtryk, der
også kunne skrives som IF RF «»0 THEN ... hvis din
computer ikke kender den.
Radio Communication maj ’87 s. 354: Grey/ine Predictions

3 -0
Sig mig hr. Petersen. Var De på radioen i går aftes?
Skulle du let rødmende nikke genkendende til oven
stående situation, så er der nok et par gode råd at
hente i RSGB Headquarters indlagte midtersider i et
af de senere numre af Rad Com. Jeg tillader mig at
plukke:
★ Kan du vise din nabo, at der ikke forekommer for
styrrelser på dit eget TV, når du sender?
★ Om muligt, så placer din station så langt væk fra
naboens område som muligt; alle ledninger på
din station vil udstråle HF-signaler. Øger du af
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standen mellem ham og dig, formindskes styrken
af signalerne kraftigt. Murstensvægge dæmper
ikke HF særlig meget.
★ Hold stationen så tæt ved jorden som muligt. Gør
jordledningen så kort, du kan.
★ Brug en separat jordforbindelse. Den skal gerne
være max. 1/10 af bølgelængden på den højeste
frekvens, du arbejder på.
★ Filtrér nettets ledninger, f.eks. ved at vikle dem
gennem en ferritring eller flere; antallet af ringe
ganget med vindingerne bør være mindst 20.
★ Brug den bedst mulige kvalitet coax indendørs;
sæt en kunstantenne i den fjerne ende af dit kabel
og før et gitterdykmeter eller anden HF-detektor
langs kablet: der skulle gerne ingen HF kunne
mærkes.
★ Brug et båndpas eller lavpas filter i udgangen.
★ Anbring antennen så højt som muligt, og så fjernt
fra bygninger som det kan lade sig gøre.
★ Før ikke en long wire antenne ind i huset; fød hel
lere tråden med feeder-kabel, og bring således fødepunktet bort fra huset.
★ Brug kun skærmede feedere i nærheden af byg
ninger. Ønsker du en form for balanceret feeder,
kan du f.eks. lave 150 ohm balanceret kabel ud af
to parallelle 75 ohm coax-kabler. Forbind skær
mene sammen oppe ved fødepunktet og forbind
skærmene til jord nede ved antennetuneren. Hvis
dit antennesystem bruger 600 ohm feeder, kan du
måske anbringe tuneren lige under antennen og
føre coax-kabel fra stationen og hen til tuneren.
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★ Brug balun; det giver mere symmetrisk udstråling
og modvirker, at HF-strømme bliver samlet op af
skærmen og igen udstrålet langs hele kablet.
30% af din HF kan lide den skæbne.
★ Sørg for, at din egen TV-antenne er rigtigt dimen
sioneret. Det er bedre at anskaffe en større an
tenne end at indføre en antenneforstærker.
I øvrigt fører RSGB en hel del forskellige TVI-filtre.
Vor svenske broderforening SSA sælger også den
slags til sine medlemmer.
Radio Communication, maj 1987
Konverter til 1,3 GHz
Der er tydeligvis en tendens hen imod de højere fre
kvenser, og mange artikler beskriver sendemodtagegrej til 1,3 GHz. Måske kan OE9PMJ’s lille
projekt anvendes til en start. Læs diagrammet fra
højre, hvor de højfrekvente signaler kommer ind fra
antennen. De forstærkes i en GaAs-FET og blandes
i den støjsvage diode BA481. Spring nu hen til ven
stre, hvor vi haren krystaloscillator. Den kan anvende
et 90 MHz krystal eller et billigt CB-krystal, der drives
på 7. overtone. De harmoniske dyrkes der videre på
i de følgende trin, indtil man når den ønskede
injektions-frekvens. Outputtet fra mixeren forstær
kes i Q6 og kan aflyttes på en 2-meter modtager.
Der er anvendt såvel almindelige Neosid-filtre
som spoler, der er ætsede på det lille print (5x7 cm).
I artiklen er også printudlæg og komponentforteg
nelse.
cq-DL 1/87, s. 15-17: 1,3 GHz Empfangskonverter

2SK571 CFY 13
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TEKNISK BREVKASSE
/ forbindelse med et ønske om at komme i luften på
såvel 2 m som 70 cm både med packet radio og med
lokal FM trafik, er je g løbet ind i et lille antenneprob
lem, som je g håber brevkassen kan hjælpe mig med.
Jeg bor i en udlejningsejendom og for at øge mu
ligheden for at få tilladelse til at sætte en antenne op,
har jeg ledt med lys og lygte i forskellige tidsskrifter,
håndbøger og forhandlerkataloger efter en antenne
med disse egenskaber:
Den skal være lodret polariseret, rundstrålende.
Den skal være diskret.
Den skal kunne køre begge bånd med én feeder.
Den skal være bredbåndet nok til at dække såvel
packet som FM delene a f båndene.
Den skal være rimelig vedligeholdelsesfri.
En discone antenne kunne være en ide, men det
er jo ikke særlig diskret.
Jeg har en FD4 fra Fritze/ opsat, kan jeg modifi
cere den til VHF/UHF-brug?
Hidtil har mine eftersøgninger været forgæves,
men den må da findes/kunne laves, eller hvad!!!
Så har dine eftersøgninger nok ikke omfattet det
gamle, hæderkronede engelske tidsskrift Wireless
World (i OZ-land kendt som Tråd løse Tidende!), February 1980, p. 72, for her beskriver G3JAM netop den
antenne, du er ude efter: Ingen radialer, ca. 150 cm
lang i et 19 mm elektrikerrør, (næsten) upåvirkelig af
vejr og vind.
På 2 meter virker antennen som en halvbølgeantenne med transformation til 50 ohm i bunden - på 70
cm er den 3 halve bølgelængder lang, og her virker
metalfolien på midten af røret som en skærm for den

Item

2m

70cm

Dipole A

96.5

Transf. T

40.64 13

30

Space S

2.0

0.8

Hairpin
L, total

12.7

7.24

wire
length
Harmonic
shield

29.3

Dimensions are given in cm for lem
wide material, as cut. Hairpin loop made
of p.v.c. insulated hook-up wire.
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midterste halvbølge, så de to andre antennestykker
bliver colineære. Smart!
Som du kan se af tabellen, kan antennen også
bygges til andre bånd. Jeg har selv i nogle år haft en

70 cm udgave til mobilbrug. Elektrikerrøret er da ca.
50 cm langt, og det kan så monteres i en skiholder,
der passer i tagrenden på bilens ene side. Meget
praktisk, da min XYL fortalte mig, at jeg ikke havde
lyst til at bore et hul midt i taget. Det havde jeg så ikke!
Nul huller, men alligevel antenne! Bukningerne på
antenneelementet har ingen elektrisk betydning,
men det forhindrer det i at rasle, når det blæser. En
depropperne til elektrikerrøret kan passende være
de plasticduppeditter, der bruges på køkkentaburetben, de fås i forskellige størrelser hos isenkræmme
ren.
Vil du hjælpe OZ’s tegner?
Vores tegner har lynende travlt i øjeblikket - og
da vi gerne vil kunne blive ved med at bringe
diagrammer osv. i den standard vi har i øjeblik
ket, er vi på udkig efter en medhjælp, der kan
klare spidsbelastningerne.
Arbejdet består i rentegninger af diagram
mer efter manuskripter fra OZ’s mange bi
dragydere af tekniske artikler.
Er du interesseret, så henvend dig til tek
nisk redaktør (se adresse foran i bladet). TR
giver også gerne yderligere oplysninger.
OZ NOVEMBER 1987

Fig. 2. Construction o f 2 m / 70cm aerial.
Dimensions ore mm. & (mches)
End plug

T

Bind w ith ru b b e r ta p e
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Erfaringer med gæstelicens
Af 0Z1JHJ, Klaus Bering Pedersen, Vesterby vej 8, 4960 Holeby
Jeg søgte gæstelicens til New Zealand et år inden
min ankomst til landet, men fik desværre et pænt,
men negativt svar tilbage fra »Radio Inspector« i Wel
lington. New Zealand har ikke nogen gensidig aftale
med Danmark, fik jeg at vide, så man kunne ikke anerkende min danske licens. Det var klar besked.
I Australien fik jeg derimod gæstelicens med det
samme, uden på forhånd at have søgt. Jeg fulgte in
struksen i »Guide to radio amateurs visiting Australia« som jeg fik udleveret på den australske ambas
sade, samtidig med at jeg søgte visa. Jeg mødte op
dagen efter min ankomst til Australien på et »Depart
ment of Communications«-kontor, som findes i alle
større byer (ialt 27 kontorer) medbringende en en
gelsk udskrift af min danske licens samt 26 A dollars
(120 kr.). Efter at jeg havde udfyldten blanket gik der
20 minutter, så havde jeg en tilladelse og et call gæl
dende i 12 måneder.
Nogen tid senere stod jeg så på gaden i Wellington
ud for »Radio Inspectors« kontor og tænkte, skal du
eller skal du ikke forsøge at få gæstelicens med den
australske licens i hånden. »Once in a lifetime«,
tænkte jeg, og bankede på døren. Jeg kom ind, og
jeg udfyldte en standardblanket, hvor man blandt an
det ville have min hjemmeadresse (Melbourne) og
mit hjemmecall (VK3CEY). Nogle få minutter senere
havde jeg betalt 38,50 NZ dollars (165 kr.) og stod
med en tilladelse gyldig i 12 måneder, som det skulle
vise sig, at jeg fik meget glæde af.
Jeg har for andet år i træk gæstelicens i USA.
Fremgangsmåden er enkel. Skriv til:
Federal Communications Commission
R O. Box 1020
Gettysburg, PA 17326
USA
og bed om at få »FCC Form 610-AL« blanketten til
sendt. Denne udfyldes og tilbagesendes påført en
adresse i USA. Denne adresse benyttes så af FCC,
når tilladelsen er klar efter omkring 60 dage. Tilladel
sen er gratis og gyldig i 12 måneder.
Egentlig har det med gæstelicens voldt mig en del
problemer de seneste 3-4 år. Mange spørgsmål mel
der sig: »Hvor skal man skrive til i det pågældende
land, og hvad skal man skrive? Og hvad skal man
vedlægge i brevet?«.
Jeg har forgæves søgt om gæstelicens i Angola,
Congo, Zaire og Hong Kong.
Angola svarede, at man ikke på nuværende tids
punkt kunne opfylde mit ønske på grund af den usta
bile politiske situation i landet. Congo og Zaire sva
rede aldrig trods en hel del breve, telexer og hjælp fra
folk »indenfor« systemet. I Hong Kong var jeg nået så
langt, at jeg kunne vælge mit eget call, men så plud
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selig ville man ikke godkende den engelske udskrift
af min danske licens, fordi det var en fotokopi, og
fordi man ikke vidste hvad en dansk b-licens var
værd.
At rejse i et land uden nogen form for tilladelse kan
også skabe problemer. I Sydkorea var jeg ved at blive
»sat fast«, da jeg skulle rejse fra en by til en anden for
at komme med et fly. /A, /P og /M er ikke tilladt i Syd
korea og jeg kunne ikke forklare, hvad jeg skulle med
mit radiogrej, så jeg kom under mistanke. Man var
meget interesseret i min lille 2 meter håndstation og
ikke så meget i min HF station. Heldigvis nøjedes
myndighederne med at skrive en rapport, som min
agent skulle aflevere i lufthavnen. Der blev jeg påny
undersøgt for evt. »tab« på vejen, og jeg blev eskorte
ret ombord i flyet af to smilende, men bestemte mili
tærfolk.
Mit håb er, at vi (EDR) anmoder P&T om at forsøge
at få en gensidig licensaftale i stand med New Zea
land, samt at EDR opretter et kartotek over samtlige
lande i verden med relevante oplysninger som »how
to do and step by step« ved søgning af gæstelicens.
Også med oplysninger om nøjagtige adresser på te
leadministrationer m.v.

Europas største

elektronik postordrehus
CONRAD electronic - exclusiv
repræsenteret
bestil omgående
GRATIS det
nyeste farvekata/og »Electronic Aktuek<,
sprængfyldt med nyheder og kendte
produkter til importpriser.
i /i

JA

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!
VÆ LG MELLEM:
□ 226 sider på ty s k , super tilb u d ,
3 gange å rlig t, GRATIS
121 sid er på engelsk, super tilb u d
3 gange å rlig t, GRATIS
Dansk pris- og bestillingsseddel medfølger.

□

04744890
Exclusiv Eneforhandler for Conrad electronic

DANOMAN

Electronic

Postordre • Markedsgade 26C • 6240 Løgumkloster
OZ NOVEMBER 1987

Anmeldelse: World Timer
af HR
Under repræsentantskabsmødet i Odense fik re
daktionen forevist et lille vidunder af et ur, som vi
mener læserne bør præsenteres for. Det drejer sig
om »Seiko World Time Touch Sensor«, der kan
vise hvad klokken er i verdens 27 tidszoner. Uret er
udformet som et verdenskort, og et let tryk på det
ønskede land medfører omgående visning af tids
zonens nøjagtige tid, ugedag og dato. Der er taget
højde for at mange lande anvender sommertid, idet
et tryk på en lille sol får uret til at vise tidszonens
sommertid. Klokkeslettet kan angives enten i 24
timer eller i 12 timer (AM og PM).

Field Day eller »bare«
eksperimenterende i det fri!!!
>
£

- sa
var
det
her
måske
sagen

Let væ gtste Ies ko p rørs mast, som opfylder alle
dine behov - nem at rejse, med et minimum af
mandskab, på ingen tid.
Vi vil anbefale SQT9M/HB - 8,7 meter høj rejst og
belastbar m/10 kg. Rejsetid ca. 35 sekunder.
Ring eller skriv og få en p r is ...

PORA TRADING
Import-Eksport - Postbox 62 - 4200 Slagelse
Telefon 03 52 12 29 efter kl. 18

VY 73 de OZ1DZO, Rasmus

World Timeren er udført som bordmodel, ca.
13x19 cm, og vil passe fint på skrivebordet eller ved
stationen.
Med et sådant ur vil du hurtigt kunne afgøre om
Australien er vågen eller Los Angeles er gået i
seng.
World Timeren må være ideel,som julegave til
radioamatøren der har alt. Prisen er 695,- kr. vej I.
udsalg, men der er 10 % amatørrabat hos OZ2WK,
der forhandler vidunderet.

Fra billedarkivet:

BEMÆRK
Stof til januar OZ skal være
hos HR og andre senest 18. dec.

OZ7YL, Dorothea var ofte operatør ved sin bror, OZ7DV, Ditlevs
kortbølgestation midt i trediverne. OZ7YL var en flittig CW amatør
og var ansat ved statstelegrafen i Odense - så derfor hendes
perfekte morse. Dorothea flyttede senere til Sverige og blev gift
med SM5WZ. Stationen på billedet blev bygget i 1933.

Generalagent for

YAESU MUSEN

B E IA F O N
ISTEDGADE 79 ■1650 KØBENHAVN V. ■TELEFO N 01 31 02 73
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Hvad laver »de« i EDR?
QSL-centralen
Lige siden foreningen EDR startede har QSLformidling været en vigtig serviceydelse til medlem
merne. Det er efterhånden blevet et ganske stort
antal kort, der hvert år ekspederes til og fra
foreningens medlemmer.
I 1958 blev der fra OZ til udlandet sendt ca.
48.000 kort, og der indgik fra udenlandske bureau
er til danske amatører ca. 47.000 kort. Med et
medlemstal på omkring 2100 svarede det til ca. 24
kort pr. medlem. I dag er tallene vokset betydeligt. I
1986 afsendtes 220.000 kort, og vi modtog 230.000
fra udlandet. Med et medlemstal på 5000 bliver det
42 kort pr. medlem. Der går 360 kort på et kg, så
det betyder, at der i 1986 ialt blev afsendt 560 kg
QSL-kort til udlandet.

Reolen med kort til udlandet.
Arbejdet på centralen foregår på den måde at
postboksen hver dag tømmes, og de indkomne kort
grovsorteres i talorden dvs. OZ1 OZ2 osv. Omkring
d. 14. i måneden afsluttes den grove sortering, og
finsorteringen påbegyndes. Efter denne dato kom
mer kun direkte kort med, og sidst på måneden
afsendes alle forsendelserne.
Mængden af forsendelser er naturligvis meget
variabel, men der sendes hver måned ca. 10 kg til
Rusland, og hver 6. uge går der 10 kg afsted til
Vesttyskland og 10 kg til England.
Forsendelsen til de andre bureauer sker jævnligt,
således at intet er over 3 måneder gammelt, før det
afsendes.
QSL-centralen er for EDR’s medlemmer. Dog
kan ikke medlemmer som noget nyt benytte centra
len mod at betale omkostningerne. Modtages der
kort til OZ-amatører, der ikke er medlem, sendes
disse kort retur med påstemplet årsag. Det gælder
også kort til afdøde amatører. Kommer der kort til
EDR’s medlemmer, der ikke er tilmeldt centralen,
vil vedkomne få en skrivelse med en orientering, og
reageres der ikke på denne, vil kortene efter 1
måned blive returneret.
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En måneds afsendelse til OZ. Der mangler dog de
pakker der vejer over 100 g.
Hvis man ønsker at benytte QSL-centralen, sker
tilmelding direkte hertil. Der fremsendes så en
giroopkrævning på 40 kr. Dette dækker med de
nuværende posttakster 10 forsendelser, der afsen
des en gang om måneden, men kun hvis der er
mindst 7 kort. Ønsker man tilsendelse ved lavere
antal, skal dette meddeles. I en af de sidste
forsendelser indlægges ny giroopkrævning.
Man kan også vælge at få tilsendt sine QSL-kort
via en lokalafdeling. Tilmelding til denne ordning,
der ikke koster medlemmerne forsendelsesomkost
ninger, kan ske direkte til QSL-centralen, men det
normale er en tilmelding til den pågældende afde
ling.
Når OZ-amatøren indsender sine kort til QSLcentralen, skal de være sorteret i landeorden, det
gælder også afdelingerne.
For at få en chance for at få svar på sit QSL-kort
er det naturligvis vigtigt, at det udfyldes korrekt.
Især call’et er vigtigt. Køres der DX så lyt efter, hvor
QSL-kort ønskes sendt hen. Skal det sendes via
xxxxx eller måske direkte til operatørens home
QTH?. Skal kortet via maneger xxxxx så vær ikke
sikker på, at han vil svare dig gennem centralen.
Måske er han ikke medlem af et bureau. Så er der
kun en vej - direkte. Hvis kort sendes via bureau, så
skriv bagpå, hvem der skal have det.
QSL-centralen hjælper gerne med inf o om QSLadresser, enten pr. tlf. eller ved, at du vedlægger dit
spørgsmål, når du sender kort til centralen. Svar vil
så blive fremsendt ved næste QSL-forsendelse. Til
slut en opfordring til de amatører, der af og til kører
med jota eller andre specille call, om at give QSLcentralen besked. Hvem er f.eks. OZ6TST?
Vy 73 Lise og Børge

OZ-spot__________
85 år
Eigil Cohrt, OZ5CV (ex ED7EC), bliver 85 år den 19. nov. Mere om
Eigil og hans eventyrlige DX-forbindelse i 1924 kan læses i dette
OZ1HJV
nummers spalte af »Det nostalgiske hjørne«.
OZ NOVEMBER 1987

EDR’s fieldday 1987
Ja, så er jeg så vidt, at alle 38 FD-logs er nøje gennemgået og rettet
til. Det har været et interessant arbejde at studere det indsendte
materiale. Næsten alle havde efterkommet min anmodning om at
bruge det nye sammentællingsblad, hvilket lettede arbejdet for
mig. Der var flere bud på, hvordan man skal udforme både
multiplier- og dubletchecklisterne; men for at alle gør det ens til næ
ste år, vil jeg lave eksempler, som sættes sammen med FDreglerne i afdelingsmappen. Hvis vi havde bibeholdt reglen om
diskvalifikation ved 5 dubletter eller flere, var der i år 6 stationer, der
ikke havde klaret skærene, hvilket, jeg mener, er for mange: men
jeg er sikker på, at alle til næste år strammer sig mere an også på
dette punkt; for det resulterer jo i, at man flytter temmelig mange
trin ned af resultatlisten.
Der er kommet en del gode checklogs i år, der har konkurreret om
diplomet for bedste checklog.
Når I har studeret årets resultatlister, vil I sikkert have bemærket, at
der er en ekstra, der fortæller om QSO’s, multipliers og antal opera
tører. Jeg har forsøgt at give jer noget materiale, som I kan arbejde
ud fra, når I skal til at planlægge slaget for fieldday 1988. Jeg har for
uden de resultatlister, som I ser her i OZ, udarbejdet en anden liste,
der fortæller om point pr. bånd pr. mode. Hvis I ønsker denne liste,
skal I blot sende mig en frankeret svarkuvert. Jeg er helt sikker på,
at OZ9EDR gerne vil have nogen tættere på pointmæssigt, så der
måske kan blive kamp om at beholde pokalen. Jeg modtager gerne
kommentarer til de nye lister, og hvis I har noget, I gerne vil have an
derledes i reglerne, så lad mig det vide snarest, så jeg kan tage det
med i betragtning, når jeg skal udforme reglerne for fieldday 1988.
Jeg vil lige til slut nævne, at RM 1987 vedtog, at der ikke skal være
tilmelding til HF fieldday 1988.
Tak for en god fieldday og på genhør i 1988.
l/y 73 de OZ1ABC, Allis

Struer afdeling OZ3EDR/P beretter:
Efter en forfærdelig regnfuld lørdag eftermiddag med antenne
opsætning gik OZ3EDR/P i luften med 4 campingvogne og en 7,5
kW diesel generator, 3 ruspæle å 10 meter + 3 bambuspæle å 6
meter + diverse GP’s med udsigt over Limfjordens blå vande ved
Humlum havn.
Så gik det ellers roligt derudaf med QSO’s på de 4 HF-bånd, og
der blev sørget godt for operatørerne af OZ3AJ og OZ9TX.
Det bedste er nok, at nogle D- og E-licenserede amatører fik hørt
fra »de gamle«, hvordan HFer, og de vil tage til at tage CW-prøven.
Til det triste hører, at generatorens styringskreds brændte af søn
dag ved 11.35-tiden, og vi enedes om at lukke fieldday 1987, så vi
»regner bestemt« med, at vi gik glip af førstepladsen, Hl Hl!! Vi er
med i 1988 også, så vi høres ved igen!
l/y 73 de OZ3EDR/P
Resultatliste
1.0Z9EDR
2. OZ6FRS
3. OZ8ERA
4. OZ5EDR
5. OZ5VEJ
6. OZ3FYN
7. OZ1SDB
8. OZ7HDR
9. OZ2NYB
10. OZ3EVA
11. OZ5ESB
12. OZ1EDR
13. OZ8EDR
14. OZ7HAS
15. OZ5THY
16. OZ6EVA
17. OZ8SOR
18. OZ2AGR
19. OZ1ALS

2.279.100
914.780
859.103
828.405
816.075
654.313
596.440
574.210
573.036
524.428
479.880
430.590
376.740
312.180
303.264
267.289
236.256
219.760
205.164
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20. OZ2EDR
21. OZ4VBG
22. OZ5LKO
23. OZ4HAM
24. OX3JUL
25. OZ3EDR
26. OZ6ARC
27. OZ6EDR
28. OZ7RD
29. OZ9HEL
30. OZ8JYL
31. OZ7AMG
32. OZ6HR
33. OZ7SAC
34. OZ7FYN
35. OZ2AAN
36. OZ5JYL
37. OZ5VAR
38. OZ7SVR

156.075
149.775
148.176
143.153
110.628
106.255
106.183
98.175
89.466
84.565
65.856
56.790
54.060
45.920
39.423
37.008
32.964
16.308
2.835

80 meter
1.0Z9EDR
2. OZ5EDR
3. OZ1SDB
4. OZ7HDR
5. OZ5ESB
6. OZ2NYB
7. OZ3FYN
8. OZ3EVA
9. OZ6FRS
10. OZ8ERA
11.0Z1EDR
12. OZ5VEJ
13. OZ1ALS
14. OZ4HAM
15. OZ2EDR
16. OZ8EDR
17. OZ8JYL
18. OZ5LKO

90.192
55.440
46.585
45.214
37.184
37.100
34.441
33.768
32.004
28.809
28.217
25.440
24.760
24.081
23.667
21.945
20.121
19.950

40 meter
1.0Z9EDR
2. OZ3FYN
3. OZ6FRS
4. OZ1SDB
5. OZ5VEJ
6. OZ5EDR
7. OZ4HAM
8. OZ2NYB
9. OZ3EVA
10. OZ6ARC
11.0Z1EDR
12. OZ8SOR
13. OZ7HAS
14. OZ5ESB
15. OZ8ERA
16. OZ8EDR
17. OZ1ALS
18. OZ2AGR

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

OZ5THY
OZ6ARC
OZ7HAS
OZ9HEL
OZ3EDR
OZ2AGR
OZ4VBG
OZ7AMG
OZ6EVA
OZ7RD
OZ7FYN
OZ6HR
OZ6EDR
OZ6VAR
OZ7SAC
OZ8SOR
OZ2AAN
OZ5JYL

18.522
18.000
17.955
15.793
15.036
14.121
13.608
11.888
8.567
7.836
6.809
4.768
4.304
3.752
3.056
2.760
2.580
1.870

183.920
87.570
81.807
72.450
46.644
46.320
45.700
40.176
39.836
34.386
33.712
29.920
28.149
28.116
27.864
27.132
26.936
26.818

19. OZ4VBG
20. OZ7HDR
21. OZ6EVA
22. OZ5THY
23. OZ7SAC
24. OZ6EDR
25. OZ5LKO
26. OZ3EDR
27. OZ6HR
28. OZ8JYL
29. OZ5JYL
30. OZ2EDR
31.0Z7RD
32. OZ7FYN
33. OZ9HEL
34. OZ1AAN
35. OZ5VAR
36. OX3JUL

23.552
22.890
21.016
19.068
11.360
9.604
9.372
8.580
4.709
4.256
2.561
1.488
1.337
1.183
871
855
90
18

20 meter
1.0Z9EDR
2. OZ9VEJ
3. OZ8ERA
4. OX3JUL
5. OZ6FRS
6. OZ5EDR
7. OZ7HDR
8. OZ1SDB
9. OZ3EVA
10. OZ7HAS
11. OZ5THY
12. OZ6EVA
13. OZ5ESB
14. OZ2EDR
15. OZ8EDR
16. OZ3FYN
17. OZ2NYB
18. OZ8SIR

236.034
132.848
110.157
105.00
84.320
73.773
52.243
38.055
36.736
35.256
34.515
34.200
33.196
30.858
28.518
27.650
26.733
22.842

19. OZ1EDR
20. OZ7RD
21. OZ7AMG
22. OZ4VBG
23. OZ9HEL
24. OZ2AAN
25. OZ6EDR
26. OZ1ALS
27. OZ5LKO
28. OZ2AGR
29. OZ5JYL
30. OZ3EDR
31.0Z6HR
32. OZ7SVR
33. OZ5VAR
34. OZ8JYL
35. OZ7FYN
36. OZ7SAC

19.040
15.698
15.051
8.381
7.440
7.072
6.468
6.206
6.025
5.177
4.620
3.528
2.988
2.835
2.346
1.496
209
196

15 meter
1.0Z9EDR
2. OZ8ERA
3. OZ5EDR
4. OZ2NYB
5. OZ6FRS
6. OZ1EDR
7. OZ5VEJ
8. OZ7HDR
9. OZ3FYN
10. OZ5ESB
11. OZ8EDR

50.402
33.123
19.306
18.228
15.437
11.424
11.187
9.114
8.712
7.752
6.496

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

OZ6EVA
QZ3EVA
OZ2AGR
OZ8SOR
OZ1SDB
OZ5THY
OZ6EDR
OZ3EDR
OZ7HAS
OZ5LKO
OZ7SAC

4.824
4.752
4.680
2.814
2.448
2.232
1.900
1.442
1.110
910
495

637

OZ7FYN
OZ1ALS
OZ2EDR
OZ7RD

357
268
224
147

10 meter
1. OZ9EDR
2. OZ6FRS
3. OZ8ERA
4. OZ3EVA
5. OZ7HDR

2.976
2.784
2.496
2.175
2.097

23.
24.
25.
26.

QSO og m ultipliers
Total
OZ1ALS
OZ1EDR
OZ1SDB
OZ2AAN
OZ2AGR
OZ2EDR
OZ2NYB
OZ3EDR
OZ4EVA
OZ3FYN
OZ4HAM
OZ4VBG
OZ5EDR
OZ5ESB
OZ5JYL
OZ5LKO
OZ5THY
OZ5VAR
OZ5VEJ
OZ6ARC
OZ6EDR
OZ6EVA
OZ6FRS
OZ6HR
OZ7AMG
OZ7FYN
OZ7HAS
OZ7HDR
OZ7RD
OZ7SAC
OZ7SVR
OZ8EDR
OZ8ERA
OZ8JYL
OZ8SOR
OZ9EDR
OZ9HEL
OX3JUL

601- 82
753-155
877-185
232- 48
460-134
540- 75
887-204
299- 79
734-172
874-187
456- 73
456- 75
1184-205
726-155
148- 41
378- 84
618-117
151- 27
1114-195
522- 49
295- 77
600-121
1153-212
289- 51
400- 45
191- 51
611-129
808-180
361- 74
160- 56
49- 15
675-138
1069-217
358- 44
370- 96
2203-300
334- 65
524- 63

:27. OZ9HEL
;28. OZ2AAN
:29. OZ5JYL

6.
7.
8.
9.
10.

