


oICOM - det professionelle kvalitetsmærke

s : S ‘*
De suveræne basestationer for 2 M og 70 cm!

Fremragende data:
• Nyudviklet DDS (Direct Digital Synthesizer) System frajCOM giver IC-275 E / 475 E marke

dets hurtigste dobbelt-PLL-system med 5 millisekund låsetid. Ideelt i forbindelse med Am
tor og Packet lynskift.

• 99 uafhængige memories med lagring af frekvens, mode, tone, duplex og offset frekvens.
• 4 scanningsfunktioner, memoryscan, programmeret scan, modescan, skip scan! Lynscan

ning med hidtil uset hastighed.
Super-modtager med 0,1 følsomhed.
Kompakt størrelse: 241 (B) x 94 (H) x 239 (D) mm.
Stort, overskueligt multi-funktions display med visning af alle funktioner, 
indbygget SWR-meter.
Udgangseffekt 25 W (2.5 W i LOW position). Output variabelt.
Direkte tilkobling til computer via seriei port bag på IC-275 E / 475 E.
Indbygget strømforsyning 220 V AC.
Mikrofon med scanning, strømkabel og diverse stik medfølger.
Dansk manual medfølger.
Vægt 6.2 kg.
Stort tiibehørsprogram, bl.a. Talesyntese, Mastforstærker, Tone Squelch, AQS, Satellit- 
interface, 250 Hz CW-filter m.m.m.

Priser inci. moms:..  IC - 275 E kr, 11.995,- IC - 475 E kr, 12.995,"

IC-271 E/H 
25/100 W

Basestation FM-SSB-CW i 25W (E) eller 
100W (H) udgave. 32 memories, program
merbar scanning, stort multimeter, plads til 
indbygget 220 V power.
Pris kr. 9.900,- (25 W) og 11.700 (100 W)

NORAD Lønstrup

9800 Hjørring

Vy 73 de OZ4SX. Svend

08 96 01 88
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Redaktionelt

Om dette nr. af OZ.
Hermed tager vi hul på 1988, og der skal indledningsvis lyde et godt nytår til alle læ
serne.

Ved nytårstide er det almindeligt at se tilbage på året, der gik og komme med for
udsigelser om fremtiden. Det bliver læserne forskånet for, men opmærksomheden 
henledes i stedet på nr. 1 1988.
På side 7 afsluttes det store »Cataiina projekt«, der nok skulle kunne give stof til må
neders eksperimenter og inspiration for selvbyggeren. For at fuldende projektet 
kræves en strømforsyning, og den finder man på side 12. Den er skræddersyet til 
Catalinaen, men kan anvendes i mange andre sammenhænge.

Antenner er et evigt aktuelt emne, der ikke kun hører sommertiden til. Den gar
vede amatør foretrækker vist ligefrem snestorm, når antennen skal op. På side 3 og 
side 17 er der inspiration til kommende eksperimenter med trådantenner.

BCI og TVI er desværre et ligeså aktuelt emne. Hvor stort og udtalt problemet er 
vides ikke, men den løbende debat, der fortsætter på side 38 understreger aktuali
teten. For den amatør, der løber ind i alvorlige forstyrrelsesproblemer, kan det fore
komme urimeligt, at det er amatøren, der skal betale for afhjælpning af en fabrikants 
eventuelle forsyndelser. For at det kan lade sig gøre at fremstille apparater, der i vid 
udstrækning er sikret mod TVI/BCI fremgår af artiklen side 13.

Flere fabrikanter/importører gør det allerede, men det var vel egentligt et rimeligt 
krav, at man, som et led i den service der ydes, bistår forbrugeren og amatøren med 
råd og dåd ved forstyrrelsessager. Midlerne, der skal til at gøre et apparat forstyr
relsesfrit, er iøvrigt ofte små, det er et spørgsmål om at vide hvordan. Hvornår har 
der sidst været noget herom i OZ? Hvem skriver et par gode artikler om hvordan 
man gør i praksis?

Gode artikler om mange andre facetter af amatørradio er heldigvis på lager, så vi 
også i de næste numre kan fylde bladet med varieret teknisk stof.

På gensyn i februar. HR

STOP PRESS STOP PRESS STOP PRESS STOP PRESS
Fra landsformanden OZ1DHQ, Per meddeles det at EDR's forretningsfører Inger pr.
1/1 1988 efter eget ønske er fratrådt stillingen og har fået job andetsteds.

Det er med stor beklagelse, at vi må tage Ingers beslutning til efterretning. Inger 
har en meget stor andel i at kontoret i dag fungerer så godt, som det gør. Det har væ
ret et hestearbejde at nå så langt.

EDR må nu for tredje gang indenfor en kort årrække have en ny forretningsfører, 
og i håbet om ikke igen at slide forretningsføreren op, vil der ske en ændring af ar
bejdsfordelingen på kontoret. Der er allerede annonceret efter nyt personale, og 
det er forretningsudvalgets håb, at man i slutningen af januar har fundet den rette 
person. Mere herom senere.
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Hans Bonnesen, OZ5RB 
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AFDELING AF

I NTERNATI ONAL AMATEUR RADIO U N I O N
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører EDR, 
stifte t 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C. Postgiro 5 42 21 16 
Årskontingent til EDR udgør 340,00 kr. incl. tilsendelse af »OZ«.
Ved indmeldelse betales et indskud på 20,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.

Landsforeningens kontor:
EDR, Kronprinsensgade 46, st., Postbox 172, 5100 Odense C 
telefon 09 13 77 00
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-14.00

Landsformand:
Per Wellin, OZ1DHQ
Fredericiavej 30, 7000 Fredericia, telefon 05 94 10 66 

Næstformand: OZ8CY. Sekretær: OZ1HMY.

Ny struktur i EDR!
Strukturudvalget ønsker alle velkommen i det nye år med hå
bet om mange gode timer ved »radioen«, loddekolben, i lokal
afdelingerne - eller f.eks. ved tankevirksomhed og debat om
kring ny struktur for EDR.

På RM 1987 fremlagde vi et oplæg til ny struktur. Debatten 
herom var mildest talt »en lunken kop te« for os at arbejde vi
dere udfra. Bortset fra nogle ganske få repræsentanters helt 
klare udsagn, var kommentarerne både for og imod og må
ske - eller ved ikke rigtig. Kun ét forslag fremkom - nemlig 
ang. indmeldelsesprocedure, hvor forslaget gik på, at kun 
EDR-medlemmer kan blive og være medlemmer af lokalaf
delinger, og det er selvfølgelig en model vi vil arbejde videre 
med.
Konklusionen på hele debatten blev, at man sagde tak til 
Strukturudvalget og: »Gå hjem og kik på det igen, overvej 
hvad der er sagt og prøv at komme med noget, der matcher 
med holdningen hos repræsentantskabet«. Men hvad er 
holdningen hos repræsentantskabet! Repræsentanter fra 5 
ud af 9 kredse udtalte sig. Derfor vil vi opfordre Jer til at drøfte 
Strukturudvalgets oplæg (en gang til) på de kommende »Op
stillingsmøder« i kredsene samt tage emnet op til debat i 
lokalafdelingerne for derefter - og venligst hurtigst muligt - 
sende os meninger, ændringer, tilføjelser eller ideer, så vi vir
kelig har noget konkret fra je r at arbejde videre med.
Vort mål er, at udsende de endelige forslag til repræsentan
terne inden sommerferien, så der vil være god tid til at debat
tere dem, inden de kommer til afstemning på RM 1988.

Vy 73, Strukturudvalget, v/OZ1CID, Hanne
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TM 221 E 45 Watt - TM 421 E 35 Watt * Low power 5 Watt.
Kompakt og letvægt - 6  140 - H 40 - D 179 - 1,2 kg.
GaAs Fet indgang ★ Følsomhed SINAD >  0,16 £iV.
STEP 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 KHz *1 4  Memory ★ Memory og band scan ★ Stor digital 
skala * Digital VFO ★ Mikrofon input kontrol.

NU LAGER: MC 48 med 16 toner (alle Kenwood med 8 pin)
2 M Håndstationer

NU 5 Watt med ext. ACCU

ied ACCU + Lader (PB2+BC2) ed ACCU og Lader (PB2+BC2)

EKSTRA TILBEHØR:
PB1 (12 VDC 800 mA) kr. 650,- * PB2 (8.4 VDC 500 mA) kr. 395,- * PB3 (7.2 VDC 800 mA) kr. 475,- *  PB4 (7.2 
VDC 1600 mA) kr. 695,- ★ BC 7 Bordlader kr. 1100,- ★ PG-3C Cigar DC kr. 135,- ★ MB 4 Mobilmont. kr. 100,- ★ 
SMC 30 Monofon kr. 325,- ★ Taske SC 12/13 kr. 175,- ★ Telescopant. RA 2 - RA 3 * BC 8 Compakt lader ★ 
Bælteholder.

Kr. 2 .8 5 0 ,-

TH 215 E

3

2,5 W (5 W)
Step for UP/DOWN 
Numerisk tastatur 
10 Memory + Scan 
Step (5 KHz til 25 KHz) 
Timer scan 
Bånd scan 
Programerbar scan 
3 forskellige scan stop 
Memory back up

2,5

Kr. 2.495,- 

TH 205 E

Step 5 KHz 
3 Memory 
Scan af bånd

2,5 W (5 W)
Step for UP/DOWN

Memory back up

mmmm  

5450 O T TER U P , tlf.
G EN ER ALAG EN T

(09) 82 33 33 Åben 1Q-1730, fre. 10-19 og lø 10-12
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Husmandsdipol
Af OZ1FSM'Allan Asmussen, Rævehøjvej 36, vær. 717, 2800 Lyngby.

Ja, som navnet kunne antyde, drejer det sig om en 
billig antenne, som ikke fylder ret meget i forhold til 
de bånd den arbejder på, nemlig 80,40,20 og 10 me
ter, men som alligevel virker ganske udmærket i for
hold til størrelsen. Antennen er ca. 13,5 m lang, og 
ideen er oprindelig »hugget« fra ref. 1, senere modifi
ceret efter egne forhold.

Den har nu kørt i ca. 3/4 år i sin nuværende udfø
relse (januar 1986).

Virkemåde:
På figur 1 ses en skematisk tegning af antennen, og 
det bemærkes, at den minder meget om en normal 
spoleforkortet dipol. Fidusen i denne antenne er 
nemlig, at spolerne virker som forkorterspoler på 
nogle bånd, medens de virker som spærrekredse på 
andre.

Man slipper herved for at skulle fremskaffe dyre 
senderkondensatorer til trapsene, og antennen 
bliver lettere i kraft af færre dele.

Desværre er der kun meget lidt, der er gratis i 
denne verden, og spolerne virker da heller ikke som 
perfekte traps. Dette ses bl.a. ved at en justering af 
de ydre antenneled påvirker justeringen af de indre, 
men problemet er nu ikke så stort endda. Se afsnittet 
om justeringen af antennen.

Antennen udviser ganske som en dipol en strå
lingsmodstand på ca. 75 ohm, hvilket passer meget 
fint til »rørspiller« med pi-led i udgangen. Det er må
ske lidt i overkanten til moderne transistoriserede 
stationer, men hvis man er perfektionist, har jeg set 
en 75/50 ohm balun i ref. 2.

Jeg bruger ikke selv balun, og det går fint, selv om 
mit kabel (75 ohm TV-kabel) ligger sammen med et 
par højttalerledninger et par meter. Dette gælder dog 
kun, når standbølgeforholdet er under ca. 2,5:1, el

lers er der kraftige forstyrrelser. Dette skyldes H F, der 
løber ud på ydersiden af kablet oppe ved fødepunk- 
tet, og så løber tilbage til hulen.

Fremstilling:
Spolerne, som er den mest kritiske del af denne kon
struktion, er alle viklede på 62,5 ø x 75 mm plastic
rør, se fig. 2.

Tråden er kørt to gange gennem spoleformen som 
vist, og er derefter loddet fast på en kabelsko. Tråden 
er ø 1 mm lakisoleret transformatortråd, tætviklet på 
midten af spoleformen. Undgå grå eller sort plastic
rør, da jeg har fået at vide, at det kan være farvet med 
grafitpulver!

Til antennetråd kan bruges næsten alt, der er 
trækstabilt. Jeg har selv brugt billig, plastisoleret 
stålwire, beregnet til tørresnore. Alle trådender er for
synede med kabelsko, og antennen skrues sam
men. Brug endelig galvaniserede skruer.

Midterpladen ses på figur 3. Der er brugt en UHF- 
fatning for et-hulsmontering på et stykke 3 mm glasfi
berprint. Ende-isolatorer efter behag, evt. en strim
mel glasfiberprintplade.

Det kan anbefales at indstøbe spolerne og mid
terpladen i noget tabsfattigt materiale, men gør det 
endelig før justeringen, ellers kan man begynde for
fra. Det er prøvet!

Justeringen:
Da det kan være noget svært at ramme den nøjagtige 
frekvens for en nedspolet antenne, bør man for
længe alle trådlængder med 5-10 cm, og så måle re
sonansfrekvensen med et gitterdykmeter, koblet til 
en 10 m spærrespole. Man forlænger og forkorter nu, 
så der er resonans i den lave ende af alle bånd.

FIG. 1
LÆNGDE AF  T R ÅD  T A B E L  1.

FIG. 3

J? TRÅD

-L- foS

KABELSKO EL. LIGN.

f t  TRÅDENDER
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Den videre justering foregår med et standbølge- 
meter, og man starter med de højeste bånd først, 
altså 10 m. Blot antennen har resonans nogenlunde 
indenfor de forskellige bånd, er der så lille en tilbage
virkning gennem spolerne, at justeringen af de lave 
bånd ikke påvirker de høje.

Det kan anbefales at lodde et par kronemuffer på 
et par kabelsko, så man ikke skal bruge 2 nye kabel
sko for hver afkortning af antennetråden.

I tabel 1 er antennens forstemning som funktion af 
længdeændringen angivet. Tabellen skal forstås så
ledes, at en længdeændring, f.eks. en forkortning af 
20 meter-delen på 1 cm i hver ende, rykker reso
nansfrekvensen ca. 37 kHz opad.

Resultater:
Standbølgekurverne taler vel for sig selv m.h.t. 
båndbredde og deslige, de er både tegnet for en an
tennehøjde på 5 og 10 meter overjorden. Det skal be
mærkes, at kabel + SWR-meter er 75 ohm.

Det undrer mig, at 75 ohm kabel (TV-kabel) ikke 
bruges mere end tilfældet er, da det ofte er både billi
gere og bedre end samme type i 50 ohm’s udgave. 
(Der findes dog også meget elendigt kabel på marke
det).

Ved at sammenligne med dipolantenner, er jeg 
kommet frem til følgende: På 10 og 20 meter fungerer 
antennen omtrent som en dipol, og på 40 meter er 
den ca. 1 S-grad dårligere end en dipol, men dog sta
dig fuldt anvendelig til DX.

På 80 meter vil jeg anslå, at den er ca. 2 S-grader 
dårligere end en dipol, og derfor bedst egnet til kor
tere distancer. Dette er fremkommet ved sammenlig
ning med to lokale amatører, men det meste af Eu
ropa dækkes dog uden problemer.

Mekanisk er antennen også i orden, idet den har 
overlevet en vinterstorm, som krøllede mange anten
ner her på egnen.

Et minus er, at spolerne helst skal indstøbes eller 
puttes i en plasticpose, da antennen ellers forstem
mes kraftigt i regnvejr.

Det kunne være interessant at prøve antennen et 
par meter over tagrygningen på et almindeligt hus. 
Visse steder kunne dette måske være en fin løsning, 
hvor der ikke er nok omliggende grund til andre an
tenner.

Referenceliste:
1. William I. Orr og Stuart D. Cowan: The Radio 

Amateur Antenna Handbook , s. 150-151.
2. ARRL:

The Radio Amateur’s Handbook, 1982, kap. 19, 
s. 8.

3EL1: Vindinger Tråd A f*
på spole længde A I

10 m-del 8,0 245,5 cm ~  100 kHz/cm
20 m-del 20,0 109,5 cm ~  37 kHz/cm
40 m-del 44,0 157,5 cm ~  10 kHz/cm
80 m-del — 137,0 cm ?
* Se tekst.
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»Cataiina projektet« III del
Åf OZtETU,' Å. Aggersbøi, Vilhelmsbro 612, 3480 Fredensborg

Digitaludlæsningen
Tælleren er bygget op omkring IC 7217A, der 
sammen med IC 7207A giver mulighed for at 
konstruere et digitaludlæsningssystem med 100 Hz 
opløsning. IC 7217A er beregnet til at trække 4 
display. Megahertz udlæsningen må således - hvis 
den ønskes - foregå ved mekanisk styring.

Nævnte IC har imidlertid 2 egenskaber, som er 
en fordel ved en tæller beregnet for en transceiver. 
Den kan »presettes«, og den kan tælle baglæns. 
Begge dele er der behov for i den beskrevne 
transceiver.

Opstillingen tæller lokaloscillator signalet, der i 
en 9 MHz super som bekendt ligger 9 MHz over 
eller under det modtagne signal. Dette er imidlertid 
ikke helt korrekt udtrykt, for det er BFO frekvensen, 
der - efter blanding - henholdsvis modtages eller 
udsendes, ganske vist undertrykt, men alligevel 
danner reference for signalfrekvensen. Idet BFO 
frekvensen nominelt ligger på henholdsvis 8998,5 
MHz og 9001,5 MHz, d.v.s. 1500 Hz over eller 
under mellemfrekvensen afhængig af, hvilken BFO 
frekvens, der anvendes på det pågældende bånd, 
må der tages hensyn til dette forhold ved at 
presette tælleren til at vise henholdsvis 1500 Hz for 
meget eller for lidt. Dette preset arrangeres ved at 
skabe forbindelse mellem katoderne på de aktuelle 
LED display og ben 4, 5, 6 og 7, der omfatter BCD 
koden 1-2-4-8. Disse forbindelser arrangeres ved 
hjælp af transistorkontakter således, at tælleren

uden spænding på klemme »PRESET« viser 1500 
Hz for lidt, medens den, når spænding tilføres 
nævnte klemme, viser 1500 Hz for meget. På 80 m 
båndet, hvor der anvendes lavt LO signal, skal 
tælleren vise »baglæns«. Dette opnås - ligeledes 
ved transistor switch - ved at lægge ben 10 på 
7217A til stel. Da det i transceiveren anvendte 
krystalfilter ikke nødvendigvis har præcis 9 MHz 
som centerfrekvens, må BFO frekvenserne juste
res for evt. afvigelse. Dette vil få indflydelse på 
sidste ciffers visning. Der er derfor arrangeret 
mulighed for at presette sidste ciffer til en hvilken 
som helst værdi. Komponentplanen viser sidste 
ciffer presat til »5«.

Som nævnt må de 2 første cifre skiftes mekanisk. 
Dette sker ved dioder, der via diode matrix V får 
spænding fra transceiverens båndomskifter. Detal
jer i dette diodeskift fremgår af transceiverens 
spændingsdiagram.
Obs:
Ifølge databladet er ICM7207 beregnet til en krystal
frekvens på 6,5536 MHz og ICM7207A til krystalfre
kvensen 5,24288 MHz HR

Signalforbindelser m.v.
På tegningen er de egentlige strømførende lednin
ger udeladt. De viste forbindelser angiver således 
signalveje, båndskift og øvrige kontrolforbindelser. 
Positioner markeret 13,6 V - R - T samt 8 V og 10 V 
forbindes i parallel. 10 V og 8 V spændingsregula-
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Digitaludlæsning, komponentplacering m.v.
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torerne er anbragt på transceiverens bagplade. 10 
V spændingen føres i øvrigt kun til båndomskifte
ren, idet krystalosciilatorernepå XO printet fødes 
fra denne via matrix V. Spændingsvariationer her 
vil således få indflydelse på frekvensstabiliteten.

Den anvendte monteringstråd består af flerkoret 
isoleret ledning, der er forsynet med farvekode. 
Sådan ledning fremskaffes lettest ved at købe en 
meter 25 koret rundt kabel. Efter at have skåret den 
yderste isolationskappe bort, har man 25 m flerfar
vet tynd ledning. Der anvendes kun skærmet led
ning ved forbindelser, der enten bærer LF eller ren 
HF spænding, og kun såfremt længden af den 
pågældende forbindelse overstiger ca. 5 cm.

S-meter printet er beregnet til pålimning direkte 
(brug cyantit) på undersiden af et forholdsvis billigt 
japansk instrument, der finder anvendelse i 27 MHz 
grej. Det fås dog også som løsdel i elektronik 
forretninger, omend det måske kan være vanskeligt 
at fremskaffe netop den her anvendte type. I så fald 
må printet naturligvis ændres i overensstemmelse 
hermed.

Afsluttende bemærkninger 
Som nævnt i indledningen, er hensigten med denne 
beskrivelse ikke, at den skulle danne grundlag for 
en direkte kopiering. Når den alligevel er illustreret
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med printudlæg og komponentplaceringsplaner, er 
det, fordi jeg mener, det hører sig til, enten artiklen 
henvender sig til professionelt uddannede amatører 
eller til begyndere. Endelig mangler beskrivelse 
med tilhørende tegninger over det mekaniske 
arbejde.

Der er imidlertid en grund til, at jeg har valgt en 
forholdsvis kortfattet gennemgang af transceive
rens forskellige trin, nemlig følgende:

Den professionelt uddannede behøver blot et 
diagram for at se, hvad det hele drejer sig om.

Den rigtige selvbygger vil aldrig direkte kopiere 
en andens konstruktion. Han vil - som jeg selv gør 
det - »sakse« hvad han mener, han med fordel kan 
anvende i sin egen konstruktion, således at resulta
tet kommer til at bære hans personlige præg.

Begynderen ud i selvbyggerkunsten vil næppe 
være i besiddelse af det nødvendige måleudstyr. 
Selv om konstruktionen er baseret på stor enkel
hed, kommer man næppe til et tilfredsstillende 
resultat uden et vist minimum af målegrej. Dette må 
i det mindste omfatte en egnet målesender, tone
generator, rørvoltmeter, digitaltæller samt helst lav- 
effektmeter og oscillograf. Foruden må findes ad
gang til at udføre det nødvendige mekaniske arbej
de, d.v.s. drejebænk og bukkemaskine.

Et vigtigt spørgsmål er naturligvis: Hvad koster 
det egentlig at bygge en konstruktion som den

beskrevne? Vel, ser man bort fra tilvirkningen af de 
mekaniske dele, og er man i stand til selv at 
reproducere de nødvendige print, vil de direkte 
udgifter til materialeindkøb ligge på mellem 3500 og 
4000 kr. Nu skal hertil siges, at man har jo lov til at 
begynde i det små, og f.eks. starte med at opbygge 
selve modtagerdelen evt. blot dækkende 80 m 
båndet, for derefter efterhånden som økonomien 
tillader det, at udvide til den færdige konstruktion.

Et andet spørgsmål er herefter: Hvad får man for 
pengene og ulejligheden? Af modtageregenskaber 
som nævnt i de generelle data ses, at dens 
storsignal egenskaber ligger meget tæt på DRAKE 
TR7 og langt overgår ATLAS 210, som i nogen 
grad har dannet forbillede for modtagerens kon
cept. Praktiske forsøg har vist, at hvor konstruktio
ner som YAESU 757 og KENWOOD 440 nærmest 
er ubrugelige, når de udsættes for signaler fra en 
ideel anbragt og højt ydende antenne, klarede 
CATALINA’en sig uden problemer. Dette skyldes 
afgjort det forhold, at de nævnte moderne stationer 
lider af for megen syntesestøj, der kan være lige så 
ødelæggende for en modtagers egnethed som 
dårlige storsignalegenskaber. CATALINA’ens frek
vensstabilitet kan naturligvis ikke konkurere med 
moderne syntesestationer. Alligevel må jeg mene, 
at en drift på ca. 100 Hz pr. time ikke er generende. 
De første 30 Hz afvigelse kan ikke opfattes af det 
menneskelige øre, desuden er transceiveren forsy
net med digitaludlæsning og mulighed for finindstil
ling. For såvidt angår sendereffekten, ligger den - 
på de 3 laveste bånd - tilfældigvis tæt på det af P&T 
tilladte for B-licens amatører. På de 2 højere bånd 
vil en beam antennes relative gain give større 
rækkevidde, end vi får på 80 m under anvendelse 
af en dipol.

Nyhed!
Fra firmaet PORA TRADING, se ann. OZ 10/87, har 
redaktionen fået oplyst, at man markedsfører en let
vægtste I es ko p rø r m ast, der iflg. firmaets oplysninger 
er specielt egnet til fieldday eller eksperimenter i det 
fri.

Masten de anbefaler, hedder SQT9M/HP - Den 
pumpes op med luft og kan blive indtil 8,7 meter høj 
og kan belastes med 10 kg.

Med kun to mand, kan den rejses på ca. 35 sekun
der. Før rejsning, er masten kun 1,96 meter høj og 
vejer 12,2 kg. Mansten er endvidere forsynet med be
slag, så den kan monteres f.eks. på en campingvogn 
eller Landrover, - Yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til firmaet. trebh.
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Strømforsyning for »Cataiina transceiver«
Af OZ1ETU, A. Aggersbøl, Vilhelmsro 612, 3480 Fredensborg.

DATA: 13.6 volt - 6 amp. Ripplespænding mindre end 
1 mV ved 6 amp.

Ydre mål: B = 11.5 cm, H = 7.8 cm, D = 21 cm.
En IC LM723 virker via 2 stk. BD135 som 

spændings- og strømregulering af 2 stk. 2N3055. 
Nettransformatoren skal kunne afgive 6 amp. ved 18 
volt. Den brokoblede ensretter skal kunne bære 
nævnte effekt. Udgangsspændingen indstilles ved 
hjælp af VR 2 og strømbegrænsning via VR 1.

I strømforsyningens kabinet er indbygget højttaler.
Den viste opstilling kan udvidestil betydelig større 

ydeevne. Følgende ændringer skal foretages: Net
transformator og ensretterventil skal være dimensio
neret for den ønskede effekt. Ladeelektrolytten skal 
forøges med ca. 10.000 uF for hver 5 A effekten øges. 
T2 (BD 135) erstattes af en 2N 3055. Ligeledes for

hver 5 A yderligere strøm parallelforbindes de i dia
grammet viste 2N 3055 med 1 stk. 2N 3055 (incl. 0.1 
og 100 ohm’s modstandene). Opstillingen kan - idet 
der må tages tilstrækkeligt hensyn til kølingen af ef
fekttransistorerne - udvides til at afgive en strøm på 
40 amp. ved 13.6 volt.
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Were you on your radio last night??
Oversat af OZ8CY Chr. M. Verholt, EDR’s tekniske udvalg

Under denne overskrift havde G30SS anden del af 
en artikel i juni-nummeret af RSGB’s amatørblad 
»Radio Communication«. Artiklen omhandler målin
ger på fjernsynsapparater for følsomhed overfor »for
styrrende signaler« fra amatørsendere. I maj
nummeret fortalte G30SS om de teoretiske ting, og 
angav nogle praktiske afhjælpningsmåder. I dette 
nummer var hovedemnet selve målingerne og resul
tatet heraf. Jeg vil i det følgende give en (ikke ordret) 
oversættelse af artiklen, idet artiklen indeholder op
løftende nyt omkring fjernsynsapparaters egenska
ber m.h.t. indstråling!!

Testudstyret
Som signalkilde til at frembringe perfekte prøvebille
der blev anvendt en Phillips video generator, der 
også var i stand til at lave alle mulige farver. Genera
toren havde en 50 Ohms udgang og kunne indstilles 
til at »sende« på alle TV-kanalerne. Udgangsnive
auet til fjernsynet blev reguleret til 1 mV emf/2.

Som »forstyrrelsesgenerator« blev anvendt en 
Marconi 2019 signalgenerator. Denne generator blev 
moduleret med en 1 kHz tone (80% AM), og forstær
ket i en bredbånds effektforstærker.

Måleopstillinger
Der blev injiceret »forstyrrelsessignaler« ind parallelt 
med nyttesignalet, i serie med nyttesignalets retur
forbindelse (skærmen i coaxkablet), overlejret lysnet 
tilslutningen og som udstrålede felter omkring hele 
apparatet.

Ved denne sidste måling blev apparatet anbragt i 
en holder, så det kunne vendes i alle retninger.

Der blev under målingerne observeret billed- og 
lydkvalitet. Billedkvaliteten blev kontrolleret af 
GSOSS’s kone Fiona og lydkvaliteten af ham selv. 
Han nævner, at der ved flere af prøverne var forskel
lige, der vurderede billedkvaliteten, og disse var 
sammenfaldende med Fiona’s. (Så kan det jo ikke 
være fordi skærmene var spejlblanke).

Generelt blev testen udført ved at man skruede op 
for forstyrrelsessignalet indtil der optrådte forstyr
relse eller »forstyrrelse forstærkeren« gik i mætning.

Resultater
De 9 fjernsyn, der blev målt, repræsenterede et bredt 
udsnit af markedet. Der blev målt på et eksemplar af 
hvert fabrikat/type, men G30SS mener, at der ikke er 
grund til at tro, at resultaterne ikke skulle være re
præsentative for de enkelte typer. Bortset fra de 2 
bedste apparater offentliggør G30SS ikke fabri
kat/type på de målte apparater. Det kan egentlig 
undre mig, for han skriver også, at resultater også 
bliver offentliggjort i et engelsk »consumer maga- 
zine« i januar 1987.1 sådanne publikationer har man 
jo netop tradition for at nævne fabrikat og type.

1. Bang & Olufsen LX2500
Parallel injektion: I området 1,9 MHz til 30 MHz var 
der ingen forstyrrelse at spore ved injicerede spæn
dinger på op til 1,4 volt, hvilket var testudstyrets maxi
mum. I frekvensområdet fra 48 MHz til 88 MHz var 
der nogen følsomhed, med ved 144 MHz var immuni
teten igen god. I UHF-området kunne man ane en 
forringelse ved relativt svage niveauer, men selv ved 
1 volt, var forstyrrelsen ikke stor. Det eneste føl
somme område var altså mellem 50 og 70 MHz, men 
et højpas filter skulle kunne klare det. Derudover var 
apparatet her »excellent« og det bedste af alle målte 
apparater.

Injektion i coax-skærm: Apparatet var immunt op 
til 30 MHz, men med en svag følsomhed ved maxi
mum forstyrrelses-niveau omkring 14,2 MHz. Der 
var en svag tendens til forstyrrelse af lyden ved på
virkning i VHF-området. En skilletransformator 
skulle kunne hjælpe, hvis det blev nødvendigt. 
Injektion på lysnettilslutning: Det eneste målbare 
»problem« var en følsomhed ved 6 M Hz, hvilket viser, 
at apparatet er udstyret med et førsteklasses netfilter.
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Table 1, F ie ld tes t perform ance
144MHz V/A Field for
grades for

Set 1-8 to 14MHz 21 MHz 2 8 M H z 6 - 5 V / m
B & O LX2500 5 5 5 4/4
Toshiba 26154B 5 4 5 4/1

A 5 5 5 0/0
B 5 5 5 1/2-5

C 5 5 5 0/0
D 5 3 5 0/0

E 5 2-5 (V&A) 4-5 (A) 15/1-5
F 5 4 (V) 5 1/5

G 5 5 5 2/1

144MHz video Audio for Grade 5 V&A
Comments for 3-2V/m 3-2V/m V/m

5 5 3-5
Almost entirely audio 4-75 2 0-75

breakthrough on 144MHz
2 2 0-35

Almost entirely video 2-5 5 0-5
breakthrough on 144MHz

Set muted 3 4 1
Very bad video and audio 0 0 0-25
breakthrough on 144MHz

2-5 3 0-4
Picture degrades fairly slowly with 2-5 5 0-28

increased level at 144MHz
3-5 2 0 26

Feltpåvirkning: Immuniteten var særdeles god på 
alle de prøvede amatørfrekvenser (1.8, 3.5, 7, 14, 21, 
28 og 144 MHz). Et apparat, der ikke udviser nogen 
følsomhed ved 3,5 volt/meter og kun marginal føl
somhed ved 6,6 volt/meter udsat for 144 MHz SSB er 
at betragte som den standard alle andre burde stille 
op overfor. Det er sådanne egenskaber vi søger efter, 
og det viser, at konstruktøren har udvist opmærk
somhed overfor disse parametre.
Da dette apparat var så godt, og både billede og lyd 
var blandt de bedste vurderet blandt familie og ven
ner, besluttede G30SS at købe et B&O LX2500, og 
der har siden ikke været »brok« fra Fiona selvom 
G30SS har været aktiv på alle bånd!!

2. Toshiba 26154B
Parallel injektion: Apparatet var bemærkelsesvær
digt godt i hele området 1,8 MHz til 432 MHz. Anten
neindgangen må have et godt højpasfilter.
Injektion i coax-skærm: Der var en fin immunitet på 
HF-båndene og kun lidt forstyrrelse af lyden ved helt 
kraftige niveauer. Ved 50-70 MHz var immuniteten 
god, men havde tendens til at slå igennem på lyden. 
Immuniteten ved 139 og 144 MHz var rimelig, selvom 
lyden blev forstyrret lidt. Ved 432 Mhz var apparatet 
forstyrrelsesfrit.
Injektion på lysnettilslutning: Forstyrrelse af lyden 
var akkurat hørbar flere steder mellem 3,5 MHz og 21 
MHz. Ved 28 MHz var der ingen forstyrrelse. I områ
det 50-70 MHz og 144 MHz var immuniteten god. Ved 
432 MHz var der intet problem.
Feltpåvirkning: Immuniteten på HF-båndene var fin 
og der skulle 9 volt/meter til på 21,2 M Hz for at lave en 
svag forstyrrelse af lyden. På 144 MHz var billed- 
immuniteten god, men lyden blev mærkbart forstyr
ret ved feltstyrker over 0,75 volt/meter. Ved feltstyrker 
over 1 til 1,4 volt/meter var forstyrrelsesgraden gene
rende, hvilket G30SS fandt »synd«, idet apparatets 
egenskaber ellers var gode.