OZ1EDR
OZ3FYN
OZ5ESB
OZ2NYB
OZ2AGR

80-CW

80-SSB

18- 5
137-23
87-18

267-15
85- 6
233-17
87- 6
95-11
194-17
179-17
96-13
192-19
160-17
184-14
167-10
230-16
200-15
54- 5
141-14
167-11
96- 7
192-15
252-15
99- 8
98-10
202-15
94- 7
229-15
96- 9
160- 9
'167-14
141-12
38- 5
215-16
193-15
230-19
95- 6
382-26
196-13

-

56-16
37- 6
87-18
33- 8
39- 9
62-14
34- 9
25- 4
122-26
36-17
-

33- 7
31- 7
-

28- 9
10- 1
-

21- 3
54-13
2- 1
8- 1
20- 2
39-10
82-23
12- 3
25- 4
36-12
-

11- 2
97-22
29- 4
-

105
12
3

-

2.046
1.810
1.530
1.476
1.032

40-CW
-

191-38
208-48
67-27
-

107-25
7- 7
32-19
117-33
89-27
14- 7
225-35
16-11
-

18-13
-

73-14
-

92-23
152-32
-

-

29-17
-

53-22
83-25
-

24-12
155-36
24-13
3- 3

OZ5VEJ
OZ8EDR
OZ5EDR
OZ1SDB
OZ5LKO
OZ7HAS
OZ5THY

1.022
640
573
248
231
68
42

20-CW

20-SSB

240-28
55-11
108-21
71-15
98-19
45- 8
127-29
84-19
184-27
270-30
149-23
178-25
91-13
172-25
43-13
90-22
138-15
5- 3
263-25
260-33
105-28
71-14
212-35
109-17

34-15
16- 9
87-24

29-14
130-23
109-35
71-26
13- 8
242-31
111-27
53-18
140-39
103-30

-

17- 7
130-22
61-13
59- 7
59-15
126-20
92-18
90-14
27- 8
498-52

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

OZ6EVA
OZ9HEL
OZ1ALS
OZ6HR
OZ5JYL
OZ7RD
OZ7FYN

42
30
21
21
10
10
1

Diplom for bedste checklog, lytteramatør: ONL 4003/PA, Egbert
Hertsen.
Diplom for bedste checklog, senderamatør: OZ1CFV, Dines Bogø.

40-SSB

-

8- 6
53-19
100-29

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

-

46-23
11- 6
148-30
-

57-17
56-20
-

-

-

72-29
188-33
140-28
49-21
82-24
177-33
50-17
328-59

179-30
69-15
-

1- 1
50-12
-

119-33
-

-

-

66-22
91-25
328-41
66-18
163-29
33-16
119-26
128-38
107-26
6- 5
49-15
173-34
338-47
38-11

166-20
67-21
-

3- 3
83-26
161-25
44-21
2- 2
14- 8
103-26
-

176-47
164-40

-

3- 3

-

106-23

-

613-54
74-28
415-37

15-CW
-

59-22
9- 7
-

33-16
-

41-20
5- 5
13- 8
51-23

15-SSB
10- 4
28-12
21-11
3- 1
18- 8
1 1 -7
55-29
21- 9
40-19
20-10

-

13-10
34-13

46-20

-

10- 1
1 1 -2

3- 1

-

61-25
42-24
1- 1
19-13
20-13

-

26- 5

-

-

49-24
21-10

10-CW

12- 1
2- 1

-

-

-

-

25-19
38-14
54-26
15- 7

20-10
36-17
-

2- 1

-

3- 1
99-35

50-27
82-26

-

-

-

37-21
47-21
1- 1

-

-

1- 1
9- 2

-

11- 6
21-15
44-20
3 -3
14- 9

24-11
6- 4

3- 1

194-37
4 -2
-

12- 2
1-1
2- 1
7- 2

5- 1
3 -1

10-SSB

antal operatører
4
3- 1
26- 6
11
7
15- 4
7
7
24- 5
9
21- 7
12
10
11
37-15
32- 9
18
5
8
27- 2
12
28- 9
1- 1
3
12- 3
9
4- 3
8
6
28- 6
13
6
6
7
2- 1
39-10
13
7
3- 1
7
1- 1
4
6- 2
6
29- 7
9
6
6
3
9
15- 4
12
36-11
10
3
48-11
13
7
9

OZ-spot
Packet-radio
Til orientering meddeles, at packet-radio vil være generelt tilladt
(uden særskilt ansøgning) på VHF- og UHF-båndene fra den
1.1.1988 på følgende betingelser:
- at tilladelsen kun gælder digital transmission på VHF/UHFbåndene
- at anvendelse af retransmission kun foretages i henhold til den af
ARRL (American Radio Relay Leaque) udarbejdede AX-25 pro
tokol.
- at de i afsnit B.2 og B.3 i hæftet »Bestemmelser om amatør
radiostationer, 1. marts 1986«, nævnte sendetyper og alfabeter
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benyttes med en sendehastighed på højst 1200 baud, samt at be
stemmelserne i hæftet iøvrigt overholdes.
- at stationen til enhver tid overvåges af en licenseret radioamatør.
- at det ikke er tilladt at benytte packet-radio i forbindelse med repeaterstationer, hvor kun telefoni er tilladt (»phone-repeatere«).
Det anbefales at følge lARU’s (den internationale Amatør Radio
Union) båndplaner (for VHF-båndet 144,650 MHz og 144, 675
MHz). Båndplanerne hhv. AX-25 protokollen kan rekvireres hos
landsforeningen EDR.
F.H. Kristensen
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ARRL International DX Contest 1987
Phone:
Single opr.:
Samlet score
QSO’er
OZ4HAM
2.622
46
OZ1BTE
75.429
493
OZ1AXG
56.718
411
OZ1CUG
28.560
238
OZ1INN
5.382
69
OZ1HXQ
5.040
80
OZ5EV
3.174
46
OZ2BM
2.040
34
Multi opr./Single TX:
OZ3FYN
(Opr.: OZ1IZB).
CW:
Single opr.:
OZ7HT
OZ1IPP
OZ5WQ
OZ2RH
OZ7YL
OZ5EDR
OZ1AXG
OZ1FFG/A

Mult.
19
51
46
40
26
21
23
20

Klasse
Allband
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m

363

11

11

Allband

212.400
85.629
22.620
1.530
14.022
10.692
6.138
540

708
391
145
34
123
108
66
20

100
73
52
15
38
33
31
9

Allband
Allband
Allband
80 m
20 m
20 m
20 m
20 m

23.610

193

40

20 m

38

Allband

Grønland:
OX3 KD

Multi opr./Single TX:
OZ1ALS
12.768
112
(Oprs.: OZ1KUM, OZ1LPR, OZ1KVF).
Checklogs: OZ1EUO, OZ1JNR, OZ7BW, OZ7L
IPA Radio Club Contest 1986
C h
ikke medlemmer:
Nr.
25. OZ1JVN

QSO’er
7

QSO-pts.
23

Mult.
2

Samlet
score
46

89
52

285
156

20
19

5.700
2.964

4

16

3

48

Phone:
IPARC-medlemmer:
6. OZ1DYI
14. OZ5VO
Ikke medlemmer:
24. OZ3FS

HA DX Contest 1987
80 m:
140. OZ4CG 3.735 pts.
Checklogs: OZ1HQG, OZ4RS.
AGCW QRP Vintertest 1987
3. OZ1EUO 1.134 pts.
Checklog: OZ4RS.
Fransk Contest 1987
Phone:
Points
OZ8T
1.395
OZ6PI
144
CW:
OZ2E Checklog.
OZ NOVEMBER 1987

QSO’er
45
16

Tasmania Day Award
er indstiftet af W.l.A. Tasmanian Division for at fejre grundlæggel
sen af Tasmanien i 1642. For at være kvalificeret til at få diplomet
behøver man blot at kontakte en VK7-station i perioden 21. nov. 08
UTC til 29. nov. 08 UTC. SWL-stationer skal dog logge mindst 5 VK7
stationer og deres QSO-partnere.
Et underskrevet uddrag af loggen sendes sammen med 2 au
stralske dollars eller tilsvarende til: VK7NBF, R. Jackson, Falmouth
House, Falmouth 7215 Tasmania, Australia, og må være modtaget
senest 31. jan. 1988.
ARRL 160 m CW Contest
Det gælder om at kontakte amerikanske og canadiske stationer.
Tid: 6. december 22 UTC til 6. december 16 UTC.
Klasser: Single opr. og multi opr.
Kodegrupper: USA/Canada-stationerne sender RST og ARRLsektion. Alle andre sender kun RST.
QSO-points: Hver QSO giver 2 points.
Multiplier: Hver ny ARRL-sektion samt VE8/VY1 kontaktet giver
en multiplier. (Max. 74).
Samlet score: Summen af QSO-points gange summen af multipliers.
Logs: sendes senest 6. januar til: ARRL Communications Dept.,
160 m Contest, 225 Main Street, Newington, CT 06111, USA.
TOPS 80 m CW Activity Contest 1987
Tid: 5. december 18 UTC til 6. december 18 UTC.
Klasser: Single opr. og multi opr. og QRP max. 5 W input. Single
opr. skal holde en pause på 7 timer, som klart skal fremgå af loggen.
Multi opr. må køre alle 24 timer.
Frekvens: 3500-3585 kHz CW. De laveste 12 kHz må kun anven
des til DX-kontakter udenfor Europa. Disse 12 kHz vil blive overvå
get og alle QSO’er er med eget kontinent her vil blive fratrukket.
Contest-call: CQ TAC eller CQ QMF.
Points: QSO med eget land 1 point, med eget kontinent 2 points
og med andre kontinenter 6 points. QSO med TOPS-medlemmer
giver 2 ekstra bonuspoints. (TOPS-medlemmer får 3 bonuspoints
for QSO med andre medlemmer).
Samlet score: Total QSO-points gange antallet af kontaktede prefixer. Prefixer som for WPX-award (f.eks. OZ1, OZ2, 4X4, Y21, Y22
osv.).
Kodegrupper: RST + nr. fra 001. TOPS-medlemmer sender de
suden deres medlems-nr., f.eks. 599001/883.
Diplom: til vinderne. Alle deltagere får resultatliste via bureau el
ler direkte, hvis 1 IRC vedlægges.
Logs sendes 31. januar 1988 til: SM3VE, Bertil Arting, Bergesvegen 26, S-823 00 Kllafors, Sverige.
ARRL 10 m Contest 1987
Tid: 12. december 00 UTC til 13. december 24 UTC. Alle deltagere
skal holde pause sammenlagt i 12 timer.
Klasser: Single opr. 1) mixed mode, Phone og CW. 2) Phone. 3)
CW. B: Multi opr. Single TX, kun mixed mode.
Kodegrupper: RS(T) + nr. fra001. USA/Canada-stationer sender
RS(T) + stat eller provins. /AM eller /MM-stationer sender RS(T) +
ITU-region (1, 2 eller 3).
QSO-points: Hver Phone QSO giver 2 points og hver CW QSO 4
points, dog giver USA-stationer med novice eller technicianlicens
hver 8 points. (Disse stationer tilføjer/N eller /T til deres kaldesignal
og findes i området 28.100-200). Hver station må kontaktes 1 gang
på Phone og CW.
Multipliers: Hver USA-stat og Canada-provins, hvert DXCC-land
USA og Canada) og hver af de 3 ITU-regioner (kun /MM eller
/AM-stationer.
Samlet score: Summen af QSO-points gange summen af multi
pliers.
Logs: Sendes senest 30 dage efter testen til: ARRL Communica-
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tions Dept., 10 mContest, 225 Main St., Newington,CT06111, USA.
Der skal medsendes dubletchecklister med logs, der indeholder
over 500 QSO’er.
Spansk DX CW Contest 1987
URE indbyder til denne test, hvor det gælder om at kontakte så
mange spanske stationer som muligt.
Tid: 19. december 16 UTC til 20. december 16 UTC.
Bånd: 160-10 m.
Klasser: Single opr. og multi opr. (kun en TX). Klubstationer reg
nes som multi opr.
Kodegrupper: RST + nr. fra 001. EA og EC-stationerne sender
deres provins-kode.
QSO-kode: 1 point pr. QSO. Hver station må kun kontaktes 1
gang på hvert bånd.
Multiplier: Hver ny spansk provins giver en multiplier på hvert
bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd ganges med
summen af multipliers på alle bånd.
Logs: Logblade og sammentællingsblad sendes til: URE, P.O.Box 220, Madrid, Spain, med 30. januar 1988 som sidste post
stemplingsdato.
AV, BU, C, LE, LU, O, OR, P, PO, S, SA, SG,
Distrikt:
SO, VA, ZA.
Bl, HU, NA, SS, TE, VI, Z.
B, GE, L, T.
BA, CC, CR,CU, GU, M,TO.
A, AB, CS, MU, V.
PM.
AL, CA, CO, GR, H, J, MA, SE.
GC, TF.
CE, ML.

December:
4.- 6.: ARRL 160 m CW.
5.- 6.: TOPS 80 m CW.
12.-13.: ARRL 10 m CW og Phone.
19.-20.: Spansk DX CW.
26.: Juletest 80 m CW og Phone.
27.: Juletest 40 m CW og Phone.

HF-aktivitetstesten
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44
46
46
45
40
38
39
27
27

9856
9384
8648
8550
7760
5928
5928
2322
2160

FONE
1 OZ7GI
2 OZ1GX
3 OZ8KO
4 OZ1LDM
5 OZ1LSP
6 OZ4UN
7 OZ4NA
8 OZ7XE
9 OZ1BIG
10 OZ4QX
11 OZ8IE
12 OZ1AGO
13 OZ1BMA
14 OZ4UR
15 OZ1IVQ
16 OZ6BF
17 OZ4FA
18 OZ7HT
19 OZ1HLR
20 OZ1HNY

111
96
91
85
80
74
77
68
64
70
71
66
56
52
52
45
46
40
37
3822

47
42
44
44
40
43
39
42
40
36
35
35
36
33
30
33
27
26
27
1672

10434
8064
8008
7480
6400
6364
6006
5712
5120
5040
4970
4620
4032
3432
3120
2970
2484
2080
1998

LITTERATUR NYT

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

CW-KLUB
1 OZ7HDR
2 OZ5ESB
3 OZ1SDB
4 OZ5BIR
5 OZ5EDR
6 OZ5DSB
7 OZ1ALS
8 OZ2NYB

112
102
94
95
97
78
76
43
40

SWL
3068
OZ-DR2282
118
13
Der var checklogs fra OZ1ACB og OZ2E. Dette var ordene for
denne gang.
73 og på genhør i testen
de OZ1BJT Poul

Contestkalender:
November:
21.-22.: Østrigsk 160 m CW (se sidste OZ).
28.-29.: CQWW CW (se sidste OZ).

Resultat fra oktober
CW
Call
1 OZ7GI
2 OZ4FA
3 OZ1JHM
4 OZ7XE
5 OZ1BMA
6 OZ4QX
7 OZ1EII
8 OZ7HT

FONE-KLUB
1 OZ1ALS
2 OZ5BIR
3 OZ8EDR
4 OZ5ESB
5 OZ1SDB
6 OZ5EDR
7 OZ8SOR
8 OZ2NYB
9 OZ7SAC

QSO
51
49
44
33
29
26
19
8

Multi
24
23
22
18
16
17
16
4

Total
2448
2254
1936
1188
928
884
608
64

51
52
45
41
43
39
41
24

26
23
24
22
20
18
17
17

2652
2392
2160
1804
1720
1404
1394
816

En ny bog, der behandler et emne fra besættelsestiden, har set
dagens lys. Jens Fræer, alias Hans Bonnesen og Ole Schelde,
begge fra Birkerød, har skrevet romanen, som bygger på virkelige
tildragelser, som de to oplevede under krigen - og i 1983.
I sommeren 1943 - inden bruddet med tyskerne - »tabte« den
hemmelige engelske organisation SOE en radiosender/modtager i
Madum Sø 27 km syd for Aalborg. I de følgende mange år anså
modstandsbevægelsen og englænderne radioen for tabt »for
evigt« - indtil OZ5RB, Hans Bonnesen i 1982 besluttede at
iværksætte en egentlig eftersøgning med svømmedykkere, mine
søgere osv.
Ole Schelde deltog som historisk interesseret og som fotograf
og lydmand. De mange fotos har været vist mange steder som et
spændende diasshow også i forbindelse med 40-året for Dan
marks befrielse.
Senere besluttede de to at skrive en bog om begivenhederne. 1.
del skildrer drengenes bevægede oplevelser under besættelsen de var begge 11-12 år i 1945 og har begge en fremragende
hukommelse. 2. del foregår 40 år efter - det er beretningen om
den storstilede eftersøgning i og omkring Madum Sø.
Historien skal ikke røbes her, men det kan dog oplyses, at
efterforskningen udviklede sig til en kriminalhistorie. Radioen
lokaliseredes et helt andet sted end ventet, og et lille stykke
danmarkshistorie kom på plads.
Bogen er på 210 sider og koster kr. 148,50. Den kan købes hos
Radioamatørernes Forlag ApS.
OZ NOVEMBER 1987

Tasmania Day Award
Diplomet udstedes til minde om Abel Tasman, der i året 1642
grundlagde Tasmanien. Diplomet er sponsoret af »The Tasmanian
Division of the Wireless Institute of Australia«, med assistance af
»Tasmanian Goverment«. I tidsrummet mellem kl. 08.00 UTC 21.
november 1987 til kl. 08.00 UTC 29. november 1987, vil der køre en
contest, hvor amatører fra Tasmanien vil være i luften (VK7..). Alle
bånd og mode bruges. Danske amatører skal kun have 1 kontakt for
at få udstedt et diplom, SWL-amatører skal høre 5 kontakter og op
give begge parter i QSO’en. Prisen er 2 AUS-dollars. US-dollars
kan måske også bruges? Det kan søges med logafskrift og inden
31. januar 1988.
The Award Manager, Mr. R. Jackson, VK7NBF
Falmouth House, Falmouth 7215, Tasmania.

Island
Irland
Italien
Jugoslavien
Liechtenstein
Luxemburg
Malta

Reykiavik
Dublin
Rom
Belgrad
Liechtenstein
Luxenburg
La Valletta

Schweiz
Tjeckoslovakiet
Ungarn
USSR
W. Tyskland
0. Tyskland
Østrig
Valtikanen

Bern
Prag
Budapest
Moskva
Bonn
Berlin
Wien
Vatikanen

Prisen for diplomet er 8 IRC. Det kan søges via EDR eller med GCRliste hos
Urban Eugenius, SM5BTX
Patrullgatan 6, 723 47 Västerås
Sverige

W-DIG-M
For W-DIG-M diplomet tæller alle kontakter med medlemmer af
DIG (Diplom Interessen Gruppe). Alle kortbølgebånd kan benyttes.
Det udstedes for mixede eller for rene CW-kontakter, plus VHFkontakter. Medlemsskabet af DIG er angivet på QSL-kortet, og der
er altid 100% QSL. Det er ikke alene i Tyskland der er medlemmer
af DIG, Men over det meste af verden. Diplomet udstedes i 3 klas
ser.
Klasse 1. Kontakt med 100 medlemmer.
Klasse 2. Kontakt med 75 medlemmer.
Klasse 3. Kontakt med 50 medlemmer.
Har man erhvervet klasse 1, udstedes der stickers for hver videre
kontakter. Prisen for diplomet er 5 DM eller 10 IRC. For sticker er pri
sen 3 IRC pr. ansøgning. Det kan søges via EDR eller som GCRliste hos
Herbert Bernatzky, DC9KR
Auerstrasse 6, 5000 Køln 60
W. Tyskland
WECC (Worked European Capital Cities
Diplomet udstedes af »Västermanland County Radio Society - Vä
sterås«, for kontakter med hovedstæderne i de lande, der er nævnt
nedenfor, det udstedes i 3 klasser.
Klasse A. QSL-kort fra 30 hovedstæder
Klasse B. QSL-kort fra 20 hovedstæder
Klasse C. QSL-kort fra 10 hovedstæder
Albanien
Andorra
Belgien
Bulgarien
Danmark
Finland
Frankrig
Grækenland
Holland

Tirana
Andorra
Brussel
Sofia
København
Helsingfors
Paris
Athen
Amsterdam

OZ NOVEMBER 1987

Monaco
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
San Marino
Spanien
England
Sverige

Monaco
Oslo
Warszawa
Lissabon
Bucarest
San Marino
Madrid
London
Stockholm

WAZS (Worked All ZS Call Areas)
Diplomet udstedes af SARL (South African Radio League), for kon
takter efter 1ste januar 1958 med 100 forskellige ZS-stationer, efter
følgende skala.
Kontakt med 16 ZS1-stationer
Kontakt med 10 ZS2-stationer
Kontakt med 3 ZS3-stationer
Kontakt med 10 ZS4-stationer
Kontakt med 16 ZS5-stationer
Kontakt med 45 ZS6-stationer
Alle bånd og mode tæller, mindste rapport er RST 338 og RS 33.
For rene fone eller CW-forbindelser, udstedes der stickers. Prisen
er 10 IRC. Det kan søges via EDR, eller med GCR-liste hos
Award s Manager SARL
P.O. Box 3911, Cape Town, South Aferica.
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Redaktion: OZ1 FTE, Morten Skjold Frederiksen,
Smedevej 41, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 02 40 42 70

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

DX-nyt november
Solen har vi ikke set så meget til i oktober, men den må alligevel
have tænkt på os, der har i hvert fald været gode forhold på de fleste
bånd i oktober og ofte signaler langt over S9 på 20 m fra stationer
i Stillehavet, bl.a. fra OH1RY på Fiji som 3D2RY og AH2AN på
Guam. Her i november ligger solopgangen mere passende for os
B-mennesker, der skulle være god chance for at køre noget DX på
de lave bånd. I sidste weekend i måneden er der CQ-WW-CW test,
her er der som sædvanligt mange stationer aktive fraøer i Caribien,
som man ellers aldrig hører på CW.
Falske IRC’s
Der er blevet fundet falske IRC’s i omløb i England og Holland, må
ske stammede fra Tyskland. Disse mangler UPU vandmærket og er
desuden en smule større end de ægte. Jeg har undersøgt mine, ca.
60 stk. fra især USA, men bortset fra at vandmærket vender forskel
ligt i nogle af dem, er de vist OK, så jeg er ikke klar over hvor stort
problemet er, men man skal nok passe på, hvis man køber større
mængde brugte IRC’s.
Most wanted list
Efter aktivitet fra flere sjældne lande her i 87 ser »most wanted« så
dan ud i Europa: 1. XV Viet-Nam; 2. XZ Burma; 3. ZA Albanien; 4.
YA Afghanistan; 5. KH5K Kingman Reef; 6.3Y Bouvet Isl.; 7.70 Syd
Yemen; 8. VP8 S. Sandwich; 9. XW Laos; 10. ZL9 Cambell Isl. De
næste ti lande er VP8/SG, KH5, 3Y/P, KH1, 4W, VK9M, HKØ/M, 1S,
XF4, S2. Det ser sort ud med aktivitet fra flere af landene, men der
går da rygter om aktivitet fra halvdelen af disse i løbet af 1988 og
DXpedition fra HKØTU Malpelo er planlagt til 1992!

ZD9 Tristan Da Cunha
ZD9BV meget aktiv på alle bånd, nu også på 40 og 80 m. QSL via
W4FRU.
5U Niger
I2VA/5U7 er nu godkendt af ARRL og derfor OK til DXCC.
CQWW-CW
THE OH DX BOYS med OH2BH, OH2MM osv. vil igen i år være ak
tive som single operatører fra forskellige lande i Caribien og Vestaf
rika. Også en del amerikanere vil være aktive fra øer i Caribien. I
CW testen er det lettere at køre disse stationer på 40 og 80 m end
i SSB testen, der er ikke så meget støj i CW områderne og der er
færre stationer om budet. Lyt også over DX båndende, over 3510 og
7010 kHz, ofte ligger disse stationer højere for at undgå den værste
QRM.
Sidste år viste OZ1TL at det var muligt at kører langt over de 100
lande på 40 m og jeg kørte selv tæt der op ad på 80 m og havde må
ske nået dem, hvis jeg ikke var begyndt at skille stationen ad kl. 2
lørdag morgen, for at gå i seng igen uden at have kørt noget. I løbet
af lørdagen lærte jeg dog noget om min TS830s faciliteter og kom
igang. (Tak til OZ1KCP).

AM broadcast
Den 1. oktober startede en meget kraftig broadcast station op på
14025 kHz, altså midt i 20 m CW DX båndet. Den sendte så vidt vi
des fra Algeriet og det var mest vestlig musik. Den stoppede heldig
vis efter et par uger, men forhåbentlig slipper vi for den slags. Iran
har højtlæsning fra Koranen på 9022 kHz fra 1930z, med 3778 kHz
som reservefrekvens. Jeg har dog aldrig været generet af den, med
mindre det er den, der ligger 6 kHz højere oppe!
D2 Angola
YU2NA er i landet til marts og har måske licens, men der er ikke
nogle rapporter om hans aktivitet.
FR/T/G/E/J Tromelin, Glorioso, Europe, Juan De Nova
Der har i den senere tid været en del aktivitet fra disse øer af franske
operatører. Desværre er de ofte dårlige til at tale engelsk, og signa
lerne har været så svage, at ikke mange har kørt dem. FR5AI/E,
FH4EC/FR/G, FR5ES/J, FR5AI/T, FR5ZU/T, FR5ZU/E har været i
gang her i efteråret. Det kan være en god idé at lytte omkring 14120
kHz, hvor fransktalende stationer holder til.

KH6JEB og KH6LW er ofte på Kure Isl. KH7 for at tilse U.S.Coast
Guard’s LORAN STATION på øen. Næste aktivitet i november eller
december.

SØ West Sahara
Så kom OH2BH og nogle spanioler igang herfra. De startede ope
ration 18. oktober 1445z på 14195 kHz. Første rapport fra OZ der
kørte dem som jeg har fået, var OZ1BTE og OZ4MD kl. 1545z. Der
er tvivl om dette tæller som nyt land eller som Rio De Ore, der blev
deleted i 1975, hvis operationen i det hele taget bliver godkendt!

Båndrapporter - call, kHz, dag-uth)
80 m C6AEY 3795 10/10-0550; CE3ESS 3795 10/10-0555; CX4HS
3797 17/10-0535; 3D2RY 3795 17/19-1554.
40 m FP/NE4L 7008 14/9-0255; FY5YE 7022 14/10-2340; HD8CQ
7003 24/9-0600; HJØNZI SSB 10/10-0635; TR8JJC 7001
28/9-2055; VU4GDG/TS 7004 14/10-2355; ZL7AA SSB 15/10-0556.
20mC21NI 14145(CW) 19/10-1050; FT8ZA 1401525/9-1655; FT8ZA
1412020/10-1531; KC6JC(EastC.I.) 14221 25/9-1010; KC6HA(West
C.l.) 14220 29/9-0634; KH2D 14025 22/9-1340; KHØAC 14027
21/10-0950; T30RY 14145 21/10-0915; VK9AB 14028 7/10-1445;
VK9ZG 14193 9/10-1220; VS6DO 14022 21/9-0745; 3D2RY 14145
17/10-0915; 4K1F (S. Shetland) 14026 20/10-0706; 5V8SA 14243
3/10-0802; 9M8MR 14245 7/10-1625.
15 m FT8XD 21014 27/9-1020; FT8ZA 21014 6/10-1245; HKØHEU
21262 10/10-1253; KH2D 21002 13/10-1140; PYØFNI 21018
17/9-2030; T5GG 21202 11/10-1005; VK9AB 21027 6/10-1240;
VU4GDG 21295 18/10-1101; V31AB 21262 10/10-1247; 8R1RPN
21229 12/10-1002; 9Q5DA 21027 6/10-1425.
10 m FTØXD SSB 18/10-0852; VU4GDG SSB 18/10-1000.

YJ Vanuatu
Don, K5BDX, vil være aktiv som YJØAA fra 26 nov.-3. dec., incl.
CQWW-CWW test. Hans YL Brenda vil være aktiv som YJØAYL.

QSL INFO
KC6JC - Joseph Cavanagh, Catholic Mission, Metalanim, Ponape,
East Caroline Isl.