3. Fjern øst firma - apparat produceret i UK
Parallel injektion: Apparatet var tilfredsstillende ved 
HFog VHF forstyrrelser. Ved UHF var apparatet bed
re end gennemsnittet. Imidlertid havde dette apparat 
selv billedforstyrrelse når det havde været tændt
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mere end en halv time, så det var svært at se om der 
var forstyrrelser, der skyldtes forstyrrelsessigna
lerne.
Injektion i coax-skærm: Apparatet havde dårlige 
egenskaber i hele området fra 4 MHz og op til UHF. 
Specielt var det katastrofalt dårligt mellem 6 og 8 
MHz. Dette var et af de apparater med de dårligste 
egenskaber G30SS havde målt på i 1986, og han var 
overbevist om, at dårligdommene som blev afsløret 
her, ville kunne give anledning til mange problemer 
i praksis.

Injektion på lysnettilslutningen: Apparatet viste sig 
at være mere end sædvanlig problematisk i hele om
rådet under 144 MHz. G30SS vurderede, at der 
skulle flere filtre til at afhjælpe disse følsomheder.

Feltpåvirkning: Immuniteten var overraskende 
god på de lavere frekvenser, HF og laveste VHF, 
men 144 MHz signaler gav store forstyrrelser, 
specielt på billedet. Feltstyrken skulle være mindre 
end 0,35 volt/meter før forstyrrelserne var væk.

4. Engelsk firma - apparat produceret i UK
Parallel injektion: Apparatet opførte sig fint i frekven
sområdet 1,8 til 100 MHz, men ved 1 volt på 144,4 
MHz blev billedet stærkt forstyrret. Hvis forstyrrel
sesniveauet blev sænket 10 dB forsvandt forstyrrel
sen. På 432 MHz forsvandt billedet helt, og niveauet 
på forstyrrelsessignalet skulle ned på 55 mV førend 
forstyrrelsen ophørte. Problemet var helt klart dårlig 
selektivitet i tuneren.

Injektion i coax-skærm: Apparatet havde alvorli
ge problemer på næsten alle frekvenser under 144 
MHz. Ved 144 MHz gik forstyrrelserne ud over 
farverne og lyden. Ved 432 MHz var det primært 
lyden, der blev forstyrret. Selv en god skilletransfor
mator til antennesignalet var ikke nok til at klare 
problemet.

Injektion på lysnettilslutningen: Der var ingen 
alvorlige problemer under 30 MHz, og over 30 MHz 
var immuniteten acceptabel selv om kraftige signa
ler på 144 MHz kunne forstyrre lyden.

Feltpåvirkning: Immuniteten var fin på HF-bån
dene, men på 144 MHz blev billedet kraftigt forstyr
ret ved høje feltstyrker. Feltstyrken skulle dog under
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0,5 volt/meter før forstyrrelsen forsvandt. Selvom 
dette apparat ikke var blandt de værste, var der helt 
klart et potentielt problem på 144 MHz.

5. Vesttysk produkt
Parallel injektion: Billed-immuniteten var rimelig 
god op til 21 MHz, men fra 28 MHz og op til 150 
MHz var den ret dårlig. Overraskende nok var der 
ingen problemer på 432 MHz.

Injektion i coax-skærm: Immuniteten var tilfreds
stillende op til og med 14 MHz, men ved 18 MHz og 
opefter kunne et mindre kraftigt signal kvæle bille
det. Ved lidt lavere niveauer skiftevis slukkede og 
tændte apparatet for billedet. Ved 144 MHz var 
følsomheden ikke så stor, men ved 432 MHz var 
der ingen problemer.

Injektion på lysnettilslutningen: De ovennævnte 
problemer gentog sig på frekvenser under 70 MHz, 
men var væk ved højere frekvenser.

Feltpåvirkning: Immuniteten var fin på HF- 
båndene, og på 144 MHz klarede apparatet sig 
pænt. Det var underligt, at apparatet slukkede helt 
for billedet inden at forstyrrelsesgraden var særlig 
stor. G30SS formodede at der var udeladt støj
dæmpningskomponenter i de apparater, der blev 
eksporteret til UK

6. Internationalt firma - apparat produceret 
i Vesttyskland
Parallel injektion: Fin immunitet på alle frekvenser.

injektion i coax-skærm: Billedimmunitet var god 
fra 1,8 til 70 MHz, men nogen lydforstyrrelse kunne 
høres på HF-frekvenserne. Disse blev alvorligere 
ved 100 MHz. Både video og lyd blev forstyrret ved 
144 MHz mens der ikke var problemer på 432 MHz. 
Også her mente G30SS, at der måske var udeladt 
støjdæmpningskomponenter.

Injektion på lysnettilslutningen: Lyden blev kraf
tigt generet på alle frekvenser op til 100 MHz. 50 og 
70 MHz var særdeles følsomme. På 144 MHz var 
der ikke særlige problemer og på 432 MHz var 
apparatet immunt.

Feltpåvirkning: På HF var der kun problemer på 
21 MHz, hvor 3 volt/meter kunne genere lyden. På

144 MHz var apparatet særdeles følsomt, idet både 
lyd og billede blev forstyrret ved feltstyrker over 
0,25 volt/meter. Apparatet var på dette punkt 22 dB 
dårligere end B&O apparatet.

7. Japansk firma - apparat produceret i UK
Parallel injektion: Dette apparat var immunt helt op 
til 150 MHz, men havde dårlig immunitet på 432 
MHz, idet kun 0,16 volt kunne forstyrre billedet. 
Med et stejl filter foran tuneren var problemet væk.

Injektion i coax-skærm: Immuniteten varierede 
fra god til dårlig mellem 7 og 144 MHz, idet både 
lyd og billede blev forstyrret. Det sidste var specielt 
udpræget ved 28 MHz. På 432 MHz var det kun 
lyden, der blev generet. Der skulle en god skille
transformator til at løse problemet.

Injektion på lysnettilslutningen: Immuniteten 
overfor billedforstyrrelser var god, undtaget på 28 
MHz. Immuniteten overfor lydforstyrrelser var ge
nerelt dårlig, også selvom der ikke var problemer 
med hverken lyd eller billede på 144 MHz og 432 
MHz. Et ferritfilter på netledningen skulle kunne 
klare dette problem.

Feltpåvirkning: Immuniteten var god på frekven
ser under 14 MHz, men ved 21 og 28 MHz var der 
svage forstyrrelser. På 144 MHz blev lyden kraftigt 
forstyrret ved feltstyrker over 0,4 volt/meter. Appa- 
ratets placering havde her en usædvanlig stor 
indflydelse. Apparatet må betegnes som dårligt, 
men ikke det dårligste.

8. Japansk firma - apparatet produceret i UK
Parallel injektion: Apparatet havde gode egenskaber 
mellem 1,8 MHz og 144 MHz, men ved 432 MHz gik 
det galt. Billedet var kun forstyrrelsesfrit ved nive
auer under 0,1 volt. Lyden lukkede fuldstændig ved
280 mV.

Injektion i coax-skærm: Op til 28 MHz var immuni
teten fin, men ved 50 MHz begyndte problemerne, 
og ved 70 MHz var lyden alvorligt forstyrret. Ved for
styrrelsesniveauer over 1,25 volt skete der det, at 
både billede og lyd forsvandt, og kom først igen, når 
apparatet havde været slukket kortvarigt. På 144 var 
der lidt problemer, mens der på 432 MHz ikke var for
styrrelser.
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Injektion på lysnettilslutningen: Der var stort set 
ingen problemer på nogen af frekvenserne.

Feltpåvirkning: På frekvenser under 30 MHz lige 
undtaget 21 MHz, hvor der var svage forstyrrelser, 
var apparatet rimeligt immunt. På 144 MHz kunne 
selv 0,3 volt/meter forstyrre billedet, mens der 
skulle mere end 6,5 volt/meter til at forstyrre lyden.

9. Europæisk multinat. firma - produceret i UK
Parallel injektion: Immuniteten var fin op til 150 
MHz, men på 432 MHz gik det galt.

Injektion i coax-skærm: Immuniteten overfor bil- 
ledforstyrrelser var god op til 100 MHz, rimelig på 
144 MHz, og meget fin på 432 MHz. Lyddelen blev 
derimod forstyrret lidt på HF-båndene og meget på 
VHF. Apparatet var på dette punkt så dårligt, at 
man kunne frygte, at alle tjenester på VHF kunne 
lave forstyrrelser.

Injektion på lysnettilslutningen: Immuniteten var 
god undtaget på 144 MHz, hvor der var nogen 
forstyrrelse. En ferritring skulle dog kunne klare det 
problem.

Feltpåvirkning: Apparatet havde her gode egen
skaber på HF-båndene, men kraftige felter på 144 
MHz gav billedforstyrrelser. Feltstyrken skulle være 
under 0,26 volt/meter før forstyrrelsen ikke kunne 
opfattes. Hovedproblemet var forstyrrelse af lyden.

GSOSS’s konklusion
Selv om dette virker omfattende, har jeg kun »krattet 
i overfladen«. Der blev noteret 200 resultater pr. ap
parat.

Der var store forskelle på de typer fejl, der optrådte 
i de forskellige apparater, og der var ikke nogen be
stemte følsomme kredsløb. Der kunne udledes 
nogle generelle ting som f.eks. at man sandsynligvis 
ikke vil opleve problemer med signaler i HF- 
båndene, der opfanges af TV-apparatets antenne. 
Derimod er der store chancer for, at det er via coax- 
antenneledningen, at det forstyrrende HF-signal 
kommer ind og generer fjernsynet. Det vil også kun 
være i sjældne tilfælde, at forstyrrelsen kommer via 
netledningen. G30SS vurderer samlet, at langt de 
fleste problemer vil kunne løses ved brug af de rig
tige filtre i forbindelse med antennetilslutningen på 
TV-apparatet. Hans største bekymring er den direkte 
feltindstråling i kabinettet på VHF, og her er det oftest 
lyden, der forstyrres.

Undersøgelser i 1986 viste, at apparater, der var 
godkendt i Tyskland, og der levede op til de strenge 
immunitets-krav, ofte manglede støjkomponenter i 
eksportmodeller til det engelske marked. Selv B&O 
apparatet lever ikke op til de nyeste tyske forslag til 
krav, men B&O tog GSOSS’s kommentarer alvorligt 
og har sagt, at de vil forbedre deres apparat yderli
gere.

Det ville være ønskeligt, om der på et tidspunkt ville 
blive lavet lignende undersøgelser på videorecor-
dere, telefoner, HI-FI apparater, radiomodtagere og 
computere m.m.

Vi kan vel her i Danmark være stolte over, at det dan
ske mærke klarede sig så godt! Tillykke B&O! Det 
kunne så være rart om andre gjorde lige så meget ud 
af den side. Den danske forbrugerorganisation 
kunne måske overbevises om, at egenskaber over
for uvedkommende signaler er en lige så væsentlig 
del af et husholdningsapparat som f.eks. betjenings
venligheden. Gennem målinger kan der laves vare
deklarering, og så kan man gøre et seriøst valg, når 
man skal købe apparater. Så kan du som den gode 
nabo og radioamatør også hjælpe naboen med at 
finde det bedste fjernsyn!!

OZ-spot
Radioamatører i Grønland
Fra OX3AB har redaktionen modtaget en lille folder, udgivet af 
Grønlands Televæsen. Udover en komplet fortegnelse overOX-call 
indeholder den nyttig information til de grønlandske radioamatører. 
Af teksten fremgår bl.a.: 

at det fremover vil være muligt at aflægge udvidet teknisk prøve 
i Grønland.
at E-licens i Grønland kan udstedes til D-licenser hvor licensin
dehaveren har haft licens i 1 år eller mere og er fyldt 18 år. 
at det er tilladt at benytte packet radio på HF 
at OX amatørerne efter ansøgning kan få tilladelse til at benytte 
50 MHz båndet
at 160 m i OZ dækker 1800-1850 kHz.

Apropos forstyrrelser.

Magda~»%*! Du må IKKE børste katten, når jeg 
snakker med Boulawayo!!!
FRO-Nyttnr. 3/86
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En fremgangsmåde til at skabe tilpasning og 
korrekt belastning af senderen i forbindelse med en 
W3DZZ-antenne
AF OZ1ARN, Kai Holm, Tranevej 5, 3390 Hundested

Efter opsætning af min W3DZZ-antenne (inverted) 
med balun og fødeledning (50 ohms koaksialkabel) 
konstaterede jeg følgende resonansfrekvenser og 
dertil hørende fødeimpedanser samt SWR: 
Resonansfrekvens Fødeimpedans SWR 
3,65 MHz
7,05 MHz
14,2 MHz

140-150 ohm

60-65 ohm ca. 1,3

ca. 3,021,2 MHz
28,5 MHz

Ved anvendelse af 75 ohms koaksialkabel som 
fødeledning skulle SWR kunne forbedres. I mangel 
af dette kabel måtte findes andre løsninger til 
forbedring af SWR, bl.a. ændring af vinkelstørrel
sen i toppen, men uden held.

»Never mind«, et SWR på ca. 3 er til at leve med 
på HF-båndene, idet tabene i givet fald er ubetyde
lige, men til gengæld måtte der skabes tilpasning 
ved senderens udgang, således at den reflekterede 
effekt igen reflekteres og løber mod strålingsmod
standen, hvorved en del afsættes i strålingsmodst

anden, og en del reflekteres. Kort sagt, der vil løbe 
effekt frem og tilbage i fødeledningen, indtil alt er 
afsat i strålingsmodstanden. Spørgsmålet var nu, 
hvorledes tilpasningen skulle skabes. Da fødeimpe- 
dansen og tilhørende SWR på 80 og 40 m båndene 
var acceptable, helligede jeg mig udelukkende de 
øvrige 3 bånd (20, 15 og 10 m). Dette udmøntedes i 
følgende:

På grundlag af de respektive resonansfrekven
ser afsluttedes fødeledningen i hvert enkelt tilfælde 
i et punkt, hvor impedansen ville være sammensat 
af en ohmsk del på 50 ohm og en reaktiv del 
(reaktans). Ved hjælp af en stub udbalanceredes 
reaktansen, hvorefter senderen »så ind i« en rent 
ohmsk modstand på 50 ohm. Et SWR-meter, der 
anbragtes mellem sender og fødeledning, viste på 
de respektive resonansfrekvenser et SWR = 1. 
Dette overbeviste mig om, at der var skabt tilpas
ning, og at der var korrekt belastning af senderen 
(vel vidende, at de »stående bølger« stadigvæk 
eksisterede på fødeledningen).

Fig. 1 og fig. 2 illustrerer mine betragtninger.

FIG. 1

BA LU N  (1 : 1 )

Zo = 50 oh m  (FØDELEDNINGSKARAKTERIST. IMPEDANS)

Zb => Z1 >  Z o  

(RENT fiHMSK)

12 ER SAMMENSAT AF EN OHMSK MODSTAND PÅ 50ohm 
OG EN REAKTANS , HVOR REAKTANSEN UDBALANCERES -

(mj.
KORTSLUTTET STUB
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FIG. 2
B A L U N  (1 : 1 )

På baggrund af SWR = 3 foretog jeg følgende 
beregninger:

Ad fig. f
1) Kabellængde
Resonansfrekvens A Afstand C (elektrisk) A/2
28,5 MHz 10,526 m 10,526 x 0,167 = 1,758 m 5,263 m
21,2 MHz 14,151 m 14,151 x 0,167 = 2,363 m 7,075 m
14,2 MHz 21,127 m 21,127 x 0,167 = 3,528 m 10,563 m

2) Stublængde (B) 
Resonansfrekvens 
28,5 MHz
21.2 MHz
14.2 MHz

Mekanisk kabellængde 
((4 x 5,263) + 1,758) x 0,66 = 15,05 m 
((3 x 7,075) + 2,363) x 0,66 = 15,57 m 
((2 x 10,563) +  3,528) x 0,66 = 16,27 m

A Mekanisk stublængde (50 ohms koaksialkabel)
10,526 m 10,526 x 0,114 x 0,66 = 0,79 m
14,151 m 14,151 x 0,114 x 0,66 = 1,06 m Kortsluttet stub
21,127 m 21 ,127x0,114x0,66  = 1,59 m

Kabellængden på 15,05 m (ved 28,5 MHz) benytte
des som fast udgangspunkt. Kørtes på 15 m 
båndet, øgede jeg kabellængden med et kabelstyk
ke på (15,57 -t- 15,05) = 0,52 m. Kørtes på 20 m

båndet, øgede jeg oprindelig kabellængde med et 
kabelstykke på (16,27 -f- 15,05) = 1,22 m. Respek
tive stubbe anbragtes samtidig ved fødekablets 
tilslutning til senderen (ved T-konnektor).

Ad fig. 2
1) Kabellængde 
Resonansfrekvens
28.5 MHz
21.2 MHz
14.2 MHz

2) Stublængde (B) 
Resonansfrekvens
28.5 MHz
21.2 MHz
14.2 MHz

A Afstand C (elektrisk)
10,526 m 10,526 x 0,083 = 0,874 m
14,151 m 14,151 x 0,083 = 1,175 m
21,127 m 21,127 x 0,083 = 1,754 m

Å Mekanisk stublængde (50 ohms koaksialkabel)
10,526 m 10,526 x 0,136 x 0,66 = 0,94 m
14,151 m 14,151 x 0,136 x 0,66 = 1,27 m Åben stub
21,127 m 21 ,127x0 ,136x0 ,66  = 1,90 m

AJ4 Mekanisk kabellængde
2,632 m ((9 x 2,632) + 0,874) x 0,66 = 16,,21 m
3,538 m ((7x 3,538) + 1,175) x 0,66 = 17,,12 m
5,282 m ((5 x 5,282) + 1,754) x 0,66 = 18,,59 m
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Kabellængden på 16,21 m (ved 28,5 MHz) benytte
des som fast udgangspunkt. Kørtes på 15 m 
båndet, øgede jeg kabellængden med et kabelstyk
ke på (1,27 -s- 0,94) = 0,33 m. Kørtes på 20 m 
båndet, øgede jeg oprindelig kabellængde med et 
kabelstykke på (1,90 -s- 0,94) = 0,96 m. Respektive

stubbe anbragtes samtidig ved fødekablets tilslut
ning til senderen (ved T-konnektor).

Til orientering og oplysning for mine medradioa
matører har jeg nedenfor yderligere beregnet nogle 
konstanter på basis af diverse SWR.

SWR = 2,0 
SWR = 2,5 
SWR = 3,0 
SWR = 3,5 
SWR = 4,0

-* z, > z0

AC-konstant:
0,152
0,160
0,167
0,172
0,176
i

udledt af formlen: 

tan C = V  SWR

(Kortsluttet stub)
AB-konstant:
0,152
0,129
0,114
0,102
0,094
4

udledt af formlen:
SWR -5- 1

cot B =

AC-konstant:
0,098
0,090
0,083
0,078
0,074
i

udledt af formlen:

V^SWR
cot C = V S W R

(Aben stub) 
AB-konstant:
0,098
0,121
0,136
0,148
0,156
i

udledt af formlen:
SWR + 1

tan B =
V S W R

AC =
360

(k.) AB =
360

(k.) AC =
C

360
AB =

360
(k.)

Kildemateriale: Karl Rothammel »Antennenbuch«.

Hist og pist r ved OZ5RM,
»Rick« Meilstrup 

Bavnestien 6, 
2850 Nærum

Går du med både seler og livrem?
LA8AK har i et brev fortalt, hvordan han for nylig mo- 
difecerede nogle 1 kW SSB sendere på en norsk 
kyststation (LGZ) med henblik på max. driftssikker
hed, i hvert fald for PA-rørenes vedkommende. Sam
tidig vedlagde han en skitse over forbedringerne, 
som han mener kan være til gavn i de fleste Ya-

esu/Kenwood PA-trin med 6146B, 6JS6 eller S2001. 
Han har indført de samme modifikationer på sin 
egen Trio TS-500 og FL-DX-500 og har fået at vide, at 
modulationen er forbedret væsentligt med ALC- 
ændringen.

Du må selv kontrollere, hvilke komponenter i styre- 
og skærmgitkredsene der skal tilføjes. Jeg har teg-

r> A n o d e k td d $

styring

■Hl

6146 t>
&JS6

+HT6BO-8CO'/

'fM4co? +2ioV: G146& 
+ 145v: 6JS6

A l C  o d p o t

net de vigtigste op med tyk streg. Komplexet 6k8 og 
0u33 gør ALC’en »aktiv«, så den når at virke, inden 
LF-signalet forsvinder. I nærheden finder du 47k ind
sat i serie med den negative forspænding; det for
hindrer, at denne udebliver ved evt. vaklen i potmete-
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ret, som indstiller forspændingen til rette værdi. 
Dioden ved siden af vil hindre, at styregitter- 
spændingen går positiv p.g.a. gas i røret.

Skærmgitteret: Dioden til HT hindrer, at dette gitter 
brænder af, hvis anodespændingen udebliver. Vari- 
storen SIOV15K150 (Siemens) bryder sammen (og 
regenerer senere) ved utilsigtet høj skærmgitter- 
spænding (x300 V). Til sidst har vi en diode og en 
modstand ved sk.g.-spændingens indgang. Dioden 
forhindrer, at anodespændingen når ind i andre dele 
af senderen, mens modstanden modvirker en stig
ning af sk.g.spændingen på grund af evt. sekundær
emission inde i røret (en uønsket sekundær strøm fra 
anode til skærmgitter, der principielt skulle opfanges 
af fanggitteret).

Mange tak til LA8AK, som har beskrevet de fleste 
af disse forbedringer i det norske Amatør Radio nr. 
4/87.
WCY Transceiver
Efter hvad jeg husker, gav ARRL for nogle år siden, 
da man havde det såkaldte World Communications 
Year, udkast til et forholdsvis simpelt byggeprojekt 
for en 1-bånds CW transceiver. Den blev i et større tal 
i kitform sendt til en hel del udviklingslande for at op
muntre til radioamatør-virksomhed som basis for evt. 
videre teknisk uddannelse. Samme transceiver har i 
flere år været bygget i hundredvis af exemplarer i 
Tyskland som led i DARC’s udviklingsprogram for 
grønne radioamatører (J.R.). Nu fortæller minsand
ten SM5HQN i et brev, at man i hans lokale klub alle
rede har bygget 10 stykker af den, at man holder på 
med at lade SM7KHF skrive SSA:s nye teknikbog, 
hvori skal indgå bygning af WCY trx’en, og at man i 
SSA har tilladelse til at kopiere og fremstille print.

Det drejer sig om 80 meter versionen, og den byg
ges op med 9 stk. små print: Indgangsfilter, balance
ret blander, 1 A netdel, AVC, RX-RIT, TX/RX skift, 
CW-sender og LF-forstærker. Resultatet bliver en 
transceiver med 6 W HF output og en »DC«- 
modtager. Der er allerede solgt 100 sæt print i Sve
rige, og man er i færd med at fremstille et sæt nye 
print, hvoraf 4 er beregnet til tilkomne forbedringer. 
Prisen for de nye print og komponent-satser forelig
ger ikke endnu, men jeg skal gerne publicere dem, 
når jeg hører mere. SM5HQN er allerede begyndt at 
beskrive bygningen i det svenske blad QTC. Han me
ner ikke, at der vil være noget som helst i vejen for, at 
EDR-medlemmer kan købe print (kretskort) og kom
ponentsats hos vor svenske broderforening. SSA’s 
adresse er SSA, Östmarksg. 43, S-132 42 Farsta. 
Postgiro 52277-1. Priserne er i SEK for kretskort incl.
beskrivning  .......     115,-
beskrivning alene  ............    15,-
komponentsats for 3,5 MHz  .....  ..790,-
QTC 1987 nr 5 og flg. numre: WCY-transceivern.

Redaktions
kattens 
bemærkning:

Lageret af tekniske artikler kan 
aldrig blive for stort. Send TR 
din artikel snarest. Indholdet i 
OZ afhænger af læserne.
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VHF og UHF, (SHF) - Teknikkens historie
Af OZ1 IN," Svend Hagen, Poppelvej11, 6600 Vejen;

Mange radioamatører betragter VHF/UHF-teknik- 
ken som noget nyt, og mere kompliceret end den 
teknik som anvendes på HF-båndene. Enkelte 
fanatikere går så vidt som til at betragte de 
superkorte bølger som »farlige«, - alt over 30 MHz 
burde afskaffes! Intet er mere usandt, eftersom en 
del af pioner-arbejdet blev fortaget på disse fre
kvenser. Hertz brugte UHF og Marconi VHF til 
deres forsøg. Efter den første verdenskrig byggede 
Marconi en 150 MHz AM-sender, der anvendte et 
V24 rør med en dipolantenne, og hvor reflektoren 
var udformet som en parabol. Den tilsvarende 
modtager anvendte en halvleder diode (krystal) 
detektor. De 150 MHz var meget tæt på en grænse, 
som den tids radiorør kunne præstere, men i 1919 
opdagede Barkhausen og Kury, at normale trioder 
med cylindriske elektroder kunne oscillere helt op til 
900 MHz, hvis gitteret blev gjort meget positivt og 
anoden meget negativ. I 1920 opfandt Huli magne- 
tronen, en cylindrisk diode som havde en elektro
magnet rundt om anoden.

Dette radiorør blev i 1924 udviklet til split-anode- 
magnetronen, og frekvenser op til 900 MHz var 
mulige, - men røret blev for det meste anvendt på 
lavere frekvenser. En kommerciel fremstillet mag- 
netron kunne aflevere 50 W omkring 144 MHz, men 
dette udstyr var uhåndterligt på grund af den store 
feltspole, og ladt ude af betragtning indtil i 1940, 
hvor Randall og Boot fremstillede en magnetron 
med hulrums-resonator, som blev brugt i radar. I 
»tyverne« blev det meste amatørarbejde koncen
treret omkring langdistanceforbindelser på HF, hvil
ket satte udviklingen i stå på VHF, da man troede at 
alt over 30 MHz kun egnede sig til forbindelser, 
hvor der var optisk sigt.

Eksperimenter for sådanne forbindelser blev ud
ført på frekvenser mellem 50-70 MHz, og de fleste 
VHF-modtagere på den tid brugte det super-rege- 
nerative princip, som blev fremsat af Armstrong i 
1922, et simpelt kredsløb med høj forstærkning. I 
1928 fremstillede Yagi og Uda deres berømte 
beam-antenne, hvilket havde stor indflydelse på 
VHF og UHF, hvor det ikke var let at frembringe de 
store sendeeffekter. Opfinderne benyttede frekven
ser op til 6 GHz, og opnåede gode resultater på 
telefoni over afstande mellem 10-30 km. Nogle år 
senere beviste Marconi, at det var muligt med 
radiokommunikation på frekvenser over 500 MHz 
langt ud over horisonten, og det stimulerede den 
voksende interesse for disse hidtil »kun optiske 
bånd«. I slutningen af »trediverne« blev den grund
læggende teknik, som bruges på VHF/UHF skabt, 
og nogle amatører brugte beam-antenner, krystal

styrede sendere samt superheterodynetone modta
gere. DX-forbindelser var almindelige, og i slutnin
gen af årtiet fik et solpletmaximum amatører fra 
USA til at forsøge sig med kontakter tværs over 
kontinentet på 56 MHz. I årene efter den anden 
verdenskrig, var der et stort udbud af surplus
elektronik på amatørmarkedet. 28 MHz-båndet 
havde da mistet noget af sin tiltrækning, og mange 
eksperimenterende amatører kom til, da man i 
slutningen af »fyrrerne« fik de nye amatørbånd på 
144/432 MHz. Det var i den periode, at au rora- og 
meteor-scatter kontakter for alvor blev udforsket.

I 1953 blev den første EME (jord måne jord) 
kontakt skabt mellem 2 amatører fra USA. I 1959 
arbejdede italienske amatører for første gang fra 
England på 144 MHz via sporadisk-E, en distance 
på over 1000 miles. Den samme dag - den 14. juni - 
satte to amerikanere ny verdensrekord på 1,3 GHz 
med 400 miles. Et par dage tidligere blev verdens
rekorden på 420 MHz sat op til 651 miles igennem 
en forbindelse mellem Sverige og England. Ver
densrekorden på 144 MHz og 220 MHz var da 
2540 miles forbindelsen mellem Hawaii og Califor
nien, som senere er øget igennem nogle impone
rende åbninger. Begrebet VHF-transceiver dukke
de stadig op på dette tidspunkt, de fleste sendere 
var krystalstyrede og med AM-modulation, og mod
tagerne bestod ofte af en VHF-converter i forbindel
se med en HF-modtager.

Forbindelser over lange afstande steg efterhån
den som SSB-udstyr for 144 MHz blev mere 
almindeligt, og en mere international båndplan blev 
nødvendig. Sidst i 60’erne og først i 70’erne i USA, 
så kommercielt fremstillede mobil-transceivere 
dagens lys. De var kompakte nok til at kunne 
anbringes under instrumentbrættet på en bil. En 
voldsom stigning i den mobile trafik var resultatet, 
da japanerne begyndte at masseproducere til det 
amerikanske marked. I starten var det AM, der blev 
benyttet, men senere blev smalbånds-FM den 
foretrukne modulationsart, fordi modtagelsen var 
mere fri for inteferens fra køretøjet. Mobil trafik var 
stadig på dette tidspunkt en blandet fornøjelse, ofte 
begrænset af høje bygninger og andre genstande, 
hvilket ofte var årsag til svage signaler ved FM 
modtagelsen. De samme problemer havde myndig
heder som politi, redningskorps, brandvæsen, - og 
amatørerne brugte den samme løsning på proble
met, - repeaterstationer som automatisk retransmit
terer det originale signal fra en høj fordelagtig 
placering af antennen. I begyndelsen af 70’erne 
fremkom repeatere i Europa, og i Danmark var det 
OZ7HB og OZ1PL som med deres ballonopsendel
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se af 2-meter transceivere på EDR’s stævne på 
Nyborg Strand i 1966, gav stødet til oprettelse af 
repeatere herhjemme. Indflydelsen fra kompakt 
fabriksfremstillet grej for VHF/UHF-båndene havde 
en anden effekt, specielt i Europa. Såsnart amatø
rerne havde forladt 28 MHz-båndet og søgt over på 
VHF, for at se hvad de kunne udrette der, beslutte
de mange eksperimenterende at bevæge sig op i 
microbølgeområdet i 60’erne og 70’erne, uden tvivl 
hjulpet på vej via artikler i tidsskriftet Radio Com- 
munication, som startede i 1970. I England fik 10 
GHz-båndet stor opmærksomhed, og Gunn-dio- 
den, som nu var tilgængelig på surplus-markedet, 
blev basis for lavpris bredbåndsudstyr. Eksperi
menterne blev gjort over optiske samt kanal (duets) 
forbindelser, og adskillige bemærkelsesværdige 
DX’er blev gjort over hundrede af kilometer. Man 
brugte superrefraktion og andre ductingmåder og 
demonstrerede dermed betydningen af dette bånd. 
Andre eksperimenterende rettede deres øjne mod 
himmelrummet. I 1961 fik vi den første amatørsatel
lit Oscar 1, som bar en 100 mW telemetri beacon i 
144 MHz båndet. Et utal af amatørsatellitter kom 
frem i 60’erne, nogle af dem muliggjorde 2-vejs 
kommunikation i begrænsede perioder, men den 
første virkeligt brugbare var Oscar 6, lanceret i 
1972, som sørgede for brugbar VHF DX-forbindel- 
ser i over 4 år, og således beviste satellit-kommuni
kationens betydning for radioamatører. Meteorscat-

ter er blevet en populær DX-form, på grund af de 
tilgængelige computer-forudsigelser om de bedste 
åbninger. Amatørers årlange studier af udbredel
sesforhold tværs over ækvator har givet en bedre 
forståelse af dette fænomen, og har ført til fantasti
ske DX-kontakter i 50, 144 og 432 MHz båndene. I 
microbølge-området har man gjort forsøg med 
smalbåndskommunikation, såsom SSB og med 
stor succes. Og da 6 nye microbølgebånd blev 
fordelt på WARC-konferencen i 1979, blev det 
besluttet, at de skulle danne grundlaget for en 
eksperimentering blandt amatører resten af dette 
tiår og videre frem. Nu til dags har mange fabrikan
ter fremstillet microprocessor-controlleret udstyr 
egnet for alle modulationsarter, sommetider på 
mere end et bånd, og det er svært for gennemsnits
amatøren at bygge udstyr, som er magen til og lige 
så anvendeligt som nutidens kommercielt fremstil
lede grej, - og faktisk anser mange amatører derfor 
144 MHz for et »plastic spille« bånd. Der er dog 
stadig mange entusiaster som fortsætter med at 
bygge deres udstyr selv, eftersom kommercielt 
udstyr ikke altid er lige gennemført i alle detaljer, 
ofte bliver kommercielle tranceivere forsynet med 
et hjemmefremstillet HF-trin for at forbedre deres 
følsomhed. Andre finder, at fremstillingen af en 
simpel FM-tranceiver giver stor tilfredsstillelse. En
delig er der mulighed for at udvise sin snedighed i 
udformningen af forskellige antenner.