FT8Z Amsterdam Isl.
F6CZB ex J28EI vil blive aktiv fra den 28. november. Han vil især
køre 80 og 160 m. Foretrukne frekvenser vil være: 3503+2,3797+3,
7007+2 , 7070 + 5, 10101, 14004/14/24/214/274, 18070/100, 21021,
21221/272, 24892/900, 28028/528/600. Fra J28 var han mest aktiv
på CW og ofte på 40 og 80 m. QSL via F6EYS.
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KHØAC - K7ZA, J.D. Zabel, 20711 231st. Ave SE., Maple Valley, WA
98038, USA.
KX6BU - Box 444, APA San Francisco, CA 96555-0608, USA.
VK9AB - ZL1AMO, Ron Wright, 28 Chorlcy Ave., Massey, Henderson, Auckland 8, New Zealand.
VU4GDG/?? - VU2GDG, G. Gopal, Box 3755, Coimbatore, 641-018,
India.
1AØKM (SSB) - IØIJ, Tony Privitera, Via Ceresia 34,1-00199 Rome,
Italien.
1AØKM (CW) - IØJX, Tony Vernucci, Via R. Lanciani 30, 1-00162
Rome, Italien.
9M6AE - Don, Box 14277, Kota Kinabalu, Sabah, East Malaysia.
Jeg har fra QSL buro’et ved OZ7BW fået oplyst at følgende lande
ikke har QSL buro.
A7 Qatar
A5 UAE
A5 Bhutan
C9 Mozambique
D6 Comores
BV Taiwan
J5 Guinea-Bissau
HZ Saudi Arabia
ET Ethiopia
KH1 Baker &
KC6 ECI, WCI
KC4 US Antarctica
Howland
KH7 Kure
KH5 Palmyra
KH3 Johnston
KP5 Desecheo
KP1 Navassa
KH9 Wake
SU Egypt
T2 Tuval u
P5 Nord Korea
TJ Cameroon
T5 Somalia
T3 Kiribati
TN Congo
TT Chad
TL Cen. Af. Rep.
V4 St. Kitts
TZ Mali
TY Benin
VR6 Pitcairn
XT Burkino Faso
VP2E Anguilla
XX9 Macao
XW Laos
XU Kampucea
XZ Burma
ZD7 St. Helena
ZK3 Tokelaus
XV Vietnam
5A Libia
5U Niger
7Q Malawi
9N Nepal

YA Afghanistan
ZD9 Tristan Cunha
3C Eq. Guinea
3X Guinea
5H Tanzania
5X Uganda
8Q Maldiverne
9U Burundi

Shinichi har et af de bedre signaler på alle bånd EX DX 82P, VS5SI,
4S7SG, 8Q7BB, P29SU, YJ8SS, 3D2FJ, A35FB, 5W1CY, T2AAF,
T3LAC, T3AF.
kan også findes på 9580, 15160, 15240 og 17795 kHz. Det er også
muligt at abonnere på soldata for forskellige observatorier, og til
dem der vil lave egne analyser, kan man også købe bog med regi
strering af sol-aktiviteten fra registreringen begyndte. Disse ting
fås fra observatoriet i Boulder, Colorado. Denne service omfatter
også 24 timers daglig telefonsvarer på (USA)-303.4975000; protocol er 300/1200 baud, 8 word, no parity, 1 stop-bit. Man skulle da få
en menu med mulighed for at se foregående dags solplettal, flux
nummer, a og k index samt en detaljeret oversigt over forudsigelser
for de næste 24 timer. Jeg vil meget gerne høre fra nogle der prøver
dette!
Jeg vil også opfordre til at holde 3775-3800 kHz fri for lokal trafik,
når båndet er åbent til DX ellers kan man genere nogle, der kan køre
DX. Hvornår man gør det, vil jeg komme ind på næste gang og blot
her nævne at man ofte vil være til gene i dette område fra 3 timer før
solnedgang til 3 timer efter solopgang, hvis man snakker lokalt.
Dette område er valgt som DX område fordi dette (og kun dette) fal
der sammen med oversøiske lande SSB bånd. I Afrika og Asien må
de i de fleste lande køre phone fra 3600-4000 kHz, dog har nogle
lande kun et lille område omkring 3800 kHz.
Phone bånd kHz:
Land:
3775-4000
USA (Advance):
USA (Extra):
3750-4000
3790-3800
HL Korea:
VK Australien:
3795-3800
JA Japan:
3792-3803
SV Grækenland:
3600-3700
3600-3645 dog til 3800 i tests
USSR:
3600-3700 (og 3800-3900?)
VU India:
3725-4000
VE Canada:

ZA Albanien
ZK2 Niue
3V Tunesia
4W Nord Yemen
5R Malagasy
70 FRD Yemen
9G Ghana

Kort til disse lande skal enten sendes direkte eller via en manager.
Mange QSL managere sender heller ikke kort via buro, nogle af
disse er der tit mange kort til. Det gældet bl.a. F6FNU, W3HNK,
DJ6SI, N4FJL, VK2BCH. Og ellers kan man godt regne med at det
tager op til 3 år at få et kort via manager, hvis man sender via buro.
Frekvensforudsigelser
1. december: Solopgang 0722z, solnedgang 1445z.
Jeg er af flere blevet spurgt, hvor man kan høre diverse soldata. Jeg
får selv mine påtryk og derfor ikke så stor erfaring med modtagning
af WWV og andre. OZ4ZT rapporterer gode muligheder for at mod
tage Radio Australia på 7215 og 7205 kHz. Denne station sender
solar flux, sunspotnumber og a-index samt forudsigelse for de næ
ste 24 timer. Dette sendes 0425, 0825,1225,2025z. Samme station

Tak for info OZ1BTE, 4MD, 70P, 2JI, DR2197, G4DYO.
God DX, vy 73 Morten

Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet

Måned: December 1987
Solplettal: 39
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz

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

OZ NOVEMBER 1987

Km:
8600
16000
9300
10100
2200
8400
6100
3600
8800

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

01
10,1
10,7
11,4
12,9
10,0
11,8
9,3
10,1
10,1

03
8,7
9,7
10,2
12,2
9,9
13,0
9,6
9,8
9,3

05
9,9
12,7
12,8
11,7
8,7
9,9
8,0
8,3
8,0

07
15,4
20,6
20,4
19,3
15,7
12,1
7,7
7,1
7,6

tid/frekvens:
11
09
15,9 13,1
26,1 24,3
25,1 25,5
25,0 24,9
23,9 24,6
23,5 25,7
10,3 13,1
12,3 18,1
11,4 11,8

13
11,4
21,9
21,7
24,4
23,4
25,1
22,8
22,2
9,4

15
11,4
15,4
15,4
22,3
20,5
23,4
22,8
20,5
14,3

17
9,4
10,7
10,8
16,5
13,6
17,1
16,7
16,0
13,5

19
9,2
10,1
10,0
13,7
10,5
13,0
11,4
11,4
10,7

21
10,1
11,2
10,8
12,7
9,3
11,2
8,6
9,0
8,6

23
11,0
12,1
11,0
12,3
9,3
11,4
8,7
9,0
9,1
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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

-

-* <
r

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-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-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 MM
Duplex filter 144/430 MHz
Pris kr. 338,00

B E IA FO N

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

I S T E D G A D E 79 1650 K Ø B E N H A V N V • T LF. 01 31 02 73
73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1EMZ Max, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea, telefax 01 24 19 50

v __________________________________________
644

:_

/

OZ NOVEMBER 1987

VHF - UHF - SHF/

Redaktion: 0Z8SL, Svend Erik Lindberg,
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved.
Tlf. 03 - 66 90 75.

Danske VHF-UHF-SHF distancerekorder
Pr. 21. oktober 1987
144 MHz:
Tropo:
Aurora:
Es:
MS:
EME:

OZ1EYE (J056AL) - UA6BAQ (KN93TL)
OZ1CLL (GP23c) - UA3TCF (WQ14a)
OZ1IUK (J045TL) - EA8BEX (IL27GX)
OZ1IUK (GQ73j) - UA4CDT (YLOle)
OZ1FDH (GP22c) - UA6YB (TD10c)
OZ5VHF (J055GI) - ZK2RS (AH50AW)

1518/26.10.85
1350/25.07.81
0844/12.07.86
2344/11.08.84
- /12.08.84
1710/24.08.84

2534
1968
3660
2345
2347
16002

432 MHz:
Tropo:
Aurora:
MS:
EME:

OZ20E (J045VV) - UA6LGH (KN97LF)
OZ7UHF (J065ER) - UA3MBJ (K088SA)
OZ7IS (GP22j) - OY5NS (WW77f)
OZ7UHF (J065ER) - ZL3AAD (RE66GR)

2325/26.10.85
1453/08.02.86
2359/12.08.82
1120/31.03.85

2216 km
1543 km
1294 km
18061 km

1.3 GHz:
Tropo:
EME:

OZ7LX (FP49c) - F1BUU (ZE08e)
OZ9CR (Odense) - W9WCD (????)

- /25.09.83
- 28.02.74

1457 km
7000 km

2.3 GHz:
Tropo:

OZ7IS (GP22j) - OE3LFA (Il52g)

-/31.07.83

862 km

5.7 km:
Tropo:

OZ8WK (ER80c) - LA6LCA (FT73g)

1830/05.07.84

225 km

10 GHz:
Tropo:

DK2NH/OZ (H006h) - DK2ZF/p (F047g)

1800/04.09.80

273 km

km
km
km
km
km
km

Ordforklaring:
Tropo: troposfærisk udbredelse
Aurora: nordlysrefleksion
Es: sporadisk E-lags-udbredelse
MS: meteor-scatter
EME: månerefleksion

Danske VHF-UHF-SHF distancerekorder
Jeg har trukket den årlige offentliggørelse af danske VHF-UHFSHF-rekorder et par måneder i håb om, at en eller anden skulle
melde sig med et par ændringer til den sidst offentliggjorte udgave
(sept. 86). Dette er imidlertid ikke sket, så indtil videre må jeg gå ud
fra, at der ikke er præsteret nogen forbedringer på de enkelte bånd.
Mere om den første Es-QSO på 220MHz
Som allerede omtalt i sidste »OZ«, blev amatørhistoriens første
2-vejs forbindelse via sporadisk E-lags refleksion på en frekvens
over 146 MHz gennemført i USA d. 14. juni i år.
I »QST« fra september 87 giver W3XO i spalten »The World above
50 MHz« en udførlig omtale af denne skelsættende begivenhed.
QSO’en fandt sted en søndag under en VHF-contest, der var be
gunstiget af en flere timer lang Es-åbning på 2 meter. På et tids
punkt blev signalerne på 2 meter mellem Florida og Texas så kraf
tige, at K5UGM og W5HUQ besluttede at gøre et forsøg på 220
MHz. Første forsøg blev gjort kl. 1510 UTC, hvor K5UGM med det
samme hørte W5HUQ, men denne besvarede ikke hans opkald.
Tilbage på 2 meter fortalte W5HUQ, at han havde hørt både
K5UGM og WB5LUA! Da signalerne blev stadig bedre på 2 meter,
besluttede man at gøre endnu et forsøg på 220 MHz, og kl. 1544
UTC lykkedes det. W5HUQ og K5UGM kunne udveksle rapporter
på 40 til 60 dB over S9 på 220,1 MHz! De første Es-forbindelse på
220 MHz var en realitet.
OZ NOVEMBER 1987

W3XO skriver, at han ud fra de to QSO-deltageres rapporter og
beskrivelser af hændelsen, ikke nærer den mindste tvivl om at
QSO’en skyldes refleksion via et sporadisk E-lag. De to stationer
benyttede følgende udstyr på 220 MHz:
K5UGM: 600 watt output til en »Boomer« i 13 meters højde. En
hjemmebygget GaAs-FET forforstærker med et støjtal på 0,3 dB!
hjælper til i modtagersektionen.
W5HUQ: 20 watt putput til en »Boomer«. Forforstærker med støjtal på ca. 0,5 dB i modtageren.
For dem der ikke ved det, kan det oplyses, at området 220-225
MHz er allokeret til bl.a. amatørformål i Region 2, d.v.s. i Nord- og
Sydamerika. Der findes så vidt jeg ved ikke nogen amatør
tildelinger i Region 1 eller 3. Her bruges frekvensområdet til andre
formål, bl.a. til TV.
Det bliver derfor ikke muligt for os, at gøre kunststykket efter, med mindre det usandsynlige skulle ske: En Es-åbning på 432
MHz!

Spalteredaktøren modtager
gerne billeder og stof
til spalten
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Båndrapporter
144 MHz tropo:
Fra OZ1GEH, Peter, er der kommet følgende rapport om de gode
forhold under aktivitetstesten den 1. september 87:
»Under 2 m aktivitetstesten d. 1.9.87 kørte jeg følgende fra Mørke
mosebjerg (J055UP), - naturligvis /p da jeg er meget plaget af TVI
på hjemme-QTH’en. Alle afstande er større end 600 km:
SP9DHQ (JN99), SP3MFI (J091), SP9HWY (J09ø), SP3JBI
(J091), OK2VRO (JN79), OK2KZR/p (JN89), OK1ACF (J07ø),
OK3CQF/p (JN88), OE1APS (JN88), PA3EON (J021), PAøAPE
(J011), PE1LVU (J022), PA3EUI (J021), PE3ELK (J021), PAøRAH
(J02ø), PE1LRC (J022), PA3BZL (J022), PE1LMP (J021),
PA3CSG (J021), PE1LYK(J022), PE1KKQ(J021), PE1DNA (J021),
ON6NL (J021), ON5DG (J02ø), DC6SN (J03ø), DJ4UF (J03ø) og
DG5FA (J04ø).
Rig: 50 watt output til 8 elem. beam 113 m over havet.
73 og på genhør OZ1GEH, Peter«.
144 MHz, aurora:
Det ser ud til at aurora-aktiviteten er i stigning igen. Spalteredaktø
ren har med sine egne ører konstateret helt pæne åbninger d. 25.8.,
25.9., 3.10. og 11.10. Ingen har dog sendt en rapport om disse for
hold til spalteredaktionen, men jeg hørte flere OZ’ere på telegrafi,
så helt er disse åbninger ikke gået upåagtet hen. Der blev kørt bl.a.
LA, SM3-4-5-6-0, OH1-2-3. UA1, UP, UQ, UR, GM, PA og DL.
144 MHz, EME:
OZ60L har oplyst, at han d. 18.10. havde 2-vejs forbindelse med
W5UN via månen. Der blev udvekslet rapporterne 529/429. Hans
kører kun med en enkelt 9 elem. Tonna som antenne, så det er helt
godt klaret. QSO’en var ikke aftalt på forhånd. OZ60L hørte desu
den K6MYC og WA1JXN.

Satellitter
Phase-3C
Efter den vellykkede opsendelse af ESA’s Arianeraket den 16.9.87
er AMSAT igen begyndt attro påen opsendelse af OSCAR 10’s aflø
ser, det såkaldte Phase-3C projekt. Indtil videre er det planen, at
Phase-3C satellitten skal opsendes med løfteraket nummer V-22.
Denne opsendelse er af ESA - meget optimistisk - planlagt til januar
88 .

AMSAT regner dog ikke med, at denne plan kan holde og håber
i stedet, at den nye OSCAR vil være i kredsløb i løbet af marts 88.
Phase-3C har været planlagt i lang tid, og AMSAT har, p.g.a. den
lange pause i opsendelsen af ARIANE raketterne, fået tid til at for
bedre konstruktionen, således at man forhåbentlig ikke løber ind i
de samme problemer som med OSCAR 10, der jo som bekendt har
fået ødelagt sin styre-computer af stråling.

FT 1300

Den bane, man håber at anbringe satellitten i, er vist på fig. 1,
hvor den er benævnt »Flugbahn B«. Banens inklination er 57° og
mindste hhv. største afstand fra jorden (perigæum og apogæum)
bliver 3950 hhv. 35500 km. Den på figuren viste »Flugbahn A«
(skraveret) er den bane, som satellitten forventes at få ved frigørel
sen fra løfteraketten. Den ønskede bane (B) opnås ved start af sa
tellittens egen motor, når satellitten befinder sig i apogæum. Som
nogen måske husker, lykkedes denne manøvre ikke fuldt ud for
OSCAR 10’s vedkommende p.g.a. »motorsvigt«.
Hvis opsendelsen lykkes og satellitten bliver anvendelig, vil den
formentlig blive benævnt OSCAR-13, med mindre AMSAT er over
troisk og finder på en anden betegnelse.
Amatørradiosatellitterne netop nu
Af OZ6QX, Arne B. Christensen.
Som jeg antydede sidst, viste det sig, at OSCAR 12 var særdeles
aktiv i den sidste del af september.
Dejligt var det derfor også at konstatere, at der den 19. sep. kl.
0905-0917 GMT, var hele tre danske stationer QRV under et enkelt
omløb. Nemlig OZ8BZ, OZ1 BUR og undertegnede. Ganske flot når
man tænker på den store usikkerhed der stadig er gældende hvad
angår OSCAR 12 køreplaner.
Desværre kan der ikke gives nogen plan for nærmeste fremtid
hvad angår satellittens driftsplan. De planer, som har været offent
liggjort, er meget hurtigt blevet trukket tilbage igen.
Jeg skal for en ordens skyld henvise til OZ august 1987 side 488.
Her kan du få alle informationer om frekvenser m.v.
Satellitten er ganske fri for QRM, som vi kender det fra RS
5-7-10-11 og til dels fra OSCAR 10. Det skyldes primært den høje
downlinkfrekvens 435 MHz.

Frekvenstælleren for
den kræsne amatør!

Model 1 • Op til 1 GHZ med følsom hed 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.
Fæ lles

•
•
•
«

8 stk. Vz” 7 s egm ent display.
Ko m p akte mål 17 x 15 x 8 cm.
Indbygget krystaloven.
M uligh ed fo r tilslutning af e xtern tim ebase

® Er fo rberedt for indbygning af frekvensstandard EL 245.
Pris: M o del 1: 2500,-, Incl. m om s.
M o del 2: 2900,-, Incl. m om s.

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

ELEKTRONIK LABORATORIET

Skiftevej 16, 2820 Gentofte, tif. 01 67 94 56

Se dem hos: DOGPLACE Hillerødvej 29 . 3330 Gørløse . Tlf. (02) 27 88 80
eller hos: COMMANDER COMMUNICATION Stendyssevej 6 . 3540 Lynge . Tlf. 02 18 74 22
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Jeg vil også lige nævne, at der er adskillige stationer fra USA og
Canada på OSCAR 12, og at satellittens krumme baneforhold gør,
at den i de vestlige omløb faktisk følger den amerikanske vestkyst,
for til sidst at ende hos os.
Lad os håbe, at japanerne får styr på ladeproblemet, så vi kan få
en mere regelmæssig drift af OSCAR 12.
RS 10 og 11
fortsætter deres solide og effektive transponderoperationer. Det er
fortiden RS 10, der er aktiveret i mode KA, d.v.s. vi kan sende til sa
tellitten på såvel 145 MHz som 21 MHz. Downlinken er i begge til
fælde 29 MHz.
Mht. frekvenser, finder du dem i OZ august 1987 i spalten. Bane
forløbet er som tidligere omtalt næsten identisk med de øvrige RSsatellitter (se OZ 1983, artiklen vedr. satl.beregninger), blot er om
løbstiden kun 105 min. og ikke 119 min. Dette betyder blot, at du
skal ændre en anelse på tidsopdelingen af banen.
Vær opmærksom på de omløb der kommer fra nordøst. På disse
er der ganske ofte stationer fra de østlige dele af Sibirien (UAØ).
Mange regioner som ikke tidligere var QRV på satellit er nu med,
grundet den specielle frekvenstildeling på RS 10 og 11, - 21 MHz
uplink!
En anden station, måske endnu mere spændende, er dukket op
på de samme omløb.
Det drejer sig om en station placeret på en drivende isflage ved
Nordpolen. Den er også russisk og kaldesignalet er 4KØD, - QSL
via UA1MU.

OSCAR 10
er fortsat tavs, og vil være det til medio december - den må i hvert
fald ikke benyttes af grunde beskrevet i sidste OZ.
Derimod er det måske på tide at begynde at interessere sig for
dens afløser Phase-3C (OSCAR 13?)
Efter planen skulle den sendes op i foråret 1988. Et enkelt blik på
frekvenssammensætningen på de forskellige transpondere må få
det til at krible i alle med interesse for høje frekvenser. Hvad med
mode L? eller for den sags skyld mode S?
Få allerede pu søgt de nødvendige tilladelser til 23 og 13 cm. Og
grejet: Jeg tror ikke, at den normale LOOPYAGI har tilstrækkelig
båndbredde til at gå fra 2320 MHz og til 2400 MHz, så her må Helix
antennen givet komme ind.
Tilbud
Til ZX-81 har jeg en del satellitprogrammer, som kan lette banebe
regningerne, dels ud fra banedata givet her i OZ, dels ud fra Keplerian elements. Men send et brev eller ring og fortæl hvad du mang
ler. (Har du ikke en ZX-81 er der måske også her hjælp at hente!
Selv mangler jeg en Spectrum!).
Trods overståede - husk at roskalatoren stadig er det bedste hjæl
pemiddel, ikke mindst til forståelse af hvad det er man har med at
gøre.

Husk båndplanerne

Phase-3C
Estimated Launch Date: Early 1988
(PRELIMINARV ESTIMATES)
As of April 1987
Summary: Mode B: 70 cm up; 2 meters down Mode | l . 24 cm and 2 m e te rs
up: 70 cm down Mode S: 70 cm up; 13 cm down RUDAK: 24 cm up:
70 cm dow n Beacons: Mode B. General Beacon 145.8125: Engineering
Beacon 145.975 Mode JL: General Beacon 435.650; Engmoermg Beacon
435 675 Mode S: 2400.640
Mode B:

Uplink
(MHz)
435.425
435 435
435 445
435.455
435.465
435.475
435.485
435 495
435.505
-435.515
435.525
435.535
435.545
435.555
435.565
435.575

Downlink
(MHz)
145 975
145 975
145.965
145.935
145.945
145 935
145.925
145.915
145.905
145.895
145.885
145.875
145.865
145.855
145.845
145.835
145.825
145.8125

Engineering Beacon
Passband limit, up per

Passband center

1269.380
1269.390
1269 400
1269.410
1269 420
1269.430
1269.440
1269 450
1269.460
1269.470
1269.480
1269.490
1269.500
1269.510
1269.520
1269.530
1269.540
1269.550
1269.560
1269.570
1269.575

Mode S:

Passband lim it, lower
General Beacon

Mode JL:
L Uplink

J1 Uplink

Dow nlink

J2 Uplink

1269.325
1269.330
1269.340
1269.350
1269.360
1269.370

145.820
145.830
145 840
145.850
145.860

435.975
435.970
435.960
435.950
435.940
435.930

144.440
144.450
144.460
144.470
144.480

L Passband lim it, upper
J Sub band lim it, upper
j Sub-band center
J Sub-band limit, lower

RUDAK:

435 920
435.910
435 900
4 35 890
4 35 880
4 33 870
435 860
435 850
435 840
435.830
435.820
435.810
435.800
435.790
435 780
435.770
435.760
435.750
435.740
435 730
435.725
435.675
435.650

L Pjssbund Center

L Passband lim it, lower
Engineering Beacon
General Beacon

Uplink

Downlink

435.610
435.615
435.620
435 625
435.630
435 635
435.640

2400.640
2400.695
2400.700
2400.705
2400.710
2400.715
2400 720
2400.725

Beacon
Passband limit, lower

1269.675

435 675

Single channel

Passband center

Passband lim it, lo w e r

Source: AMSAT DL. DJ5KQ. DJ0HC/KE6MN. KBRZ

Frekvensplan for AMSAT Phase-3C satellit.
Fra OSCAR News sept. 87.
O Z N O V E M B E R 19 8 7
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Referenceomløb, RS-5, RS-7, RS-10, RS-11 og JO-12.
RS-7
RS-5
Oml.nr
UTC
Oml.nr
UTC grd
Dato
26127
1:43
0:46
245
26048
19.11.
1:33
0:41 245
26139
26060
20.
1:24
26151
0:36 245
21.
26072
1:14
0:30 245
26163
26084
22.
1:04
26175
0:25 246
26096
23.
0:55
26187
0:20 246
26108
24.
0:45
0:14 246
26199
26120
25.
0:35
26211
246
26132
0:09
26.
0:26
0:04 246
26223
26144
27.
0:16
26235
1:58 277
26157
28.
0:06
26247
1:52 277
26169
29.
1:56
1:47 277
26260
26181
30.
1:46
26272
1:42 277
1.12.
26193
1:36
1:36 277
26284
2.
26205
1:27
277
26296
1:31
26217
3.
1:17
1:25 278
26308
26229
4.
1:07
26320
1:20 278
26241
5.
0:58
26332
1:15 278
26253
6.
26344
0:48
1:09 278
26265
7.
0:38
1:04 278
26356
26277
8.
0:28
0:59 279
26368
26289
9.
0:19
26380
0:53 279
26301
10.
0:09
26392
0:48 279
26313
11.
26405
1:59
0:43 279
26325
12.
1:49
26417
0:37 279
26337
13.
1:39
0:32 279
26429
26349
14.
26441
1:30
0:26 280
26361
15.
1:20
26453
0:21 280
26373
16.
26465
1:10
0:16 280
26385
17.
1:01
26477
26397
0:10 280
18.
RS-5: Omløbstid: 119.55264 min., incr.: 30.015148° W/oml.
RS-7: Omløbstid: 119.19289 min., incr.: 29.925125° W/oml.

JO-12
RS-10/11
Oml.nr
UTC grd
Oml.nr
UTC grd
0:14 151
5765
0:22 119
2039
1:17 171
5778
0:52 128
2053
0:25 162
5790
1:22 138
2067
1:29 182
5803
0:07 121
2080
0:37 173
5815
0:38 130
2094
1:40 193
5828
139
1:08
2108
0:48 184
5840
2122
1:38 149
1:52 204
5853
0:24 132
2135
0:59 195
5865
0:54 141
2149
0:07 186
5877
1:24 150
2163
1:11 206
5890
0:10 133
2176
0:19 197
5902
0:40 143
2190
1:22
217
152
5915
1:10
2204
5927
0:30 208
1:41 161
2218
1:33 228
5940
0:26 144
2231
0:41 219
5952
0:56 154
2245
1:45 239
5965
1:27 163
2259
0:53 230
5977
0:12 146
2272
0:00 221
5989
0:42 155
2286
1:04 241
6002
1:13 165
2300
0:12 232
6014
2314
1:43 174
6027
1:15 252
2327
0:28 157
6039
0:23 243
0:59 166
2341
1:27 263
6052
1:29 176
2355
0:34 254
6064
0:14 159
2368
6077
1:38 274
2382
0:45 168
6089
0:46 265
1:15 177
2396
6102
1:49 285
160
0:00
2409
0:57 276
6114
0:31 170
2423
0:05 266
6126
2437
1:01 179
RS-10/11: Omløbstid: 105.02364 min., incr.:26.3818° W/oml.
JO-12: Omløbstid: 115.65356 min., incr.: 29.239392° W/oml.

grd
267
266
266
265
264
263
262
261
260
259
258
287
286
286
285
284
283
282
281
280
279
278
277
306
306
305
304
303
302
301

EDR er radioamatørernes forening!

ANTENNER

JÅ Y 8E A M
UOVERTRUFFEN KVALITET
8 X Y /2 M
9.5 dBd
2,8 m

2m
70 cm

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

4.7 kg

EKSTRA GODSTYKKELSE PÅ BOM OG ELEMENTER

Q 4 /2 N I
9.5 dBd
1.5 m
2.7 kg

P B M 1 8 /7 0 c m
14,0 dBd
2,8 m
3,4 kg

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

KRAFTIGE GALVANISEREDE BESLAG

Frnax.

Rekvirer JAYBEAM brochuren med en beskrivelse af
det store program i kvalitetsantenner for 2 m, 70 cm og
23 cm.