MODEM BONITO:
— Packet Radio på 2 M, 70 cm, HF
— RTTY-C W-ASC11
— Mailbokse
— Telemetridata
— Teledata
— Billeder
— Hulstrimmelbilleder
— Database
— Fax
— Teleboks
— Duplex
— QTH 10c
— Alle hastigheder
Alt ovenstående indeholder BONITO modemet og mere til, men foreløbig kun til 
Commodore 64 d **Io  I/-* o o q

r i l b  BVI. W O j "  ind. moms samt 3 disketter og 4 manuals

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

Lørdag: 09.00-12.00

I D >  ( O  I F *  I E o  I H
OZICJYJohn • Hovedgaden 29 ■ 3330Gørløse • 02 27 88 80
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Fransk Contest 1988
Formål: Det gælder om at kontakte så mange stationer i Frankrig og 
oversøiske franske departementer og territorier som muligt i lande, 
hvis prefix begynder med F, samt fransk militær i Vesttyskland.

Testperioder: CW: 30. januar 06 UTC til 31. januar 18 UTC. Phone: 
27. februar 06 UTC til 28. februar 18 UTC.

Bånd: 80-10 m. (IARU Region l-båndplanen bør overholdes).
Kodegruppe: RS(T) + nr. fra 001. De franske stationer sender 

også deres departement-nr.
QSO-points: QSO med eget kontinent giver 1 point, med andre 

kontinenter 3 pts.
Multiplier: Hvert nyt departement med nr. fra 1 til 95 (Corsica, der 

anvender prefixet TK, har 2 departementer 2A og 2B), DA1 og DA2 
(fransk militær i Vesttyskland) samt hvert DXCC-land, hvis prefix 
begynder med F, giver 1 multiplier på hvert bånd. Stationen 
F6REF/00 giver en ekstra multiplier.

Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd ganges med 
summen af multipliers på alle bånd.

Klasser: Single opr. og multi opr. alle bånd.
Logs: Logblade og sammentællingsblad skal være modtaget se

nest den 15. marts for CW og 15. april for Phone hos: Reseau des 
Emitteurs Francais, REF Contest, 2 Square Trudaine, F-75009 Pa
ris, Frankrig.

Belgisk UBA Contest 1988
UBA inviterer til test, hvor alle kontakter alle med hovedvægt på bel
giske og øvrige EF-landes stationer.

Testperioder: CW: 30. januar 13 UTC til 31. januar 13 UTC. Phone: 
27. februar 13 UTC til 28. februar 13 UTC.

Klasser: A) Single opr. single band max. deltagelse 18 timer. B) 
Single opr. multi band max. deltagelse 18 timer. Alle pauser skal 
være af mindst 1 times varighed og markeres i loggen. C) Multi opr. 
single TX alle bånd. D) QRP max. 10 W som klasse B. SWL-logs på- 
skønnes og vil blive belønnet med diplom.

Bånd: 80-10 m. (IARU Region l-båndplanen bør overholdes).
Kodegrupper: RS(T) + nr. fra 001. De belgiske stationer sender 

desuden deres provinskode (f.eks. 599001/AN).
QSO-points: QSO med ON, DA1-2 (belgisk militær i Vesttysk

land) giver 10 points. QSO med EF-lande giver 3 points. Der gives 
dog kun points for 1 QSO med eget land på hvert bånd. QSO med 
alle andre stationer giver 1 point.

Multiplier: Alle belgiske provinser: AN, BT, HT, LB, LG, LU, NR, 
OV og WV max. 9 pr. bånd samt følgende prefixer: ON4, ON5, ON6, 
ON7, ON8, ON9, DA1 og DA2 max 8 pr. bånd. Desuden hver af de 
11 EF-lande max 11 pr. bånd.

Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd ganges med 
summen af multipliers på alle bånd.

Log: Logblade og sammentællingsblad skal være poststemplet 
senest 30 dage efter testen og sendes til: ON6JG, Galicia Jan, 
Oude Gendarmeriestraat 62, B-3100 Heist op den Berg, Belgien.

CQ World Wide 160 m DX Contest
Arrageres af CQ-magazine og det gælder om at kontakte så mange 
stationer i så mange lande som muligt i hele verden.

Testperioder: CW: 29. januar 22 UTC til 31. januar 16 UTC. Phone:
26. februar 22 UTC til 28. februar 16 UTC. OBS! Vi kan ikke deltage 
i Phone-testen, men man kan da altid lytte med og se, hvad der kan 
laves, hvis vi forhåbentlig engang får lov at bruge Phone på dette 
bånd.

Klasser: Single opr. og multi opr.
Kodegrupper: RST + QTH. USA-stationer sender deres stat og 

Canadiere deres provins. Det er ikke nødvendig for OZ-stationer at 
sende mere end RST, da vi jo alle befinder os i samme land.

QSO-points: QSO med eget land giver 2 points, med andre lande 
5 points og med andre kontinenter 10 points.

Multiplier: Hver ny USA-stat (max 48) og canadisk provins (max 
13) og hver DXCC-land giver 1 multiplier. Hawaii og Alaska tæller 
som DXCC-lande og USA og Canada giver ingen landsmultiplier. 
WAE-landslisten må også benyttes, dvs. at IT9 (Sicilien), GM (Shet- 
lands Isl.) og UN1/UA1N/UZ1N/RA1N/RN1 (Karelia) også tæller 
som lande.

Samlet score: Summen af QSO-points gange summen af multip
liers.

Log: CW-logs sendes senest 28. feb. til: N4IN, Donal McClenon, 
3075 Florida Ave., Melbourne, FL 32904, USA. Kuverten mærkes 
CW.
Sidste års danske resultater:
Single opr: Samlet score QSO’er Mult. Lande
OZ2RH 12.320 68 32 20
OZ1DKG 3.168 30 22 22
OZ8AE 1.632 21 16 16
Checklogs: OZ1 BUR, OZ1FGS, OZ1IPP.

AGCW-DL Straight Key Party
Testperiode: 6. februar 16-19 UTC.

Bånd: 3510-3560 kHz.
Call: CQ HTP.
Klasser: A) max 10 W input eller 5 W output. B) max 100 W input 

eller 50 W output. C) max 300 W input eller 150 W output. D) SWL.
Kodegrupper: RST + nr. fra 001, klasse, navn og alder (YL sen

der XX).
QSO-points: QSO klasse A med klasse A = 9 pts., A med B = 

7 pts., A med C = 5 pts., B med B = 4 pts., B med C = 3 pts. og 
C med C = 2 pts. Samlet score er summen af QSO-points.

Log sendes sammen med en underskreven erklæring om, at 
man kun har anvendt manuel nøgle senest 28. februar til: DF1OY, 
Friedrich Fabri, Vor dem Steintor 3, D-3017 Pattensen, Vesttysk
land.

Medsend 1 IRC og svarkuvert for tilsendelse af resultatliste. 

RSGB 7 MHz Contest 1988
Testperioder: Phone: 6. februar 12 UTCtil 7. februar 09 UTC. CW: 
20. februar 12 UTC til 21. februar 09 UTC.

På CW anvendes 7000-7030. På Phone 7040-7100 kHz.
Kun stationer på de britiske øer må kontaktes.
Der udveksles sædvanlige kodegrupper bestående af RS(T) + 

nr. fra 001.
Hver QSO giver 5 points. Hvert nyt prefix giver multiplier. Samlet 

score er summen af QSO-points gange summen af multipliers. 
Der kan deltages som single opr. og SWL.
Separate logs for Phone og CW sendes til: RSGB HF Contest 

Committee, P.O.Box 73, Lichfield, West Midlands WS13 6UJ, 
England. Phonelogs skal være modtaget senest 30. marts og CW- 
logs senest 23. april.

PACC Contest 1988
VERON indbyder til sin årlige test, der afholdes den 13. februar 12 
UTC til 14. februar 12 UTC.

Bånd: 160-10 m. CW og Phone. Ingen cross-mode.
Klasser: Single opr., multi opr. og SWL.
Kodegrupper: RS(T) + nr. fra 001. De hollandske stationer sen

der RS(T) + 2 bogstaver, der indikere deres provins, som følger: 
GR, FR, DR, OV, GD, UT, FL, NH, ZH, ZL, NB, LB.

QSO-points: Hver station med PA, PB eller PI station giver 1 
point. Hver station må kontaktes 1 gang på hvert bånd.

Multiplier: Hver ny provins på hvert bånd, max 6 x 12 = 72. 
Samlet score: Summen af QSO-points gange summen af multip

lier på alle bånd.
Log: Logblade og sammentællingsblad sendes senest 31. marts 

til: PACC-Contest, PA0INA, F. Th. Oosthoek, P.O.Box 499, 
NL-4600 Al Bergen op Zoom, The Netherlands.
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1. årlige RSGB 1,8 MHz Contest
Contestperiode: 14. februar 21 UTC til 15. februar 01 UTC. Det 
gælder om at kontakte så mange stationer som muligt i Storbritan
nien.

Mode: CW.
Klasser: Single opr. samt SWL.
Kodegrupper: RST + nr. fra 001. De britiske stationer sender 

også deres county code.
QSO-points: Hver QSO giver 3 points med en bonus på 5 points 

for hver ny county code kontaktet.
Sam/et score: Summen af QSO og bonus-point.
Logs: Skal være poststemplet senest 2. marts og sendes til: 

RSGB HF Contests Committee, P.O.Box 73, Lichfield, Staffs 
WS13 6UJ, England.

YL/OM Contest 1988
YLRL arrangerer denne test, hvor det gælder om at kontakte så 
mange YL-stationer i hele verden som muligt.

Testperioder: Phone: 13. februar 14 UTC til 15. februar 02 UTC. 
CW: 27. februar 14 UTC til 19.februar 02 UTC.

Alle bånd må benyttes, men kun 1 QSO med hver station uanset 
bånd.

Contestcall: OM kalder CQ YL, YL kalder CQ OM.
Kodegrupper: RS(T) + QSO nr. ARRL-sektion, VE provins eller 

landenavn.
QSO-points: Hver QSO giver 1 point.
Multiplier: Summen af QSO’er ganges med summen af ARRL- 

sektioner, VE-provinser og DXCC-lande kontaktet. Alle stationer, 
der anvender mindre end 150 W input på CW og 300 W PEP på 
SSB må multiplicere den samlede score med 1,25.

Pauser: Man kan kun deltage 24 af de 36 timer og pauserne skal 
anføres i loggen.

Logs: Skal være poststemplet senest 16. marts og sendes til: 
WI4K, Carol Schrader, 4744 Thoroughgood Dr., Wirginia Beach, 
VA 23455, USA.

ARRL International DX Contest 1988
Formål: Det gælder om at kontakte så mange stationer i USA/Ca
nada som muligt i så mange stater og provinser som muligt på alle 
bånd 160-10 m.

Testperioder: CW: 20. februar 00 UTC til 21. februar 24 UTC. 
Phone: 5. marts 00 UTC til 6. marts 24 UTC.

Klasse: A: Single opr. 1) alle bånd. 2) enkelt bånd. B: Multi opr.
1) Single TX. Der må kun udsendes et signal ad gangen. Har sen
deren først kørt en QSO på et givent bånd, skal den forblive mindst 
10 min. på dette bånd. Der må gerne anvendes en ekstra modtager 
til aflytning af andre bånd. Der skal føres en enkelt kronologisk log.
2) 2 TX. Der må udsendes signaler på 2 bånd ad gangen. Når en af 
senderne har kørt en QSO på et givent bånd, skal den forblive på 
det bånd mindst 10 min. Begge stationer må køre alle stationer og 
den anden sender er altså ikke begrænset til kun at køre nye mul- 
tipliers, som det var tilfældet i den tidligere klasse for multi 
opr./Single TX. Hver af de 2 stationer fører hver sin kronologiske 
log. 3) Multi TX. Ubegrænset antal sendere, men max et signal på 
hvert bånd ad gangen. C: QRP. Kun single opr. alle bånd. Max 10 
W input eller 5 W output.

Kodegrupper: Stationer i USA/Canada sender RS(T) + stat eller 
provins. Alle andre sender RS(T) + input, f.eks. 59(9) 100 angiver 
100 W input.

Q S O-point: Hver QSO giver 3 points. Hver station må kontaktes 
1 gang på hver bånd både på CW og Phone.

Multiplier: Hver ny stat i USA + Alaska og Hawaii samt District 
of Columbia forkortet DC og hver ny canadisk provins VE1-7, VO 
og VE8/VY1 giver en multiplier på hvert bånd. Max. 58 pr. bånd.

Samlet score: Summen af QSO-points gange summen af multi- 
pliers.

Log: Sammentællingsblad og logblade indeholdende: UTC, 
bånd, call, kodegrupper og points samt hver ny multiplier sendes 
med seneste poststemplingsdato 7. april 1988 til: ARRL DX Con
test, 225 Main Street, Newington, CT 06111, USA. Deltagere med

24

mere end 500 QSO’er skal medsende krydscheck-lister for dob
belte QSO’er.

Contestkalender:
Januar:
16.-17.: AGCW-DL QRP (se sidste OZ)
16.-17.: Ungarsk CW (se sidste OZ)
23.: 73-mag. 40 m SSB (se sidste OZ)
24.: 73-mag. 80 m SSB (se sidste OZ)
29.-31.: CQWW 160 mCW
30.-31.: Fransk CW
30.-31.: Belgisk CW

Februar:
6.: AGCW Straight Key Party 
6.-7.: RSGB 7MHz Phone 
13.-14.: PACC CW og Phone 
13.-14.: RSGB 1,8 MHz CW 
13.-15.: YL/OM Phone 
20.-21.: ARRL DX CW 
20.-21.: RSGB 7 MHz CW 
27.-28.: Fransk Phone 
27.-28.: Belgisk Phone
27.-29.: YL/OM CW

Marts:
5.-6.: ARRL DX Phone 
26.-27.: CQWW WPX SSB

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

Resultatet fra december
FONE

Call QSO Multi Total
1 OZ7GI 109 39 8502
2 OZ8NJ 106 40 8480
3 OZ3MC 99 38 7524
4 OZ1BJT 89 38 6764
4 OZ1GX 89 38 6764
6 OZ8KO 81 40 6480
7 OZ4QX 75 35 5250
8 OZ1ASP 72 35 5040
9 OZ1BIG 69 36 4968

10 OZ1BMA 68 36 4896
11 OZ1LDM 74 33 4884
12 OZ1LDX 69 34 4692
13 OZ8TE 67 34 4556
14 OZ6BF 54 35 3780
15 OZ4FA 57 31 3534
16 OZ1AGO 47 30 2820
17 OZ1HNY 46 29 2668
18 OZ1DPW 45 24 2160
19 OZ1EOY 40 25 2000
20 OZ1HLR 31 21 1302

CW
1 OZ4FA 50 26 2600
1 OZ7GI 50 26 2600
1 OZ8NJ 50 26 2600
4 OZ1BMA 35 17 1190
5 OZ1EII 30 18 1080
6 OZ9MM 26 17 884
7 OZ4QX 16 13 416

CW-KLUB
1 OZ7HDR 49 24 2352
2 OZ5ESB 45 26 2340
3 OZ1SDB 49 23 2254
4 OZ5BIR 46 24 2208
5 OZ5EDR 47 23 2162
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6 OZ3FYN
7 OZ1ALS

38
38

21
19

1596
1444

designaier og ae atgivne kodegrupper. Hver atiyttet UbU 
point. Endvidere gives der multiplier for hvert aflyttet amt.

I SWL-klassen er der ingen periodedeling.
FONE-KLUB

OZ5BIR
OZ3FYN
OZ5ESB
OZ8EDR
OZ1ALS
OZ1SDB
OZ8SOR
OZ5EDR
OZ7SAC

103
102
102
91

84
58

38
38
38
39 
39 
39 
39 
35 
35

7828
7752
7752
7098
6942
6942
6864
5880
4060

Det varjo sidste gang i 1987, sa skal jeg igang med den store sam
mentælling. Er der nogen, der har noget, der ikke passer, så er det 
med at komme ud af busken. HUSK indsendelsesfristen er ændret 
til testen i 1988, på genhør.

Vi mødes igen første søndag i februar. de  OZ1BJT

HF-aktivitetstest 1988
Sender og lytteramatør i Danmark kan deltage i aktivitetstesten 
1988.

TESTENS FORMÅL er at forøge aktiviteten mellem danske ama
tører og herunder at træne STATIONSBETJENING og QSO- 
afvikling under testforhold.

KLASSER: Lytteramatør, CW og Phone.
TIDSPUNKTER: Første søndag i hver måned fra februar 1988 til 

december 1988. Såfremt EDR’s HF-fieldday falder første weekend 
i en måned, er der i denne måned ingen aktivitetstest.

Testen afholdes i følgende tidsperioder:

Phone:
1. periode 11.00 -11.14
2. periode 11.15-11.29
3. periode 11.30 -11.44
4. periode 11.45-11.59

CW:
1. periode 9.45 - 9.59
2. periode 10.00 -10.14
3. periode 10.15 -10.29
4. periode 10.30 -10.44

TIDERNE ER DANSK NORMALTID 
Stationerne må kun kontakte hinanden en gang i hver periode.

Bånd og frekvenser:
Testen afvikles på 80 m. Der må benyttes følgende frekvensområ
der:
CW: 3220-3560 KHz 
Phone: 3720-3770 KHz

Koder:
Der udveksles kodegrupper bestående af RS(T) + QSO-nummer 
og amtsnummer. F.eks. således femte QSO, VEJLE amt 59905/10
eller 5905/10.

AMTSINDDELINGEN er således:

1 København 8 Sønderjylland
2 Frederiksborg 9 Ribe
3 Roskilde 10 Vejle
4 Vestsjælland 11 Ringkøbing
5 Storstrøm 12 Århus
6 Bornholm 13 Viborg
7 Fyn 14 Nordjylland

Point
Hver rigtig modtaget og afsendt kodegruppe giver 1 point. En 
komplet QSO giver således 2 point.

Hvert amt tæller som multiplier i hver periode. Eget amt giver in
gen multiplier, men tæller kun som QSO point.

Har en station KUN QSO’er med eget amt tildeles en multiplier- 
sum på 1. Er der ikke modtaget logs fra en station, vil der blive givet 
både point og multiplier, såfremt den pågældende station findes i 
mindst 5 logs, herunder logs fra SWL’s.

I SWL-klassen kan alle medlemmer af EDR deltage. Det gælder 
om at aflytte flest mulige QSO’er og nedskrive begge stationers kal-

Det samlede antal point fås ved at gange antallet af point med an
tal multiplier.

Stationer kan kun deltage såfremt stationen i løbet af testen har 
haft QSO med mindst 5 forskellige stationer.

Handicap:
C-amatører må forøge slutresultatet med 50% de første 3 gange de 
deltager.

Log:
LOGGEN SKAL INDEHOLDE FØLGENDE OPLYSNINGER:
TID, CALL, AFSENDT, MODTAGET, KODEGRUPPE, krævet mul
tiplier og point, samt en rubrik til contestmanagerens udregninger. 
Foroven eller på seperat blad anføres deltagers call, navn og ad
resse. Afdelingen SKAL anvende det call, der er tildelt afdelingen, 
og på loggen anføres hvem der har betjent stationen. Endvidere 
mærkes loggen TYDELIGT afdelingsstation. På loggen anføres an
tal krævet point og multiplier og det totale pointtal udregnes. Det er 
ønskeligt om loggen føres som vist i nedenstående eksempel.

Resultater:
De månedlige resultater offentliggøres i OZ.

Såfremt der ikke inden den 15. i måneden efter offentliggørelse, 
er indløbet indsigelser, er resultat I i sten endelig. I årsresultatet 
medregnes kun de 8 bedste tester.

Diplomer:
Der er diplomer til de bedste i følgende grupper:
CW, Phone, klubst. CW, kiubst. Phone og SWL. For at modtage dip
lom skal stationen have deltaget i mindst 4 tester.

Indsendelse:
Logs sendes til:
OZ1BJT, Poul H. Lund 
Vardevej 72 
7100 Vejle

Loggen SKAL være poststemplet senest d. 10. i måneden. Ved
lægges loggen en adresseret og frankeret kuvert sendes resultatli
ste efter gennemgang.

Log eksempel:

TIME STATION
CODE-GROUP

REMARKS
MULTI

POINTS

fill
SENT RECIEVED

//. 01 OZj BftQ f°)OlUo E101/1 7 %
.0l> OlJHMY El 01/ JO E lo/U f
■01 OL ft'DR E loq /0 E m / / /
.01 O llB K r E10E/J0 E m / i
. Jl 01 lf ) L i ElOf/JO El O O/2
Jh OZhRP flOb/26 .j m l u l 3
M OL 2EDR ElOl/JO f lo v  jo
./? OLlBHQ f io iu o E V l/ 1 7
J l 01 JfllS EW/JO EV//2 /
.12 01 1 BIO- Wjouo E10U1 i
.n OZ E EDR E U  U  O E i/q /  ■~ J

011 & HQ E l/ i /  JO EVJ/1 7 i
k l OL J 13 HQ EUh/JO f i n / i ' 1
so OL h RP El/hUO E1U/J0._ _ ■ # OL EEPR E l/f /  JO E m u 1 l

A,,tU : 1 /vmJJo ’lO ^r

-'-
N --
-

vJ X -̂5 II 2 f0

Som det fremgår af reglerne er der ikke de store ændringer i år, 
der er dog lidt. En væsentlig ændring af indsendelsestidspunktet 
det er blevet ændret fra »være mig i hænde d. 13.« til »poststemplet 
d. 10. i måneden«. Der går tit en 3 til 4 dage inden jeg har loggen ef
ter den er stemplet så derfor den tidligere indsendelse.

På genhør i testen 1988 
OZ1BJT, Poul
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Jeg har fra 1. januar overtaget jobbet som diplom-manager efter 
OZ1WL Tage. Fra mange amatører er jeg blevet bedt om at sige dig 
tak Tage, for det store arbejde du har haft med diplomer. Også på 
egne vegne vil jeg sige dig tak for din hjælp med at sætte mig ind i 
arbejdet, jeg håber jeg kan gøre det ligeså godt som dig.

Også en tak til alle de amatører, der allerede nu har sendt mig op
lysninger om diplomer, ønsker om omtale af bestemte diplomer 
o.s.v. Det er altid rart, at nogle viser interesse for sagen, så alle op
lysninger vil blive modtaget med glæde.

OZ1DXX Grethe

WINDMIL L AWARD
™ « » OZ1DYl . hf

W indmill Award
Som den første OZ-amatør har OZ1DYI Svend modtaget det hol
landske Windmill Award.

Diplomet udstedes for kontakter med 3 medlemmer af hollandsk 
IPA (International Police Association ARC).

Kan også søges af SWL.
Kun kontakter efter 1. januar 1986 er gældende.
Prisen for diplomet er 3 US$, det kan søges med GCR-liste hos
Ton Wolf, PA3BYF
Pilotenweg 14B
8303 Emmeloord
Netherlands

I OZ for december blev nævnt, at der er kommet nye svenske diplo
mer. Reglerne for disse er følgende:

Worked all Sweden Award - WASA
WASA udgiver af SSA til licenserede radioamatører for bekræftede 
kontakter med svenske len og diskrikter fra 1. januar 1988. 

Danske ansøgere skal være medlem af EDR.

Alle kontakter skal være sket fra sammed QTH eller indenforen 
radius af 150 km herfra.

De enkelte kontakter skal være sket på samme bånd og samme 
mode. Samme station må kontaktes på flere forskellige bånd. Alle 
kontakter skal være med landbaseret stationer. Kontakter via repe- 
ater godkendes ikke.

Seperate diplomer udgives for HF, 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz 
og Satellit.

Inden for hver gruppe udgives seperate diplomer for de forskel
lige klasser.

Stickers kan fås for 2xCW, 2xFone, 2xSSB og 2 xRTTY.
Alle kontakter skal være godkendt med QSL-kort, af hvilke len/di

strikt klart fremgår.
Ansøgningen skal bestå af QSL-kort og en liste over disse med 

len/distrikter i bogstav/talorden. Ansøgningen + QSL-kort skal 
søges via OZ1DXX, der skal godkende kortene.

Afgiften for hver diplom er 30 SEK, 5 US$ eller 10 IRC.
Ansøgningsadressen er:
WASA Diplommanager, SSA,
Östmarksgatan 43,
S-103 42 Farsta, Sweden.
Kort med svenske distrikter og fortegnelse over len findes i OZ 

februar 1987, side 84.

WASA - HF
Europæiske ikke-europæiske

HF ansøgninger ansøgninger

Klasse 3 Alle len på to Alle d is tr ik te r (0-7)
forskellige bånd

Klasse 2 Alle len på tre Alle  len
forske llige bånd

Klasse 1 Alle len på fire A lle  len på to
forske llige bånd forske llige  bånd

Plakette Alle len på fem Alle  len på fem
forskellige bånd forske llige  bånd

WASA -144 MHz
Klasse 2 Alle distrikter
Klasse 1 Alle len
Plakette Fem forskellige stationer i hvert len

WASA - 432 MHz
Klasse 2 Alle distrikter 
Klasse 1 Alle len
Plakette Tre forskellige stationer i hvert len

WASA -1296 MHz
Klasse 1 Distrikter 
Plakette Alle len

WASA - Satellit
Klasse 2 Alle distrikter
Klasse 1 Alle len
Plakette Alle len på to forskellige mode

Heard all Sweden Award - HASA
HASA udgives af SSA til lytteramatører (SWL) for godkendte rap
porter af stationer i svenske len og distrikter fra 1. januar 1988.

Diplomet udgives i grupper og klasser med regler tilsvarende 
Worked All Sweden Award (WASA). Plaketter udgives dog ikke.

Swedish Locator Award - SLA
S LA udgives af SSA til licenserede radioamatører for godkendte 
kontakter med forskellige locatorfelter i Sverige i henhold til Mai- 
denheadsystemet fra 1. januar 1988.

26 OZ JANUAR 1988



Diplomet udgives også til SWL med tilsvarende regler. Danske 
ansøgere skal være medlem af EDR. Kontakter via repeater gælder 
ikke. Alle tilladte amatørradiobånd må anvendes.
Grunddiplom
Sticker .............   35 felter
Sticker ..................................................................................... 45 felter
Sticker ..................................................................................... 55 felter
Sticker ..........  60 felter
S ticker................................................  alle felter

Påtegning (endorsement) kan fås for bestemte bånd eller mode. 
Man skal have modtaget QSL-kortene, men man behøver ikke at 
indsende disse. Ansøgning skal ske med GCR-liste til EDR’s 
diplom-manager.

Afgiften for grunddiplomet er 30 SEK, 5 US$ eller 10 IRC og 
5 SEK, 1 US$ eller 2 IRC for hver sticker.

Ansøgningsadresse:
SLA Diplommanager, SSA,
Östmarksgatan 43,
S-123 42 Farsta, Sweden.

Worked Scandinavia on CW
Dette nye diplom med et smukt, nordisk landskab udstedes i anled
ning af 10 års dagen for stiftelsen af Scandinavian CW Activity 
Group (SCAG). Diplomet udstedes kun i et antal af 500 eksempla
rer.

For at opnå diplomet skal nordiske amatører have QSO med i alt 
100 skandinaviske stationer (incl. LA, OH, OY, OZ, SM, TF). (Euro
pæiske og DX stationer skal have QSO med et mindre antal).

Mindst 15 af dem skal være medlem af SCAG. Alle kontakter skal 
være efter 1. jan. 1988.

Send en liste med alle calls, dato, QTH og navn og - for SCAG- 
medlemmernes vedkommende - deres medlemsnummer. Spørg 
efter det under jeres QSO. Listen skal bekræftes af to andre amatø
rer.

SCAG Award Manager checker listen og sender diplomet, så

længe oplaget rækker. Når du har modtaget det, send betalingen
d.kr. 50,- via postgiro til DK-7192185, R. Meilstrup, Bavnestien 6, 
2850 Nærum.

Dipioma Permanente
Radio Club Barcelona har udgivet dette award, der kan søges af 
alle licenserede amatører og SWL.

Navnet RADIO CLUB BARCELONA som er trykt på diplomet, 
skal kunne dannes af det første bogstav i suffixet på den kørte eller 
hørte station. Intet land må tælle mere end een gang.

Eksempel:
R UK3RID  
A EA3 A LD
D GB£ D W
I S M 6IH  
O VK3 O C

o.s.v. til navnet Radio Club Barcelona er komplet.
Kan søges med logafskrift, underskrevet af 2 licenserede amatø

rer. Alle kontakter efter 1. januar 1978 er gældende. Send ansøgnin
gen til:

Jose Font Gasol,
OB. Laguarda 14 
E - Barcelona 
Spanien.

Finsk sommerlejr
Har du planer om ferie i Finland i 1988 var det måske en idé at ind
arbejde SRAL’s sommerlejr i planerne.

Lejren »HAMI 88«, afholdes d. 20.-24. juli 88 i Solvalla ca. 30 km. 
fr Helsinfors,

Mere information om lejren kan fås hos SRAL, P.O. Box 44, 
SF-00441 Helsinki, Finland.
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A.R.R.L. Handbook for Radioamateurs 1988 nyt 
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som i 1987 ......................................  Kr. 210,00
Radio Amateurs Call Book,
USA 1988   . . .................Kr. 250,00
Radio Amateurs Call Book,
Foreign 1988 .................. Kr. 275,00

SSA QSL-Manager Lista 1987...........Kr.
SSA QSL-Adresser 1987 ...................Kr.
SSA Prefix-liste (for blinde)...............Kr.
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Redaktion: OZ1 FTE, Morten Skjold Frederiksen, DX-info: 3.675 kHz + -  QRM
Smedevej 41, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge Lørdag 1400 DNT
Tlf. 02 40 42 70

1987 ligger nu bag os og vi kan se tilbage på året, der nok blev det 
første i solpletcyklus 22. Der blev registreret en øget solaktivitet 
året igennem, især i efteråret kunne dette mærkes med stor aktivi
tet på 10 m. Der er efterhånden enighed om at fastsætte september 
1986 som solpletsminimum. 1987 bød da også på mange spæn
dende DX stationer med aktivitet fra over 280 DXCC lande. I januar 
"hørtes VKODA fra Heard Isl, FR/G/FH4ED, TI9W, ZL8HV og 
5U7/I2VA. Sidst i januar kom 3Y1EE og 3Y2GV igang fra Peter 1. Isl, 
den første aktivitet nogensinde fra denne ø, de kørte 15000 QSO’er 
fra dette nye DXCC land. I februar dukkede XF4DX op fra RevillaGi- 
gedo og Jim Smith kørte som VK9YS og VK9XS sammen med 
W5KNE. DJ5CQ var samtidig igang som VK9LM. Sidst på måne
den dukkede igen et af de meget sjældne lande op, en større 
gruppe kom igang fra Andaman og Nicobar og VU4APR og 
VU4NRO hørtes ofte gennem de næste måneder efterfulgt af 
VU4GDG. Marts bød på ZYOSA og ZTOSB fra Peter & Pauls Rock, 
men dårlige forhold betød kun få QSO’er med Europa, dog fik nogle 
et nyt land i loggen. Det gik bedre for 4M0ARV fra Aves Isl. (YVØ), 
der kunne køres på alle bånd. I april fik 5AØA udskiftet sin målesen
der med en rigtig transciever og var nu let at køre på alle bånd CW. 
Måneden bød også på T52JL, CYOSAB, ZK2EKY samt flere fra 
Johnston Isl. K H 3.1 maj og juni hørtes stadig flere stationer fra Stil
lehavet på 15 og 20 m, således flere fra C2, FK, FO, H44, KH3, KH6, 
KH7, KH8, KH9, KX6, T30, T32, VR6, ZK1, 3D2,5W, ZL7 og ZL8. Fra 
det Indiske Ocean høres FT8ZA, FT8XD og FT8WA, mens ZYOTC 
og ZYOTJ var en kort DXpedition til Trinidade Isl. ZK1XV fortsætter 
sin aktivitet på 20 m SSB fra N. Cook gennem juli måned og på 15 
m SSB er CEOICD fra Juan Fernandez ofte i gang. CEOMTV er på 
samme ø. Ellers er det 3C1CW, 3C2A og 3C3CR der vækker størst 
opmærksomhed, med stor aktivitet på alle bånd. I august er der sta
dig stor aktivitet fra Stillehavet på 20 m, KH6JEBer på Kure KH7, og 
lavet et kort stop påMidway KH4 på vej hjem. WB6GFJ dukker lige
ledes op flere steder i pacific. FraJuan de Nova er FR5ES/J aktiv og 
på naboøen 5R8JD mest 20 m. FR5ZU/T, VK9ZG, VKOGC, VKOML, 
VKODS, T20AA, LA1EE/KH0høres også. Midt i september hørtes 
en større DXpedition til Mount Athos, SY, men måske bliver der 
problemer med godkendelse p.g.a. ublu krav om penge for QSO 
kort. Fra Rom hørtes sidst på måneden 1AØKM, mens OE2CHN 
var i gang fra flere stillehavsøer. I oktober startede den længe ven
tede DXpedition fra West-Sahara op med bl.a. OH2BH, SØRASD 
kunne køres på alle bånd og er stadig aktiv, men endnu ikke god
kendt som nyt DXCC land. VU4GDG slutter deres operation, mens 
OH1RY starter tur til pacific, der bringer ham til 3D2, C2, T30 og 
ZK1 med gode signaler også på 80 m, mens KH2H/KH4 og 
NY6M/NH4 på Midway kun køres af få. November er årets CW må
ned med CQWW-CW, stor aktivitet fra flere ret sjældne land på CW, 
med 5R8VT af K5VT som appetitvækker med super CW på alle 
bånd. N3JT/HKØ, D44BC, DL6FK/KC6, HSØA, T32BB, LU1ZA, 
3XØA, 9Q5NW, 9Q5DA dukkede op, og VKOHI fra Heard Isl er igen 
aktiv. I december var TI9M aktiv og C9MKT kan måske godkendes 
fra Mozambique. December bød også på de bedste forhold set 
længe på 80 m med mange JA, W6 og W7. Gennem hele året høres 
stor aktivitet fra Kina BY, også XU1AA og A61AB rapportes ofte. 
Årets aktivitet har betydet store ændringer i »most wanted« listerne, 
flere af de aktiverede lande har været på top 20 listen, men det selv
følgelig bare betydet at nye er rykket op, så der vil også være stor 
Pile-up’s her i 1988 hihi.

Jeg vil selvfølgelig forsøge at holde jer informeret, rygterne om 
aktivitet går i øjeblikket på aktivitet fra ZL9 og XF4 i februar, KH1, 
T31, KH5 og KH5K i marts. Fra sovjet kommer rygte om XV og XW 
og aktivitet til oktober og flere DXpeditioner planlagt i 1987 blev ud
sat til i år. Det drejer sig om CYØSPI, VK9M, VU7, KP5 og 1S.

J5 GUINEA-BISSAU
K8MN Dave skulle nu være i gang som J52UMN. QSO via 
WA8JOC.

P4 AUROBA
Nyt DXCC land fra 1. januar 1986. QSL sendes først til ARRL i april. 

JX JAN MÅYEN Isl
JX8XY skulle være i gang for resten af vinteren.

SU EGUPTEN
ARRL godkender nu licens fra de militære myndigheder i det FN 
kontrolerede område i Sinai. Hver enkelt aktivitet vurderes, nu er 
N5RM/SU og PA3AXU/SU OK for DXCC.

VK AUSTRALIEN
I anledning af 200 års jubilæum vil australske stationer i 1988 be
nytte VI prefix.

VK9Z WILLIS Isl
VK9ZG er meget aktiv i FRØFWW net dagligt 14200 kHz fra 11z. 

VKØ HEARD Isl
VKØHI rapporteret på 14246 kHz fra 14z, samt 14052 og 7010 se
nere.

VP8 SOUTH GEORGIA
VP8BPZ er på øen en uge midt i januar, check 21.295 og 14295 kHz.

XF4 REVILLA GIGEDO Isl.
En gruppe mexicanske amatører planlægger aktivitet i februar. Re- 
villa Gigedo er en mexicansk øgruppe 700 km vest for Mexico, 19 
grader nord, 111 grader vest. Gruppen er af vulkansk oprindelse og 
består af tre små øer og nogle skær. Den største af øerne, Socorro, 
er 70 km lang og 14 km bred med vulkantop i over 1000 m højde. 
Øen huser en lille militær garnision. Sidste aktivitet herfra var 
XF4DX i februar 1987, alligevel er landet meget sjældent kørt i eu- 
ropa. XF4 solopgang 1400z og solnedgang 0130z, giver gode mu
ligheder for QSO på 40 og 80 m fra 04-07z, især omkring vores so
lopgang 0645z. Ellers er der med den forventede solaktivitet ikke 
de bedste forhold hertil, 20 m fra 14-16z er det bedste med lille 
chance for åbning på 15 m omkring 16 z. Beamretning er 308 gra
der.

ZL9 AUCKLAND & CAMPELL Isl.
Tidsplanen for den forestående DXpedition i februar af ZL1AMO 
Ron, ZL1BQD Rolly og ZL1BN Baz, som ZL9AMO, ZL9BQD og 
ZL9BN, kendes da dette skrives ikke. ZL9 ligger næsten på vores 
antipode, derfor kan man dårligt tale om short- og long-pass, signa
lerne kan komme fra alle verdenshjørner. Solopgang er 1800 z og 
ned 0810 z. 40 og 80 m giver da mulighed mellem 16-18 z østover og 
måske omkring 08 z vestover. 20 m skulle åbne østlig retning fra
06-16 z, bedst omkring 14 z og vestover fra 08-10 z. På 15 m er der 
mulighed for åbning østover omkring 10 z og selvom der med den 
forventede solaktivitet ikke er chance for åbning på 10 m, bør også 
det checkes.

ZS8 MARION Isl.
VE3FXT bliver ved med at udsprede rygter om planlagt aktivitet fra 
Marion Isl. men sydafrikanske kilder siger at eneste mulighed for 
aktivitet herfra er med forsyningsskibet, der bringer videnskabsfolk 
og udstyr hertil og til antarctic et par gange om året. For at få plads 
på dette skib skal der gode argumenter frem og der reserveres nor
malt plads 2 år frem i tiden, så eneste chance for aktivitet er hvis en 
fra mandskabet er amatør.

5H TANZANIA
5H1HKHiro, JE3MAS, er aktiv fra Zanzibar Isl. hvor han arbejder på 
den lokale fjernsynstation. Han skal være der et år og rapporteret 
på 10-80 m CW.
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JEIJKL saty, har netop været i gang fra Rep o f Beleu, West Caro
line Isl. som KC6CS 160-6 m

QSL INFO
D44BC Julio Vera-Cruz, box 36, Mendelo, Cap Verde. J6DX, samt 
andre W8’s/J6 fra 23 nov-6 dec: box 91, Greenville OHIO 45331 
USA.

KC6CS viaJEUKL.
KP2A via N6CW (CQWW-CW)
PAØGAM/ST2 Gerben Menting, box 3794, khartoum, Sudan. 
PJ2X via KQ1F.
PJ7X via KF1V.
T32BB via DF6FK Nobert Willand, Leipzigerring 389, D-6054 3, 

West-Tyskland.
TG1G via T R8JLD.
TI9M via TI8CBT.
V31A via K6BWX.
VK9ZG via VK6KZH, A Harris, 8 Glasasfort, Kewdale, 6105, 

Western Australis. (ny adresse).
VP5W via WW6F.
VS6DO via WA3HUP Mary Ann Crider, 2485 Lewisberry Rd. Ve- 

ronna, PA 17370, USA.
YJØA via K5BDX, box 999, Springtown, TX 76082, USA.
3XØA via I8YGZ.
5H1HK via JF4RHF.

5R8VT via K5VT VinceThompson, 5527 E Osborn Rd. Phoenix.AZ 
10956, USA.

9K2SH via OE6EEG (ikke medlem af buro!).
9M6ZR via WA2HZR David Church, box 592 Mexico, NY 13114, 

USA.
9N5YDY via JA8RUZ.

Båndrapporter kørt fra OZ 
CQWW-CW
10 m: D44BC, 5B4TI, PYØFF, 5H1HK, FY5YE, 5L7U, TR1G, 
KP2A, ZC4EE, J6DX, HSØA, OZ4ZV, 8P9HT.
15 m: 5H3BH, 9Q5NW

20 m: KC6CS, D44BC, YJØA, 9M6ZR, HD5X (ikke HC8)
40 m: 9Q5NW, KP2A, FY5YE, J6DX, D44BC, P40GD, XE1FUX, 
W7EJ, PAØGAM/ST2, OZ4ZV, V31JD, OF6DY/4U, NL7G, 5H1 HK 
80 m: HZ1HZ, HZ1AB, KP2A, ZC4DX, PY2DP, D44BC, 5B4TI, 
J6DX, VP2MU, HC7SK, V31A, PJ2X, PJ7X, FY5YE, 8P9HT, 
HSØA, BY1PK, 5L7U, 4U1UN, OZ4ZV, VE8CDX, TR1G, VP5W, 
PAØGAM/ST2, 9Q5NW, ZL3KR, P40GD, JY8SN, HD5X, 4M3A, 
HL50C, mange JA’s, ZL3GK, W6RJ, W6GO, KS7T, K7LJ, WQED, 
K6JAJ, N6TU
160 m: 5B4TI, SV1NA/SV9, 4U1ITU, UP2NK/UF, OHØBH, 
UV9FM

Øvrige båndrapporter 20/11-16/12 (caii-tid utc)
15 m: 3D6BD-1546, HZ1AB-1552, 9K2SH-1305, HR3JJR-1403, 
XX9WW-0828, 9X5NH-1425
20 m: KC6JC (East Cl)-1030, P29DE-0945, A61AB-1130, 
9L1JW-0727, UA3CR/VE8-1538, YJØA-0753, 9M6ZR-0847, 
LU1ZA-2230 (CW), V85JB-1406, KHØAC-1045, 9M6AE-1305 
40 m: 9M6ZR-1600 (CW), 9V1XE-2205 (CW)
80 m: 9Q5NW-2025 (CW), 9M6ZR-2225 (CW), 9V1XE-2255 (CW), 
3XØA-0325 (CW), KC6CS (Vest CI)-2040 (CW), N3JT/HKØ-0225 
(CW), HI8LC-0305 (CW), VK8AV-1940 (CW), TI9M-0825, 
ZP5FGS-0610, VS6UO-2130 (CW), OK1XC/JP-2325 (CW), 
5H1HK-2045 (CW), W6RJ-1500, PA3AXU/SU-1815, KX60I-1500, 
SØRASD-2230.
Tak for info til OZ8AE, OZ1TL, OZ70P, DR2197 og G4DYO.

God DX 73 de OZ 1 FTE, Morten

»MOST WANTED DXCC CONTRIES«
Listen er baseret på OZ DX-Groupens lister, CW og SSB.
Nr. Call Country Points

1 XZ Burma 40
2 ZA Albania 33
3 70 Sw. Yemen 29
4 XV Vietnam 27
5 VP8 So. Georgia Is. 26
6 YA Afganistan 21
7 3Y Buvet Is. 21
8 4W Yemen 19
9 KH5 Palmyra 19

10 A6 Un. Arab. Emir 17
11 KH5K Kingman Reef 17
12 ZS8 Prince Edward & Marion Is. 16
13 XF4 Revilla Gigedo 16
14 5U Niger 14
15 3Y St. Peter Is. 14
16 ZL9 Auckland & Cambell 13
17 VP8 So. Sandwich Is. 13
18 F08 Clipperton Is. 12
19 SØ West Sahara ★ ★ ★ 12
20 ET3 Ethiopia 11
★ ★ ★ SØ forventes optaget på DXCC listen snarest.

871101/OZ1CTK, Boye.

Generaldirektoratet for Måned: Februar 1988
Post- og Telegrafvæsenet Solplettal: 56

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

Strækning: km: Pejling

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

1 3 5 7
9,9 9,5 12,1 20,4

10,4 10,2 15,3 25,2
11.1 10,5 15,1 24,4
13,1 10,7 13,4 23,5
10,4 9,7 9,5 18,6
13,1 13,7 10,7 13,1
10,0 9,8 7,3 9,5
10,6 10,1 7,9 9,5
11,2 10,3 8,0 10,6

9 11 13 15
22,7 17,1 14,3 14,3
25,5 23,5 20,9 20,2
28,7 29,0 25,3 21,7
28,0 27,5 26,9 26,7
25,2 25,1 24,4 24,0
24,5 27,6 26,3 26,2
10,2 14,6 25,2 25,3
14,6 20,0 23,8 23,9
11,5 11,6 10,6 16,5

17 19 21 23
13,5 10,8 10,5 11,2
14,9 11,2 11,2 12,0
14,9 11,3 11,5 10,0
22,5 17,5 14,5 14,0
19,3 14,0 10,7 10,3
23,6 18,4 14,1 13,0
21,8 16,9 12,2 10,3
20,6 16,4 12,3 10,4
19,5 15,3 11,9 10,9
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fVHF - UHF - SHFjRedaktion: OZ8SL, Svend Erik Lindberg, 
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved.
Tlf. 03 - 66 90 75.

50 MHz åbnes for radioamatører i Holland
Via OZ5DX har spalteredaktionen modtaget følgende interessante 
meddelelse fra den hollandske amatørorganisation VERON:

»På VERON’s årlige amatørdag udsendte det hollandske P&T føl
gende meddelelse:

I betragtning af, at 50 MHz er et yderst interressant bånd hvad an
går udbredelsesforhold og deres udforskning samt at et solplet
maksimum forventes at indtræffe omkring 1991, vil et frekvensom
råde i 50 MHz båndet blive stillet midlertidigt til rådighed for 
licenserede amatører i Holland fra og med den 1. marts 1988. 

Betingelserne for en speciel licens er følgende:
a. Hollandske radioamatører kan opnå tilladelse til på ” ikke- 

forstyrrende“  basis at udføre eksperimenter i frekvensområdet 
50.000-50.450 MHz.

b. Eksperimenterne kan påbegyndes 1. marts 1988 og skal slutte
31. december 1993. Der vil ikke blive tale om en forlænget brug 
af båndet.

c. Krydsbåndsforbindelser vil være tilladt.
d. Tekniske betingelser:

Kun modulationsarter af telegrafi-typen vil være tilladt, d.v.s. 
CW, RTTY, AMTOR, Packet o.s.v. Telefoni er altså IKKE tilladt. 
Max. udgangseffekt: 30 watt.
Der er ingen begrænsninger hvad angår antenner og senderpo
sitioner.

e. Tilladelserne vil blive bevilget på individuel basis til amatører 
med licenser af kategorierne A, B og C. Tilladelserne vil blive 
givet for en periode på et år med mulighed for fornyelse indtil for
søgsperiodens afslutning med udgangen af 1993.
Ingen særrettigheder vil kunne afledes af tilladelserne.

f. Ubemandede stationer, f.eks. beacons, vil ikke blive tilladt.
Det hollandske P&T’s rad i o ko ntro Itj eneste har anmodet de hol

landske amatørorganisationer om at rapportere regelmæssigt om 
resultaterne af eksperimenterne. For at undgå forstyrrelser af an
dre tjenester tilrådes brug af antenner med lille forstærkning.

Denne specialtilladelse, desværre kun midlertidig, er et resultat 
af forhandlinger mellem VERON og det hollandske P&T.

A.J. Dijkshoorn, PAøTO.

Spalteredaktørens bem.: Holland er et land som på mange må
der er sammenligneligt med Danmark både hvad angår størrelse 
og »radio-mæssig« udvikling. Det ville være dejligt hvis vi i OZ den
1. maj 1988 kunne fejre 40-året for tildelingen af 2 meter-båndet til 
danske radioamatører med en lignende tilladelse til at operere i 50 
MHz-båndet.

DX-peditionens deltagere fotograferet i Dana Anglia ’s konference
rum, der blev benyttet som shack under turen. Fra venstre mod 
højre: Simon G6VYH, Flemming OZ1EVA/G4MJL, Shaun G4MDZ, 
Jufiexyl de G4MDZ, Jeanette xyI de G6VYH, Valxylde OZ1EVA og 
Jan PA3E VO/G4XNL.

DX-pedition Northsea ’87
Fra OZ1EVA/G4MJC har spalteredaktionen modtaget et brev, der 
udførligt beretter om den vellykkede ekspedition igennem de 
»våde« lokatorfelter BM (J012), BN (J013), CN (J023), CO (J024), 
DO (J034) og DP (J035) med DFDS’ Englandsbåd M/S Dana An- 
glia. På trods af hårdt vejr og et par tilfælde af søsyge samt diverse 
tekniske vanskeligheder bl.a. med antennerotoren, der satte sig 
fast, lykkedes det ekspeditionens deltagere OZ1EVA/G4MJC, 
G4MDZ, PA3EVO/G4XNLog G6VYH at lave mere end 800 kontak
ter på 2 meter og 70 cm.

PA3EVO/G4XNL, OZ1EVA/G4MJC og G4MDZ rejser ekspeditio
nens antennemast på M/S Dana Anglia. Øverst 9 elem. yagi til 70 
cm, nederst 4 elem. yagi til 2  meter.

Følgende oversigt viser fordelingen af kørte prefixer i de forskel
lige Nordsø-lokatorfelter:
2 meter: 
BM (J012) 
BN (J013) 
CN (J023) 
CO (J024) 
DO (J034) 
DP (J035)

70 cm:
BM (J012): 
BN (J013): 
CN (J023):

95 G 12 D 11 ON 28 PA 3 OZ
49 G 21 D 8 ON 39 PA 6 OZ

2 G 10 D 2 ON 8 PA 1 OZ
18 G 51 D 16 ON 51 PA 17 OZ
22 G 38 D 7 ON 48 PA 7 OZ

5 G 19 D 6 ON 48 PA 16 OZ

9 G 3 D
1 G 2 D 11 PA

2 PA

2 F

3 SM 
5 SM
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Tidsskrift for amatør-radio 
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Indholdsfortegnelse 1987

Antenner, fødeledninger, udbredelse Side Nr.
En lille effektiv 2 meter antenne (OZ5KH) 5 1
Højpasfilter til TV (OZ1FNR)  12 1
M i krop rocessorsty ret antennetuner

(OZ1CFL)  121 3
The Alpha-Delta Twin Sloper (OZ1DKG)  130 3
Solpletter - endnu engang (OZ1KKH)  191 4
Vandret forkortet dipol til 20 og 80 m

(OZ8BG)    249 5
Antenner - sådan! (OZ1HPS)  446 8
En effektiv trådantenne (OZ1FJB)  558 10
Beregning af antenneforlængerspoler 

(OZ9TX)..................................   559 10

Computer, mikroprocessor, digitalteknik
Programoverførsel med C64/Hamtext

(OZ1DTJ)    10 1
CW sende og modtage med C64 (OZ1HSY) 133 3
Static Stimulus Tester (OZ1BII)    497 9
Datakommunikation (OZ8NZ)  689 12

Software
CW sende og modtage med C64 (OZ1HSY) 133 3 
Beregning af antenneforlængerspoler

(OZ9TX)           559 10

Modulation, nøgling, lavfrekvens
Trinløst lavohmspotentiometer (OZ2FT)  190 4
Elektronisk nøgle med C-mos (OZ7QB)  309 6
Et Bugboard (OZ1IVA)     318 6

Måleapparater, måleteknik, testudstyr
Reflektometer til QRP på HF (OZ8BG)....... 251 5
Et spectrum-scope, del 1 (OZ5WK)  373 7
Et spectrum-scope, del 2 (OZ5WK)  443 8
Spektrumanalyse på HF (OZ8BG)  501 9

Sendere, senderteknik
Beregn dine oscillatorer og elsk dem!

(OZ1BWE)  185 4
144-432-1296 MHz/CW senderomsætter 

(OZ3TZ)  437 8

Modtagere, modtagerteknik
2 meter D.C. modtager (OZ1JSZ)................ 9 1
Beskyt din forforstærker! (OZ1FDH)  125 3
GaAs FET til forforstærker til 145 eller

432 MHz (OZ1BRD)......................   128 3
Squelch til TS 930 og andre stationer

(OZ1FJB)  ................................... 503 9

Transceivere
HF CW fra bilen (QZ1CAR)............   254 5
»Catalina-projektet«, 1. del (OZ1ETU)  617 11
»Catalina-projektet«, 2. del (OZ1ETU)  681 12

Anmeldelse, test
Kenwood TS-440S (TR/OZ5RM).........    7 1
Seno 100 printfremstillingssystem (TR)   11 1
leom IC-751A (TR/OZ5RM) ...............   68 2
Portabel HF-antenne (OZ5RM)..................   136 3
MN-100, en passiv antennetuner (OZ5RM). 253 5



Powerkit 101 strømforsyningskit (TR)  387 7
ICOM u2E (TR/OZ5RM).....................   390 7
Kenwood TM-201A med ICS (TR/OZ5RM).. 447 8
Kantronics all-mode modem (OZ5RM)  449 8
leom IC-28E (TR/OZ5RM)..........................  557 10
leom IC-275E (TR/OZ5RM) ......................  628 11

Udvidet teknisk prøve
November 1986 (TR)........................   193 4
Maj 1987 (TR).............................................. 693 12

VHF, UHF, SHF
En lille effektiv 2 meter antenne (OZ5KH)... 5 1
2 meter D.C. modtager (OZ1JSZ)................  9 1
Repeaterteknik (OZ9ZI).............................. 57 2
GaAs FET forforstærker til 145 eller 432

MHz (OZ1BRD).......................................  128 3
QRO - megawatt på VHF (OZ9LC)   197 4
144-432-1296 MHz FM/CW sendeomsætter 

(OZ9TZ)    437 8

Strømforsyning
3 i en på 2 meter (OZ3BX)........................... 627 11

Rettelser
Afdelingsmappen (OZ1CRY)  ........  217 4
Spectrum-scope (OZ5WK).................   444 8
144-432-1296 MHz sendeomsætter

(OZ3TZ)  527 9
Beregning af forlængerspoler (OZ9TX)  698 12

Diverse
Sådan virker EDR (OZ5RB)    16 1
En DX-traordinær ham (OZ8WW)  73 2
Hvor lang er 1 KHz? (OZ1IVA)     135 3
Om båndplaner (HR)      138 3
Vindretningsviser (OZ5LN)     252 5
Fra aviser og gamle postkort (OZ1DKG)  258 5
IARU Region I konferencen 1987   328 7
Vindhastighedsmåler (OZ5LN)  388 7
IARU mødet, komite B, 1987 (OZ7IS)  396 7
John Brown, G3EUR, holder foredrag

(OZ5RB).........       567 10
Erfaringer med gæstelicens (OZ1JHJ)   635 11
50 MHz, en rigdomskilde for den ekspe

rimenterende radioamatør (OZ7DX)   697 12
EN DX-pedition (OZ1FTE)  699 12

Ledende artikler
Godt nytår (OZ1DHQ)      3 1
EDR kredsmedlemsmøder i sigte!

(OZ1GID)      55 2
Sidste udkald (OZ1DYI)     119 3
Kr. 340,- (OZ3ZB)       183 4
Hvad taler I om? (OZ5RB)   247 5
Amatørradio på internationalt plan 

(OZ8GY)         307 6

Hvorfor? (OZ1HMY)      371 7
Til lykke (OZ8QV)  .......................... 435 8
Er EDR in som 60 årig? (OZ1FDU) 495 9
Efter RM...(OZ5GF)............................. 555 10
Nyt HB medlem! (OZ1DGP)  615 11
Atter et år er gået (OZ1DHQ)......................  679 12

Nekrologer (Silent Keys)
OZ6PA...................................    46 1
OZ30N, OZ8IH..................................    110 2
OZ4BJ, OZ1FG, OZ1TW........................   173 3
OZ2EM, Y03RF..............................    237 4
OZ2AA, OZ8HE, OZ1GNI, OZ1KVF  299 5
OZ9U, OZ1BFK, OZ6RE, OZ8MC, OZ5AP,

OZ1DBL.................................................. 362 6
OZ4WJ, OZ2GH.........................................  429 7
OZ1EVP, OZ4QK...........................    488 8
OZ2ED, OZ2TJ, OZ7BE, OZ7UY .....546 9
OZ1INE, OZ6UD, OZ5XY, OZ1LKG............. 606 10
EXOZ2E, (OZ1LHO)  ........................ 671 11
OZ3GC, OX3UD, OZ1FEF............................ 738 12

Faste rubrikker
Hist & Pist 
OZ-spot
Contest manager 
Diplom manager 
DX nyt
VHF-UHF-SHF
RTTY-spalten
Rævejægeren
CW-hjørnet
Det Nostalgiske Hjørne 
SWL-spalten 
EDR Nyt 
HB information 
Kredsmeddelelser 
Læsernes mening 
Redaktionelt 
Hvad laver »de« i EDR? 
Teknisk korrespondance 
Teknisk brevkasse 
Specielt for D-amatøren 
Litteratur nyt



CO (J024) 
DO (J034) 
DP (J035)

2 D 10 PA 3 OZ
4 D 7 PA 5 OZ
1 D 1 PA 1 OZ

Bedste DX på 2 meter var:
DK3TT 912 km, DP - GH (J035 - JN67) 
G3IMV 645 km, DP - ZL (J035 -1091) 
DJØXR/p 622 km, DP - DJ (J035 - JN39).

Bedste DX på 70 cm var:
OZ1GMP 343 km, CO - FQ (J024 - J056) 
DL2KBB 307 km, BN - DK (J013 - J03ø)

Fra andre VHF-spalter
Også i 1987 lykkedes det nordeuropæiske amatører at køre EA8 
(Kanariske Øer) på 144 MHz. Dette skete under en stor Es-åbning 
d. 5. aug. 87, - en åbning der tilsyneladende er gået de danske 2 
meter-amatørers næser forbi. I »cq-DL« 9/87 rapporteres, at adskil
lige DL-stationer i det sydlige Vest-Tys kl and havde QSO med 
EA8XS og EA8ACW, begge fra Las Palmas (IL28), i tidsrummet 
1626 - 1640 UTC. I samme rapport kan også læses at OK1KTL 
havde QSO med EA8.

I det øst-tyske »Funk-Amateur« 10/87 kan det læses, at også 
Y32IN i det sydlige DDR havde held med sig og opnåede QSO med 
EA8XS i samme Es-åbning. Y32IN kørte med kun 10 watt til en 6 
elem. yagi.

Under den store Es-åbning d. 10. juli 1987 blev UL7AAX (LN53) 
kørt fra det nordlige DDR. I »Funk-Amateur« 10/87 berettes, at bl.a. 
Y23SB og Y24LA havde QSO med stationen fra Kasakhstan. Af
standene er på mere end 3.000 km.

I »Amateur Satellite Report« 160/87 bringes en meddelelse gå
ende ud på, at de mexikanske telemyndigheder på en frekvenskon
ference i Geneve i efteråret har fremsat forslag om at anvende om
rådet 430 - 440 MHz til kommercielle landmobile radiotjenester i 
Mexico. Hvis en sådan anvendelse realiseres vil det betyde alvor
lige forstyrrelser på amatørsatellit uplink-frekvensområdet i 70 cm 
båndet, for slet ikke at tale om de mexikanske amatørers mulighe
der for fortsat brug af 70 cm.

Båndrapporter

144 MHz tropo:
OZ1ANA i Odense kørte i dagene 5.-7.11.87 følgende stationer: 

GW4HBZog GW6NLP (I083), GD4XTT (I074), GW4FRX (I082) 
F6IHC (J01ø), F6EAM (JN19), FC1FYE (JN18), FC1LJA (J01ø), 
F1CDX (JN99), FC1DSX (JN19), F6FTN (JN18), TV6BAZ (IN78), 
I4BXN/DL (JN59), OE2CAL (JN67), HB9DFP (JN37), OE50LL 
(JN68), LX1SI (JN49), FC1GDV/p (JN29), OE5KE (JN78), F6BKC 
(JOøl), FC1LHP(JO10). Desuden5 5 G, 6 OZ, 12ON, 2 9 D o g 2 PE. 

Bedste DX: 1219 km (TV6BAZ).

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.

Tekniske data:
Sendeeffekt  ..........................................  2/0,15 Watt
Frekv.omr.  144-146 MHz PLLSynthese („FUMLEHJUL”)
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 ^  6 dB
LF udgang ....................................................  400 mV 8 Ohm
Spacing .............................................  ± 600 KHz indbygget
1750 Hz ......................................... Repeateropk. indbygget

Z ETAGI SCAN-ANTENNAS

BIINFELDT A/S INTERNATIONAL

FREDERIKSDALSVEJ 74 - 2830 VIRUM - TLF.: 02 -854545
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OZ1ANA kører med 2 x 9  elem. Tonna plus HF-trin med MGF 
1202GaAs-FET og 100 watt PA samt hjemmelavet transverter efter 
en TS430S. Ole har kørt ialt 20 lande og 87 felter siden 16.5.87.

Fra OZ1LPR, Peter, er der kommet følgende rapport:
I tropo-åbningen 4.-7.11.87 er kørt bi.a.:

HB9BNI (JN37), OE2CAL (GH), GW4HBZ (I093), GU3EJL 
(IN89), GD4XTT (I074), GW1NIL (1071), GJ3NOH/p (IN89), EI6AS 
(1063), GJ1TJP (IN89), F6FTN (Bl), F1CDX(JNø9), FC1DUZ(IN97), 
FC1DZB (IN99), F6APE (IN97), OE1RVW/p (JN77), OE6PAM 
(JN76), OE3JPC (JN88), OK3HL (JN88) og OL6BKV (JN79). Desu
den en masse G, GM og F.

Peter oplyser, at stationerne var ret kraftige, typisk 57 - 59 alle 4 
dage, og forholdene strakte sig faktisk i alle retninger. Han hørte 
f.eks. en QSO mellem SMø og OE. OZ1LPR har ikke mulighed for 
at sætte antenner op på hjemme-QTH’en, så alt er kørt fra Nordals
afdelingens klubstation OZ1ALS. Derfor er alle stationer kørt under 
kaldesignalet OZ1LPR/A.

432 MHz tropo:
Fra OZ1GEH (J065GR) er der kommet følgende rapport:
4.11.: DL7QY (JN59).
6.11.: ON5DG (J02ø), DD3KF (J03ø), ON1BLY (J01ø), DG2KAB/p 
(J03ø), DG7NBE/p (J04ø), HB9AMH/p (JN37) 992 km, G8ROU/p 
(I093) 961 km, DJ5GR (J03ø), ON5RU (J02ø), DF9WB (J03ø), 
OE3XUA (JN77) 892 km.

Rig: TX 50 wtt output, RX S-3030, Ant. 19 elem. Det blev også til 
en enkelt QSO på 1296 MHz nemlig DF9PY/p (J03ø) 586 km.

144 MHz EME
Fra OZ4MM er der kommet følgende rapport:

»Oktober og november 87 gav følgende nye stationer via EME:
17.10.: OZ2KZR, OK1KRA.
18.10.: GM4IPK, WA7TDU, N6CW, WA7KYM, WøRT, WøVB, AF1T.
14.11.: K1WHS, WøRWH, WD4DGF.
15.11.: RA3LE, I1TXD, K2UYH, KøZK/1, KFøM, WBøQMN.

EME status pr. 7.12.87: 275 QSO’er, 30 DXCC-lande«.
Vy 73 de OZ4MM

OZ1EME rapporterer, at siden man forlængede antennerne i an
tennesystemet har man kørt følgende: WD9ACA, PA3DZL, LU7DZ, 
PAøJVM, DL6LAU, SK3LH, KB3PD, UA9SL, K5WE, PAøNIE, 
YT3LM og i ARRL-testen følgende: OK2KZR, JHøYSl, UY50E, 
OK3KMY, KL7X, N6CW, Y23RD, SP5EFO, AF1T, F6EYM, KøZK/1, 
I1TXD, WøVB, SM3PXO, YU3TS, DLøWH, PE1GBT, UA4NX samt 
NP4X (Puerto Rico), der formodes at være første OZ-NP4 på 144 
MHz!

Alle nævnte stationer er førstegangs-QSO’er. Totalt kørte 
OZ1EME 109 QSO’er i testen og 40 multipliers, hvilket er rekord for 
OZ1EME. Man har nu kørt ialt 287 stationer i 44 lande samt 44 US- 
stater.

OSCAR 10 kredsløbsdata
AOS APOGÆUM LOS

Orbit
3460
3462
3464
3466
3468
3470
3472
3474
3476
3478
3480
3482
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497 
3499 
3501 
3503 
3505 
3507 
3509 
3511 
3513 
3515 
3517 
3519 
3521
3523
3524

Dato
18.1
19.1 
20:1
21.1 
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1
29.1
30.1
31.1
31.1
31.1 

1.2 
1.2 
2.2 
2.2
3.2
3.2
4.2
4.2
5.2
5.2
6.2
7.2
8.2 
9.2

10.2 
11.2 
12.2
13.2
14.2
15.2
16.2
17.2
18.2 
18.2

UTC
19:35
18:48
18:01
17:15
16:30
15:45
15:01
14:18
13:35
12.54 
12:12 
11.33 
10:55 
01:17 
10:20 
23:40 
09:54 
22:32 
09:41 
21:31 
09:45 
20:36 
10:07 
19:44
10.55 
18:54 
18:06 
17:18 
16:32 
15:47 
15:02 
14:18 
13:34 
12:51 
12:09 
11:27 
10:46 
10:06 
09:29 
23:08

az
254
247
240
232
225
217
209
201
192
182
172
159
145
302
128
293
108
286

86
279

69
273

58
266

53
259
252
246
239
231
224
216
208
200
191
181
170
157
142
298

MA
23 
20 
18 
17
15
14 
13 
12 
12 
12 
12 
12
13 
73
16 
53 
21 
43 
32 
36 
48 
31 
72 
27

104
24 
21 
19 
17
15
14 
13 
12 
12 
11 
11 
11 
12 
13 
57

UTC
00 :21 *

23:41
23:00
22:17
21:37
20:55
20:14
19:34
18:51
18:09
17:28
16:48
16:07

15:25
03:04*
14:45
02:23*
14:02
01:41*
13:22
01:00 *

12:39*
00:19*
11:59
23:37
22:57
22:15
21:34
20:54
20:12
19:31
18:50
18:07
17:27
16:45
16:04
15:22
14:42
02 :2 1 *

az
260
251
241
229
215
199
182
165
148
134
122
111
102
305

94
301

86
294

78
287

71
279

64
272

57
264
255
245
234
222
207
190
173
156
141
128
117
107
98

305

el
33 
38
44
49 
53
55 
57
56
53
50
45
40
34 

1
28

3
23 

8
17
13
12
19
7

24 
2

30 
36
41
46
51
54 
56 
56 
54 
51
47
42 
36
31 

1

UTC
05:21*
04:47*
04:09*
03:30*
02:48*
02:06*
01:23*
00:40*
23:56
23:11
22:25
21:38
20:50
03:19
20:01
04:11*
19:09
04:35*
18:15
04:47*
17:15
04:51*
16:08
04:44*
14:42
04:25*
03:56*
03:21*
02:43*
02:03*
01:21*
00:39*
23:56
23:12
22:28
21:42
20:56
20:08
19:19
02:41*

az
229
213
199
187
177
167
159
150
142
135
127
120
113
307
106
304 

99
298

92
290

84
2  77

76
261

67
243
225
210
197
185
175
166
157
149
141
134
126
119
112
305

MA
237
240
241
242 
242 
241 
241
240
239
238
236 
234
231 
118 
228 
152 
225 
176 
220 
195 
213 
212 
204 
224 
187
232
237
239
240
241
241
240 
240 
239
238 
236 
234 
232 
229 
135

: Den følgende dag : Apogæum før AOS eller efter LOS benyttet elementsæt 307 beregnet af OZ8SL
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Referenceomløb, RS-5, RS-7, RS-10, RS-11 og JO-12.