Vy 73 de OZ4SX, Svend

NORAD
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Lønstrup
9800 Hjørring

08-96 01 88
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OSCAR 10 kredsløbsdata:
AOS
Orbit
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3349
3351
3353
3355
3357
3359
3361
3363
3365
3367
3369
3371
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3386
3388
3390
3392
3394
3396

dato
18.11
19.11
19.11
20.11
20.11
21.11
21.11
22.11
22.11
23.11
23.11
23.11
24.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
8.12
9.12
9.12
10.12
10.12
10.12
11.12
11.12
12.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12

UTC
15:11
04:59
14:56
03:25
14:52
02:15
14:55
01:15
15:07
00:20
15:27
23:29
16:08
22:39
21:52
21:05
20:20
19:35
18:51
18:08
17:26
16:44
16:04
15:24
14:48
14:15
13:50
03:07
13:35
01:49
13:33
00:46
13:40
23:49
13:55
22:56
14:23
22:06
21:17
20:30
19:44
18:59
18:15
17:31

APOGÆUM
az
112
293
95
283
81
274
70
266
62
259
57
252
53
245
237
230
223
215
207
199
190
181
170
158
144
128
110
290
93
281
78
273
67
266
60
259
54
252
245
238
230
223
215
208

MA
26
74
36
54
49
43
66
37
85
31
107
28
137
24
22
20
18
17
16
15
14
14
14
15
17
20
25
61
35
47
49
39
66
33
87
29
112
26
23
21
19
17
16
15

UTC
19:48
07:25
19:06
06:46
18:26
06:06
17:43
05:23
17:04
04:44
16:23
04:01
**

03:22*
02:40*
01:59*
01:19*
00:37*
23:56
23:15
22:36
21:54
21:14
20:32
19:50
19:09
18:30
06:08
17:48
05:29
17:07
04:48
16:28
04:07*
15:45
03:25*
15:05
02:43*
02:03*
01:21*
00:40*
00:01*
23:19
22:38

az
96
303
88
296
81
289
74
281
66
274
59
266
56
258
249
238
227
213
197
180
163
147
133
121
111
101
93
301
85
294
78
287
71
279
64
272
56
264
255
246
235
222
208
191

LOS
el
29
2
24
6
18
11
13
17
8
22
3
28
2
33
39
44
49
53
55
56
55
53
49
44
39
33
28
4
22
8
17
13
12
19
7
24
2
30
36
41
46
51
54
56

UTC
00:33*
08:30
23:44
09:31
22:53
09:57
21:58
10:00
21:00
09:42
19:54
09:12*
18:26
08:36*
07:58*
07:18
06:37*
05:55*
05:13*
04:30*
03:46*
03:02*
02:17*
01:32*
00:46*
23:59
23:10
07:48
22:20
08:25
21.28
08:42
20:32
08:40*
19:30
08:21*
18:16
07:52*
07:16*
06:38*
05:58*
05:17*
04:35*
03:53*

az
98
307
92
302
85
289
79
269
73
247
66
227
59
210
197
185
175
165
156
148
140
133
126
118
112
105
98
306
92
298
85
285
79
267
72
245
64
226
210
197
185
175
165
157

MA
232
151
229
188
225
212
221
229
214
237
205
241
188
243
244
244
244
244
243
242
242
240
239
237
235
233
230
164
227
192
223
213
217
228
210
236
198
240
242
243
243
243
243
242

*: Den følgende dag
**: Apogæum før AOS eller efter LOS
benyttet elementsæt 306
beregnet af OZ8SL

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

Aktivitetstesten
Oktober-testen gav følgende resultat:
Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 - 144 MHz single
Call
QTH
OZ1CTC
J045
OZ1GEH/P
J055
OZ1FKZ
J056
OZ1KLU
J046
OZ1DSK
J044
OZ1BJF
J075
J044
OZ1KVM
OZ8QD
J066
OZ1JXH
J047
OZ1LLN
J045
OZ1GNF
J056
OZ7DX
J066
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QSO
85
94
63
46
38
25
32
16
14
17
14
4

Loc
31
29
18
17
16
11
14
9
8
7
7
3

Point
30743
23473
14634
13158
10221
7346
6612
2897
2858
2388
2135
397

Klasse 2 - 144 MHz multi
Nr.
QTH
Call
1
OZ1FOW/P
J064
2
OZ1ALS
J044
OZ8ERA
J066
3
4
OZ1KLB
J055
OZ1LWZ/P
5
J055
6
OZ7RD
J056
7
OZ1GDI
J065
OZ7FYN
J055
8
OZ9HEL
9
J066

QSO
125
119
45
41
40
36
39
21
20

Loc
31
30
21
18
17
15
14
9
9

Point
38827
35232
11882
10635
7841
7790
6893
3875
3050

3 - 432 MHz single
Call
QTH
OZ1FYW
J075
OZ3ZW
J054
OZ1FKZ
J056
OZ1KHW
J057
OZ1BJF
J075
OZ6CE
J055
OZ7TA
J065
OZ4VW
J045

QSO
24
30
18
15
10
6
9
4

Loc
16
17
12
8
8
5
6
3

Point
8551
7756
4746
3802
3029
1573
1517
885

Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Klasse 4 - 432 MHz multi
Nr.
Call
QTH
1
0Z1HDA
J047
Klasse 5 - Microbølge single
QTH
Call
Nr.
J065
OZ1ABE
1
OZ1GMP
J056
2
J057
OZ1KHW
3
J055
OZ7LX
4
J047
OZ1CFO/A
5
J065
OZ5DI
6
J046
OZ1KLU
7
J054
OZ3ZW
8
J065
OZ1GER
9
OZ1GEH
J065
10
OZ6CE
J055
11
J065
OZ1ICG
12
J065
OZ7TA
13
Klasse 6 - Microbølge multi
Nr.
Call
QTH
1
OZ1HDA
J047

QSO
14

Loc

QSO
21-5-0-0
19-0-0-0
15-0-0-0
17-0-0-0

Loc

12

10

6- 2 - 2-1

19-0-0-0
6- 0 - 0-0
8- 0 - 0-0

13-0-0-0
13-0-0-0
5-0-0-0
12- 0 - 0-0
11- 0 - 0-0

QSO
10-3-2-1

Loc

Point
4197

Point
4526
3796
3379
3119
2852
2633
1664
1525
1406
1148
946
812
754

Point
3638

Testregler - Juletesten 1987
DAVUS-gruppen inviterer hermed alle amatørradiostationer i Fin
land, Norge, Sverige og Danmark til at tage del i den årlige juletest.
Dato: 26. december 1987
Tid: 0900 - 1200 GMT
Frekvenser:
144 MHz og 432 MHz - i henh. til båndplanen.
Klasser:
144 MHz single eller multi
432 MHz single eller multi
Mode: SSB/CW
QSO-procedure:
RS(T) + QSO nr. (startende med 001) + WW-Locator.
ex.: 529001 J055WW
Point:
Der gives et point pr. km + 500 bonuspoint pr. ny square (Square
= 1 * 2 grader - ex.: J055, J065).
Log:
Standard contest-log (Region 1 type eller tilsvarende). Seperat log
for 144 MHz og 432 MHz.
Indsendelse:
Logs sendes til: DAVUS / OZ1DOQ
Uffe Lindhardt
Østrigsgade 42 2. tv.
2300 København S.
- og skal være afsendt SENEST den 22. januar 1988.

Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen,
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. 06 -

Packet Radio på IBM PC’er
Hjemmebygget TNG til din PC’er, hvorfor ikke? »RTTY« - udgivet af
GARTG - bringer denne måned en fin artikel om bygning af en con
troller, der kan være på et enkelt plug-in print. Konstruktionen er be
gået af VE3LNY, VE3IUV og VE3DVV. Den har fået tilnavnet
HAPN-1, og denne forkortelse står for »Hamilton and Area Packet
Network«, - navnet på den lokale Packet Radio klub. I de traditio
nelle TNC’er ligger programmet i en EPROM, men det er ikke tilfæl
det her. Det ligger på en separat diskette og loades i PC’eren som
et ganske normalt program.
Det er ret gængse komponenter, der er anvendt. Som protocol
controller bruges en 8273 og på sende-/modtagesiden det vel
kendte makkerpar, XR 2206/2211. Derudover nogle alm. 74LS...
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Lørdag/søndag den 3.-4. oktober kørte aktive radioamatører fra
Horsens-afdelingen, OZ6HR, Region 1 test ca. 15 km vest for Hor
sens.
Der blev kørt UHF og SHF i testen, og der var meget ringe aktivi
tet på begge bånd.
På billedet ses OZ6JI, Jørn med transceiver til 1296 MHz og i
baggrunden ses PA-trin med 2*2C39, der blev vandkølet fra det
medbragte vandværk.
På genhør - OZ6CE, Carl

Jeg sætter stor pris på dit hus!

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

Byrlund
(0 2 )9 4 1 2 1 3

1RTTY,
kredse og nogle småtterier. Artikelen rummer komplet beskrivelse
og diagram, men der er ikke printtegning og software. HAPN tilby
der dog følgende:
Software (ialt 4 programmer, bl.a. justeringsprogram) $ 43.
Software og printkort $ 78.
Software og samlet/testet printkort $ 202.
I priserne er inkluderet $ 3 til forsendelse. DenneTNC kan anven
des på alle IBM PC, XT, AT eller lignende computerer med min. 128
K memory og med 80 tegn/linie. HAPN kan kontaktes på adressen:
HAPN, Box 4466, Station D, Hamilton, Ontario, Canada L8V4S7.
Kopi af denne artikel kan også fåes fra RTTY red. Porto + kopier
kr. 9,00.
OZ NOVEMBER 1987

ANF A utom atisk
Notch- og CW -filter

Notchdybde mere
end 40dB. Indstil
lingstid 1 sek. Indbyg
get CW-filter.
Pris kr. 1395,-

FL3 MULTSMODE AUDSOFILTER m/AUTO NOTCH
FILTER - Fire filtre i samme
enhed - rekvirer datablad.
Pris kr. 2375,-

D70 MORSETRÆNER -

Lær CW på rekordtid og
hold træningen vedlige
med D70. Genererer en
ten tal eller bogstaver el
ler blandet i tilfældig ræk
kefølge. Variabel hastig
hed og afstand.

1

Fmax.

Pris kr, 1075,-

FinansService A/S

NORAD
AMIDON RINGKERNER
PRIS
T200-2.................................... .......... 58,00
T200-26.................................. .......... 30,00
T157-2..................................... .......... 38,00
T130-0/2/6.......................................... 32,00
T106-0/1/2/3/6.................................... 27,00
T94-2/3/6/12.... ........................ .......... 18,00
T80-0/2/3/6/10/12.................... .......... 15,00
T68-0/2/3/6/10/12/15............... .......... 12,00
T184-3..................................... .......... 95,00
T50-0/1 /2/6/10/12/15............... ........... 9,00
T44-2...................... ............................ 9,00
T37-0/1 /2/3/6/10/12....... ......... ........... 7,00
T30-2/6/12................................ ...........6,00
T25-0/2/6/10/12/15.................. ........... 5,00
T16-6/2.................................... ........... 4,00
T12-0/2/6/12.:.......................... .......... 4,75
FT23-43/61/63/75................................ 7,00
FT37-43/61/63/72/75............... ........... 8,00
FT50-43/61/63/75.....................
11,00
FT50B-61/67.... ....................... ..........11,00
FT82-43/61/63/72/75............... .........19,00
FT114-61/63/72/75.............................25,00
FB43-101/201.......................... ...........4,00
FB43-801/2401........................ ...........4,00
FB43-5111/6301 ...................... .......... 4,00
FB64-101/801/901 .................. .......... 5,00
T184-26................................... ......... 25,00
FB73-101/201/801 ................... .......... 5,00
FB73-1801/2401 ...................... .......... 5,00
FB75B-101 ............ .................. .......... 5,00
Balun Kit/T råd & Beskr........... ......... 65,00
T50-26..................................... .......... 9,00
Balunrør for PA-Trin.............. ......... 15,00
BLN61 -302/Grisetryne........... .......... 8,00
T130-26......... .........................
20,00
EA77-625................................. .........75,00
FB77-6301................................ .......... 7,00

Åbningstider:
Mandag to .m . fredag 09.00-17.30
Lørdag: 09.00-12.00
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Vy 73 de OZ4SX, Svend

Lønstrup
9800 Hjørring

08-96 01 88

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

IE>CO>

IF*m, ^ .(D

OZ1CJY John • Hovedgaden 29 ■3330 Gørløse • 02 27 88 80
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imami

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

Lav profil??
Denne lidt kryptiske overskrift dækker over lidt af hvert. Hvis spalte
redaktøren havde været aktiv på 2 - meteren i den forgangne peri
ode - kunne det måske være en hentydning i retning af for stor
mave???
Hvorom alting er så har jeg ikke været særlig radio-aktiv i de sid
ste måneder. Jeg har ligeledes heller ikke fået skrevet så forfærde
lig meget til denne spalte - men hvad lidt har vel også ret?
I sidste måned bragtes et indlæg om lyn og deres egenskaber.
Jeg synes at det ville være interessant at høre, om ikke andre havde
erfaringer med statiske udladninger. Det må gerne være en god hi
storie. Mens vi nu er ved det med historier - hvem fortæller den mest
fantastiske men dog SANDE radiohistorie? Der må da være mange
af de ældre amatører der sidder inde med både saftige og kraftige
erindringer fra radioens såvel barndom som ungdom?
Skriv til redaktionen og gør din indsats for at få lidt mere morskab
i spalten.
Månedens post
Brev fra Lars OX 3 XM fra Julianehåb som skriver:
Kære Søren!
Jeg synes at dette QSL-kort fra ARS 43633 indeholder netop de op
lysninger, man som senderamatør er interesseret i. QSO’en blev
kørt med 6W til en loop-antenne.
73 de OX3XM
S .y tc b a ff W a y .

P o v te .

f in g lz iid

There will be 5 categories according to different modes. It is allowed to Participate in more then one category at the same time.
The categories are: 1. Phone, single operator
2. CW, single operator
3. RTTY, AMTOR and ASCII, single operator
4. SSTV and FAX, single operator
5. ALL MODE, clubstations or multi-operator
For category 5 the use of a clubcall or the mentioning of more
then one operator is obligatory.

LOGS
A. Classify the countries heard alphabeticly according to their nor
mal Prefix (checklist available for sase) and mention normal Pre
fix and countryname, date, frequency, callsign station heard.
Stations heard on all bands together per country.
A summary sheet will mention the Points on each band, the mul
tiplier score and the final result together with call or SWL Nr.,
name and address, a stations description and signature. Iregular and incomplete logs will be refused.
B. A special page log is also aviable (not obligatory) for 3 IRC(EU)
or 4 IRC(DX) or 2 US $.
To enter the competition an interim result (no log) must be send
to the contest manager 2 times during the year, Postmarked no later
the April 1 and September 1.
The log must be send in Postmarked no later then 20 January
1989.
Prizes and certificates will be awarded by the SWL Committee of
the UBA and its decision will be final.
All Participants will receive at least a commerative QSL via their
organisation. Participants who wish to receive the interim results or
the final results direct are asked to enclose 1 IRC with their interim
results or log.
Logs, interim results and all correspondance regarding the com
petition pse direct to the UBA SWL Contest Manager: MARC DO
MEN, ONL 6945, GEBR. BLOMMESTRAAT 14, B-2200 ANTWERPEN, BELGIUM, Tel: 03 - 322.59.65.

Additional information
Pwawi/'sfrffflh-,oslijiftr.-■«<* vissos*.

tf-

Brev fra Marc Domen, ONL 6945 som sender de sidste mellemre
sultater fra The U.B.A. SWL Competition 1987.
Det er med stor glæde at redaktionen bemærker at OZ DR 2305
og OZ1LRC foreløbigt ligger på henholdsvis 10. og 16. pladsen. Flot
klaret!
Contests
Så er det igen tid til information om The U.B.A. SWL Competition
1988 6. th edition samt om the U.B.A. SWL Trophy 1988 2.nd edi
tion:
U.B.A. SWL Competition 1988
6 th edition
The intention of this Competition is to log during the year 1988, from
1.1.1988, 00.00 UTC untill 31.12.1988,.24.00 UTC, as many DXCC
countries as Possible on 6 bands.
The countries are according the ARRL DXCC list.
The operating bands are 1.8 MHz, 3.5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 21
MHz and 28 MHz.
Points and multiplier
- Each country heard counts once T Point on each band.
- Each country counts once as a multiplier.
SCORE: The final score is the total of countries heard on all
bands added together multiplied by the number of countries heard.
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- The winners in the categories 1,2,3 and 4 will receive a trophy if
there are at least 5 Participants in that category.
- The top five in all categories will receive a certificate.
- In all categories the topscorers from each DXCC country, the first
yl and the first mm station will receive a certificate if a reasonable
score is reached.
- All other Participants will receive a commerative QSL.
- All operators in category 5 will receive a QSL if their names are
mentioned in the log.

Licenced amateurs are allowed to participate
Country
A7 Qatar

MHzDate

7
14
AP Pakistan3.5
CM Cuba 21
28
DLFed.Rep. 1.8
Germany 7
14
EA Spain 28

22/11
13/2
1/2
31/3
31/3
2/2
4/1
6/1
25/6

Example for the log
Station
Points
Heard
1.8 3.5 7 14 21 28 Mult
A71BK
A71BK
AP2ZH
C02AR
C03DX
DL2LAD
DK0DIG
DA2AR
EA2AHH

1

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

Totals
1 1 2
FinaLresult (1 + 1+2+2+1+2) x 5 = 45
GOOD LUCK!!!

2

1 2

1
5
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SWL Competition 1987
Interim results 2
(Call, Name, Points, Multiplier, RESULT)
Category 1 - Phone
Theoretic Maximum
1585
1. SP9-3645-KA
823
807
2. DE2WSM
733
3. ONL 383
CLR
612
10. OZ-DR2305
554
16. OZ1LRC
i alt 55 deltagere.
Category 3 - RTTY, AMTOR, ASCII
1.OY102
203
2. ONL2652
167
3. PA7379
145

Duplicate loggings will be Punished by 3 times the value of the
Station Heard or 1 Point for a Station Worked duplicate.

317
263
260
245
223
204

502445
216449
209820
179585
136476
113016

126
98
105

25578
16366
15225

U.B.A. SWL Trophy 1988
2 nd edition
Phone: 26 March 1988, 00.00 UTC untill 27 March 1988,24.00 UTC.
CW: 28 May 1988, 00.00 UTC untill 29 May 1988, 24.00 UTC.
ONLY 2 times 3 hours may be logged, 3 hours on saturday and 3
hours on sunday.
These two 3 hour Periods may be chosen by the Participants, but
they may not be further devided.
Operating bands: 1.8 MHz true 28 MHz. (No WARC bands).
The logs should show the folowing collumns: Date, time UTC,
callsign »Station Heard«, RST given by the SWL (Pse not all 59’s),
callsign »Station Worked« (QSO with), Points, multiplier.
Each station may be logged once for points on each band. Unly
stations actualy heard may be counted for Points. No CQ,QRZ or si
milar calls are to be included. If Points are claimed for both stations
beard in QSO, the callsign of each must appear in the »Station He
ard« collumn.
The same station mayh only be reported in the »Station worked«
collumn 10 times on each band.

Points
Stations from the SWL’s own continent............................... 1 Point
Stations outside the SWL’s continent
....................... 2 Points
Multipliers
On each band 1 multiplier for every different Prefix. (Y21 and Y22
are 2 Prefixes).
An alphabeticly list of Prefixes must be submitted for each band.
Result
The total of the Points on all bands multiplied by the total of multipli
ers on all bands.
A summary sheet with the Points calculation and a signed declaration thatthere has been Participated in a good HAM spirit must be
submitted.
Logs must be send Postmarked no later then 4 weeks after the
contest to: Marc DOMEN
ONL 6945
Gebr. Blommestraat 14
B-2200 Antwerpen (Borgerhout)
BELGIUM
DX stations piease use air mail.
Certificates will be awarded to the top five and, if a reasonable
score is reached to the first of each DXCC country, the 1st YL and
the 1st/mm station.
This contest will be held anualy on the last weekend of March for
Phone and on the last weekend of May for CW. (The dates of the
WPX).
Det var alt for denne gang - på gensyn i julemåneden.
l/y 73 de OZ1SWL/OZ1GKW, Søren
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OZ5RB, Hans Bonnesen’s nye roman:
Den hemmelige se n d e r

kr. 148,50

QTH-listen........................................................................ kr.
+ porto kr. 14,00.
Til lokalafdelinger portofrit ved køb af min. 6 stk.

97,60

Komplet prisliste over de artikler, som normalt lagerføres, kan
bestilles på kontoret.
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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Ku’ du tænke dig at prøve rævejagt?
Og bor du i Storkøbenhavn eller Nordsjælland?
Så har du muligheden på vore træningsjagter, som afholdes ca.
hver 2. søndag i én af Nordsjællands mange dejlige skove. En pejlemodtager kan du låne på stedet, og kyndig vejledning kan du også
få. Jagterne foregår til fods, og alt efter temperament spadserer,
smålunter eller løber man. Første udsendelse er kl. 10.00, derefter
hver 5. minut til kl. 11.30. Normalt er der udlagt 3 ræve.
Førstkommende jagt afholdes søndag d. 22. nov. I Danstrup
Hegn mellem Kvistgård og Fredensborg. Mødestedet er parke
ringspladsen ved Hovedvej A6 nærmest Kvistgård.
Den næste jagt derefter foregår i Krogenberg Hegn søndag d. 13.
dec. Mødestedet er Marianelund (kro), indkørsel fra vejen mellem
Gurre og Tikøb. Da det er sidst jagt før jul, er der glögg og kager ef
ter jagten.
Efter nytår starter vi en ny serie jagter. Kig efter programmet, som
vil blive offentliggjort her i spalten.
Hvis du er interesseret, men uden kørelejlighed, eller vil du høre
nærmere, så kontakt én af nedennævnte personer:
OZ1BGP, Volmer, Lyngby, Tlf. 02 98 98 65
OZ8FG, Franz, Espergærde, Tlf. 02 10 04 09
OZ8NJ, Niels, Espergærde, Tlf. 02 23 25 40
OZ6AN, Carl, Hillerød, Tlf. 02 26 27 08

Redaktion: OZ80, Erik Langgaard,
Falkevej 14, 2600 Glostrup?

Gode effektive CW QSO’er
Ofte hører man også på CW-båndene amatører, der skifter over
med helt overflødige, tidsrøvende vendinger som »Over til dig«,
»Nu er det din tur«, eller »Du får nøglen«, o.s.v. Ved telefoni kan så
danne bemærkninger tjene til at give forbindelsen et mere person
ligt og hyggeligt præg, og her tager sådanne bemærkninger ikke
væstentlig længere tid end en mere regelret afslutning på en sen
ding; men ved telegrafi og især ved langsom telegrafi, hvor de sær
lig tit forekommer, er sådanne bemærkninger urimeligt tidsrø
vende. Vi bør nok arbejde hen imod fremgangsmåder, der er så
effektive som muligt, især når det drejer sig om forholdsvis lang
som telegrafi. Det er som regel mest effektivt, at en CW-forbindelse
afvikles som en udveksling af korte bemærkninger, et emne ad gan
gen og mange kvikke skift. Break-in er desværre ikke almindeligt
blandt begyndere; men en erstatning kan være, at man hyppigt
skifter til modparten, bl.a. for at følge med i, hvad der ellers sker på
frekvensen, så hastighed m.v. kan tilpasses til forbindelsens kvali
tet med hensyn til forstyrrelser, fading o.s.v. For at være effektive må
sådanne skift være hurtige; ofte vil et didahdidahdit eller et spørgs
målstegn være tilstrækkeligt til at give ordet til modparten. Der må
ganske vist ikke gå mere end ti minutter mellem udsendelse af
både modpartens og eget kaldesignal; men mere end dette er tids
spilde. Den bedste tankeudveksling får man som regel,når den en
kelte udsendelse kun er på en eller nogle få sætninger, så der skif
tes mange gange på de ti minutter.
EUCW
Den europæiske CW sammenslutning af 13 CW grupper (SCAG,
AGCW-DL, G-QRP, TOPS, BENELUX QRP, SCARS, HSC, VHSC,
INORC, HCC, BTC, UFT og SHSC) har netop udsendt sin bulletin
1987/3.
Meget af indholdet vil desværre allerede være forældet, når dette
læses, f.eks. EUCW Fraternizing QSO Party 15. og 16. november,
AGCW håndpumpetræf 3. oktober og HSC contest 1. november.
Der arbejdes med et flot EUCW diplom; men trykningen i flere
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OZ9VA, Arne, Birkerød, Tlf. 02 81 75 93
Vel mødt, alle er velkomne.

^ rne

q iq \//\

Internationalt nyt:
Indenfor IARU Region 1 er der en arbejdsgruppe for ARDF - Amateur Radio Direction Finding - radioorientering for amatører. For
mand for gruppen er SP5HS, KRZYSZTOF (CHRIS) med hvem vi
har etableret kontakt. Arbejdsgruppen udsender regelmæssigt
rundskrivelser med info om internationale begivenheder på ræve
jagtsfonten. Vi vil viderebringe de modtagne oplysninger her i spal
ten i relevant omfang.
I den sidst modtagne rundskrivelse er der forvarsel om det 4.
ARDF - verdensmesterskab 1988, som vil blive afholdt i Beatenberg
i Schweiz d. 6.-11. sept. 1988. Mesterskaberne er kun åbne for
landshold, som skal tilmeldes samlet af de respektive landsforenin
ger. Hvis nogen i OZ-land skulle have lyst til at deltage, så kontakt
undertegnede.
Vi har også fra Region 1 modtaget en »ARDF Handbook«, bl.a.
indeholdende regler for de internationale mesterskabsjagter, her
under VM. Vi skal senere komme tilbage med en nærmere gen
nemgang af disse regler. Særligt interesserede kan henvende sig
til undertegnede med henblik på at få en kopi.
Arne, OZ9VA

CW hjørnet
farver bliver dyr, og foreløbig er kun en lille del af beløbet samlet ind.
EUCW er jo kontingentfri, så vi må leve på frivillige bidrag.
Det er foreslået, at EUCW skal have sit eget emblem, og en
række forslag er udsendt til udtalelse hos medlemsorganisatio
nerne.
EUCW’s formand, som indtil nytårer DL6MK, mødes ofte med de
øvrige medlemslandes repræsentanter på ca. 3567 kHz kl. 2100
UTC. P.g.a. QRM fra en russisk BC-station kan det være nødvendigt
at gå helt ned på 3560 kHz.
SCAG
Scandinavisk CW aktivitetsgruppe trives stadig. Mens dette
skrives, er medlem nr. 676 vist den sidst indmeldte; men desværre
glider der hvert år nogle ud. Ved årsskiftet havde vi 361 medlem
mer, 37 flere end året før, og det ser ud til, at denne udvikling for
tsætter.
SCAG har ca. 45 danske medlemmer, så der er god plads til flere.
Det er nemt at blive medlem: gå blot ned på posthuset og send 35
svenske kr. på postgirokonto Stockholm 836133-9 SCAG c/o Bör
jesson, S-79153 Falun, Sverige, så kan vi en af de følgende lørdage
og søndage i vore net glæde os over at høre, at du er blevet med
lem, og du får hvert kvartal SCAG news letter og hvert år vor med
lemsliste med oplysninger om vore diplomer og aktiviteter.
Net og bulletin:
SCAG Hi Speed net
SCAG QRP træf
SCAG rag chew net
SCAG slow speed party
SCAG net
SCAG atlant net
SCAG nord net

tirsdag kl. 2130lokal tid på 3578
lørdag kl. 1500 lokal tid på 3560
lørdag kl. 1600 lokal tid på 3555
lørdag kl. 1700 lokal tid på 145225
søndag kl. 1030 lokal tid på 7029
søndag kl. 1430 UTC på 14055
søndag kl. 1800 lokal tid på 3525

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Slow speed
Desværre har vi endnu ikke fundet en reserve til at tage sig af slow
speed party, når jeg er forhindret, og dette har i den sidste tid bety
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det, at aktiviteten er faldet noget. Jeg er for tiden af private grunde
ofte forhindret i at være med; men jeg håber, at de øvrige deltagere
kan få glæde af at mødes og træne lidt.
CW hjørnet de kommende måneder
Stoffet til november og december OZ må nok sendes i meget god
tid, da jeg venter at være bortrejst omkring midten af disse måne
der. Indsendt stof må derfor ventes udskudt til den næste måned,
hvis det ikke modtages meget tidligt.
OZQO

Forsidebilleder
modtages stadig
HR
m

b o i!

JOTA 1987
Weekenden den 17.-18. oktober var det så igen JOTA, og igen var ca.
1500 danske spejdere og 150 radioamatører af hus for at kontakte
hinanden og nogle af de 300.000 andre deltagere rundt om på jor
den.
Det var i år Generalsekretær i Verdensnaturfonden (WWF) Vi
beke Skat-Rørdam der åbnede JOTA. Det skete fra OZ1DSS med
QTH hos Fortunen gruppe i Lyngby. I sin tale kom Vibeke SkatRørdam ind på det vigtige i, at vi på tværs af grænser og blandt
kammerater udbreder budskabet om at vi skal leve - ikke bare i har
moni med hinanden, men også i harmoni med naturen og andre le
vende væsner her på jorden.
Årets puzzle var denne gang udvidet til også at omfatte de øvrige
nordiske lande. Emnet var denne gang dyr, og der skulle bestem
mes ialt 15 forskellige. I skrivende stund er det JOTA-udvalgets op
fattelse at denne aktivitet igen i år var populær aktivitet, til supple
ment af kontakterne via radio.
Udbredelsesforholdene var rimelige og der blev opnået en del
kontakter ud over Europa. Det at de høje bånd var åbne gjorde at
der ikke blev så »trængt« på de lavere bånd og dermed gennemgå
ende mindre QRM på disse bånd.
Rapporten om årets aktivitet er planlagt til udsendelse omkring
juletid. Rapporten vil blive udsendt til de deltagende spejdergrup
per, den ansvarlige amatør og EDR-lokalafdelingerne. Yderligere
rapporter kan rekvireres hos JOTA-udvalget.
På JOTA-udvalgets vegne vil jeg gerne sige tak for hjælpen til alle
de radioamatører som med stor enthusiasme gør dette arrange
ment muligt.
l/y 73 de OZ4TQ, Peter

Direkte import fra
det fjerne østen...
til de danske radioamatører
CT16Q0
lille gedigen 2 M transceiver med en
kraftig kvalitet og pris der slår alle
rekorder. VHF 144-146 MHz kun
hos BIINFELDT A/S.
Incl. lader og opladelige batterier,
bæreclips, gummiantenne, øre
prop og bærerem:

Kr. 1594,Incl. moms.

I-JUL

Tekniske data:
Sendeeffekt...................................................... 2/0,15 Watt
Frekv. omr
144-146 MHz PLL Synthese („FUM LEHJUL”)
Strømforbrug..................... TX 550 mA max7RX 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
Repeateropk. indbygget
1750 Hz ..............

Z ETAGI

SCAN-ANTENNAS

BIINFELDT A/S

c ®

FREDERIKSDALSVEJ 74- 2830 VIRUM -TLF.: 02-854545
Generalsekretær i Verdensnaturfonden Vibeke Skat-Rørdam åb
ner JOTA 1987.
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Redaktion: OZ1HJV, Erik-Gørlyk, /
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm. / i
Tlf. 02 - 86 78 54._______
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Det nostalgiske hjørne

OLD TIMER HAMS
OZ5CV, Eigil Cohrt, Holte

OZ5CV i sit shack i 1987.