RS-5 RS-7 RS-10/11 JO-12
grdDato Oml.nr UTC grd Oml.nr UTC grd Oml.nr UTC grd Oml.nr UTC

19.1.88 26783 1:18 346 26864 1:48 002 2876 1:26 240 6525 1:11 053
20. 26975 1:12 346 26876 1:38 001 2889 0:12 223 6537 0:19 044
21. 26807 1:07 346 26888 1:29 000 2903 0:42 233 6550 1:22 064
22. 26819 1:02 347 26900 1:19 359 2917 1:12 242 6562 0:30 055
23. 26831 0:56 347 26912 1:09 359 2931 1:43 251 6575 1:33 075
24. 26843 0:51 347 26924 1:00 358 2944 0:28 234 6587 0:41 066
25. 26855 0:45 347 26936 0:50 357 2958 0:58 244 6600 1:45 086
26. 26867 0:40 348 26948 0:40 356 2972 1:29 235 6612 0:53 077
27. 26879 0:35 348 26960 0:31 355 2985 0:14 236 6624 0:00 068
28. 26891 0:29 348 26972 0:21 354 2999 0:44 245 6637 1:04 088
29. 26903 0:24 348 26984 0:11 353 3013 1:15 255 6649 0:12 079
30. 26915 0:19 348 26996 0:02 352 3026 0:00 238 6662 1:15 099
31. 26927 0:13 348 27009 1:51 021 3040 0:30 247 6674 0:23 090
1.2. 26939 0:08 348 27021 1:41 020 3054 1:01 256 6687 1:27 110
2. 26951 0:02 349 27033 1:32 019 3068 1:31 266 6699 0:34 101
3. 26964 1:57 019 27045 1:22 019 3081 0:16 249 6712 1:38 121
4. 26976 1:51 019 27057 1:12 018 3095 0:46 258 6724 0:46 112
5. 26988 1:46 019 27069 1:03 017 3109 1:17 267 6737 1:49 132
6. 27000 1:41 019 27081 0:53 016 3122 0:02 250 6749 0:57 123
7. 27012 1:35 020 27093 0:43 015 3136 0:32 260 6761 0:05 113
8. 27024 1:30 020 27105 0:34 014 3150 1:03 269 6774 1:08 134
9. 27036 1:24 020 27117 0:24 013 3164 1:33 278 6786 0:16 124
10. 27048 1:19 020 27129 0:14 012 3177 0:18 261 6799 1:20 145
11. 27060 1:14 020 27141 0:05 011 3191 0:49 271 6811 0:28 135
12. 27072 1:08 020 27154 1:54 040 3205 1:19 280 6824 1:31 155
13. 27084 1:03 021 27166 1:44 040 3218 0:04 263 6836 0:39 146
14. 27096 0:58 021 27178 1:35 039 3232 0:35 272 6849 1:42 166
15. 27108 0:52 021 27190 1:25 038 3246 1:05 282 6861 0:50 157
16. 27120 0:47 021 27202 1:15 037 3260 1:35 291 6874 1:54 177
17. 27132 0:42 021 27214 1:06 036 3273 0:21 274 6886 1:02 168
18. 27144 0:36 022 27226 0:56 035 3287 0:51 283 6898 0:09 159

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

SUPER-AMP SP-2 SP-70
GaAs-Fet Masteforforstærkere

Støjtal er ikke det eneste kriterium
En moderne forforstærker skal være støjsvag og 
kunne klare store signaler. SUPER-AMP opfylder 
begge krav: Ved et støjtal under 1 dB har den et 
udgangs-IP på typ.+23dBm (2m) og +20dBm 
(70cm). For tilpasningen til forskellige kabellæng
der kan forstærkningen indstilles mellem 10...20 
dB.
Betjeningskom fort og drifts ikkerhed
SUPER-AMP indeholder en hurtig reagerende HF-vox med hang til SSB- 
drift. Det betyder simpel installation og absolut sikkerhed mod ødelæg
gelse eller beskadigelse. HF-vox’en arbejder ved SP2 fra 0,2...200 W HF, 
ved SP70 fra 0,1...100 W HF. Driftspændingen (13.8V) kan tilsluttes direkte 
eller over coax-kablet. Benyttes større effekter skal din PTT-udgang kobles 
til DCW15A. Nu kan forstærkeren klare 750 W (2m) eller 500 W (70cm).

Gode data med moderne tekn ik
Transformatorkoblede forstærkertrin giver lavt støjtal og højt IP. GaAs fet- og 
bipolær bredbånds teknologi er her knyttet sammen. Et indbygget flanke
stejlt filter undertrykker uønskede out-of-band signaler. Ved SP2 dæmpes 
signaler 10 MHz væk allerede 30 dB.

Mekanisk- og elektrisk stab ilite t
Inderst opbygget i HF-tæt kasse med stor skærmvirkning - ydejst et vejrbe
standigt kunststofhus. Montage med eloxeret alu og rustfrit stål. Selvfølge
lig skal benyttes N-stik. Spændingstilførslen ved direkte tilslutning sker via 
et UHF-stik. For indvendig montage får forstærkeren også som MODUL.

Tekniske data og priser SP2 SP70
Støjta l............................. 0,8 0,9 dB
Forstæ rkning................. 10...20 10...20 dB
Max effekt med HF-vox.. 200 100 W
Max effekt med DCW15A
FM ................................... 500 300 W
S S B/C W .......................... 750 500 W
Driftspænding................ 13,8 13,8 V
Strømforbrug................. 350 350 mA

PRIS
M aste rf o rf o rstæ r ke r ...... Kr. 1395 Kr. 1395
M odul.......... ................... Kr. 1225 Kr. 1225
DCW15A.......................... Kr, 535

service
Roskildevej 11 - Tune 
4000 Roskilde 
Telefon (02) 13 61 04
Også aften OZ9FW
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C o n t e s t r a p p o r t e r
V/OZ1FMB, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund

4
5
6

OZ1ABE
OZ1GER
OZ7IS

J065
J065
J065

18-2-0
26-0-0
18-1-0

6
6
5

2143
1819
1632

7 OZ1IPU J057 9-0-0 5 1584
Aktiv ite ts testen 8 OZ5DI J065 16-0-0 5 1475
December-testen gav følgende resultat: 9 OZ3ZW J054 10-0-0 5 1459

10 OZ1KHW J057 8-0-0 4 1436
Klasse 1 -144 MHz single 11 OZ5BZ J045 8-0-0 5 1395
Nr. Call QTH QSO Loc Point 12 OZ1LIT J065 14-0-0 4 1359

1 OZ1BJF/A J075 66 32 24048 13 OZ1GEH J065 14-0-0 3 743
2 OZ1GEH/P J055 82 27 22120 14 OZ7TA J065 12-0-0 3 647
3 OZ1KLU J046 40 22 11431 15 OZ2TG J065 10-1-0 1 251
4 OZ1FKZ J056 57 19 11319
5 OZ1JXH J047 29 13 6385 Klasse 6 - Microbølge multi
6 OZ8QD J066 23 13 4941 Nr. Call QTH QSO Loc Point
7 OZ1KVM J044 30 12 4657 1 OZ1KTE J065 18-0-0 5 1493
8 OZ6CE J055 14 8 3273 2 OZ3FYN J055 4-0-0 3 550
9 OZ6HY J045 10 8 2732

10 OZ1JVX J046 10 6 2142 Resultater:
11 OZ1BHI J065 12 8 1883 NRRL’s Nordiske VHF/UHF/SHF Contest 1987.
12 OZ1IZB J055 1 1 110

144 MHz single opr.
Klasse 2 -  144 MHz multi Nr. Call Locator QSO SQR Points
Nr. Call QTH QSO Loc Point 1 SM7JUQ - - - 49265

1 OZ1ALS J044 132 26 38772 2 OZ1GEH/P J055XF 141 39 42863
2 OZ1FOW/P J064 125 30 38547 3 OZ8RY/A J066HB 101 36 39702
3 OZ3FYN J055 105 27 26984 5 OZ1FKZ J056BD 92 32 33165
4 OZ1GDI J065 60 22 11944 12 OZ1FBV/A J054XD 57 23 18472
5 OZ1KLB J055 45 17 9753 22 OZ6TY J055XE 37 15 8721
6 OZ8ERA J066 49 19 9539 26 OZ1LJZ J055KH 27 13 6111
7 OZ8JYL/A J047 25 10 4298 31 OZ1JVX J046DS 15 8 5378
8 OZ2AGR J065 24 12 4005 43 OZ8KU J056KL 11 7 2358
9 OZ7RD J056 19 8 3085 46 OZ1GNF J056BB 9 6 1784

10 OZ1KTE J065 27 7 2731 49 deltagere i denne klasse
11 OZ5FYN J055 1 1 110

144 MHz Multi opr.
Klasse 3 - 432 MHz single Nr. Call Locator QSO SQR Points
Nr. Call QTH QSO Loc Point 1 SM7AED J0660I - - 71532

1 OZ1KHW J057 77 31 28829 2 SK7BQ/6 - - - 56404
2 OZ3ZW J054 52 26 16698 3 OZ1JPT J064DX 134 35 38371
3 OZ1CFO/P J056 41 25 15096 4 OZ1BEF J046DD 100 34 33943
4 OZ7IS J065 45 24 13040 6 OZ1KLB J055MR 87 23 25156
5 OZ6HY J045 28 15 11318 10 OZ5ESB/A J045DN 55 19 14335
6 OZ1KLU J046 31 17 10618 13 OZ5JYL J045BV 39 13 9490
7 OZ6CE J055 32 15 10500 16 OZ2EDR/P J056DF 25 9 3203
8 OZ8QD J066 27 12 9744 17 deltagere i denne klasse.
9 OZ1GEH J065 34 17 9174

10 OZ7TA J065 23 14 4644
11 OZ1FKZ J056 11 9 4059 432 MHz Single opr.
12 OZ1ASP J055 17 7 2360 Nr. Call Locator QSO SQR Points

1 SM5BEI JP90EB - - 17516
Klasse 4 - 432 MHz multi 2 SM3AKW JP92AO - - 10146
Nr. Call QTH QSO Loc Point 3 OZ1KLU J046LC 28 18 9234

1 OZ3FYN J055 31 14 8234 4 OZ3ZW J054RS 37 20 9040
2 OZ1KTE J065 37 17 8011 18 deltagere i denne klasse.

Klasse 5 - Microbølge single 432 MHz Multi opr.
Nr. Call QTH QSO Loc Point Nr. Call Locator QSO SQR Points

1 OZ1GMP J056 20-0-0 8 3311 1 OZ6HR/P J045TX 81 26 28713
2 OZ1CFO/A J047 7-2-2 7 2853 2 SK6AB J057XP - - 11445
3 OZ7LX J055 17-0-0 6 2246 3 LA1K JP53EK 16 13 11188
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1296 MHz Single opr. 1296 MHz Multi opr.
Nr. Call Locator QSO SQR Points Nr. Call Locator QSO SQR

1 SM5BEI JO90EB - - 1852 1 OZ6HR/P J045TX 8 2
2 OZ7LX J055UK 8 3 1849
3 OH1AWW KP10DL 6 - 1606
4 OZ1KLU J046LC 7 3 1435

1053

6 deltagere i denne klasse.

Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen,
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. 06 - 81 30 96. RTTY

Efterlysning
Ivan, OZ3IZ savner et AMTOR program, der kan køre på en PC’er. 
Kan du hjælpe, bedes du kontakte ham på adressen: Ivan Bramm, 
Kraborrevej 5, 7000 Fredericia.

SARTG news
Så er no. 65 udkommet, og som i foregående numre er der meget 
varieret stof. Denne gang kan f.eks. nævnes: PC-programbanken, 
computerstyrede AFSK toner, Packet-net gennem Europa, SSTV 
på C-64, AMTOR modifikationer for bl.a. Kenwood og Drake, Hell, 
DXCC på PACKET, digitalteknik, osv.

- En kort omtale kan give en »appetit-vækker«, værs’go’:
Der findes en interessant konstruktion af OZ6ZS, (bla. kendt for 

TU-82 modemet) og han har udviklet et specielt interface til Com- 
modore 64/128. Mange amatører har prøvet at tilslutte et modem, 
og selv en lille fejl kan resultere i afbrændte in/out porte. Dette und
gås her, idet der er galvanisk adskillelse af computer og modem, li
gesom der er mulighed for at »vende« signalerne. Disse vender ofte 
forskelligt fra det ene program til det andet, og her kan man via 
nogle omskiftere vende DATA IN, OUT og PTT. Søren kan levere et 
kvalitetsprint med komponenttryk osv. til kr. 65,-.

PC-programbanken kan nu tilbyde nye disketter (360 kbyte) med 
programmer på, og i mange tilfælde er det nemmere. Den første di
skette koster sv.kr. 25,- og de efterfølgende i samme ordre koster 
sv.kr. 15,-. Beløbet kan indsættes på girokonto og programmerne 
fremsendes hurtigt.

I Commodoreafdelingen findes bl.a. disse programmer: Digicom 
64 V.2,00. Den indeholder f.eks. logbog, multicönnect, programo
verføring, tekstredigering, fjernstyring af userport o.m.a. Der kan 
også fåes et professionelt program, »RTTY 2,2« udviklet af 
OH 1 NAP, og det byder på split screen, indbygget AFSK generator 
med alle toner/skift, 37345 tegns tekstbuffer, 29 memories m.m. 
Svensk manual medfølger.

Artikel om SSTV på en 64’er. Der er bl.a. program for sending/mod
tagning.

Er du interesseret i at blive medlem af SARTG, Scandinavian

Amateur Radio Teleprinter Group, er der helt sikker også plads til 
dig. Medlemsskab koster sv.kr. 70 ,- om året og kan indsættes på 
svensk postgirokonto 23 13 38-5. Kasserer er SM6BJK Rolf 
Berntsson, Bufjällsleden 1C-S-417 27 Göteborg, Sverige. Bladet 
udkommer 4 gange pm året og er på 60 sider.

NRRL bulle tin
Disse bulletiner sendes som følger:
LA9HQ, søndag 0800 MEZ, 3585 kHz, 110 Baud ASCII, 170 Hz skift. 
LA9HQ, søndag 0830 MEZ, 3585 kHz, 45,45 Baud RTTY, 170 Hz 
skift.

DAFG KURZ contest
Det forventes, at denne contest afholdes 13/14 februar, men reg
lerne er endnu ikke modtaget, så de vil kunne rekvireres hos 
OZ1CRL, Jørgen Duedahl-Lasjon, Egebjergvej 90,4500 Nykøbing 
Sj. Husk frankeret svarkuvert.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent

T i  *./M l - B y r lu r d < 2 ^ Q -

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

Rævejagts program for Sjællændere i første halvdel af 1988
Søndag d. 21. feb.: Danstrup hegn 
Søndag d. 13. mar.: St. Dyrehave 
Søndag d. 27. mar.: Ravnsholt skov 
Søndag d. 10. apr.: Nyrup hegn 
Søndag d. 24. apr.: Rude skov
Lørdag d. 14. maj: Krogenberg hegn »Marianelundmesterskabet« 
Søndag d. 29. maj: St. Dyrehave 
Søndag d. 12. jun.: Nyrup hegn 
Søndag d. 26. jun.: Danstrup hegn

Mødested
Danstrup hegn, P-pladsen nærmest Kvistgård 
St. Dyrehaven, 2. P-plads fra Hillerød 
Ravnsholt skov, P-plads midt i skoven

Nyrup hegn, P-plads ved Gurrekirke
Rude skov, Hørsholm Kongevej ved 19 km. stenen
Første uds. kl. 10.00, 3 ræve, 5 min uds.
Lørdag d. 14. maj mødested »Marianlund«, øvrige detaljer kommer 
i april OZ. l/y 73 de OZ8FG, Franz

VM i rævejagt
Fra The Amateur Radio Direction Finding Working Group, der er en 
gruppe under IARU reg. 1 har EDR modtaget en invitation til at del
tage i det 4. World Championship for ARFD, eller som vi her i landet 
siger rævejagt. Det foregår 6.-11. september 1988 i Beatenberg i 
Schweiz.

Man forventer at mindst tyve nationaliteter bliver repræsenteret 
og ser gerne deltagere fra Danmark.

Detaljer om arrangementet kan fås hos redaktionen eller EDR.
HR
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Redaktion: OZ8O, Erik Langgaard, 
Falkevej 14, 2600 Glostrup?

QRS
En af grundene til, at EDR ikke mere får så mange nye medlemmer, 
kan være, at vor opførsel på båndene skræmmer nye interesserede 
væk. F.eks. forekommer CQ-opkald i et roligt tempo alt for sjældent.

Især under tester kaldes ofte op med en forrygende fart. Ikke 
sjældent kaldes forgæves; de få, der kan være med til et sådant 
tempo, foretrækker måske selv at kalde CQ eller har allerede været 
kontaktet, og den mindre rutinerede, som måske kunne give værdi
fulde points, tør ikke svare og har vel ikke engang kunnet opfatte 
kaldesignalet. Det varer nok også lidt, inden begynderen opdager, 
at man i tester besvarer et CQ-opkald ved blot at sende sit eget kal- 
designal én gang på frekvensen. Det normale svar med tre gange 
den kaldendes signal, de, eget kaldesignal tre gange vil mange ru
tinerede testdeltagere slet ikke spilde tid på at besvare. Resultat: 
den nye amatør bliver bange og vover sig aldrig ud i de spændende 
oplevelser, som man med lidt øvelse kan få under tester.

Mange rutinerede operatører kalder kun sjældent CQ, og kun 
ganske kort. De fleste forbindelser er med gamle bekendte. F.eks. 
deltager man i faste net, hvor en netkontrolstation på aftalt tid og 
frekvens kalder op, og deltagerne melder sig kvikt og effektivt. Be
gynderen har ikke store chancer i sådanne net; mange net er mere 
eller mindre lukkede, man venter kun svar fra medlemmer af kliken, 
RNARS, DIG o.s.v.

Medlemmer af skandinavisk CW-aktivitetsgruppe, SCAG, der jo 
har til formål at støtte og opmuntre amatørradiotelegrafi, mødes 
også hver uge i forskellige net. Her er alle amatører, og især begyn
dere, ganske vist meget velkomne; men det krævet nok en vis frej
dighed de første gange at melde sig i sådan et net. Uden for de faste 
net kan man også træffe SCAG medlemmer, der som regel vil være 
glade for at træffe nye CW interesserede, omkring 3555 kHz især 
kl. 17.30 og 21.30 lokal tid; men også her støder begynderen let på 
en forhindring. Næsten før opkaldet er begyndt, dukker en gammel 
bekendt op og foreslår en ny frekvens, og straks er der igen stille på 
3555.

Hvad skal den stakkels begynder da gøre? Mit råd må være: Så 
snart du ved at lytte på båndene og f.eks. nogle af de træningsud
sendelser, som findes, (se f.eks. OZ for december side 719), har sat 
dig lidt ind i, hvad der sker under en normal QSO, og fået lidt øvelse 
i at modtage telegrafi, så prøv selv at kalde CQ på en nogenlunde 
rolig frekvens og med et tempo, som duer sikker på, at du kan klare 
både at modtage og sende på. Hvis du sender CQ i mere end et mi
nut eller to, må du regne med, at nogle lyttere vil søge videre efter 
en mere interessant kontakt, så fat dig i korthed, og prøv hellere et 
par gange, hvis det første opkald ikke giver resultat.

Det er nok bedst at starte på 7 eller 14 MHz, her er der rimeligt 
gode chancer for korte QSO’er med et forudsigeligt indhold.

EUCW
Sammenslutningen af europæiske CW grupper, EUCW, har netop 
udsendt sin EUCW bulletin nr. 1987/4, hvilket bliver det sidste num
mer med den afgående formand, DL6MK, som redaktør.

Fra 1. januar 1988 har Tony, G4FAI, overtaget formandsposten 
som repræsentant for G-QRP Club.

EUCW vil nu udstede et diplom, der bliver trykt i Spanien i 7 far
ver efter en indsamling blandt medlemsorganisationerne.

EUCW har nu også fået sit eget emblem, naturligvis i samme 
form som ARRL’s og EDR’s m.fl., men med en telegrafnøgle i mid
ten over bogstaverne EUCW.

CW-YL år
AG C W— DL har erklæret 1988 for CW-YL året. Der vil bl.a. blive ar
rangeret et YL-OM QSO party den 8/8 88. Husk at reservere dagen. 
Mere i juli OZ.

Buedingen
Som hvert år siden 1981 arrangerer AGCW, HSC, VHSC og SHSC 
et CW møde i påsken, så vi kan få lejlighed til at møde og se vore CW

CW hjørnet
venner. Der plejer at være en række interessante arrangementer, 
bl.a. et CW mesterskab. Mere om, hvad der skal ske, og hvordan 
man finder frem til Buedingen, senere.

La Pioche
Union Francaise des Telegraphistes, UTF, har udsendt nummer 
4/87 af deres bulletin. La Pioche betyder egentlig hakken og er 
åbenbart den samme, som vi kalder gårdpumpen.

Der er bl.a. oplysninger om en række contests. De af dem, som 
stadig har interesse, vil nok blive omtalt i det nummer af OZ, der ud
kommer i måneden før testen.

Desuden findes et par interessante tekniske artikler, som jeg skal 
henlede tekniske redaktørs opmærksomhed på, så vi måske kan få 
en oversættelse i OZ.

SCAG
Vor egen skandinaviske CW aktivitetsgruppe kan stadig bruge flere 
danske medlemmer. Vore aktiviteter er sidst beskrevet i november 
OZ side 654.

Hvis du vil være med, er du velkommen i alle vore net, også selv 
om du endnu ikke er medlem. Men du kan da let blive medlem og 
derved få vort news letter, som kommer ca. 4 gange om året, og den 
årlige medlemsfortegnelse med oplysninger om vore diplomer og 
aktiviteter. Send blot 35 svenske kr. på postkonto Stockholm 
836133-9, SCAG c/o Börjesson, S-79153 Falun, Sverige. Husk at op
give navn, call og adresse på blanketten.

Dette billed samt 1837 andre er nu indsamlet til EDR’s billedarkiv - 
en kavalkade af fotos fra radioamatørernes verden i de sidste små 
hundrede år.

Indsamlingen fortsætter, så har du nogle gamle amatørfotos, så 
er du velkommen til at indsende dem til »det nostalgiske hjørne«.

Hele samlingen vil til sin tid overgå til Radioamatørernes Mu
seum. OZ1HJV
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Redaktion: OZ1HJV, Erik Gørlyk, / 
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm. /  J 
Tlf. 02 - 86 78 54. /  J Det nostalgiske hjørne

OLD TIMER HÅMS 
OZ7PX, Poul Hallgren, Dragør

I begyndelsen af tyverne stiftede Poul for første gang be
kendtskab med radio. Det var inden der var regelmæssige 
radiofoniudsendelser og hvor man fra Orlogsværftet på 
Holmen udsendte signaler med telegrafi, så for at få ud
bytte af det, måtte Poul lære at modtage morse. Han 
meldte sig ind i EDR i 1934 og blev medlem nr. 786 og så 
kom der gang i CW-træningen og i 1936 fik han licens som 
OZ7PX. Det var dengang man selv kunne bestemme sit 
kaldesignal. I starten blev der udelukkende kørt CW, men 
senere blev det også til phone på AM. Det foretrukne bånd

var 28 MHz og hele det tekniske udstyr var selvfølgelig 
hjemmebygget. Som antenne brugte Poul en long wire (1/3 
Hertz). Når forholdene var gode, kunne man faktisk nå ret 
langt selv med en lille effekt.
Så kom krigen og den tyske besættelse og 7PX måtte pænt
- som alle andre amatører - aflevere sit grej til politiet, som 
ved kontrolbesøg blev overbevist om, at alt var indleveret. 
Senere fik Poul desværre også besøg af Gestapo. De 
havde fået et tip om, at han havde haft kontakt med en eng
lænder. De undersøgte huset og var meget interesseret i 
de mange QSL-kort, som man dengang hængte op på 
væggen i radiorummet. De fandt ikke noget, men Poul blev 
taget med til forhør i villa PAX på Nordstranden, som Ge
stapo havde som lokalt hovedkvarter. Herfra kom han til 
Dagmarhus og senere til Vestre Fængsel. Tyskerne kunne 
imidlertid ikke bevise noget og efter 14 dage blev Poul løs
ladt og kunne tage tilbage til Dragør. Efter den ubehagelige 
oplevelse flyttede 7PX og hans familie i en periode væk fra 
huset, da man fandt ud af at tyskerne skyggede ham. 
Endelig sluttede krigen, men 7PX fik aldrig sit udstyr igen
- det var forsvundet. Sendelicensen kom igen og Poul an
skaffede sig en tank-sender, som stammede fra en tysk 
kampvogn og med den havde han mange DX-forbindelser 
delvis takket være højdepunktet af solpletter. Ofte talte 
Poul med W2ZXM, Kurt, senere nok så kendt som kaptajn 
Carlsen med det skæve skib »Flying Enterpriser«. Kurt har 
senere været på besøg hos Poul i Dragør. Sidste år fik Poul 
besøg fra Canada - det var VE7DTX, John, som under kri
gen var medhjælper i Pouls købmandsforretning, indtil 
han i 1950 rejset til Canada.
I årenes løb har Poul deltaget i flere sommerlejre og har li
geledes været en flittig gæst i EDR’s København og Ama
ger afdelinger. Under et besøg i USA har OZ7PX og XYL 
besøgt en nevø, som er radioamatør og på denne rejse var 
der anledning til flere gange at køre kortbølge.
Poul er nu kommet i en alder, hvor der ikke er de store kræf
ter til at drive sin kortbølgestation og har derfor foræret sit 
udstyr til Dragør Radio Klub, hvor han så kommer, når han 
får lyst til at gå i luften.
Ligeledes skal det bemærkes, at Poul via OZ1CFV, Dines 
her til spalteredaktionen har overgivet en del gamle inte
ressante radiotidsskrifter og bøger. Samlingen vil senere 
blive overdraget Radioamatørernes Museum.

EDR nyt HF Bufteitru Første søndag i mårt eden k l 12.10 DNT 
Frekvens; 870 kHz QRM 
Adresse: Kestkøbvasnge 4 3460 Birkerød

RST
Hvis du har hørt på et af vores trafiknet, har du ikke kunnet undgå 
at bemærke, at vi bruger en radiogram blanket når vi formidler vo
res øvelses signaler. Blanketten ligner stort set den, der bruges an
dre steder, hvor man skal sende og modtage signaler. Blanketten er 
udformet, så den hjælper med at få signalet formidlet korrekt. Det 
er jo det alt afgørende ved alle signaler. Hvis de ikke bliver overført 
korrekt, kan de være til mere skade end gavn.

Blanketten har først et nummer, og hver radioamatør nummere
rer selv sine signaler fortløbende, men begynder med 001 hvert år.

Derefter følger en prioritet, der når det ikke g ælder livsvigtige 
signaler, altid er »R« for rutine.

HX kan bruges til at angive særlige ordre med, f.eks. HXC bety
der: Rapport afleveringstidspunktet til afsenderen.

HXE bruges, hvis man ønsker et svar i form af et radiogram.
Derefter følger en ordtæller, hvor man noterer antallet af ord.

Dette kan senere hjælpe modtageren med, at kontrollere om han 
har fået hele ordlyden. Husk at tælle X på CW og STOP på phone 
(punktum) med.

Så følger nogle rubrikker med oprindelsessted, tidspunkt og 
dato. Den sidste angives altid i GMT (Z-tid) for, at forhindre misfor
ståelser.

Endelig er der plads til selve teksten, og man skriver et ord på 
hver streg, så er det nemlig lettere at tælle ordene til sidst.

Hvis denne gennemgang af radiogram blanketten har givet dig 
blod på tanden, så kontakt OZ5IH, Iwan på tlf. 02 91 38 86 og bliv 
selv medlem af RST-gruppen. Så er du klar til at sende og modtage 
radiogrammer på et af vores net, der kører som følger:
VHF n e t .................................. søndag kl. 10.30 DNT 145.450 MHz
HF n e t .................................. søndag kl. 11.00 DNT 3.663 MHz
CW net  onsdag kl. 21.00 DNT 3.565 MHZ
Alle frekvenser er +QRM. Vel mødt. OZ1JQW
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Debat
Radioamatører og TVI
Hermed følger mine kommentarer til OZ8CY’s svar på mit tidligere 
indlæg. (OZ 10-11/87).

Til OZ8CY’s generelle bemærkninger vil jeg kommentere føl
gende:

Det er ikke min opfattelse at teksten i det blå hæfte er den evige 
sandhed, som vi uden videre har at affinde os med.

Ja, faktisk mener jeg IKKE at afsnittet om forstyrrelser kunne 
være værre set med radioamatørøjne, for i tilfælde af forstyrrelser 
har vi ingen reelle rettigheder, da alt afhænger af P&T’s skøn.

Det må da være en oplagt opgave for EDR at få ændret den aktu
elle formulering væsentligt, til gavn for radioamatørerne. Udtrykket 
»dagens standard« finder jeg uheldigt, der er efter min erfaring intet 
der tyder på at nye apparater generelt er bedre end ældre, d.v.s. hel
ler ikke her er der håb forude!

OZ8CY har til dels ret i at 6 bestyrelsessager kan løses, dog skal 
der kun være en nabo som forlanger sin radio og sit TV til en fag
mand, før min økonomi ikke er med mere, det kan jo hurtigt løbe op 
i 500-800 kroner, ganske uden garanti for resultatet! P&T ophæver 
nemlig ikke sendeforbudet før TVI/BCI’en er væk, uanset ra- 
dio/TV’et har været hos en fagmand!

Til de enkelte punkter vil jeg kommenterer følgende:
1. Det er naturligvis uheldigt at problemerne ikke bliver løst, jeg 

mener dog at det må være bedre såfremt initiativet er hos radioa
matøren fremfor hos naboen, som det er idag. Med andre ord, 
naboen bliver »pisket« til at samarbejde og ikke som idag, hvor 
ens nabo kan trække sagen urimeligt i langdrag.

2. Uanset de til tider komplekse koblingsmekanismer der er årsag 
til forstyrrelserne, vil det hjælpe såfremt det er visse minimums
krav til radio-TV’erne og ikke som idag hvor der ikke stilles nogen 
krav overhovedet ang. imunitet.

3. Ideen med »autoriseret« værksted er et sted som naboerne ikke 
skal kunne afvise og som så til gengæld er experter på området.
I det lange løb vil alle parter være bedst tjent med dette: Det vil 
være billigt og bedst! Også dette kræver en dialog med P&T.

4. Jeg tror desværre den tid er ved at være forbi hvor andre end 
»professionelle« radioamatører bygger komplette radioer, disse 
radioamatører har alle mere eller mindre mulighed for at checke 
hvad der kommer ud af deres radioer, jeg tror de gør det, og det 
er også nødvendigt for ellers vil det ende med P&T besøg fordi en 
anden radiotjeneste bliver forstyrret, også dette er et stigende 
problem da frekvensspektret bliver hårdere og hårdere belastet 
(flere og flere radioer). Derfor er det nødvendigt at vores grej er 
iorden. Hvad angår færdige amatørradioer, ser jeg ingen proble
mer, de er stort set alle gode allerede.
Jeg frygter også at P&T kommer med sådanne krav p.g.a. det 
stærkt stigende behov for frekvenser til andre radiotjenester, og 
vi skulle nødigt blive taget med bukserne nede.

5. »Yderligere statistik« !!???!!?? Vi har jo ingen så INGEN kan vel 
være klar over problemernes reelle omfang, P&T og DR’s stati
stik afslører helt givet kun et fåtal af tilfældene, for, hvor mange er 
kun igang efter TV-tid, kører ikke Contest, har opgivet at være ra
dioamatører o.s.v. pga. TVI/BCI problemer?
løvrigt kunne jeg forestille mig at P&T’s rolle var en anden såf
remt der kun er meget få sager med radioamatører i P&T regi. 
Hvad om P&T i stedet for udstedelse af sendeforbud løste proble
merne med forstyrrelser i de enkelte tilfælde?? Ikke bare ved 
hjælp af udvendig filtrering, hvor P&T idag er meget hjæl
psomme, men også hvor det gør ondt, nemlig hvor det er direkte 
indstråling og lign. der er skyld i problemerne. Nok en sag for 
EDR’s P&T-udvalg.

Hvad angår de 2 millioner radio-TV’er kontra 5000 amatørsendere, 
er kun at sige, at fordi man tilhører en minioritetsgruppe skal man 
ikke uden videre bøje sig for efter min mening klare urimeligheder. 
Jeg skimter i hele OZ8CY’s indlæg den holdning at problemerne 
generelt ikke er store. Dette er efter mit bedste skøn FORKERT. Vi 
kan kun sammen opnå resultater til gavn for radioamatørerne, en

stor del af de NØDVENDIGE resultater på TVI/BCI fronten skal op
nås via P&T, og det må være foreningens opgave at forhandle disse 
ting med P&T.

Helt konkret vil jeg foreslå at P&T-udvalget i sine forhandlinger/mø
der med P&T lægger langt større vægt på TVI/BCI problemer samt 
arbejder konkret for at ændre det blå hæftes ordlyd i afsnittet om 
forstyrrelser, til gavn for radioamatørerne, da dette klart er muligt 
indenfor lovtekstens rammer.