(Foto: OZ1HJV).

Eigil Cohrt, OZ5CV, ex ED7EC, hører til blandt een af vore
allerældste kortbølgeamatører. Det hele startede i 1919, da
hans far fandt ud af, at Eigil havde godt af at komme lidt til
søs, inden han som 18-årig skulle læse videre. Han blev så
forhyret som dreng på en fragtdamper, som sejlede mel
lem Skandinavien og England. Under opholdet ombord
kom han hurtigt i kontakt med skibets »gnist«, som lærte
ham både radioteknik og telegrafering. Det endte endda
med, at Eigil selv fik lov til at betjene stationen med mod
tagning og afsending af telegrammer.
Da han igen kom i land, begyndte han at studere på Den
Polytekniske Læreanstalt og gik samtidig i gang med at
bygge en radiomodtager og en Hartleysender. Det var nu
slet ikke så let dengang først i tyverne, idet alle komponen
ter skulle hjemmefremstilles, men takket være gode ven
ner i det gamle firma M. P. Pedersen, lykkedes det at få
fat i de rette stumper og en sender blev stablet på benene.
Ved den lejlighed havde Eigil nær fået ørerne i maskinen,
da støjforstyrrede naboer meldte ham til politiet, men til al
held kendte hans far overbetjent Sørensen, som havde
med sagen at gøre og det endte med en advarsel.

EDR nyt
RST
RST-gruppen har, som tidligere nævnt kontaktet forskellige lande
for, at høre om Deres resultater omkring samarbejde imellem
radioamatører og offentlige myndigheder af den ene eller anden
slags. Her skal ganske kort bringes nogle oplysninger om det
engelske RAYNET.
RAYNET har eksisteret i over 30 år, og i løbet af den periode er
det vokset fra en lille ubetydelig organisation til en stor og aktiv
gruppe på over 4000 licenserede amatører.
RAYNET hjælper forskellige myndigheder bl.a. Politiet, Røde
kors og Redningskorpsene med radiokommunikation af den ene
eller anden slags.
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Næste gang - for der kom selvfølgelig en næste gang bad hansin leverandør M. P . Pedersen om at hjælpe sig og
det foranledigede, at Eigil blev M. P. Pedersens forsøgssta
tion til afprøvning af sendeudstyr i 1924.
Med sit hjemmelavede kaldesignal, ED7EC, kom Eigil
rigtig i sving og fik forbindelser med det meste af Europa
foruden de danske stationer ED7GB (7ZM) Bramslev,
ED7JS James Steffensen, ED7BJ Børge Jørgensen og
ED7AX Christmas Eskildsen.
Den 26. november 1924 indtraf en stor begivenhed, da
det lykkedes ED7EC, Eigil at få forbindelse med 1BDT i
USA. Det var den første 2-ways forbindelse mellem Skandi
navien og en amatør i USA. Eigil sendte på en bølge
længde af ca. 125 meter og blev indskrevet som verdens
syvende radioamatør, som det lykkedes at komme over At
lanten.
Et års tid efter blev Eigil ansat i det internationale firma
ITT og blev sendt til Belgien som ingeniør og blev på den
måde afskåret fra at deltage i radioamatørernes forhand
linger med myndighederne forud for sendelicensens fri
givelse og EDR’s stiftelse.
Mange år gik og først i 1964 hører vi igen fra Eigil, som nu
var kommet tilbage til Danmark og fået lyst til at blive radio
amatør igen. Selvom Eigil var blandt een af vore allerførste
radioamatører i Danmark, så fangede bordet alligevel: Ei
gil havde aldrig haft legal licens! Pænt måtte han gå op til
en prøve og tog den selvfølgelig med glans, da han jo var
skrap både til teknik og telegrafi. Kaldesignalet blev
OZ5CV og siden har Eigil været kendt som en meget flittig
operatør og ifølge hans logbøger har han efterhånden op
nået over 35.000 QSO’er fra 301 lande (med 320 mulige).
Eigil er absolut CW fan og blev for mange år siden opfor
dret til at blive medlem at den eksklusive engelske CW-club
FOC (First operator club). Klubben optager kun aktive CW
amatører og dens medlemstal må ikke overstige 500.
Med årene har Eigil fået lidt vrøvl med sine ben og må til
bringe megen at sin tid indendøre, og derfor er det en stor
glæde for ham, at han har en hobby, som virkelig opfylder
en stor del af hans liv.
Eigil er æresmedlem af EDR Birkerød afdeling.
Til sidst skal vi hylde Eigil, idet han i disse dage - helt nøj
agtig den 19. november - kan fejre sin 85 års fødselsdag.
Tillykke OZ5CV!

KF Bulteiim Første søndag i månedén kl. 12.10 DI4T
Frekvens: 370 kHz jx. QRM
Adresse: Hestkobvasnge 4 3460 Birkerød

Man har f.eks. ydet assistance ved alvorlige oversvømmelser,
forurenings ulykker, eftersøgninger og internationale katastrofer.
Ud over den slags er man også behjælpelig ved mere fredelige
ting så som, kondiløb, cykelløb, orienteringsløb m.m.
Dette gør, at man altid har en veltrænet gruppe af radioamatø
rer, der kan træde til når det virkelig gælder.
Så langt er vi ikke nået her hjemme, men vi er ca. 40 amatører,
der mødes på de ugentlige net, der kører som følger:
VHF n e t.....................................søn. kl. 10.30 DNT145.450
MHz
HF net.........................................søn. kl. 11.00 DNT
3.663 MHz
CW net....................................... ons. kl. 21.00 DNT
3.565 MHz
Alle frekvenser er +QRM. Vel mødt.
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HB information
HB-møde 10. oktober 1987
Dagen før RM var »den gamle hovedbestyrelse« samlet til sit
sidste møde. Indbudt var også det tiltrædende HB-medlem fra
Bornholm, OZ1DGP Aksel.
Formanden OZ8QV startede med at byde alle velkommen, og
man valgte OZ8CY til mødeleder. Efter den sædvanlige godken
delse af sidste mødes referat og dagsordenen for dette møde tog
man fat på
Beretningerne
Disse bar naturligt nok præg af det forestående RM. Formandens
beretning, der blev taget til efterretning, var således identisk med
den til RM-erne udsendte skriftlige beretning. Forretningsudvalget
havde holdt møde aftenen før, og udover konfirmering af beslut
ning om indkøb af EDB-udstyr til bl.a. regnskabsføring på kontoret
(besluttet på tidligere HB-møde og aftalt senere i FU pr. tlf.) samt
en række rutinesager, havde dette møde drejet sig om en endelig
planlægning og arbejdsfordeling til RM.
Sekretæren havde naturligvis også været beskæftiget med
udsendelse af RM-materiale, og redegjorde iøvrigt for sin skrivelse
til rævejagtsudvalget. Den indeholdt HB’s begrundelse på, hvorfor
man gerne vil have ræveudvalget til at tage rævejagt på 80 meter
op som en aktivitet.
OZ1 HMY bemærkede til slut, at han manglede indberetning fra
Skagens afdelingen, og OZ1 FDU lovede at få en afklaring på
afdelingens forhold.
Fra kontoret og forretningsføreren var der godt nyt. Inger kunne
fortælle, at det i øjeblikket går godt. Det daglige arbejde klares
uden større problemer, og bunkerne er ved at være væk.
OZ1DHQ bemærkede, at man omkring juletid vil tage beman
dingssituationen op til nyvurdering.
Fra budgetudvalget forelå en saldobalance over foreningens
økonomi. Den var for første gang opstillet efter den nye kontoplan,
og man fik et fint overblik over økonomien. Opgørelsen var fra 30/6
og omfattede første kvartal af regnskabsåret 87/88. Det kan iøvrigt
bemærkes at budgettet ser ud til at holde.
Digitaludvalget havde holdt møde med brugerne, og der forelå
referat fra dette møde (se OZ oktober), og det blev oplyst, at
udvalget skulle have møde i den kommende weekend.
Endelig var der under beretningerne en meget fyldig rapport om
P&T-udvalgets møde med Teleinspektionen d. 11.9.1987. OZ8CY
kunne konstatere at EDR oplevede
En imødekommende Teleinspektion og et møde i en positiv
ånd.
Vedr. packet havde foreningen opnået generel tilladelse hertil
pr. 1/1 88 (se andetsteds i bladet), og også på HF er TI indstillet
på at imødekomme ansøgninger om tilladelse til packet. Der
kunne dog ifølge Mie godt gå lidt tid endnu, idet den endelige
ordlyd af tilladelserne først skulle udarbejdes.
Med hensyn til mailboxe og digipeatere fik EDR at vide, at
ansøgninger herom vil blive sendt til foreningen, således EDR
som ønsket får indflydelse på udviklingen.
EDR havde foreslået en ændring af sendetilladelsen til et
plastickort (i kontokortstørrelse). Ti ville gerne tage dette med i
overvejelserne, i forbindelse med en overgang til EDB udskrivning
af licenserne.
Det vil også indgå i Ti overvejelser at lade CEPT-licensen indgå
i den almindelige sendetilladelse, noget der er et ønske fra mange
af foreningens medlemmer. Indtil videre er det dog nødvendigt at
ansøge om CEPT-licens, ligesom betalingen er uændret.
Ti oplyste vdr. 50 MHz, at der nu foreligger en CEPT-anbefaling
om anvendelsen af dette frekvensområde, og Ti var velvillige
overfor EDR’s ønske om et 50 MHz bånd. Man mangler dog at
flytte nogle andre tjenester, så noget tidspunkt for en tilladelse
kunne ikke sættes.
Vdr. 160 m mener EDR ikke, der i det nuværende bånd er plads
til phone. En mulighed for udvidelse af båndet kan først forventes i
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1992, men Ti vil overveje vort ønske om en effektforøgelse til 100
W og evt. en mindre udvidelse af båndet til CW. Resultatet af en
igangværende konference i Geneve vil få indflydelse herpå. Det
samme gælder ønsket om forøget effekt på de nye bånd (18 og 24
MHz). Tildelingen af kaldesignaler ændres således at serien
OZ2...' tages i brug ved næste prøver, og derefter OZ3 ved
prøverne i maj 88 og så fremdeles. Man undgår derved at
størstedelen af OZ-amatørerne har kaldesignalet OZ1...
Under beretningerne udspandt sig en mindre debat omkring
foredragsvirksomheden. Skal en foredragsholder fra Sjælland
holde foredrag i Jylland en hverdag saften, vil han/hun måske
skulle bruge en stor del af natten til transport hjem, ligesom der
kan være tale om at skulle have fri fra arbejde for at kunne nå frem
til foredraget i rette tid. Foreningen kan næppe magte at dække
tabt arbejdsfortjeneste, evt. overnatning mv. En mulig løsning var,
hvis man kunne skaffe flere foredragsholdere helst fordelt ud over
landet.
Læser og meningsmåling
Inden man tog fat på »sager til behandling« blev det egentlige
møde afbrudt, og OZ3BH Carsten gav HB en grundig orientering
om resultaterne af den meningsmåling blandt både medlemmer
og ikke-medlemmer, som Carsten havde forestået. Resultaterne
vil blive omtalt særskilt i OZ, men det kan fastslås, at EDR her har
fået et godt grundlag når nye initiativer og en udvikling af
foreningen skal iværksættes. HB udtrykte stor tak til Carsten for
dette meget store arbejde, det har været at bearbejde de mange
besvarelser.
Sager til behandling
Under dette punkt måtte HB med beklagelse tage til efterretning at
referenten Ellen Sofie OZ1CRY ønskede at fratræde sit job. Man
vil foreløbig forsøge om kontoret kan klare at skrive referater fra
HB-møderne. Ellen Sofie fortsætter som foreningsredaktør, dvs. at
afdelingsstoffet til OZ som før skal til OZ1CRY.
Afdelingsmappen blev drøftet, og det besluttedes at den skal
udsendes som før, og at man kan rekvirere ekstra eksemplarer.
Et forslag fra QSL-centralen om en forhøjelse af prisen for
tilsendelse af QSL-kort (9 forsendelser for 40 kr.) blev vedtaget, og
det blev vedtaget, at lokalafdelinger fremover skal betale et gebyr
på 50 kr. pr. år for tilsendelse af QSL-kort til afdelingens
medlemmer.
Et udkast til EDR’s jubilæumsdiplom blev sendt til videre
bearbejdning, og det blev vedtaget at rette henvendelse til de
øvrige nordiske amatørorganisationer med henblik på udgivelse af
en fælles prefixliste.
Et medlem havde spurgt om HB’s stillingtagen til »den overtræ
delse af licensbestemmelserne field-day stationerne gjorde sig
skyldig i ved at anvende kaldesignalet med /p«.
Det blev oplyst, at man mente man havde en mundtlig aftale
med Ti herom, og det blev besluttet at forespørge Ti, hvorledes
man ville forholde sig.
Der var indsendt vedtægter til godkendelse for en ny afdeling »EDR hovedstadsområdets afdeling«. Vedtægterne blev god
kendt, men man tog dog forbehold mht. navnet. (EDR’s vedtægter
§ 9).
OZ5GF redegjorde for de undersøgelser, han havde foretaget
omkring forsikring af amatørens grej. Det var Leifs opfattelse, at de
fleste familieforsikringer dækker. Det blev besluttet at bringe en
redegørelse omkring forsikring i OZ.
RST gruppen havde rettet henvendelse til HB, hvori man bl.a.
antydede, at EDR var imod gruppens arbejde.
HB understregede, at man intet har mod gruppens arbejde, og
at Ti under mødet med P&T udvalget havde oplyst, at man ikke har
modtaget nogen henvendelse fra nogen myndighed vedrørende
RST-forsøg. Ti havde tidligere givet udtryk for at man ønskede
dette, før man ville foretage sig yderligere. For at undgå misforstå
elser besluttede HB at afholde et møde mellem P&T-udvalget,
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RST-gruppen og et medlem fra HB, hvor RST-gruppens ønsker
kan drøftes.

som tak for 10 års arbejde i HB, ligesom der var »en hilsen« til
OZ8QV, der afgår som formand.
HR

Konstituering
Efter HB-mødet, der sluttede ved 20 tiden konstituerede den nye
HB sig. (Hvorledes dette forløb fremgår af dette OZ’s side 615). og
først omkring kl. 21.00 kunne HB indtage aftensmåltidet på
hotellet. Under spisningen fik OZ8TV overrakt en erkendtlighed

Referatet fra HB-mødet i august er som nævnt godkendt og kan
rekvireres fra kontoret.
Når det officielle referat fra dette møde er godkendt, vil det blive
oplyst her i OZ, og referatet kan som sædvanlig rekvireres fra
kontoret.

Debat
Angående OZIGEH’s brev om TVI m.m.
Da jeg intet kender til den konkrete sag, vil jeg nøjes med at kommen
tere de generelle ting.
Der står i det blå hæfte, at det er en betingelse for sendetilladelsen,
at det ikke forårsages forstyrrelser. Det er således reglen, at vi godt må
sende, hvis vi ikke forårsager forstyrrelser. Set ud fra »naboens« syns
punkt, er det vel også det regtige! Naboen har jo købt en lovlig og god
kendt radio-TV modtager. Jeg mener det er væsentligt at fastslå, at vo
res naboer normalt en 100% uskyldige i at der opstår et
forstyrrelsesproblem. Derfor bør bestræbelserne også gå ud fra, at
problemerne skal løses også til gavn for radioamatøren.
OZ1GEH har selvfølgelig ret i, at modtagerens immunitet også er
en væsentlig del af problemet. I vore drøftelser med P&T har emnet
været berørt, og P&T lægger i vurderingen af modtageranlæg også
vægt på begrebet »dagens standard«. Det dækker det forhold, at
udviklingen også har indflydelse på immunitet, og apparaterne på et
givet tidspunkt normalt er »så meget immune«. Man vil med andre ord
ikke forlange, at ældre og billige apparater til enhver tid skal leve op til
den højeste standard.
Jeg er ikke enig med OZ1GEH i at det er en teknisk, økonomisk
»urealistisk« umulighed at løse problemet. At løse problemer 6 steder
kan gøres, og skønnet med de 100-150 potentielle tilfælde lyder i mine
ører som en kraftig overdrivelse. OZ1GEH har jo også vist P&T, at han
ved at bestå den udvidede prøve, teknisk har kontrol over sine mange
Wattér og følgerne deraf.
Jeg vil kommentere de opstillede punkter således:
AD1. Retningslinierne omkring videorecordere har i praksis vist sig
at have en væsentlig ulempe. Nemlig at problemet måske ikke bliver
løst. Det er ikke tilfredsstillende for vores naboer, og kan derfor være
en fortsat kilde til ballade. Derfor mener jeg ikke at metoden med at
sige »det er ikke mit bord« løser nogen sager. Du har åbentbart været
uheldig med resultatet af P&T’s skøn, og det er efter min erfaring
usædvanligt. Min erfaring er, at resultatet bliver det bedste hvis par
terne hver især bidrager til løsningen, og her plejer P&T’s folk at være
meget realistiske!
AD2. En regel om hvor store felter, en radioamatør skal lave hos na
boen før han/hun er forpligtiget til at støjdæmpe, opfatter jeg som no
get der kun har relevans, hvis man samtidigt har apparater, der er ga
ranteret til at kunne virke ved feltstyrker under den grænse, som
radioamatørstationen må give anledning til.
Da jeg går ud fra, at OZ1GEH mener, at der kan opleves en klar
sammenhæng mellem en målt elektromagnetisk feltstyrke og forstyr
relsesgraderne, bliver jeg nødt til at fortælle, at det desværre ikke er
sådan. Under rene kontrollerede laboratoriemålinger er der denne
sammenhæng, men i praksis oplever man sjældent at apparater kun
påvirkes af een enkelt koblingsmekanisme. Der sker som regel en på
virkning via ledninger og direkte ind i apparatet. Dermed er forstyrrel
sesgraden afhængig af ledningslængder, ledningsføring, ledningsty
per, apparatets placering, den forstyrrende senders frekvens og
modulationsform, o.s.v.
Sidst men ikke mindst, en regel løser ikke automatisk alle proble
mer, men laver også »gordiske knuder«.
AD3. Jeg synes det vil være en mægtig god idé om lokalafdelin
gerne fik nedsat et lille »støjexpertudvalg«, der kunne hjælpe medlem
merne. E.D.R.’s tekniske udvalg skal gerne bakke op med materialer,
viden, undervisning m.m.
Det med »autoriseret værksted« er en sag mellem en fabrikant/im
portør, så det kan blive svært, men faguddannede folk, kan vi normalt
godt finde.
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AD4. Her må jeg på det kraftigste protestere. Der er ingen tvivl om,
at vore sendere skal udstråle et minimum af harmoniske, spurius
m.m., men vi skal ikke have indført godkendelseskrav på vore radioer.
Det vil være et ødelæggende slag mod hele selvbyggerideen, der ef
ter min mening er en af hovedhjørnestenene i E.D.R. og de licenserede radioamatørers virke.
AD5. Vi har ikke i dag nogen nedskrevet statistik udover de tal vi får
hos P&T og Danmarks Radio. Her siger man, at man (P&T) meget
sjældent hører om problemer med radioamatør. Det skyldes jo, at de
fleste radioamatører løser problemerne effektivt selv, uden at andre
behøver blande sig. Det samme går igen i de statistikker Danmarks
Radios støjtjeneste udgiver.
I praksis virker jungletrommerne blandt radioamatørerne udmær
ket, og teknisk udvalg hører som regel hurtigt, hvis en ny type indstrå
ling er kommet frem. Jeg er derfor lidt i tvivl om, at en yderligere stati
stik vil gavne noget.
AD6. Jeg kan kun tilslutte mig ideen, men hvem gør det!
Til slut vil jeg fortælle, at der er en dansk standard (DS5106) på vej,
og denne standard omhandler krav til immunitet overfor elektromag
netiske felter i frekvensområdet 150 kHz -12 GHz. Denne standard
omhandler ikke krav til radio-TV modtagere. Det gør derimod et forslag
til EF-norm prEN55020. Denne norm vil sandsynligvis i løbet af nogle
år gælde for hele EF, og dermed også for Danmark. Det skulle på lang
sigt hjælpe os. Det er dog min overbevisning, at vi stadig må være pa
rat til at dele lidt ferrit ud til vore naboers elektronik. Det danske kvali
tetsmærke Bang og Olufsen har i målinger foretaget hos RSGB hæv
det sig skyhøjt over andre mærker med hensyn til immuniter, endog
også bedre end tyske produkter!
Hvis I synes det ovenstående lyder amatørfjendtligt, så prøv at
sætte jer i naboens sted, og overvej om det er rimeligt at mere end 2
millioner radio-TV modtagere skal kunne klare feltstyrker på over 10
volt-meter når der kun er ca. 5000 apparater, der bliver udsat for så
danne felter.
Hvis det har nogen interesse kunne vi lave en tema-dag over emner
i Københavnsområdet, og der få belyst tingene nærmere og debatte
ret om rimeligheder/urimligheder?
Med venlig hilsen
Chr. M. Verhoit, OZ8CY
Formand, Tekniske Udvalg

OZ-spot
Data vedr. OZ3REX - R4, Vissenbjerg
Under henvisning til OZ10/87, beklager vi at måtte optræde med
»4X7«. Det er bestemt ikke af ond vilje og derfor iler vi med at frem
sende vore data, som det fremgår af vedlagte. Vi håber, at vi frem
over vil kunne figurere korrekt, i de officielle repeater-oversigter, og
anmoder samtidig om, at vi må komme ind i »varmen« via et »SPOT«
i OZ, således at vore medamatører kan få deres QTH-lister ajour
ført. Vi undskylder fejlen, l/y 73 de f/repeatergruppen, OZ3REX
Erling Juul, OZ1FJZ, sekretær
OZ3REX, Koel bjerg vej 57, 5492 Vissenbjerg.
Locator: J055BJ
Power:
Antennehøjde: m ASL - 117
Kanal:
m AGL - 18
Navn:

W ERP - 120
R4
Vissenbjerg

OZ NOVEMBER 1987

Sommerlejren 1987
OZ6CE har sendt redaktionen denne billedkavalkade fra sommer
lejren på Gjerrild Nordstrand Camping i uge 28.

OZ1ATG + xyl og OZ9BR i hyggesnak efter at have fordøjet et par
ørreder og en enkelt A35
foto OZ6CE

Man påstod at tomme ølkasser var gode som »DX-platform«
OZ1HPC/Dan, OZ 1FRA, OZJOX3LX/Bo
foto OZ6CE

9SI - Steen afprøver en 2 meter pejleant. fra et antennefirma i
jylland, den var god til rævejagt viste det sig.
foto OZ6CE

Her ses Ole, OZ9TM, med 10 GHz udstyr på sommerlejren.
Aftenen før blev der lavet en forbindelse til Lund i Sverige med 200
mW, flot ikke!
foto OZ6CE
OZ NOVEMBER 1987

Billedet taler for sig selv! Mon ikke det er mere held end forstand,
men søde er de da!!!
foto OZ6CE
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Kreds 1
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1CID, Hanne Nielsen,
Hvidovrevej 468, 1 tv, 2650 Hvidovre,
Tlf. 01 78 44 87.
Amatørnyt via Søborg-repeateren fra OZ5EDR.
(R4) OZ9RE, frekvens 145.700 MHz, hver torsdag kl. 21.00 DNT.
Stof sendes til OZ1JSN, Peter Stephansen, Tårnvej 159, 3 tv.,
2610 Rødovre, tlf. 01 70 82 29.

AMAGER - 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.
Så skal vi snart have skydevanterne og muffediserne frem. Ganske
vist er der nu 15 grader i skyggen, men temperaturen vil hurtigt
falde. Når det så er koldt nok, hvad sker så? Jo, Amager afdelingen
begynder at sætte antenner op. Vi er åbenbart et halvt år bagud, så
sommerens øvelser bliver udført om vinteren. Rent konkret drejer
det sig om at sætte vore nu færdiglavede 1296 MHz antenner op,
flytte lidt rundt på de andre samt sætte en eller anden 40/80 meter
antenne op. Hvilken? Er der nogle gode forslag når pladsen er be
grænset? Vi glæder os til mange gode forslag. Som den mest ak
tive afdeling på Amager, skal vi jo snarest være QRV på alle bånd.
Alle amatørradiointeresserede er naturligvis velkomne til at hjælpe
med det praktiske, til at køre med stationerne eller til blot en hyg
gesnak.
Program
26. nov.: Storauktion. Kom og byd på de mange interessante sager.
Der plejer at være nok at købe. Har du noget at sælge, så medbring
det, men husk at smide gammelt ragelse i en container på udvejen.
01. dec.: TIRSDAG. 2-meter aktivitetstest kl. 19.00.
04. dec.: FREDAG. Juleafslutning kl. 18.30 m. vasketøj. (Amagerslang for en enorm stor medbragt madkurv). Amagers svar på
Cosby kommer og optræder som en hel nissefamilie med sjove
konkurrencer, lotterier og korsang. Tag familien med, også de har
moniske.
17. dec.: Sidste møde før juleferien. Vi starter igen 7. jan. 1988.
I øvrigt klubmøde hver torsdag kl. 19.30. Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

Kreds 1
der skete ingen ændringer i bestyrelsessammensætning, tillidspo
ster m.v. Under punktet Eventuelt, som varede 4/5 af mødet, var der
konstruktive drøftelser om bl.a. fieldday, packet-radio og diplomer,
og drøftelserne mundede ud i diverse opfordringer til bestyrelses
aktiviteter.
Bestyrelsesmøde
Efter generalforsamlingen den 22. september 1987 holdtes et kort
bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesposterne aftaltes fordelt (uænd
ret) således:
Formand OZ1CKT,
Næstformand OZ1CHV,
Kasserer OZ1GZM,
Sekretær OZ1DBO,
Materielforvalter OZ1GAI.
Program
Vi er ikke forvænte med foredrag o.l. i afdelingen, men i lyset af drøf
telserne på generalforsamlingen om packet-radio har bestyrelsen
arrangeret diskussions- og foredragsaften om dette emne. Mød
derfor op i afdelingen den 24. november 1987, kl. 19.30, hvor eksper
ter på området (OZ1EUI og OZ6WQ) vil fortælle om packet-radio.
OZ1DBO, Marlau

HOVEDSTADSOMRÅDET
Fmd.: OZ2WK, Kurt Wennich Hansen,
Aalegaardsvej 49, 2740 Skovlunde,
tlf. 02 94 75 98.
På den stiftende generalforsamling hvor bestyrelsen kom til at be
stå af OZ9ZI, OZ7UA og OZ2WK blev det besluttet, at foreningen
indtil videre væsentligt skal varetage sine medlemmers interesse
overfor EDR samt samarbejde med andre lokalafdelinger. Der er
ikke på nuværende tidspunkt noget ønske om at etablere egne lo
kaler eller station etc.
Medlemmer der ønsker disse faciliteter må søge dem i øvrige lokal
afdelinger i området, der har sådanne, evt. sideløbende med et
medlemskab i Hovedstadsområdets afdeling.
Kontingentet blev fastsat til 10 kr. og indskuddet til 10 kr.
Vy 73 de OZ2WK

GLADSAXE- QZ2AGR

HVIDOVRE - QZ7HVI

Mødelokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3, 2730 Herlev.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Pedersen, Gammelmosevej 125,
2800 Lyngby, tlf. 02 98 61 45.
Giro: 4 25 18 73.

Mødelokale: Byvej 56, 2650 Hvidovre, tlf. 01 49 88 73.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstensallé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 01 78 25 47.
Giro: 06 28 29 11.
Postadresse: Postbox 14, 2650 Hvidovre.

Fieldday
Atter i år deltog afdelingen i den årlige fieldday, og arrangementet
forløb vist efter alles opfattelse tilfredsstillende. Under fieldday blev
der lavet båndoptagelser til en udsendelse i Gladsaxe lokalradio.
Det færdige program - med titlen »Radioamatører i marken« - blev
sendt den 2. oktober 1987, og EDR opnåede herved en god re
klame. Vi er blevet lovet en båndkopi af programmet, og der vil der
for være mulighed for at (gen)høre udsendelsen i afdelingen.
Generalforsamlingen
Den årlige generalforsamling blev afholdt den 22. september 1987.
Der deltog 14 af afdelingens 44 medlemmer. Generalforsamlingen
forløb stille og roligt under OZIEKZ’s vanlige myndige ledelse, og
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Program
24. nov.: Besøg fra Helsingørafdelingen
1. dec.: Klubaften
8. dec.: Værkstedsaften
15. dec.: Juleafslutning.
Der er fortsat stor aktivitet i afdelingen både onsdag aften, hvor
computergruppen gennemgår diverse programmer - holder byggeaftener etc. og torsdag aften, hvor SSTV-gruppen til stadighed dyr
ker denne side af amatørradioen.
Alle interesserede er velkomne til at kigge ind!
Vy 73 de OZ5ÖI, Ester
OZ NOVEMBER 1987

KØBENHAVN - 0Z5EDR
Mødelokale: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26,
2400 Kbh. NV., tlf. 01 87 83 88.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMU, Carl Thiess, Munkehøj 9.
2860 Søborg, tlf. 01 67 05 83.
Giro: 5 05 97 55.
Postadresse: Postbox 96, 1004 København K.