Jeg vil også foreslå følgende konkrete action: EDR’s Tekniske 
udvalg udarbejder et skema til brug for en statistisk undersøgelse, 
skemaet distribueres til lokalafdelinger, HAM-meetings og lig
nende hvor der kan forventes en vis svarprocent, så vi ad den vej 
prøver at få belyst problemernes omfang, også hos de amatører 
som hverken har P&T eller DR blandet ind i deres forstyrelsesprob
lemer, men »bare« er »off air«.
Ideen med et forstyrelses-møde er alle tiders, håber det bliver til no
get, så vi måske kan danne os et billede af vores »modparters« ind
stilling i TVI/BCI spørgsmålet.

73, og på genhør 
OZ1GEH, Peter

TVI/BCI
Først mange tak til 1GEH for at tage problemet op. Jeg synes 8TU 
og 8ROs indlæg er meget rammende og konstruktive. Derimod me
ner jeg vor formand for teknisk udvalg slipper lidt let om ved det og 
virker ligegyldig.

Det er gruppen af aktive senderamatører, der har problemer. 
D.v.s. den gruppe, der forsøger sig med mere end 10 W PM på 
VHF/UHF. Hvor stor er denne gruppe i EDR? Den burde være stor.

EDRs landsformandé leder i OZ december taler om medlems til
bagegang i EDR.

Men hvad nytter det, at vi får rekrutteret nye medlemmer, hjælper 
dem med råd og ansøgningsskemaer til at få sat antenner op. Når 
det så endelig er lykkedes og man går i luften, vælter det ind med 
klager fra naboerne, men nu lader EDR dem i stikken. Mon ikke det 
i mange tilfælde bliver et kort bekendtskab, og at de derefter kom
mer ind i statistikken for naturlig afgang.

Er vores afgang naturlig? Kunne denne afgang ikke også skyl
des, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at være aktiv 
senderamatør. Kunne det ikke tænkes, at mange giver op. Pas på at 
grundlaget for EDR ikke smuldrer. Vågn op og gå aktivt ind i forstyr
relsesproblematikken.

Jeg vil anmode alle, der har et forstyrrelsesproblem, eller som 
ikke tør at gå i luften, at skrive til debat, så vi kan se, at det er et stort 
problem vi taler om.

Findes der en, bare en amatør, der kører DX eller contest fra tæt 
bebyggelse?

Jeg kender adskillige der har forsøgt sig, men som sidder tilbage 
og drømmer om et lille hus på landet, med en stor antenne.

Som tilstandene er i dag, vil jeg vove den påstand:
1. Det er umulig at være aktiv senderamatør fra tæt bebyg

gelse.
2. Det er meget svært, kræver stort mod, stærk psyke og en 

god økonomi at være aktiv fra et villakvarter. (De stationer 
der kan/tør køre HF contest fra en sådan QTH kan tælles på 
en hånd).

Et fåtal er så heldige at bo på landet (eller har taget konsekven
sen og er flyttet derud), men hvis gruppen af aktive senderamatører 
(og måske også EDR) skal overleve, må de stå sammen og forsøge 
at få EDR til at hjælpe sig med at løse problemerne. Jeg har derfor 
nogle konkrete forslag:

1. Få dannet at aktivt forstyrrelsesudvalg (muligvis teknisk ud
valg).

2. Få forhandlinger i gang med P.T. for at få lavet indstrålings
regler så de dårligste apparater stoppes.

3. Udsend spørgeskemaer gennem OZ for at få registreret 
problemets størrelse.
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4. Lav en oplysningsbank: Registrér importør, vil de hjælpe, 
hvem er kontaktperson, lær dem noget om EMC (kontakten 
er mere konstruktiv gennem en udvalgsformand både til 
forhandler og importør/konstruktør). Registrér apparater, 
for at opnå viden og løsningsmodeller. (Den med at sprede 
ferrit gælder kun for apparater, der er rimeligt i orden EMC 
mæssigt, og hvad skal man gøre ved ghettoblastere uden 
udvendig tilslutning)?

Resultat af EDR’s møde med teleinspektionen
Den 11. september havde EDR’s »P&T udvalg« det årlige møde med 
Teleinspektionen. Mødet, der blev holdt Ti på Islands Brygge, va
rede fra kl. 13.00 til 17.00. Fra Ti deltog F. H. Kristensen, Jane Ørum 
og S. E. Jensen. Fra EDR deltog OZ8QV, OZ7IS, OZ5DX og OZ8CY.

EDR havde forinden mødet fremsendt et forslag til dagsorden 
med 11 punkter. Desse punkter blev suppleret fra Ti således at 
dagsordenen endte med at have følgende 13 punkter:

1. Digital kommunikation
1.1 Ubemandede VHF digipeatere
1.2 Ubemandede UHF digipeatere
1.3 Packetradio/AX25 på HF
1.4 Digipeater/mailbox-udvalg
1.5 Packetradio omfattet af bestemmelserne

2. Registeroverførsel

3. Sendetilladelser (CEPT m.m.)

4. EDR og morseprøver

5. 50 MHz

6. Radioamatørernes Signaltjeneste

7. Phone på 160 m

8. OZ kaldesignaler til udlændinge

9. S - kanaler i fællesantenneanlæg

10. Chikane på båndene

11. Udstedelse af kaldesignaler

12. QTH listen 1987

13. Eventuelt

Indledningsvis blev man enige om, at man som tidligere ville of
fentliggøre i »OZ«, når der blev inddraget sendetilladelser p.g.a. 
overtrædelser af bestemmelserne. Dette for at vedligeholde den 
selvjustits radioamatørerne er kendt for.

1.1 EDR orienterede Ti om resultatet for IARU konferencen, og 
herunder, at man i region 1 ikke ønskede at oprette Packet net på 
VHF. De bestående ubemandede digipeatere påVHFskulle ved en 
omlægning afløses at bedre net på UHF og højere frekvenser. For 
at være i overensstemmelse med IARU beslutningen, og samtidig 
i erkendelse af, at man i »OZ«-land ikke havde specielle tilladelser 
til ubemandede digipeatere, bad EDR Ti om, at der blev givet tilla
delser til at drive et lille antal VHF digipeatere, således at de bestå
ende forhold på Packet ikke blevforringet, men også således, at ud
bygning af UHF nettet ikke blev sinket ved at man parallet med 
dette oprettede et nyt stort VHF nét.

Ti og EDR blev enige om at Ti på baggrund af anbefaling fra 
EDR’s digitaludvalg giver tilladelse til et lille antal VHF ubeman
dede digipeatere.

1.2 EDR fremførte ønsker om at få tilladelser til et landsdæk
kende net af UHF ubemandede digipeatere. Vi ønskede også at få 
indflydelse på frekvensvalgene og den geografiske placering såle
des, at nettet kunne virke bedst muligt. Ti accepterede ønskerne, 
og det blev aftalt at digitaludvalget udtaler sig til hver enkelt ansøg
ning. Digitaludvalget skulle også komme med forslag til bestemte 
serier af kaldesignaler til både digipeatere og mailboxe.

1.3 EDR spurgte om muligheden for at danske radioamatører 
kunne køre Packet på HF-båndene. Ti ville godt give tilladelse til, at 
den enkelte radioamatør kørte Packet på HF, men mailboxe/gate

5. Hjælp aktivt.
6. Giv udvalget en fast spalte i OZ, hvor både gode og dårlige 

resultater publiceres.
At følge disse forslag er arbejdskrævende for udvalget, men da 

det er så vigtigt for vor fremtid, bør EDR bevillige de nødvendige 
midler, så det kan lade sige gøre.

I håbet om en lysere fremtid.
OZ8BZ, Benny Hansen

Way’s ville man gerne vente med. Tilladelserne ville på grund af be
stemmelser om max. 110 baud i det blå hefte, blive givet som enkelt
tilladelser efter ansøgning.

1.4 EDR spurgte, om digital udvalget kunne få lov til at udtale sig 
om antal og placering af mailboxe, idet en vis styring var ønskelig 
for at undgå kaos. Det blev man enige om.

1.5 Ti fortalte, at de ville lade packet indgå som en naturlig del af 
den normale tilladelse fra januar 1988. Det gælder dog kun packet 
brug på VHF/UHF. Ubemandede digipeatere, mailboxe og lig
nende specialiteter skal der forsat søges specielt om.

2. F. H. Kristensen oplyste, at man ventede på en afgørelse fra 
registertilsynet. Hvis tilsynet accepterede, at Ti udleverede QTH- 
listen til EDR i form af en diskette, og uden at det havde konsekven
ser for Ti, havde Ti ikke noget imod at udlevere de allerede tilgæn
gelige oplysninger på diskette.

3. EDR havde tidligere fremsendt forslag til Ti om ændring at sen
detilladelsernes udformning, således at CEPT licensen blev en del 
af den normale tilladelse. Ti oplyste, at man arbejdede på en om
lægning af flere typer sendetilladelser, og at man p.t. ikke ville 
ændre på radioamatørernes, inden man havde besluttet sig for det 
system, andre tilladelser skulle have. Det var dog ikke umuligt, at 
det blev det af EDR indsendte forslag (plastickort), der blev indført. 
Vi må altså acceptere, at vi også i 1988 må betale os fra CEPT licen
sen som enkelttilladelse, desværre.

4. EDR redegjorde for, at der var rejst ønske om, at amatører uden 
morseattest kunne blive formand/HB medlem i foreningen. Det har 
indflydelse på reglerne for afholdelse af morseprøver, og EDR 
nævnte, at hvis dette forslag blev vedtaget på repræsentantskabs
mødet, ville vi ændre reglerne således, at et HB medlem (eller en 
formand), der ikke var morsekyndig ville få udpeget en fast morse- 
kyndig bisidder. Ti kunne fuldt ud acceptere at vi ændrede reglerne 
i stil med det omtalte.

5. F. H. Kristensen oplyste, at der nu foreligger en CEPT anbefa
ling om den fremtidige anvendelse af båndet 47-68 MHz, hvorefter 
administrationer, der ønsker det, kan tildele frekvenser til radioa
matører indenfor området 50-52 MHz. Det kunne dog ikke oplyses 
hvornår det blev aktuelt i Danmark.

6. Ti oplyste, at man ikke havde modtaget nogen henvendelse fra 
nogen myndighed vedrørende RST forsøg. Ti fastholdt, som udtalt 
på mødet sidste år, at man som udgangspunkt ønskede præcise 
navne og adresser på myndigheder, der var interesserede i at etab
lere en nødtjeneste i amatørbåndene.

7. EDR fortalte at man var interesseret i at få tilladelse til at bruge 
phone på 160 m båndet, men at der i det nuværende bånd ikke var 
plads til dette. Ønsket om phone hang sammen med et ønske om at 
få båndet udvidet. Ti oplyste, at mulighed herfor først kan forventes 
i 1992, hvor de maritime tjenester i båndet efter planerne skal være 
flyttet til andre frekvenser. Ti vil overveje EDR’s ønske om forøgelse 
af sendeeffekten op til 100 watt og en mindre udvidelse af båndet til 
CW med en effekt på 10 watt. Tilsvarende gælder EDR’s ønske om 
ændring af effekten i båndende 18 og 24 MHz til 500 W, 100 W og 
10 W for sendetilladelserne af h.h.v. kategori A, B og C. Indtil videre 
afventes resultatet af den igangværende konference i Geneve 
(WARC 1979).

8. Ti oplyste, at udlændinge kan få udstedt permanent dansk sen
detilladelse, såfremt de har fast bopæl i Danmark. Ti ville ikke være 
med til at »undergrave« CEPT aftalen ved at udstede danske sende
tilladelser til udlændinge uden fast bopæl i »OZ« og uden at perso
nen havde bestået en dansk prøve.

9. EDR forespurgte om regningslinier for afhjælpning af ind-/ud- 
stråling problemer i forbindelse med de nye VHF S-kanaler, der er 
planer om at tage i brug i kabel-TV net. S. E. Jensen oplyste, at
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radioamatørerne i tilfælde af forstyrrelser burde henvende sig til 
den tilsynsførende for antenneanlægget, evt. via den ansvarsha
vende. Amatørerne må ikke selv foretage indgreb, løvrigt kan radio- 
amatørerne henvende sig til T i’s distrikter i tilfælde af forstyrrelser 
på amatørbåndende under brug af S-kanaler. Ti ville da kontrollere 
anlægget. Forsøg har dog vist, at såfremt anlægget er i orden, er 
forstyrrelsesrisikoen minimal i begge retninger.

10. EDR spurgte, om man i veldokumenterede tilfælde at chikane 
indenfor amatørbåndende kunne hente hjælp hos Ti. Ti svarede, at 
distrikterne ville behandle klager over chikane når der er tale om 
overtrædelse af de gældende bestemmelser.

11. EDR ønskede tildelingen af tallet i kaldesignalerne varieret,
således at vi ikke om et antal år kun havde OZ1 og OZ2 kal-
designaler. Ti lovede at ændre praksis således at serien OZ2------
tages i brug efter årøven november 87, OZ3 ved prøven maj 88
o.s.v. Det blev påpeget, at man fortsat ikke kan få tildelt kaldesigna- 
ler efter ønske.

12. Jane Ørum orienterede om den nye QTH liste, og fortalte i den 
forbindelse, at man havde fået trykt 1500 eksemplarer, og hvis der 
ikke blev solgt (næsten) ud, ville man næste år overveje at trykke 
færre eksemplarer, hvilket ville få prisen til at stige væsentligt.

13. EDR udtrykte ønske om en forskydelse af kanalerne i gruppe 
R (UHF fjernstyringskanaler indenfor amatørbåndet) i de nye be
stemmelser om radiofjernstyring af modeller, med + / — 12.5 kHz af 
hensyn til radioamatørernes brug af kanaler i det samme bånd. 
Dette ville betyde færre gener systemerne imellem. Ti ville under
søge muligheden af at imødekomme vore ønsker.

Det blev endvidere aftalt, at kopier af begge typer tekniske prøver 
fremover vil blive sendt til EDR’s kontor, således at foreningen kan 
opbygge en samling til brug for undervisere.

Mødet blev afsluttet med besigtigelse af amatørafdelingens nye 
lokaler.

Mødet blev holdt i en positiv atmosfære, og Teleinspektionen var, 
som man kan »læse« ud af de opnåede resultater, særdeles imøde
kommende. Vi kan kun være tilfredse med resultatet!

På P&T udvalgets vegne Chr. M. Verholt, OZ8CY

PS. Hvem var det, der sagde at EDR ikke arbejder for at fremme 
radioamatørernes interesse???

LITTERATUR NYTå
UKW-Berichte
Heft 2 1987 starter med en omtale af de vigtigste kredsløb til en 
spektrumanalysator, 0 til 500 MHz. Af andre interessante ting kan 
nævnes en meget grundig gennemgang af PIN-dæmpeled og 
hvordan man får dettil at virke i praksis, og som en specialitet et PA- 
trin til 6 cm med røret YD 1060.

VHF Communications, 2/1987 indeholder en grundig byggebesk
rivelse til en 250 watt forstærker til 23 cm med røret YD 1270 - forfat
teren påstår i øvrigt, at den er driver til PA-trinet!

Der er en interessant artikel om swiched-capacitor filtre, mun
dende ud i en byggebeskrivelse af et trinløst variabelt LF- 
båndpasfilter med denne teknik - og som sædvanlig kan man hos

forlaget købe printplader og færdige byggesæt til konstruktio
nerne.

UKW-Berechte og VHF Communications, udkommer fire gange 
årligt. Abonnement 1987 kr. 100,-. hos Halskov Electronik (OZ7LX).

TR

var i begyndelsen af tyverne en meget ivrig radioamatør og selv
bygger. Mange af Wantzin’s byggesæt kunne man finde i de gamle 
radiofagblade fra 1922-24 som konstruktionsartikler.

Mange ældre radiolyttere stiftede bekendtskab med Sigurd 
Wantzin fra en anden vinkel. Han v ar ud af god gammel skuespil
lerslægt med solid karriere bag sig som skuespiller i Århus og 
Odense. I radiofoniens pionerdage læste han ofte op i skuret ved 
Lyngby Radio i 1922. Da kammersanger Holm i 1926 kom til roret 
blev Wantzin engageret som én af de første faste medarbejdere.

Der var til at begynde med ikke mange penge i kassen, så det job 
han bestred spændte lige fra at være instruktør, studievært, skue
spiller til at stå i kulissen og fremstille lydeffekter. Ikke mindst det 
sidste håndværk var han meget kendt for, men den største præsta
tion han i de mange år udførte, var som instruktør.

Ved sin afgang fra Statsradiofonien i 1951 kunne Sigurd Wantzin 
se tilbage på 2168 hørespil. OZ1HJV

YAESU World Clock QTR1
Se tiden overalt i verden. Arbejder 
både med 12 og 24 timer. Indbygget 
vækker. Mål: 95x58,5x9,5 mm

Efter normal lukketid kan De benytte p p g  p 350 ■ INCL. MOMS
Vore telefoner svarer hele døgnet.

B E IA F O N  vor automatiske telefonsvarer.

I STEDGADE 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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p r TRANSISTORRADIO

ESKA 33 AM-SSB-FM

Frekvensområde 150-29999 kHz. 87.5-108 MHz.
5 indstillingsmuligheder. Direkte indtastning fra keyboard, auto scan
ning, manual scanning, memory recall og manual tuning.
Indbygget ur og alarm.
14 hukommelser.
Stereo på FM. Alt dette og
Indsøvnings automatik. ,
Separat bas og diskant kontrol. megei mere'
Variabel RF gain.
Indbygget BFO for kontrol af SSB.

Ring eller skriv efter udførlig data

PRIS KR. 1995,- INCL. MOMS.

F C

V

T R A D IN G  a/s
LYSTRUPVEJ 1E 8240 RISSKOV

06 17 90 44

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

P O S TG IRO  1 55 22 52
BANK.  DE N D A NS K E  BAN K,  LYSTR UP A
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Kreds 1 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.

GLADSAXE- OZ2AGR
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.

Til alle EDR-medlemmer i kreds 1
HUSK at sætte X i kalenderen udfor

mandag den 29. februar 1988 
for den dag skal vi alle mødes til »Opstillingsmøde« kl.
20.00 i EDR Københavns afdeling, Theklavej 26, Kbh. NV. 
Dagsorden jfr. vedtægterne. Ify 73 de OZ1CID, Hanne

HOVEDSTADSOMRÅDET
Fmd.: OZ2WK, Kurt Wennich Hansen, 
Aalegaardsvej 49, 2740 Skovlunde, 
tlf. 02 94 75 98.

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 er det nu, at vi skal se om nytårsfortsætterne holder på længere 
sigt. Jeg har lovet mig selv aldrig mere at omtale nytårsfortsætter, 
vasketøj, tilskynde til at møde i afdelinger o. lign. her i spalten. Hel
digvis holder det gode fortsæt ikke længe. Jeg har nemlig en tro på, 
at det hjæ lpertil at få rdioamatørerne til at tænke på, om de dog ikke 
skulle tage sig sammen og komme om torsdagen inde i mellem i 
stedet for at få dårlig samvittighed, hver måned når OZ ankommer. 

Er du uenig heri, så kom ned på torsdag og fortæl mig det.
Der har fra forskellig side været ønsker om byggeprojekter 

fremme. Bestyrelsen finder, at byggeprojekter er værdifulde og 
skal hermed opfordre til at starte en diskussion om, hvad man vil 
bygge. Det skal være noget, som kan samle et antal interesserede, 
og som ikke er for stort, således at det kan færdiggøres på et over
skueligt antal aftener. Men - der må findes en projektledelse uden
for bestyrelsens rækker. Bestyrelsen støtter gerne med råd og vej
ledning, men derudover har den rigeligt at se til med istandsæt
telse, 1296 MHz projektet og antenneinstallationer.

Program
Vi er nu så langt med 23 cm udstyret, at det skal id riftsættes og ju
steres. Antennen skal finpudses og monteres. Der er derfor nok at 
se til i de kommende torsdage. Men bortset fra dette er der mulig
hed for at køre HF, 2 meter og benytte vore værksteder og måleud
styr. Så vi behøver ikke kede os foreløbigt.

FOREDRAG
Den 28. januar kl. 20.00

OZ8NJ, Niels fortæller denne aften om udbredelsesforhol
dene på HF, tråd- og beamantenner, især til Field Day.

Niels har lavet mange gode og spændende antennefor
søg.

Mød op og hør hvordan

1. feb.: 1296 MHz aktivitetstest kl. 19-23.
Vy 73 og Godt nytår de OZ9JB, Jørgen

42

HVIDOVRE - QZ7HVI
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.

- - - og så er det jo ikke enhver repeater - QTH der kommer på jule
mærke...

OZ7REU’s QTH
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Velkommen igen i afdelingen i det nye år!
Når du modtager dette OZ er vi allerede godt i gang igen med aktivi
teterne, såvel de faste tirsdagsaftener som onsdagsaftener med 
computergruppen og torsdagsaftener med SSTV gruppen. Som 
noget nyt er der også startet en juniorgruppe, der mødes på 
onsdag-aftener, hvor der er forskellige aktiviteter og byggeprojek
ter!

Samtlige medlemmer har forhåbentlig modtaget deres indkal
delse til GENERALFORSAMLINGEN den 26. januar 1988 - enten 
ved selvafhentning i afdelingen den 5. januar eller med posten i før
ste uge af januar. Skulle posten have svigtet dig, så bedes du ven
ligst rekvirere materialet i afdelingen eller hos undertegnede.

Program
19. jan.: Klubaften - fremlæggelse af Foreningsregnskabet for 1987. 
Sidste frist for aflevering af forslag til behandling på Generalfor
samlingen
26. jan.: Generalforsamling i Avedøre Bibliotekssal. (se skitsen på 
bagsiden af indkaldelsen).
2. feb.: Klubaften - Orienteringsaften af den nye bestyrelse.
9. feb.: Medlemsmeddelelser med referat fra Generalforsamlin

gen. Gennemgang af »Mailbox« kommandoer etc. ved OZ6PU og 
OZ1FBV.
16. feb.: Auktion for medlemmer! Vy 73 de OZ5ÖI, Ester

KØBENHAVN - OZ5EDR

Mødelokale: (og postadresse) 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.

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

Husk kreds 2 bulletin hver mandag kl. 20.00 på Ramløse repeate- 
ren 145,725 MHz.

BIRKERØD - OZ5BIR

Mødelokale: Hestkøbgård, 1. sal.
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.

FREDERIKSSUND - OZ6FRS

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.

Byggeprojektet ernu blevet en realitet, omkring 20 er nu gået igang 
med Catalina projektet.

Afprøvning og justering af de enkelte print og den-færdige kon
struktion foregår i afdelingen. Vil du være med så skynd dig at t il
melde dig.

Siden sidst
Nu da alle forhåbentlig er kommet godt over julen og ind i det nye 
år, kan vi se tilbage på en særdeles travl december måned der star
tede den 30. november med teknisk marked der var godt besøgt. 
Den ekstra ordinære generalforsamling der blev afholdt den 7. 
december gav ledelsen og forhandlingsudvalget et overvældende 
mandat til de afsluttede forhandlinger med vor nabo.

December er traditionernes måned, med Gran ekspedition, der 
igen gik til Jægerspris Skov, hvor vi udvalgte årets juletræ, hvoref
ter vi indtog den medbragte mad i Frederikssund afdelingens hyg
gelige lokaler. Vi siger tak for den hyggelige og gæstfrie måde vi al
tid bliver modtaget på. Juleafslutningerne på kurserne er også en 
tradition, som vi og kursisterne hvert år ser frem til. Afdelingens 
punktum for det forgangne år med hjemmebagte æbleskiver og 
glögg, var en hyggelig og festlig aften, hvor vi alle kunne se tilbage 
på et klubaktivt år.

Program
4. jan.: Klubaften

11. jan.: 2 m QSO teknik 
25. jan.: Klubaften + CW-gruppemøde

1. feb.: Filmaften 
8. feb.: Klubaften

15. feb.: SSTV-aften
22. feb.: Klubaften Vy 73 de OZ1FMU, Carl

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til generalforsamling i lokalafdelin
gen onsdag d. 24.2.88 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge lovene.

Hver mandag kl. 19.00 - 21.00: Morsekursus.

20.01.88: Hvordan måler jeg støjtal på min modtager. OZ3SW ind
vier os i hemmeligheden.
27.01.88: Klubaften.
03.02.88: Skal vi som projekt i afdelingen konstruere og bygge en 
spektrumanalysator? OZ3SW gentager sit indlæg fra 18.11.87, kom 
og hør om dette spændende projekt.
10.02.88: Småsignalforstærker design på højere frekvenser, d.v.s. 
fra 150 MHz og op, med vægt lagt især på max. gain og min. støj. 
Smidt-kortet vil også blive berørt. OZ1EGV, Per fortæller om emnet. 
17.02.88: Klubaften.
24.02.88: Generalforsamling.

Vy 73 OZ7FL, Ole

HELSINGE - OZ9HEL

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 4 3 88 73.

Kreds 2 Kreds 2
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Program:
2 5 . /1 Foredrag? Lyt på Kreds 2 bulletin’en om mandagen på Ram
løse repeater„kl. 19.00, hvad foredraget handler om,
1./2.: Alm. mødeaften. Orientering angående afdelingens lokaler.
2./2.: VHF test.
8./2.: Orientering og planlægning omkring indretning og restaure
ring af afdelingens campingvogn til »radiovogn«.
15./2.: Alm. mødeaften.
22.12.: Foredrag? Lyt til Kreds 2 bulletin’en mandage kl. 19.00 på 
Ramløse repeater.
29.12.: Alm. mødeaften.
1./3.: VHF test.
7./3.: Alm. mødeaften.
14./3.: Bestyrelsen i krydsild. Kom og fyr løs pådin bestyrelse. Både 
riser og roser er velkomne.
21./3.: Alm. mødeaften.
28./3.: Auktion. Årets første store auktion. Masser af gode effekter.

Kom nu ud af busken. Der er stadig alt for mange af vores med
lemmer, vi ser alt for lidt til. Støt din lokalafdeling, også moralsk. 
Mød op med dine gode ideer og ønsker til aktiviteter, byggeprojek
ter, foredrag, firmabesøg etc. Din lokalafdeling er til for DIN skyld. 
Brug den!!!

73 og på gensyn. 
OZ1DPX, Steen

HELSINGØR - OZ8ERÅ

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.

Program
Tirsdag d. 19. jan.: Klubaften.
Tirsdag d. 26. jan.: Start af projekt Field-day 1988.
Tirsdag d. 2. feb.: VHF test.
Tirsdag d. 9. feb.: Field-day møde.
Tirsdag d. 16. feb.: Ordinær generalforsamling.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. feb. 1988. 
Søndag d. 21. feb.: Rævejagt i Danstrup hegn.
Tirsdag d. 23. feb.: Demonstration af afdelingens nye udstyr.

Vy 73 de OZ8FG Franz

HILLERØD-QZ1 EDR

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.

EDR-foredrag
Tirsdag den 19. januar kommer OZ9AU i Hillerødafdelingen 
og fortæller om SSTV System Æ. Dels om teknikken, men 
også om operationsteknik. Alle er velkommen i afdelingens 
lokaler på Byskolen, Carlsbergvej, Hillerød. Som sædvanligt 
starter foredraget kl. 19.30, men kom i god tid.

26/1.: Video-aften.
2/2.: Alm. aften / 2 m test.
9/2.: Teknisk aften.

16/2.: Generalforsamling.
Så er juleræset overstået for denne gang, og livet er forhåbentlig 

gået ind i sin vante gang. Den 19. kommer Allan og fortæller om 
SSTV, se OZ december 87.

Den 26. står der videoaften på programmet. Som nogle måske 
kan huske var der sidste sommer et 10 GHz møde der blev afholdt 
hos Siemens. Dette møde/foredrag blev optaget på video og det er 
det vi skal se.

Den 16. februar afholdes generalforsamlingen. Hvadenten du er 
tilfreds med bestyrelsen og dens afgørelser eller ej, er det nu du kan 
komme med din mening. SÅ MØD OP DENNE AFTEN.

Dette er det sidste program fra min hånd, idet jeg når dette læses 
er på vej til Grønland. Pas på jer selv til vi ses igen og forhåbentlig 
på genhør på HF.

Vy 73 de OZ1DLU

STENLØSE

Mødelokale: Høj de vej 15, 3660 Stenløse. 
Fmd.: OZ9QY, Gerhard Nielsen, Høj de vej 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 M,swd& 3
Hovedbestyrelsesmedlem: Amatørnyt via OZ3REO, hver søndag kl. 11.00.
OZ1DGP, Axel Jacobsen, Stof til OZ4FF, Karsten tlf. 03 95 31 11.
Brovangen 46, 3700 Rønne, 
tlf. 03 95 05 07.

BORNHOLM - OZ4EDR

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.

ØSTBORNHOLM - OZ4HAM

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

HASLEV - OZ7HAS

Mødelokale: Svalebæk skole, Teestrup.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 68,
4690 Haslev, tlf. 03 69 12 26.

Program
26. jan.: Besøg på EDR’s museum i København

2. feb.: Byggeaften
9. feb.: AUKTION

16. feb.: Byggeaften
23. feb.: Klubaften

1. mar.: Byggeaften
8. mar.: Besøg på Ringsted Lokal Radio

15. mar.: Byggeaften
22. mar.: Klubaften
29. mar.: Byggeaften

5. apr.: Klubaften
12. apr.: Byggeaften
19. apr.: GENERALFORSAMLING 
25. apr.: Byggeaften

3. maj: Virksomhedsbesøg
10. maj: Byggeaften

Siden sidst
Den 17. november var Hans Ove på besøg for at indvie os i 
UHF/SHF måleteknik med simple midler, tak til Hans Ove for en 
hyggelig aften. Vy 73 de OZ1AHV, Finn

HOLBÆK-OZ1HLB

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.

KALUNDBORG - OZ1KLB

Mødelokale: Klintegården, Klintegårdsvej 38, Kalundborg. 
Mødeaften: 2. og 4. tirsdag i hver måned, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GPN, René B. Petersen, El ledevej 55,
4400 Kalundborg, tlf. 03 50 13 70.
Postadresse: Postbox 5, 4400 Kalundborg.

KØGE - OZ7HAM

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 på 145.475.

Ja, så er julen og nytårsløjerne forhåbentlig vel overstået. Vi er nu 
klar til at tage hul på 1988 sæsonen, og forhåbentlig bliver den 
mindst lige så spændende som sidste år.

Vi er klar med en lille del af forårsprogrammet:
20. jan.: Filmaften med emnet »radioamatører« (hvad ellers?)
27. jan.: 2. del af BASIC PROGRAMMERING for begyndere

3. feb.: QSO-teknik (praktik)
10. feb.: Måleteknik
17. feb.: Alm. klubaften
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 OZIARV’s mailbox).
Vy 73 de OZ1BIZ, Kenneth

LOLLAND - OZ1LOL

Mødelokale: Mågevej 2 A, 4970 Rødbyhavn.
Møde: Torsdag i lige uger.
Fmd.: OZ1DUV, Holger Tornøe, Nygårdsvej 9,
4970 Rødbyhavn, tlf. 03 90 52 53.
Giro: 9 29 83 98.
Postadresse: Postbox 48, 4970 Rødby.

LOLLAND-FALSTER - OZ1LFA

Mødelokale: Kristinebjergparken 25, 4800 Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5DX, Hans Otto Pyndt, Kristinebjergparken 25,
4800 Nykøbing Fl., tlf. 03 85 88 44.
Giro: 6 25 98 55.

Ved ekstraordinær generalforsamling den 26. oktober 1987 fik af
delingens nye ledelse følgende sammensætning:

Fmd: Hans Otto Pyndt, OZ5DX 
Kass.: Tommy L. Nielsen, OZ1DSY 
Sekr.: Erik Juul Jensen, OZ1CMC 
Bmed.: Leif Olsen, OZ5GF

Ebbe Olsen, OZ1HUF

Første møde finder sted
Mandag den 25. januar 1988 kl. 19.30 på »Kikko-grill«, Lindholm- 
centret. Nyk. F.

Aftenens emne er packet radio.
OZ1DSY, Tommy fortæller, instruerer og demonstrerer.

Vy 73 bestyrelsen

Meddelelse!
EDR Foredrag
Til bl.a. medl. i Roskilde - Kalundborg - Nykøbing og Hol
bæk afdelingerne.

Det er med fornøjelse at vi kan invitere jer til Holbæk afd. 
den 27. januar 1987 kl. 19.30. For at se Packet radio. Det er 
lykkedes os at få OZ1EUI, Ole, og OZ6WQ, Egon, herned 
og demonstrere deres Packet udstyr. Samt fortælle noget, 
om hvordan man bruger Packet radio i praksis.

Da vi skal låne et stort lokale, hvis der er mange der vil 
komme, vil vi gerne høre hvormange der kommer 1 uge før. 
Tilmelding til Preben Larsen, OZ1FHU, Lammefjordsgår
den Øvej 8, 4532 Gislinge, tlf. 03 46 00 70.
PS. Der vil blive ringet til jeres afdelingsformand inden de
monstrationen, med besked om adresse, hvis det ikke fin
der sted i afd. lokalet, Baghuset Labæk 29 (det bag ved 
KFUM).

Vel mødt Vy 73 OZ1FHU, Preben
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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.

ODSHERRED - OZ1OHR

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.

Ja, så kom vi ind i det nye år, og ønsker alle et rigtigt godt nytår. Vi 
i OHR håber at det nye år må bringe os mange glæder, såsom nye 
medlemmer i vores afdeling. Alle er stadig væk meget velkommen. 
Hvis vi ser tilbage i det gamle år, kan vi glæde os over det nye køk
ken som var meget tiltrængt, dette køkken har vores gode medlem 
OZ1HSI, Georg fremstillet og opstillet. Dette var et meget stort ar
bejde der blev udført. En stor tak skal lyde fra os alle her i OHR til 
OZ1HSI, GEORG. Videre gør vi opmærksom på den ordinære ge
neralforsamling i OZ1OHR, dette bliver T025-2-88 kl. 19.30 i afd. lo
kaler. Alle forslag eller ønsker vedhørende afd. love par. 7 eller an
dre forslag vedr. afd. skal være afd. i hænde senest den 17. februar. 
Mød venligst talstærkt op til denne aften, også til denne aften.

Vy 73 de OZ1KCS, Svend

ROSKILDE - QZ9EDR

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.

Program
21. jan.: UHF ombygning, klubaften 
28. jan.: Klubaften, udvidet CW

4. feb.: Klubaften, udvidet CW
11. feb.: UHF ombygning, opjustering. Klubaften 
18. feb.: UHF ombygning, opjustering. Klubaften 
25. feb.: Klubaften, udvidet CW

Generalforsamlingen
Torsdag den 19. november havde vi vor ordinære generalforsam
ling. Som dirigent blev OZ4QA Leo, valgt. Formanden OZ1APA Per, 
aflagde beretning. Kasseren OZ1FML Kurt, fremlagde regnskabet, 
begges indlæg blev godkendt. Det blev vedtaget at kontingentet 
skulle forblive uændret. Fra bestyrelsen var der forslag om at ud
vide aktivitetsudvalget med et medlem, til denne post blev vor CW- 
instruktør, OZ1CDW Jens valgt.

Under eventuelt kom mange forslag til aktiviteter på bordet. Ak
tivitetsudvalg og bestyrelse har allerede lagt hovederne i blød med 
at få dem ført ud i livet. Det blev foreslået at etablere en form for re
peater nyt, så først i det nye år vil der komme et oplæg til hvordan det 
skal løbe af stablen.

Generalforsamlingen tog godt og vel en time, 4QA takkede for 
god ro og orden og erklærede generalforsamlingen hævet og kaffe
bordet for åbent.

D-iicens »kursus«
Der har vist sig en vis interesse for at der bliver afholdt er kursus, 
der vil give deltagerne mulighed for at gå op til P&T’s tekniske 
prøve, derfor vil vi prøve, til efteråret, at få stablet et sådan på be
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nene. Det er vor mening at køre det, ligesom A-licenskurset, der var 
stor succes med i ’86, som en studiegruppe, hvor deltagerne, under 
sagkyndig vejledning, gennemgår stoffet udfra VTS’en og de opga
ver der har været givet ved tidligere prøver. Det er planen at køre 
kurset helt i klubregi.

Derfor er det nok ikke for tidligt at informere venner, YL’s, XYL’s 
og andre interesserede om at til efteråret er det hos OZ9EDR det 
foregår hvis man agter at aflægge besøg hos P&T i maj ’89.

Vy best 73’s de OZ1KCP, Ole

SORØ - QZ8SOR

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.

Torsdag den 26. november havde vi besøg af OZ5RB, Hans, der le
vende fortalte os om flynavigation under anden verdenskrig. Vi si
ger tak for et godt foredrag. 73 de OZ3FC, Finn

SYDSJÆLLANP-MØN - QZ8SMA

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.

Kort forta lt!
Jubilæumsfesten gik planmæssigt
HB-medlemmet OZ5GF afleverede EDR 60 års platte med hilsen. 
EDR’s pokal for VHF-U HF, førsteplads samt kreds 4 pokalen for 
VHF-UHF førsteplads. Jenny (vores husvært) mente vi kunne over
tage forstørrelsesapp. til print. Der er kommet »nostalgi skab« op i 
klubben. Har du noget (gammelt) til vores »nostalgiskab«?

De sidste diplomer fra VHF-UHF fieldday er opsat 
Vores værksted skulle vi gerne begynde på her i det nye år. 
Mailbox skulle få kommunikation til tyverialarm i orden i juleda

gene.
OZ1LJV er grundet sit job ophørt som kasserer, OZ1JPT er aflø

ser. OZ1JPZ er grundet uddannelse ophørt som næstformand, 
OZ1FOW er afløser. OZ1FOW bliver grundet ovenstående afløst af 
OZ2QFsom bestyrelsesmedlem. OZ1JPT der var revisor afløses af 
OZ1EJV, så det hele skulle fungere igen.

Program
21. jan.: Måleteknik, OZ2QF vil indvie os i mysterierne om???
28. jan.: Værkstedsaften, vi gør klar til fotofremstilling af print

4. feb.: Printfilm, OZ6BU vil fortælle og vise hvad du gør i mørke
kammeret
11. feb.: Klubaften, vi snakker om sidste aftens emne eller hygger 
os bare. Vy 73 de OZ6BU

Formand OZ1HOA overrækkes EDR’s jubelæumsplatte a f OZ5GF
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VESTSJÆLLAND ■ OZ2SLA

Mødelokale: Strandvejen 53, 4200 Slagelse 
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HLF, Sven Nielsen, Parkvej 7, st.,
4220 Korsør.

Siden sidst
I dagene 27.-28.-29. november, deltog vi i en hobbyudstilling arran
geret af medborgerhuset i Korsør.

Standen blev opbygget af EDR’s store stand, samt den store vim

pel. Endvidere havde vi lånt 5 video’er om amatørradio, og disse 
kunne vi så køre kontinuerligt da J&M radio, havde været så flinke 
at låne os 2 stk. TV + videomaskine.

På HF siden varen helt YAESU FT767GX + en FD4 antenne rig
get til, 2 m stationen var forbundet med en »ægte discount« 1A 
bølge GP ophængt i loftet, for at vise hvor lidt der skal til, og hvor bil
ligt det kan gøres.
Amatørernes forskellige hjemmebygget grej var vist, og enkelte 
ting fra nostalgien.

Kasseapparatet viste 864 betalende + gratister, og det er efter lo
kale forhold ganske pænt. OZ1HKP

Kreds 5 OZ5FYN Kreds 5
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.

ODENSE - OZ3FYN

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.

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.

GENERALFORSAMLING
Der er Generalforsamling i foreningen: 

tirsdag d. 9/2 - 88 kl. 19.00 på Båring Skole,
hvor der serveres gratis kaffe med brød. 

Dagsorden i følge vedtægterne.

NYBORG - OZ2NYB

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.

Siden sidst
Den første lørdag i december blev det årlige julemøde afholdt. Det 
foregik i vore egne lokaler, og jeg tror alle deltagende er enige om, 
at det var et meget hyggeligt og vel tilrettelagt møde.

Som de fleste ved er 2. kaffe mesteren vendt hjem til Fyn - så frisk 
kaffe og måske også brød, er nu igen muligt til klubaftnerne.

Vinterprogram
Der følger en fortsættelse af traditionen fra efterårssæsonen, hvor 
klubmedlemmer på skift har stået for den uformelle underholdning 
med et eller andet emne efter eget valg. Det er foregået med ca. 14 
dages mellemrum. Følgende har lovet at stille op i den kommende 
tid, omend indholdet ikke er kendt for alles vedkommende.
28. jan.: OZ3PZ og OZ1KAQ om HF-stationer
11. feb.: OZ4MA?
25. feb.: OZ1JDA?
10. mar.: OZ1LDG om systemkonstruktion
24. mar.: OZ1KAX? OZ1LDG, Eskil

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i EDR- 
Odense Afdeling:

Mandag d. 25. januar 1988 ki. 19.30.
I afdelingens lokaler, Rugårdsvej 13A, 5000 Odense C.

Dagsorden ifølge vedtægterne par. 8, stk. 9.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godken

delse.
4. Fremlæggelse af byggefondens regnskab.
5. Indkomne forslag og vedtægtsændringer.
6. Valg af formand.

På valg er OZ1EZG.
7. Valg af bestyrelse.

På valg er OZ1IZB, OZ1 FEO og OZ1ETP.
8. Valg af revisorer.

På valg er OZ1W og OZ5Y.
9. Fastsættelse af kontingent, jfr. par. 4, stk. 1.

10. Eventuelt.
HUSK! at du for at have adgang til generalforsamlingen 
skal have gyldig kontingenthjemmel. Medbring kvitterin
gen hvis du har betalt dit kontingent senere end: 

d. 15. december 1987.
Bestyrelsen

Program fo r januar
16. jan.: 50 MHz-gruppen holder møde i afd. lokalerne.
18. jan. kl. 19.00: Besøg på Fynsværket. Vi mødes i afd. lokalerne, 

hvorfra vi i fællesskab kører til Fynsværket.
25. jan. kl. 19.30: Ordinær generalforsamling. Se indkaldelsen 

øverst afd. spalten, og i afdelingsbladet.

Program fo r februar
1. feb. kl. 19.00: EDR SHF aktivitetscontest.

kl. 19.30: Afdelingsaften.
2. feb. kl. 19.00: EDR VHF aktivitetscontest.
4. feb. kl. 19.00: EDR UHF aktivitetscontest.
7. feb. kl. 9.45: EDR 80m aktivitetscontest.
8. feb. kl. 19.30: Auktion.

15. feb. kl. 19.30: Afdelingsaften.
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22. feb. kl. 19.00: Vi har fået lov til at se militærets område i Høj
strup. Tilmelding til OZ1IZB, Bjørn på speciel 
deltagerliste senest d. 15. feb.

29. feb. kl. 19.30: Afdelingsaften.

Aftenskole
CW kursus hver tirsdag kl. 19.00 v. OZ1FWY, Dres.
D-licens kursus hver onsdag kl. 19.00 v. OZ1EZG, Lars Sune. 
A-licens kursus hver fredag kl. 19.00 v. OZ1HM, Ole.

Generalforsam ling d. 25. januar
I december nummeret af OZ havde der indsneget sig en fejl i vores 
afdelingsstof. I indkaldelsen, der SKAL bringes i december num
meret, var der opgivet en forkert dato. Generalforsamlingen afhol
des en uge senere, nemlig d. 25. januar.

A-licens kursus
Også i denne sæson forsøger Radioamatørernes aftenskole at 
etablere et A-licens kursus. Har du lyst til at prøve kræfter med en 
udvidet teknisk prøve, er nogle forberedelser sagen. Det er endnu 
engang lykkedes at formå OZ1HM, Ole til at give kyndig undervis
ning udi kunsten at besvare de stillede spørgsmål rigtigt.

For at oprette kursusholdet skal der være 12 tilmeldte senest den
3. undervisningsaften. (I skrivende stund er der allerede 6 til
meldte).

Kurset kommer til at koste kr. 395,- og for pensionister, efterløns
modtagere og arbejdsløse i Odense kr. 80,-.

Kurset begynder fredag d. 22. januar.
Hvis du bor udenfor Odense kommune kan du søge din egen 

kommune om tilskud til at deltage i kurset.

Siden sidst og velkommen til det nye år
Velkommen til det nye år. Vi havde en dejlig aften ved juleafslutnin
gen d. 14. december. Der var mødt lige så mange medlemmer op 
som sidste år. Bare der kommer lige så mange til generalforsamlin
gen d. 25 januar.

Medio december blev der afholdt telegrafiprøve i afdelingen, 
med deltagelse fra både Odense og Svendborg. En enkelt af delta
gerne kan se frem til A-licensen om et års tid, idet E-licensen alle
rede er i hus. Vi siger til lykke til alle der bestod prøverne.

Medio november var der afsat en aften til at se på hjemmebyg. Da 
der ikke var nogen der selv havde taget hjemmebyg med, blev det 
en lidt slap aften. Til gengæld blev der skrevet en masse QSL kort 
til vore Fieldday kontakter.

Vi har også haft besøg af OZ4HZ, som fortalte os en masse om 
VHF radio konstruktioner. Tak for en hyggelig og lærerig aften til 
OZ4HZ, Hans.

Vi kan allerede se frem til en række aktiviteter i 1988. Først og 
fremmest EDR-sommerlejren i forbindelse med Odenses 1000 års 
jubilæum i uge 28.

Vi skal selvfølgelig også deltage i årets Fielddays. Vi har jo rigtigt 
fået blod på tanden efter succes’erne sidste år.

Mere skjult i baggrunden er den kendsgerning at lejekontrakten 
på vore klublokaler udløber sidst på året. Vi bliver nødt til at flytte 
idet huslejen efterhånden er blevet alt for dyr. Dette være derfor et 
opråb om at man holder øjne og ører åbne, efter noget der bare lig
ner noget der kan bruges til klublokaler.

vy 73 de OZ1ETP, Lars.

SVENDBORG - OZ7FYN

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.

Siden sidst
Har vi haft en travl tid, vi har bl.a. set film (fastbilleder), OZ1IZB, 
Bjørn havde været så venlig at låne os nogle dias, fra vores auktion 
1986, og fra fieldday 1987, det bragte mange minder frem. Tak for 
lån Bjørn.

Vi har haft juleklip, og der blev fabrikeret mange sjove ting, som 
vi hængte på juletræet den følgende onsdag, til vores årlige julear
rangement, med alle de traditionelle ting som bankospil, lotteri, 
giøg, æbleskiver o.s.v. og en enkelt ny tradition så dagens lys. 
Svendborg afd. har fået en vandrepokal »Den gyldne Mikrofon« ind
stiftet af OZ1IYH, Arne. Hvad skal man så gøre for at opnå denne ef
tertragtede pokal? Jo, det gælder såmænd blot om at kvaje sig 
mest muligt på 2-meterbåndet i årets løb, så værsgo, opfør jer or
dentligt for fremtiden ikk’, »Plexi-Arne« har antennerne ude. Årets 
vinder af pokalen tja., han kommer nok ud af busken.

Kurser
D-licens kursus forsætter som hidtil, torsdag aften kl. 19.00-21.30 i 
lokalerne.
B-licens kursus (eller CW-kursus) er stoppet p.g.a. for stort frafald. 

Et nytårsfortsæt
Når dette læses er afd. godt igang igen efter juleferien, og der er 
masserat tage fat på for lige netop DIG. Hvad med nogle udflugter, 
kunne du ikke tænke dig at arrangere en tur til f.eks. jernbanemu
seet i Odense, eller har du en helt anden ide. Så lad den ikke ligge 
og mugne i hjørnet, kom frem med den og lad os komme ud påtur. 

Med ønsket om et radioaktivt nytår.
vy 73 de OZ1HFO, Jan

VESTFYN - OZ7ASQ

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.

På baggrund af et faldende medlemstal i afdelingen (p.t. 12), samt 
nogle efterhånden utilfredsstillende lokaleforhold til vore aktivite
ter, har bestyrelsen fundet anledning til at undersøge, hvordan 
dette forhold kan afhjælpes.

Fra Hårby kommune er der givet tilsagn om et lokale beliggende 
i Hårby. Dette er særlig interessant, idet stedet er centralt placeret
i et område, hvor der bor mange interesserede, som vi næppe kan 
få i tale ved vor fortsatte tilstedeværelse i Assens.

Afdelingens vedtægter giver ikke umiddelbart mulighed for en 
sådan flytning, hvorfor der på bestyrelsens foranledning den 2. de
cember 1987 har været afholdt en ekstraordinær generalforsam
ling med vedtægtsændringer på dagsordenen.

Det blev med stort flertal vedtaget at ændre afdelingens navn til:

EDR, Vestfyns afdeling

Afdelingens formålsparagraf fik også med stort flertal ændret sin 
ordlyd.

Bestyrelsen vil herfra arbejde videre med Hårby kommune om 
detaljerne omkring det tilbudte lokale.

Indtil videre er vor adresse uforandret.
I fortsættelse af generalforsamlingen blev der holdt juleafslut

ning, hvor 92% af medlemmerne deltog. Vy 73 de OZ9EZ, Erik
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Kreds 6 Kreds6
Hovedbestyrelsesmedlem: Amatørnyt hver mandag kl. 21.00 prc. på Knivsbjerg R-5. Specielt
OZ1HMY, Mads Peter Physant, stof, som ønsker optaget, bedes meddelt OZ7HT, tlf. 04 77 17 20.
Bojsnap Jels, 6560 Sommersted,
tlf. 04 55 21 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------- -

HADERSLEV ■ OZ7HDR
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.

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

NORDALS - OZ1ALS

Afdelingen skal da også herigennem sige alle I gæve gutter tak, 
fordi I ville komme til Nordals, og fordi I støttede vor auktion og deri
gennem vor klub.

Det var en fornøjelig aften, som vi sent vil glemme.

Trio Als
I forbindelse med juleafslutningen, som gik meget fint, blev afdelin
gens egen musikgruppe dannet, og den består af: OZ1KVF (harmo
nika) - OZ1LPQ (El-guitar) - OZ1CCE (savblad).

Vi spillede i flere timer, og vore medlemmer sad og nynnede med 
på melodierne. - Hvor var det dog skønt at opleve. Trioen blev den 
aften døbt »Trio Als«, og vil fra tid til anden optræde i afdelingen i for
bindelse med vore møder.

Nye QSL-kort
Vi har nu fået nye QSL-kort (2.000 stk.), og disse har fået et lidt an
det udseende, idet der er ændret en smule på dem, og samtidig har 
de skiftet farve fra den grønne til en mørkeblå.

VY 73 de OZ1KVF, Hans

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
Torsdag d. 21/1 kl. 19.30-Målemetoder på VH F/U HFv/OZ9DT Palle. 
Lørdag d. 23/1 kl. 9.00 - CW-kursus v/OZ1 KVF, Hans.
Torsdag d. 28/1 kl. 19.30 - Alm. møde.
Lørdag d. 30/1 kl. 9.00 - CW-kursus v/OZ1KVF, Hans.
Tirsdag d. 2/2 kl. 19.00 - VHF aktivitetstest.
Torsdag d. 4/2 kl. 19.30 - Alm. møde.
Lørdag d. 6/2 kl. 9.00 - CW-kursus v/OZ1KVF, Hans.
Søndag d. 7/2 kl. 9.45 - HF aktivitetstest på 80 meter.
Torsdag d. 11/2 kl. 19.30 - Videofilm om fly v/OZ1 FOS Chresten. 
Lørdag d. 13/2 kl. 9.00 - CW-kursus v/OZ1 KVF, Hans.

Succes med auktion
Den 26. nov. 1987 holdt vi auktion i afdelingen, og det var en auk
tion, som nok vil gå over i historien som en af de bedste auktioner, 
vi har holdt, eller i hvert fald en af de bedste som sekretæren kan er
indre, at have været med til.

Der mødte ialt 51 personer op i vort lokale, og når man så tænker 
på, at der også skulle være plads til grejet, kan man ligesom fore
stille sig, hvorledes forholdene har været, men det gik.

Bordene var stillet ud til siden, og nedenunder disse og ovenpå 
disse var der fyldt med grej. Stolene var stillet i rad og række lige
som i en biograf, og der sad man så og bød på varerne. Auktiona
rius var vores udmærkede OZ9QQ Kjeld, så de, der før har været 
med, kan jo nok forestille sig, at det er gået lystigt for sig.

Hver time var der pause, så folk kunne få deres grej læsset ud i 
bilerne, da vi ellers ikke ville have kunnet komme ud af lokalet til 
sidst, for alle sad jo og vågede over deres købte ting.

Der var under auktionen rygeforbud, men til gengæld gik ud
skænkning af læskedrikke lystigt.

Kaffen måtte indtages med en kop i den ene hånd og et stykke 
kage i den anden, så det var bare om at kunne balancere med tin
gene, men det gik da. Når bare humøret er der, og det var det.

SØNDERBORG - OZ1SDB
Mødelokale: »Elholm«, Nørrekobbel 5, Sønderborg.
Fmd.: OZ1EQH, Kurt Nielsen, Vølundsgade 42, 1. tv.,
6400 Sønderborg.
Postadresse: Postbox 195, 6400 Sønderborg.

Program
Tirsdag d. 19. januar kl. 19.30: Almindeligt møde i vores lokaler i El
holm.

Tirsdag d. 2. februar kl. 19.30: Almindeligt møde i vores lokaler på 
Elholm.

Tirsdag d. 16. februar kl. 19.30: Almindeligt møde i vores lokaler 
på Elholm.

Afdelingen kan meddele at den ordinære generalforsamling vil 
blive afholdt i marts måned. Nærmere om dato vil følge i OZ for feb
ruar måned.

VY 73 de OZ1KVB Erik

TØNDER ■ QZ5TDR
Mødelokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1ILJ, Leif Lorenzen, Ribe Landevej 101, 
Abild, 6270 Tønder, tlf. 04 72 56 22.

ÅBENRÅ - QZ6ARC
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.
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Kreds 7 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.

Der indkaldes hermed til 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

den 3. februar 1988 kl. 20.00 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i 
hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Vy 73 de OZ1FMB, Georg

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: Kursus til D-licens
Onsdage kl. 18.30: Morsekursus, fra speed 0 til ??
Onsdag d. 20.01.88 kl. 20.00: OZ6XA fortsætter med noget om må
leteknik.
Onsdag d. 27.01 kl. 19.30: Klubaften.
Onsdag d. 03.02 kl. 19.30: Sidste frist for forslag til generalforsam
lingen.
Onsdag d. 10.02 kl. 20.00: OZ1DXX, Grethe. EDR’s nye Diplomma
nager præsenteres og hun kommer nok også med et indlæg. 
Onsdag d. 17.02 kl. 20.00: GENERALFORSAMLING 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af et bestyrelsesmedlem
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor for 2 år
9. Eventuelt

Siden sidst har vi haft medlemsmøde, kredsarrangement i Her
ning, auktion og juleafslutning. Til sidstnævnte var mødt omkring 
45 som fik en hyggelig aften.

Et godt nytår til alle og vel mødt i Esbjerg afdeling.
Vy 73 de OZ1DYI, Svend

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

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

HERNING - OZ8H
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
20.1.: OZ1BOV Karsten fortæller om Oscilloskopet.
27.1.: Almindelig klubaften.
03.2.: Almindelig klubaften.
10.2.: Almindelig klubaften.
17.2.: Almindelig klubaften.
24.2.: AUKTION.

- »Go’da’ - Godt nytår! Ja, det må vi da håbe«.
Denne lille ordveksling er ikke så tosset. Vi må da håbe at dette 

nye år vi nu har taget hul på, bliver godt - også rent radiomæssigt.
Det tegner nu ret godt. Der har længe været stor aktivitet blandt 

afdelingens medlemmer. Der eksperimenteres som aldrig før med 
ombygning af grej, med packet radio og meget andet. Dette giver 
også trafik på vor repeater (gad vide om den snart får sin dejlige 
»klokke« igen).

Jo, der bygges stadig grej. I de sidste par numre af OZ er vist en 
HF transceiver. Et spændende projekt. Den skal nok sætte noget 
igang.

Der er også gang i uddannelsen af nye amatører. Undervisnin
gen skrider godt frem og alle hænger ved endnu, men det er også 
gode lærere de har.

Til sidst:
Husk auktionen d. 24. februar. Begynd bare at spare og at finde 

det gode grej frem du skal have solgt. Det bliver med garanti en god 
aften.

Også rævejagtsgrejet kan du godt begynde at finde frem igen. - 
Det er snart forår. Det er en måned siden, vi havde den korteste 
dag. Så nu går det frem mod lysere tider.

God fornøjelse og på gensyn i OZ8H i 1988.
73 de OZ1GX Gunnar

HOLSTEBRO - OZ9HBO
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 - OZ5THY
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.
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STRUER - OZ3EDR
Mødelokale: Kirkegade 13, Struer.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, 
7600 Struer, tlf. 07 85 38 09.

Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der afholdes ordinær generalforsamling i klubbens lokaler, 
torsdag d. 11. februar 1988, kl. 20.00, med følgende dagsor
den:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Indkommende forslag.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (vælges for 1 år).
7. Valg af revisor + 1 suppleant.
8. Eventuelt.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalfor
samlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen afholdelse.

På valg til bestyrelsen er OZIEEG-Johannes, OZ1JVX- 
Arne, OZ6YJ-Jørgen, og suppleant OZ1MD-Knud. Revisor på 
valg er OZ1BTK-Poul Chr., og suppleant OZIABI-Martin.

Vy 73’ es cu agn de OZSYJ-Jørgen

MORS - QZ7MOR
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 - OZ1RIB
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 - QZ7SVR
Mødelokale: Skjernvej 24, Finderup, 6900 Skjern.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DLA, Tommy Jensen, Videbækvej 8, Faster,
6900 Skjern, tlf. (henvendelse til) 07 36 43 96.
Postadresse: Postbox 83, 6900 Skjern.

Program:
19.1.: Generalforsamling.
26.1.: Alm. klubaften.

2.2.: Foredrag om strømforsyninger ved OZ6CF og OZ1AKD. Der 
bliver mulighed for køb af strømforsyninger.

9.2.: Alm. klubaften.
16.2.: Forberedelser til »Vestjydske sport og fritidsmesse« d.
26.-27.-28. feb.
23.2.: Alm. klubaften.

Klubvært indtil 1.-2. er OZ1LRB Henrik.
Klubvært indtil 1.-3. er OZ1EKY Herluf.
På valg ved generalforsamlingen er følgende:

Formand: OZ1DLA Tonny.
Best. med.: OZ1DRE Peter.
Revisor: OZ1EJS Tage.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vel mødt!

Vy 73 de OZ1UP Conny

THISTED - OZ7TOM
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.

Ny licens:
Bent Ejlerskov bestod november-prøven og har fået call: OZ2ABK. 
Afdelingen gratulerer.

Generalforsamling
9. februar kl. 19.30 i afdelingens lokaler. Dagsorden ifølge
vedtægterne.

Vy 73 og godt nytår de OZ1KQP, Per

VARDE - OZ5VAR
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 • QZ1VJO
Mødelokale: Lokale 6, Det gi. Bibliotek, Vejen,
(indgang fra springvandspladsen).
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KMR, Henrik Krab, Solbjergvej 8, 6580 Vamdrup, 
tlf. 05 58 18 23.

Den 19. november havde OZ1AMK, Poul, medbragt sit computer
udstyr til klublokalet, og her blev vist hvordan det er muligt at sende 
og modtage CW med computeren. Via et modem, (konstruktion i 
OZ marts 1987), var det muligt at lytte til morsetegn, eller få de mod
tagne CW-signaler ud som klar tekst på skærmen. Der blev ligele
des vist forskellige udgaver af træningsprogrammer til CW, og det 
blev igen bevist at det næsten kun er fantasien der sætter grænser 
for hvad der er muligt med sådant udstyr.

Endnu engang tak til Poul for denne demonstration.
Den 10. december havde vi juleafslutning for hele familien. Vi 

startede med bankospil, hvor vi spillede om de pakker som hver 
deltager havde medbragt til aftenen. Efter ca. 17 omgange var alle 
pakker udleveret, og vi gik over til at få varme æbleskiver og gløgg. 
Til børnene var der sodavand og andre lækkerier.

Da det ikke var muligt at spise flere æbleskiver, sluttede vi afte
nen med kaffe og julekager. Til slut ønskede vi hinanden en glæde
lig jul og et godt nytår, og dermed var der sat punktum for aktivite
terne i året 1987.

Programmet for 1988 udleveres i klublokalet, og vi ønsker alle læ
sere et godt nytår.

Vel mødt næste torsdag.
Vy 73 de OZ1AFD, Claes.
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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.

Siden sidst
Afdelingen holdt juleafslutning onsdag den 9/12, hvortil der var 
fremmødt ca. 30% af medlemmerne. Der blev hygget sammen over 
lidt gløgg og varme vafler denne sidste aften i 1987.

Da afdelingen i den nærmeste fremtid skal flytte ud af de nuvæ
rende lokaler, er det planlagt, at der skal ryddes lidt op og pakkes 
ned, så det er lidt lettere at gå til når flytningen skal finde sted. Op
rydning m.v. finder sted LØRDAG den 23/1 kl. 10.00.

Onsdag den 27/1 vil OZ1KMF, Kurt komme og fortælle noget om 
oscilloskoper med henblik på ombygning af de oscilloskoper der 
blev solgt på auktionen den 28/10.

NB! Programmet for januar er ændret i forhold til tidligere annon
ceret i OZ nr. 12/87 på grund af en fejl på den kalender, der gav ud
gangspunkt til dateringen (uge 53 i 1987 var angivet til uge 1). Som 
følge heraf udgår mødeaftenen den 20/1.

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

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.

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.

GRENÅ - OZ5GRE
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, Tin g høj vej 9, Albøge.
8570 Trustrup, tlf. 06 33 43 85.

HORNSYLD - OZ3TRX
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.

Programmet er nu:
Lørdag den 23/1: Oprydning som omtalt.
NBfOnsdag den 20/1: UDGÅR!
Onsdag den 27/1: OZ1KMF fortæller om oscilloskoper.
Onsdag den 10/2: Alm. mødeaften.
Onsdag den 24/2: Alm. mødeaften.

Vy 73 de OZ1GQV, Niels

...en træt (sætter) nisses 
tanker efter jul: 

Mon de langsomme 
afdelings-sekretærer heller ikke 

holder juleaften til tiden?...

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

★ Foredrag ved OZ20E, Ole Nykjær over emnet VHF/UHF ★ 
teknik

Onsdag den 3. februar 1988 kl. 19.30 
Bjerre Herreds Ungdomsskole, G ram vej 3, Hornsyld. 
Beliggende ved amtsvejen mellem Bjerre og Hornsyld

Radiokontakt 145.500 fra kl. 19.00.

Indkaldelse til 
ordinæ r generalforsamling

i OZ3TRX

I henhold til vedtægterne indkaldes der herved til general
forsamling i Hornsyld afdelingen, onsdag den 24. februar 
1988 kl. 20.00 i klublokalet.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vy 73 de OZ1JVF, Flemming

HORSENS - OZ6HR
Mødelokale: G as vej 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.

Onsdage: D-licens kursus 
Torsdage: Byggeaften samt klubaften

Månedens arrangement 
★ Den 21. januar har vi Grønlandsaften, v/Erik Jensen, Tebstrup. 

Vi skal hilse på Erik, der er gammel Sirius-mand og senere del
tog i Brønlunds mindeekspedition.

Grønlandsveteraner er velkomne. Pbv. OZ1JYR, Benny

Kreds 8 Kreds 8
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KOLDING - OZ8EDR
Mødelokale: Set. Nicolaj Skole, Skolegade2, indg. E, (ikke postadr.) 
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.

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.

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.

EDR-fordrag
16/2 Packet-radio V/OZ3TQ

Siden sidst
Den 24. november blev der afholdt auktion i klubben. Aftenens 
overskud er tilgået klubben.
Fredag den 11. december var der juleafslutning. De ca. 20 perso
ner, der var mødt op blev trakteret med alle tiders lækre julefrokost. 
Takket være Thomas, som havde kørt landevejene i området tynde 
for at fremskaffe de mest lækre ting til den mest favorable pris, og 
der er en STOR TAK til Thomas for det enorme job han gjorde med 
at rette maden an, også tak til Elin for de yndige dekorationer, hun 
leverede til pynt på bordet og i vinduerne samt de fine gevinster til 
lotteriet. Det var en virkelig god aften.

Formanden oplyste, at 3 af afdelingens medlemmer i årets løb 
havde bestået 60-tegns morseprøven, det er OZ1HPS, Lars - 
OZ1LCO, Henning - OZ1LNT, Kaj samt at 2 medlemmer havde be
stået den tekniske prøve, nemlig Lars Lønskov, som har fået kalde- 
signalet OZ2ACH og Bodil, som fik kaldesignalet OZ2ACG, TIL
LYKKE

Vy 73 de OZ2ACG, Bodil
- - - også tillykke fra OZ1CRY!!!

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
19. jan.: Fieldday planlægning
26. jan.: Byggeaktiviteter

2. feb.: Klubaften
9. feb.: Byggeaktiviteter

16. feb.: Fieldday planlægning

Siden sidst
Den 27. oktober var vi på en meget interessant udflugt til el-museet 
i Tange - blot synd, at ikke flere fik denne oplevelse. Man glemmer 
måske at få sat kryds i kalenderen??? Der var nok at se på for radio
amatører, men sandelig også for museumsinteresserede i al almin
delighed.

Den 12. december havde vi en hyggelig juleeftermiddag i klub
lokalerne.

Fremtidige aktivite ter
Det går fint på undervisningssiden. Der er god tilslutning til under
visningen både onsdage og torsdage.

Der er også god opbakning omkring de byggeaktiviteter, der er i 
gang. Der er 9 medlemmer, der er i gang med at bygge et dykmeter 
og der er flere projekter på vej.

Medlemmerne ønskes et godt nytår. 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.

VIBORG - OZ4VBG
Mødelokale: Ulrikdalsvej 14.
Fmd.: OZ3MS, Martin Mortensen 
Igelsøvej 104, 7800 Skive, tlf. 07 54 53 81.

Medlemsmøde
Tirsdag den 26. januar. Klubvært 8DE/1AVV.

Packetradio
Tirsdag den 16. februar kl. 20.00 vil der være demonstration og fore
drag om packetradio ved OZ1DED, Poul. Vy 73 OZ5LD, Leo

ÅRHUS - OZ2EDR
Mødelokale: Gunnar Clausensvej 11, 8260 Viby J.
Fmd.: OZ1GMP, Jens Engelbredt, Stendalsvej 13 st. th, 
8210Ärhus V, tlf. 06 16 15 19.
Giro: 3 09 19 29.
Postadresse: Postbox 354, 8100 Århus C.