Ekstraordinær generalforsamling
mandag den 7. december kl. 19.30
Dagsorden: Naboerklæring.
Note: Der er kommet nye aspekter vedr. byggesagen.
OZ1FMU
Siden sidst
Mandag d. 21. sept. besøgte afdelingen Telegrafmuseet på Høvelte
Kaserne. 20 medlemmer oplevede en interessant aften hvor
OZ5GB, Georg viste os rundt og fortalte levende om de mange sta
tioner og grej der er samlet der. Vi takker Georg for en hyggelig af

ten der afsluttede med fælles kaffebord, hvor alle fik lejlighed til at
stille yderligere spørgsmål.
Den 28. sept. havde vi fornøjelsen at hilse på 10 medamatørerfra
Køge afdelingen der besøgte huset og Radioamatørernes Mu
seum.
Den ekstraordinære generalforsamling der blev afholdt den 5.
okt. vedrørende vor nabos byggeønsker gav anledning til stor de
bat. Forhandlingsudvalget blev bemyndiget til videre og afslut
tende forhandling.
Vi genoptog den 12. okt. temaaften, denne gang var emnet for
styrrelser. Et altid aktuelt emne, der for de mange der deltog, blev
belyst fra alle sider.
Huset summer nu af aktiviteter hvor kurserne og laboratorieafternerne er i fuld gang.
Program
16. nov.: Afdelingens anliggender
23. nov.: Klubaften
30. nov.: Teknisk marked og auktion
7. dec.: Klubaften
13. dec.: SØNDAG. GRANde ekspedition.
14. dec.: Juleafslutning.
Vi holder juleferie og starter igen den 4. jan. 1988. OZ1FMU, Carl

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
Mødelokale: Eskemosegård, Storevang 4.
Mødeaften: 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.

Kreds 2
HELSINGE - QZ9HEL
Mødelokale: Højbjerg Forsamlingshus, 3200 Helsinge.
Mødeaften: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DPP, Finn Halsgaard, Tisvildevej 3,
3210 Vejby, tlf. 02 30 55 99.
Giro: 6 43 88 73.
16. nov.: Almindelig mødeaften
23. nov.: Packet stormøde!!! Vi gentager succes’en, og indbyder
alle packet-brugere til stormøde i Helsinge afdeling kl. 19.30.
30. nov.: Bankospil! Medbring hele familien til supersjov bankospil
med masser af fine gevinster.
7.
dec.: Juleafslutning. Adgangsbillet er en lille gave pålydende
max. kr. 10,-. Kom og hyg dig med hele familien på denne årets sid
ste klubaften. Traditionen tro vil der være glögg og æbleskiver og
andet godt.
4. jan. 88: Almindelig mødeaften.
Vy 73 de OZ1DPX, Steen

FREDERIKSSUND - QZ6FRS

HELSINGØR - OZ8ERA

Mødelokale: Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 163.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Postadresse: Postbox 6, 3600 Frederikssund.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 41 21.
Giro: 1 62 50 39.

Mødelokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ1ELY, Mogens Sørensen, Sporegangen 12, 1. sal,
3000 Helsingør, tlf. 02 22 06 31.
Postadresse: Postbox 335, 3000 Helsingør.

18. nov.: HF-modtagerl! OZ8GY vil den aften fortælle lidt om hvor
langt han og OZ1UM er kommet med et meget spændende projekt
til en HF-modtager.
25. nov.: Klubaften
2. dec.: Traditionen tro holder vi igen i år juleafslutning. Nærmere
information om dette arrangement vil følge senere.
Dette var programmet for den kommende måned. Jeg vil godt lige
bede de, der endnu ikke har afleveret det spørgeskema, der blev
sendt ud med programmet for foråret, finde det frem og bruge de
fem minutte det tager at udfylde det og returnerer det til afdelingen.
Det vil være til stor hjælp for planlægning af foredrag.
Vy 73 de Leif A.
OZ NOVEMBER 1987

HILLERØD - QZ1EDR
Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DKC, Mogens Reiff, Anders Uhrskovsvej 10,
3400 Hillerød, tlf. 02 25 26 46.
Giro: 2 26 78 96.
Postadresse: Postbox 203, 3000 Hillerød.
Program
17. nov.: Byggeaften
24. nov.: Alm. klubaften
1. dec.: Alm. klubaften/2 m test
7. dec.: Juleafslutning.
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Hermed følger så sidste program for sæsonen 87. Med hensyn til
vor ungarske gæst er der i skrivende stund ikke indkommet yderli
gere oplysninger. For november gælder derfor stadig at program
met ikke ligger endeligt fast.
Vi har af OZ8NJ, Niels, fået en stor tavle, mange tak, som er blevet
sat op. Af samme grund er vores lokaler ved at blive shinet op med
en sjat vand og lidt maling hist og pist. Da det også er din lokalafde
ling, er du velkommen til at give en hånd med, således at lokalerne
står som nye til juleafslutningen.
Apropos afslutningen hænger der en tilmeldingsliste som der ger
ne må skrives på. Selvfølgelig må fruen samt Danmarks fremtid
også medbringes.
Det var alt for denne gang, hvorfor der ikke er andet at gøre end
at sige som den maskuline feminist, Kim Speedmarker: »Ha’ det
rigtigt fantastisk, og pas på jer selv til vi høres ved næste gang«.
Vy 73 de OZ1DLU

STENLØSE
Mødelokale: Højdevej 15, 3660 Stenløse.
Fmd.: OZ9QY, Gerhard Nielsen, Højdevej 15,
3660 Stenløse, tlf. 02 17 23 48.

SØLLERØD-NÆRUM
Fmd.: OZ4ET, Eigil Thomsen, Stendyssevej 17, Gundsømagle,
4000 Roskilde, tlf. 02 38 87 64.
Postadresse: Postbox 76, 2850 Nærum.

Kreds 3

Kreds 3
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1DGP, Axel Jacobsen,
Brovangen 46, 3700 Rønne,
tlf. 03 95 05 07.
Amatørnyt via OZ3REO, hver søndag kl. 11.00.
Stof til OZ4FF, Karsten tlf. 03 95 31 11.

BORNHOLM - QZ4EDR
Mødelokale: Klubhuset, Nørrekås, Rønne.
Mødeaften: 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, teknisk kursus VTS kl. 19.00
Hver søndag, drop-in kl. 10.00-12.00
Tirsdag den 15. dec. kl. 19.30: Juleafslutning med OM, YL, XYL og
harmoniske - kom så ud af busken - det er rundt om den det foregår.
Nærmere info på bullen og i afdelingen.
Morsekursus vil blive sat igang igen, tilmelding tlf. 03 9519 58 el.
i klubhuset.
Alle ønskes en rigtig glædelig jul.
Vy 73 de OZ4DZ, Rose

ØSTBORNHOLM - QZ4HAM
Mødelokale: Klubhuset, »CQ«, Rosenørnsallé 2, 3751 Østermarie.
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30. (OZ4HAM QRV på OZ3REO).
Fmd.: OZ8IE, Svend-Erik Kofod, Kanegårdsvej 2,
3700 Rønne, tlf. 03 95 70 22.
Program
18. nov. kl 19.30: Computeraften: diskussionsaften
Skal vi lave programmeringskursus? Generelt eller målrettet? og
på hvilket niveau?
28. nov. kl. 13.00: CQWW CW. Fire stationer igang fra klubben på
seks bånd. Her er chancen for at få din debut under afslappede for
hold eller for at træne i avanceret contest’ing. Mød op eller kontakt
OZ2JZ for at høre nærmere.
29. nov.: CQWW CW fortsat
2. dec. kl. 19.30: Filmaften
9.
dec. kl. 19.30: Rævejagtsafslutning og juleafslutning
Alle er velkomne til disse arrangementerne og selvfølgelig til klubafterne hver onsdag kl. 19.30.
OBS: EDR’s FU har godkendt klubbens nye vedtægter så vores år
lige GF nu afholdes i maj måned, og ikke som hidtil i januar.
73 de OZ2JZ

Kreds 4

Kreds 4

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

1. dec.: Klubaften (evt. videofilm om amatørradio)
8. dec.: Byggeaften
15. dec.: Juleafslutning.

HASLEV - OZ7HAS

Siden sidst
Den 22. sept. var Keld OZ3YN på besøg for at fortælle om OPS og
NMT 900 biltelefon systemer. Keld havde taget en 900 MHz biltele
fon og en OPS med, så vi kunne høre systemet virke.
Tak til Keld for en interessant aften.
Vy 73 de OZ1AHV, Finn

Mødelokale: Svalebæk skole, Teestrup.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 68,
4690 Haslev, tlf. 03 69 12 26.
Program
17. nov.: OZ90R, Hans Ove kommer og fortæller om UHF/SHF tek
nik
24. nov.: Byggeaften
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HOLBÆK - QZ1HLB
Mødelokale: Labæk 29, baghuset, 4300 Holbæk.
Møde: 2. og 4. onsdag i måneden, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HSO, Søren Larsen, Broskovhuset, Åstrupvej 72,
4340 Tølløse, tlf. 03 48 66 67.
Giro: 1 12 49 85.
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KALUNDBORG - OZ1KLB
Mødelokale: Klintegården, Klintegårdsvej 38, Kalundborg.
Mødeaften: 2. og 4. tirsdag i hver måned, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GPN, René B. Petersen, Elledevej 55,
4400 Kalundborg, tlf. 03 50 13 70.
Postadresse: Postbox 5, 4400 Kalundborg.

KØGE - QZ7HAM
Mødelokale: Vestergade 30, Køge.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1KCY, Børge Grantzau, Dådyrvej 26, Ejby,
4623 Lille Skensved, tlf. 03 82 11 08.
Giro: 6 54 36 85
Postadresse: Vordingborgvej 38, 4600 Køge.
Husk vor ugentlige nyhedsbulletin på 145.475 MHz hver søndag kl.
19.00 lokal tid.

Onsdag d. 2. december kl. 19.30
Foredrag om BCI/TVI v/OZ9AC. Kom og hør lidt om dette
for radioamatører altid aktuelle emne.

Onsdag d. 9. december kl. 19.30
Foredrag og lysbilledfremvisning af OZ8AE, Jørgen om
Ekspedition med NELLA DAN til Antarktis.
Medbring YL/XYL samt evt. harmoniske til denne spæn
dende aften.

LPRG
Vore mødeaftener er ikke foredragsaftener, her er mulighed for at
udveksle erfaringer vedrørende både program, modem og QSO
teknik. Vore medlemmer kører med flere forskellige typer modem,
som de selv har bygget. Vi har selvfølgelig en arbejdende station.
Den sidst tilkomne type modem har vi modtaget fra KPRG og det
er det hidtil mest enkle og billigste - der er allerede nogle igang med
bygning.
Er du interesseret i packet-radio skulle du kontakte os, afdeling
LOLLAND modtager gerne besøg fra de omliggende øer.
Vi forventer i uge 49 eller uge 50 at arrangere en aften med en
meget erfaren packet-radio operatør - nærmere herom på mødet
den 25. nov. eller ved at kontakte OZ1DUV.
Vy 73 de OZ1DUV, Holger

LOLLAND-FALSTER - OZ1LFA
Mødelokale: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave.
4800 Nykøbing FL, tlf. 03 83 91 70.
Giro: 6 25 98 55.

NÆSTVED - OZ8NST
Mødelokale: Fodby gamle skole.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CRJ, Gunner Holm Larsen, Nøddehegnet 63,
4700 Næstved, tlf. 03 72 59 08.
Program for december
1. dec.: Alm. klubaften
8. dec.: Foredrag v/OZ4HZ, VHF teknik
15. dec.: Juleafslutning.
Vy 73 de OZ1ITF, Otto

Der er selvfølgelig fri adgang for alle til disse foredrag.
Program for resten af 1987
18. nov.: Alm. klubaften
25. nov.: Alm. klubaften
2. dec.: Foredrag om BCI/TVI
9. dec.: Foredrag om ekspedition til Antarktis
16. dec.: Juleafslutning med glögg og æbleskiver!
Kig ned til os på en klubaften, det foregår i Vestergade 30, Køge
hver onsdag kl. 19.00 - 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 OZIEUI’s mailbox).
Vy 73 de OZ1BIZ, Kenneth

LOLLAND - OZ1LOL
Mødelokale: Mågevej 2 A, 4970 Rødbyhavn.
Fmd.: OZ1DUV, Holger Tornøe, Nygårdsvej 9,
4970 Rødbyhavn, tlf. 03 90 52 53.
Giro: 9 29 83 98.
Postadresse: Postbox 48, 4970 Rødby.

ODSHERRED - OZ1QHR
Mødelokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 8,
4500 Nykøbing Sj.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandvej 14,
4500 Nykøbing Sj., tlf. 03 41 18 57.
Giro: 5 68 75 43.
Postadresse: EDR Box 46, 4500 Nykøbing Sj.

ROSKILDE - 0Z9EDR
Mødelokale: Maglehøjen 14, 4000 Roskilde.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1APA, Per Cederholm, Egevej 19,
4000 Roskilde, tlf. 02 35 69 87.
Postadresse: Postbox 103, 4000 Roskilde.

Mødeaftener
Onsdag d. 25. nov. kl. 19.30.
Torsdag d. 10. dec. kl. 19.30.
Bemærk at sidste møde er en torsdag!

Program
19. nov.: Generalforsamling
26. nov.: Klubaften, udvidet CW
3. dec.: Klubaften, udvidet CW
10. dec.: Klubaften, udvidet CW
17. dec.: Juleafslutning. Glögg og julekage. Husk at tage XYL og de
harmoniske med. Der er vist noget om at OZ5GF, Leif, kommer,
medbringende årsagen til den kasse øl han har vundet.
7. jan.: Klubaften, udvidet CW.

Packet-radio
Det er i øjeblikket navnlig packet-radio der er emnet på vore møde
aftener. Seks af afdelingens medlemmer er køreklare, men flere er
på vej.

Siden sidst
Fieidday blev, som de andre år, holdt oppe hos OZ1 FTE og OZ1AUX
i Kyndeløse. En stor tak til alle, operatører og hjælpere og Lars og
Morten, som havde høstet »fieldday-marken« så vi havde god
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plads. Og ikke mindst OZ1APA, Per, gjorde sit, ved at sørge for at
vore maver ikke var tomme.
Fra pålidelig kilde har undertegnede erfaret at en talentspejder
fra Kyndbyværket har rettet henvendelse til OZ1HSW, men vidun
deret er vist ikke til salg. Tillige en tak til naboklubbens ihærdige
10-meter operatør, ved at lytte til ham, kunne man løbende få infor
mationer om aktiviteterne på båndet, så man ikke behøvede at
sidde og gale sig hæs ud i den tomme luft hele tiden.
Til sidst en meget stor tak til hele familien Skjold Frederiksen for
morgenkaffe og de dejlige kyllinger, da det hele var overstået.
På gensyn næste år i Kyndeløse.
Spejderhytten i Ågerup, dannede igen i år rammen om JOTA,
mange kontakter blev gjort, erfaringer udvekslet spejderne imel
lem og alle havde en sjov weekend.
Generalforsamling
Har du glemt det så er det på torsdag der er generalforsamling i lo
kalerne, Maglehøjen 14 i Roskilde. Husk nu ikke at glemme det!!!
Vy best 73’s de OZ1KCP, Ole

SORØ - OZ8SOR
Mødelokale: Banevej 30, Sorø.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30-23.00.
Fmd.: OZ1EDC, Heinrich Kock, Sorøvej 93,
4200 Slagelse, tlf. 03 54 40 25.
Siden sidst
Morsekurset ved OZ3HA, Poul er kommet godt fra start med 6-7 del
tagere. Vi blev desværre nødt til at aflyse foredraget med OZ5RB,
Hans, da han var blevet forhindret - men vi prøver at afvikle dette
foredrag i stedet i afdelingen, torsdag d. 26. nov., om flynavigation
under krigen. Da julemåneden sig hastigt nærmer er sidste møde
dag i 1987 torsdag den 10. dec.
73 de OZ3FC, Finn

SYDSJÆLLAND-MØN - OZ8SMA

Auktion
Den årlige auktion har igen været afhoidt. Overskuddet var væ
sentligt over hvad vi havde regnet med så tak til alle 27 der deltog
1auktionen, det store overskud - ja, det kommer så dem af vores
medlemmer til gode som kommer og deltager i vores jubilæums
fest for der »brænder« vi det hele af igen. - Aftenen gav endvidere
2 nye medlemmer OZ1JLM og OZ4FA så velkommen til jer.
OZ1CRJ og OZ1HOA ville melde sig ind hos hinandens klubber,
og medlemskontingentet kunne jo så gå lige op - men den gik ikke.
Er i nysgerrige? ja så skidt da, foreningen tjente 1800 kr. på aukti
onen. TAK
Program
19. nov.: Værkstedsaften
26. nov.: Klubaften
3. dec.: Fødselsdags- og jubilæumsfest
10. dec.: Juleafslutning m/glögg
17. dec.: Juleferie
Med tak for jeres tålmodighed, OZ6BU
Forkortet af red. - OZ1CRY.

VESTSJÆLLAND - OZ2SLA
Mødelokale: Vemmeløsevej 8, Gimlinge, pr. 4200 Slagelse.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HLF, Sven Nielsen, Parkvej 7, st.,
4220 Korsør.

Mødelokale: Dybet 2, Viermose, 4771 Kalvehave.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HOA, Bent Thrane, Skolevej 11,
4720 Præstø, tlf. 03 79 15 53.
Giro: 3 36 64 56.
Fødselsdag’s og jubilæumsfest
Ja, hvor utroligt det end lyder, så har vores klub nu eksisteret i 5 år,
og helt præcis er datoen den 2. december.
Da der er klubaften den 3. dec. har bestyrelsen besluttet, at
denne aften bruges til at fejre begivenheden med maner.

Kreds 5

Klubbens medlemmer og særligt indbudte vil kunne deltage i et
stort fælles arrangement hvor vi tager højde for vore medlemmers
kulinariske interesser, og der er selvfølgelig tænkt på YL/XYL og
harmoniske - det hele bliver så billigt, at vi endnu ikke ved om klub
ben går fallit på denne sag.
Vi skal da ikke glemme, at denne aften vil der også blive uddelt
pokaler til vores contest gruppe, så det kan vi da også fejre.
Vi starter kl. 18.30 præcis og slendrian på dette punkt vil kun
komme til at gå ud over jer selv - kold steg og stiv sovs samt smeltet
is, det ville være synd for jer.
HUSK! absolut sidste tilmelding er den 23. nov. til vores formand
OZ1HOA, men vi henviser selvfølgelig her til den tilsendte indby
delse.
Skulle du ikke have fået din indbydelse ja så ring til Bent og gør
vrøvl så er det utænkelige sket, at vores postvæsen har svigtet.

Hobbymesse
Medborgerhuset, Casper Brandts Plads 1, Korsør, vil i dagene
27.-28.-29. november være rammen om en hobby-udstilling.
OZ2SLA vil her vise flaget, med bl.a. EDR udstillings-stand + di
verse video’er. Endvidere regner vi med at kan være QRV på HFVHF-RTTY og muligvis packet. Åbningstid (med forbehold for ju
steringer) er fredag 18.00-22.00 samt lørdag og søndag 10.00-17.00.
OZ1HKP

0Z5FYN

Hovedbestyrelsesmedlem:
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.

Kreds 5

NORDVESTFYN - OZ3NVF
Mødelokale: Båring Skole, Byvejen 29, 5466 Asperup.
Mødeaften: Tirsdage i lige uger kl. 19.00.
Fmd.: OZ1IJE, Henning Larsen, Røjle Bygade 112, Røjle,
5500 Middelfart, tlf. 09 40 63 11.

ASSENS OG OMEGN - OZ7ASO

NYBORG - OZ2NYB

Mødelokale: Skelvejskolen, Skelvej, 5610 Assens.
Mødeaften: 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.

Mødelokale: Skaboeshusevej 104.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ3TQ, Nick Plutte, Svanevej 33,
5300 Kerteminde, tlf. 09 32 36 99.
Giro: 5 04 87 53.
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Torsdag den 26. nov. kommer OZ1WL og fortæller om diplomer.
Foredraget bliver afholdt i afdelingens lokaler på Avlsgården, og
det begynder kl. 19.30.
OZ1LDG, Eskil

ODENSE - QZ3FYN
Mødelokale: Rugårdsvej 13 A, 1. sal, tlf. 09 17 80 73.
Mødeaften: Hvor intet andet er anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EZG, Lars Sune Frederiksen, Lindved Møllevej 47,
5260 Odense S, tlf. 09 95 77 59.
Giro: 5 08 64 34.
Postadresse: Postbox 134, 5100 Odense C.
Program
16. nov. kl. 19.30: Vi ser på hinandens hjemmebyg. Tag dine egne
konstruktioner med og vis os hvad du går og sysler med
23. nov. kl. 19.30: Afdelingsaften
30. nov. kl. 19.00: Afd. besøger Werner radio i Otterup og ser på det
nyeste indenfor amatørradio.
1. dec. kl. 19.00: EDR VHF aktivitetscontest
3. dec. kl. 19.00: EDR UHF aktivitetscontest
6. dec. kl. 9.45: EDR 80 m aktivitetscontest
7. dec. kl. 19.30: Afdelingsaften
14. dec. kl. 19.30: Juleafslutning.
Aftenskolen
CW-kursus: hver tirsdag kl. 19.00 ved OZ1FWY, Dres. Sidste gang
inden jul tirsdag den 15. dec.
D-licens kursus: hver onsdag kl. 19.00 ved OZ1EZG, Lars. Sidste
gang inden jul onsdag den 16. dec.
Juleafslutning
Mandag den 14. dec. holder vi juleafslutning i afdelingen. Lige som
sidste år vil der være juletræ for vore yngste medlemmer. Til de
voksne vil der være glögg med eller uden æbleskiver. Der vil
komme opslag med nærmere oplysninger senere.
Klubblad
Næste nummer af klubbladet forventes at udkomme i begyndelsen
af december. Har du indlæg til bladet, eller forslag til programmet,
hører redaktionen 1IZB, 1EZG og Lisbeth gerne fra dig.
Udsendelsestidspunktet vil blive annonceret på Kreds-5-nyt.
Siden sidst
I weekenden d. 17.-18. okt. deltog EDR-Odense afdeling sammen 2.
Odense troppen Frie Fugle i årets JOTA - Jamboree On The Air. Lør
dag eftermiddag og aften forløb fint indtil der gik stearinlys i fore
tagenet. (Den store knivafbryder slog til imod Fynsværket). Da el
forsyningen senere på aftenen kom igen, tog de fleste hjem, så der
blev ikke kørt så meget radio igen før søndag middag.
Vi var QRV med 3 stationer på 80m, 20m og 2m, og kørte i alt ca.
200 QSO’er. I alt deltog ca. 30 spejdere og 6 radioamatører.
Vy 73 de OZ1ETP, Lars

SVENDBORG - QZ7FYN
Mødelokale: Porthusgården, Porthusvej 58 A, 5700 Svendborg.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ1IOW, Per Nielsen, Bregnegårdsparken 74,
5700 Svendborg, tlf. 09 22 83 97.
Giro: 2 02 67 24.
Postadresse: Formandens.
VHF repeaterens giro: 8 01 56 94.
UHF repeaterens giro: 8 52 01 43.

Amatørnyt på Svendborg rep., (R6). Hver tirsdag kl. 20.00 prc. OBS.
repeateren er lukket ned i tidsrummet 24.00-06.00.
Siden sidst
Vi har haft holdt et enkelt medlemsmøde, hvor vi snakkede om afd.
fremtidige virke. Der er udsigt til bl.a. en familieudflugt. Virksom
hedsbesøg blev vendt en gang, (desværre står det lidt sløjt til med
disse) vi snakkede om besøg i andre afdelinger. (Mere om disse ar
rangementer efterhånden som de bliver planlagt). Vi fik en snak om
repeaterne, deres følsomhed og QTH, VHF’en har været lukket ned
en lille uges tid for at blive justeret og en enkelt transistor blev skif
tet. UHF’en har flyttet QTH fra Tørvelong, Egebjerg bakker til loka
lerne Porthusvej 58 A, 5700 Svendborg.
Der blev på mødet valgt en kantinebestyrer til at kræse for med
lemmerne, så vær opmærksom på at alt salg nu foregår som disk
salg. Ring med klokken når du ønsker betjening.
Det blev også vedtaget at starte et par byggeprojekter: bl.a. en30
amp. strømforsyning til klubben, så alle der har stumper liggende
som de ikke kan finde plads til modtages med tak til dette projekt.
Ligeledes er der planer om at starte et byggeprojekt op af en op
lader til nic. cad. elementer til eget brug. (Her dækker man selvføl
gelig selv alle udgifter).
Vedrørende auktionen i afd. så har denne netop været afholdt når
dette blad kommer ud, mere om dette i næste nummer.
Kalender for november/december
HUSK!
Onsdag den 25. november kl. 19.00 EDR foredrag
V/OZ7HT om HF og VHF tester.
18. nov.:
19. nov.:
23. nov.:
24. nov.:
25. nov.:
26. nov.:

Klubaften m.m. kl. 19.30 i lokalerne
D-licens kursus kl. 19.00-21.30 i lokalerne
B-licens kursus kl. 19.00-21.30 i lokalerne
Præcis 1 måned til juleaften
Klubaften kl. 19.30 i lokalerne (EDR foredrag V/OZ7HT)
D-licens kursus

28. nov.. QQyyyy Qyy (radiorummet) i lokalerne
29. nov.:
v
'
30. nov.: B-licenskursus.
1. dec.: Aktivitetstest VHF (radiorummet) i lokalerne
2. dec.: Klubaften kl. kl. 19.30 (film m.m.) i lokalerne
3. dec.: D-licenskursus kl. 19.00-21.30 i lokalerne
3. dec.: Aktivitetstest UHF (radiorummet) i lokalerne
6. dec.: 80 m aktivitetstest HF (radiorummet) i lokalerne
7. dec.: B-licens kursus kl. 19.00-21.30 i lokalerne
9. dec.: Klubaften kl. 19.30 (Juleklip, medbring selv saks) i
lokalerne
10. dec.: D-licens kursus kl. 19.00-21.30 i lokalerne
12 dec ■
13 dec '
10 m
°9 Phone (radiorummet) i lokalerne
14. dec.: B-licens kursus kl. 19.00-21.30 i lokalerne
16. dec.: Juletræsafslutning for medlemmer, YL, XYL og
harmoniske kl. 19.00 i lokalerne
24. dec.: Juleaften
26. dec.: VHF UK’s juletest (radiorummet) i lokalerne
26. dec.: HF juletest 80 m CW og Phone (radiorummet) i lokalerne
27. dec.: HF juletest 40 m CW og Phone (radiorummet) i lokalerne
Husk juleafslutningen i lokalerne, Porthusvej 58 A, 5700
Svendborg, onsdag den 16. december kl. 19.00 for med
lemmer, YL, XYL og ikke mindst de harmoniske.
Vy 73 de OZ1HFO, Jan

Kreds 6
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1HMY, Mads Peter Physant,
Bojsnap Jels, 6560 Sommersted,
tlf. 04 55 21 30.
OZ NOVEMBER 1987

Kreds 6
Amatørnyt hver mandag kl. 21.00 prc. på Knivsbjerg R-5. Specielt
stof, som ønsker optaget, bedes meddelt OZ7HT, tlf. 04 77 17 20.
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HADERSLEV - 0Z7HDR
Mødelokale: Klubhuset, Dengamlebrandstation, Domkirkepladsen
Mødeaften: Onsdag.
Fmd.: OZ1JJR, Jørn Christensen - Koch, Fjelstrupvej 119,
6100 Haderslev, tlf. 04 58 65 87.
Giro: 7 09 84 48.

Ny lokalredaktør
Afdelingen har skiftet lokalredaktør til amatørnyt om mandagen på
Knivsbjerg Repeateren, idet OZ1KVM, Germann, har ønsket at
blive afløst i sit job. Ny lokalredaktør er herefter blevet OZ4ER, Erik.
Der skal her fra afdelingen lydeen stor tak ti IOZ1KVM, Germann
for det arbejde, du har udført i den tid, der er gået, og samtidig skal
lyde et velkommen til vor nye lokalredaktør OZ4ER, Erik.
Vy 73 de OZ1KVF, Hans

LØGUMKLOSTER - OZ5LKO
Mødelokale: Stationsvej 40, Løgumkloster.
Fmd.: OZ4KO, Oscar Knudsen, Skovbrynet 17,
6534 Agerskov, tlf. 04 83 38 33.
Programmet frem til juleferien ser således ud:
Mandag den 23. nov. kl. 19.30 har vi filmaften. Hvilke film der vises
vides i skrivende stund ikke, men mød op, det skal nok blive interes
sant.
Mandag den 30. nov. kl. 19.30 har vi almindelig klubaften med hyg
geligt samvær.
Mandag den 7. dec. har klubhuset lukket.
Fredag den 11. dec. kl. 19.00 holder vi julemik. Vi holder afslutning
som vi plejer med juleglögg, æbleskiver samt meget andet'godt.
Mød op store og små, og lad os få en fornøjelig aften.
Herefter holder vi juleferie, og starter op igen mandag den 11. ja
nuar 1988.
Vy 73 de OZ1KFQ, Hans

NORDALS - OZ1ALS
Mødelokale: Møllebakken 5, Guderup, 6430 Nordborg.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ9HI, Jørgen Hyldal, Bjørnevænget 9,
Gudeup, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 91 46.
Giro: 9 00 31 69.
Postadresse: Møllebakken 35, Guderup, 6430 Nordborg.
Program
19. nov.: EDR-foredrag v/OZ3TQvedr. packet-radio - Digital kommu
nikation via radio og ved hjælp af computere
26. nov.: Alm. møde
1. dec. kl. 19.00: VHF-test
3. dec.: Alm. møde
6. dec. kl. 9.45: HF-test
10. dec.: Juleafslutning
CW-kursus
Der vil, såfremt fornøden tilslutning kan opnås, blive oprettet et CWkursus, som vil blive for nye elever, som ikke har gået på kursus før.
Kurset vil blive afviklet lørdag formiddag fra kl. 09.00-10.30, og vil
blive ledet af OZ1KVF, Hans. De, som kunne tænke sig at deltage i
et sådant kursus, bedes venligst kontakte OZ1KVF, Hans eller en
anden af bestyrelsens medlemmer.
Der vil blive mulighed for at gå op til prøve i løbet af foråret, men
en betingelse for at kunne være med på kurset er, at man er med
lem af en lokalafdeling.
CW-kurset tænkes startet i løbet af november måned, men nær
mere info vil blive givet på Knivsbjerg Repeateren under amatørnyt.
JOTA 1987
JOTA 1987 er nyligt overstået med stor succes både for spejdere og
afdelingen. Vi var QRV fra kl. 10.00 lørdag den 17. okt. til 18. okt. kl.
02.00, og igen fra kl. 10,00-12.00, og der blev kørt både VHF og HF,
idet der blev kørt 35 QSO’er på VHF og 65 QSO’er på HF, og af disse
QSO’er var der mange til udlandet.
Spejderne gik rigtigt til den, så det var en lyst, og afdelingen love
de da også på stedet, at man ville være med næste år igen.
De ansvarlige amatører i afdelingen var OZ1KVF, Hans og
OZ1LPR, Peter, men næste dag var der ikke det store arbejde til
dem, da sagerne nu gik næsten af sig selv, da spejderne nu havde
fået en vis erfaring i at køre QSO. Vi var i afdelingen i hvert fald im
poneret over den hurtighed hvormed spejderne var i stand til at
lære at begå sig på båndene.
666

SØNDERBORG - QZ1SDB
Mødelokale: »Elholm«, Nørrekobbel 5, Sønderborg.
Fmd.: OZ1EQH, Kurt Nielsen, Vølundsgade 42, 1. tv.,
6400 Sønderborg.
Postadresse: Postbox 195, 6400 Sønderborg.
17. nov. kl. 19.30: OZ1IM, kommer og demonstre hjemmelavet grej
anno 1948. Grejet er funktionsdygtigt og vi får mulighed for at se det
i drift (luften).
Alle er velkomne til denne aften.
1.
dec. kl. 19.30: OZ1SDB afholder den traditionelle julemik. Den
vil foregå i vores lokaler på Elholm. Vi hører gerne fra jer angående
tilmeldinger senest d. 25. nov.
Vy 73 de OZ1KVB, Erik

TØNDER ■OZ5TDR
Mødelokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1ILJ, Leif Lorenzen, Ribe Landevej 101,
Abild, 6270 Tønder, tlf. 04 72 56 22.
Der har været bestyrelsesmøde. På dette møde efterlyste man en
del mere aktivitet på HF-Phone. Det er jo en klubstation som alle
klubbens medlemmer har ret til at bruge!
25. nov.: Lysbilleder v/OZIBIS. Bent viser billeder fra sin tid som
»blå-jakke« FN-soldat på Cypern. Kaffe og kage medbringes selv.
9. dec.: Julemik. Der har været rejst spørgsmål om hvorvidt der
skulle holdes julemik i år, p.g.a. aktivitetsniveauet. Der bliver jule
mik i år, efter længere debat. Kaffe, brød og kager medbringes selv.
Klubben holder juleferie fra den 9. dec.-13. jan.

ÅBENRÅ - OZ6ARC
Mødelokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ6IQ, Preben Jørgensen, Posekærvej 31,
6200 Åbenrå, tlf. 04 62 64 90.
Giro: 2 26 81 24.
Siden sidst
17. oktober deltog nogle medlemmer fra Åbenrå afdeling, i en ud
flugt til Mjøis, hvor vi besigtigede OZICLK’s vindmølle. Hans gen
nemgik det mekaniske og elektriske udstyr som en sådan vind
mølle er udstyret med. En særdeles lærerig udflugt. Tak til
OZ1CLK, Hans.
Program
19. nov.: Klubaften
26. nov.: Klubaften
3. dec.: Klubaften
10. dec.: Klubaften
17. dec.: Julemik samt afslutning på ’87.

OBS
På gensyn lørdag den 21. november, Agerskov Kro
De tilmeldte
Vy 73 de OZ1EQX
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Kreds 7
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1DYI, Svend Larsen,
Skrænten 31, st.tv., 6700 Esbjerg,
tlf. 05 12 80 48.
Nyhedsudsendelse (Bulletin) over 3 REK - 145.650 (R2) hver tirs
dag aften kl. 19.00. Redaktør: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A,
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, tlf. 07 74 44 03 m.b.
Thisted - OZ1EEE, Erling Simonsen, tlf. 07 92 49 79.
Alle modtager gerne stof til udsendelserne.

ESBJERG - OZ5ESB
Mødelokale: Exnersgade 29, 6700 Esbjerg.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A, 6840 Oksbøl
Postadresse: Postbox 94, 6701 Esbjerg.
Mandage kl. 19.00: Aktivitetsaften
Tirsdage kl. 19.00: D-licens kursus
Onsdage kl. 18.30: Morsekursus
Onsdage: Klubaftner, husk ingen adgang før kl. 19.30 undtaget for
morsekursusdeltagere og undervisere
18. nov. kl. 20.00: Medlemsmøde. Hvad synes du der skal laves i af
delingen i 1988?
21. nov.: Kredsarrangement i Herning
25. nov.: Indlevering til årets sidste auktion
2. dec. kl. 20.00: Sidste chance for billige julegaver: AUKTION
9. dec. kl. 20.00: Årets sidste almindelige klubaften
16. dec.: Juleafslutning med hele familien
Siden sidst
OZ8CY foredrag, tak til Mick Oldtimer aften, opstart af kurser, RMmøde og formøde. JOTA med spejderne på Bakkevej og jeg skal
overbringe en stor tak til de operatører der gad ofre sig, og til dem
som kiggede indenfor. Har du forøvrigt erhvervet jubilæumsdiplo
met? Hvis ikke, så kan det nås endnu.
Vy 73 de OZ1DYI, Svend

GIVE OG OMEGN - OZ6EDR

Kreds 7
Hvor utroligt det end lyder, så er der igen gået næsten et år. Det be
tyder at vi skal til julebanko. En aften for hele familien.
Juleafslutning den 16. dec. med glögg og æbleskiver.
Den 21. nov. afholder kredsen det årlige teknikmøde i Herningafdelingens lokaler. Der bliver et par foredrag og en videofilm så
fremt den kan skaffes. Vi håber på stort fremmøde. Af hensyn til ma
den er tilmelding nødvendig. Senest den 16. nov. til mig på tlf.
07 21 19 83, eller i klubben.
Du får en travl måned. På gensyn i OZ8H. 73 de OZ1GX, Gunnar

HOLSTEBRO - OZ9HBQ
Mødelokale: Stationbygningen, 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: Postbox 1323, 7500 Holstebro.

HURUP ■QZ5THY
Mødelokale: Bredgade 158, 7760 Hurup Thy.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1BTF, Jens Kirk, Bredgade 85,
7760 Hurup, tlf. 07 95 21 27.

MORS - OZ7MOR
Mødelokale: Grønnegade 10 B, vær. 26.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19-22.
Fmd.: OZ1ECG, Hans H. Christensen, Vinkelstræde 3,
Fjallerslev, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 74 44 03.

RIBE - QZ1RIB
Mødelokale: Bispegades skole, Ribe.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HXP, Knud Evald Sørensen, Vesterende 34,
Ballum, 6261 Bredebro.
Giro: 9 09 78 64.
Postadresse: Postbox 15, 6750 Ribe.

SKJERN-VIDEBÆK-RINGKØBING - OZ7SVR

Mødelokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, 7323 Give.
Grenevej 11, Billund.
Mødeaften: 1. onsdag i måneden i Give ellers i Radiohuset i Bil
lund.
Fmd.: OZ6KH, Villy Hansen, Kronhedevej 4,
7200 Grindsted, tlf. 05 32 26 80.
Giro: 5 36 91 18.

Mødelokale: Skjernvej 24, Finderup, 6900 Skjern.
Mødeaften: Hver tirsdag.
Fmd.: OZ1DLA, Tommy Jensen, Videbækvej 8, Faster,
6900 Skjern, tlf. (henvendelse til) 07 36 43 96.
Postadresse: Postbox 83, 6900 Skjern.

HERNING - OZ8H

STRUER - QZ3EDR

Mødelokale: Bredgade 24 A.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1BOV, Karsten Frahm, Vestertorp 61,
7400 Herning
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling.
Postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.
Program
18. nov.: Almindelig klubaften
21. nov. kl. 10.00: Kreds 7, teknikmøde
25. nov. kl. 20.00: Foredrag: OZ6AI om satellit-TV og SHF-udstyr
2. dec. kl. 20.00: Julebanko
9. dec.: Almindelig klubaften
16. dec.: Juleafslutning og glögg-aften

Mødelokale: Kirkegade 13, Struer.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19,
7600 Struer, tlf. 07 85 38 09.
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THISTED - QZ7TOM
Mødelokale: Thisted Elektricitetsværks bygning, Gasværksvej 14.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ8UW, Henning Wolder Jørgensen, Gramsvej 17,
7700 Thisted, tlf. 07 92 53 84.
24/11 kl. 19.30: Auktion.

Vy 73 de OZ1KQP
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VARDE - 0Z5VAR
Mødelokale: Aslev skole.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9QL, Kaj Keller, Karinevej 2,
6800 Varde, tlf. 05 22 58 18.
Giro: 2 39 94 07.
Postadresse: Postbox 11, 6800 Varde.

VEJEN OG OMEGN - OZ1VJQ
Mødelokale: Lokale 6, Det gi. Bibliotek, Vejen,
(indgang fra springvandspladsen).
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KMR, Henrik Krab, Anlægsvej 1, St. Andst.
6600 Vejen, tlf. 05 58 83 00.
Den 24. sept. var vi på besøg i Post- og Telegrafvæsenets radiokæ
detårn i Ødis.
OZ8ZB Erik Nielsen og OZ1LTB Erik Bjerre, bød os velkommen til
radiotårnet, og de fortalte herefter om den daglige drift.
Vi så hvordan de forskellige satellitprogrammer bliver nedtaget
via kæmpe parabolantenner, og derefter sendt videre ud i hybrid
nettet. Der var ligeledes et utal af kommunikationskanaler og tele
fonlinier til udlandet, og på panelet over NMT-telefonerne kunne vi
se at kanalerne næsten er i konstant brug.
Inden vi sluttede rundvisningen var vi en tur ude på den øverste
platform, ca. 70 meter over jorden, og selv om det på dette tids
punkt var blevet mørkt, var det alligevel en stor oplevelse at skue ud
over nattehimlen.

Vi vil her endnu engang takke OZ8ZB og OZ1LTB for den hygge
lige og meget interessante rundvisning i tårnet.
Den 1. oktober benyttede vi aftenen til en lille sammenlignings
test af universalinstrumenter og digitale multimetre.
Der var 12 forskellige instrumenter med i testen, alle af forskellige
type og mærke.
Testen blev foretaget på den måde at alle instrumenter var tilslut
tet samme strømkilde på samme tid. Her blev så foretaget en del
målinger i forskellige måleområder, AC, DC, OHM.
Testen viste helt klart, uanset type og mærke, at de digitale multi
metre er uhyre nøjagtig og ens. Unøjagtigheden var lidt større
blandt de analoge instrumenter, men vi blev dog hurtigt enige om
at til radioamatør-formål var instrumenterne udmærkede og nøjag
tigheden særdeles god.
Vel mødt næste torsdag.
Vy 73 de OZ1AFD, Claes.
Program
19. nov.: Demonstration af computerudstyr. Alle er velkomne
26. nov.: Byggeaften
3. dec.: Klubaften
10. dec.: Juleafslutning med hele familien
7. jan.: Første mødeaften i det nye år.

ØLGOD - OZ7JYL
Mødelokale: Kirkegade 1,1., Ølgod.
Mødeaften: 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.

Kreds 8

Kreds 8

Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ8CY, Chr. M. Verholt,
Tranbjerg Stationsvej 5,
8310 Tranbjerg J., tlf. 06 29 36 11.

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

Amatørnyt via Yding Skovhøj OZ9REG, frekvens 145,675 hver man
dag kl. 20.00 DNT.
Stof sendes til: OZ1JKP, Henning A. Helstrand,
Kirkevænget 189, 8310 Tranbjerg J.
tlf. 06 29 51 74.

HORNSYLD - OZ3TRX

FREDERICIA -OZ1FRD
Mødelokale: Friggsvej 18, 7000 Fredericia.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger.
Fmd.: OZ1BIX, Leo Heino, Nørrebrogade 98,
7000 Fredericia, tlf. 05 92 52 05.
Giro: 1 68 51 71.
Den 10. dec. er der afslutning for efterårssæsonen med juleglögg
og kaffebord, de der ønsker at deltage bedes melde dette til
OZ1 BIX, Leo, senest otte dage før.
73 de OZ1BIX, Leo

Mødelokale: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FFP, Michael Otto, Dagnæs Boulevard 73,
8700 Horsens, tlf. 05 64 25 20.
Giro: 5 35 18 98.
Postadresse: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens,
el. formanden.

HORSENS - QZ6HR
Mødelokale: Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens.
Fmd.: OZ4AQ, Alf Jakobsen, Bisholt Strandvej 1, Glud,
8700 Horsens, tlf. 05 68 24 98.
Giro: 5 08 28 62.
19. nov. kl. 20.00: Oldtimeraften, hvor der vises film fra EDR’s gamle
sommerlejre.

GRENÅ - OZ5GRE

KOLDING - OZ8EDR

Mødelokale: Aastrupgården, Aastrup.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00 i de lige uger - Computermøde.
Tirsdag kl. 19.00 i de ulige uger - Radiomøde.
Fmd.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge.
8570 Trustrup, tlf. 06 33 43 85.

Mødelokale: Set. NicolajSkole, Skolegade 2, indg. E,(ikke postad r.).
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GIX, Jes Rosenblad, Cypresvej 15, 2. tv.,
6000 Kolding, tlf. 05 53 30 29.
Giro: 3 24 74 81.

668

OZ NOVEMBER 1987

Ændring af bestyrelse
Den hidtidige formand OZ1ECF har meddelt afdelingen, at han ikke
mere har tid til bestyrelsesarbejdet og er derfor udtrådt af bestyrel
sen pr. 24. sept.
Bestyrelsen har derfor konstitueret sig således:
Formand, OZ1GIX
Sekretær, OZ1LNU
Kasserer, OZ5HD
Best.medl., OZ5VY
indtil næste generalforsamling.
EDR Kolding afdeling 50 år
Vi afholder reception i afdelingens lokaler
Lørdag den 21. november 1987
kl. 10.00-16.00
Vi byder på lidt til ganen og lidt hyggesnak hvor vi håber at
se så mange som muligt.
Vi vil være QRV på 145.550 MHz og på 80m.

Juleafslutning
Vi forventer at afholde en juleafslutning torsdag den 3. december.
Nærmere herom vil blive meddelt i klubben og på lokalnyt.
Vy 73 de OZ1G/X, Jes

RANDERS• OZ7RD
Mødelokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej 84, Randers.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ3PJ, Poul R. Jensen, Klintevej 8,
8900 Randers, tlf. 06 42 00 28.
Giro: 2 14 61 69.
Postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.
God auktion
Afdelingens seneste auktion i Tårnet fik et fint forløb, omend den
ikke i deltagertal kunne stikke den forrige afslagsen. Men der mødt
vel omkring 30-40 bydelystne op til begivenheden, som takket
være en tilfredsstillende omsætning gav et kærkomment tilskud til
klubkassen.
27-MHz-folk på besøg
Afdelingen har haft besøg i Tårnet. En tirsdag aften var der åbent
hus for 27-MHz-folket. De var inviteret gennem opslag dels i deres
klublokaler og dels ved opslag i »løsdelsforretninger«.
Desværre modtog kun en lille halv snes WT-folk invitationen. De
blev beværtet med en kop kaffe og fik lidt at vide om klubben, dens
aktiviteter og hvordan man opnår sendetilladelse.
Så var det en anderledes succes, da OZ3PJ, Poul og OZ1 IS, Ove
gæstede den største afWT-klubberne i Randers, Lotus. Et lille halvt
hundrede Lotus-medlemmer var mødt op for at høre om bl.a. tekni
ske emner og om vores hobby i det hele taget. Både 11S og 3PJ var
svært tilfredse med aftenens forløb, så det er nok ikke sidste gang,
de har været ude til sådant et arrangement.
Klub-nyt på repeateren
OZ3JY, Jens, har udvidet sit virkefelt. Ved siden af sine informatio
ner hver mandag over »Yding« klarer han frem over samme aften at
udsende klub-nyt over Randers-repeateren på 145.725 MHz. Lyt
hver mandag kl. 19.00.
B&O-tur
Turen til Struer, hvor afdelingen aflægger besøg på B&O er udsat til
torsdag den 3. dec. Afgang fra Tårnet kl. 17.30 prc. Pris 60 kr. Tilmel
ding på klubaftenerne - dog senest 18. nov.
Packet-radio
Der sker også noget på packet-området i Randers. Der arbejdes på
at få etableret en såkaldt digipeater til denne form for radiotrafik, og
den første tilladelse fra P&T er allerede i hus. Der kommer dog nok
til at gå endnu et stykke tid, inden digi-peateren er funktionsklar.
Vy 73 de OZ1KSW, Henning
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ROSENHOLM - OZ2ROS
Mødelokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco).
Mødeaften: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tlf. 06 99 70 50.
Giro: 3 14 10 98.

SILKEBORG - OZ7SAC
Mødelokale: Lunden, Vestergade 74.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ6ER, Erik Rytter, Sindbjerg Mosevej 26,
8600 Silkeborg, tlf. 06 84 61 71.
Giro: 9 21 18 88.
Postadresse: Postbox 137.
Program
24. nov.: Packet-radio
1. dec.: Klubaften
8. dec.: Byggeaktiviteter
12. dec.: Juleafslutning, husk at tilmelde dig i klubben.
Siden sidst
Der er nu kommet gang i klubaktiviteterne. Der er undervisning i
både VTS og data, ligesom der er startet flere byggeprojekter. Den
13. oktober havde vi en velbesøgt og interessant aften, hvor der
blev demonstreret satellit-TV.
Fremtidige aktiviteter
Vi skal snart igang med forberedelserne til næste års fieldday.
Denne gang håber vi, at vi undgår uheld.
Byggeaktiviteterne vil blive priorieteret højt i denne sæson. Der
vil være mulighed for at købe færdige byggeprojekter i klubben.
Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til projekter.
Vy 73 OZ1LGI, Ole

VEJLE - OZ5VEJ
Mødelokale: Dæmningen 58, Vejle.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1JHN, Erik Bertelsen, Jellingvej 199,
7100 Vejle, tlf. 05 82 99 37.
Giro: 2 25 76 29.
Postadresse: Formandens adresse.
Den 13. oktober var ca. 30 medlemmer af Vejle-afdelingen på be
søg i Danmarks Radio i Århus. Vi blev delt i 2 hold og vist rundt. Bl.a.
så vi »snedkerværkstedet«, hvor der bliver lavet kulisser, vi så et
stort studie, hvor der er plads til publikum og det studie hvorfra
»Landet rundt« sendes samt den teknik der bruges. Det var en vir
kelig interessant aften og en oplevelse af de helt store. Tak til
OZ1BIN og hans kollega, der begge ofrede en aften på os.
Program
17. nov.: Bygge- og klubaften
24. nov.: Auktion
1. dec.: Bygge- og klubaften
8. dec.: Almindelig klubaften
11. dec.: Juleafslutning - husk at sætte X i kalenderen.
Vy 73 de Bodil

V IB O R G - O Z 4 V B G
Mødelokale: Ulrikdalsvej 14.
Fmd.: OZ8KO, Otto Kristensen, Nørresøbakken 79,
8800 Viborg, tlf. 06 67 41 56.
Medlemsmøde
Tirsdag den 24. november. Klubvært OZ3MC, Martin.
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Juleafslutning
Tirsdag den 15. december kl. 20.00. Juleglögg med æbleskiver +
kaffe med småkager - kr. 25.00. Klubvært Rita.
Rævejagtsafslutning
Der var fremmødt 20 personer til afslutningen den 14. oktober, hvor
resultatet fra sommerens jagter blev udregnet.
Der var kørt 12 jagter og der havde deltaget 9 hold, hvoraf de 5
blev placeret.
Resultat:
Nr. 1.
98,17 point
5LD-Michael
Nr. 2.
96,67 point
1BZP-1LWR
Nr. 3.
95,00 point
3UT-1IVQ
Nr. 4.
94,83 point
1FFS-1LEH-1 LEF
Nr. 5.
94,17 point
1HOI-Henrik
Vy 73 OZ5LD
Desuden deltog 8VG, 3MC, 8DU og 1CLR.

Walter, OZ9BR, ønskes tillykke med æresmedlemsskabet af for
manden OZ1GMP, i forbindelse med Århus afdelingens 50 årsjubi
læum

ÅRHUS - OZ2EDR
Mødelokale: Gunnar Clausensvej 11, 8260 Viby J.
Fmd.: OZ1GMP, Jens Engelbredt, Stendalsvej 13 st. th,
8210 Århus V, tlf. 06 16 15 19.
Giro: 3 09 19 29.
Postadresse: Postbox 354, 8100 Århus C.
Program
19. nov.: Bankospil, kom og vær med, der er mange gode præmier
og familien er selvfølgelig med til denne aften og bærer gevinsten
hjem!
25. nov.: 23 cm måleaften. Vi gennemmåler de bygge transvertere
på kryds og tværs
26. nov.: Computeraften
1. dec.: Teknisk kursus starter
3.
dec.: HF-aften. Vi ser på byggeprojekter. Denne aften vil vi se
nærmere på, hvad der bygges hjemme, så tag et par kasser med
under armen
10. dec.: Kl. 19.00 til ca. 23.00. Juleafslutning. Tilmelding til kassere
ren senest 8. dec.
17. dec.: Klubaften.
Og så holder vi juleferie. Første møde efter ferien bliver 7. januar
1988.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Teknisk kursus starter tirsdag den l.dec. kl. 19.00, lærer er atter i år
OZ9FZ, Finn. Tilmelding og evt. bestilling af kursusmaterialer kan
allerede nu ske på tlf. 062811 44, hvor du også kan få oplysning om
kurset.
Vy 73 de OZ1LGK, Kai

Fra Århus afdelingens jubilæumsfest. Fra venstre 1LGK, 1KTH,
1KTG, 6ZR, 1JKP, 1KTG, 1FAR, 1LSO, 1GMP og fra højre 1GNF,
8CY og 1 LSP

ÅRHUS-NORD - OZ2ANN
Mødelokale: Beboerhuset, Elstedvej 156, 8520 Lystrup.
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GKP, Kurt Pindrup, Elstedhøj 37, 3. th.,
8520 Lystrup, tlf 06 22 74 04.
Giro: 9 01 81 58.
Postadresse: Postbox 56, 8520 Lystrup.
Program
18. nov.: Foredrag om impedansmålebro ved OZ1JF, Poul
25. nov.: Gennemgang af novemberprøven
2. dec.: QSO-teknik ved OZ1GKP, Kurt
9. dec.: Bygge/klubaften
16. dec.: Afslutning. (Hør nærmere om den i klubben).
Vy 73 de OZ1KKB, Torben

Kreds 9
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1FDU, Frank Mølgaard Jensen,
GI. Landevej 33, Tornby,
9850 Hirtshals, tlf. 08 97 74 75.

FREDERIKSHAVN ■OZ6EVA
Mødelokale: Randersgade 57.
Fmd.: OZ1AZZ, Henning Larsen, Silkeborggade 17,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 29 31.

HJØRRING - QZ3EVA
Mødelokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring
Mødeaften: 1. og 3. tirsdag i måneden, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HNO, Knud Nielsen, Toftevej 8, Vidstrup,
9800 Hjørring, tlf. 08 97 72 99.
Giro: 6 23 99 27.
Postadresse: Postbox 4, 9800 Hjørring.
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Kreds 9
Afdelingen afholder 2 klubmøder i november, den 3. nov. og den 17.
nov.
Vi afholder den årlige julefrokost den 21. november, tilmelding
nu.
OZ1HNO, Knud tlf. 08 97 72 99
OZ1IPR, Sten-Martin tlf. 08 90 07 24.
Efter julefrokosten holder vi pause til den 1. december, hvor der
er klubmøde.
Den 15. december afholder vi det sædvanlige bankospil, som af
slutning på årets klubaftner.
Vy 73 de OZ1IPR, Sten-Martin

HOBRO - QZ4HOB
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30 i lige uger.
Fmd.: OZ4NA, Bent Nielsen, Kastanieallé 19, 0. Doense,
9500 Hobro, tlf. 08 55 44 86.
I august måned modtog vi i EDR Hobro afdeling indbydelse til at
deltage i en udstilling i Hobro idrætscenter, omfattende forskellige
hobby- og fritidsaktiviteter med hovedvægten lagt på en udstilling
af fugle, især tropiske.
OZ NOVEMBER 1987

Vi besluttede at deltage i denne udstilling, som blev afholdt i
weekenden den 10. og 11. oktober, hvor vi etablerede en stand med
udstyr der omfattede gammelt nostalgisk tilbehør, samt en nyere af
deling VHF-HF og Computer med RTTY.
Udstillingen var velbesøgt, og der blev udvist stor interesse for
vor hobby, det medførte bl.a. en henvendelse fra Medborgerhuset
i Hobro, hvor der på nuværende tidspunkt er aftalt et møde for yder
ligere samarbejde.
Endvidere blev der fra udstillingen kørt en del QSO’er både VHF
og HF, på trods af at vore antenner og antenneforhold var yderst in
terimistiske blev der dog kørt både USA og Japan.
Det er vor bestemte opfattelse, at vor deltagelse var en god re
klame for vor hobby og EDR og vil sikkert blive en tilbagevendende
begivenhed.
Vy 73 de OZ1DEV, Tage

SKAGEN - OZ9EVA
Mødelokale: Bunkeren, Drogden.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ6AV, Arne K. Paulsen, Skarpæsvej 183,
9990 Skagen.
Postadresse: Postbox 116, 9990 Skagen.

Er DU interesseret i at der er en lokal EDR-afdeling i Ska
gen?
Vil DU støtte din afdeling?
Vil DU støtte SKAGEN afdeling?
Møddaoptirsdagden24. november kl. 19.30, der bydes på
kaffe og brød.
Skagenhallen’s cafeteria
På Skagen afd. vejne. EDR kreds 9 Vy 73 OZ1FDU, Frank

50 års jubilæum
OZ2NU kørte den 15. oktober 1937 sin første QSO, til næste år har
Børge været medlem af landsforeningen i 50 år, tillykke fra
OZ8JYL.
QSL-central
OZ2NU har gennem mange år kørt afd. QSL-central, dette har
Børge bedt sig fritaget for, så der skal her lyde en stor tak for dit
fremragende arbejde gennem de mange år.
Ny mand på denne post er OZ1IMT, Hans.
Udstilling
Aalborg afdelingen siger hermed tak for hjælpen ved vor udstilling
den 26. september til Verner’s Radio, NORAD og EDR’s ApS i hå
bet om et gensyn til næste år, samt en tak til OZ7LB og OZ5SB for
deres store indsats med at indvie vi andre i packet-radio mysteriet.
Effekten var nærmest som at kaste en sten i vandet, på den måde
som budskabet siden har bredt sig.
Kommende aktiviteter!
Repeater nyt: Hver mandag kl. 19.00. Frekvens 145,650 MHz.
Under punktet QSL kan du efterlyse grej, tekniske data, eller
videregive oplysninger som du mener kan være til gavn for andre
amatører.
Packet-radio: OZ7LB kommer i afdelingen onsdag den 18. novem
ber kl. 19.30 og fortæller mere om dette spændende emne.
Virksomhedsbesøg: Onsdag den 25. november besøger afdelin
gen B&O i Struer, der bliver transport med bus fra Aalborg til en
max. pris af 50 kr. pr. deltager. Tilmelding skal ske til OZ1GJB, Ro
bin. Sidste frist for tilmelding er den 9. november.
Julestue: Onsdag den 9. december. Husk at medbringe en pakketil
en max. pris på 10 kr. (må ikke indeholde radiogrej).
Sidste klubaften: Onsdag den 16. december.
Sidst men ikke mindst!
Skal der fra bestyrelsen lyde en tak til OZ1GHX for dit arbejde i be
styrelsen .
Vy 73 de OZ1GGR, Bjørn

VEST-HIMMERLAND - OZ5HIM
Mødelokale: Præstegårdscentret, Farsø.
Fmd.: OZ1FQU, Erik Beck Jensen, Grønnegade 7,
9670 Løgstør, tlf. 08 67 32 52.