Program
21. jan.: Auktion
28. jan.: Computeraften

4. feb.: Klubaften
11. feb.: OZ6ZR vil fortælle om BCI og TV1, og om hvordan man kan 
komme disse onder til livs
18. feb.: OZ20E fortæller om og demonstrerer, hvordan man nedta
ger billede og lyd fra TV-sattelitter

Siden sidst
Til OZ7CH’s foredrag om HF-antenner for de »indskrænkede hus- 
mænd« var der desværre kun mødt 17 medlemmer, det er beklage
ligt, at der ikke møder flere til et så godt foredrag. Tak til OZ7CH for 
en lærerig aften.

OZ1IKU, OZ3JX og OZ8LH har demonstreret deres udstyr til pac
ketradio, det blev en virkelig interessant aften, og vi siger tak til de 
tre for en fornøjelig aften.

OZ1LSD har bestået 60 tegns morseprøven, vi siger tillykke og 
velkommen på HF-båndene. Vy 73 de OZ1LGK, Kai
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ÅRHUS-NORD - OZ2ANN
Mødelokale: Beboerhuset, Elstedvej 156, 8520 Lystrup. 
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GKP, Kurt Pindrup, Elstedhø] 37, 3. th.,
8520 Lystrup, tlf 06 22 7404.
Giro: 9 01 81 58.
Postadresse: Postbox 56, 8520 Lystrup.
Program
13. jan.: Velkommen efter ferien.

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 - OZ3EVA
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.

Afdelingen efterlyser effekter til den kommende aktion.
Auktionen er den 16. februar, og det er efter samme regler som 

sidst, så har du noget du vil sælge så kom, hvis ikke så tag penge 
med, alle kan nemlig få noget med hjem.

Program
19. jan.: Klubmøde
2. feb.: Klubmøde

16. feb.: Auktion

Husk GENERALFORSAMLINGEN den 26. april
Vy 73 de OZ1IPR, Sten-Martin

HOBRO - OZ4HOB
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30 i lige uger.
Fmd.: OZ4NA, Bent Nielsen, Kastanieallé 19, 0. Doense,
9500 Hobro, tlf. 08 55 44 86.

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.

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

20. jan.: Filmaften.
27. jan.: Bygge/klubaften.

(OZ1GKP, Kurt fortæller de ny licenserede om 
SWR, QSO, QSL etc.)

3. feb.: Strømforsyning og sikring mod overspænding. Ved 
OZ4EX, Erling.

10. feb.: Bygge/klubaften.
Klubben vil hermed gerne ønske dem tillykke, som bestod 
novemberprøven.

vy 73 de OZ1KKB, Torben.

AALBORG - OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg, tlf. 08 13 95 35. 
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ2XM, Kurt Larsen, Landvadhøj 4,
9320 Hjallerup.
Giro: 5 44 47 99.

Siden sidst
Den 18. november fortalte OZ7LB om packetradio.

Leif gav en introduktion til emnet, så enhver kunne se, at det ikke 
er spor mystisk eller svært. Han lod også forstå, at packet- 
amatøren ikke behøver hverken at være computerekspert eller mil
lionær for at blive QRV. Efter introduktionen var der plads til spørgs
mål, og mon ikke de fleste af de mange tilhørere tænkte »det må jeg 
prøve« da de kørte hjem??? Et er i hvert fald sikkert: Packet- 
aktiviteten i området er steget gevaldigt siden. Tak til OZ7LB for et 
engageret og inspirende »foredrag«.

Den 25. november var der virksomhedsbesøg hos B&O i Struer. 
Vi startede med bus fra Forchhammersvej kl. 17.15, og var i Struer 
lidt før kl. 19.00. Her blev vi budt velkommen, hvorefter vi blev vist 
rundt på fabrik 4, hvor der produceres fjernsyn. Efter rundvisnin
gen kørte vi til administrationsbygningen, hvor vi hørte et foredrag 
om, hvad B&O gør for at undgå EMC-problemer (TV1 og RF1) i pro
dukterne, og hvad amatøren kan gøre. Derefter blev vi udsat for en 
blændende demonstrtion af »indlagt lyd« (mon ikke en og anden er 
begyndt at spare op?). Arrangementet afsluttes med et overflødig
hedshorn af »et let traktement«.

Tak til B&O for et udbytterigt arrangement.

Program
20. jan.: Foredrag ved OZ6AI om sattelit TV
27. jan.: Klubaften

3. feb.: Klubaften
10. feb.: Klubaften
17. feb.: Klubaften 

Lyt iøvrigt til repeaternyt mandag kl. 19.00 over Aalborgrepeate- 
ren på 145.650 - der kunne være tilføjelser eller rettelser til program
met. Vy 73 de OZ1GMG, Kim

Grønland
JULIANEHÅB - OX3JUL
Mødeaften: Første torsdag i måneden.
Fmd.: 0X3 DZ, Erik Rasmussen, Majavej - bygn. 6, lej I. 5,
3920 Julianehåb.
Postadresse: Postbox 121, 3920 Julianehåb.

NUUK - OX3NUK
Mødelokale: Klubhuset, ved tidligere stenknuseri på Entreprenørpladsen 
Mødeaften: Hver weekend ved klubhuset kl. .10.00 
Fmd.: Peter Raahøj, Boks 1007, 3900 Nuuk, tlf. 21172. 
Postadresse: Postbox 875, 3900 Nuuk.

Kreds 9 Kreds 9
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Silen t Key
OZ5MR

Det er med stor sorg, vi meddeler at vores amatørkammerat, og 
gode ven OZ5MR, Svend Madsen ikke er blandt os mere.

Svend var en af egnens »OT«, og var med fra klubbens begyn
delse, hvor han kort efter dens start overtog formandsposten, som 
han bestred i over halvdelen af klubbens 20 årige historie. Det blev 
en tid hvor vi vil huske Svend for en altid hjælpende hånd, ikke 
mindst til de unge, som han altid var glad for at kunne hjælpe. Det 
skal heller ikke glemmes, at han i alle de år medbragte Åse’s hjem
mebagte brød til klubaftenerne.

Svend var i den første tid QRV på 80 m, AM, men det blev senere 
skiftet over til SSB, og han var også i de senere år meget aktiv på 
2 meter, og både her og på HF havde han mange gode venner.

Svend gik på efterløn for nogle få år siden, og havde rigtig fået 
gang i eksperimenterne, og med mange byggeprojekter, men vi 
kunne have ønsket han havde fået mange år endnu med sin hobby 
og ikke mindst sammen med Åse, som her har mistet en hjertens
god mand.
Æret være Svend’s minde. EDR Hurup afd. - OZ6YJ

DM2ABK - Y21BK
I record with regretthe suddenly deat of the good old fellow OM Karl 
Rothammel, DM2ABK - Y21BK QRV since 1954 died on 29. novem
ber 87, aged 73.

He was one of the first 2 m-HAM’s - the VHF-father and the first 
VHF-manager of our country - the author of the wellknows book 
»ANTENNEBUCH« (Antennabook) and further publications.

As an old friend o f him, Y21WD

har haft fingeren i jorden og opdaget, at med den holdning, han 
giver udtryk for på side 614, vil kunne spænde ben for en yderligere 
tilgang, som det nye HB medlem ønsker i sin »halvleder«? EDR er 
for os alle sammen, og det er for ringe, at HR nu skal til at klassifi
cere os efter vore interesser inden for foreningen. Det kunne være 
interessant, om HR også kunne opstille en liste over hvilke dele af 
hobbyen, der er finere end de andre. Er det finere at bruge HF end 
VHF, og hvis ja, er jeg så et bedre menneske, når jeg selv har efter- 
bygget et CW-filter til brug på 20 meter?

Kære HR: Din nedladende tone har vi ikke brug for i vort blad, og 
med den holdning kunne EDR gå hen og få navneforandring til 
FDR: Foreningen af Dansk Radioamatører, mens du selv og de 7 
andre kan blive i EDR: Ensomme Danske Radioamatører. I FDR 
kan vi så hygge os med at efterbygge og udbygge de fælles interes
ser. OX3CS/OZ1ABX, Carsten

Dr. OM Carsten
Hvor i alverden læser du alt det? Jeg har nu læst min »side 2« fra 
november OZ 87 (side 614) flere gange. Hvor skriver jeg at nogle 
amatører reduceres til andenrangsamatører, og hvor er den påstå
ede nedladende tone? Ikke i OZ, hverken side 614 eller andre sider!

Hvad den enkelte vil bruge sin hobby til er ikke EDR’s eller min 
sag, sålænge det ikke sætter begrænsninger for hvad andre kan få 
ud af hobbyen, men det er stadig min mening, at man får mest ud 
af hobbyen amatørradio, hvis det eksperimenterende indgår som et 
element. Vy 73 HR

RS. Til din orientering kan jeg fortælle, at jeg har en kommerciel HF- 
transceiver tilsluttet stikkontakten i mit shack.

OZspot
OZ-spot

- en nekrolog’s eftersmæk
Tak for forsigtige forespørgsler og telefonopringninger til min fami
lie foranlediget af nekrologen om OZ1LHO, ex OZ2E, i OZ for nov
ember, 1987.

Endnu er jeg QRV med kaldesignalet OZ2E, som jeg erhvervede 
den 9. juli 1948. 73 de OZ2E/Erik

Læsernes mening
Under denne rubrik optages korte indlæg, der er holdt i et so
bert sprog, og som er af almen interesse. Redaktionen forbe
holder sig ret til at forkorte og omform ulere et indlæg.

Indlæg, der fremsendes til HR inden afleveringsfristen an
givet forrest i bladet, vil normalt blive bragt i førstkommende 
nummer.

Det er altid med spændt forventning, man åbner OZ, som giver et 
vidt og bredt kendskab til ALLE afkroge af vor dejlige hobby. Men 
jeg forstår nu, at der er nogle, der er finere end andre. Jeg føler mig 
lidt flov over, at jeg ikke sidder i røg og damp bøjet over loddekol
bens glød, mens loddetinnet løber fint sammen på printbanerne, 
og dufter af tin, kobber og brændt lak stiger op, indåndes, og for
tsætter op til den eksperimenterende glorie. Efter »HR’s« meninger 
jeg nu reduceret til en stikkontaktamatør, som ikke opfylder den hel
lige idé om eksperimenter. Her gik man og hyggede sig med lidt 
RTTY, sidder oppe om natten for at få QSO’er igennem på 160 me
ter, jagter fremmede lande på CW, dyrker det mellemfolkelige sam
virke, rævejagter og efterbygger lidt i ny og næ. Er man nu reduce
ret til andenrangsradioamatør, eller kunne det tænkes, at »HR« ikke

EDR’s kopitjeneste
QST (amrk 1987)
Jan.: An accurate direvtional W attm eter.................................................9 sider
Mar.: How to build an use Balun-Transformere...................................... 4 sider
Apr.: A low-cost bridge for large inductances .........................................7 sider
Sep.: Tuning-Diode applications and a VVC-tuned VFO 5 sider

Ham Radio, (amrk 1987)
Feb.: linear design by computer 4 sider
Mar.: Modular transmit and resceive converters for 902 MHz 8 sider
Mar.: Simple ICOM IC-735 to C-64 in terface ...........................................8 sider
Apr.: Simple modifications and adjustments for the TS-930 S ..............3 sider
Maj: A multiband, low VSWR d ipo le  8 sider
Jun.: Acompact 20 meter CW-transceiver.............................................13 sider
Jul.: High-performance Yagis fo r432 MHz .............................................19sider
Aug.: Better frequency stability for the Drake TR-7.................................. 8 sider
Sep.: Design a no-tune amplifier with your personal computer 12 sider

Rad. Communication (eng 1987)
Apr.: A FET—Dip Oscillator ....................................................................... 2 sider
Jun.: RC-14. Beginners resceiver............................................................... 3 sider
Sep.: QRP-transceiver ................................................................................5 sider

CQ-D1 (tysk 1987)
Mar.: Transeiver fur 14 MHz S SB ............................................................... 8 sider

QTC (svensk 1987)
Feb.: Et morseprogram for spectrum .........................................................3 sider
Mar.: Ringkerner og deres anvendelsesmuligheder................................ 3 sider

Amatørradio (norsk 1987)
Maj: Målebro for antennemålinger............................................................. 4 sider

Pris pr. side 1,00 kr. + porto til giro 6459366 eller i check til undertegnede.

Ejv. Madsen. OZ7EM, Valstedvej 6, 9240 Nibe
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YAESU FT 290 RII

YEASU har gjort det Igen! Med FT 290 R II har YAESU fremstillet den hidtil mest 
avancerede bærebare »slævebare« 2 meter station med SSB, FM og CW. Op til 
25 Watt ved benyttelse af ekstra PA-trin FL 2025.

Data
•  Sendereffekt 2.5 Watt * 2 VFO’er
•  10 hukommelser med individuel repeateroffset.
•  Split frekvens semi-duplex operation mellem de to VFO’er.
•  Tonecall 1750 Hz. Repeater spacing + / -  600 kHz.
•  Indbygget scanner - hele båndet eller dele heraf._________

Ring eller skriv efter udførlig data

Kr. 5595,- incl. moms
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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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Amatørannoncer sendes til EDR’s Forlag Aps. Postbox 172, 
5100 Odense C. bilagt betalingen i check eller evt. i gængse 
frimærker. Taksten for amatørannoncer er 50 øre pr. ord, 
mindst kr. 25,00. Afleveringsfristen fremgår af siden med 
indholdsfortegnelsen og for sent indsendte annoncer 
henlægges til næste nummer af OZ. Kun for medlemmer og 
medlemnummer skal skal oplyses sammen med indsen
delse af annoncen.
Amatørannoncerne skal forsynes med navn og adresse eller 
call - og optages ikke, hvis underskriften kun er et telefon-nr.

Sælges: Kenwood TS 430 S med FM, MC 42, SSB filter. Icom 
IC 22 A FM 10 W VHF PA 2x4Cx250B -1700 W ind. Datong 
Speech Processor. 28 MHz HF-trin, 12 db gain. 144 MHz HF- 
trin Gas Fet, 21 db, 0,7 db nf. 2xSkeletonslot, 2x6 elm. 70 
cm. Miranda spejlreflekskamara. Ring prisen taler vi om. 
OZ1IZB, Bjørn, tlf. 09 12 57 65 eller 09 11 89 52

Sælges: FT 102 med FM Unit MicMH- 18B. Kenwood monitor 
OSC SM-220 FC 757 At Full Automatic Antenna Tuner. Ant. FB
53,5 elements, 3 bånds bime, 1 år gammel. 30 meter nyt RG 
213.35 meter brugt RG 213. Lav Pass Filter (TVI) LF-30A Ro
tor med styrebox. Kat key. Great Northern Telegraph key. Sam
let pris kr. 13.500.
OZ1LCV, Peter, 09 42 20 19 mellem 18.00-20.00.

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: Af større samling. En del radioapp. og radiogrammo
foner, årgang 1925-1950. Forsk, værnemagtsrør o.m.a. Kom 
og kig. OZ fra ca. 1938-55 nogle årgange komplette. Evt. byt
teobjekter med intern tv, 2 m station, måleinstrumenter, glim- 
lampe for nipkow tv.
OZ1LTZ Benny Ahlburg, 03 85 50 69 form.

Sælges: HF Modul til Yaesu FT-726-R 10-11-12-15 meter med 
alle manualer samt ny GR 30 10-15-20 meter vertikal antenne 
med original radialer. Kenwood TS-430 S med original Power-
supply, højttaler Sp-230, bordmikrofon MC-80, står som nyt 
med alle manualer. Oplysning: Dele-moduler til Drake TR-7 og 
andre TRCV. Kan skaffes (fabriksnye).
OZ6FH Peter M. Andersen, tlf. 07 96 22 47 - 049 57980 efter 
18.00 eller 07 96 18 66 i dagtimerne.

Sælges: Vil du køre 10-15-20 meter har jeg en 8 måneder 
gammel Fritzel Dipol til mini biem til salg. Ny pris 1485 kr. Sæl
ges ved afhentning for 700 kr.
OZ1FVI Kaj Isaccer, tlf. 08 44 20 70, Skagen

Sælges: VHF PA m. QQE 06-40 M. PS kr. 150,-. PS fra skibs
sender, Trafo 800 V 0,8 A kr. 150,-. Printtransformere 220/16 V 
1,2 W. 10 stk, kr. 80,-. Printrelæer 12 V DC-250 V 5 A 10 stk, 
kr. 80,-. Desuden diverse transformatorer, relæer, stik, store 
elektrolytter, køleplader, fladkabler m. stik, elektronikventila
torer, små DC motorer, små tandhjul, printkort, kabler, net
støjfiltre, kontakter, drejekondensatore, gearmotorer, spjeid- 
motorer m.m.m.
OZ9QF, tlf. 03 72 76 73.

Sælges: HF-transceiver sommerkamp FTDX-500, SSB-CW- 
AM med de fem »gamle« bånd. Mulighed for isætning af flere 
bånd, kr. 1700,-. CP/M-computer komplet sælges. 2 disk
drives, proff. tastatur. Grafik samt en del software. Hard
ware/software dokumentation medfølger.
OZ1BRE, tlf. 07 13 23 26.

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

Tlf. 02 - 23 55 55 
efter kl. 16.00

DAMATIC, GI. Tibberupvej 16, 
3060 Espergærde 

Vy 73 de OzllSK, Dan

Sælges: 9 årgange af OZ 1965-67 og 1975-80 sælges samlet 
kr. 325,-.
OZ1NF, tlf. 02 27 85 34

Sælges: Kenwood TS 930S med indbygget antennetuner, kr. 
12.000,-. Kenwood TS 440S med indbygget antennetuner, kr. 
9300,-.
OZ6KM Knud, Tlf. 02 94 61 60 fra kl. 8-16.

Sælges: DUBUS information 1988. Det to sprogede 
(eng./tysk) ukommercielle tidsskrift for den aktive 
VHF/UHF/SHF amatør, med tekniske artikler, byggebeskrivel
ser, tekniske nyheder, computerprogrammer samt Es, MS, 
EME, Aurora og tropo rapporter plus beaconlisterog locator- 
toplisterne. 4 nr. årlig på ialt ca. 360 sider for kr. 100,- der ind
sættes på giro 7 44 98 28. Senest den 20. januar 1988. 
OZ1IPU John Sørensen, Rosenvej 49, 9300 Sæby, tlf. 08 46 
33 11 efter kl. 16.30.

Sælges: Drake Line bestående af T-4X sender R-4A modtager, 
MS-4 speaker samt power. Kr. 3500,- inci. div. krystaller også 
de nye bånd. Emotator rotor 502 CXX defekt, til reservedele, 
kan afhentes gratis.
OZ1AQW Ejnert, tlf. 02 40 27 03.

Sælges: Sommerkamp SK205R 2 m håndstation, som Yaesu
FT 209R, med ekstra 12 V NICD Batteri-pakke og monofon kr. 
2450,-. Yaesu FT 703R 70 cm håndstation (defekt S-meter) kr. 
1200,-.
OZ1BHL Kim, 01 52 33 15.
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STEPMOTOR DRIVERMODUL 
GS-D200

GS-D200 modulet er en komplet 
controler og driver, der som inter
face for en microprocessor gør 
det muligt at styre to-fasede per
manente motorer.

_  Typical A pp lica tio n ------------------------------

DATA:
- ingen eksterne komponenter 

behøves.
- hel, halv step & waveform er 

mulig.
- TTL convertibel.
- chopper regulering af motor 

strøm (max. 2A).
- stort spændingsområde 

(10-46V).
- termisk beskyttet.
- Vs forsyningsspænding 46V.
- Vs forsyningsspænding 

— 5,75V.
- lo Peak strøm 2A.

- Tcop arbejdstemperaturom- 
råde—20°—+85°G.

- termisk: ^
Rth ; kappe til omgivelse resi
stans max. 5° c/w.

Komplet stepmotor
og drivermodul
for KUN kr. t f Q Q .

1E ABOVE MENTIONED SPECIFICATIONS ARE TYPICAL AND SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

Ovenstående kan også styres 
med ringetryk

Vi sender ove ra lt i landet pr. e fterkrav. Ved køb fo r un der 
60,- kr. tillæ g g e s  8,- kr. i gebyr. P riserne er excl. fo rse n 
de lse , und tagen hv is  du ved køb fo r over 375,- kr. be ta le r 
fo ru d , sender v i varerne p o rto fr it i D anm ark (ikke G røn
land og Fæ røerne).

P riserne er inc l. 22%  m om s. Ret t i l æ nd rin ge r fo rb e h o l
des, uden fo rudgående  m edde le lse .
KATALOG 1987/88 kan rekvireres nu, indeholder prise r på 
IC-kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, kas
ser, tilbehør m.m.m. Rekvirer et eksemplar.

Vy 73 OZ1CSN, Leon

Vejle R.C. ELEKTRONIK a p &  i— — |  f ? C  |— i
SØNDERBROGADE 42, POSTBOX 332 . 7100 VEJLE I  A A A A A A A I

TLF. 05 83 25 33 . GIRO 7125666 
ODENSE AFD.: f r e d e r i k s g a d e  15. t l f . rø  13 90 39
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ERAMATØRANNONCERAMATØTANNONCERAMATØRANNO
Sælges: FT707100 W transceiver kr. 4900,-. Trio 10 MHz skop 
kr. 1400,-. X-yagi 8 sæt elem. 145 MHz kr. 200,-. Storno 
CQM69-50 til 70 cm u. kontrolbox kr. 100,-. CQF13-2 kr. 100,-. 
Strømforsyning 3A/12 V m. digitalur kr. 200,-. 12 og 5 V kr. 
125,-. 24 V kr. 100. Skorstensbeslag kr. 50,-. 3 T37 fjernskrivere 
og 850 Hz modem kan afhentes gratis. Hovedtelefon kr. 50,-. 
Loddekolbe kr. 50,-. Bog: Reference Data for Radio Engineers 
kr. 125,-. 9”  s/h monitor kr. 400,-. 12”  grøn Philips monitor, 
ny, Kr. 850,-.
OZ5RM, 02 80 25 80.

Sælges: Små gedigne dobbeltmanipulatorer til indbygning. 
Fremstillet i forcromet messing med pinollejer og fingervinger 
i teaktræ. Kr. 165 +  porto.
OZ4IT Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg, tlf. 09 21 
90 42.

Sælges: Mitsubishi 10 GHz transceiver - modul Type FO—DP 
12 KF, velegnet til 3 cm transceiver eller converter til DBS- 
satellit tv kr. 700,-. Rockwell gunndiode type 20226 10 mW 
ved 10 GHz kr. 355,-. Siemens GaAs-fet type CFY19 kr. 145,-. 
Mitsubishi GaAs-fet type MGF1502 kr. 95,-. 1296 MHz Cavity 
for 2C39/3CX100, meget fin forsølvet sag til PA-trin kr. 285,-. 
Modtager Hammerlund SP-600 kr. 1500,-. Modtager Philips 
R209 1-21 MHz kr. 435,-. Modtager Rachael RA17L 0,5-30 
MHz kr. 2400,-. Modtager BC-312 N årg. 1943, OK, kr. 950,-. 
Modtager ESKA 22, ny, kr. 1750,-. Modtager Triasat 1000 for 
Sat.-tv kr. 2000,-. Til Hi-PWR PA: Eimac 4CX1000A, ubrugt kr. 
1500,-. Trafo 220/4800 el 5700 volt med midtpunkt, 2400 W 
kontinuerligt - ubrugt kr. 1400,-. Choke og kondensator hertil 
kr. 475,-. Drejekondensator hertil 6 mm pladeafstand kr. 365,- 
sælges evt. samlet - pris kr. 3000,-. Målsender Hewlett- 
Packard model 608 D kr. 1600,-. 70 cm PA-trin m. 2 stk. 4X150 
kr. 875,-.
OZ6AI, Asbjørn Jørgensen, Dalbergsgade 7,8800 Viborg, tlf. 
06 62 47 72 efter kl. 17.

Sælges: UHF, Yaesu FT-730R, alt OK, undtagen skalapære. 
OZ1HRH, Svend, 09 42 30 96.

Sælges: 3 stk. Storno radiotelefoner CQM 19-25 med 2 stk. 
kontrolboxe, (ikke ombygget og skal afhentes). Kr. 600. 
OZ6UY Flemming, tlf. 02 12 19 91 efter kl. 16.00.

Sælges: Elektronisk morsenøgle med streg - prikhukom
melse, variabel streg - prikforhold - squeese pos. og neg. nøg- 
ling samt medhør. Færdig og afprøvet, men uden potiometer 
og manipulator. Kr. 165 + porto.
OZ4IT, Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg, 
tlf. 09 21 90 42.

Sælges: Call-bøger 1986 samlet 200 kr. 
OZ6EI, tlf. 05 67 33 10.

Sælges: Kenwood TS700S 2 m FM, SSB, CW, og med ekstra 
HF-trin og digital frekvensudlæsning. Fremtræder som ny. 
100% ok. Med service manual og o rig. emballage, kr. 4000,- 
OZ1LDD, Jørgen, tlf. 09 17 60 50.

Sælges: En del amatørgrej, måleinstrumenter og komponen
ter til HF/VHF/UHF bortsælges grundet flytning, bl.a.: 
2N6080 + MRF238 i sæt a’ kr. 50,-. MRF136 a' kr. 25,-, 
2N5944 a’ kr. 50,- 2N5946 a' kr. 100,-. R&S DC-2,5 GHz oliekø
let dummyload (250 W) kr. 500,-. Alfred Singer sweepgenera- 
tor 950 - 2000 MHz med manual 100% ok og med MIL sDEC. 
kr. 10.000,- evt. bytte med spectrumanalysator. En mængde 
højspændingstransformatorer, kondensatorer CENTRALLAB
7,5 kV, 15 kV, 5 kV 50 - 220 pF. Eimac sokler til 4CX250B (nye) 
kr. 150,-. Dancom RT210 SSB RX/TX 10 kHz - 30 MHz, 400 
watt fuldtransistoriseret kr. 3.500,-. Diverse print til samme, 
samt meget meget mere... ring og hør nærmere hos: 
OZ1FJJ, Kurt, tlf. 05 68 75 88 weekends eller 08 37 40 22 - 248 
hverdage 8.00 - 17.00 eller 04 28 12 71 hverdage efter 18.00.

Sælges: HF transceiver Sommerkamp 747. 560W/PEP 
500W/CW. 600hz filter. Yaesu LP filter. Turner bordmikrofon 
med forstærker. Ekstra (nye) udgangsrør. 80-40-20-15-10m 
plus til 2 ekstra bånd. Kr. 2500,-. HF modtager DX302.100 kHz 
til 30 MHz. Dobbelt super. Synthese med digital udlæsning. 
Kr. 1000,-.
OZ2MY, Niels, tlf. 02 24 16 26.

HUSK stof til OZ 
SENEST d. 20. 

i måneden

til 60-tegns prøven

/  J m b  %
«$ * I j l & d  w m

bestående af:
16 BÅNDKASSETTER (45 mm.’s træning pr. side)

2 INSTRUKTIONSBØGER (på dansk)
100 NEDSKRIVNINGSBLANKETTER

Pris i alt, incl. 22% moms............................................................... kr. 515,-
Bestilling pr. post, tlf. (bedst aften), eller giro. Forsendelse samme dag.

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

TELETEACH®
Peder Hvidtfeldtsstr. 3 - 1173 Kbhvn. K. VY 73 OZ8SW 

Tlf. 01 12 35 80 - Giro 7 31 82 94 Steen Wichmand

Købes: Kenwood digital VFO 230 samt ext. højttaler SP230. 
OZ1LRD Kurt, tlf. 03 59 04 16 aften.
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vi fremstiller PRINTPLADER 

og tilbyder 

et GODT produkt 

BILLIGE priser og 

HURTIG levering 

telefontid: efter kl. 15

Printplader
Knud Rasmussen, Veesbækvej 1, Egen 

6430 Nordborg, tlf. 04 45 89 15

Vedrørende kataloget:
DcicænHrinnoi" Incl. moms Samtlige mængdepriser er excl. momsr n s s e n a r m g e r : v/1 stk. v/1 stk. v/10 stk. v/25 stk. v/50 stk. v/100 stk.

G rup pe 1:
SN 74S37N 13.48 11.05 8.29 6.96 6.63 6.41
SN 74S74N 14.61 11.98 8.98 7.54 7.19 6.95
SN 74S374N 37.67 30.88 23.16 19.45 18.53 17.91
SN 75150P 32.33 26.50 19.88 16.70 15.90 15.37
4053B 11.13 9.13 6.84 5.75 5.48 5.29
ULN 2004N 14.24 11.68 8.76 7.36 7.01 6.77
2708 184.46 151.20 113.40 95.26 90.72 87.70

G ruppe 2:
BC 556B 1.83 1.50 1.13 0.95 0.90 0.87
TIP 41C 12.23 10.03 7.52 6.32 6.02 5.81
BB 142 7.81 6.40 4.80 4.03 3.84 3.71
BY 164 15.13 12.40 9.30 7.81 7.44 7.19
BYW 56 4.36 3.58 2.68 2.25 2.15 2.07
KB PC 806 34.34 28.15 21.11 17.73 16.89 16.33

G ruppe 3:
31019 12.69 10.40 7.80 6.55 6.24 6.03
32017 3.60 2.95 2.21 1.86 1.77 1.71
KL 151-3 18.00 14.75 11.06 9.29 8.85 8.56

G ruppe 4:
FTE 01 34.80 28.53 21.39 17.97 17.12 16.54
FTG 01 31.54 25.85 19.39 16.29 15.51 14.99
FTN 01 44.23 36.25 27.19 22.84 21.75 21.03
FTS 01 45.32 37.15 27.86 23.40 22.29 21.55
F3TD 01 70.27 57.60 43.20 36.29 34.56 33.41
F3TE 01 74.15 60.78 45.58 38.29 36.47 35.25

G ruppe 14:
DDV 1 165.52 135.67
DDV 2 152.85 125.29

U dgåede typ e r:
G ruppe 3:
KL 150-3, brug KL 151-3. KL 139-100, KK 501, KK 504, KLÆBER. 

G ruppe 14:
TVT A-Z, TVT 2N -00 , THT. Alle erstattes af den nye VRT serie. 

N yheder på program m et:

TA 7179P Switching voltage regulator +-15V 0,1A 14pin DiL
56.00 45.90 34.43 28.92 27.54 26.62

TL044C N Quad low power op.-amp. 16pin DiL
42.85 35.13 26.34 22.13 21.08 20.37

uPB 8212C 8 bit I/O port. 24pin DiL
45.87 37.60 28.20 23.69 22.56 21.81

G ruppe 2: —
BUV 27 Si. NPN Power/fast switch V (CBO) 120V V(CEV) 240V 12A 85W case 28

33.55 27.50 20.63 17.33 16.50 15.95
2SJ 18 Si. P CH. V-FET 170V 6A 63W case 12

64.23 52.65 39.49 33.17 31.59 30.54
2S K60 Si. N CH. V-FET 170V6A63W case 12

64.23 52.65 39.49 33.17 31.59 30.54
ISQ 5 Quad optocoupler CTR 50% V(iso) 2500V. opto 15

61.09 50.08 37.56 31.55 30.05 29.04

G ruppe 14:
VRT 1 ECA SAMMENLIGNINGSTABEL.

169.84 139.21

Kun salg til EDR afdelinger, licenserede amatører, servicevæ rksteder 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

ELECTR O N IC

nr

Europas største

elektronik postordrehus
CONRAD e/ectronic - exclusiv 
repræsenteret

a  bestil omgående 
J A  GRATIS det
nyeste farvekatalog »Electronic Aktuek<, 
sprængfyldt med nyheder og kendte 
produkter til importpriser.
Bl.a. IC-kredse, TTL, transistorer, halvledere, komponenter, digitale 
måleudstyr og multimeter, løse højttalere, byggesæt, lysshow, bil 
alarm, antenner, forstærkere, auto-radioer, equalizer, diskoteks 
mixere og tilbehør, computer og tilbehør m.m.

Et udvalg der overgår din fantasi!
VÆLG MELLEM:
□  226 sider på tysk, super tilbud,

3 gange årligt, GRATIS
□  121 sider på engelsk, super tilbud 

3 gange årligt, GRATIS
Dansk pris- og bestillingsseddel medfølger

0  0 4 74 4 8 9 0
Exe lu s iv  Eneforhandler fo r Conrad electronic

DANOMAN Electronic
Postordre • Markedsgade 26C ® 6240 Løgumkloster

Annonceindex
Al-el printplader......................................60
Betafon . .. 34, 40, 56, omsi. v. bagsiden
Biinfeldt A/S ..........................................31
Byrlund  ............................................ 35
Damatic.................................................. 57
Danoman................................................ 60
Dogplace................................................ 22
Electronic .............................................. 60
Elektroniklageret................................... 57
FC-Trading A /S ......................................41
ILN-service ............................................ 33
Instrutek......................................bagsiden
Norad..............................omsi. v forsiden
Radioamatørernes Forlag A p S  27
Teleteatch.............................................. 59
Vejle RC-Elektronik............................... 58
Werner Radio ..........................................4
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ALTID - hvor, 
r og når som helst - YAESU

DANMARKS BILLIGSTE 
MOBIL STATION

YAESU har gjort det igen!!! ^

FT 211 RH 144-146 MHz

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

Ring eller skriv 
efter udførlig data 

INTRODUKTIONSPRIS:

Kr 3585-■ m i s  V v U V «

b e I a f o n

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



9029 90016 0 0

EDR FREDERICIA AFD 
C/O LEO HEINO 
NøRREBROGADE 98 
7000 FREDERICIA

Mullimeler digital eller ai

\  X

-  køber du med størst 
sikkerhed 

hos Instrutek.

Ring og få tilsendt 
gratis oversigt 
over måleinstrumenter 
med priser på 
alle digitale og analoge 
multimetre.

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