Grønland
JULIANEHÅB - QX3JUL

AALBORG - OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg, tlf. 08 13 95 35.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ2XM, Kurt Larsen, Nørre Tranebrovej 10,
9000 Aalborg.
Giro: 5 44 47 99.

Program
04. nov.: Klubaften
07. nov. kl. 14.00: Rævejagt
11. nov.: Klubaften
14. nov. kl. 14.00: Rævejagt
18. nov.: OZ7LB fortæller om packet-radio
25. nov.: Virksomhedsbesøg hos B&O i Struer.
Siden sidst
Formandsskifte.
OZ2VE, har overladt sin plads til OZ2XM. Uanset hvordan man
forsøger at sige tak til Erik for hans store arbejdsindsats, så kan det
faktisk ikke gøres godt nok, idet Erik har været den store motor der
trak læsset, og trak vi andre igang, både hvad angår det organisa
toriske, såvel som det praktiske i forbindelse med afvikling af afde
lingens arrangementer. Det vil vare længe inden afdelingen igen er
lige så velorganiseret som den plejer at være.
OZ NOVEMBER 1987

Mødeaften: Første torsdag i måneden.
Fmd.: OX3 DZ, Erik Rasmussen, Majavej - bygn. 6, lej I. 5,
3920 Julianehåb.
Postadresse: Postbox 121, 3920 Julianehåb.

NUUK - OX3NUK
Mødelokale: Klubhuset,_____________________________
Mødeaften: Den første onsdag i måneden.
Fmd.: Peter Raahøj, Boks 1007, 3900 Nuuk, tlf. 21172.
Postadresse: Postbox 875, 3900 Nuuk.

Silent Key
Ex OZ2E
Ernst Eliasen, landsformand for EDR i 1935, er død, 74 år gammel.
Allerede som dreng fik Ernst interesse for de korte bølger og
meldte sig ind i EDR i 1929 som medlem nr. 151 og i 1932 blev det
til en sendetilladelse OZ2E.
Efter uddannelse på Den Polytekniske Læreanstalt kom Ernst til
Philips - dels i Holland og dels i Danmark og sluttede inden krigen
med ansættelse på Store Nordiske Telegrafselskab i København. I
1946 blev han leder af koncernens afdeling i London og fik i 1954
som overingeniør ansvaret for koncernens teleområde. Det canadi
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ske telegrafselskab COTC fik senere øje på Ernst og i 1963 fik han
ansættelse som vicedirektør og kom senere ind i de internationale
satellitforhandlinger gennem INTELSTAT, hvis formandskab han
bedsted i fire år. Under opholdet i Canada arbejdede Ernst fra sin
amatørstation VE2GAH.
For 3 år siden vendte Ernst Eliasen tilbage til Danmark og bo
satte sig på Djursland, hvorfra han genoptog sin gamle hobby. Det
gamle call fra før krigen, OZ2E, var forlængst kommet på andre
hænder og et nyt, OZ1LHO, blev tildelt, men desværre blev det en
al for kort tid.
Æret være hans minde!
OZ1ÄYN, OZ1HJVog OZ8KU

Læsernes mening
Under denne rubrik optages korte indlæg, der er holdt i et
sobert sprog, og som er af almen interesse. Redaktionen
forbeholder sig ret til at forkorte og omformulere et indlæg.
Indlæg, der fremsendes til HR inden afleveringsfristen
angivet forrest i bladet, vil normalt blive bragt i førstkommen
de nummer.
Fordyrende mellemled.
I nogle numre af »OZ« har været bragt en annonce fra firmaet
»DANOMAN«, der betegner sig som »exclusiv eneforhandler for
Danmark« for det tyske firma »CONRAD«, der i øvrigt er Tysk
lands største på området.
I »Danomans« annonce er overskriften »Import til dig uden
fordyrende mellemled«. Det er i høj grad en sandhed med
modifikationer, idet »Danoman« netop synes at være et fordyren
de mellemled.
Sandheden er at firmaet »CONRAD« eksporterer til udlandet også Danmark - forudsat at varekøbet i DM overstiger 150. Den
tyske pris fratrækkes tysk moms (14 %). Når varen ankommer til
den danske køber opkræver toldvæsenet dansk moms (22 %) af
regningsbeløbet incl. porto.
Firmaet »DANOMAN« anvender et originalt katalog med tyske
priser og ifølge firmaets følgeskrivelse fremkommer prisen i
danske kr. ved at benytte en omregningsfaktor 4,85. »Nu har du
varens pris i d.kr. Moms og fortoldning er selvfølgelig iberegnet
omregningsfaktoren. Ingen ekstra omkostninger for dig«.
Sandheden er: Der kan aldrig skulle betales told for varer
importeret fra Tyskland!!! Der kan evt. blive tale om at varer, der er
særligt beskattet i Danmark selvsagt får en lille hilsen.
Ved at anvende en omregningsfaktor 4,85 pr. DM må der være
taget højde for en betydelig kursstigning for D-marken.
Realiteten synes at være, at der betales ca. 20 % mere for varer
købt via »exclusiv eneforhandleren«.
» Yrsa«.
Redaktionen har forelagt ovenstående læserbrev for firmaet
Danoman, og vi har modtaget følgende:
DANOMAN electronic har pr. 1.6.87 indgået en exclusive aftale
med CONRAD electronic, således må CONRAD electronic ikke
mere foretage direkte leveringer til Danmark. Med andre ord:
CONRAD electronic må ikke exportere til Danmark.
Formålet for CONRAD electronic ved etablering af samarbejdet
med DANOMAN electronic er, at gøre det nemmere og mere trygt
for forbrugeren at handle deres varer.
Skulle mod al forventning en kunde »slippe« igennem CON
RADS sikkerhedsforanstaltninger, så er kunden meget dårligt
stillet.
For at vise dette, tager vi udgangspunktet i Yrsas beregninger,
der i øvrigt ikke indeholder alle omkostningsfaktorer.
Kloge Yrsa bestiller for DM 200,- direkte hos CONRAD electro
nic. Kloge Yrsa er heldig og slipper igennem sikkerhedsnettet, og
får varerne leveret. Hvad koster varerne Yrsa reelt...?
Her er regnestykket: 200,- DM minus den tyske moms (14 %)
opnåes ved at trække 12,28 % fra 200,- DM.
Netto beløbet er DM 175,44.
Hertil kommer i følge CONRAD electronic’s exportbetingelser
alle omkostninger. Eks. Fragt, gebyrer, forpakning og, da leverin
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gen sker på køberens (Yrsas) egen regning og risiko evt. en
forsikring.
Omkostninger i alt ca. DM 28,-.
Kloge Yrsa skal ved pakkens modtagelse betale: DM 175,44 +
28,- = 203,44 hvilket er lig med danske kroner (kurs 3,88) dKr.
789,35. Hertil kommer nu den danske moms på 22 % hvilket giver
en TOTAL KØBSPRIS foe Yrsa på dKr. 963,01.
Fornuftige Lajla køber de samme varer hos DANOMAN electro
nic og betaler DM 200,- • 4,85 = 970,- dKr. frit leveret.
Kloge Yrsa har sparet 6,99 dKr. = 0,7 %.
Hvad gør kloge Yrsa, når en vare går i stykker efter 8 måneder?
Kloge Yrsa skal selv betale for reparationer. Hvad gør kloge Yrsa,
når hun fortryder købet af varerne? Kloge Yrsa skal have
besværet med at sende varen til Vesttyskland, udfylde alle export
papirer, vente i lang tid inden andre varer kommer retur. For god
ordens skyld skal her nævnes, at kloge Yrsa IKKE får refunderet
beløbene.
Fornuftige Lajla har købt DANOMAN electronic og sikret sig 12
mdrs. fuld GARANTI, tryghed, sikkerhed, ombytningsret og re
turret.
Hvorfor skriver vi så i vores annonce »udenom de fordyrende
mellemled«...?
Her er svaret ved nogle konkrete priseksempler og sammenlig
ning med andet firma, hvis navn ikke ønskes offentliggjort!
Vare no.: 52 97 53 koster hos dKr. 2,43 incl. moms. Den samme
vare koster hos andet firma dKr. 4,85.
Vare no.: 81 32 73 koster hos os dKr. 43,41 incl. moms. Den
samme vare koster hos andet firma dKr. 88,00.
Vare no.: 81 32 81 koster hos os dKr. 4,61 incl. moms. Den
samme vare koster hos andet firma dKr. 12,50.
Med andre ord: Forbrugeren, som det hele jo drejer sig om,
SPARER over 50 % ved at købe hos DANOMAN electronic.
Ønskes der yderligere oplysninger, står vi fortsat til Deres
disposition.
Med venlig hilsen
DANOMAN electronic
Bent Jørgensen.
Til EDR
På grund af at jeg er efterlønsmodtager på 4. år og på grund af at
efterlønnen falder og kontingentet i EDR stiger, ser jeg mig
nødsaget til at melde mig ud af EDR når min indbetaling udløber.
Jeg blev indmeldt i 1953 som nr. 5930.
OZ2HD Orla.
En kommentar til OZ2HD og evt. andre.
Det er altid trist når et medlem forlader os. Især når det ikke
skyldes manglende interesse. Når RM vedtog en kontingentstig
ning pr. 1. april 88, var det ikke med glæde, men af simpel
nødvendighed. Hvis EDR fremover skal yde en nogenlunde
uændret service til medlemmerne, og hvis OZ skal bevare sin
standard, ja så kan der ikke spares mere på budgetterne, der må
en kontingentstigning til.
I betragtning af at kontingentet ikke er steget de sidste 2 år, og
set i forhold til den pris og lønudvikling, der har været i samfundet,
finder jeg ikke en stigning på ca. 13 % urimelig.
Hvis man er radioamatør er det naturligt, at man også er
medlem af landsforeningen EDR, og tænker man på hvad
hobbyen iøvrigt koster, mener jeg ikke prisen for medlemsskabet
er afskrækkende. Hermed ikke sagt, at jeg ikke har forståelse for
vore ældre (og yngre) medlemmers økonomiske situation, men
her åbner vedtægterne også mulighed for hjælp.
Trods kontingentstigning er medlemsskab af EDR så ikke
fortsat mere afhængig af viljen og interessen end af økonomien? Jeg mener jo.
HR

Sig du så
annoncen i OZ!
OZ NOVEMBER 1987

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 fo r 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.
Købes: 2 meter, 70 cm og 23 FM TX/RX - til packet-brug - ger
ne billige X-tal styrede. Tilbud med type, stand og pris venligst
til
OZ3RC, Bro på 09 13 44 88
Købes: Yaesu CW/RTTY reader YR901. Slow-scan software
for Commodore 64. 2 meter transciever Kenwood 700 eller
lignende.
0Z5PD, Per Dantoft, Skovdalsvej 2, 8300 Odder, tlf. 06 54 30
11. Efter kl. 18.00 06 55 02 36.
til 60-tegns prøven

b es tå en d e a f : ______ _

\
w

16 B Å N D K A S S E T T E R (45 m in.’s træning pr. side)
2 IN S T R U K T IO N S B Ø G E R (på dansk)
1 0 0 N E D S K R IV N IN G S B L A N K E T T E R
Pris i alt, incl. 2 2 % m o m s ............................................................................. kr. 51 5,-

Sælges: Kenwood TS 930-S HF-transceiver, med automatisk
ant. tuner, AM -filter - MC 60 mike, drake lowpass - og netfilter
samt hovedtelefon. Alt er som nyt og kun meget lidt anvendt.
Kr. 12.000,-.
Ingeborg Treschow, XYL-0Z1TW, tlf. 02 12 07 77.
Sælges: Storno CQP 863 UHF håndstation 3 W PA-trin og
1750 Hz tonesender. Kr. 1000,-. Storno PA 765 PA-trin til UHF
12 W output. Kr. 200,-. XO 611 og XO 631 oscillatorer for
Storno 600 2 m. Kr. 100,-.
OZ5WU, tlf. 02 99 70 48.
Sælges: Kenwood TS 520SE kr. 3900,-. 2 stk. PA-rør 6146b kr.
350,-. Daiwa audiofilter AF-606 kr. 600,-. Samlet kr. 4480,-.
OZ1IDL, tlf. 02 97 41 16.
Sælges: Storno CQM 763D UHF station ombygget til 99 CH.
12 W PA-trin og HF-trin på modtager. Kr. 1000,-. AP 2000 VHF
ombygget til 2 m 80 CH. 35 W PA-trin og 1750 Hz opkald. Kr.
1300,-. AP 749 VHF ombygget til 2 m 80 CH 25 W output, rep.
space og rep. opkald. Kr. 1150,-.
OZ5WU, tlf. 02 99 70 48.
Sælges: SSTV. Monitor sampler og Kamera. Samlet kr. 800,-.
Rør7BP7Akr. 100,-. National TV kamera, afbøjspole, defekt kr.
200,-. Rhode og Schuarz VHF RX kr. 300,-. Oscilloskop 12
skærm med efterglød (Transistoriseret) kr. 300,-.
Købes: YAESU FC-707 tuner FV-707 VFO.
0Z5VP, tlf. 03 81 49 78.

Bestilling pr. post, tlf. (bedst aften), eller giro. Forsendelse sam m e dag.

Køb af båndkassetter enkeltvis, speed 25 til 125.
(Forlang Specialbrochure).

TELETEACH

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

O
VY 73 OZ8SW
Steen Wichmand

Sælges: OZ fra 1946-1986, 40 årgange. Sælges kun samlet,
pris 2400 kr. Årgangene 1946 til 1964 er indbundne.
0Z1GNA Mie, tlf. 08 92 74 01, mellem kl. 18.00 og 20.00.
Sælges: SM7FXB Carl-Henrik W itts samlingar säljes: HFVHF-UHF sändare, mottagare och transceivrar. Mätinstru
ment av hög kvalité bl.a. R.S. och H.P. samt rör, mikrofoner,
mikrovågsdelar, PR-stationer, antenner och mycket surplus.
För lista v.g.sänd SAE till SM7CFQ
Torgny Karlsson, Sandormsvägen 7, S-260 41 Nyhamnsläge.
Søges: 37 årgange OZ. 1951-1987. Indb. Kr. 3000,-.
0Z1FLX, tlf. 04 67 15 30.
Sælges: Kenwood Antennetuner AT-230, som ny, med doku
mentation, org. embi. Kr. 1500,-. Heatkit Panoramaforsats
HO-13, med dokumentation, ekstra spoler, justeret til 455 kHz
MF. Kr. 500,-.
0Z5GB, tlf. 02 26 11 24.
OZ NOVEMBER 1987

Sælges: Kenwood TS 520 kr. 3000,-. Kenwood TS 700 kr.
2500,-. Kenwood TR 2500 m. lader kr. 2200,-. Fritzel FB33
samt 10 el. VHF kr. 2000,-. Gittermast med hejseværk 9 m. +
6 Kr. 3800,-. Storno CQP CQP 500 m. 2 batt. + lader kr. 800,-.
Tandberg, Huldra, Sølvsuper, TCD 300 og 50 W højtalere - ring
om priserne m.v.
OZ2RM, 07 49 23 66.

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

T

Tlf. 02 - 23 55 55
efter k l. 16.00

DAMATIC, GI. Tibberupvej 16,
3060 Espergærde
Vy 73 de OzllSK, Dan

Sælges: 2 kw antennetuner DRAKE MN2000 kr. 1700,-.
SALORA ombygget 70 cm FM valgfri spacing kr. 1500,-. AP780
ikke ombygget, men med krystaller og diagram til 70 cm FM
kr. 800,-. KENWOOD TS780 nyeste model af denne type allmode 2 m/70 cm incl. fabriksmanual kr. 8000,-. IC245E allmode 2 m med fjernbetjening defekt U/D system (tæller kun
opad) kr. 1200,-. SQUEZZE-KEY brugt 500,-. Sporvogn kr.
150,-. Kondensatorer 5-20 KV, 80-5000 pf, 5-25 kr./stk.
QZ2JZ, John, tlf. 03 99 39 33.
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CM 8833
14“ CVBS og RGB
farvemonitor
Medium opløsning
IBM PC kompatibel

KUN kr. 2498,Universal farvemonitor
Stereolyd
»IBM kompatibel
> Kan bruges som TV i forbindelse med video

•
•
•
•

>
>

hl:

Ik
cH~"l lD»=>e

Billedror med 0,42 mm pitch finhed
Opløsning: 600 dots x 285 lines
Mørkfarvet billedskærm
2000 karakterer

UR - DOBBELT-TERMOMETER
KUN KR. 228,-

EXTERNAL SENSOR

For bil, båd, hjem, kontor m.v. Kan stå på bordet eller sættes på væggen/instrumentbrædt el
ler lign. Indeføler og udetemperaturføler med 3 m ledning.
Ur viser timer og minutter.
Data: INDE: -h 10°C til + 60°C
UDE: - 20°C til + 70°C
Opløsning: 0,1°C
Nøjagtighed: ± 1°C (0-40°C)
Med beslag og batteri - klar til brug

Tilbudene gælder så længe lager haves.
Vi sender overalt i landet pr. efterkrav. Ved køb for under
60,- kr. tillæ gges 8,- kr. i gebyr. Priserne er excl. forsen
delse, undtagen hvis du ved køb fo r over 375,- kr. betaler
forud, sender vi varerne p o rto frit i Danmark (ikke Grøn
land og Færøerne).

Vejle

Priserne er in cl. 22% moms. Ret til æ ndringer fo rb e h o l
des, uden forudgående m eddelelse.
KATALOG 1987/88 kan rekvireres nu, indeholder priser på
IC-kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, kas
ser, tilbehør m.m.m. Rekvirer et eksemplar.
Vy 73 OZ1CSN, Leon

R.C. ELEKTRONIK ApS

SØNDERBROGADE 42 . POSTBOX 332 . 7100 VEJLE
TLF. 05 83 25 33 . GIRO 7125666
ODENSE AFD.I FREDERIKSGADE 15 . TLF. 09 13 90 39
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Sælges: ICOM 751 m/ekstra 500 Hz CW-filter, håndmike
HM38 samt bordmike SM6. Stationen fremtræder som ny,
pris 14.000,-.
0Z7HT, tlf. 09 77 17 20.
Sælges: Kenwood TS120S - HF-transceiver. Pæn og 100%.
Tilhørende power-suply (13,8 V - 20 A). Ialt kr. 4.900,-.
OZ8HV, Helge, tlf. 09 17 05 98.
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Sælges: Strømforsyning. 13,8 V 5 amp, (max 7). Pris 220 kr.
Omformer fra 24 V-12 V. 8 amp. af mrk. »Mascot« pris 400 kr.
»Jemco US105« pris 300 kr. Vie 20, med program fir RTTY,
ASCII, samt CW og converter samt stik, pris. 400 kr. Zenith
m onitor med grøn skjærm og lyd, pris 450 kr. Skal afhentes.
OZ1JUQ, OZ1JUS, tlf. 05 94 40 30
Sæ lges: Kenwood 2 m håndstation TR 2600E med DCS op
kaldsudstyr, baselynlader ST2, mobillader/holder MS1, mo
nofon, batteribox. I original emballage. Kr. 3000 kr. Generator
Honda 4 KW, 220 V, 2 cylinder dielsel med elstart. Nypris
23.000. Kr. 8500,-.
OZ1CHL, Lars, tlf. 01 69 99 99.
Sælges: HF - VHF - UHF-grej. HF-kenwood. TS520 med nye
P A rør- MC50 - Gp40 ant. som nyt med manualer. Pris samlet
kr. 3.500,-. VHF-UHF-kenwood TS770e, modificeret med bl.a.
nye fontend - MC50 - 8 x 9 elm. OZ5HF ant. med fasekabler driver PA 50 Watt - PA SSB eletronic V1300 med 3CX800 a ca.
1,4 kW - som nyt og med manualer. Pris samlet kr. 15.000,-.
Div. grej. Memory-keyer 8 x 5 0 tegn og alt udstyr for M.S. Pris
samlet kr. 1.200,-. - Elevation rotor KR500, pris kr. 1.500,-. Azi
mut rotor Daiwa CR4, meget stor rotor med 4 motore pris kr.
2.500,-. Gittermast Carl F med vippebeslag pris kr. 5.000,-. Datong FL2 LF-filter - masser af H100, RG17 og andet grej (ring).
OZ1IUK, Bent tlf. 02 30 30 58 el. 049-44732.
Købes: Yaesu FT-290 R i god stand.
OZ9PF, tlf. 06 81 02 64, Poul.
OZ NOVEMBER 1987

Sælges: ICOM 211E 2 m VHF. Mode FM-SSB-CW, 10 W, for
bedret med HF-trin og indbygget blæser, velholdt og i orden,
kr. 4.500,-. ICOM 471E, 70 cm UHF, mode FM -SSB-CW , vel
holdt og i orden, ene i Danmark, kr. 5.000,-.
OZ1EZQ.tif. 02 15 08 81.
Sælges: Storno 763 D med fjernbetjening. 99 kanaler, om
bygget samt manual. Kr. 850,-. Yaesu PA-trin FL 201010 W til
FT 290 R. Ikke brugt, 100% OK. Kr. 950,-. HF-transceiver FT
277 E med indb. strømforsyning samt originalm ikrofon. Stati
onen kører både 8SB + CW, og er i original stand med servi
cemanual, alt OK, kan afprøves på min QTH.
OZ1IDM, Ib, tlf. 02 90 75 35 efter 16.00.
Sælges: Kenwood TS-700 G. 2 m station. Pris 2500,-. Packet
modem AM7911 med strømforsyning i kabinet. Pris 850,-.
OZ1 KVI, Steen, Tlf. 04 67 28 49
Sælges: TRCVR. FT102 incl. FM UNIT kr. 9000,-. Digital VFO
FV102 DM kr. 3700,-. Ant. tuner FC102 kr. 2500,-. Alt som nyt.
TRCVR. FT757 + FP757 HD. Komplet som nyt kr. 10.000,-.
M ultimeter 30 K o /V nyt, kr. 200,-.
OZ3BU, Benny, tlf. 06 22 37 40 efter kl. 18.00.
Sælges: Antennerotor KENPRO kr. 400,-. Kun brugt få uger, kr.
1000,-. Byttes evt. med digital L-C meter.
OZ8SO, Jens Sørensen, tlf. 08 43 04 80.
Sælges: SSB Geloso HF station. Resceiver G4/214 (forbed
ret). Transmitter G4/225 (fasesender). Power suppl. G4/226.
Manual. Pris-afhentet 1600 kr. Stationen kan ses i drift på 14
MHz. Tandberg spolebåndoptager serie 14,2 spor. Velegnet til
langsom afspilning af CW kr. 500 kr.
OZ6SD, Svend Kristiansen, tlf. 04 85 13 42.
Sælges: DRAKE R4C modtager, som ny. Kr. 2500,-.
OZ5VO Lars Ole Pedersen 01 52 22 51.

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
Tlf. 07 52 61 77
Giro 9 35 33 21

Sælges: 220 V C. kerne trafos. 3 x 1 8 V/3 A kr. 75,-. Bånd fra
radiofabrik med ca. 130 diverse modstande, ca. 2 8 1 N4148 og
zener kun 4,75 kr. pr. meter.
Knud Pedersen tlf. 07 52 61 77.
Sælges: HF unit til Yeasu FT-726-R. Dækker 10-11-12-15 me
ter, output 20 watt, komplet med manual. Kenwood MC 60 A
bordmic. som ny.
OZ6FH Peter tlf. 07 96 22 47 efter kl. 18.00 eller 049 57980.
675
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G-WHIPS

Sælges: Pilottone 382,5 Hz. Som byggesæt: Hybridkreds +
stemmegaffel og print pris kr. 120,-. Eller færdigbygget og af
prøvet pris kr. 145,00,-.
OZ1GVJ, Hans Jørgensen, tlf. 06 52 32 25.

HF-mobil uden problemer
HELICAL glasfiber mobilantenne
for H F -10,15,20 m i samme helical
top, og 40,80 og 160 m med udskif
telig top.
Længde kun 190 cm, meget lav
vindmodstand. Lille fod, der kan
monteres på skærm, bagage
rumsklap eller kofanger.
En prisbillig og sikker mobilløs
ning.

Sælges: TS-430S, alle filtre AG FM-modul er monteret, origi
nal strømforsyning PS-430 medfølger. Stationen er købt
09-11-85 hos Werner, og er helt OK, sendertrinnet har aldrig
været i drift, har kun været anvendt til lytning, pris kr. 8.500,-.
R820 - R7A - IG71 eller anden modtager kan undgås i handlen.
OZ-DR1074, Erhardt Nielsen, Riishøjsvej 9, 1, 9000 Aalborg,
tlf. 08 12 27 64.

Sælges: Små gedine dobbeltmanipulatorer til indbygning.
Fremstillet i forcrom et messing med pinollejer og fingervin
gen i teaktræ, pris 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.
OZ4IT, Leif Bøtter, Skovsbovej 5,5700 Svendborg, tlf. 09 2190

Pris:
10-15-20 M m /fod...... kr. 950,10-80 M m /fod.......... kr. 1425,Multimobile .............kr. 725,Multiselect
kr. 875,Flexiten...................kr. 1250,Rekvirer G-WHIP brochuren
med beskrivelse.
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Lønstrup, 9800 Hjørring

08 - 96 01 88

Vedrørende kataloget:
Prisændringer:
Incl. moms Samtlige mængdepriser er exe I. moms
v/1 stk. v/1 stk. v/10 stk. v/25 stk. v/50 stk.v/100 stk
12.44
31.81
15.01
92 .4 5
23.70
7.84
12.57
178.73

10.20
26.08
12.30
75.78
19.43
6.43
10.30
146.50

7.65
19.56
9.23
56.83
14.57
4.82
7.73
109.88

6.43
16.43
7.75
47.74
12.24
4.05
6.49
92 .3 0

6.12
15.65
7.38
45.47
11.66
3.86
6.18
87.90

5.92
15.12
7.13
43.95
11.27
3.73
5.97
84.97

18.79
1.68
1.31

15.40
1.38
1.08

11.55
1.03
0.81

9.70
0.87
0.68

9 .24
0.83
0.65

8.93
0.80
0.62

G ru p p e 6:
1 0 0U F -25 V P

1.68

1.38

1.03

0.87

0.83

0.80

G ru p p e 13:
100M A T 5X 20
3.15AT5X20

1.71
1.68

1.40
1.38

1.05
1.03

0.88
0.87

0.84
0.83

0.81
0.80

30 .4 0

28.95

30.93

29 .4 6

1.31

1.25

c a se 12
27.99
c a se 12
28.48
D O 34
1.20

3.72

3.54

3.42

S N 74LS157N
S N 75182N
7808ct
M B 81256-12
M C 1496G
N E 555
TL 084C N
8031A H
G ru p p e 2:
2N 5 3 2 0
B ZX79 C10
1N 40 07

N y h e d e r p å p ro g ra m m e t:
G ru p p e 2:
B D Y56
Si. N P N Power 120V 15A 115W
58.87
4 8 .2 5
36.19
Si. N P N Pow er (T V ) 15 00 V 6A 75 W
B U 50 0
59.90
49.10
36.83
Si. Sch o ttky d io d e 3 0 V 2 0 0 m A
BAT 85
1.56
2 .5 3
2.0 8
G ru p p e 6:
2K 2U F-16V P

2 2 0 0 uF 16V p rintelko Ph ilip s 2 2 2 2 0 3 5 ...
4.43
7.20
5.90

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 57
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KENWOOD

TM 221 E - 2 M

FM
12 Volt
TM 221 E 45 Watt - TM 421 E 35 Watt * Low power 5 Watt.
Kompakt og letvægt - Ö 140 - H 40 - D 179 - 1,2 kg.
GaAs Fet indgang * Følsomhed SINAD > 0 ,1 6 /aV.
STEP 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 KHz * 14 Memory * Memory og band scan * Stor digital
skala * Digital VFO * Mikrofon input kontrol.

Pris incl. moms kr. 3395,-

CD ICOM' IC-3200E
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 m emories eller mellem 2 valgte frekvenser.
Frekvensvalg med VFO-hjul eller på scanningmikrofonen.
Prioritetskanai.
INDBYGGET DUPLEXFILTER! - kun et antennestik.
Indbygget 1750Hz toneopkald og batteri til memory-backup.
Må! KUN 14 x 5 x 20,7 cm. Vægt 1,9 kg.
Dansk manual medfølger.

Pris incl. moms kr. 6495.

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 lordag eller aften). ■
POSTGIRO 1 55 22 52
B A NK DEN DANSKE BA NK . LYSTRUP A

i 4608

9029
KURT

00

POULSEN

V E S T E R LE D 1
TAULO V
70Q Ö
FREDERICIA

Mullimeler digital eller analog
køber du med størst
sikkerhed
hos Instrutek.

Ring og få tilsendt
gratis oversigt
over m åleinstrum enter
med priser på
alle digitale og analoge
multi metre.

IINISTRUTEK
Christiansholmsgade • 8700 Horsens
Telefon 05 61 11 00 • Øst: 01 41 34 00

